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مدیر عامل شرکت مخابرات خبر داد؛
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حضور فعال اصفهان در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللي محیط زیست 

4

افتتاح درمانگاه تخصصی 
بیمارستان حجتیه 

با حضور وزیر اقتصاد ،درمانگاه تخصصی ۲۰۰ تخته خوابه 
 بیمارس��تان حجتیه در اصفهان افتتاح ش��د. همزمان با 
۲۲ بهمن، سالروز پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی 
با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و اس��تاندار اصفهان، 
درمان��گاه تخصص��ی بیمارس��تان حجتی��ه افتت��اح 

شد.بیمارستان حجتیه که به نام مبارک...

 پیش ثبت نام عتبات عالیات 
تمدید شد 

 عیدی کارمندان
 ۵03 هزار تومان تعیین شد

سرپرست اداره کل عتبات سازمان حج و زیارت از تمدید 
مهلت  پیش ثبت نام عتبات عالیات تا ۲5 بهمن ماه خبر 
داد. محس��ن نظافتی گفت: با توجه به استقبال مشتاقان 
زیارت اباعبداهلل الحس��ین )ع( از پیش ثبت نام های این 
دوره ، مهل��ت پیش ثبت ن��ام عتبات عالیات تا س��اعت 
 ۲4 روز جمع��ه ۲5 بهمن ماه 9۲ تمدید ش��د.وی گفت: 
 با توجه به تمدید زمان پیش ثبت نام ، نتیجه قرعه کشی 
پیش ثبت نام عتبات و زمان قطعی کردن ثبت نام هر یک 

از اولویت ها روز دوشنبه ۲8 بهمن 9۲...

در جلس��ه هیات وزیران مبل��غ عیدی کارکن��ان دولت 
5،۰۳۰،۰۰۰ ریال تعیین شد. 

مبلغ عی��دی در بهمن ماه به حس��اب کارکن��ان دولت 
 واریز خواهد ش��د.  پیش از این محمد باقر نوبخت معاون

 برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از تصویب و 
واریز مبلغ عیدی در بهمن خبر داده بود.
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نوبت اول

دفتر سرمايه گذاری و مشاركتهای شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت احداث فاز اول مجتمع 
كشتار گاه صنعتی دام واقع در غرب نجف آباد از طريق مشاركت اقدام نمايد . 

متقاضيان می توانند جهت دريافت اس�ناد و مدارک با در دست داش�تن مدارک الزم كه مويد 
توانمندی و توانائی های مالی و فنی در جهت اجرای پروژه می باش�د ، به ش�هرداری نجف آباد 
 دفتر س�رمايه گذاری و مش�اركت مراجعه نمايند مهلت تحويل اس�ناد و مدارک ب�ه دبير خانه 

شهرداری نجف آباد آخر وقت اداری 1392/12/4 می باشد .
* مشخصات پروژه : طراحی و ساخت فاز اول مجتمع كشتار گاه صنعتی دام 

* آورده ش�هرداری : زمين به متراژ 100/000 متر مربع و مجوزات ساخت و عوارضات آن طبق 
نقشه های ارائه شده وفق مصوبه شورای اسالمی شهر نجف آباد  و تامين انشعابات مورد نياز 

* آورده سرمایه گذار) شریک ( : هزينه های طراح�ی ، ساخت  تا زمان بهره برداری به ميزان 
سرمايه گذاری حدود 200/000/000/000 ) دويست ميليارد ريال ( 

* نوع مشارکت : مشاركت مدنی 
* مدت زمان اجرای پروژه : 30 ماه 

* شرایط فراخوان :
 - ارائه س�پرده ش�ركت در فراخوان به ميزان 5درص�د مبل�غ كل برآوردبصورت نق�د يا ارائه 

ضمانتنامه بانكی يا اسناد خزانه 
- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند  سپرده آنها به ترتيب 

توسط شهرداری ضبط خواهد شد . 
- كميسيون كارشناسی سرمايه گذاری در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد .

- زمان بازگشائی پاكات پيشنهادی مورخ 92/12/7 می باشد .
- ساير اطالعات  و جزئيات مربوطه به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است . 

 فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت فاز اول 

مجتمع کشتار گاه صنعتی دام ) مرحله دوم (

مسعود منتظری  شهردار نجف آباد
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دولت برای افزایش مرخصی بارداری 
یارانه بدهد

رییس فرهنگستان علوم پزشکی کشور گفت: بنده تمایل دارم مرخصی 
مادران باردار به ۲ س��ال افزای��ش یابد؛ البته برای اج��رای قانون افزایش 
مرخصی بارداری زنان شاغل، دولت باید به شرکت ها، ادارات و کارفرمایان 
یارانه بدهد. سیدعلیرضا مرندی در مورد ورود مجلس به موضوع افزایش 

3مرخصی بارداری زنان شاغل با توجه به پیچ وخم های قانونی موجود...
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 10 برند برتر خودرو 
در اصفهان

دهمین نمایش��گاه بی��ن المللی صنعت 
 خ��ودرو از ۲۳ تا ۲6 بهمن م��اه در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
واقع در پل شهرس��تان و ب��ا حضور 1۳ 
مش��ارکت کننده معتب��ر و برتر صنعت 
خودرو برگزار می ش��ود.به گزارش واحد 
رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
 MGاستان اصفهان مدیا موتور نماینده
Rover ، سیف خودرو نماینده سوبارو، 

کرمان موتور تولیدکننده خودروی لیفان، 
رامک خودرو نماینده س��انگ یانگ کره، 
راهبر شارویژن نماینده خودروی الدا، نیرو 
خودرو، مرتب خودرو نماینده هیوندای، 
جیل��ران موت��ور واردکننده خ��ودروی 
جیل��ی، مدی��ران خ��ودرو واردکنن��ده 
 خ��ودروی MVM و گ��روه صنعت��ی

 ایران خودرو 1۰ برند برتری هستند که در 
سه سالن نمایشگاهی و در 85۰۰ مترمربع 

فضای نمایشگاهی دایر می شوند. گفتنی 
اس��ت گروه صنعتی ایران خودرو به طور 
کامل و با تمام��ی زیر مجموعه های خود 
در نمایشگاه امسال حضور دارد و یکی از 
سالن ها و بخشی از فضای باز نمایشگاه را 

به خود اختصاص داده است.
اس��تان های اصفهان و تهران دو استان 
مشارکت کننده در این نمایشگاه هستند. 
ساعات بازدید نمایشگاه، 15 الی ۲۲ است. 

در دهمین نمایشگاه بین المللي صنعت خودرو

حماسه حضور پرشور مردم در جشن انقالب
با آغاز رسمی مراسم راهپیمایی سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، مردم ایران در سراس��ر کشور به خیابان های 
مختلف سرازیر شده و در کنار یکدیگر سی و پنجمین 

سالگرد تولد استقالل و آزادی کشور را جشن گرفتند.
طبق اعالم ستاد دهه فجر انقالب، راهپیمایی سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی از ساعت 9 دیروز  ۲۲ بهمن ماه 

با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر کشور آغاز شد. 
 دراین راهپیمایی پرش��ور و عظیم مردم نصف جهان 

با حضورپر رنگ و گسترده خود مشتی بر دهان...

مسیِر بانکی صنعتگران هموار می شود
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران از آغاز به کار دوباره کمیته های 
ذیل ستاد تسهیل برای حل مشکالت 
 بانک��ی و مالیات��ی صنعتگ��ران به

 دبیری خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان خبر داد.

سیدعبدالوهاب س��هل آبادی اعالم 

کرد: ب��ا توجه ب��ه نتای��ج حاصل از 
جلسات قبلی ستاد تسهیل در خانه 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان که 
رضایت تولیدکنندگان و مسووالن را 
به همراه داشت، معاون برنامه ریزی و 
 اشتغال استانداری اصفهان در نامه ای

 به استاندار از برگزاری...
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اخبار کوتاهيادداشت

 انواری: امريکا از روی استیصال 
با ايران وارد مذاکره شد

سرپرست کمیته امداد امام خمین��ی)ره( گفت:امریکا از روی استیصال 
 با ای��ران وارد مذاکره شد ام��ا مذبوحانه وانمود می کند ای��ران به خاطر

 تحریم ها مذاکره می کند.  حسین انواری در جمع راهپیمایان 22 بهمن 
مردم کاشان در میدان جه��اد این شهر افزود: امریک��ا در سیاست های 
جهانی و منطقه ای با شکست مواجه شده و در عراق، افغانستان، پاکستان 
و کش��ورهای عربی درمانده است. وی گف��ت: همانگونه که رهبرمعظم 
انقالب فرمودند ما در تعامالت بر سر اصول نه تعارف داریم و نه مذاکره زیرا 

استدالل های ما شفاف است. 

مردم لنجان در راهپیمايی 22 بهمن 
حضور گسترده داشتند

مردم لنجان امسال پرشورتر از سال های گذشته در راهپیمایی 22 بهمن 
شرکت کردند.  مردم شهرستان لنجان با حضور گستره خود در راهپیمایی 
22 بهمن، سالروز پیروزی انقالب اسالمی را گرامی داشتند و پشتیبانی 

خود را از نظام جمهوری اسالمی اعالم کردند.
در مراسم راهپیمایی شهرستان لنجان که با حضور گسترده اقشار مختلف 
مردم در شهرهای زرین شهر، فوالدشهر، ورنامخواست، چمگردان، سده 
لنجان، باغبه��ادران، چرمهین ، زاینده رود و باغش��اد برگزار شد، پرچم 

کشورهای رژیم صهیونیستی وامریکا به آتش کشیده شد. 

دانشجوی هندی: انقالب ايران 
متعلق به همه مسلمانان جهان است

یک دانشجوی هندی رشته تاریخ اسالم گفت: انقالب اسالمی ایران متعلق 
به همه مردم و مس��لمانان آزادیخواه جهان اس��ت. وی که خود را احمد 
معرفی کرد در میدان امام اصفهان افزود: دو سال است که به کشور ایران 

رفت و آمد می کنم و در حال تحصیل هستم.
وی با اشاره به اینکه به خاطر شرایط سالم ایران این کشور را برای تحصیل 
برگزیده ام، گفت: از نظر اخالقی و اسالمی ایران بهترین گزینه ای بود که 
انتخاب کردم. وی با بیان اینکه در کش��ور هند نیز مراسم و برنامه های 
مذهبی و ملی مانند ایران برگزار می شود گفت: همدلی، نشاط و یکرنگی 

که در ایران در جشن انقالب 22 بهمن دیدم یک چیز دیگر است.

 پیام 22 بهمن پیام هوشیاری ملت
 و تالش برای استقالل کشور است

امام جمع��ه زرین شهر گف��ت: پیام 22 بهم��ن پیام هوشی��اری و صبر 
و استقامت مل��ت و تالش برای استقالل کش��ور اس��ت. حجت االسالم 
والمس��لمین قاسم باقریان در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن زرین شهر 
با بیان اینکه مشکالت کش��ور با اتکا به توان داخلی حل می شود، افزود: 
مشکالتی از جمله بیکاری، تهاجم فرهنگی فروپاشی خانواده و اخالق و 
وابستگی به دشمن را خودمان باید حل کنیم.وی تصریح کرد: نفوذی که 
ایران در منطقه دارد همان صدور انقالب است که حضرت امام بدان تاکید 
داشت و پیام انقالب است که زمینه را برای ظهور امام زمان فراهم می کند.

گزارش شورای نگهبان درباره بودجه 
93 هفته آينده به مجلس می رود

 با پایان رسیدگی به الیحه بودجه 93 در مجلس شورای اسالمی گزارش 
شورای نگهبان در مورد بودجه 93 تا اوایل هفت��ه آینده به مجلس ارایه 
خواهد شد.نمایندگ��ان مجلس شورای اسالم��ی از روز چهارشنبه نهم 
 بهمن م��اه رسیدگی به الیح��ه بودج��ه 93 را در مجلس آغ��از کردند و

 یک شنبه بیس��تم بهمن پ��س از 10 روز بررسی بودج��ه در مجلس به 
پایان رسید.در همین حال شورای نگهبان که همزمان با بررسی بودجه 
در مجلس مصوبات نمایندگان را م��ورد رسیدگی قرار می داد، در دو روز 
گذشته نیز طی جلساتی نسبت به ادامه رسیدگی به مصوبات مجلس در 

بودجه 93 اقدام کرده و این جلسات تا پایان این هفته ادامه دارد.
گفته می شود که گزارش شورای نگهبان در این باره در اوایل هفته آینده 
به هیات رییسه مجلس خواهد رسید. در همین رابطه ضرغام صادقی عضو 
هیات رییسه مجلس به ایس��نا گفت که همزمان با بررسی الیحه بودجه 
در مجلس، شورای نگهبان هم مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع 
و قانون اساسی م��ورد رسیدگی قرار داده اس��ت.وی همچنین گفت که 
احتماال ایرادات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس در الیحه بودجه 
93 تا روز یک شنبه به مجلس ارایه خواهد شد تا در جلسه علنی دوشنبه 

28 بهمن ماه، مجلس نسبت به رفع و ایرادات شورای نگهبان اقدام کند.

شورای عالی امنیت ملی مخالف 
برگزاری رزمايش موشکی نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: شورای عالی امنیت مخالف برگزاری 
رزمایش های موشکی نیست. علی شمخانی در راهپیمایی 22 بهمن در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا این خبر صحت دارد که 
شورای عالی امنیت ملی مخالف برگزاری رزمایش موشکی است گفت: این 
خبر صحت ندارد. زیرا موضوع چیز دیگری بود و من نمایندگان مجلس 
را توجیه کردم. شمخانی درباره حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن هم 
 گفت: حضور م��ردم در این راهپیمایی کورکننده چش��م همه دشمنان

 است.

  ياوه سرايی دشمنان نیازمند
 پاسخ محکم دولتمردان است

نماینده م��ردم اردست��ان و عضو کمیس��یون امنیت مل��ی در مجلس 
شورای اسالمی گف��ت: دولتمردان م��ا در مقابل ی��اوه سرایی دشمنان 
بایستند و محکم جوابش��ان را بدهند و مطمئنا اگر این طور باشد موفق 
 خواهند بود ومذاکرات ب��ه سرانجام خواهد رسی��د و تحریم ها برداشته 

خواهد شد.
احمد بخش��ایش اردستانی در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن اردستان 
در میدان نماز ای��ن شهر به ویژگی ه��ای انقالب اسالمی اش��اره کرد و 
 اظهار داشت: رهبری و امام، دین در مدیری��ت جامعه و حضور مردم در

 صحنه های انقالب از ویژگی های مهم انقالب ما است.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران طبقات را برهم زد گفت: دلیل آن 
رهبری چون امام بود وامام مرد خدا بود و برای خدا زیست و برای خدا قیام 
کرد و تنها کسی بود که رو به دنیا نکرد ولی دنیا با تمام قد به ایشان رو کرد.

نماینده مردم اردستان درمجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه امام به 
قدرت پشت کرد و قدرت به ایش��ان روی آورد اظهار داشت:امام علی)ع( 

می فرمایند تو مراقب آخرتت باش، دنیا ذلیالنه به سوی تو خواهد آمد.
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حضور مردم در راهپیمایی، بر سیاست خارجی تاثیرگذار است

وزیر کشور گفت: حضور باشکوه و پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال تاثیرات شگرفی در سیاست 
خارجی کشور می گذارد. عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت: مسووالن امریکایی بعد از 35 سال هنوز 

تحلیل درستی از رفتار مردم ایران ندارند.
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وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: مطالبه جدی امسال ما 
خصومت با اسراییل و استکبار است ک��ه باید همواره مانند 

گذشته بر آن تاکید داشته باشیم.
محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه کش��ورمان با حضور 
 در راهپیمای��ی 22 بهمن گفت: بزرگ ترین پش��توانه تیم
  مذاک��ره کنن��ده هس��ته ای حض��ور م��ردم در صحن��ه

 است.
وی افزود: پیام این حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن این 
است که کسی نمی تواند به این مردم چیزی را تحمیل کند، 
این مردم فقط شایسته تکریم هستند و با این مردم با زبان 

زور و تهدید نمی شود صحبت کرد.
وی ادامه داد: نیاز است همه مردم با چشم باز و با بصیرت و 
با رفتار درست و بدون گرفتار شدن در بازی های بدخواهان 
نظام، در صف واحد حرکت کنند ت��ا ان شاءاهلل به اهدافمان 
 برسی��م و از حقوقمان دف��اع کنیم ت��ا رفاه م��ردم تامین 

شود.
محمدجواد ظریف در پایان با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری در حفظ انس��جام و وحدت کلمه گفت: امروز که ما 
مشغول مذاکره هس��تیم بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
وحدت و همدلی همه مردم هستیم و همه ما در یک جبهه و 

در یک گروه حاضر هستیم.

رییس جمهوری با بیان اینکه هرگاه ملت ایران به صحنه آمد، 
پیروز شدیم گفت: تهدید علیه ایران بی ارزش و کودکانه است 

و از تهدید و تحریم نمی هراسیم.
رییس جمهور در سخنرانی خ��ود در مراسم سی و پنجمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در میدان آزادی با بیان اینکه 
امروز روز جشن ملی ایرانیان و همه آزادیخواهان جهان است، 
گفت: روز 22 بهمن، روز پیروزی اسالم در برابر کفر جهانی و 

روز پیروزی استقالل و حاکمیت ملی است.
روحانی 22 بهمن را روز اتحاد مل��ت، وحدت ملی و ائتالف 
ملی خواند و افزود: مردم ایران 35 سال پیش به رهبری یک 
فقیه اندیشمند و روشن ضمیر یعنی امام خمینی )ره( در برابر 
اختالف، دیکتاتوری و آنهایی که می خواستند کش��ور را در 

سلطه خود نگه دارند، پیروز شدند.
وی با بیان اینکه پی��روزی ملت در 22 بهم��ن 57 پیروزی 
یک طایفه، قبیله و جناح نب��ود، گفت: آن پیروزی، پیروزی 
همه مردم ایران بود و امام خمینی )ره( نی��ز در زمان ورود 
خود به یک خانه خاص و یا در جم��ع حزب و جناح خاصی 

حاضر نشدند.
رییس جمهور تصریح کرد: ه��ر زمان که دست به دست هم 
دادیم و بحث جناح و حزب مطرح نبود و ملت به صحنه آمد 

پیروز شدیم.

یک تبعه افغانس��تان مقیم ایران که همگام با مردم ایران در 
راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرده بود، گفت: سال های زیادی 
است که در ایران زندگی می کنم و با شرکت در همه برنامه ها و 
آیین های ملی و مذهبی ایرانیان، به این کشور عشق می روزم. 
نوروز علی رضایی در حاشیه برگزاری راهپیمایی 22 بهمن 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران در گفت و گو با ایرنا افزود: 
از اوایل انقالب و در زمان جنگ افغانستان به همراه پدر و مادرم 
به ایران مهاجرت کردم.وی با بیان اینکه تحصیالت خود را تا 
مقطع تحصیلی دیپلم در مدارس ایران گذرانده ام گفت: در 
تمام این سال ها، همراه با دوست��ان ایرانی دوران تحصیل، 
 در همه آیین های ملی و جش��ن های انقالبی ایران شرکت

 کرده ام.
رضای��ی اف��زود: حت��ی در گ��روه س��رود نی��ز شرکت می 
 ک��ردم و ب��ا همکالسی های��م سرود خمین��ی، ای ام��ام را

 می خواندم.
وی با ش��اره ب��ه اینک��ه هیچ گ��اه احس��اس غی��ر ایرانی 
بودن به م��ن دست ن��داده اس��ت، تاکی��د ک��رد: از اینکه 
در ای��ران هس��تم افتخ��ار م��ی کنم.این ج��وان افغ��ان با 
 اش��اره ب��ه جن��گ ه��ای داخل��ی کش��ورش و انتخابات 
ریاست جمهوری این کش��ور افزود: امی��داورم، روز آزادی و 

استقالل افغانستان همانند ایران فرا برسد. 

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نص��ر اصفهانی گفت: 
کش��ورهای غربی خوب می دانند فرهنگ ایث��ار، شهادت، 
آمادگی و استقامت نیروهای مسلح و مردمی در مردم ایران 
اسالمی وجود دارد و همین موضوع اقتدار کشور را تضمین 

می کند.
 امیر سرتی��پ دوم اب��اذر جوکار پیرام��ون حضور حماسی 
مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن امس��ال اظهار داشت: 
مردم، پایگاه اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران هس��تند و 
 حضور آنها در راهپیمایی 22 بهمن امس��ال بسیار پرشکوه 

بود.
وی با بی��ان این که مردم ایران اسالم��ی در پیروزی انقالب 
وهش��ت سال دفاع مقدس از آرمان های انق��الب اسالمی 
 دف��اع کردن��د، تصری��ح کرد: م��ردم ام��روز هم ب��ه ندای

 ولی ام��ر مس��لمین لبی��ک گفتند و ب��ا حضور خ��ود به 
زیاده خواهی دشمنان، پاسخ دندان شکن دادند.

فرمان��ده منطق��ه پدافند هوای��ی شهید نص��ر اصفهانی به 
فرمایش��ات امام خمینی )ره( درباره اهمیت دفاع از والیت 
فقیه اشاره کرد و گف��ت: امام خمینی )ره( دف��اع از والیت 
فقیه را تضمینی برای سرافرازی کشور دانستند و مردم نیز 
با حضور خود نشان دادند که همچنان به آرمان امام خمینی 

)ره( باور دارند.

