
کشف شواهد گمانه زنی ها برای عرضه بنزین از یکم اسفند 
قدیمی ترین 
زایمان مرگبار

احتمال عرضه بنزین ۱۰۵۰ تومانی 
 مشتریان از کدام خودروها

4 راضی هستند
 این روزهای سبز پوشان

6 فوتبال اصفهان  3
8

سر یکی از سربازان هخامنشی 
پیدا شد 

1

 نرخ بی سوادی در استان 
به صفر می رسد

معاون س��واد آموزی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در 
استان درصدد به صفر رساندن نرخ بی سوادی در استان 
تا پایان برنامه پنجم توسعه هستیم.محمد براتی با اشاره 
به شاخص سواد در استان اصفهان اظهار داشت: در حال 

حاضر اصفهان به عنوان سومین استان با سواد در ...

 پرداخت عیدی
 مستمری  بگیران از امروز

احتمال افزایش حداقل مزد 
به 6۰۰ هزار تومان

مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی گفت: عیدی پایان 
سال 1392 بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران سازمان 
تامین اجتماعی، با ابالغ بخشنامه به واحدهای اجرایی این 

سازمان از امروز  پرداخت می شود.
س��یدتقی نوربخش با اعالم این خبر افزود: مبلغ عیدی 
برای مستمری بگیران، بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و 
بازماندگان مبلغ پنج میلیون و سی هزار ریال )503 هزار 
تومان( و میزان عیدی پرداختی متناسب با ماه های دریافت 

مستمری در سال است.

گمانه زنی  درباره رقم دستمزد سال 93 و ارایه مدل های 
 پیشنهادی برای تعیین دس��تمزدی منطقی و منصفانه

 در حالی ادامه دارد که تا پایان سال فرصت بسیاری باقی 
نمانده و تنها یک جلسه دستمزد در کارگروه سه جانبه ملی 
تشکیل شده است.فعاالن کارگری بر این باورند که با توجه 

به موکول شدن بررسی شیوه های تعیین مزد...

4
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نوبت اول
آگهی  مناقصه 

شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد اجرای عمليات آماده سازی ، جدول گذاری ، بلوک فرش و آسفالت پاركها ی محله مهران واقع در شهر 

جديد مجلسی با اطالعات مشروحه زير را به شركتهای پيمانكاری تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد . 

1- موضوع مناقصه : اجرای عمليات آماده سازی ، جدول گذاری ، بلوک فرش و آسفالت پاركهای محله مهران واقع در شهر جديد مجلسی 

2- برآورد انجام کار : 2/556/000/000 ريال بر اساس فهرست بهای راه و باند  سال 1392 

3- رشته و پایه پیمانکار : پيمانكاران بايد دارای گواهينامه صالحيت حداقل پايه پنج رشته راه و باند باشند . 

4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت هفت روز از نشر آگهی ، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه  به امور 

قرار دادهای اين شركت مراجعه نمايند . اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه رتبه بندی  و معرفی نامه از شركت مربوطه با مهر و امضا 

مجاز تحويل داده خواهد شد . 

5- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهای الک و مهر شده 

به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند .

20 ج�اده مبارك�ه بروج�ن - ش�هر جدي�د مجلس�ی - بل�وار ارم  6- نش�انی دس�تگاه مناقص�ه گ�زار: اصفه�ان - كيل�و مت�ر 

 86316-11178 پس�تی:  صن�دوق   0335-5452214 : دورن�گار   ،  0335 -5452286  : تلف�ن  مجلس�ی   عم�ران   ش�ركت 

 WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی 

كليه هزينه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

 نوبت دوم

م الف 14147

روزهایآفتابیزمستانازنورخورشيدو
گرمایآنباکنارزدنپردههادرداخلساختمان
استفادهکنيدوشبهاپردههارابسته،مانع

ورودسرماشويد.
شرکت گاز استان اصفهان

 روابط عمومی

www.shabakieh.com شبکیه مودم وایرلس رایگان 
ADSLشبکیه
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قیمت  سکه
بدون حباب است

رییس اتحادیه طال و جواهر پیش بین��ی در رابطه با بازار آینده طال را 
سخت دانست و گفت: افزایش قیمت طال در چند روز گذشته در ایران 
و بازارهای جهانی به دلیل اعالم شاخص های امریکا و کاهش ارزش 
دالر بوده است.محمد کشتی آرای  اظهار داشت: با کاهش ارزش دالر 

4در بازارهای جهانی ارزش اونس ...
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 صندلی کودک
 اجباری می شود

فرمانده پلیس راه کش��ور با بیان این که متاس��فانه هنوز 
استفاده از صندلی کودک برابر قانون اجباری نشده است، 
گفت:  نیاز است بحث استفاده از صندلی کودک اجباری  
شود. سردار محمدرضا مهماندار در نشست خبری سومین 
کنگره ایمنی راه ها با بیان این که این کنگره نقش بسیار 
مهمی در انتقال تجربیات اندیشمندان در حوزه ایمنی راه 
ایفا می کند، گفت: یکی از ویژگی های مهم این کنگره این 

است که از اندیشمندان ترافیک کشور آلمان درخواست 
شده اس��ت که در یک پنل تخصصی، به بیان تجربیات 
خود از سال 1970 تاکنون بپردازند. چرا که کارشناسان 
این کشور توانستند میزان کشته های خود را از 26 هزار 
نفر به 3000 نفر کاهش دهند و قطعا تجربیات خوبی در 
زمینه کاهش کشته های تصادفات دارند. وی با بیان این 

که متخصصان ایرانی نیز توانستند ...

فرمانده پلیس راه کشور:

 بخش زیادی از حوادث جاده ای مربوط به کودکان است

جزییات برپایی 400 نمایشگاه بهاره
 رییس اتاق اصناف ایران از برپایی 400 نمایش��گاه بهاره از

 5 تا 25 اس��فند ماه در سراس��ر کش��ور خبر داد و گفت: از 
تولیدکنندگان داخلی برای ش��رکت در این نمایش��گاه ها 

دعوت ش��ده تا با ارایه تخفیف به مشتریان ثبات قیمتی در 
بازار داشته  باشیم.قاسم نوده فراهانی در نشست خبری خود 
اظهار داشت: با عرضه کاالی خارجی در نمایشگاه های بهاره 

که تولید داخلی دارند به شدت برخورد خواهد شد و اعالم 
ش��ده اتحادیه ها حق قیمت گذاری و کارشناسی کاالهای 

خارجی را ندارند.

فقط نیازمندان یارانه می گیرند 
نماین��دگان مجلس ش��ورای 
اس��المی در بررس��ی ای��راد 
ش��ورای نگهبان از تبصره 21 
بودجه س��ال آینده ب��ا درآمد 
59 هزار میلیارد تومانی دولت 
هدفمندی یارانه ها در سال 93 
موافقت کردند تا نظر ش��ورای 

نگهبان را تامین کنند.
ب��ه گ��زارش مه��ر، بررس��ی 
ای��رادات ش��ورای نگهب��ان 
از بودج��ه مص��وب مجل��س 
ش��ورای اس��المی در دستور 
 کار جلس��ه نماین��دگان قرار 

گرفت.

کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرس��ازی استان 
اصفهان ایجاد شهرک صنعتی به مساحت 50 هکتار در 

وزیرآباد فالورجان را تصویب کرد.
 در نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی 
و شهرسازی به ریاس��ت محمدعلی طرفه، معاون امور 
عمرانی اس��تانداری تعداد 36 مورد از م��وارد خارج از 
حریم 11 شهرستان، مورد بحث و بررسی و تصویب قرار 

گرفت. از جمله مصوبات این کارگ��روه، احداث پایگاه 
امداد نجات جاده ای در زمینی به مساحت هفت هزار 
مترمربع در اراضی مجاور تونل گردنه »رخ« شهرستان 

لنجان بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و دبیر کارگروه 
در این جلس��ه با انتقاد از درخواس��ت برخ��ی از مراکز 
صنعتی برای احداث در مجاورت جاده گفت: اس��تان 

اصفهان با تدابی��ر و اقدامات��ی که برای ایمن س��ازی 
محورها داشته در س��ال های اخیر در کاهش تلفات و 
تصادفات ناشی از حوادث رانندگی پیش رو بوده است. 
محمود محم��ودزاده درب��اره تغیی��ر کارب��ری ها در 
مسیرهای رفت و آمد افزود: واگذاری زمین ها در حریم 
جاده و احداث مراکز صنعتی در مج��اورت راه ها باید 

کارشناسی شده باشد.