رییس جمهور حضورسیاست اقتدار

 زبان زور 
جواب نمی دهد 

 از تحريم
 هراسی نداريم

 تبعه ا فغانی: 
من هم آمده ام

 فرهنگ ايثار و اقتدار
 ايران را تضمین می کند
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       تحريم ها ايران را خودکفا کرد

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: به راستی 
که تحریم های ظالمانه غرب، هدی��ه ای برای مردم 
ایران بوده چراکه در پناه آن به خودکفایی و استقالل 

بیشتر رسیده اند.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در حاشیه مراسم 
راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: ب��ا وجود اینکه 
23 سال از رحلت امام خمین��ی )ره( گذشته است 
ام��ا از آن جایی که رهب��ر معظم انق��الب به عنوان 
مظهر تجلی اندیشه و تفکر حضرت امام )ره( مطرح 
هستند، تاکنون همواره روحیه مقاومت، ایستادگی، 
شکس��ت ناپذیری و ساده زیس��تی در سطح کشور 

جاودانه مانده است.
وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام با اعمال تحریم ها 
درصدد خدشه دار شدن وحدت بین مردم هستند، 
افزود: ملت ایران تحریم ها و مش��کالت زیادی را در 
دوران هش��ت سال دفاع مقدس و طی ادوار مختلف 

تجربه کرده است.
امام جمعه اصفهان خاطرنش��ان ک��رد: این حضور 
پرشور م��ردم اصفهان در یوم اهلل 22 بهمن  مش��ت 
محکمی بر دهان دشمنان محسوب می شود، مردم 
والیتمدار اصفهان در این راهپیمایی حضور یافتند 
و قاطعانه به جهانیان اعالم کردند که هرگز در برابر 

زیاده خواهی های غرب کوتاه نخواهیم آمد.
وی تصریح کرد: مردم ایران هرگز در مقابل تحریم ها 
و تهدیده��ای ظالمانه دشمنان و مس��تکبران عالم 
خس��ته نمی شوند و همچنان در راه انقالبی خویش 
قوی تر از قبل حرکت می کنن��د و با اتکا به خداوند و 
خودباوری در همه زمینه ها خودکفا شده  و نیازی به 

زورگویان امریکایی ندارند.
        ضرغام�ی: مس�تکبران عال�م، امروز را 

ببینند و از ياوه گويی های خود دست بردارند
ضرغامی در جمع م��ردم حماسه ساز اصفهان گفت: 
مس��تکبران عالم امروز این جمعیت کران تا کران، 
ایران و اصفه��ان را ببینن��د و از یاوه گویی های خود 
دست بردارند، این حمای��ت از ارزش های اسالمی و 

انسانی در هیچ دوره ای از تاریخ وجود نداشته است.

    ع��زت اهلل ضرغام��ی در جمع م��ردم حماسه ساز 
اصفهان در ی��وم اهلل 22 بهمن در میدان نقش جهان 
اصفهان با ع��رض تبریک به مناسبت ف��را رسیدن 
سی  و پنجمین سالگ��رد پیروزی انق��الب اسالمی 
اظهار داشت: مردم اصفهان با تقدیم 23 هزار شهید 
رکورد دار جانفشانی و ایثار در کشور هستند و همه 
مردم والیتمدار اصفهان با حضور پرشکوه خود چشم 
جهان را خیره کردن��د.وی بیان داش��ت: امروز این 
اجتماع عظیم ملت ایران از دوربین های محدود صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران به جهانیان مخابره 
می شود و همه جهان شاهد خواهند بود که ملت ایران 
صحنه باشکوه و تاریخی و ماندگاری را خلق می کنند.

رییس سازم��ان صدا و سیم��ا در حماسه 22 بهمن 
اصفهان تصریح کرد: امس��ال بیش از هر سال دیگر 
مردم فداکار اصفهان در صحنه حاضر شدند و باوجود 
فشارها و سختی ها که به خاطر توطئه های استکبار 
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران است باز پرشور تر 
حضور یافتند.وی افزود: مس��تکبران عالم امروز این 
جمعیت کران تا کران، ای��ران و اصفهان را ببینند و 
از یاوه گویی های خود دست بردارند، این حمایت از 
ارزش های اسالمی و انسانی در هیچ دوره ای از تاریخ 
وجود نداشته است.ضرغامی ابراز کرد: ایران به عنوان 
پرچمدار مبارزه با استکبار و جلودار آزادیخواهان با 
حضور مردم همیش��ه در صحنه خود در یوم اهلل 22 
بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار و یاوه گویان 

و زورگویان زد.

وی خاطرنشان کرد: بار دیگر ملت ایران با حضور خود 
ثابت کردند که علی رغم وجود تهدید ها و تحریم ها نه 
تنها دست از نظام و رهبر خود بر نمی دارند بلکه روز 
به روز بر حمایت خود از نظام جمهوری اسالمی ایران 

می افزایند.
ضرغامی گفت: حض��ور پرشکوه م��ردم والیتمدار 

اصفهان و ایران مستکبران عالم را حقیر کرد.
ضرغامی با اش��اره به آیه ای از ق��رآن کریم قریب به 
این مضمون که »حق واقع ش��ده و آنچه که کافران 
ساخته بودند باطل ش��د و کافران در ای��ن روز این 
چنین مغلوب شدند و آنها کوچک و حقیر می شوند«، 

افزود: امروز مستکبران با حضور پرشکوه مردم حقیر و 
زبون شدند.رییس سازمان صدا و سیما اظهار داشت: 
پیام حضور گسترده مردم اصفهان و ایران این است 
که اگر نظام ایران برای روشنگری جهانیان در مورد 
مسایل هسته ای چند زمانی با شما مذاکره می کند 
تحقیر ها و تهدید ها شما را علیه نظ��ام و ملت ایران 

فراموش نمی کند.
وی گفت: سخنان ی��اوه و پوچی شرمن و جانکری و 
دیگر مقامات غربی نه تنها اثری منفی در حضور مردم 
ایران در حمایت از والیت و نظام جمهوری اسالمی 

ایران نداشت بلکه باعث حضور بیش از پیش شد.

ضرغامی عنوان کرد: ملت ایران به خوبی فرق عزت و 
ذلت را می دان��د و همچن��ان در مقاب��ل هجمه ها، 
تهدید ها و تحریم های ظالمانه ایستادگی می کند.وی 
با بیان اینکه امروز انقالب اسالمی الگویی برای همه 
دنیا است، تاکید کرد: انقالب اسالمی و مقاومت ملت 
ایران در 35 سال گذشته نشان داده است که امریکا 

هیچگونه غلطی نمی تواند در دنیا بکند.
رییس سازم��ان ص��دا و سیما متذکر ش��د: انقالب 
اسالمی ایران جهانی است و ام��روز که از ماهواره ها 
تصاویر حضور باشک��وه مردم ایران ب��ه دنیا مخابره 
می شود، ملت ه��ا و دولت های آزادیخواه مش��اهده 
می کنند و به خودب��اوری برای مقابله ب��ا استکبار و 
زورگویان جهان می رسن��د. وی ادامه داد: در مقابل 
زیاده خواهی های اخیر امریکا که از بخش هسته ای به 
سمت حقوق بشر بنیه دفاعی و موشک های بالستیک 
ایران رفته است، تبریک رییس  جمهور برای موفقیت 
نظام در موشک های بالستیک چشم دنیا را کور کرد.

ضرغامی بیان داشت: وقایع عراق، سوریه و جنایات 
تکفیری ها که روی جنایتکاران تاریخ را سفید کرده  

است، بدون تردید با پشتوانه استکبار است.
وی در پایان اظهار داشت: آنچه ک��ه امروز به عنوان 
گزینه های روی می��ز ایران در قب��ال استکبار است 
جوانان پرش��ور و انقالبی ایران است، پش��توانه های 
مردمی ایران از نظام جمهوری اسالمی گزینه روی 

میز ایران در قبال امریکا است.

       گزينه نظامی روی میز، شوخی نامربوطی 
بیش نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه اقتدار مسلمانان دنیا مهمترین دستاورد 
دهه فجر انقالب اسالمی است، گفت: سه دهه قبل 
الگوس��ت سوسیالیس��ت فرانس��وی در کت��اب 
»ژئوپولوتیک جهان اس��الم« پیش بینی کرد که به 
زودی دستاوردهای انقالب اسالمی ایران الگویی برای 

انقالب های جهانی بر علیه زورگویی خواهد بود.
حس��ن کامران در جم��ع خبرنگ��اران با اش��اره به 
دستاوردهای دهه فجر انقالب اسالمی اظهار داشت: 
مهمتری��ن دستاورد دهه فج��ر ایجاد اقت��دار برای 
مسلمان ها بود به گونه ای که مسلمانان فلسطینی در 
مدت 8 روز و لبنانی  در 33 روز توانستند با مهمترین 

رژیم جعلی دنیا یعنی اسراییل مقابله کنند.
وی در ادامه با اش��اره به اظهارات اخی��ر جان کری 
مبنی بر اینکه گزینه نظامی همچنان روی میز است، 
تصریح کرد: این حرف ها تکراری است و باید بگویم 
که صحبت های آنها بیشتر شبیه شوخی است چرا 
که آنها در عراق، افغانس��تان و سوریه نیز زمین گیر 
شده اند و به خوبی می دانند که در ایران نیز کاری از 
پیش نخواهند برد.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: ما همواره در کمیسیون 
امنیت ملی از دیپلماسی کشورمان دفاع می کنیم و 
هرگاه طومارهایی در دفاع از انرژی هس��ته ای امضا 

کرده ایم در مذاکرات تاثیرگذار بوده است.
       مل�ت اي�ران تاکن�ون هم�ه گزينه های 

روی میز امريکا را نابود کرده است

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: 
ملت ایران تاکنون همه گزینه های روی میزامریکا را 

نابود کرده است.
 غالمرضا سلیمانی  با شرک��ت در مراسم راهپیمایی 
22 بهم��ن در گفت وگو با ف��ارس در اصفهان اظهار 
داشت: امریکا در برابر نظام جمهوری اسالمی ایران با 
این پشتوانه مردمی هرگز نمی تواند از گزینه نظامی 

خود استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه گفتم��ان گزینه های روی میز 
امریکا علیه نظام اسالمی ایران یکی از مضحک ترین 
گفتمان ها است، ادامه داد: در سی و پنج سال گذشته، 
امریکا گزینه ای به نام محمد رضا پهلوی داشت که 

این ملت عظیم ایران آن را بیرون کرد.

فرمانده سپ��اه صاحب الزمان)ع��ج( استان اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: گزینه دوم آنها 60 هزار مستشار 
امریکایی در بدنه نظامی کش��ور ایران بود که مردم، 
آنها را هم بی��رون کردند، گزینه دیگ��ری به نام النه 
جاسوسی علیه ملت ایران داشتن��د که توسط تنها 

بخشی از جوانان انقالبی نابود شد.
       دش�منان ب�ا دی�دن اقتدار مل�ت ایران 

ناامید شدند

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت:امسال مراسم 
22 بهمن با شکوه تر برگزار  شد و دشمنان کشور بار 

دیگر مایوس و نا امید شدند.
نیره اخوان با قدردانی و تشکر از حضور مردم اصفهان 
 در راهپیمایی 22 بهمن اظه��ار داشت: ملت ایران و 
به ویژه اصفهان همواره در تمام صحنه  های این مرز 
و بوم حضور دارند.وی با بیان اینکه این شکوه نشانه 
عظمت ملت ایران و تبعیت آنها از رهبر انقالب است، 
ادامه داد: این راهپیمایی ها نشانه تجدید بیعت دوباره 

ملت ایران با شهدا و رهبرشان است.
نماینده مردم اصفهان در مجل��س شورای اسالمی 
بیان کرد: مردم ایران نشان می هند که زیر بار هرگونه 
فشار که باشند هرگز پشت ولی و مقتدایشان را خالی 
نخواهند کرد.وی گفت:امس��ال مراسم 22 بهمن با 
شکوه و محکم تر برگزار  شد و دشمنان کشور بار دیگر 

مایوس و نا امید شدند.
را   ۵۷ انق�الب  اي�ران،  م�ردم         

استمرار می دهند

مدیرکل فرهن��گ و ارشاد اسالم��ی استان اصفهان 
 گفت: مردم ایران ب��ا حضور پرش��ور در راهپیمایی

 22 بهمن، انقالب 57 را استمرار می دهند.
حجت االسالم محمد قطبی اظهار داشت: حضور مردم 
ایران و اصفهان بار دیگر نش��ان داد که مردم ایران، 

انقالب اسالمی را حفظ می کنند.
وی افزود:  مردم ایران و به ویژه مردم اصفهان، همیشه 
هوشیار بصیر، آگاه و همیش��ه در صحنه هس��تند و 

تالش می کنیم که این انقالب را حفظ کنیم. 
مدیرکل فرهن��گ و ارشاد اسالم��ی استان اصفهان 
تصریح کرد:  با همکاری هم��ه اصحاب فرهنگ هنر 
تالش می کنیم که نظام سیاسی اسالم استمرار پیدا 
کرده و همه ما کس��انی باشیم که در رکاب حضرت 
حجت بگوییم که م��ا برای ظهور ام��ام زمان تالش 

می کنیم.

سی و پنجمین جشن استقالل اصفهانی ها 

حماسه حضور پرشور مردم در جشن انقالب

با آغاز رسمی مراسم راهپیمايی سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مردم ايران در سراسر کشور به خیابان های مختلف  گروه 
سرازير شده و در کنار يکديگر سی و پنجمین سالگرد تولد استقالل و آزادی کشور را جشن می گیرند.سیاسی

طبق اعالم ستاد دهه فجر انقالب، راهپیمايی سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از ساعت 9 ديروز  22 بهمن ماه با حضور 
اقشار مختلف مردم در سراسر کشور آغاز شد. دراين راهپیمايی پرشور و عظیم مردم نصف جهان با حضورپر رنگ و گسترده خود مشتی 

بر دهان ياوه گويان زدند. در حاشیه اين راهپیمايی پرشکوه ،دولتمردانی سخنرانی کرده اند که به آن ها اشاره می شود .

 دانشجويان پرچم 60 متری امريکا را به آتش کشیدند



یادداشت

حفاظت

حضور ماموران نامحسوس 
برای تامین امنیت مراکز خرید

رییس پلی��س پیش��گیری نی��روی انتظام��ی از اجرای 
طرح های ویژه، مخصوص تامی��ن امنیت مراکز خرید در 

آستانه شروع خریدهای نوروزی مردم خبر داد.
سردار تقی مهری در تش��ریح جزییات تمهیدات پلیس 
برای برقراری نظ��م و امنیت مراکز خرید و پاس��اژ ها در 
آس��تانه نوروز و در حین انج��ام خریدهای ن��وروزی از 
سوی مردم، گفت: نه تنها پلیس پیشگیری، بلکه تمامی 
یگان های انتظامی برنامه های ویژه ای برای تامین نظم و 
امنیت در حوزه انتظامی و ترافیکی، مخصوص خریدهای 
شب عید اجرا می کنند.وی با بیان اینکه پلیس پیشگیری 
برای حفظ و برقراری نظم و امنیت، در مکان های پرتردد 
و مراکز خرید اقدام به تش��دید حض��ور فیزیکی ماموران 
پلیس به صورت گش��ت های پی��اده و موتوری به صورت 
محس��وس و نامحس��وس می کند، گف��ت: امیدواریم با 
کس��ب تجربیات س��ال های قبل، بتوانیم نظم و امنیت 
حداکثری ایج��اد کنیم.مهری با بی��ان اینکه طرح های 
پلیس به فراخور زم��ان و نزدیکی به ن��وروز وارد مراحل 
مختلف می شود، گفت: بر این اساس برخی از طرح های 
انتظامی از 25 بهمن و طرح ه��ای دیگر از اول و پانزدهم 
اسفند ماه اجرایی می شود.وی با بیان اینکه طرح پلیس 
پیشگیری از پانزدهم اسفند تا آغاز سال تشدید می شود، 
گفت: کالنتری ها، س��رکالنتری ها و فرماندهان انتظامی 
شهرستان ها دس��تورالعمل طرح های ویژه تامین امنیت 

خرید شب عید را دریافت کرده اند.
رییس پلیس پیشگیری ناجا همچنین در مورد ساماندهی 
دست فروش��ان خیابانی، گفت: س��اماندهی این افراد در 
حوزه فعالیت شهرداری های کالنشهرها است که اگر این 
برخورد جنب��ه انتظامی پیدا کند، نی��روی انتظامی وارد 
میدان می ش��ود. در غیر این صورت ش��هرداری ها دارای 
واحدهای مخصوص در راستای مقابله با این افراد هستند.
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انتقاد از اجرایی نشدن ماده 227 مربوط به امنیت زنان و کودکان
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه هن��وز اقدامی برای اجرای ماده 227  قانون 
برنامه پنجم توسعه که مربوط به امنیت زنان و کودکان است انجام نشده گفت: با پیگیری های انجام 

شده، سه ماه مهلت برای تدوین پیش نویس سند ملی امنیت زنان و کودکان تعیین شده است.
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در نشس��ت اعضای هیات مدیره کمیته علمی ش��بکه پژوهش و 
فناوری با کمیته برگزاری همایش پژوهش و فناوری بر لزوم تعامل 
هرچه بیش��تر و همه جانبه برای حل معضالت زیست محیطی و 

مشکل آلودگی هوای کالنشهر اصفهان تاکید شد.
 در آغاز این نشس��ت، محمدرضا بحرینیان، مدیر اجرایی ش��بکه 
پژوهش و فناوری استان اصفهان گفت: ششمین همایش پژوهش و 
فناوری با محوریت حفاظت از محیط زیست و با همکاری استانداری 
اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی، اتاق بازرگانی، دانشگاه صنعتی 
اصفهان، خانه صنعت و معدن و سازمان حفاظت از محیط زیست 
29 و 30 بهمن ماه امسال در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.

بحرینی��ان، تش��کیل کارگ��روه تخصص��ی در روز اول را از دیگر 
برنامه های همایش عنوان کرد و ابراز داشت: در روز دوم محوریت 
همایش به س��مت انرژی های نو و محیط زیس��ت می رود و دکتر 
شعبانی کیا نماینده س��ازمان س��تاد فناوری های انرژی نوین به 
سخنرانی می پردازند و برنامه های همایش بیشتر علمی خواهد بود 

و به مباحث تخصصی توسط دانشگاه ها پرداخته می شود.
در این نشست که منصور شیش��ه فروش، مدیرکل ستاد مدیریت 
بحران استانداری اصفهان، نمایندگانی از صنایع بزرگ اصفهان از 
جمله ذوب آهن اصفهان و شرکت فوالد مبارکه، نیروگاه برق شهید 

منتظری اصفهان، پاالیشگاه اصفهان، س��ازمان جهاد کشاورزی، 
صنایع سنگ اصفهان و همچنین دانشگاه صنعتی اصفهان در آن 
حضور داشتند نکاتی پیرامون مشکالت و معضالت زیست محیطی 

و آلودگی هوای اصفهان مطرح شد.
از دیگر نکات مطرح شده در این نشس��ت لزوم همکاری و تعامل 
همه جانبه و گس��ترده و فارغ از جبهه گیری علیه یکدیگر توسط 
صنایع، س��ازمان محیط زیست و دانش��گاه ها برای حل مشکالت 
زیست محیطی اصفهان است ضمن این که گزارش هایی پیرامون 
فعالیت های صنایع اصفهان برای کاهش آالیندگی و مش��کالت 

زیست محیطی آنها توسط نمایندگان صنایع ارایه شد.
در نشس��تی که با محوریت محیط زیس��ت و مش��کالت زیست 
محیطی اصفهان برگزار ش��ده بود غایب بزرگی وجود داشت و آن 
نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست بود که حضور نماینده ای 
 از این سازمان حیاتی و کامال الزم بود اما ظاهرا سازمان حفاظت از

 محی��ط زیس��ت اصفه��ان برنامه ه��ای مهمت��ری از حض��ور 
 در نشس��ت های علم��ی و کارب��ردی ب��رای ح��ل مش��کالت 
زیس��ت محیطی کالن ش��هر اصفهان که در معرض آلودگی ها و 
خطرات زیست محیطی بسیاری قرار دارد،داشته است. سید احمد 
خاتون آبادی، عضو هیات علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان در این 

نشست با اشاره به مش��کالت و معضالت مختلف زیست محیطی 
اصفهان تصریح کرد: ش��هر اصفهان در معرض بح��ران و آلودگی 
مردم به بیماری »ام اس« است، ضمن اینکه میزان قابل توجه جیوه 
موجود در هوا به شدت بر روی سیس��تم عصبی مردم و سالمتی 

روحی و روانی شهر اصفهان تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: اس��تفاده نکردن از فیلترها در صنایع تفاوتی 
با قتل نفس ندارد زیرا آلودگی های تولید ش��ده توسط صنایع به 
شدت برای سالمتی انسان خطرناک است و باید مسوولین صنایع 
اصفهان تالش کنند تا برای کاستن آلودگی های تولید شده توسط 
واحدهای خود برنامه های دقیق، علمی و عملی ارایه دهند و آنها را 

به سرعت اجرایی کنند.
عضو هیات علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان ابراز داشت: اصفهان 
می تواند صنعت توریس��م قوی داش��ته باش��د ضمن این که باید 
کارخانجات و صنایع این شهر را به خارج از آن انتقال داد تا از حجم 
آالیندگی ها کاسته ش��ود و این کار اگر در کنار گسترش صنعت 
توریسم صورت گیرد مش��کالت اقتصادی در پی نخواهد داشت.

خاتون آبادی با اشاره به حجم باالی مهاجرت به اصفهان و پیامدهای 
آن نظیر آلودگی و مشکل آب تصریح کرد: بسیاری از خودروهایی 
که در اصفهان تردد می کنند متعلق به مهاجرینی است که از اطراف 

اصفهان به واحدهای صنعتی این شهر برای کار می آیند.
وی ضمن انتقاد از نادیده گرفته ش��دن مشکالت اصفهان توسط 
مسوولین کشوری، ابراز داشت: در همایش پژوهش و فناوری باید 
به جمع بندی کلی و ایجاد جبهه ای استانی برای پیگیری مطالبات 

اصفهان از دولت برسیم.
       خیال آلودگی در اصفهان راحت است

روزهاي پر تکرار آلودگي هوا در اصفهان این قدر براي مس��ووالن 
عادي ش��ده است که حتي هش��دار به ش��هروندان نیز در دستور 
کار آن ها قرار ندارد. مس��ووالني که هر روز یك طرح بي تاثیر ارایه 
مي دهند و به راهکارهاي ساده اما تاثیر گذار کشورهاي دیگر لبخند 
مي زنند. در ش��رایط بحراني تصمیمات از س��وي کمیته اضطرار 
آلودگي هوا نادرست و با تاخیر اعالم مي شود، البته مسووالن این 
بخش توجیهاتی برای این موضوع دارند اما نتیجه  آن است که مردم 
به هنگام و سریع آگاه نمی شوند و حتی انگار به تابلوهای نشانگر 

شاخص آلودگی هوا در سطح شهر هم توجهی ندارند.
از سویی دیگر پدیده وارونگی هوا هر سال در همین اوقات و فصل 
رخ می دهد و هم��ه می دانند که این موضوع چه قدر بر س��المت 

شهروندان تاثیر سوء می گذارد.

  در کمیته برگزاری همایش پژوهش و فناوری مطرح شد؛

خیال آلودگی در اصفهان راحت است

بررسی راهکارهای حل مشکل آلودگی هوای کالنشهر اصفهان

یادداشت

بهره برداری از  378 پروژه 
بهزیستی در استان 

 محمود محمدزاده  با اش��اره ب��ه افتتاح پ��روژه  بهزیس��تی همزمان با
 دهه فجر اظهار داش��ت: همزمان با دهه فجر 378 پروژه بهزیس��تی به 

بهره برداری رسید.
وی تصریح ک��رد: 17 مرکز پیش��گیری ش��امل مش��اوره، غربالگری، 
پایگاه غربالگ��ری، س��المندان، مراکز روزان��ه معل��والن و نیز چندین 
مرکز دیگر افتتاح ش��ده اس��ت. مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان با 
اش��اره به 6 مرکز توانبخش��ی، تصریح کرد: 45 طرح اش��تغال زایی به 
 مناس��بت دهه فجر توس��ط بهزیس��تی اس��تان اصفهان افتتاح شده

 است.
وی بیان کرد: 270 واحد مسکونی به مناسبت دهه فجر توسط بهزیستی 
استان اصفهان به بهره برداری رسید که  170 واحد آن در کاشان با حضور 
معاون سازمان بهزیستی کشور به بهره برداری رس��یده و بقیه در سایر 

شهرهای استان افتتاح شد.

 داروهای وارداتی توافق ژنو 
در راه است

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو از عملیاتی شدن مسیر 
جدید تامین و تدارک دارو بر اساس تفاهم نامه ژنو خبر داد.

دکتر رسول دیناروند گفت: طبق تفاهم نامه ژنو قرار شده بود یك کانال 
مس��تقیم مالی برای نقل و انتقاالت مالی دارو، کاالهای اساس��ی، غذا و 

ملزومات پزشکی برقرار شود.
وی یادآور شد: گرچه تامین دارو، غذا و ملزومات پزشکی مشمول تحریم 
 نیس��ت ولی خرید آن از منابعی که در کل دنیا نیاز ب��ه انتقال پول دارد

 به خصوص منابع اروپایی با سختی انجام می شود.
رییس سازمان غذا و دارو گفت: خوشبختانه اولین ثبت سفارش اعتباری 
خرید کاال، مربوط به یك داروی وارداتی از طریق یکی از بانك های تعیین 
شده در تفاهم نامه در اتحادیه اروپا انجام ش��د. دکتر دیناروند افزود: با 
 عملیاتی ش��دن این مس��یر، از این پس تامین و تدارک دارو سریع تر و 

ارزان تر انجام خواهد شد.

 ابتکار یک قاضی در حمایت
 از دانش آموزان مناطق محروم

 یکی از قضات دادگاه انقالب شهرستان نایین در بخشی از احکام قضایی، 
محکومان را به تهیه و خرید کتاب و لوازم کمك آموزشی برای مدارس 
محروم سیستان و بلوچس��تان ملزم کرد که این اقدام او عالوه بر اثرات 
اصالحی و تربیتی در رفتار و کردار مجرمین، تقدیر و تشکر فرهنگیان و 
مسووالن آموزش و پرورش استان را از اقدام اصالحی این قاضی فهیم و 

فرهیخته به دنبال داشت.
این قاضی، انگیزه خود را از صدور این احکام، اقدامی در راستای ارتقای 
سطح فرهنگی و تربیتی مناطق محروم سیستان و بلوچستان که بیش 
 از س��ایر مناطق در معرض آس��یب ورود مواد مخدر قرار دارند، عنوان

 کرد.

حضور فعال اصفهان در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللي محیط زیست 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست حضور فعال خواهد داشت.

این اداره کل با هدف معرفی توانمندی های زیس��ت محیطی استان در 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در تهران حضور فعال 

خواهد داشت.
 همچنی��ن دو س��ازمان م��ردم نهاد زیس��ت محیطی جمعی��ت کویر 
س��بز و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیس��ت و صنایع بزرگ 
 اس��تان نیز توانمندی های خ��ود را در این نمایش��گاه ارای��ه خواهند

 کرد. 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در غرفه 7 سالن شماره 
38 پذیرای عالقه مندان به محیط زیست استان می باشد. سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست با ش��عار »اقتصاد سبز کلید توسعه 
پایدار«، به م��دت 4 روز و از تاریخ 24 تا 27 بهم��ن ماه در محل دایمی 
نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران برگزار می ش��ود و در آن ش��رکت 
های داخلی و خارجی جدیدترین و آخرین پیش��رفت ها و دستاوردها 
 و تکنولوژی های خ��ود در زمینه محیط زیس��ت و صنای��ع مرتبط در

 بخش های تولیدی و خدماتی را ارایه می کنند. 
آشنایی با س��ازمان های زیس��ت محیطی، بسترس��ازی مناسب برای 
مشارکت مردم در حفاظت از زیس��ت، ارایه راهکارهای اصولی و عملی 
برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، ایجاد انسجام بین بخشی برای 
توانمندسازی پروژه های زیس��ت محیطی، گسترش فرهنگ طبیعت 
گردی و معرفی انرژی های نو و تجدیدپذیر و صنایع سبز از دیگر اهداف 

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست است.

 پیش ثبت نام عتبات عالیات 
تمدید شد 

 سرپرس��ت اداره کل عتبات س��ازمان ح��ج و زی��ارت از تمدید مهلت
 پیش ثبت نام عتبات عالیات تا 25 بهمن ماه خبر داد.

 محس��ن نظافتی گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه اس��تقبال مش��تاقان زیارت
  اباعبداهلل الحس��ین )ع( از پیش ثبت نام های ای��ن دوره ، مهلت پیش 
ثبت نام عتبات عالیات تا ساعت 24 روز جمعه 25 بهمن ماه 92 تمدید 
 ش��د.او گفت: با توجه به تمدید زمان پیش ثبت نام ، نتیجه قرعه کشی 
پیش ثبت نام عتبات و زمان قطعی کردن ثبت نام هر یك از اولویت ها روز 
دوشنبه 28 بهمن 92 در سامانه اینترنتی http://atabat.haj.ir اعالم 
خواهد شد. نظافتی ادامه داد: از آغاز پیش ثبت نام عتبات از 12 بهمن ماه 
 سال جاری تا کنون 251 هزار نفر از متقاضیان این سفر معنوی در سامانه
  پی��ش ثب��ت ن��ام عتب��ات عالی��ات ای��ن س��ازمان ثب��ت ن��ام

 کرده اند.
      افزایش 50 درصدی اعزام به عتبات در ایام عید نوروز

سرپرس��ت اداره کل عتبات س��ازمان حج و زیارت با اعالم این خبر که 
در ایام عی��د 50 درصد افزای��ش در اعزام های عتبات خواهیم داش��ت 
، گف��ت: در حال حاض��ر روزانه 80 دس��تگاه اتوبوس زای��ران ایرانی به 
 عتبات عالیات اعزام می ش��ود که این میزان در ایام عید افزایش خواهد

 یافت .
وی ادام��ه داد: به دلیل محدودیت موجود در اس��کان زایران در ش��هر 
کاظمین برخی از گروه های زمینی ای��ام عید 6 روزه خواهد بود که این 
گروه ها در روز ششم سفر به زیارت کاظمین مشرف شده و از آن جا به 

سوی مرزهای کشور عزیمت می کنند.

اخبار کوتاه
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

زیر ساخت های افزایش اتوبوس های 
گاز سوز وجود ندارد

فریب سودجویان را نخورید!

 هشدار در خصوص کالهبرداری
 در پوشش سهام عدالت و سبد کاال

 پوشاندن لباس زیاد به نوزاد
 موجب تحریک پوست  او می شود

با حضور وزیر اقتصاد صورت گرفت ؛

 افتتاح  درمانگاه تخصصی
 بیمارستان  حجتیه 

عض��و ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 
گف��ت: هزینه های تعمی��رات و نگهداری 
اتوبوس های گاز س��وز بس��یار باال است و 
در حال حاض��ر زیر س��اخت های افزایش 
تعداد اتوبوس های گاز سوز مانند قطعات 
مورد نی��از ای��ن اتوبوس ها وج��ود ندارد.

ابوالفضل قربانی در پاسخ به این سوال که 
آیا برنامه ای برای افزایش تعداد جایگاه های 
س��وخت اتوبوس های گاز سوز در اصفهان 

دارید یا خیر، اظهار داشت: افزایش تعداد 
جایگاه های مورد نیاز برای سوخت گیری 
ای��ن اتوبوس ه��ا از اولویت های نخس��ت 

محسوب نمی شود.
وی با بیان اینکه چرا تامین قطعات مورد 
نیاز ب��رای فعالیت اتوبوس های گاز س��وز 
از مهمترین مش��کالت این بخش اس��ت، 
عنوان کرد: موتور های اتوبوس های گاز سوز 
وجود ندارد و به این دلیل بس��یاری از این 

اتوبوس ها غیر فعال شده اند.
عض��و ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 
با اش��اره به مش��کالت موج��ود در حوزه 
فعالیت اتوبوس های گاز سوز تصریح کرد: 
هزینه های تعمی��رات و نگهداری و نبودن 
قطعات اتوبوس های گاز سوز معضل بزرگی 
اس��ت که در بخش حم��ل و نقل عمومی 

وجود دارد.

معاون اجتماع��ی پلیس آگاه��ی ناجا از 
ش��یوع کالهبرداری به ش��یوه تخصیص 
 س��هام عدالت خبرداد.س��رهنگ حمید

 ان��درز چمن��ی ب��ا هش��دار در خصوص 
کالهبرداری با بهانه تخصیص سهام عدالت 
گفت: یکی از روش هایی که کالهبرداران از 
آن سوء استفاده می کنند پیگیری مطالبات 
دولتی است که به انحای مختلف از جمله 
سبد کاال، س��هام عدالت و ... بروز و ظهور 

کرده اس��ت. این افراد از فضای ایجاد شده 
در کشور س��وء اس��تفاده کرده و با فریب 
طعمه های خود که اف��راد زنان خانه دار و 
سالخورده هستند اهداف مجرمانه خود را 

پیش می برند.
معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا در ادامه 
با اشاره به پرونده ای که در این خصوص در 
آگاهی تشکیل ش��ده است؛ گفت: چندی 
پیش ف��ردی ب��ه بهانه تکمی��ل فرم های 
تخصیص س��هام عدال��ت وارد منزل مال 

باخته ای شده بود.
معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا ضمن 
هش��دار به همش��هریان در این خصوص 
اظهار داش��ت: از ورود افراد ناش��ناس در 
منزل به جد خ��ودداری کنید و در صورت 
رویت موارد مشکوک در این خصوص، به 

پلیس 110 اطالع بدهید.

ی��ك متخصص اطف��ال ب��ا بی��ان اینکه 
درمان های موضعی اولین مرحله درمانی 
عرق سوز اس��ت، گفت: در صورت رعایت 
نکات الزم و حفظ رطوبت پوس��ت، راش 

گرمایی به سادگی قابل کنترل است.
دکتر فرهاد فیلی با اش��اره به اینکه راش 
گرمایی و عرق س��وز، مشکلی ش��ایع در 
افرادی است که پوستی حس��اس دارند، 
گفت: ای��ن عارضه ب��ه ویژه در ن��وزادان 
آزاردهنده است. وقتی مجاری عرق بسته 
شوند و عرق زیر پوست حبس شود، راش 
گرمایی ایجاد می ش��ود.وی ب��ا تاکید بر 
اهمیت درمان های موضعی در این عارضه 
گفت: درمان های توپی��کال )موضعی( در 
انواع ش��دیدتر راش  گرمایی برای تسکین 
ناراحتی و پیش��گیری از ب��روز عوارض به 
کار می رود.این متخص��ص اطفال با بیان 
اینکه درمان های موضعی برای رفع خارش 
مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: لوسیون 
 کاالمی��ن برای تس��کین خارش بس��یار 

کمك کننده است.فیلی یادآور شد: شیوه 
زندگی و تدبیرهای خانگی در کنترل این 
مش��کل اهمیت زیادی دارد. مبتالیان به 
خارش و عرق سوز باید حتی االمکان از قرار 
گرفتن در محیط ه��ای خیلی گرم پرهیز 
کنند. از لباس های گشاد و سبك  وزن که 
رطوبت پوست را جذب می کنند، استفاده 
کنند.وی گف��ت: پس از حم��ام  کردن به  
جای خش��ك  کردن بدن با حوله، پوست 
در هوا خشك ش��ود تا تحریك پوستی به 
حداقل برسد و هر چه سریع تر از لوسیون 
کاالمین یا کمپرس های خنك برای آرام 
کردن پوس��ت خارش دار اس��تفاده شود.

فیلی خاطرنش��ان کرد: از مصرف کرم ها و 
پمادهایی که ممکن اس��ت بیشتر سبب 
انسداد منافذ پوستی شود نیز باید پرهیز 
ش��ود.وی گفت: باید از پوش��یدن لباس 
زیاد پرهیز شود. کودکان نیز باید به  همان 
میزان لباس بزرگ تر ها، لباس بپوشند تا 

راحت باشند.

با حضور وزیر اقتصاد ،درمانگاه تخصصی 
200 تخته خوابه بیمارس��تان حجتیه 
در اصفه��ان افتتاح ش��د. همزمان با 22 
بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اس��المی با حضور وزی��ر ام��ور اقتصاد 
و دارایی و اس��تاندار اصفه��ان، درمانگاه 
تخصصی بیمارستان حجتیه افتتاح شد.

بیمارس��تان حجتیه که به ن��ام مبارک 
امام زمان)عج( نام گذاری و مزین ش��ده 

است در س��ال 1350 تاس��یس شده و 
دارای18000 متر مربع عرصه و 10000 
مت��ر مرب��ع زیر بن��ا اس��ت، بخش های 
مختلف��ی از قبی��ل بخ��ش جراح��ی، 
اورژانس، دندانپزش��کی، داخلی زنان و 
زایمان, داروخانه, آزمایشگاه, رادیولوژی, 
س��ونوگرافی, اتاق عم��ل و دیالیز در آن 
فعال اس��ت و روزانه به طور متوس��ط به 

بیش از2000 نفر ارایه خدمت می کند.
درمان��گاه حجتی��ه نیز بر اس��اس طرح 
توس��عه خود با هم��کاری مهندس��ان 
 و مش��اوران همگ��ون همزم��ان ب��ا 
س��ی و پنجمین س��الگرد پیروز انقالب 
اسالمی به بهره برداری رسید و همچنین  
120 تخت تخصصی و 80 تخت دیالیز 
 با اعتباری بال��غ بر 120 میلی��ارد ریال 

 به بهره برداری رسید.

عل��وم  فرهنگس��تان  رئی��س 
پزشکی کشور گفت: بنده تمایل 
دارم مرخصی مادران ب��اردار به 
2 س��ال افزایش یابد؛ البته برای 
اجرای قان��ون افزایش مرخصی 
بارداری زنان ش��اغل، دولت باید 
به شرکت ها، ادارات و کارفرمایان 

یارانه بدهد.
س��یدعلیرضا مرن��دی در مورد 
ورود مجلس ب��ه موضوع افزایش 
مرخصی بارداری زنان ش��اغل با 
توجه ب��ه پیچ وخم ه��ای قانونی 

موجود گفت: برخی هم��کاران معتقدند اگر مرخصی 
زنان ب��اردار را افزایش دهیم فرصت های ش��غلی آنها 
کاهش می یابد و دیگر نمی توانند استخدام شوند یعنی 

باید به هر دو بعد توجه کرد.
وی ادامه داد: زنان بارداری را می بینیم که ابراز می کنند 
کارفرمایانشان با افزایش مرخصی شان مخالف می کنند 
با این وجود باید قانون را اجرا کرد. در این زمینه دولت 
باید سوبسید و کمکی به شرکتها، ادارات و کارفرمایان 

ارائه کن��د تا این ش��رکتها هم مجبور نش��وند از جیب 
بپردازند.

مرندی تصریح کرد: س��ازمان تأمین اجتماعی نیز در 
این زمینه معتقد است دولت ابتدا این هزینه را بپردازد 
تا این 6 م��اه را به 9ماه افزایش دهیم ام��ا برخی از آنها 
 پول کارگ��ران را به دلی��ل مصوبه دول��ت نمی توانند 
بدهند.بنابراین به نظر می رس��د دولت باید به هر حال 
 این پول را در اختیار س��ازمان تأمی��ن اجتماعی قرار

 دهد.
عض��و کمیس��یون بهداش��ت 
و درم��ان مجلس گف��ت: این 
در حال��ی اس��ت ک��ه بن��ده 
تمایل دارم مرخص��ی مادران 
ب��اردار ب��ه 2 س��ال افزای��ش 
یابد.ه��م اکن��ون کش��ورهای 
مرخص��ی   اس��کاندیناوی 
م��ادران  ب��رای  س��اله   2
تصوی��ب ش��اغل   ب��اردار 

 کرده اند.
مرندی گفت: ولی این ایراد هم 
به افزایش مرخصی وارد اس��ت که ممکن است ارگانها 
وقتی ببینند استخدام زنان گران است ممکن است آنها 

را استخدام نکنند.
مرندی افزود: این س��ازمانها و شرکتها چون می بینند، 
زنان در مرخصی بارداری و ش��یردهی قرار می گیرند و 
باید حقوقش��ان هم پرداخت ش��ود. این احتمال خطر 
وجود دارد که اگر مرخصی را افزایش دهیم این شرکتها 

و ادارات از استخدام زنان منصرف شوند.

مرخصی زنان باردار باید به ۲ سال افزایش یابد

دولت برای افزایش مرخصی بارداری، یارانه بدهد

 برخی همکاران 
معتقدند اگر مرخصی 
زنان باردار را افزایش 

دهیم فرصت های 
شغلی آنها کاهش 

می یابد و دیگر 
نمی توانند استخدام 

شوند یعنی باید به 
هر دو بعد توجه کرد



اخبار کوتاهيادداشت

عیدی کارمندان ۵۰۳ هزار تومان 
تعیین شد

در جلس��ه هیات وزیران مبلغ عیدی کارکنان دولت ۵،۰۳۰،۰۰۰ ریال 
تعیین شد. 

مبلغ عیدی در بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز خواهد شد. 
پیش از این محم��د باقر نوبخت معاون برنامه ری��زی و نظارت راهبردی 

رییس جمهور از تصویب و واریز مبلغ عیدی در بهمن خبر داده بود.

برخورداری ۳۵ درصدی مردم داران 
از خدمات شبکه فاضالب

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت : با 
اجرای ۵ کیلومتر شبکه فاضالب بلوار شهید صیاد شیرازی داران بیش از 

۳۵ درصد این شهر از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شد .
محسن بیش��ه پیرامون اجرای ش��بکه جمع آوری فاضالب بلوار شهید 
صیادشیرازی داران افزود : س��ال های متوالی مردم شهر داران خواهان 
برخورداری از خدمات شبکه فاضالب بودند . این درحالی است که اجرای 
عملیات شبکه فاضالب از سال 1۳82 در ش��هر داران در دستور کار قرار 
گرفت و طی 1۰ س��ال گذش��ته به رغم وجود مشکالت بس��یار به ویژه 
محدودیت منابع مالی بیش از ۳۵ درصد این شهرس��تان تحت پوشش 
 خدمات ش��بکه فاضالب قرار گرفت .وی خاطرنشان س��اخت : با اجرای

 ۵ کیلومتر ش��بکه فاضالب در بلوار شهید صیاد ش��یرازی حدود ۵۰۰ 
مشترک تحت پوشش ش��بکه فاضالب قرار گرفتند که انتظار می رود با 
تامین منابع مالی اجرای ش��بکه فاضالب در برخی از نقاط ش��هر داران 

عملیاتی شود .

شبکه فاضالب شهرک صنعتی 
سعید آباد گلپايگان افتتاح شد

 ش��بکه فاضالب و تصفیه خانه شهرک صنعتی س��عید آباد گلپایگان به
 بهره برداری رس��ید. س��عادت بهرامی مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان اظهار داشت: این طرح با اعتبار بیش از 26 میلیارد 
ریال در مدت 18ماه اجرا شده و شامل تصفیه خانه و پنج کیلومتر شبکه 

جمع آوری فاضالب در سطح این شهرک صنعتی است.
 وی افزود: این ش��هرک از نواحی انتقالی از جهاد کش��اورزی محس��وب 
می ش��ود و حدود 8۰ تا 9۰ درص��د واحدهای ش��هرک در زمینه تولید 
محصوالت لبنی و صنایع تبدیلی کش��اورزی فعال هستند.به گفته وی 
احداث شبکه فاضالب برای این واحدها بسیار مهم بود و طرح تصفیه خانه 
با ظرفیت جمع آوری و تصفیه روزانه ۳۰۰ مترمکعب در روز مورد اجرا و 

بهره برداری قرار گرفت.

 6۰۰ هزار دالر صرفه جويی ارزی
 در فوالد حاصل شد

کارشناس فرآیند تولید نورد گرم ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
با بهینه سازی روش های نگهداری جک های غلتک های پشتیبان این 

ناحیه، ساالنه 6۰۰ هزار دالر صرفه جویی حاصل شد.
مسعود نصیری افزود: با اجرای این طرح و با بهبود روانکاری و جلوگیری 
از افزایش درجه حرارت و اعمال غیر مجاز نیرو، ساالنه 8۰ درصد خرابی 

چک های غلتک های پشتیبان در این واحد کاسته می شود.
کارشناس فرآیند تولید نورد گرم اظهار داش��ت: جک های غلتک های 
پشتیبان که در واقع تکیه گاه این غلتک هاست یکی از قطعات مهم نورد 

گرم است که از بخش های حساس تشکیل شده است.

 ساخت شهرک حوله بافی
 خمینی شهر آغاز شد

 ساخت شهرک حوله بافی خمینی شهر برای س��اماندهی 4۰۰ کارگاه 
حوله بافی این شهرستان آغاز شد.