احتمال عرضه بنزین ۱۰۵۰ تومانی 

گمانه زنی ها برای عرضه بنزین از یکم اسفند 

شهرک صنعتی ۵۰ هکتاری در فالورجان احداث می شود

 جای��گاه داران س��وخت سراس��ر کش��ور ه��م تاب��ع 
تصمیم گیری ها و سیاست های جدید دولت و مجلس 

شورای اسالمی هستند.
رییس انجمن جایگاه داران س��وخت سراس��ر کشور 
با اش��اره ب��ه  تجهی��ز تمام��ی جایگاه های س��وخت 
برای هر گونه تغیی��ر احتمالی نرخ از روز پنج ش��نبه 
یکم اس��فند ماه، اعالم ک��رد: گمانه زنی ه��ا حاکی از 
عرض��ه بنزی��ن ب��ا دو ن��رخ جدی��د 700 و 1050 
 تومانی اس��ت، ضم��ن این که ش��رکت مل��ی پخش 
ف��رآورده ه��ای نفت��ی ای��ران از تم��ام جای��گاه 
داران درخواس��ت ک��رده اس��ت ک��ه خ��ود را برای 

افزای��ش قیم��ت بنزی��ن ب��ا دو ن��رخ جدی��د آماده 
 کنن��د. ناصر رئیس��ی فرد با اش��اره به تجهی��ز تمامی 

جایگاه های س��وخت کش��ور برای تغیی��ر احتمالی 
 ن��رخ، اظه��ار داش��ت: ش��رکت مل��ی پخ��ش 
ف��رآورده ه��ای نفتی ای��ران از تم��ام جای��گاه داران 
درخواست کرده اس��ت که خود را برای افزایش قیمت 

بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر ای��ن ک��ه ش��رکت مل��ی پخش 
ف��رآورده ه��ای نفت��ی هن��وز ن��رخ جدیدبنزی��ن 
ب��ه اس��فند  اول  روز  از  اعم��ال  ب��رای   را 

  جای��گاه داران اعالم نکرده اس��ت، تصریح ک��رد: اما 
گمانه زنی ها حاکی از عرضه بنزین ب��ا دو نرخ جدید 

700 و 1050 تومانی است. 

پذیرش آگهی  های 
روزنامه زاینده ر ود

6250732-3
6265583

www.zayanderoud.com



اخبار کوتاهيادداشت

ملت ايران هرگز تسلیم باج خواهی 
امريکا نخواهد شد

دیروز  در آستانه سالروز قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۵۶ مردم تبریز، هزاران نفر 
از مردم این شهر با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 

در حسینیه امام خمینی)ره( دیدار کردند.
 به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
دیروز  در آستانه سالروز قیام تاریخی ۲۹ بهمن سال 13۵۶ مردم تبریز، 
هزاران نفر از مردم این ش��هر با حضرت آی��ت  اهلل خامنه ای، رهبر معظم 

انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی)ره( دیدار کردند.
مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: زبان از توصیف و تقدیر از ملت 
بزرگ ایران به خاطر شکوه و عظمتی که در ۲۲ بهمن از اقتدار خود نشان 
دادند عاجزست؛ باید جبهه سپاس و ستایش در مقابل پروردگار عالم به 
خاک سایید.ایشان اضافه کردند: پیام شعارهای مردم، استقامت بر روی 
آرمان های انقالب و وحدت بود، دولت امریکا مظهر نظام سلطه است؛ ملت 

ایران تاکید کرد هرگز تسلیم زورگویی و باج خواهی امریکا نخواهد شد.
رهبر معظم انقالب فرمودند: یک عده س��عی نکنند با بزک کردن چهره 
امریکا زشتی ها، وحشت آفرینی ها و خشونت ها را از چهره امریکا بزدایند؛ 
کشتار انسان های بی گناه، حمایت از دیکتاتورها و رژیم صهیونیستی در 
سیاهه اعمال دولت امریکا ثبت است.ایشان افزودند: رییس جمهور امریکا 
با کمال وقاحت از فتنه گران در س��ال 88 حمایت کرد و اخیرا هم  دارد 

حمایت می کند.

پارلمان محلی برای بررسی لوايح 
ضروری است

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل درمجلس شورای اسالمی، تشکیل 
پارلمان محلی متشکل از نخبگان با تخصص های مختلف برای بررسی 

کارشناسی طرح ها و لوایح مجلس را ضرورت امروز مجلس دانست.
 عباسعلی منصوری آرانی در دیدار از دانشگاه کاشان افزود: تشکیل این 
پارلمان، نقشی مهم و کلیدی در اجرای هرچه بهتر طرح های مجلس و 

توسعه و پیشرفت کشور خواهد داشت.
وی گفت: نخبگان و اساتید دانشگاهی این توانمندی را دارند تا نمایندگان 
را برای تصویب لوای��ح و طرح های تخصصی در قال��ب پارلمان محلی با 
کمترین نقص یاری رسانند. منصوری خواس��تار بررسی و تامل مجلس 
و مسووالن عالی کش��ور در خصوص تش��کیل این پارلمان شد و گفت: 
نمایندگان مجلس در این صورت می توانند با کمترین دغدغه و نگرانی 

لوایح و طرح ها را تصوب کنند.

میزبانی بین المجالس برکات بسیاری 
برای ايران دارد

نماینده مردم شاهین ش��هر و میمه در مجلس گفت: میزبانی و برگزاری 
اجالس بین المجالس توسط ایران، برکات زیادی برای دولت و ملت ایران 

به همراه دارد.
 حس��ینعلی حاجی دلیگانی پیرامون برگزاری اجالس بین المجالس با 
حضور ۵۲ کشور در تاریخ ۲۹ بهمن  ماه در تهران و استفاده از ظرفیت و 
قابلیت این میزبانی در تثبیت جایگاه ایران در جهان اسالم اظهار داشت: 
با پیروزی انقالب اسالمی، نظام ایران در کانون توجهات جهان اسالم قرار 
گرفت.وی بیان داشت: پیروزی انقالب اس��المی با پشتوانه رهبری یک 

حاکم دینی همچون امام راحل باعث امید مسلمانان جهان شد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: در 
شرایط فعلی، ایران با توجه به ارایه گفتمان مقاومتی و ایستادگی در برابر 
مستکبران و رسیدن به قله های افتخار علمی و فناوری ها جایگاه ام القرایی 
در جهان اسالم به صورت تثبیت  شده دارد و چشم جوامع اسالمی به کشور 
ایران دوخته شده است.وی تصریح کرد: برگزاری و میزبانی اجالس بزرگ 
بین المجالس تهران یکی از روش هایی است که برای تبیین جایگاه ایران 

در جهان اسالم ضرورت دارد.

 بحث درمورد موشک ها جزو 
خطوط قرمز ما در مذاکرات است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به برخی مباحث مطرح 
شده از سوی امریکایی ها درباره مذاکرات بر روی موشک های بالستیک 
گفت: هیچ چیز رسمی هنوز با ایران مطرح نشده اما بحث موشک ها جزو 

خطوط قرمز ما در مذاکرات است.
 محسن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در حاشیه دومین 
همایش علمی -پژوهشی پیشکس��وتان و بازنشستگان نیروهای مسلح 
در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر این که برخی از مقامات امریکایی 
گفته اند در مذاکرات آتی هس��ته ای درمورد موشک های بالستیک نیز 
صحبت خواهد ش��د گفت: در این مورد هیچ چیز رس��می هنوز با ایران 
مطرح نشده ولی بحث موشک ها جزو خطوط قرمز ما در مذاکرات است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری مبنی بر این که نظر شما درمورد 
بحث مطرح شده پیرامون حصرهای خانگی چیست گفت: باید مقامات 
مسوول تصمیم بگیرند. قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی، آن ها باید 

در قالب قوانین موجود درمورد این موضوع تصمیم بگیرند و عمل کنند.

نشست کنسولی دی هشت آغاز شد
نشست کنسولی دی هش��ت با حضور مقامات کنسولی و امور مهاجرت 
هشت کشور اسالمی عضو این سازمان آغاز به کار کرد.این اجالس برای 
بررس��ی و گس��ترش راه های همگرایی و تعامالت مردمی با س��خنرانی 
افتتاحیه حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از 
کشور آغاز شد.قرار است در این نشست موضوع آسان سازی صدور روادید 

برای بازرگانان و گردشگران کشورهای عضو بررسی شود.

افراطی گری گروه های تکفیری 
چهره اسالم را خدشه دار می کند

علی الریجانی رییس مجلس شورای اس��المی در دیدار همتای سودانی 
خود گفت: اجالس تهران فرصتی برای رایزنی درباره مسایل و مشکالت 
جهان اسالم است.رییس مجلس در این دیدار اظهارداشت: اجالس جاری 
تهران فرصتی مناسب برای طرح و بررسی مسایل و مشکالت در جهان 
اسالم و رایزنی درباره راه های همگرایی و تقویت وحدت میان کشورهای 
اس��المی اس��ت. وی اظهار امیدواری کرد س��فر رییس مجلس سودان 
 موجب گسترش هرچه بیشتر روابط جمهوری اسالمی ایران و سودان در 
زمینه های مورد عالقه طرفین شود. رییس مجلس با یادآوری مشکالتی 
که گروه ه��ای افراطی و تکفیری در جهان اس��الم به وج��ود آورده اند، 
خاطرنشان کرد: افراطی گری های گروه های تکفیری موجب خدشه دار 
شدن چهره واقعی اسالم شده و حمایت ازصهیونیسم جهانی زمینه فعالیت 

و عملیات آن ها را فراهم کرده است. 
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کنگرهجمعیترهپویاناردیبهشتماهبرگزارمیشود

کنگره جمعیت رهپویان انقالب اس��المی اردیبهشت س��ال آینده برگزار خواهد ش��د. زمان این کنگره 
اردیبهشت ماه تعیین شده است اما در صورتی که مقدمات آن فراهم نش��ود کنگره را شهریور ماه برگزار 

می کنیم.
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تحريم ها مانع پیوند 
امت و واليت نشد

مرزبانان ربوده شده 
زنده هستند

معاون استاندار و فرماندار کاش��ان گفت: حضور ستودنی مردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمن به دش��منان نش��ان داد که تحریم ها مانع پیوند عمیق بین امت و 
والیت نشده است. علیرضا جوادی ضمن قدردانی از حضور مردم فهیم کاشان 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: اس��تکبار جهانی هرچه قدر در برابر اس��الم و 
مسلمانان توطئه افکنی کند با جواب دندان شکن این ملت مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم کاشان بار دیگر با احس��اس تکلیف برخاسته از ایمان 
به همراه قاطبه امت فهیم و ش��هیدپرور ایران اس��المی، فرمان رهبر فرزانه 
انقالب را لبیک گفته و حماس��ه ای ماندگار خلق کردند.فرماندار کاش��ان در 
 ادامه گفت: شما مردم آگاه و بصیر با حضور کم س��ابقه در روز۲۲ بهمن همه

 تالش های خباثت آلود دش��منان را خنثی کردید و آمادگی خودتان را برای 
دفاع از دستاوردهای این نظام که حاصل خون شهداست، اعالم کردید.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با اعالم خبر زنده بودن مرزبانان 
 ربوده شده، گفت: ان شاءاهلل به زودی به دامن خانواده خود بازخواهند گشت.

امیر س��عدی در این خصوص اظهار داشت: مطمئن باش��ید یک سری روابط 
سیاسی و نظامی میان ما و کشور پاکس��تان وجود دارد ولی ما در برابر کشور 
پاکستان که اجازه اس��تقرار این گروهک را در خاک خود داده، کوتاه نخواهیم 
آمد. وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ما مکاتباتی را در رابطه با سالمت 
مرزبانان ربوده شده داشته ایم و در حال حاضر این مرزبانان زنده هستند.امیر 
س��عدی در ادامه گفت: مرزبانانی که از نیروهای وظیفه تامین می شوند 3 ماه 
آموزش عمومی دیده و آموزش های تخصصی آن ها نیز تا ۵ ماه ادامه پیدا می کند. 
لذا این طور نیست که ما سربازان وظیفه آموزش ندیده را از پشت میزهای کالس 

به نقاط مرزی اعزام کنیم.

وزیر امور خارجه قطر با اعالم حمایت این کشور از برنامه 
صلح آمیز هس��ته ای ایران گفت: رویکرد مثبت ایران به 
کشورهای همس��ایه خلیج فارس فرصت های فراوانی را 
فراهم ساخته است.حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر 
خارجه در دوحه با شیخ خالد بن محمد العطیه وزیر امور 
خارجه قطر دیدار کرد.وزیر خارجه قط��ر در این دیدار با 
 بیان این که تهران و دوحه باید رواب��ط خود را در تمامی

 زمینه ها توس��عه بخش��ند گفت: رویکرد مثبت ایران به 
کشورهای همس��ایه خلیج فارس فرصت های فراوانی را 
فراهم ساخته است.وی افزود: از حق ایران برای استفاده 

صلح آمیز از انرژی هسته ای همواره حمایت کرده ایم.
العطیه عن��وان کرد: ب��ه زودی به تهران س��فر می کنم.

همچنی��ن حس��ین امیرعبداللهی��ان مع��اون عرب��ی و 
آفریقای وزارت امور خارجه در دوحه با محمد بن عبداهلل 
الرمیحی معاون وزیر ام��ور خارجه قطر درباره مس��ایل 
 دوجانبه، تحوالت منطقه و اوضاع خاورمیانه گفت وگو و

 تبادل نظر کرد.معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه 
در این مالقات با محم��د الرمیحی  تاکید کرد : توس��عه 
مناسبات با کشورهای همسایه به خصوص در حوزه خلیج 
فارس سیاست اصولی ایران است و دولت با نگاه دوستی و 
برادری اهتمام جدی به گسترش همکاری ها با قطر دارد .

 عضو جمعی��ت ایثارگران با بی��ان این ک��ه امریکایی بودن 
فتنه 88 در همان سال به اثبات رس��ید گفت: امریکایی ها 
از عوامل خود در دنیا حمای��ت می کنند. الیاس نادران عضو 
جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی به ارزیابی حمایت سران 
امریکایی از سران فتنه پرداخت و گفت: نباید انتظار دیگری 
از امریکا داش��ت چراکه امریکایی ها از عوام��ل خود در دنیا 

حمایت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در امریکایی بودن فتنه 88 شکی وجود 
ندارد چراکه طراحی فتنه از س��وی خود آنان صورت گرفته 
بود و آنان شبکه های ماهواره ای و امکانات رسانه ای بسیاری 

را در اختیار سران فتنه قرار دادند.
وزارت خارج��ه امری��کا در تاریخ ۲۵ بهم��ن ۹۲ در اقدامی 
مداخله جویانه با صدور بیانیه ای بار دیگر آزادی سران فتنه 

را خواستار شد.
در این بیانیه که به مناسبت سومین س��ال حصر این افراد 
منتشر شده، امریکا از ایران خواسته است به بازداشت آن ها 

پایان دهد.
پیش از این »وندی ش��رمن« معاون وزیر خارجه امریکا نیز 
در نشستی که در کمیته روابط خارجی سنای امریکا برگزار 
شده بود، آزادی این افراد و دیگر »زندانیان عقیدتی« در ایران 

را خواستار شده بود.