 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به خبرنگار ایرنا 
گفت: مشکالت احداث ش��هرک حوله بافی خمینی شهر برطرف شده و 

تالش می کنیم در ماه های آینده شرایط واگذاری زمین را آماده کنیم.
سعادت بهرامی اظهار داشت: با احداث شهرک حوله بافی خمینی شهر 
مش��کل بیش از 4۰۰ کارگاه حوله بافی و تولید کنن��دگان این کاال در 
شهرستان حل خواهد شد.وی با اش��اره به پیگیری های نماینده مردم 
خمینی ش��هر در مجلس، فرماندار و دیگر مس��ووالن شهرس��تان برای 
دریافت مجوز احداث شهرک گفت: تجمیع تولید کنندگان حوله بافی، 
 به اش��تغالزایی، کاهش هزینه تولید کنندگان به حفظ و توسعه صنعت 

حوله بافی کمک بزرگی خواهد کرد.

 ۳۰ هزار واحد مسکن مهر در
 دهه فجر به متقاضیان تحويل شد

عضو هیات مدیره ش��رکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور 
گفت: در دهه مبارک فجر ۳۰ هزار واحد مس��کن مهر بهره برداری و به 
متقاضیان تحویل ش��د.یداهلل رحمانی در آیین افتتاح مدرس��ه شهدای 
گمنام شهر جدید مجلسی دراس��تان اصفهان با بیان اینکه بیش از 7۰ 
درصد مسکن مهر در سراسر کشور تحویل متقاضیان شده است،افزود: به 

زودی هزار واحد مسکن مهر در شهر مجلسی افتتاح خواهد شد.
وی گفت: بیش از 4۰۰ هزار واحد مس��کن مهر در سراسر کشور در حال 
ساخت است و دولت تدبیر و امید متعهد شده که این واحدها را تا پایان 
سال 9۳ به متقاضیان تحویل دهد. رحمانی افزود: در استان اصفهان تعداد 
۳۰ هزار واحد در فوالد شهر، 11 هزار در بهارستان و شش هزار واحد در 

شهر مجلسی ساخته شده است.

 رتبه برترتیران و کرون 
در سیستم مکانیزه مخابرات  

رییس اداره مخابرات شهرستان تیران و کرون گفت: شهرستان تیران و 
کرون در نگهداری مراکز، حسابرسی و سیس��تم مکانیزه رتبه برتر را در 
جمع مراکز زیر 4۰ هزار ش��ماره اس��تان اصفهان دارد.ناصر دادخواه در 
آیین افتتاحیه پروژه های مخابراتی این شهرستان اظهار داشت: 14 پروژه 
مخابراتی در راستای تسهیل در ارتباطات مردم شهرستان با هزینه ای بالغ 

بر 2۰ میلیارد ریال افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی افزود: خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری از سایت BTS روستای 
چند روستای شهرستان، خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری از سایت 
BTS مس��کن مهر تیران، پیگیری و انجام ط��رح تعمیر حوضچه کابل 
مخابرات در روستای ورپشت و پروژه بهسازی سقف مرکز تلفن شهدای 

تیران از مهمترین پروژه های دهه فجر امسال به شمار می روند.

1۳  پروژه عشاير ی 
افتتاح  شد 

 بهره برداری از1۳۰۰ 
 طرح عمرانی در استان 

مدیر امور عشایر اصفهان از افتتاح 1۳ پروژه عشایری به مناسبت ایام مبارک 
دهه فجر امسال خبر داد. 

اصغر مرادی گفت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 12 هزار و 7۳۰ میلیون ریال 
اجرا شده است.

وی اضافه کرد: یکی از این پروژه ها ش��بکه برق چاه های کشاورزی با اعتبار 
س��ه هزار میلیون ریال در منطقه »قبرکیخا« در شهرستان سمیرم است که 

با اعتبار ملی اجرا شد.
مدیر امور عشایر اصفهان به احداث دو باب استخر آب کشاورزی در بخش پادنا 
در شهرستان سمیرم اشاره و اضافه کرد: این پروژه ها نیز با اعتبار 7۰۰ میلیون 
ریال از محل اعتبارات استانی اجرا شده است.وی افزود: پروژه مرمت و بازسازی 
قنوات در بخش وردشت شهرستان سمیرم انجام شده که 4۳۰ میلیون ریال 

اعتبار در برداشته است.

معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان، از افتتاح و بهره برداری از یک هزار 
و۳۰۰ طرح عمرانی به مناس��بت بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در این اس��تان خبر داد. محمدعلی طرفه در حاشیه بازدید از 
مجموعه کشت و صنعت حسین آباد کاشان در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا 
اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها در مجموع 1۵ هزار میلیارد ریال اعتبار 

هزینه شده است.
وی افزود:۳۰ درصد اعتبارات هزینه ش��ده از منابع درآمدی شهرداری های 
استان و مابقی از محل موسسات خیریه، دولتی و سایر دستگاه های غیردولتی 

هزینه شده است.
وی این طرح ها را شامل آب و فاضالب، راهداری، واحدهای تولیدی و صنعتی، 
مخابرات، راهداری، آموزش��ی، ورزشی، جهاد کش��اورزی، عمران و بهسازی 

شهری، میراث فرهنگی، برق رسانی و بهداشت و درمان عنوان کرد.

4
نرخ تورم روستایی دی ماه 40 درصد شد

مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ تورم مناطق روستایی ایران در دی ماه 92 به نرخ 4۰ درصد کاهش یافت، این نرخ 
ماه گذشته 4۰/9 درصد بود. مرکز آمار ایران، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در 

دی ماه سال 92 بر مبنای سال پایه 1۳9۰ را اعالم کرد.
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رییس خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران از آغاز ب��ه کار دوباره 
کمیته های ذیل ستاد تسهیل برای حل مشکالت بانکی و مالیاتی 
صنعتگران به دبیری خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

خبر داد.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی اعالم کرد: با توجه به نتایج حاصل از 
جلسات قبلی ستاد تسهیل در خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
که رضایت تولیدکنندگان و مس��ووالن را به همراه داشت، معاون 
برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان در نامه ای به استاندار از 
برگزاری جلسات ستاد تسهیل ابراز رضایت کرد و خواستار ادامه 

این جلسات به دبیری خانه صنعت و معدن شد.
رییس خانه صنعت، معدن و تج��ارت استان اصفهان همچنین به 
اجرای طرح راست��ی آزمایی واحدهای صنعت��ی و معدنی استان 
توسط خانه اش��اره کرد و گفت: ای��ن طرح با ه��دف جمع آوری 
اطالعات واحدهای تولی��دی استان انجام می ش��ود که مواردی 
مانند تعداد نیروی انس��انی، میزان واردات م��واد اولیه، صادرات، 
چالش ها و مشکالت را در بر می گیرد.سهل آبادی با اشاره به اینکه 
جمع آوری اطالعات مذکور توس��ط اعضای خانه صنعت و معدن 
و با مطالعه دقیق و حضور در شهرست��ان ها انجام می شود، افزود: 
طبق برآورد اولیه نتایج این طرح، مشکل تعداد زیادی از واحدهای 
استان، کمبود نقدینگی است.وی با بیان اینکه کاهش ارزش پولی 
ایران به یک سوم، مشکالت عدیده ای برای تولیدکنندگان ایجاد 

کرده است، تاکی��د کرد: این موضوع باعث شده است بس��یاری از 
واحدهای استان با مش��کل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش 

دست به گریبان باشند.
 وی اضافه کرد: جامعه صنعتی و معدن��ی تنها جایگاهی است که 
می توان��د میلیون ها نف��ر بیکار در سط��ح جامعه ایران��ی را وارد 
بازار کار کند و خانه صنعت و معدن تنها تش��کل تخصصی حوزه 
 صنعت و معدن است که در اختیار این جامعه برای بیان مسایل و 
چالش هایش��ان قرار دارد.سهل آبادی با بیان اینکه بخش زیادی 
 از مشکالت واحدها به تامین سرمایه در گردش از طریق بانک ها 
بر می گردد، ادام��ه داد: بهره باالی بانکی که ب��ا درآمدهای تولید 
تناسب ندارد و امکان فروش دارایی ه��ای تولیدکنندگان توسط 

بانک در برابر بدهی ها، از جمله این چالش ها هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسایل مالیاتی 
نیز چالش هایی را برای واحدهای تولیدی استان ایجاد کرده است، 
گفت:جلس��ه ای با  امیری مدیرکل امور مالیاتی استان داشتیم و 
مسایل و مشکالت بیان و قرار شد اداره مالیات هم همکاری بیشتری 
با صنعتگران داشته باشد.عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفه��ان هم در ادامه گف��ت: خانه صنعت معدن و 
تجارت اصفهان پیشروترین تشکل صنعتی در کشور است و می تواند 
تریبون خوبی برای بیان مسایل واحدهای تولیدی و جایگاهی برای 

حضور آنها در تصمیم  سازی ها باشد.

محمدامین توکل با اشاره ب��ه فعالیت های انجام شده توسط خانه 
صنعت، معدن و تجارت این استان، بیان کرد: این تشکل 2۳ انجمن 

همگن تخصصی و 21 شعبه شهرستانی در استان دارد.
توکل اضافه کرد: مشکالت باعث شده است تعدادی از واحدهای 
تولیدی تعطیل شوند و بقیه هم با ظرفیت کمتری به کار خود ادامه 
دهند.وی اظهار داشت: امروزه صنایع کوچک و متوسط در کشور 
در حالی سهم 8۰ درصد اشتغال زایی در کشور را بر عهده دارند که 

۳۰ درصد دارایی های کشور در اختیار آنهاست.
وی رونق و افزایش تولید ملی را مستلزم پر کردن شکاف قابل توجه 

میان قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت در بازار دانست.
همچنین عضو دیگر هیات مدیره خانه صنع��ت، معدن و تجارت 

است��ان اصفه��ان گف��ت: در 
بخش تولید و صنع��ت با فراز 
و نش��یب های زی��ادی روبه رو 
هس��تیم اما در هم��ه شرایط 
صنعتگ��ران و تولیدکنندگان 
با تمام تالش فعالی��ت خود را 
انج��ام داده و ب��رای کمک به 
اقتص��اد کش��ور کوشیده اند.

محمدرض��ا برکتین ب��ا بیان 
اینک��ه از دول��ت یازده��م و 
اقدامات انج��ام گرفته توسط 
این دولت حمای��ت می کنیم، 
گفت: اقدام��ات دولت یازدهم 
باعث جلوگی��ری از رشد تورم 
و بهبود وضع تولید شده است 
که امیدواریم در سال 9۳ اثرات 

اقدامات مفید را بیشتر از این حفظ کنیم.
برکتین تاکید کرد: امروز تولی��د، خط مقدم جنگ علیه دشمنان 
نظام و ملت ایران است و نیاز به حمایت مس��ووالن و ملت در این 
زمینه به خوبی احس��اس می ش��ود. وی اف��زود: امیدواریم تامین 
اجتماعی و دارایی نیز همراهی بیشتری با صنعتگران داشته باشد 

تا مشکالت تولید به حداقل برسد.
وی خواستار همکاری بیش��تر میان فعاالن بخش خصوصی شد و 
گفت: ما همه اعضای یک کشتی هس��تیم و به طور قطع اگر یک 
نفر پایین کش��یده شود دیگر افراد آن کشتی هم به ورطه نابودی 
می روند، بنابرای��ن باید به جای جزیره ای عم��ل کردن، همگی با 

هم همکاری کنیم.
برکتین عنوان کرد: شرایط به گونه ای اس��ت که اگر یک شرکت 
در تمام استان ها نمایندگی داشته باشد و عضو هیات مدیره یکی 
از شرکت ها یک چک برگش��تی داشته باشد تمام شرکت ها قفل 

می شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: زمانی که یک شرکت از یک مجموعه دچار 
ورشکس��تگی می شود باید دور آن را گرفت ت��ا به دیگر شرکت ها 

سرایت نکند نه اینکه آن معضل را تسری داد.

باتشکیل ستاد تسهیل  درخانه صنعت، معدن و تجارت 

ريیس هیات مديره اتاق تعاون مسیِر بانکی صنعتگران هموار می شود
اصفهان عنوان کرد؛

 فروش کاالها ايرانی
 با برند خارجی در اصفهان

آینده صنع��ت در گرو توجه م��ردم به خرید ک��االی ایرانی 
است. رییس هیات مدیره اتاق تعاون استان اصفهان گفت: 
باور توان تولید داخلی از سوی مردم ض��رورت دارد چرا که 
شرایط تحریم، فرصتی است تا دشمن��ی جهان استکبار را 
با خرید کاالی ایرانی پاسخ دهیم.عب��اس حاج رسولیها در 
این خصوص، اظهار داشت: مردم اگ��ر به این موضوع توجه 
کنند می توان به آینده صنعت و حتی صادرات بیشتر کاالی 
ایرانی امی��د داشت. وی با اشاره به اینکه تعاونی ها بخش��ی 
مهم از اقتصاد کشور بوده و طبق سیاست های کلی اصل 44، 
سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه 
 باید به 2۵ درصد برسد، بیان داشت: با وجودی که نزدیک به

 ۳ سال از برنامه پنجم توسعه گذشته ام��ا این مهم محقق 
نشده و سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود 1۰ درصد 
است. رییس هیات مدیره اتاق تعاون استان اصفهان افزود: 
به دلیل ع��دم سیاست گذاری صحیح و تبلیغات گس��ترده 
محصوالت خارجی و کم توجهی تولیدکنندگان به کیفیت، 
استفاده از کاالی داخلی ی��ک ارزش تلقی نمی شود و مردم 
ایران به صورت غیر ارادی به سمت استفاده از کاالی خارجی 
گرایش یافته اند که این موضوع برای اقتصاد کش��ور آسیب 

جدی محسوب شده و برخورد با آن یک ضرورت است. 
وی با اشاره ب��ه ظرفیت تقاضای داخلی، اضاف��ه کرد: ایران 
اسالمی ب��ازاری 7۵ میلیون نف��ری دارد و صنعت داخل به 
این حجم از تقاضا چش��م دوخته است. حاج رسولیها افزود: 
اگر بازار، به صنعت داخلی خود ب��ی توجهی کند نمی توان 
انتظار شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور را داشت. وی گفت: 
اگر مدی��ران، رسانه ها، فع��االن فرهنگی و هن��ری بتوانند 
فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی را در کش��ور نهادینه کنند، 
تولیدکنندگان برای ارایه محصولی با کیفیت تر و مطابق با 
نیاز جامعه تش��ویق خواهند شد. رییس هی��ات مدیره اتاق 
تعاون استان اصفهان افزود: براساس آمارهای دقیق، بخشی 
از کاالهایی که در کشور به خصوص اصفهان با برند خارجی به 
فروش می رسد تولید داخل است. وی با انتقاد بر اینکه برخی 
از کااله��ای تولیدی در استان با برند کش��ورهایی همچون 
فرانسه، آلمان و سایر کشورهای صنعتی به فروش می رسد، 
گفت: این اتفاق نشان دهنده وجود کاالی با کیفیت در داخل 
کشور و نبود فرهنگ استفاده از سوی مصرف کنندگان است.

ديدگاه؟

     

شورای رقابت در آخرین جلس��ه خود برای تنظی��م و بهبود بازار 
رقابت مربوط به صنعت خودروی کشور به نحوی که سبب افزایش 

کیفیت و تعدیل قیمت ها شود، تصمیم گیری کرد.
یکصد و هشتادمین جلس��ه شورای رقابت در مورد بررسی تعرفه 
قیمت گذاری خودرو تش��کیل و تصمیمات مهم خودرویی اتخاذ 

شد. شورای رقابت برای تنظی��م و بهبود ب��ازار رقابت مربوط به 
 صنعت خودروی کشور به نحوی که سبب افزایش کیفیت و تعدیل

 قیمت ها ش��ود، تصویب کرد که تعدیل ن��رخ تعرفه خودروهای 
وارداتی را به این شرح به هیات وزیران به همراه گزارش توجیهی 
پیش��نهاد دهد. -خودروهای وارداتی تا 1۵۰۰ سی سی ظرفیت 
موتور ۳۰ درصد -خودروهای وارداتی بی��ش از 1۵۰۰ تا 2۰۰۰ 
سی سی ظرفیت موتور ۳۵ درص��د -خودروهای وارداتی بیش از 
2۰۰۰ تا 2۵۰۰ سی سی ظرفیت موتور 4۰ درصد -خودروهای 
وارداتی بیش از 2۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی ظرفیت موتور 7۰ درصد 
-خودروه��ای وارداتی بی��ش از ۳۰۰۰ سی س��ی ظرفیت موتور 
1۰۰ درص��د )در صورت وضع عوارضی ع��الوه بر تعرفه گمرکی، 
 عوارض مزبور از نرخ های فوق کسر خواهد شد.( - حذف موانع غیر

تعرفه ای - در انحصار نبودن واردات - تعرفه واردات قطعات خودرو 
تغییر نمی کند- کاهش پلکانی تعرفه ها

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران از سفر هیات تجاری 
تایلند به ایران در هفته آینده خبر داد.

محمدرضا نجفی منش اظهارداشت: هیات تجاری تایلند یک شنبه 
هفته  آینده وارد ایران شده و سه شنبه کشور را ترک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این هیات تجاری قطعه سازان و اعضای انجمن 

قطعه سازان این کش��ور حضور دارند، خاطرنشان کرد: فعاالنی از 
حوزه های الکترونیک، کش��تیرانی، کائوچو و صنعت غذا در این 

هیات حضور خواهند داشت.
عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن قطعه س��ازان ای��ران ادام��ه 
داد: تایلن��د از کش��ورهای مط��رح در صنعت خ��ودروی جهان 
 ب��وده و تولی��د باالی��ی را در ای��ن ح��وزه ب��ه خ��ود اختصاص

 داده اس��ت.وی اف��زود: بازدی��د از شرکت ه��ای خودروسازی و 
قطعه سازی داخلی از جمله برنامه هایی اس��ت که در دستور کار 

سفر هیات تجاری تایلند به ایران قرار دارد.
نجفی من��ش ب��ا بی��ان اینک��ه هیات ه��ای تجاری کش��ورهای 
دیگر مانن��د آلم��ان نی��ز در ت��دارک سفر ب��ه ایران هس��تند، 
تصری��ح کرد: توافق��ات ژنو زمین��ه را برای حض��ور شرکت های 
 خارج��ی عالقه من��د ب��رای سرمایه گ��ذاری در ای��ران فراه��م

 کرده است.

قطعه سازان تايلندی به ايران می آيندتعرفه واردات خودرو نهايی شد

بهره باالی بانکی
 که با درآمدهای 

تولید تناسب ندارد
 و امکان فروش 

دارايی های 
تولیدکنندگان 
توسط بانک در
  برابر بدهی ها
  از جمله اين 

چالش ها هستند

 مدیرعام��ل شرک��ت مخاب��رات است��ان اصفه��ان گف��ت: 
سرویس های مختل��ف ارزش افزوده مانند تم��اس تصویری، 
اینترنت، دیتا و تلویزیون اینترنتی نیز بر روی تلفن ثابت فراهم 
می شود.حس��ین کش��ایی با اشاره به پروژه جدی��د مخابرات 
اصفهان برای راه اندازی تلفن ثابت مبتنی بر شبکه های نسل 
آینده، اظهار داشت: در این سرویس جدید خدمات خطوط تلفن 

ثابت بر روی بسترهای آی پی ارایه می شود. 
وی ادامه داد: یک��ی از خدمات نوین شرک��ت مخابرات استان 
این است که شبکه مداری ب��ه شبکه IP تبدیل می شود که در 
فاز نخست سوئیچی با ظرفیت ۵۰۰ هزار مشترک ایجاد شده 
که از طریق این شبکه مش��ترکان تمام خدمات مخابراتی را از 
یک خط تلفن می گیرند. مدیرعامل شرک��ت مخابرات استان 
اصفهان افزود: این پروژه اردیبهشت سال آینده افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار می گیرد و هر مش��ترک که دارای خط تلفن 
ثابت فعلی بوده ب��ا راه اندازی این خدم��ات، از ظرفیت تمامی 
امکانات مخابرات همانند امکانات تلویزیون اینترنتی بهره مند 
می شود. وی از راه اندازی سرویس تلویزیون اینترنتی به صورت 
آزمایش��ی در این استان خب��ر داد و بیان داشت: مش��ترکان 

اینترن��ت پرسرعت مخابرات م��ی توانند با مراجع��ه به سایت 
اینترنتی این شرکت، ثبت نام و با پرداخت آبونمان برای دریافت 
این سرویس اقدام کنند. کشایی با اشاره به اینکه استان اصفهان 
بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک تلفن ثابت دارد، تصریح 
کرد: از این تع��داد یک میلی��ون و 1۵۰ هزار شم��اره در شهر 
اصفهان است که 4۵ مرکز مخابراتی به آنها سرویس می دهد. 

وی تعداد مشترکان تلفن همراه اپراتور همراه اول در استان را 
4 میلیون و 2۳۰ هزار مشترک اعالم کرد و افزود: ضریب نفوذ 
تلفن همراه در است��ان اصفهان 84 درص��د و در شهر اصفهان 

1۳۰ درصد است. 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان خاطرنش��ان کرد: 
در حال حاضر بیش از 4 میلیون هزار مشترک تلفن همراه در 
استان اصفهان وجود دارد که نخس��تین زن��گ تلفن همراه در 
استان اصفهان در سال 1۳7۳ زده شد و این تکنولوژی با فاصله 

۵ ساله در ایران فعال شد. 
انجام تمام خدمات مخابراتی در سايت شرکت مخابرات 

استان اصفهان 
وی با اش��اره به اینک��ه سایت شرک��ت مخابرات آم��اده ارایه 
خدمات به مش��ترکان اصفهانی است، بیان داشت: پرداخت و 
 رویت صورت حس��اب، دریافت ریز مکالمات، برقراری و حذف 
سرویس های ویژه، درخواست کش��ف مزاح��م تلفنی، ثبت و 
دریافت مش��خصات اطالعات 118، درخواس��ت قطع یا وصل 
 تلفن، اع��الم خراب��ی تلفن، اص��الح آدرس مش��ترک، خرید 
شماره های رند، تغیی��ر مکان و ثبت نام تلف��ن ثابت از طریق 

سایت شرکت مخابرات انجام می شود. 
کش��ایی تصریح کرد: این خدم��ات به ص��ورت غیرحضوری 
 ب��وده و مش��ترکان می توانند ب��رای استف��اده از آن به سایت

www.tce.ir مراجعه کنند. 