حسن روحانی گفت: مس��اله منابع مش��ترک ما در نفت و 
 گاز و اس��تفاده از این منابع جزو اولویت های دولت یازدهم

 است.
 حسن روحانی پس از دیدار س��رزده از وزارت نفت و جلسه 
با وزیر، معاونین و مدیران ارشد این وزارت خانه در پاسخ به 
سوال خبرنگاران در مورد هدف این دیدار سرزده و مهمترین 
مسایل و دیدگاه های مطرح شده در این جلسه گفت: یکی 
از برنامه هایی که از ابتدای دولت مد نظرم بود بازدید سرزده 
و بدون برنامه ریزی قبلی از وزارتخانه ها بود که با حضور در 
این وزارتخانه ها از آنچه می گذرد و از پیش��رفت هایی که به 
عمل آمده از نزدیک آشنا شوم و بهتر بتوانم آن پیشرفت ها را 
ببینم و مشکالت و چالش هایی که هست را از زبان مسوولین 

محترم بشنوم تا بتوانیم آن ها را حل وفصل کنیم.
وی ادامه داد: ای��ن کار را به خاطر اهمیت مس��اله نفت در 
دنیای امروز، از وزارت نفت آغاز کردم. مس��اله انرژی امروز 
بس��یار مهم اس��ت؛ ایران امروز بزرگ تری��ن منابع گازی و 
دومین منابع نفت دنیا را در اختیار دارد و این در قدرت ملی 
ما نقش بسیار مهمی دارد؛ امروز دارای شرایطی هستیم که 
 باید قدرت ملی مان روز به روز باالتر ب��رود تا بتوانیم در دنیا
 بر مبن��ای مناف��ع مل��ی و در چارچوب مصالح این کش��ور

 تعامالت مان را افزایش دهیم. 

رییس کمیس��یون تلفی��ق هدفمندی یارانه ه��ا را نیازمند 
 ش��جاعت و اقدام قاطع دانس��ت و تاکید کرد ک��ه متوقف 
 مان��دن اج��رای ای��ن قان��ون ب��ه زی��ان کش��ور و تولی��د

 است.
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی و رییس کمیسیون تلفیق بودجه 
۹3 در جریان بررسی تبصره ۲1 این الیحه که به هدفمندی 
یارانه ها اختصاص داشت خواستار رای مثبت نمایندگان به 
 پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای اجرای هدفمندی یارانه ها 

شد.
وی گفت : موضوعی را بررسی می کنیم که دنبال کردن آن 

نیازمند شجاعت و اقدام قاطع است.
رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به سخن مقام معظم رهبری 
درباره هدفمندی یارانه ها گفت: برف ش��مال نشان داد که 
ساختمان ساخته شده نیز توسط همین برف خراب می شود 

چه برسد به ساختمان نیمه کاره.
مصباحی مقدم در ادامه اظهار داش��ت: برخ��ی از همکاران 
پیش��نهاداتی دادند مبنی بر این که اجرای هدفمندی یک 
سال متوقف شود اما ما باید نسبت به این قانون یک گام دیگر 
برداریم زیرا اگر هدفمندی متوقف بماند اجرای قانون به زیان 

کشور و تولید است.

دیدگاه قوه مجریهسیاست خارجی کمیسیون

تمجید وزير خارجه قطر 
از رويکرد مثبت ايران 

 بیانیه اخیر امريکا 
خارج از انتظار نبود

 بازديد ريیس جمهور
 ازوزارت نفت 

   اجرای هدفمندی
 به شجاعت نیاز دارد
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بررسی ایراد شورای نگهبان 
از تبصره ۲1 بودجه س��ال آینده با درآمد ۵۹ هزار میلیارد تومانی 
دولت هدفمندی یارانه ها در سال ۹3 موافقت کردند تا نظر شورای 

نگهبان را تامین کنند.
به گزارش مهر، بررسی ایرادات ش��ورای نگهبان از بودجه مصوب 
 مجلس ش��ورای اسالمی در دس��تور کار جلس��ه نمایندگان قرار 

گرفت.
در بررسی ایراد ش��ورای نگهبان از تبصره ۲1 بودجه ۹3 مبنی بر 
نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده، نمایندگان 
مجلس اصالحیه کمیسیون تلفیق در مورد تبصره ۲1 را به تصویب 

رساندند.
 بر اس��اس ای��ن تبصره مقرر ش��د در اج��رای قان��ون هدفمندی 
یارانه ها مصوب س��ال 1388 به دولت اجازه داده ش��ود در سال 
۹3 منابع مالی حاصل از اصالح قیم��ت کاالها و خدمات موضوع 
قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با اس��تفاده از انواع روش های 
 پرداخت نقدی و غیرنق��دی و خدمات بیمه ای بی��ن خانوارهای

  هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به این ش��رح اجرا 
کند:

 الف- درآمد حاصل از اج��رای قانون مذکور در س��ال ۹3 تا مبلغ
 48 هزار میلی��ارد تومان از محل اصالح قیم��ت کاالها و خدمات 

موضوع مواد 1 و 3 همان قانون تعیین می گردد.

 ب- منابع من��درج در بن��د ال��ف و منابع مرب��وط ب��ه یارانه نان
  و ب��رق و س��ایر کااله��ا و خدم��ات ب��ه ای��ن ش��رح  هزین��ه

 می گردد:
1- مبلغ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن 
یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی 
و بهینه س��ازی مصرف انرژی در واحدهای تولی��دی، خدماتی و 

مسکونی.
۲- مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سالمت.

3- تا مبلغ 4۲۵ هزار میلی��ارد ریال به منظ��ور پرداخت نقدی و 
غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها.

4- مبلغ ۲0 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران 
متقاضی کار موضوع م��اده 7 قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها در 
 مورد پوش��ش های بیمه ای و حمایت ه��ای اجتماعی اختصاص 

می یابد.
عالوه بر این در بند )ج( این تبصره مقرر شد جابه جایی تا 10 درصد 

در موارد فوق مجاز است.
نمایندگان در بند دیگری از این تبصره مقرر کردند صد در صد منابع 
حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل 
کشور واریز و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها به 

صنعت برق اختصاص یابد.
همچنین در بن��د )ه( ای��ن تبصره مصوب ش��د در ش��هرهای با 

جمعیت باالی یک میلیون نفر و یا آلوده به تش��خیص س��ازمان 
 حفاظت محیط زیست عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی 
محیط زیس��ت و کمک به توس��عه حمل و نقل عمومی توس��ط 
 هیات وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف��ی در این قانون واریز 

شود.
صد در صد مبالغ وصولی تا سقف 11 هزار میلیارد ریال به جدولی از 
این قانون واریز شده و به نسبت وصولی هر یک از شهرهای موصوف 

در اختیار همان ش��هر قرار می 
گیرد عالوه بر ای��ن در بند )و( 
مقرر ش��د یارانه نقدی صرفا به 
سرپرستان خانوارهای متقاضی 
که به تشخیص دولت نیازمند 
 دریافت یارانه باش��ند پرداخت

 گردد. )مجموع درآمد ساالنه 
آن ه��ا کمت��ر از رق��م تعیین 
ش��ده توس��ط دولت باشد( و 
افراد متقاضی دریاف��ت یارانه 
نقدی بای��د در موع��د تعیین 
 شده به مراکز ثبت نام مراجعه 

کنند. 
چنانچ��ه پ��س از تحقی��ق 
ک��ه  گردی��د  مش��خص 
اف��راد ب��ا درآم��د بیش��تر از 

 مبل��غ ف��وق اق��دام ب��ه دریاف��ت یارانه ک��رده ان��د ب��ه میزان 
سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند.

آیین نام��ه اجرایی ای��ن تبصره ظرف س��ه ماه توس��ط معاونت 
برنام��ه ریزی و نظ��ارت راهب��ردی رییس جمهور و ب��ا همکاری 
وزارتخان��ه های ام��ور اقتص��ادی و دارایی، نفت، نی��رو و صنعت 
 معدن و تج��ارت تهی��ه می ش��ود و ب��ه تصویب هی��ات وزیران

 می رسد.
نمایندگان مردم ب��ا 118 رای مواف��ق، 74 رای مخالف، 11 رای 
ممتنع از مجموع ۲1۵ نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به 

تصویب رساندند.
دولت در الیحه بودجه ۹3 مبلغ ۶3 هزار میلیارد تومان برای درآمد 
از هدفمندی در نظر گرفت که کمیسیون تلفیق این پیشنهاد دولت 
را به تصویب رساند اما در بررسی بودجه درصحن مجلس شورای 
 اس��المی پیش��نهاد جایگزینی مطرح شد که براس��اس آن مقرر

  ش��د 11 هزار میلیارد توم��ان تن خ��واه در اختی��ار دولت برای 
 س��ه ماه اول س��ال ۹3 در راس��تای اجرای قانون هدفمندی قرار

 بگیرد. 
 همچنی��ن این پیش��نهاد که ب��ه تصوی��ب مجلس هم رس��یده
  بود دولت را مل��زم می کرد ت��ا الیحه اصالح قان��ون هدفمندی

  را به مجل��س تقدی��م ک��رده و اج��رای ف��از دوم را از تیرماه در 
دستور کار قرار دهد.  البته این مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان 

مواجه  شد.

درآمد 59 هزار میلیاردی هدفمندی در مجلس تصويب شد 

 جزيیات همايشفقطنیازمندانیارانهمیگیرند
 »انديشه سیاسی اسالم« 

امام جمعه اصفهان گفت: با برگزاری همایش اندیشه سیاسی 
اسالم، مجلس خبرگان و جایگاه والیت فقیه، فرصتی برای 
آشنایی عموم مردم با فعالیت ها و وظایف نمایندگان مردم در 

مجلس خبرگان رهبری است.
آیت اهلل سید یوسف طباطبائی نژاد اظهار داشت: قرار است در 
این همایش که تا کنون در استان های مختلف کشور برگزار 
شده، ۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری، فعالیت های این مجلس 
و کمیته هایی که در آن تشکیل می شود را برای مردم تشریح 
کنند.وی با بیان ای��ن که این همای��ش ۲ روزه در تاالر کوثر 
اصفهان آغاز به کار می کند، افزود: در نخستین روز همایش، 
روحانیان، مسووالن استانی، نظامی و انتظامی ، دانشگاهی و 

اصناف اصفهان حضور دارند.
 امام جمع��ه اصفه��ان خاطر نش��ان کرد: اعض��ای مجلس

 خبرگان رهبری پس از برگزاری نخستین نشست عمومی 
خود با مسووالن و اقش��ار مختلف، تا پنج ش��نبه به صورت 
جداگانه جلساتی را در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی، سپاه 
پاسداران، بس��یج، ارتش و نیروی انتظامی برگزار کرده و به 

سواالت مسووالن درباره فعالیت های خود پاسخ می دهند.
وی تصریح کرد: حضور نمایندگان مردم در مجلس خبرگان 
رهبری در همایش اندیشه سیاسی اسالم، مجلس خبرگان و 
جایگاه والیت فقیه، به ویژه برای جوانان که سواالت زیادی در 
زمینه فعالیت ها و وظایف این افراد در ذهن دارند بسیار موثر 
است.آیت اهلل طباطبائی نژاد با اشاره به این که مجلس خبرگان 
رهبری هر شش ماه یک بار جلسات رسمی تشکیل می دهد 
گفت: این مجلس ح��دود 10 کمیته دارد ک��ه هر نماینده 
 عضو ۲ کمیته تخصصی بوده که از جمل��ه آن ها می توان به
 کمیته های رهبری و کاربردهای کاری و تحقیق اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: نشست های نمایندگان مردم در مجلس 
خبرگان رهبری ممکن است با توجه به ضرورت بررسی مسایل 

روز کشور هر هفته و یا هر ماه هم تشکیل شود.
نماینده ولی فقیه همچنین با بیان این که کمیسیون امور مالی 
از جمله جلساتی است که به ندرت در مجلس خبرگان تشکیل 
می شود، تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس خبرگان 
رهبری از نظر مالی هیچ گونه حقوقی دریافت نمی کنند.وی 
خاطرنشان کرد: کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان، برای 
بررسی قانونی و ش��رعی بودن فعالیت های سیاسی رهبری 
و دستورالعمل های این بخش  تشکیل می شود که تا کنون 
هیچ اشکالی در این زمینه پیش نیامده چون همه فعالیت ها 

براساس حساب و کتاب و میزان انجام می شود.

هم انديشی؟

 دولت در اليحه
  بودجه 93 

مبلغ 63 هزار میلیارد  
 تومان برای درآمد

  از هدفمندی در
 نظر گرفت که 

کمیسیون تلفیق
 اين پیشنهاد دولت 
را به تصويب رساند



یادداشت

سوادآموزی

 نرخ بی سوادی در استان 
به صفر می رسد

مع��اون س��واد آموزی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان گفت: بر اس��اس برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
در استان درصدد به صفر رساندن نرخ بی سوادی در استان 
تا پایان برنامه پنجم توسعه هس��تیم.محمد براتی با اشاره 
به شاخص سواد در اس��تان اصفهان اظهار داشت: در حال 
حاضر اصفهان به عنوان سومین اس��تان با سواد در کشور 
محس��وب می  ش��ود.وی با بیان این که آموزش و پرورش 
استان هر س��اله نس��بت به ارایه آموزش های سواد آموزی 
به افراد بی سواد بین 10 تا 49 س��ال اقدام می کند، اضافه 
کرد: 95.46 درصد از افراد در سطح استان با  سواد هستند و 
شاخص با سوادی در استان اصفهان باال است .وی با تاکید 
بر این که برنامه ای در استان در راس��تای به صفر رساندن 
نرخ بی سوادی در تمام شهرستان های استان تهیه و تدوین 
شده است، ادامه داد: بر اساس سرشماری صورت گرفته در 
سال 1390 حدود 134 هزار نفر از جمعیت 10 تا 49 سال 
در استان بی سواد هستند.براتی با بیان این که سهمیه ای به 
تمام شهرستان های استان برای ارایه آموزش های با سوادی 
به مردم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: در حال حاضر 
نرخ بی سوادی در استان اصفهان حدود 4/5 درصد است و 
برنامه های اجرایی الزم در راس��تای به صفر رس��اندن نرخ 

بی سوادی در استان انجام می شود.
وی با اشاره به این که آموزش های با س��وادی در سه دوره 
با سوادی، انتقال و تحکیم به متقاضیان ارایه می شود، افزود: 
 امسال بودجه های س��واد آموزی در دوره س��واد آموزی از

 430 هزار تومان ب��ه 620 ه��زار تومان افزای��ش یافته و 
بودجه های سواد آموزی در دوره انتقال تغییری نکرده است.

مع��اون س��واد آموزی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان گفت: همچنین امس��ال بودجه های سواد آموزی 
در دوره تحکی��م از 40 تومان به 60 توم��ان به ازای هر نفر 

افزایش یافته است.
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جشن تکلیف 800 دانش آموز دختر اصفهانی برگزار شد
 جشن تکلیف حدود 800 دانش آموز دختر آموزش و پرورش ناحیه شش اصفهان در گلستان شهدا 
برگزار شد. برگزاری جشن تکلیف برای دختران و پسرانی که به سن بلوغ می رسند یکی از مهمترین 

برنامه های اجرایی آموزش و پرورش در سطح مدارس محسوب می شود.
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فرمانده پلیس راه کشور با بیان این که متاسفانه هنوز استفاده 
 از صندلی ک��ودک برابر قانون اجباری نش��ده اس��ت، گفت:
  نی��از اس��ت بح��ث اس��تفاده از صندل��ی ک��ودک اجباری

 شود.
س��ردار محمدرضا مهماندار در نشست خبری سومین کنگره 
ایمنی راه ها با بیان این که این کنگره نقش بس��یار مهمی در 
انتقال تجربیات اندیشمندان در حوزه ایمنی راه ایفا می کند، 
گفت: یک��ی از ویژگی های مه��م این کنگره این اس��ت که از 
اندیشمندان ترافیک کش��ور آلمان درخواست شده است که 
در یک پنل تخصصی، به بیان تجربیات خود از س��ال 1970 
تاکنون بپردازند. چرا که کارشناس��ان این کش��ور توانستند 
میزان کش��ته های خود را از 26 هزار نفر به 3000 نفر کاهش 
دهند و قطعا تجربی��ات خوبی در زمینه کاهش کش��ته های 

تصادفات دارند.
وی با بیان این که متخصصان ایرانی نیز توانستند کشته های 
حوادث ترافیکی را از سال 85 که 28 هزار کشته بود به کمتر 
از 19 هزار نفر برس��اند، گفت: امیدواریم در پایان سال جاری 

شمار کشته ها به زیر 18 هزار نفر برسد.
فرمانده پلیس راه کشور با بیان این که بخش زیادی از حوادث 
ترافیکی مربوط به کودکان است که یا به عنوان سرنشین و یا 

عابر پیاده مورد آس��یب قرار می گیرند، گفت: نکته اساسی در 
 این بخش، ارایه آموزش به کودکان اس��ت. چ��را که این افراد 
به دلیل نوع فیزیک جس��مانی و ضعیف بودن خ��ود، در برابر 