 اجرای طرح های توس�عه تجهیزات اينترنت پرسرعت 
در شهرستان های استان اصفهان 

وی با اشاره به اقدامات ص��ورت گرفته در دیگ��ر نقاط استان 
اصفهان، گفت: یک دستگاه ریپیتر در روستاي صالح آباد نصب 
و راه اندازي شد که با اجرای این ط��رح تمام روستاهاي باالي 

2۰ خانوار شهرستان نطنز داراي پوشش تلفن همراه شدند. 
مدیرعامل شرک��ت مخابرات استان اصفه��ان به طرح تعویض 
کابل هوایی با خاکی در شهر طرق رود محدوده باغستان پایین 
اشاره کرد و افزود: ب��ه منظور ارایه خدمات بیش��تر مخابراتی 
 یک دستگ��اه dslam در کاالي الکتری��ک نطنز نصب و مورد

 بهره برداري قرارگرفت. 
 وی ادام��ه داد: طرح ه��اي توسع��ه تجهی��زات ADSL در

 محله های یزدآباد و حس��ن آباد شهر ابریش��م به تعداد 896 
پورت، شهر قهدریجان به تعداد ۵12 پ��ورت، شهر فالورجان 
و روستاه��اي دشتچ��ی و کافش��ان ب��ه تع��داد 896 پورت و 
 شه��ر کلیش��اد و سودرجان و محله ه��اي افج��د و آغچه بدي
 ب��ه تع��داد ۳2۰ پ��ورت درشهرست��ان فالورج��ان اجرای��ی

 شد.

در سال آينده به بهره برداری می رسد؛

راه اندازی آزمايشی سرويس تلويزيون اينترنتی



یادداشت

گروه موسیقی »میراث« در روز بیست و نهم بهمن، به اجرای قطعاتی براساس شاهنامه فردوسی به اجرای برنامه 
می پردازند.این گروه، در سال 1387، با هدف اجرای آثاری فاخر در حوزه موسیقی و پرداختن به آثار نام آوران 

عرصه ادبیات، به سرپرستی و آهنگ سازی  »آرش قاسمی« و خوانندگی »حمید خزاعی«،  تشکیل شد.
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صدایفردوسیدرجشنوارهموسیقیفجرمیپیچد
هفتیادداشت

 آیین بیداری با مروری 
بر انقالب ایران و تاثیر آن بر جهان

اداره کل نمایندگ��ی ه��ای مرک��ز امور
بین الملل در ایام دهه فجر به س��اخت و 

تولید برنامه هایي انقالبي پرداخته است.
 اداره کل نمایندگ��ی ه��ای مرک��ز امور

بین الملل امسال نیز همچون سال هاي 
گذش��ته با س��اخت و تولید برنامه هاي 
انقالبي در جشن پیروزي انقالب اسالمی 

شرکت کرد. 
در همین رابطه برنامه ای با عنون »آیین بیداری« که کاری ترکیبی است 
به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اس��المی ایران در 1۰ قسمت تهیه و 
تولید شده است که در آن به چگونگي نحوه انعکاس نظرات رجال سیاسی، 
شخصیت های مهم و کارشناس��ان امر از سراسر جهان درباره این رویداد 

شکوهمند و تاثیر آن بر دنیا پرداخته شده است. 

 رای ضعیف اصفهانی ها 
به»پنجاه قدم آخر«

در پنجمین روز از جشنواره فجر اصفهان، 
صندلی های سالن سینما برای هر دو فیلم 
اکران شده خالی ماند و اصفهانی ها فیلم 

»پنجاه قدم آخر«را ضعیف دانستند.
دو فیل��م »پن��ج س��تاره«به کارگردانی 
مهشید افشارزاده و » پنجاه قدم آخر« به 
کارگردانی کیومرث پوراحمد هر کدام در 
سه سانس اکران شد اما اغلب صندلی های 

سینما سپاهان برای هر دو فیلم خالی ماند.
تماشاگران نه چندان زیاد سینما فیلم پنج ستاره را با رای متوسط  بدرقه 

کردند اما فیلم پنجاه قدم آخر را  ضعیف دانستند.

نمایشگاه بین المللی ویدئو آرت 
برگزار می شود

مس��وول نقش خانه حوزه هن��ری گفت: 
همایش و نمایشگاه بین المللی ویدئو آرت 
با موضوع هنر عمومی 25 بهمن ماه برگزار 

می شود.
آزاده کوفیگر اظهارداش��ت: نمایش��گاه 
و همایش ویدئو آرت با س��خنرانی آزاده 

نیلچیانی برگزار می شود.
وی اف��زود: ای��ن همایش ویدئ��و آرت با 
موضوع هنر عمومی در مجتمع فرهنگی سوره و گالری نقش خانه افتتاح 

می شود.
مسوول نقش خانه حوزه هنری گفت: همایش ویدئو آرتیست به نمایش و 

نقد و بررسی آثار هنرمندان ویدئو آرت می پردازد.
این نمایش��گاه از س��اعت 16 بعد از ظهر روز جمعه 25 بهمن ماه تا روز 
چهارشنبه 3۰ بهمن ماه جهت بازدید عموم دایر می شود و در روز نخست 
این همایش آزاده نیلچیانی به سخنرانی خواهد پرداخت و نشست نقد و 
بررسی آثار ارایه شده در این نمایشگاه توسط  آزاده نیلچیانی، هلیا دارابی 
و مینو ایرانپور در ساعت 17 بعد از ظهر روز شنبه 26 بهمن ماه در سالن 

سوره برگزار می شود.

روستاهای شهرضا الگوی ترویج 
تعالیم قرآنی در کشور هستند

بخشدار مرکزی شهرضا گفت: روستاهای 
ش��هرضا الگوی ترویج تعالی��م قرآنی در 

کشور هستند.
محس��ن یونس��ی در حاش��یه همایش 
تجلیل از فعاالن قرآنی روستاهای بخش 
مرکزی شهرضا با بیان این مطلب در جمع 
خبرنگاران، اظهار داش��ت: به برکت نظام 
جمهوری اسالمی ترویج تعالیم قرآنی در 
شهرضا طی چند دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته است و این امر مهم 

در سطح روستاهای شهرستان به شکل شایسته ملموس است.
وی بیان داشت: وجود زیرساخت های مناسب فرهنگی و مذهبی در شهرضا 
میزان گرایش به فراگیری تعالیم قرآنی در س��طح دورافتاده ترین نقاط 
روستایی را میسر کرده است و باید شکرگزار این نعمت بزرگ الهی باشیم.

 کاریکاتور چهره های سیاسی
 در راهپیمایی 22 بهمن ماه

نمایشگاه و اجرای زنده کاریکاتور چهره های 
سیاس��ی در راهپیمایی 22 بهمن ماه به 

نمایش گذاشته شد .
خان��ه کاریکات��ور ح��وزه هنری اس��تان 
اصفهان به مناس��بت روز پیروزی انقالب 
اسالمی و فرا رسیدن 22 بهمن نمایشگاه 
کاریکاتورهای خود را با موضوع دیکتاتوری 
و جنبش های بیداری در منطقه به صورت 

خیابانی در کوچه سعدی جنب میدان نقش جهان اصفهان برگزار کرد .
این نمایشگاه شامل 27 اثر از آثار خانه کاریکاتور اصفهان است که تا روز 

چهارشنبه 23 بهمن ماه جهت بازدید عموم دایر است.

 »یک کمد آرامش« 
روی صحنه می رود

تولید »نگاهم کن« و 
»همیشه راهی هست«  

نمایش یک کمد آرامش به کارگردانی امیرحسین روح نیا تا 4 اسفندماه در تاالر 
سوره روی صحنه می رود.

 امیر حسین روح نیا اظهار داشت: گروه نمایش کاوش جدیدترین نمایش خود را 
با عنوان یک کمد آرامش روی صحنه می برد.

وی افزود: نمایش کمدی یک کمد آرامش نوشته امیرحسین روح نیا است که من 
به همراه مائده وحید کارگردانی مشترک آن را بر عهده داریم.

بازیگر و کارگردان نمایش یک کمد آرامش گفت: این نمایش فانتزی و طنز است 
که داستان 2 نسل متفاوت از یک خانواده است که با فاصله هفتاد سال در یک 

کمد به هم برخورد می کنند.
وی از بازیگران این نمایش نام برد و ادامه داد: مائده وحید، محسن احمدی نیک 

و الهه خوشکام بازیگران این نمایش هستند.

تله فیلم »نگاهم کن« و »همیشه راهی هست« به کارگردانی اکبر منصورفالح در 
حال تولید است.دو تله فیلم »نگاهم کن« و »همیشه راهی هست« به کارگردانی 
اکبر منصورفالح در اصفهان در حال فیلمبرداری است.اکبر منصورفالح اظهار 
داشت: تله فیلم »همیشه راهی هست« قصه دو خانواده که باهم آشنا می شوند 
را روایت می کند و لوکیشن آن در جاده های برفی سمیرم قرار دارد.وی افزود: 
در حقیقت تغییر در دید افراد به زندگی از موضوعاتی است که در این فیلم به 

آن پرداخته می شود.
وی در ادامه در خصوص تله فیلم »نگاهم کن« عنوان داش��ت: تولید داخلی و 
حمایت از س��رمایه ملی، موضوع اصلی این تله فیلم است.منصورفالح اذعان 
داشت: سعی شده است  این فیلم با چند اپیزود داستانی جذاب روایت شود که 

موضوع دو خانواده است.

موسیقِی حماسه!

  خواننده آهنگ م��رگ بر امری��کا و گزینه های روی میز گف��ت: امریکایی ها در جایگاهی نیس��تند 
 که درباره م��ن نظر دهند و کس��انی که بای��د بدانن��د، می دانند موس��یقی من چه نوع موس��یقی 

 است.
 حام��د زمان��ی در گفت وگو با تس��نیم در پاس��خ به این س��وال ک��ه در روزهای اخیر رس��انه های 
بیگانه علیه ش��ما برنامه های زیادی ب��ه راه انداخته اند، اظهار داش��ت: در این زمینه، آنها دش��منی 
 خود را داش��ته اند و این دشمنی با ش��خص من نیس��ت و در 35 سال اخیر دش��منی خود را نشان 
داده اند.وی افزود با این حال ما کار خودم را ادامه می دهی��م و باید بگویم آنها را نباید بزرگ کرد و به 

آنها توجهی  کرد.
خواننده آهنگ مرگ بر امریکا و گزینه های روی میز درباره این اینکه شبکه صدای امریکا، برنامه ای 
علیه او اجرا کرده و با وجود اینکه از نظر سیاس��ی نتوانس��ت به او حمله کند، از نظر هنری به زمانی 

حمله کرده و موسیقی وی را موس��یقی غنائی دانس��ته، گفت: اگر بحث تخصصی است، کسانی که 
 باید بدانند، می دانند که من چه خوانده ام، آنها در موضعی نیس��تند که از موس��یقی غنائی صحبت  

کنند.
وی بیان کرد: به طور کلی آنها از اقتدار روزافزون مردم ایران ترس دارند که می خواهند در مقابل آن 
بایستند بنابراین یک روز به حقوق بشر و یک روز به مس��ایل دیگر حمله می کنند و ما باید از حقوق 

دفاع کرده و به آنها توجهی نکنیم.
زمان��ی درب��اره برنام��ه اش ب��رای آین��ده گف��ت: مش��غول آم��اده ک��ردن چن��د برنام��ه دیگ��ر 
هس��تیم و ب��ا توجه ب��ه ش��رایط فعل��ی ک��ه از کش��ور دفاع ش��ود مش��غول آم��اده ک��ردن یک 
 آلب��وم دیگ��ر هس��تیم و روی آن کار می کنی��م و این آلبوم م��ن، ش��رایط فعلی کش��ور را در نظر

 می گیرد.

حامد زمانی :

امریکایی ها در جایگاهی نیستند که درباره من نظر دهند

شاهین جمشیدی درخصوص پدیده ی تراشیدن موی سر که برای 
حمایت از کودک بیمار مریوانی در بی��ن برخی مجریان تلویزیون 
رواج پیدا کرده است، گفت: اگر قرار باشد آدم های مشهور به خاطر 
اینکه ژست اجتماعی بگیرند این پدیده را انجام دهند، مقبول کسی 

نخواهد شد و به دل کسی نمی نشیند.
مجری برنامه های »گلخانه«، »سفر بخیر« و »ونوس« در گفت و گو 
با خبرنگار ایسنا، با ارزشمند ارزیابی کردن پدیده تراشیدن موی سر 
در بین این افراد، گفت: این پدیده کار ارزشمندی است؛ به ویژه برای 

تلویزیونی هایی که آراستگی و شسته و رفته بودنشان جزو وظایف 
اصلی شان است.

 او ادام��ه داد: ای��ن پدی��ده خوب اس��ت به ش��رط اینک��ه تکرار
 نشود. به جهت اینکه نمادین اس��ت و حرکت نمادین برای اولین 

بارش خوب است.
 اگر همه بخواهن��د این حرک��ت را تکرار کنن��د، نمادین نخواهد 
 بود بلکه اف��راط می ش��ود و دردی از ای��ن بچ��ه و هم نوعانش دوا

 نمی کند.
 زمانی توانسته ایم کاری کنیم که بتوانیم به عنوان مثال هزینه مالی 

برای آن ها تقبل کنیم.
جمشیدی همچنین در پاس��خ به اینکه ممکن اس��ت سوءتفاهم 
در خص��وص ای��ن پدی��ده به وج��ود بیای��د ک��ه برخی ه��ا برای 
محبوب شدنش��ان دس��ت به این اقدام می زنند، پاس��خ داد: ُخب، 
ممکن است این س��وءتفاهم به وجود بیاید که چرا در کنار حرکتی 
که آن معلم انجام داده اس��ت؛ ش��خصی به عن��وان مجری هم آن 
را تکرار می کند ام��ا باید بگوی��م در کنار آن ها آق��ای مایلی کهن 
 ه��م ای��ن کار را در س��کوت خب��ری و ب��رای دل خ��ودش انجام

 می دهد.
 ارزش کار آن معلم در خفا بود اما اگر قرار باشد آدم های مشهور به 
خاطر اینکه ژست اجتماعی بگیرند این کار را انجام دهند، مقبول 

نخواهد بود و به دل کسی هم نمی نشیند.

وی ادامه داد:  البته منظورم علی ضیاء نیس��ت؛ او کار خوبی انجام 
داده است. 

اما فکر می کنم اگر از این رده به بعد تکرار شود، نخ نما می شود و کار 
جالبی نخواهد بود.

 به عقیده من نبای��د بی جهت تار و پ��ود یک مس��اله ای را نمایان 
 کنیم. یک حرکت قش��نگ به یک بار بودنش اس��ت ک��ه نمادین

 می شود.
جمش��یدی با اعتقاد بر اینکه هم��دردی اصلی با ای��ن کودک را 
معل��م او انج��ام داده اس��ت، گف��ت: ام��ا کاری که ی��ک مجری 
می کن��د باعث می ش��ود نظر جامعه ب��ه این بیماری ه��ا معطوف 
 ش��ود که بله چنین آدم های��ی وجود دارن��د و نیاز ب��ه همدردی 

دارند.
ش��اهین جمش��یدی در پایان تاکید ک��رد: پدیده تراش��یدن مو 
 برای همدردی با بیماران سرطانی قشنگ اس��ت اما از این رده به

  بع��د اگ��ر تک��رار ش��ود تاثی��ری نخواه��د داش��ت و ل��وث 
می شود.

در پ��ی اق��دام معل��م مریوان��ی ب��رای تراش��یدن م��وی س��ر 
خود که ب��ا ه��دف همدل��ی ب��ا دانش آم��وز بیم��ارش )ماهان( 
انجام ش��د، برخ��ی مجری��ان تلویزیون و حت��ی اهال��ی ورزش، 
 اقدام ب��ه تراش��یدن موی س��ر خ��ود ب��رای همراهی ب��ا ماهان 

کردند.

یک مجری تلویزیون:

تکرار تراشیدن موی سر، دردی را دوا  نمی کند

در پی اقدام معلم مریوانی 
برای تراشیدن موی سر 

خود که با هدف همدلی با 
دانش آموز بیمارش )ماهان( 

انجام شد، برخی مجریان 
تلویزیون و حتی اهالی 

ورزش، اقدام به تراشیدن 
 موی سر خود برای 

همراهی با ماهان کردند

     ش��عر تعالی دهنده بش��ر بوده و هست و شاعر 
می خواهد با بیان ویژه اش، رشد، تعالی و زیبایی  
را به انس��ان هدیه کند یک��ی از بارزترین اهداف 
علم مدیریت هم تعالی اس��ت  و اتفاقا اش��عار ما 
چه در گذش��ته و چه در حال مملو است از نکات  
ناب مدیریتی که متاس��فانه به آنه��ا کمتر توجه 

شده است.
 از دیگ��ران منابع غنی آم��وزش مدیریت ادبیات 
داستانی ماست ،ادبیات داستانی بر آثار منشوری  
دالل��ت دارد ک��ه از ماهی��ت تخیلی برخ��وردار 
باش��د و غالبا به قصه، داس��تان کوتاه، داس��تان، 
 رمان،حکای��ت و ان��واع وابس��ته به آنه��ا اطالق 

می شود.
 ان��واع ادبی��ات داس��تانی در گذش��ته ادب��ی 
م��ا وج��ود داش��ته ان��د پ��س از مش��روطه نیز 
نویس��ندگان ایران��ی به داس��تان نویس��ی نوین 
روی آوردند.موالن��ا ج��الل الدین بلخ��ی قصه و 

 انواع آن را وس��یله ای برای بی��ان حقایق، معارف 
و پیام ها می داند :

ای ب�رادر قص�ه چ�ون پیمان�ه ای اس�ت                        
معنی اندر وی بسان  دانه ایست...

و به حق هم ک��ه موالنا زیباتری��ن و ظریف ترین 
معان��ی را در قال��ب داس��تان به جهانی��ان هدیه 
کرده اس��ت: کل نگری ) درداس��تان دیدن فیل 
 در ش��ب تاریک(، پارادایم شناس��ی )در داستان

 خورده  ش��دن گاو مرد روس��تایی توس��ط شیر( 
ناهش��یاری مردم )در داس��تان گرم ش��دن مار 
یخ زده( و ...  نمونه هایی از این دس��ت هس��تند. 
 مولوی زیربنای مدیریت و رفتار ما را در اندیش��ه 
م��ی دان��د هم��ان اندیش��ه ک��ه ب��ه تغیی��ر 
بش��ری نهایتاتح��ول  و  بین��ش   نگ��رش، 

  می انجامد.
ای بردار تو همه اندیشه ای                               

   مابقی خود استخوان و ریشه ای   

گربود اندیشه ات گل گلشنی                                
ور بود بد خار هیمه گلخنی

بیان زیب��ای چش��م ان��داز و هدف شناس��ی در 
 منط��ق الطی��ر عط��ار نیش��ابوری نی��ز  یکی از 
لطیف تری��ن  و عمی��ق ترین مفاهی��م مدیریت 
در زندگ��ی ف��ردی و س��ازمانی را ب��ه روی م��ا 
گشوده اس��ت، داش��تن  چش��م انداز )سیمرغ(، 
مکان یابی آن )قل��ه قاف(،انتخ��اب رهبر و مدیر  
 )هدهد(، حرکت آگاهانه )بررس��ی ها و پرسش و
  پاسخ هاپس از جلس��ات زیاد(، بهانه گیری های

 بی م��ورد )بهان��ه های ط��اووس، صع��وه، بلبل 
و...(، آسیب شناس��ی مس��یر )باز ماندن    بعضی 
از پرندگان به دلیل گمراه ش��دن یا اس��یر زرق و 
برق دانه ها ش��دن و...( همه و همه معماری  یک 
حرکت آگاهانه و عالمانه در زندگ��ی را به تصویر 

کشیده است.
داس��تان های نغ��ز گلس��تان س��عدی، خداوند 

گار س��خن نی��ز گل ع��ذاری دیگ��ر در ح��وزه 
 مدیری��ت  ب��ه جامع��ه انس��انی تقدی��م ک��رده

 است. 
نظام عمل و عکس العمل، رعایت حقوق دیگران، 
مش��اوره صادقانه، توجه ب��ه کیفی��ت، پویایی و 
ت��الش، قدردانی و صدها مفه��وم مدیریتی دیگر 
ارمغان س��یر در باغ پر از طراوت و لطافت سعدی 
شیرازی است:و این جاست که در می یابیم معنی 
سخن ایشان را آنگاه که صبحگاه دوستی برایش 
 طبقی گل و ریحان آورد و سعدی علیه الرحمه با 
حکیمان��ه چ��ه  ژرف��ش  نگ��ری   آین��ده 

 سرودند که :
به چه کار آیدت ز گل طبقی                                       

زگلستان من ببر ورقی 
گل همین پنج روز و شش باشد                           

   این گلستان همیشه خوش باشد...
از دیگر بزرگانی ش��عر و ادب پارس��ی که به حق 
مفاهیم عمیق مدیریتی را در قالب اشعاری سرشار 
از احس��اس و عقالنیت به جامعه  ادب دوس��تان 
عرضه داش��ته اند پروین اعتصامی اس��ت )غریق 

رحمت خداوند باد(.
 خرده��ای نهفته در گف��ت وگوه��ا و مناظره ها، 
ریزبینی خاص در امورجامعه و عدالت محوری از 
کلیدی ترین عناصری است که بزرگ شاعره ایران 

به آنها پرداخته است. 
یکی دیگر از الگوهای مدیریتی بنیادین در ش��عر 
پروین اش��اره به س��ه مفهوم اصل��ی در معماری 
حرکت فردی و س��ازمانی اس��ت این سه مفهوم 
 که امروزه از آنها به » سه چراغ سفید « نیز تعبیر 

می شود عبارتند از:

1(  شناخت استعداد یا گنج درون .
2(  داشتن چشم انداز و هدف متعالی .

3(  داشتن استراتژی) راهبرد( برای رسیدن 
به آرمان ها .

 این سه گام در شعر پروین به زیبایی آورده شده 
است.

  ای خوش اندر  گنج دل   زر معانی  داش�تن            
نیست  گلشن  لیک عمر  جاودانی داشتن

از دیگر فاتحان قله ش��عر و س��خن ایران مرحوم 
 ره��ی معیری اس��ت ک��ه از ما م��ی خواه��د به

 درونداشت های اصلی خود و به تعبیر مدیریتی به 
مزیت های رقابتی پایدار خودمان  توجه کنیم چرا 
که غفلت از آنها ما را به ورطه نابودی می کش��اند 
و ش��ناخت صحیح آنها رمز پیروزی و س��ربلندی 

فردی،سازمانی و اجتماعی  ماست:
پیر    تهی    کیسه    بی   خانه ای           

  داشت   مکان  در  دل  ویرانه ای
روز  به  دریوزگی  از بخت  شوم         

شام  به  ویرانه درون  همچو  بوم
گنج   زری   بود  در آن خاکدان             

چون   پری  از  دیده   مردم  نهان
پای   گدا  بر سر   آن  گنج   بود         

 لیک  ز غفلت به  غم و  رنج  بود
 عاقبت  از   فاقه  و  اندوه  و  رنج          

 مرد گدا مرد و  نهان ماند گنج
 ای شده ناالن زغم و رنج خویش              

چند  نداری خبر  از گنج خویش؟
  چشم   فرو   بسته   اگر   وا  کنی            

   در  تو بود  هر چه   تمنا  کنی .

 سراسر ش��اهنامه حکیم ابوالقاس��م فردوسی نیز  
بیانگر رویارویی هایی اس��ت که ه��ر کدام نکات   
اس��تراتژیک زیادی را در دل خود ج��ای داده اند 
در کنار این م��وارد توجه اکید حکی��م طوس به 
علم و دانش ش��ایان توجه اس��ت مث��ال آنجا که 
طهم��ورث فرزند هوش��نگ دیوان را ب��ه بند می 
 کش��د  و در ازای نکش��تن آنها خط را از ایش��ان

 آموخت:
   نوشتن  به  خسرو  بیاموختند                  

     دلش  را  به  دانش  بر افروختند...
     و از س��وی دیگ��ر نی��ک اندیش��ی و گفتمان 
 مطل��وب را پایه حرکت های صحی��ح و اثر بخش

 می داند : 
 بیا تا  جهان را به  بد نسپریم                   

به کوشش همه دست نیکی بریم
  نباشد همی نیک و بد پایدار                     

همان  به  که   نیکی  بود یادگار
 سخن   ماند   از  تو همی  یادگار              

  سخن  را  چنین  خوار  مایه  مدار
 فریدون  فرخ      فرشته    نبود            
ز مشک  و  ز عنبر  سرشته   نبود

 به داد و دهش یافت این نیکویی                
 تو داد و دهش کن فریدون تویی...

  مدیریت بر مبنای عش��ق یا مدیری��ت بر قلب ها 
 از مباحث نوین مدیریتی در جهان اس��ت که در 
س��ال های اخیر کتاب های زیادی در این حوزه 
 به نگارش در آمده است )مانند کتاب مدیریت بر

  قلب ها نوشته دکتر رابرت کوری( ادامه دارد ...

هر آنچه از اندیشه بخواهید! )بخش اول (

تاثیرادبیاتفارسیبرمدیریتجهانی



اخبار کوتاهیادداشت

 راهپیمایی 22 بهمن جامعه ورزش
 از ورزشگاه تختی

راهپیمایی جامعه ورزش استان 
اصفه��ان در روز 22 بهم��ن از 
مقابل ورزشگاه تختی به مقصد 

میدان امام ) ره ( انجام شد .
به گزارش پایگاه خبری ورزش 
و جوانان اصفهان، جامعه ورزش 
و جوانان استان باحضور پرشور 
 در راهپیمای��ی 22 بهم��ن،

سی وپنجمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی را گرامی داشتند.بسیاری از ورزشکاران 
هیات های ورزشی و باشگاه های ورزشی با لباس های ورزشی و با به 
نمایش گذاشتن فنون رش��ته خود،راهپیمایی 22 بهمن را با حال و 

هوای خاصی همراه  کرند.

 اعزام 4 اصفهانی 
به اردوی تیم ملی کاراته 

نایب رییس هیات ورزش های 
ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران 
خ��اص از اع��زام 4 اصفهانی به 
اردوی تیم ملی کاراته خبر داد.

فریده ناصریان، اظهارداش��ت: 
تیم ملی کاراته ازفردا 24 تا 28 
بهمن ماه در کمپ تیم های ملی 
 برگزار می ش��ود و اصفهان نیز

4 ورزشکار در این اردو خواهد 
داشت. وی ادامه داد: اعظم شریفی نیا در س��طح پیشرفته و فهیمه 
کریمیان در سطح متوسطه در بخش بانوان و محسن تیموری دارای 
دان 2 و مهدی کشولی در بخش بانوان از اصفهان در این اردو حاضر 

می شوند.

 محمد پاکروان
مسوول روابط عمومی اداره کل شد

طی حکم��ی از س��وی محمد 
سلطان حسینی،محمد پاکروان 
به عنوان مسوول روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفه��ان منصوب ش��د.پس از 
استعفای کامران ارباب زاده به 
دلیل بیماری،محمد س��لطان 
حس��ینی مدی��ر کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان با صدور 
حکمی محمد پاکروان را به عنوان مس��وول روابط عمومی اداره کل 

ورزش و جوانان استان اصفهان منصوب کرد.

 همایش سبک زندگی اسالمی
 و منزلت بانوان

همایش سبک زندگی اسالمی 
و منزلت بانوان به مناسبت دهه 
فجر ب��ا حضور حجت االس��الم 
حبیب رض��ا ارزانی رییس دفتر 
تبلیغات اس��المی حوزه علمیه 
اصفهان،غالمعل��ی ابراهیم��ی 
معاون توسعه ورزش اداره کل 
اس��تان  ن��ان  جوا و  ورزش 
اصفهان،نس��رین ش��اکری فرد 
مس��وول امور هماهنگی ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان در 
خانه وزنه برداری اصفهان برگزار شد.نخستین سخنران این همایش 
نسرین شاکری فرد بود که ضمن خیرمقدم به مدعوین و تسلیت به 
مناسبت شهادت حضرت معصومه)س(اظهار داشت:زنان ایرانی در 
پیشبرد اهداف انقالب اسالمی نقش به س��زایی داشتند و پا به پای 

مردم شرکت کردند و انزجار خود را به گوش جهانیان رساندند.

 قهرمان تکواندوی جهان
 درمسابقات پرش با اسب

بااس��ب پ��رش  مس��ابقات 
جام طالیی گرامیداش��ت دهه  

فجر در مجموعه ورزشی آزادی 
آغاز به کار کرد.

ای��ن رقابت ها در 3 رده س��نی 
نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن 
و ب��ا همت هی��ات س��وارکای 
استان تهران و باش��گاه آزمون 

برگزار می شود.
رقابت های فوق تا 25 بهمن ماه انجام خواهد ش��د که هادی ساعی 
قهرمان تکواندوی المپیک و جهان برای حضور در آن ثبت نام کرده 

و قرار است با حریفان به رقابت بپردازد.

دانش آموز ان سفیران دوچرخه سوار 
می شوند

 برای نخستین بار
در اصفهان شهر دوچرخه ها 

طرح س��فیران دانش آموزدوچرخه س��وار نام طرحی است 
که برای اولین بار در کش��ور، در اصفهان انجام می ش��ود،در 
این ط��رح به دان��ش آموزان مقاط��ع دبس��تان و راهنمایی 
اصول پای��ه و اولیه رایگان دوچرخه س��واری آم��وزش داده 
 می شود تا بتوانند پدران و مادران و خانواده های خود را برای 

روی آوردن به دوچرخه سواری تشویق کنند.
ریی��س هی��ات دوچرخ��ه س��واری اس��تان اصفه��ان 
اظهارداش��ت:به منظ��ور اس��تفاده بیش��تر خانواده ه��ا از 
 دوچرخه به عنوان یک وس��یله سالم و شاداب،طرح سفیران

 دان��ش آموز دوچرخه س��وار ب��رای اولین بار در کش��ور،در 
اصفهان انج��ام می ش��ود.کیوان لیموئی ادام��ه داد:در این 
طرح که از دبس��تان پس��رانه امام صادق)ع( واقع در خیابان 
مطهری همزمان با جشن های دهه مبارک فجر آغاز شد به 
دانش آموزان مقاطع دبس��تان و راهنمایی اصول پایه واولیه 
دوچرخه س��واری به ص��ورت رایگان زیر نظر کارشناس��ان 
و ملی پوش��ان این رش��ته ورزش��ی آموزش داده می شود تا 
 بتوانن��د پ��دران و م��ادران و خانواده ه��ای خ��ود را برای 
روی آوردن ب��ه دوچرخ��ه س��واری به خصوص س��فرهای 
کوتاه درون ش��هری تش��ویق و ترغی��ب کنن��د.وی با بیان 
اینکه دوچرخه وس��یله ای اس��ت که نه خس��تگی منجر از 
پیاده روی و نه آلودگی و سرعت وس��ایل نقلیه را دارد، ادامه 
داد:آموزش به دانش آموزان به صورت عملی و همراه با ارایه 
بسته فرهنگی است تا به این وس��یله دانش آموزان بتوانند 
در خانواده ها مانند همیاران پلی��س فعالیت کنند، تا به این 
وس��یله دوچرخه س��واری به یک فرهنگ رایج در اصفهان 
تبدیل ش��ود.لیموئی با اش��اره به اینکه منویات مقام معظم 
رهبری وتاکیدات مسوولین ارشد ورزش کشور،رشد وتوسعه 
 ورزش همگانی می باشد ویکی ازتعهدات ورسالت های هیات 
دوچرخ��ه س��واری پرداخت��ن ب��ه زیرس��اخت فرهنگ��ی 
ونهادینه کردن تمام س��طوح اجتماعی ب��ه خصوص دانش 
آم��وزان درمدارس پس��رانه س��طح ش��هر ورش��د ورزش 
همگانی دوچرخه س��واری به خص��وص در ای��ن موقع که 
 ش��هراصفهان منصوب به ش��هردوچرخه ها ب��ا آلودگی هوا

روبه رو است، دانش آموزان می توانند سفیران ما دراستفاده 
ازدوچرخه ومشوق خانواده های خودوهمچنین جایگزینی آن 

درسفرهای کوتاه شهری به جای خودروباشند.

زاویه

6
گردهمایی روسای ادارات ورزش اصفهان

در این گردهمایی س��لطان حس��ینی رییس اداره ورزش و جوانان از روس��ای ادارات ورزش و جوانان 
شهرستان های استان اصفهان خواست از پتانسیل های موجود در شهرستان های خود به نحو احسنت 

استفاده کنند.در پایان جلسه روسای ادارات پیرامون مشکالت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تیم ملی ایران در جام جهانی در دو دیدار با پیراهن سفید و در یک 
دیدار هم با پیراهن قرمز به میدان خواهد رفت.در حالی رقابت های 
جام جهانی 2014 برزیل حدود 4 ماه دیگر آغاز می شود که موضوع 
پیراهن تیم  های ش��رکت کننده، برندها و رنگ لباس آنها در این 
رقابت ها همچنان از مباحث داغ رسانه های معتبر خارجی و داخلی 
به شمار می رود.بر همین اساس در گزارشی کوتاه قصد داریم رنگ 
پیراهن تیم ملی در رقابت های ج��ام جهانی 2014 برزیل را مورد 
ارزیابی قرار داده ب��ا این توضیح که هنوز رن��گ پیراهن تیم ها در 
رقابت های فوق از سوی فیفا مشخص نشده و در این گزارش بیشتر 

قصد داریم احتماالت را بررسی کنیم.
طبق اعالم آل اشپورت برند حامی پیراهن تیم ملی، تیم ملی ایران 
در جام جهانی در دو دیدار با پیراهن س��فید و در یک دیدار هم با 
پیراهن قرمز به میدان خواهد رفت.)رنگ پیراهن اول تیم ملی ایران 

سفید و رنگ دوم پیراهن این تیم قرمز است.( 
:F برنامه های دیدار تیم ملی ایران در گروه     

 93/03/26
ایران - نیجریه )ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا( 

 93/03/31
ایران - آرژانتین )ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته( 

 93/04/05
ایران - بوسنی و هرزگوین )ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور(

ایران - نیجریه)رنگ اصلی پیراهن تیم ملی نیجریه سبز و رنگ دوم 
پیراهن این تیم سفید است.(

تیم ملی کش��ورمان در نخستین مس��ابقه خود به مصاف نیجریه 
می رود. رنگ اصلی پیراهن تیم ملی نیجریه سبز است و این احتمال 
که تیم ملی ایران با پیراهن س��فید مقابل این تیم به میدان برود، 
بسیار زیاد است. هر چند که تیم ملی در جام جهانی 2006 مقابل 
مکزیک سبزپوش، قرمزپوش بود و همین موضوع باعث می شود 
 تا احتمال کمی را برای س��رخ پوش بودن ایران مقابل نیجریه در

 جام جهانی برزیل قایل باشیم. 
    ایران - آرژانتین

)رنگ اصلی پیراهن تیم ملی آرژانتین س��فید و آب��ی و رنگ دوم 
پیراهن این تیم آبی پررنگ است.(تیم ملی ایران در دومین دیدار 
خود در جام جهانی که بدون شک حساس ترین دیدار هم خواهد 
بود مقابل تیم مطرح آرژانتین به میدان می رود.آرژانتین همواره در 
تاریخ فوتبال با پیراهن های سفید و آبی کمرنگ شناخته می شود 
و تیم ملی کشورمان به احتمال فراوان، لباس قرمز خود را برای این 
دیدار انتخاب خواهد کرد.برای دیدار با آرژانتین، معموال تیم هایی 
که پیراهن های اول تیم شان سفید است، رنگ دوم پیراهن ها خود 
را می پوشند، هرچند که در گذشته، تیم هایی بوده اند که با وجود 
پوشش س��فید و آبی آرژانتینی ها با پیراهن س��فید هم به میدان 
رفته اند که همین موضوع هم عاملی می شود تا برای تیم ملی ایران 

در این دیدار شانسی هرچند اندک برای س��فیدپوش بودن قایل 
باشیم که در این صورت احتماال آرژانتین هم با پیراهن دوم خود 

یعنی آبی پررنگ )سورمه ای( به دیدار ایران خواهد آمد.
    ایران - بوسنی

)رنگ اصلی پیراهن تیم ملی بوس��نی آبی و رنگ دوم پیراهن این 
تیم سفید اس��ت.( ایران در دیدار پایانی خود در مرحله گروهی به 
مصاف بوس��نی می رود؛ تیمی که نخس��تین حضور خود در جام 
جهانی را تجربه می کند.تیم ملی بوسنی در این رقابت ها قرار است 
با پیراهن آبی به میدان برود و در واقع رنگ اصلی پیراهن این کشور 
آبی خواهد بود، هرچند که هنوز رونمایی خاصی از پیراهن های این 

تیم انجام نشده و در فضای 
مجازی از طرح پیراهن های 
این تیم در جام جهانی خبر 
خاص��ی نیس��ت.تیم ملی 
ایران در صورتی که در یکی 
از دو دیدار اول، رنگ قرمز 
را تجربه کند، به طور حتم 
مقابل بوس��نی ب��ا پیراهن 
س��فید به میدان می رود، 
در غیر این صورت ش��اهد 
جدال بازیکنان قرمز و آبی 
در قالب تیم های ملی ایران 
و بوسنی در شهر سالوادور 

خواهیم بود.
    س�فیر فوتب�ال 

نیجریه: ایران شیر خفته است، نباید آنها را دست کم گرفت
س��فیر فوتبال نیجریه از ای��ران به عن��وان تیم��ی خطرناک یاد 
 ک��رد و تاکید ک��رد نبای��د ش��اگردان کارل��وس ک��ی روش را د

 کم گرفت.
پس از قهرمانی سال گذشته تیم زیر 17 سال نیجریه در جام جهانی 
انتظارات فوتبال دوستان نیجریه ای باال رفته و آنها معتقدند عقاب ها 
می توانند به قهرمانی جام جهانی 2014 برزیل هم برسند ولی سفیر 
فوتبال نیجریه تاکید کرد با اینکه نیجریه تیم خیلی خوبی دارد ولی 

نمی تواند در برزیل به قهرمانی برسد.
جان فاشانو، سفیر فوتبال نیجریه گفت: بازیکنان تیم ملی نیجریه 
 تجربه کار کردن در کن��ار یکدیگر را دارند و به نظ��رم این دوره از

 ج��ام جهان��ی ب��رای م��ا خ��وب خواه��د ب��ود ول��ی فک��ر 
 نمی کن��م بتوانیم ب��ه عن��وان قهرمانی ای��ن تورنمن��ت معتبر

 برسیم.
 ما س��تاره ها و بازیکنان جوان خوبی داریم ک��ه در عرصه جهانی 
مشغول بازی هستند و این خود یک مزیت برای تیم ملی و فوتبال 
داخلی نیجریه است که بازیکنان ما در عرصه های بین المللی بازی 
می کنند. به نظرم استفان ِکشی هدایت تیم خیلی خوبی را برعهده 
خواهد داش��ت.اما ایران را نباید دس��ت کم  بگیریم و به نظرم آنها 

شیرهای خفته هستند.

۱2۳ روز تا جام جهانی 2۰۱4 برزیل

سفیر فوتبال نیجریه: ایران شیر خفته است!
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خیز ذوب آهن برای 
رسیدن به نیمه نهایی 

 حرکات نمایشی
 اسکی بازان 

تیم والیبال ذوب آهن برای صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته 
یک والیبال، باید گام نخست را مقابل تیم شهرداری دزفول محکم بردارد.

دور رفت مرحله پلی آف لیگ دسته یک والیبال از امروز با برگزاری دیدارهایی 
در شهرهای مختلف پیگیری می شود.

در یکی از دیداره��ای این مرحله تی��م والیبال ذوب آهن که ب��ه عنوان تنها 
نماینده والیبال استان در این مس��ابقات حضور دارد، به دیدار تیم شهرداری 

دزفول می رود.
ذوبی ها در گروه یک مسابقات لیگ دس��ته یک والیبال با قرار گرفتن در رده 
سوم گروهش به مرحله پلی آف راه پیدا کردند تا در این مرحله با تیم دوم گروه 

دیگر رقابت کنند.
شاگردان محمدصادق پشنگ برای اینکه بتوانند راهی مرحله نیمه نهایی شده 
و شانس صعود به لیگ برتر والیبال را پیدا کنند، باید در دو دیدار رفت و برگشت 

برابر نماینده دزفول به پیروزی برسند.

رییس شورای اسالمی ش��هر فریدونشهر گفت: همزمان با س��الروز پیروزی 
انقالب ش��کوهمند ایران، اس��کی ب��ازان فریدونش��هری با حمل مش��عل و 
 بانگ اهلل اکبر در پیس��ت اس��کی این شهرس��تان به اجرای حرکات نمایشی

 پرداختند.
حس��ین گوگونانی در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار داشت: برگزاری 
چنین آیین هایی عالوه بر زنده نگهداش��تن یاد و خاطرات آن دهه و میثاقی 
 مجدد با آرم��ان های بلن��د امام راح��ل ، زمینه ش��ادی را در م��ردم فراهم

 می کند.
 وی با بی��ان اینک��ه بای��د هرس��ال چنین آیی��ن ه��ای باش��کوهی را بهتر

 و به صورت ش��ادی آور برگ��زار کنیم تا مردم ب��ه ویژه جوان��ان آن دوران را 
فرام��وش نکنند،افزود: در صورت مس��اعد بودن ش��رایط و  همکاری نیروی 
 انتظامی شهرستان، پرتاب منورها و فشفشه های شادی در برنامه اجرا خواهد

 شد.

کریمی:جای پروین بودم سرپرست نمی شدم
هافبک تیم تراکتورس��ازی تبریز گف��ت: تغییراتی در 
پرسپولیس به وجود آمده و پروین مدیرعامل شده که 
جا دارد به ایشان تبریک بگویم اما اگر من جای ایشان 

بودم این پست را قبول نمی کردم.

فابرگاس: مدیون ونگر هستم
سسک فابرگاس زمانی که نوجوانی بیش نبود آرسن ونگر فرانسوی 
او را به آرسنال برد و پس از حضور در تیم های آکادمی توپچی های 
لندن در س��ال 2003 اولین بازی اش را برای تیم اصلی آرس��نال 

انجام داد.

سرمربی جدید تیم ملی دوچرخه سواری
مربی اهل چک هدایت تیم ملی دوچرخه سواری ایران را برعهده گرفت. پاول بوران 
پس از مذاکرات با فدراسیون دوچرخه سواری و توافق اولیه به ایران آمد تا قرارداد 
خود را نهایی کند.وی پس از جلسه با مسووالن فدراسیون دوومیدانی سرانجام 

هدایت تیم ملی را برعهده گرفت.

طبق اعالم
 آل اشپورت برند

 حامی پیراهن تیم ملی
تیم ملی ایران در

 جام جهانی در دو 
دیدار با پیراهن سفید و 

در یک دیدار 
هم با پیراهن قرمز

 به میدان خواهد
 رفت

کی روش تا 2۰۱8 با تیم ملی است رییس فدراسیون فوتبال از عالقه و موافقت اولیه کارلوس کی روش 
برای تمدید قرارداد ت��ا پایان جام جهانی 2018 روس��یه خبر داد 
و گفت: تداوم س��رمربی گری کی روش در تیم ملی ت��ا پایان جام 
جهانی 2018 تقریبا قطعی است.علی کفاشیان درباره مذاکره اش 
با کارلوس کی روش برای تمدید قرارداد او پس از جام جهانی گفت: 
مذاکراتی با کی روش داش��تم و توافق اولیه میان ما حاصل ش��د. 
اختالف هایی درباره مسایل مالی وجود دارد که امیدوارم بتوانیم با 

هم تفاهم کنیم. ما نیز باید شرایط مالی او را تامین کنیم.
وی در واکنش به اینکه چه قدر باید این موض��وع را قطعی بدانیم 
گفت: تقریبا قطعی شده است و همان طور که گفتم مقداری اختالف 

درباره مسایل مالی وجود دارد. کفاشیان همچنین در پاسخ به اینکه 
ش��ما زمانی می گفتید باید پس از جام جهانی با سرمربی تیم ملی 
قرارداد 4 ساله امضا شود و عقد قرارداد تا پایان جام ملت ها مطلوب 
شما نیست و اکنون با کی روش برای قرارداد 4 ساله مذاکره کرده اید 
یا تا پایان جام ملت های آسیا، گفت: بحث ما درباره قرارداد 4 ساله 
است. برای فدراسیون فوتبال قرارداد 6 ماهه تا پایان جام ملت های 
آس��یا فایده ای ندارد. من با کی روش برای هدایت تیم ملی ایران تا 

پایان جام جهانی 2018 صحبت کردم.
وی همچنین درباره اینکه کی روش پیشنهاداتی از لیگ برتر انگلیس 
و سایر تیم ها دارد و این پیشنهادها را سبک، سنگین می کند، اظهار 
داشت: اتفاقا او پیشنهادهایی دارد و پیشنهادهایش هم بسیار جدی 
است. حتی بعضا مبالغ باالتری را به کی روش پیشنهاد داده اند اما 
بحث دیگری که وجود دارد این اس��ت که او چندین سال در ایران 
کار کرده و با فضای فوتبال ما و ش��رایط تیم ایران کامال آشناست. 