خطرات آسیب پذیرتر هستند.
مهماندار ب��ا بیان ای��ن که متاس��فانه هن��وز صندلی کودک 
برابر قان��ون اجباری نش��ده اس��ت، گف��ت: البته پیش��نهاد 
 کرده ای��م که در بازنگ��ری قان��ون، صندلی ک��ودک اجباری

 شود.
هر چند که در حال حاضر افراد زیر 12 سال اجازه نشستن در 
 صندلی جلو را ندارند و نیاز است بحث صندلی کودک اجباری

 شود اما بدانید که اگروالدین بدانند که با یک صندلی کودک 
می توانند امنیت کودک خود را چندین برابر کنند، حتما این 

وسیله را خواهند خرید.
وی همچنین در پاس��خ به س��وال خبرنگاری مبن��ی بر قرار 
گرفتن تعداد زی��ادی از افراد بر صندلی عق��ب خودرو، گفت: 
در برخ��ی از خودروه��ا تنه��ا دو کمربند ایمن��ی در صندلی 
عقب پیش بینی شده اس��ت و اگر نفر س��وم در صندلی عقب 
 بنش��یند، حتما ماموران پلیس نس��بت به اعمال قانون اقدام

 می کنند.
 با توجه به وضعی��ت اجتماعی و فرهنگ��ی خانواده ها، به نظر 

می رس��د خودروس��ازان باید بازنگری در ن��وع خودروهای خود 
داشته باش��ند و بر حس��ب تعداد خانوارهای ایرانی، خودروهای 

خود را طراحی کنند.
 فرمان��ده پلیس راه کش��ور همچنی��ن در مورد برخ��ی انتقادات

 در مورد فرمانده��ی صحنه تصادفات، گف��ت: در همه جای دنیا 
فرماندهی تصادفات بر عهده پلیس اس��ت ام��ا فرماندهی بدین 
 معنا نیس��ت که پلیس، امدادگران و کارکنان سایر دستگاه ها را 
زی��ر مجموعه خ��ود بدان��د و ب��ه آن ه��ا بگوی��د که چ��ه کار 
 کنن��د . پلی��س در وظای��ف قانون��ی س��ازمان ها دخال��ت

 نمی کند.
 فرمانده��ی صحن��ه تصادفات 
بدین معناست که تداخلی میان 
وظایف قانونی سازمان ها پیش 
نیاید و الزم اس��ت س��ازمانی، 
 فرماندهی صحن��ه تصادفات را

 بر عه��ده بگیرد ک��ه از ابتدای 
وقوع ت��ا انته��ا و روان س��ازی 
جاده ه��ا در صحن��ه حض��ور 
 داش��ته باش��د و ای��ن پلی��س

 اس��ت که از ابت��دا ت��ا انتها در 
حض��ور  تصادف��ات   صحن��ه 

دارد.

     کودکان ایرانی» قانون 
ایمنی راه ها«  ندارند

کنگ��ره  س��ومین   ریی��س 
بی��ن المللی ایمن��ی راه ها با اش��اره به نب��ود قان��ون ایمنی  راه 
ه��ا ب��رای ک��ودکان در کش��ور م��ا اظه��ار داش��ت: در چارت 
س��ازمان بهداش��ت جهانی ن��ام کش��ورهایی ک��ه ای��ن قانون 
 را ندارن��د قرم��ز خ��ورده که ای��ران هم ج��زو همین کش��ورها 

است.
پروفسور علی گرجی در نشست خبری سومین کنگره بین المللی 
ایمنی راه ها که قرار استامروز و فردا در سالن اجتماعات روزنامه 
اطالعات برگزار ش��ود گفت: توجه به ایمنی راه ها برای کودکان 
یک مساله بسیار مهم است زیرا درصد باالیی از تصادفات مربوط 

به کودکان است.
وی با اعالم این که در 50درصد از تصادفات که منجر به کش��ته 
 و مسدوم ش��دن افراد می ش��ود کودکان سهیم هس��تند افزود:

  ب��ر همی��ن اس��اس بایس��تی حداق��ل 50درص��د مس��ایل 
 مربوط به رعای��ت قوانین راه ه��ا و ترافیکی مرب��وط به کودکان 
باشد.مدیر مرکز تحقیقات و علوم اعصاب شفا با عنوان این مطلب 
 که کودکان در صحنه تصادفات دچار بیماری های صعب العالج

 می ش��وند و س��ال ها از همین بیماری ها رنج می برند گفت: با 
پیشگیری از وقوع تصادفات می توان ش��انس بروز بیماری ها در 

کودکان را کاهش داد.

فرمانده پلیس راه کشور:

 بخش زیادی از حوادث جاده ای مربوط به کودکان است

صندلی کودک اجباری می شود

بدانید که اگر
والدین بدانند که با 
یک صندلی کودک 

می توانند امنیت 
کودک خود را 

چندین برابر کنند 
حتما این وسیله را 

خواهند خرید

یادداشت

 پرداخت عیدی مستمری  بگیران 
از امروز آغازمی شود

مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی گفت: عیدی پایان سال 1392 
بازنشستگان و مس��تمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی، با ابالغ 
بخشنامه به واحدهای اجرایی این سازمان از امروز  پرداخت می شود.

س��یدتقی نوربخش ب��ا اعالم ای��ن خبر اف��زود: مبلغ عی��دی برای 
مس��تمری بگیران، بازنشس��تگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگان 
مبلغ پنج میلیون و سی هزار ریال )503 هزار تومان( و میزان عیدی 

پرداختی متناسب با ماه های دریافت مستمری در سال است.
وی تصریح کرد: پرداخت عیدی بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران 
تامین اجتماعی از امروز بیس��ت و نهم بهمن آغاز ش��ده و به ترتیب 
حرف اول ن��ام خانوادگی بازنشس��تگان تا پنج روز به حس��اب آنان 

واریز می شود.
براس��اس ای��ن گ��زارش؛ به منظ��ور رف��اه ح��ال بازنشس��تگان و 
مستمری بگیران و جلوگیری از ازدحام مراجعین به بانک و شلوغی 
شعب این سازمان در ایام پایانی سال، عیدی پرداختی بدین صورت 

پرداخت می شود:
ا - آ- س - ش - ح - گ؛ روز 29 بهمن و روزهای بعد/ ب - ص - ض 
- ل - خ - و؛ روز 30 بهمن و روزهای بعد/ پ - ت - ط - ظ - د -ذ - ر 
- ز؛ روز اول اسفند و روزهای بعد /ث - ج - ع - غ - ژ - ن -ه - ی؛ روز 

سوم اسفند/ م - ف - ق - گ - چ ؛ روز چهارم اسفند و روزهای بعد

نتایج قرعه کشي پیش ثبت نام 
عتبات عالیات اعالم شد

 روابط عمومی س��ازمان ح��ج و زی��ارت از اعالم نتایج قرعه کش��ی
 پیش ثبت نام عتبات عالیات خبر داد.

 به گزارش  مه��ر، نتایج قرعه کش��ی این دوره پیش ثب��ت نام های 
عتبات عالیات ، در سامانه پیش ثبت نام عتبات این سازمان به نشانی 

http://atabat.haj.ir قابل رویت خواهد بود.
بر  اساس  این گزارش متقاضیان س��فر معنوی عتبات می توانند از 
صبح امروز به سامانه یاد شده مراجعه کرده و ضمن اطالع از اولویت 
خود بر اساس زمان اعالم ش��ده برای هریک از اولویت ها  نسبت به 

قطعی کردن ثبت نام خود در کاروان ها اقدام کنند.

اصفهان سرد می شود  
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای 

اصفهان پنج تا شش درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
  لیال امین��ی افزود: بر این اس��اس حداکثر دمای ه��وای اصفهان به

 13 درجه س��انتیگراد و حداقل دما به دو درجه سانتیگراد زیر صفر 
می رسد. وی اظهار داش��ت: که ش��رایط بارش باران و برف و گاهی 
 وزش باد بر روی استان به ویژه در مناطق غرب و جنوب پیش بینی

 می شود.

 آغاز عملیات اجرایي فاز دوم
 باند دوچرخه سواري 

 ش��هردار منطقه 9 اصفهان از آغ��از عملیات اجرایي ف��از دوم باند 
دوچرخه سواري اطراف کوه آتشگاه خبر داد.

عبدالرس��ول امامی با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: ف��از دوم باند 
 دوچرخه س��واري اطراف کوه آتش��گاه به طول ه��زار و 500 متر و

 عرض 2 و نیم متر در حال احداث مي باشد.
وي اذعان داش��ت: عملیات اجرایي فاز دوم باند دوچرخه س��واري 
اطراف کوه آتشگاه با هزینه اي بالغ بر 2 میلیارد ریال آغاز شده است.

شهردار منطقه 9 اصفهان با بیان این که احداث باند دوچرخه سواری 
در جهت رفاه حال ش��هروندان در اطراف کوه آتشگاه در دستور کار 
 ش��هرداری این منطقه قرار گرفته اس��ت عنوان ک��رد: پیش بیني

 مي شود این پروژه تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام برسد 
و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

 افزایش ۲۵ درصدي ترافیک 
در روزهاي پایاني سال

      معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري اصفهان پیش بیني کرد: 
25 الي 30 درصد ترافیک ش��هري در روزهاي پایاني سال افزایش 

یابد.
مصطفي نوریان با بیان این مطلب گفت: هرس��اله ترافیک ش��هري 
 از 22 بهم��ن ماه به دلیل ای��ام دهه فجر و خرید عی��د از 5 درصد تا 
30 درصد سیر صعودي دارد. وي تصریح کرد: از 15 اسفند تا پایان 

سال ترافیک شهري 25 الي 30 درصد افزایش مي یابد. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهري تصریح کرد: در این راستا هفته 
آینده براي روان س��ازي ترافیکي با پلیس راهور نشس��ت مشترکي 
برگزار مي شود. نوریان اظهار داشت: اکنون تردد براي خرید عید در 
خیابان ها و مراکز تجاري شهر آغاز شده و این موضوع باعث افزایش 

ترافیک در ساعات پایاني روز گردیده است. 

 فهرست بازارهاي روز کوثر
عرضه کننده سبد کاال

     سبد کاالي حمایتي دولت در 8 بازارروز کوثر شهرداري اصفهان 
عرضه مي شود.

 شهروندان واجد ش��رایط می توانند با ارایه کارت ملی و کارت بانکی 
که یارانه دریافت می کنند، برای دریافت سبد کاال به 8بازار روز کوثر 

مراجعه کنند. 
اس��امي بازارهاي روز کوثر براي عرضه س��بد کاال عبارتن��د از بازار 
 روز کوثر یک ) سه راه ملک ش��هرمقابل کالنتري 19(،بازار کوثر 2

) سپاهان شهر،بلوار غدیر، ابتداي خیابان فاتح(،بازار کوثر 4)خیابان 
زینبیه بعد از چهار راه عاش��ق اصفهاني(،بازار کوثر 5)خیابان جي، 
خیاب��ان همدانیان(،بازار کوث��ر 6)اتوبان ش��هید میثمي حدفاصل 
شهرک ولي عصر و امیریه(،بازار کوثر8)خیابان امام خمیني ، خیابان 
امام رضا، ابتداي خیابان حسین آباد(،بازار کوثر 10 )بزرگراه شهید 
آقابابایي ، ابتداي خیابان ش��یخ طوس��ي)24 متر(( و بازار کوثر 11 

)خیابان امام خمیني، جنب پارک قلمستان( مي باشد. 
همچنین بازارهای روز ش��هرداري اصفهان از س��اعت 8 صبح تا 9 
شب آماده عرضه سبد کاال هستند واین سبد بر اساس مصوبه دولت 
حاوی پنیر، روغن، برنج و مرغ است که به مشموالن به طور رایگان 

اعطا می شود. 
ش��هروندان مي توانند ب��رای عرضه این س��بد، ب��دون عجله و در 

فاصله های زمانی مختلف برای تهیه سبد کاال مراجعه کنند. 

اخبار کوتاه
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عضو شورای شهر اصفهان خواستار شد؛

ضرورت توجه به معماری اسالمی در ساخت و سازها

سر یکی از سربازان هخامنشی پیدا شد  آموزش  معلم دوره راهنمایی در طرح دادرس هالل احمر

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان: 

احداث  13  هزار و ۵00 واحد مسکونی بافت فرسوده 

عضو شورای ش��هر اصفهان گفت: ساخت و س��از های شهری در 
اصفهان از معماری اس��المی ایرانی فاصله گرفته اس��ت و توجه 

به ش��اخصه های معماری اس��المی ایرانی در ساختمان سازی ها 
ضرورت دارد.محمدرضا فالح اظهار داشت:  رهبر معظم انقالب به 
باز آفرینی شهر ها و روستا ها براساس معماری اسالمی ایرانی تاکید 
دارند.وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب چند سال پیش در جمع 
مدیران ش��هرداری ها به صورت صریح عنوان کردند که مدیریت 
شهری و متولیان امور شهری باید به سوی احیای بافت های شهر ها 

و روستا ها با رویکرد معماری اسالمی ایرانی حرکت کنند.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر این که طی چند سال 
پیش در اصفهان مدیریت ش��هری آیین نامه ای را با عنوان توجه 
سیمای شهری به ابنیه ها تهیه کرده است، تصریح کرد: اما با توجه 
به واگرایی که در بین ادارات و سازمان ها وجود دارد، این موضوع به 

صورت کامل محقق نشده است.

رییس جمعی��ت هالل احمر شهرس��تان فالورجان  گف��ت : دوره 
آموزشی یک صد و بیست نفراز مدیران و معلمان مدارس راهنمایی 
شهرستان فالورجان جهت اجرای طرح سالمت محور دادرس پایان 
یافت .حسن شفیعی افزود : ش��رکت کنندگان در این دوره چهل 
ساعته که قرار است به عنوان مجریان طرح در مدارس مربوطه ، کار 
آموزش و سازماندهی تیم های امدادی دانش آموزی را انجام دهند ، 

با مباحث آموزشی از جمله اصول کلی امداد و نجات، 
پناهگیری و تخلیه اضطراری، ارزیابی و کنترل 

عالیم حیاتی،تریاژ ، حمل و نتقال مصدوم، پانس��مان، بانداژ و آتل 
بندی، اطفای حریق و چادرزنی آشنا شدند. 

      ب�ار دیگر خیرین برای یاری رس�انی ب�ه دانش آموزان 
کم بضاعت اعالم آمادگی کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، اصغر 
هدایت فرماندار در جلس��ه کمک ب��ه دانش آم��وزان کم بضاعت 
شهرستان که در فرمانداری برگزار شد خاطرنشان کرد: کمک به افراد 
نیازمند و کم بضاعت نعمتی است برای خیرین، چراکه با خشکسالی 
های اخیر حدود 60 تا 70 درصد مردم این شهرستان که اقتصادشان 
متکی به کش��اورزی بوده امروز نیازمند و مستحق یاری 
هس��تند.در ادامه حجت االسالم والمسلمین هاشمی 
امام جمعه شهر قهدریجان تصریح کرد: تمدن اسالمی 
یک تمدن همه جانبه است و در دین اسالم بر یاری 
رس��اندن و کمک به نیازمندان و یتیمان بس��یار 

سفارش شده است.