این یکی از امتیازهایی است که او برای پذیرش سرمربی گری تیم 
ایران پس از جام جهانی 2014 مد نظر دارد و برایش هم مهم است.

کفاش��یان در واکنش به اینکه کی روش چه زمانی پاس��خ قطعی 
می دهد تا تکلیف تان را برای سرمربی تیم ملی پس از جام جهانی 
بدانید گفت: پیش بینی می کنم حداکثر تا 20 روز آینده این موضوع 
نهایی ش��ود و همه ما تکلیف مان را بدانیم. چیزی که برای ما مهم 
است این است که کی روش برای س��رمربی گری تیم ایران پس از 
جام جهانی عالق��ه دارد و باید ببینیم در نهای��ت او چه تصمیمی 
 می گیرد. در ح��ال حاضر تنه��ا می توانم بگویم ک��ی روش تقریبا 

موافق است.

دوچرخه سواری در کوهستان
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ارزش ها بر ضد ارزش ها است

امام جمعه شلمزار گفت: جشن 22 بهمن ماه جشن پیروزی ارزش ها 
بر ضد ارزش ها است.حجت االسالم یحیی صفری درمراسم راهپیمایی 
 مردم ش��هر س��امان با اش��اره بر اینکه جش��ن 22  بهمن ماه جشن

 ارزش ها بر ضد ارزش ها اس��ت، اظهار داشت: این دهه فجر و روز 22 
بهمن ماه روز های عزت بخش انقالب اسالمی است.وی با بیان اینکه 
 مهمترین معقوله و مولف��ه 22 بهمن ماه هویت زای��ی در بین مردم 
 و نس��ل های جوان ب��وده و هس��ت، بیان داش��ت: دیپلماس��ی باید

 شکس��ت ناپذیر باش��د و مردم ملت ایران در برب��را تمامی جنگ ها 
مجاهدت و از خود گذشتگی از خود نشان می دهند.

اجرای طرح »بی گدار به جاده نزنیم، 
ظریف برانیم« 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری از برگزاری طرح 
نوروزی»بی گدار به جاده نزنیم، ظریف برانیم« در این استان خبر داد.

 محمد فروغی با اشاره به طرح ملی راهنمایی مسافران نوروزی اظهار 
داش��ت: طرح ملی راهنمایی مس��افران نوروزی با تاکید بر راهنمایی 
مسافران به اماکن تاریخی و نقاط دیدنی شهرها از طریق توزیع بروشور، 
نقش��ه، کاتولوگ و نیز ترویج فرهنگ نوع دوستی در بین اعضا برگزار 
می شود.وی با بیان اینکه هرساله فعالیت های جدید بشردوستانه به 
فعالیت های سال های پیشین طرح اضافه می شود، افزود: این جمعیت 
با بازنگری در این طرح با پرهیز از موازی کاری با س��ایر سازمان های 
متولی در ارایه خدمات به مس��افران، از اتالف نیروی انسانی و هزینه 
تخصیصی جلوگیری کرده و خدمات اعضای داوطلب بر اساس نیازهای 

فعلی مسافران و در قالب اصول و اهداف سازمانی صورت می پذیرد.
فروغی تصریح کرد: از جمله دغدغه های روز مسووالن کشوری کاهش 
تلفات انسانی در جاده های کش��ور و کاستن جرایم اجتماعی ناشی از 
رفتارهای پرخطر جوانان، ایجاد روحیه نشاط و پویایی در سطح جامعه، 
کاستن تلفات انسانی در حوادث طبیعی کشور با آموزش های همگانی و 

فرهنگ سازی در بین آحاد مردم است.

طرح های تولیدی بروجن با تسهیالت 
صندوق توسعه ملی حمایت می شود

فرماندار شهرس��تان بروجن گفت: طرح های تولیدی و صنعتی تازه 
تاسیس شهرستان با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی حمایت 

می شود.
فتاح کرم��ی اظهار داش��ت: به مناس��بت ده��ه  فجر و در راس��تای 
خدمت رس��انی بهتر به صنعتگران شهرستان س��ه پروژه صنعتی در 
شهرک صنعتی بروجن به بهره برداری رسید.وی با بیان اینکه افتتاح 
این طرح های صنعتی در امر اش��تغالزایی جوانان نقش مهمی دارد، 
افزود: امید است با بهره برداری بیشتر در بخش صنعت بتوانیم بیکاری 
را در جامعه کاهش دهیم.کرمی با اشاره به اهمیت بخش تولید و صنعت 
در رشد و شکوفایی جوامع، گفت: بخش تولید و صنعت نسبت به سایر 

طرح ها دارای جایگاه و نمود بیشتری است.

اخبار کوتاه 

حجت االسالم محسن غالمیان به عنوان سرپرست جدید اوقاف و امور خیریه چهار محال و بختیاری معرفی 
 شد.مدیر کل سابق اوقاف و امور خیریه چهار محال و بختیاری در مراس��م تودیع و معارفه اظهار داشت:
 با تالش های صورت گرفته در ماه های اخیر هزینه های اوقاف کاهش و در آمدهای آن افزایش داشته است.

7 سرپرست جدید اوقاف و امور خیریه استان معرفی شد

درمان

 دفاتر پرستاری
 ارزیابی می شوند

رییس اداره پرس��تاری دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد 
از ارزیابی مس��ووالن دفاتر پرس��تای بیمارس��تان های این 
اس��تان از س��ال آینده خبر داد. جلیل حس��ینی در حاشیه 
بازدید از بیمارستان هاجر اظهار داشت: مسووالن پرستاری 
بیمارس��تان های اس��تان از س��ال آینده مورد ارزیابی قرار 
می گیرند.وی از برگزاری جلسات مشترک با مسووالن دفاتر 
پرستاری بیمارستان ها به صورت منظم خبر داد و گفت: در 
بخش های بیمارستان ها باید یک نفر از پرستاران باتجربه و 

توانمند نسبت به آموزش پرستاران جدید الورود اقدام کند.
حسینی از مسووالن دفاتر پرستاری بیمارستان ها خواست 
تا گزارش های 24 س��اعته بیمارس��تان ها را در قالب فرمت 
مربوطه همه روزه به معاونت درمان ارسال کنند.رییس اداره 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بازدیدهای روزانه 
از بخش های مختلف به ویژه اورژانس، رفع نواقص احتمالی 
در اسرع وقت و ارسال پیشنهادات و نظرات اصالحی خود به 
اداره پرستاری را از دیگر مطالبات این اداره از مسووالن دفاتر 

پرستاری بیمارستان ها برشمرد.
مدیران بیمارستان ها برای افزایش رضایت مندی 

بیماران برنامه ریزی کنند
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: یکی 
از محورهای برنامه ریزی مدیران بیمارس��تان ها تالش برای 
افزایش رضایت مندی بیماران باشد. اکبر سلیمانی در بازدید 
از بیمارستان هاجر شهرکرد اظهار داشت: مدیریت بیمارستان 
یک علم اس��ت و مدیران بیمارس��تان ها باید بر اساس علم 
مدیریتی خود با مشاهده کوچک ترین مشکل در حوزه کاری 

خود با برنامه ریزی مدون و دقیق با آن برخورد کنند.
وی با اشاره به اهمیت اصالح فرهنگ تغذیه ای در پیشگیری 
و بهبود بیماری ها از کارشناس��ان تغذیه در بیمارس��تان ها 
خواست نسبت به ارایه مشاوره تغذیه ای مناسب برای بیماران 
 )ICU( به ویژه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

اهتمام ورزند.
س��لیمانی با تاکید بر اهمی��ت تریاژ و راهنمای��ی بیماران و 
ارتباط آن با افزای��ش رضایت مندی در آن ه��ا تصریح کرد: 
 یکی از محوره��ای برنامه ریزی مدیران بیمارس��تان ها باید

در این رابطه باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: 
باید توجه داشت همان طور که انتظار خدمات رسانی شایسته 
از پرسنل و کادر درمانی مراکز بهداشتی و درمانی می رود، ارایه 

خدمات رفاهی مناسب به آن ها نیز باید مدنظر  باشد.

مردم شهرکرد با وجود سرما و سردی هوا از ساعت های آغازین به 
میدان انقالب این شهر آمدندتا بار دیگر از نظام و کشور خود را در 

برابر تهدیدات استکبارحمایت کنند.
 مراسم راهپیمایی در شهرکرد از میدان انقالب اسالمی شهرکرد 

آغاز شد و به سمت میدان 12 محرم  این شهر پیش رفت .
حضور گس��ترده مردم در این راهپیمایی بسیار پر شور بود  و همه 
مردم با در دست داشتن پرچم ایران، پالکارد و با فریاد شعارهای 
 مختلف سی و پنجمین س��ال پیروزی انقالب اس��المی را جشن 

گرفته اند و حمایت خود را از نظام اعالم کردند .
مراسم راهپیمایی در شهرکرد با فریاد های مرگ بر آمریکا، مرگ 
بر اس��راییل، اهلل اکبر اهلل اکبر خامنه ای رهبر، ما پیروان رهبریم، 
خامنه ای رهبر مسلمین اس��ت و ... توسط مردم برگزار شد. مردم 
استان چهارمحال و بختیاری در مناطق مختلف استان بار دیگر با 
حضور حماسی خود در مراسم با شکوه راهپیمایی 22 بهمن، ضمن 
تجدید بیعت با آرمان های رهبر کبیر انقالب از آرمان های انقالب 
اس��المی نیز دفاع کردند و حمایت خود را از نظام و کشور در برابر 

تهدیدات نشان دادند.
     ایران با حضور پای میز مذاکره نشان داد خواهان فرآیند 

منطقی است
 معاون دادستان کل کش��ور در جمع مردم ش��هرکرد با اشاره به 
مذاکرات ایران با کشورهای 1+5، گفت: اگر ایران پای میز مذاکره 

رفته اس��ت نه به خاطر فش��ار تحریم ها بلکه به خاطر این اس��ت 
که نش��ان دهد ایران خواهان فرآیند منطق��ی و پایبند به اصول و 

چارچوب های بین المللی است.
سیدمرتضی بختیاری در جمع مردم شهرکرد اظهار داشت: امروز 
شاهد حضور حماس��ی و باشکوه مردم این ش��هر بودم و مطمئن 
هستم چنین حماسه حضوری در ش��هرها و روستاهای دیگر این 
استان نیز به همین خوبی شکل گرفته اس��ت.وی افزود: از حضور 
همه مسووالن، مردم، دانشگاهیان، دانش آموزان، مدیران و به ویژه 

خانواده معظم شهدا و ایثارگران تشکر می کنم.
بختیاری با اشاره به تبلیغات سوء دشمن در تحت الشعاع قرار دادن 
راهپیمایی 22 بهمن امسال گفت: در حالی که غربی های با تبلیغاتی 
که در رسانه ها به راه انداخته بودند و سعی می کردند تا نشان دهند 
ملت ایران از فشار تحریم ها خسته شده اند اما حضور حماسی مردم 
بار دیگر نشان داد که این حریم ها نه تنها مردم را خسته نکرده بلکه 

آن ها را مقاوم تر و پایدارتر نیز کرده است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به مذاکرات ایران با کشورهای 
1+5، خاطرنشان کرد: امروز اگر ایران پای میز مذاکره رفته است 
نه به خاطر فشار تحریم ها بلکه به این س��بب که نشان دهد ایران 
خواهان فرآیند منطقی و پایبند به اصول و چارچوب های بین المللی 
است.بختیاری با بیان اینکه مذاکره و گفت و گو با غرب تنها با حفظ 
 عزت و اقتدار ایران اس��المی انجام می ش��ود، افزود: ما با صالبت

پای میز مذاکره نشس��تیم و ثابت کردیم در هی��چ حالت از اصول 
 نظام اسالمی خود فاصله نمی گیریم.وی با بیان اینکه راهپیمایی 
22 بهمن امسال، یک راهپیمایی استثنایی بود، تصریح کرد: ملت 
ایران با وجود جوسازی های بسیاری که دشمن به راه انداخته بود 
نشان داد، هیچ یک از توطئه های دشمن اثرگذار نیست و این ملت 

زیر بار ذلت نمی رود و از گزینه های روی میز امریکا نمی ترسد.
بختیاری اظهار داشت: ایران اس��المی مقتدرانه وارد دهه چهارم 
انقالب اسالمی شد و همه موانع فراروی خود را از میان برداشت و 
این یکی از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی به شمار می رود.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به فعالیت های هسته ای کشور، 
گفت: تمام فعالیت های هس��ته ای کش��ور در چارچوب NPT و 
صد درصد صلح آمیز اس��ت و ما هیچ گاه به دنبال سالح هسته ای 
نبوده ایم.بختیاری بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی مردم تاکید 
کرد و افزود: این نظام بی��ش از هرچیزی به وحدت و همدلی ملت 
نیاز دارد و مردم باید بدانند که به زودی وعده الهی محقق می شود 
و استکبار جهانی از بین می رود.وی، خدمت صادقانه به مردم را از 
مهمترین وظایف مسووالن دانست و تصریح کرد: در سایه همدلی و 
همراهی می توان بر مشکالت پیروز شد و موانع را از سر راه برداشت.
 به گ��زارش ف��ارس در پایان این برنام��ه، 35 کبوتر به مناس��بت

 سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی رها شد.
    ملت ایران در 22 بهمن پاس�خ کوبنده ای به مستکبران 

خواهند داد
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در پیامی آورده اس��ت: ملت ما 
 اکنون به ش��هادت و فداکاری ها خو گرفته است و از هیچ دشمنی 

و هیچ قدرتی و توطئه ای هراس ندارد.
  اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری ب��ا صدور پیامی به مناس��بت

 ایام اهلل 22 بهمن آورده است: انقالب اس��المی از همان روزهای 
نخست ظهور اجتماعی خود در سال های 56 و 57 و حتی پیشتر 
از آن در قیام خونین 15 خرداد با شهادت و شهادت طلبی عجین 

بوده است.
در ادامه این پیام آمده اس��ت: هر قدر این عامل در درون انسان ها 
تأثیر بیش��تری بر جای گذاش��ته، انقالب مراحل مختلف خود را 
با س��رعت و صالبت افزون تری پشت سر گذاش��ته است.این پیام 
می افزاید: بررس��ی اجمالی حوادث و رویداده��ای پس از پیروزی 
انقالب نیز نش��ان می دهد که در تالطم فراز و نش��یب رویدادها، 
ش��هادت طلبی و به تعبیر دقیق تر آمادگی م��ردم برای فداکردن 
هستی خود در راه س��رافرازی انقالب اسالمی، اساسی ترین عامل 
خنثی س��ازی و شکس��ت توطئه های دش��منان و تداوم انقالب 

اسالمی بوده است.

حماسه دیگری رقم خورد

حضور پر شور مردم شهرکرد در راهپیمایی با وجود سردی هوا

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده 
 1064شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده اجرایی 
آدرس  به  کلیشادی  دهقانی  رضا  احمد  علیه  فانی  زهرا  له  ح سوم  220/92 ش 
بابت   30 فرپالک  نیلو  بست  بن   – چهارم  چهارراه  بزرگمهر  خیابان   – اصفهان 
منظور  به  ریال   1/241/469/500 ملبغ  به  جمعا  اجرایی  های  هزینه  به  محکوم 
در  واقع  مسکونی  منزل  باب  یک  آدرس  به  علیه  محکوم  توقیفی  اموال  فروش 
خیابان الهور بن بست نیلوفر پالک 30 – پالک ثبتی 151910/2520 بخش 5 ثبت 
اصفهان که دارای ابعاد اربعه در شمال 4/8 متر به پالک غرب 21/35 متر به پالک 
شرق 21/20 متر به پالک جنوب 4/8 متر به گذر موجود 1/90 متری می باشد 
میزان اعیانی آن در دو قسمت شمال و جنوب پالک احداث شده است مشخصات 
احداثی شامل دیوار های بار بر آجری  و سقف طاق ضربی و دربهای فلزی و 
دیوار ها گچ و خاک و رنگ و سقف سیمان و کف حیاط موزائیک و نما شوسته 
ایزوگام و دارای انشعابات آب برق گاز و با قدمت  و قسمتی از آجر نما و بام 
دو  میزان   92/3/10 مورخ  208 گ  نامه شماره  طبق  که  است  از سه سال  بیش 
دانگ مشاع در ششدانگ و 4208 مورخ 92/3/10 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
نشینی  عقب  از  پی  مربع  متر   96/06 بمساحت  است  گردیده  بازداشت  و  توقیف 
شهرداری میباشد که کل ششدانگ طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ 
2 میلیارد و بیست میلیون ریال  ارزیابی شده است که نسبت به مبلغ محکوم از 
ششدانگ میزان مالکیت معادل سه دانگ و هشت و یک چهارم حبه ارزیابی شده 
است  و مورخ 92/12/13 راس ساعت 10-9 صبح در محل اجرای احکام واقع 
جلسه  شوراها  مجتمع  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب  رحیم  حاج  خیابان  در 
مزایده ای برگزار می شود طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز مبلغ ده 
درصد مبلغ کارشناسی بشماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
مزایده  مورد  اموال  از  ارجاع  شعبه  این  به  مزایده  از  قبل  روز   5 فیش  ارائه  و 
برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  اشخاصی  یا  شخص  نمایند  بازدید 
 مزایده خواهد بود / م الف 13671 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ رای 
1065 شماره دادنامه 9209970369801303 شماره پرونده 8909983759300464 
شماره بایگانی 910837 تجدید نظر خواه: خانم فیروزه پرچی زاده بنشانی شاهین 
شهر خانه کار گر خیابان خیام فرعی 4 شمالی نیم فرعی یک پالک 104 تجدید نظر 
خوانده : آقای  علیرضا بیگدلی بنشانی : مجهول المکان تجدید نظر خواسته : از 
دادنامه 685 مورخ 91/4/17 شعبه 19 دادگاه عمومی اصفهان  گردشکار : دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه : تجدید 
علیرضا  آقای  بطرفیت  غالمحسین  فرزند  زاده  پرچی  فیروزه  خانم  خواهی  نظر 
بیگدلی فرزند خیراله نسبت به دادنامه شماره 9109970351900685 صادره از 
به بطالن دعوی  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان متضمن صدور حکم  شعبه 19 
طالق وارده است زیر ا 1- تجدید نظر خواه بیان نموده است همسرش اعتیاد به 
مواد مخدراز نوع تریاک و حشیش داشته و مدت یکسال آخر زندگی مشترک به 
شیشه اعتیاد پیدا کرده است و وی را مورد ضرب و جرح قرار داده است و تیر 
ماه 1389 منزل مشترک را ترک نموده و بعد از ترک منزل فرزند دوم بنام طناز در 
تاریخ 89/10/29 بدنیا آمده است  وفرزند دیگر بنام عسل متولد 81/11/14 میباشد 
همچنین بیان نموده است که شوهرم بخاطر اعتیادش مدت سه ماه به زندان رفته 
است و چون کار نداشت خرج خودم و فرزندم را از پدرم می گرفتم شب شیشه 
مصرف می کرد و روز که می خواست بیرون برود درب را روز من قفل می کرد 
تلفن را به من می داد و می گفت با پدر و مادرت  تماس بگیرو بگو من خوب هستم 
تا اینجا نیایند بعد برادرم آمد خانه و جریان را به او گفتم و مادرم زنگ زد به او 
و گفت شب به خانه شما می آئیم و شوهرم دید خانواده ام می خواهند به خانه ما 
بیایند دیگر خانه نیامد و معلوم نبود کجا رفته است و مجبور- شدم بخانه مادرم 

رفتم و چون از شرایط ضمن عقد تخلف کرده است می خواهم از وکالت عطائی 
استفاده و خود را مطلقه نمائیم و تعداد 5 سکه بهار آزادی از مهریه ام را در مقابل 
طالق بذل می کنم 2- برابر اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه تجدید نظر خواه 
، تجدید نظر خوانده به مواد مخدر اعتیاد داشته است و بیش از مدت سه سال 
است که منزل مشترک را ترک کرده و از محل سکونت وی بی اطالع هستند 3- از 
نظر  تجدید  منزل خواهر  به درب  مراجعه  با  اصفهان  طریق کالنتری شماره 12 
خوانده  وی بیان داشته است که چون برادرش اعتیاد داشته است پدرش اورا به 
شهرستان رامهرمز جهت ترک اعتیاد برده است همچنین از آخرین محل زندگی 
زوجین تحقیق گردیده است که همسایگان بیان نموده اند حدود سه سال پیش به 
مدت یکسال در نشانی اعالمی مستاجر بودند و بعد از یکسال تخلیه و به شاهین 
شهر رفته اند و زوجه اظهار داشته همسایگان بصورت کامل اطالع از زندگی ما 
از رفتن شوهرم به خانه مادرم در شاهین شهر رفتم 4- تجدید  نداشتند و بعد 
نظر خوانده در بدو امر از طریق انتشار آگهی بعد از اعالم نشانی وی از طریق 
آدرس اعالمی دعوت به رسیدگی شده است که علیرغم  ابالغ وقت دادرسی در 
هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده است و دفاعی بعمل  نیاورده است فلذا 
بنا به مراتب فوق تخلف زوج از بندهای 7 و 8 شق ب از شروط ضمن عقد محرز 
است و دادنامه موصوف مخدوش می باشد و با استناد  به ماده 358 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 1119 قانون مدنی و 
قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 دادنامه تجدید نظر  مواد 26،29،و36 
خواسته نقض و نظر به اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب موثر در سازش 
واقع نشده است و زوجه اصرار به مطلقه نمودن خود دارد حکم به احراز شرایط 
اعمال وکالت صادر و اعالم میگردد . نوع طالق به توجه به بذل تعداد پنج سکه 
بهار آزادی در مقابل طالق از ناحیه زوجه خلع نوبت اول است و عده آن سه طهر 
می باشد . رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طالق به عهده مجری صیغه خواهد 
بود . اعتبار حکم صادره ظرف سه ماه پس از ابالغ دادنامه قطعیت یافته میباشد . 
زوجه برابر اقرار خود و گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده حامله نمی باشد و 
برابر دادنامه شماره 372-91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شاهین شهر 
در مورد حضانت فرزندان مشترک رای صادره گردیده است همچنین زوجه در 
خصوص امور مالی خود در این پروند ه ادعایی نداشته است که دادگاه نسبت 
به موارد فوق مواجه با تکلیف نمی باشد . نفقه فرزندان مشترک ماهیانه برای هر 
کدام یک میلیون ریال تعیین میگردد که زوج باید به زوجه پرداخت نماید و زوج 
در روز  نوبت  یک  را  طناز  بنام  فرزند صغیر مشترک  تواند  پانزده روز می  هر 
پنجشنبه به مدت شش ساعت از ساعت نه صبح لغایت سه بعد از ظهر مالقات 
با نظارت کالنتری محل سکونت طفل تحویل تحول  نماید و در صورت اختالف 
صورت پذیرد . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ مستندا به ماده 364 
الذکرقابل اعتراض در همین دادگاه می باشد و سپس ظرف بیست  قانون صدر 
روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است .  م الف 13874 دفتر شعبه 19 

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

اجرائیه

 9201651/1 بایگانی:  شماره   9204002003000967/1 پرونده:  شماره   1059
موکت  مهر  شرکت  به  بدینوسیله    139205102003004836 ابالغیه:  شماره 
اصفهان به شماره ثبت  8088 به نشانی : اصفهان خیابان عبدالرزاق اول بازار نیم 
آور که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شرکت شناسائی نگردیده است ابالغ 
می گردد که برابر قرار داد مشارکت مدنی داخلی تولیدی مواد اولیه – ماشین آالت 
پارسیان شعبه دکتر  بانک  تنظیمی در  ( شماره 66/16155/4 مورخ 1386/4/25 
محسن نور بخش مبلغ چهارمیلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل ، 
مبلغ نهصدو سی وشش میلیون ریال بابت سود ، مبلغ هفت میلیارد و هشتصد و 
دو میلیون و نهصد و پنجاه و سه هزار و سیصدو سی ریال بابت خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 92/9/6 و ذمه روزانه به مبلغ سه میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار 

و شصت و نه ریال بانضمام حق الوکاله به بانک پارسیان شعبه دکتر محسن نور 
بخش با وکالت خانم الهام محمدی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه 1/ 9204002003000967 در این اداره مطرح می باشد . لذا طبق ماده 
18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  این صورت  غیر  در  اقدام  خود 
 مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .  اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی

 اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
1061 شماره 103/92/2731/24آقای مصطفی یزدانیان فرزند اسماعیل به کد ملی 
6229828944  باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
میمه  در  واقع  اصلی   یک  از  فرعی   4898 پالک شماره  سیالینه  دشت  قفیزی   7
جز بخش ثبتی میمه که در صفحه 453 دفتر 10 امالک ذیل ثبت  شماره 2001 
بنام ام لیال نیکو نام فرزند یوسف  ثبت و صادر و تسلیم گردیده وبموجب سند 
انتقال قطعی  رسمی شماره 14739 مورخ 1343/5/10 دفتر خانه 14 میمه به او 
یافته و معامله دیگری انجام نشده و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن 
اثثیه  منزل مفقود گردیده است چون  بعلت جابجایی  باشد که  نمی  نیز  و وثیقه 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده، است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین 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 نزد خود باشد از تاریخ 
کتبًا  را  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  این  به  تا مدت 10 روز  این آگهی  انتشار 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند 
 مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز-  رئیس ثبت 

میمه  

فقدان سند مالکیت 

کد  به  اسماعیل  فرزند  یزدانیان  مصطفی  103/92/2729/24آقای  شماره   1060
ملی 6229828944  باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
زمین  قطعه  تمامت ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  و  شده  گواهی  رسما 
مزروعی 9 قفیزی دشت پشت رباط  پالک شماره 5469 فرعی از یک اصلی  واقع 
ثبت   ثبتی میمه که در صفحات 51و53  دفتر 12 امالک ذیل  در میمه جز بخش 
شماره 2318 بنام ام لیال نیکو نام  و معصومه قاسمیان هر دو فرزندان  یوسف 
بالمناصفه و مشاعا  ثبت و صادر و تسلیم گردیده وبموجب سند رسمی شماره 
14739 مورخ 1343/5/10 دفتر خانه 14 میمه به او انتقال قطعی یافته و معامله 
دیگری انجام نشده و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و وثیقه نیز 
درخواست  چون  است  گردیده  مفقود  منزل  اثثیه   جابجایی  بعلت  که  باشد  نمی 
نامه  آئین  ماده 120  تبصره یک اصالحی  است طبق  نموده،  المثنی  مالکیت  سند 
از آنچه  )غیر  انجام معامله  ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی  قانون 
تاریخ  از  باشد  خود  نزد  سند  وجود  یا  آن  به  نسبت  شده(  ذکر  آگهی  این  در 
کتبًا  را  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  این  به  تا مدت 10 روز  این آگهی  انتشار 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند 
 مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز-  رئیس ثبت 

میمه  

فقدان سند مالکیت 
 95384 وکالتنامه  استناد  به  سرلک  داود  آقای  92/6785/33/و  شماره   1058
مورخه 1392/10/26 دفتر 2 ورامین  مدعی شده که سند مالکیت 81 سهم مشاع از 
840 سهم ششدانگ پالک شماره 165اصلی  واقع در دهستان برزاوند  اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی آن  که در صفحه 420 دفتر 
ازنایی فرزند محمد نامبرده فوق ثبت  اله  بنام اسد  257 امالک ذیل ثبت 19007 
و صادر گردیده  و بنا به اظهار مالک بعلت جابجایی سند مذکور مفقود گردیده 
چون درخواست صدور سند مالکیت نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم 
وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 495 خیراله 

عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

مزایده  
 : پررونده  شماره   9210113766601513  : نامه  شماره    1062
 22 شعبه  احکام  اجرای   910154  : بایگانی  شماره   9009980352200489
دادگاه عمومی و حقوقی خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
عیوقی  آقای رضا  علیه  پور  کیوان  خانم شیرین  له   22/ ح  910154ج  اجرای 
بخو.استه اصل مهریه و هزینه دادرسی و اجرت کار شناسی و هزینه نشر و 
حق االجرا دولت جلسه مزایده ای جهت فروش امتیاز یکدستگاه آپارتمان واقع 
در شهرک آبشار سوم شهرک شهیدکشوری دارای قرار داد 102/06546/ک 
جمهوری  ارتش  بنیار  و  احمدی  عباس  آقای  مابین  فی   1384/12/17 مورخ 
اسالمی ایران که مشار الیه طبق بیع نامه شماره 41 مورخ 87/11/13 امتیاز 
آقای رضا عیوقی و خانم شیرین کیوانپور  به  فاز 7  موضوع فوق  واقع در 
اقدام ودارای وکالت رسمی شماره 136992 مورخ 87/11/23 دفتر خانه شماره 
 500/000/000 بمبلغ  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  و.  باشد  می  یک 
برگزار  را  شده  ارزیابی  ریال   250/000/000 علیه  محکوم  سهم   1/2 و  ریال 
مجموعه  از  محل  در  مزایده  برگزاری  از  روزقبل   5 توانند  می  طالبین  لذا  نماید 
دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده در تاریخ 92/12/7 ساعت 9/30 صبح در 
از  فروش  دادگستری حاضر شوند  کل  4 ساختمان  457 ط  اتاق  اجرا  این  دفتر 
مبلغ ارزیابی و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و 
حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده واریز و هزینه 
دادگستری  22 شعبه  دفتر  مدیر   13878 الف  م  شود.  متقبل  را  مربوطه   های 

 اصفهان

مزایده  

1063  شماره نامه : 9210113766601502 شماره پررونده : 9109980352201760  
شماره بایگانی : 920337 اجرای احکام شعبه 22 دادگاه عمومی و حقوقی خانواده 
مریم  له   22/ ح  920337ج  اجرای  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان 
جلسه  مهریه  بخواسته  قلی  محمد  فرزند  مهدور  ابراهیم  آقای  علیه  خاونساری 
مزایده ای جهت فروش امتیاز سند حج عمره ثبت نامی 1389 بانک ملی موضوع 
شماره حساب 0404662712000—0210225646005 بانک ملی که حسب اعالم 
نماید  برگزار  را  اعالم شده  ریال  قیمت روز آن 18500000  کارشناس متوسط 
طابین می توانند جهت شرکت در خرید در تاریخ 1392/12/10  در دفتر این 
اجرا اتاق 457 طبقه 4 دادگستری  حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی و برنده 
کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ 
تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده واریز و هزینه های مربوطه را متقبل 

شود. م الف 13877 مدیر دفتر شعبه 22 دادگستری اصفهان
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 مطيع آفري��دگار باش��د، باكى از خش��م آفري��دگان ندارد،

 و هر كه خالق را به خش��م آورد، بايد يقين كند كه به خش��م 
مخلوق دچار مى شود.
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اگر افکار منفی دست از سر شما بر نمی دارد این راهکارها 
را امتحان کنید

      در اولی�ن قدم اعتماد به نفس ت�ان را افزایش 
دهید

برخی از ما استاد منفی جلوه دادن اتفاقات مثبت هستیم! 
بخشی از این کار به خاطر کمبود اعتماد به نفس مان است. 
ما حس می کنیم که شایستگی چیزی را نداریم در نتیجه 
مثال وقتی یکی از اطرافیان یا همکاران از ما تعریف می کند 
سریعا در مقابل تعریفش گارد می گیریم و تصور می کنیم 
مشغول چاپلوسی است و یا قصد دارد به طور غیرمستقیم 
برخی از نقایص ما را به رخمان بکش��د. از طرفی تعدادی 
از افراد با این تصور که »من دوس��ت داش��تنی نیستم«، 
بسیاری از رفتارهای همسرشان را به گونه دیگری تعبیر 

و تفسیر می کنند. 
      موقعی�ت هایی را که در آن، اف�کار منفی تان 
نسبت به خود یا دیگران فعال می شود شناسایی و 

سریعا آن را ترک کنید
 ممکن اس��ت ش��ما زمانی که در موقعی��ت تنهایی قرار 
گرفته اید بیشتر از قبل شروع به منفی بافی درباره خود، 
دیگران یا اتفاقات بکنید یا ممکن است در موقعیت هایی 
که دو نفر مشغول پچ پچ کردن هس��تند، فکر منفی تان 
تشدید ش��ود که مبادا درباره من حرف می زنند یا زمانی 
که مثال همسرتان مشغول تماش��ای تلویزیون، خواندن 
روزنام��ه، مکالمه با تلفن یا دادن پیامک اس��ت، این فکر 
به ذهنتان خطور کند ک��ه »من ذره ای ب��رای او مهم و 
 دوست داش��تنی نیس��تم و گرنه وقتش را با من سپری

 می ک��رد«. چنانچه ای��ن اتفاقات در زندگی س��ابق تان 
 رخ داده، خود را آم��اده کنید تا در زندگ��ی دومتان این 

موقعیت های خطرناک را ترک کنید.
       از هم نشینی با افرادی که افکار منفی را به شما 

تزریق می کنند دوری کنید 
 مطمئن��ا اف��رادی ک��ه نم��ی توانن��د درباره خودش��ان 
و توانایی هایشان به گونه ای مثبت بیاندیشند و جمالتی 
از این قبیل استفاده می کنند که »من یک آدم بد شانسم 
و همیشه در زندگی یک بازنده بودم«، فکرهای فلج کننده 
خود را به ش��ما نیز منتقل خواهند کرد. همنشینی با این 
دسته از افراد نیز باعث می شود شما دیر یا زود تحت تاثیر 

افکار منفی آن ها حتی درباره اطرافیان خود قرار بگیرید.
      وضعیت خود را تغییر دهید

شاید خنده دار به نظر برسد اگر توصیه کنم زمانی که افکار 
منفی به ذهن شما هجوم می آورد یا یاس و ناامیدی بر شما 
غالب می شود، وضعیت بدن خود را تغییر دهید. مثال اگر 
نشسته اید، بلند شوید یا اگر ایستاده اید، بنشینید و یا اگر 
متمایل به چپ هستید، به سمت راست مایل شوید. در واقع 
با این روش به افکار منفی خود نوعی دهن کجی می کنید. 
مثل این است که کس��ی درباره موضوعی با شما صحبت 
کند ولی شما به او بی توجهی کنید؛ او نیز ادامه نخواهد داد!

گردگیری ذهن از افکار منفی 

اولین مینی بوس ۱۰۰ درصد برقی 
بدون  راننده

یک شرکت فرانس��وی اولین 
مینی بوس ۱۰۰ درصد برقی 
بدون رانن��ده را طراحی کرده 

است.
»ناویا« اولین ماش��ین برقی 
ب��دون رانن��ده اس��ت؛ ای��ن 
مینی بوس برای مرکز ش��هر، 
فرودگاه ه��ا و دانش��گاه ها 

طراحی شده است.
»پیی��ر لوف��ور« مدی��ر ای��ن  

شرکت فرانسوی گفت: هدف از ساختن این خودرو به منظور حمل و 
نقل راحت و سریع بودن برای خدمت به مسافران است.ما با همکاری 
دانشگاه علم و صنعت س��نگاپور این مینی بوس ۱۰۰درصد برقی را 

توسعه داده ایم.
این خ��ودروی نوآوران��ه برای حم��ل و نقل با س��رعت ب��االی 2۰ 
 کیلومتر در س��اعت حرکت خواهد کرد و می توان��د 8 نفر را در خود 

جای دهد.
این خ��ودرو از طریق انواع سنس��ورها و لیزرهایی ک��ه دارد موجب 

آسایش و امنیت مسافران می شود.
قابلیت دید این خودرو 36۰ درجه در 2۰۰ متر است.

مس��افران می توانند مقصد خ��ود را در یک صفحه نمایش لمس��ی 
 انتخاب کرده و خودرو وقتی به مقصد مورد نظر برس��د خود به خود

 به طور اتوماتیک می ایستد و در باز می شود تا مسافر پیاده شود.

فناوری 

اگر ب��ه دنبال قدیمی ترین رد پای انس��انی در خ��ارج از آفریقا 
 هس��تید باید در انگلیس س��راغش را بگیری��د؛ چراکه ردپای

5 انس��ان متعلق به 85۰ تا 95۰هزار سال پیش در آنجا کشف 
ش��ده اس��ت.رد پاهایی از 5 انس��ان ما قبل تاریخ که در فاصله 
زمانی 85۰ تا 95۰ هزار سال پیش می زیستند در نوار ساحلی 
نورفالک انگلیس کشف شده اس��ت. این ها یکی از قدیمی ترین 

رد پاهایی است که تا کنون در خارج از آفریقا یافت شده است.
این ردپاها در اردیبهشت امسال و بعد از آن کشف شد که یک 
 طوفان ش��دید صخره های باالی آن را از جا کن��د. 49 رد پا در

 آن جا مشاهده شد که ۱2 عدد از آنها با جزییات زیادی بررسی 
ش��دند. امواج دریا در کمتر از دو هفته این رد پاها را شست و از 
بین برد، اما قبل از آن، اعضای گ��روه تحقیقاتی از همه رد پاها 
عکس های دیجیتالی گرفتند تا بتوانند به کمک آن ها، تصاویر 
س��ه بعدی با دقت باال خلق کنن��د. یکی از اعض��ای این گروه 
پژوهش��ی، ایزابل دی گروته از دانش��گاه جان مورس لیورپول 
می گوید: »ما فکر می کنیم که دست کم دو یاسه کودک هم در 

بین آنها بودند. س��ه تا از ردپاها متعلق به فردی است که قدش 
بلندتر اس��ت، از همین رو فکر می کنیم که باید متعلق به یک 
مرد باشد. شاید آنها در جست وجوی غذا و منابع آب، در امتداد 

رودخانه حرکت می کردند.«
پیشگامان

دی گروت��ه و همکاران��ش می گوین��د که ش��اید ای��ن اولین 

انگلیس��ی های تاریخ، از گونه ای به نام هومو انتسس��ور بودند. 
این انسان وارهای اروپایی اولین بار در حدود ۱/2 میلیون سال 
پیش ظاهر شدند. استخوان های اجداد هومو انتسسورها که در 
آتاپروکای اسپانیا پیدا شده، تقریبا همسن این رد پاها هستند، و 
به نظر می رسد که با اندازه برآورد شده انسان وارهای هپیزبرگ 

هم سازگاری داشته باشند.
نس��ل هوم��و انتسس��ور، ک��ه »م��رد پیش��گام« ه��م نامیده 
می ش��ود، احتماال در ح��دود 6۰۰ هزار س��ال پی��ش در اروپا 
 منقرض ش��ده اس��ت. پس از آن گونه انس��انی دیگ��ری به نام

 هومو هایدلبرگنس��یس ج��ای آن را گرفت، ک��ه عموما تصور 
می شود نیای مشترک ما )هوموسپین ها( و انسان های نئاندرتال 
است.کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن که در پروژه 
بررسی این ردپاها هم حضور داشته، می گوید که نئاندرتال ها، 
در حدود 4۰۰ هزار س��ال پیش جای هومو هایدلبرگنسیس را 
در اروپا گرفتند، و تقریبا 4۰ هزار سال پیش هم، از اروپا رفتند 

و جای خود را به گونه ما دادند.

کشف ردپای 9۰۰/۰۰۰ ساله نخستین انگلیسی های تاریخ دل نوشته
من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی 
موفق ش�دم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصالح 
کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را 

پیدا کردم که کار می کرد .  
فرمانروا  اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند . 

در ی��ک پدیده ن��ادر بره ای با هش��ت پا در 
 یکی از روس��تاهای شهرس��تان شیروان به

 دنیا آمد.
 عض��و ش��ورای حل اخت��الف ح��وزه  ۱6 
روستای برزل آباد ش��یروان از متولد شدن 
یک بره با هشت پا در یکی از دامداری های 

این روستا خبر داد.
رض��ا نجف��ی اف��زود: ی��ک گوس��فند در 
دومی��ن زای��ش خ��ود دو ب��ره دوقل��و به 
دنی��ا آورده بود که یک��ی از آن  ه��ا دارای 
یک کله، 2 دنبه و هش��ت پا بوده اس��ت و 
 دیگری ب��ه ط��ور طبیعی ب��ه دنی��ا آمده

 است.
وی اظهار داش��ت: این نادرترین بره ای بود 
 که تاکن��ون در ای��ن منطقه ب��ه دنیا آمده

 است.
روستای برزل آباد در ۱5 کیلومتری شمال 
شرقی شیروان است که ش��غل اکثر اهالی 
این روس��تا، دامپروری و کش��اورزی است 
 و به زبان ه��ای ترک��ی و کرمانج��ی تکلم 

می کنند.

یکی از خوراکی های ضروری برای صبحانه 
شیر اس��ت اما س��والی که می تواند ذهن را 
مش��غول کند این اس��ت که چرا رنگ شیر 

سفید است.
 یکی از موادغذایی برای صبحانه شیر است 

چون غنی از کلسیم و پروتئین است.

اما چرا رنگ شیر س��فید است؛ این ته رنگ 
در اثر نوری که روی گلبول های چربی شیر 
که اندازه آن کمتر از 5 هزارم میلی متر است 

به وجود می آید.
ای��ن گلبول ه��ای بس��یار کوچ��ک جذب 
ن��ور نمی ش��وند ام��ا موج��ب انع��کاس 
 می ش��وند که رن��گ س��فید را ب��ه وجود 

می آورد.
هر چه قدر ش��یر چرب تر باشد گلبول های 
بس��یار ریز آن بیشتر اس��ت درنتیجه شیر 

سفیدتر است.
برعک��س، ش��یر کم چ��رب ب��ه دلی��ل 
پروتئین های ش��یر، طوس��ی رنگ به نظر 
 می رس��د و ن��ور بس��یار کمت��ری پخ��ش 

می کند.

 بره ای با 8 پا 
در شیروان به دنیا آمد

 دلیل سفید بودن 
رنگ شیر
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نوبت اول  مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

سال 1392، به صورت الکترونیکی یا لوح 
فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r

شرکت عمران شهر جدید مجلس�ی در نظر دارد حدود 180 اصله درخت 
گردو با قدمت 15 سال كاشته شده جنب جاده ورودی شهر جديد مجلسی 
را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان می توانند از تاريخ 
نش�ر آگهی به مدت پنج روز جهت دريافت اس�ناد مزايده به اين شركت 
مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با ش�ماره تلفن های ذيل تماس 

حاصل نمايند.
 نشانی : اصفهان – كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی –

 بلوار ارم شركت عمران مجلسی
تلفن : 5452286-0335 ، دورنگار: 0335-5452214  

صندوق پستی : 86316-11178    
www.majlessi-ntoir.gov.ir : سايت اينترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده

13روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی
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www.zayanderoud.com روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

آگهی فراخوان عمومی
ارزیابی کیفی

شماره فراخوان : 48353797 

 موضوع فراخوان : اجرای پروژه تاسیساتی و سیاالتی متفرقه ) قرار داد باز ( در نقاط مختلف شرکت فوالد مبارکه 

مبلغ برآورد اولیه ) سالیانه ( : 9/000/000/000 ریال 

از کلیه شرکت های توانمند و متخصص که توانایی انجام عملیات فوق را دارا  می باشند ، دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نمایند . 

مدارک الزم : تکمیل و ارائه فرم  های خود اظهاری ارزیابی کیفی به همراه مستندات و سوابق شرکت در زمینه موضوع فراخوان 

نحوه دریافت فرم های ارزیابی کیفی : سایت شرکت فوالد مبارکه )www.msc.ir( خرید و تامین کنندگان - قرار دادهای خرید - پرسش نامه های  

ارزیابی کیفی پیمانکاران - پیمانکاران عمومی حقوقی 

نحوه ارسال مدارک توسط متقاضیان شرکت در فراخوان : 

ارسال اسناد ) به صورت CD( از طریق آدرس : اصفهان 75 کیلو متری جنوب غربی اصفهان - کد پستی 11131-84881 شرکت فوالد مبارکه - 

ساختمان مرکزی - واحد قرار دادهای خرید - کد 147 

مهلت ارسال  مدارک : 1392/12/05 

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد .

ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 2815-0335543 و یا 3262-0335543 تماس حاصل فرمایید . 

کد آگهی :ر-92249
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