یک قطع��ه از آثار تاریخی تخت جمش��ید که س��ر یک س��رباز 
هخامنشی را نش��ان می دهد و س��پتامبر س��ال 2011 از موزه 
هنرهای زیبای مونترال در ایالت کبک کانادا به سرقت رفته بود در 

آپارتمان مسکونی یک پسر جوان کانادایی پیدا شد.
این تکه سنگ ارزشمند مربوط به قرن پنجم قبل از میالد بوده و 
ارزش آن 1/2 میلیون دالر برآورد شده است. پلیس ایالت کبک 
پس از این که این 
گنجینه تاریخی 
را در  اواخر ژانویه 
کش��ف ک��رد، به 
دلی��ل اهمی��ت 
موض��وع در یک 
کنفرانس خبری 
توضیحاتی ارایه 
داد ک��ه رس��انه 

 های کانادایی نیز آن را منتش��ر کردند. س��ایت شبکه تلویزیونی 
سی.بی.سی. کانادا به نقل از پلیس اعالم کرده که این قطعه یکی از 
دو شی تاریخی است که تقریبا به صورت همزمان از موزه هنرهای 
زیبای مونترال دزدیده شده بودند.پلیس در مورد شی دوم توضیح 
اندکی داده است مبنی بر این که سر مجسمه مردی از جنس مرمر 
متعلق به قرن اول پیش از میالد بوده و ارایه توضیحات بیشتر را 
منوط به تحقیقات بیشتر دانسته است.پلیس امونتون درباره شی 
دوم دزدیده شده اعالم کرده مردی را در این شهر به اتهام خرید 
شی تاریخی مسروقه با قیمت باالتر از پنج هزار دالر بازداشت کرده 
است. این مرد در اعترافات خود مدعی شده از مسروقه بودن این 
شی تاریخی و ارزش واقعی آن بی خبر بوده و آن را به قیمتی بسیار 

پایین تر از ارزش واقعی اش خریده است.
او گفته است که کتیبه هخامنشی را سه سال پیش از دوستانش 
به قیمت ه��زار و 400 دالر خریداری ک��رده و فکر نمی کرده که 

قیمتی باشد.

 

مدیر عامل ش��رکت عمران و مسکن سازان اس��تان اصفهان 
گفت: با توجه به اهمیت احیای بافت های فرس��وده ش��هری، 

دولت در جهت حمایت و ارتق��ای امنیت اجتماعی و فرهنگی 
 مناطق فرسوده و قدیمی اقدام به ارایه تسهیالت برای احداث 
 واح��د ه��ای مس��کونی و ش��هرداری ها اق��دام ب��ه تخفیف 
پنجاه درصدی برای هزینه صدور پروانه می نمایند که تاکنون 
در استان اصفهان بیش از 13 هزار و 500 واحد مسکونی با بیش 

از 148 میلیارد ریال تسهیالت احداث شده است.
مهندس غالمرض��ا عمرانی در اولین نشس��ت هم اندیش��ی 
معاونین و روسای شهر سازی شهرداری ها ی شهر اصفهان که 
با محوریت  نوسازی محله همت آباد برگزار شده بود بر ضرورت 
فرهنگ سازی و اطالع رس��انی از نحوه حمایت های دولت در 
بافت های فرس��وده و اهمیت نجات کالبدی مناطق قدیمی و 

فرسوده  شهرها تاکید کرد.

نایب رییس اتحادیه هتل داران اصفهان گفت: قیمت  هتل ها در ایام 
عید نوروز تغییری نمی کند و طبق تعرفه های گذشته برای میهمانان 
حساب می شود.مهدی نریمانی با بیان این که طرح استانداردسازی 
هتل ها به صورت ملی در حال انجام اس��ت، اظهار داشت: در استان 
اصفهان نیز 70 درصد هتل ها در این فرآیند قرار گرفته و تعدادی از 
آن ها گواهینامه اس��تاندارد دریافت کرده اند.وی افزود: در تعدادی 
از هتل ها نیز به دلی��ل تغییراتی ک��ه در مدیرعامل کش��وری رخ 
داده و تکمیل اطالعات، طرح استانداردس��ازی متوقف ش��ده و در 
 حال حاضر کاره��ای مقدماتی برای ادامه فعالیت انجام می ش��ود.

نایب ریی��س اتحادی��ه هت��ل داران اصفهان با اش��اره ب��ه این که 
استانداردسازی در سه زمینه فنی، تجهیزات و نیروی انسانی است، 
خاطرنشان کرد: استانداردسازی در زمینه فنی مربوط به بهداشت و 
ساختمان هتل ها است و تجهیزات نیز مربوط به امکاناتی است که 

در هتل فراهم می ش��ود.وی اضافه کرد: استانداردسازی در زمینه 
نیروی انس��انی نیز مربوط به آموزش و خدماتی که توسط هتل ها 
ارایه می شود، اس��ت.نریمانی به واقعی بودن ستاره هایی که هتل ها 
دارند اش��اره و بیان کرد: در حال حاضر تمام��ی هتل های اصفهان 
ستاره دار بوده که براس��اس ضوابط درجه بندی شده و از یک تا پنج 
ستاره هستند.وی تاکید کرد: فرآیند ستاره دار کردن هتل ها به طور 
دقیق توسط سازمان میراث فرهنگی نظارت شده، همچنین تمامی 
اطالعات و سایت هتل ها مورد بررس��ی قرار می گیرد و تمامی این 

امتیازات دقیق و منظم هستند.

نایب رییس اتحادیه هتل داران اصفهان با بیان این که استان اصفهان 
دارای 85 هتل است، اظهار داشت: در حال حاضر هتل هایی که در 
شهرستان اصفهان فعالیت دارند، شامل دو هتل پنج ستاره، هفت 
هتل چهار ستاره، 14 هتل سه ستاره، هفت هتل دو ستاره و 14 هتل 

یک ستاره است.
وی استقبال مردم برای رزرو هتل ها در ایام عید نوروز را خوب دانست 
و تصریح کرد: با توجه به نزدیکی به ایام عید ن��وروز در حال حاضر 
درخواست وجود دارد و اس��تقبال خوبی از هتل ها شده و قیمت ها 
نیز تغییری نمی کند و طبق تعرفه های گذش��ته ب��رای میهمانان 

حساب می شود. نریمانی ادامه داد: طبق دستور کار هتل ها، بخشی 
از ظرفی��ت هتل ها در اختی��ار میهمانان و آژانس های��ی که از قبل 
رزرو می کنند قرار می گیرد و بخش��ی از ظرفی��ت  هتل ها نیز برای 
 میهمانانی است که امکان رزرو نداشته اند و درایام عید نوروز مراجعه

 می کنند.
وی بیان داشت: مش��کل اصلی که در حال حاضر هتل داران با آن 
مواجه هس��تند، بیمه تامین اجتماعی بوده که با توجه به صنعتی 
 ب��ودن هتل ها اما تعرف��ه صنعتی برای آن ها اس��تفاده نمی ش��ود 

و در حال حاضر 30 درصد پرداخت می کنند.
نایب رییس اتحادیه هتل داران اصفه��ان تصریح کرد: این موضوع 
سبب ش��ده اش��تغال زایی در این حوزه کند پیش رود که نیازمند 
حمایتی از س��وی دولت بوده که امیدواریم با تفاهماتی که در حال 

انجام است، این کار انجام شود.

نایب رییس اتحادیه هتل داران اصفهان:

تعرفه هتل ها در عید نوروز تغییری نمی کند



اخبار کوتاهيادداشت

 گازرسانی به صنايع و نیروگاه ها
 در کاهش آالينده ها تاثیر دارد 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: گازرساني به نیرو گاه ها 
و بیش از 6هزار واحد صنعتی در س��طح استان ،یک اقدام اساسی  و 

استراتژیک در راستای حفاظت از محیط زیست استان است.
مهندس مومنی با اش��اره به  برگزاری شش��مین همایش پژوهش و 
فناوري با موضوع حفاظت از محیط زیس��ت، درام��روز و فردا اظهار 
داشت:  در شرایط فعلي نگاه هاي عمیقي به مباحث زیست محیطي 
در اس��تان وجود دارد و ش��رکت گاز نیز نقش مهمي در کاهش این 

آالیندگي ها دارد. 
وي با بیان این که ششمین همایش پژوهش و فناوري توسط هشت 
نهاد در اس��تان اصفهان برگزار مي ش��ود، اضافه کرد: اس��تانداري، 
محیط زیس��ت، اتاق بازرگاني، ش��هرک علمي، تحقیقاتي، دانشگاه 
صنعتي، خانه صنعت، مع��دن و تجارت ،ش��بکه پژوهش و فناوري 
استان  و شرکت گاز استان اصفهان به عنوان هشت نهاد برگزار کننده 

این همایش هستند. 
 مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان در راس��تای حفاظت از

 محیط زیس��ت و کاهش تبعات زیس��ت محیطي به اج��راي پروژه 
مدیریت انرژي و استقرار سیستم مدیریت انرژي بر اساس استاندارد 
ISO   2011 : 50001   اشاره کرد و گفت: سال گذشته نیز سیستم 
مدیریت پسماند به عنوان یک طرح پژوهشي در  این شرکت تعریف 

و در کلیه ادارات و انبارهاي سطح استان به مرحله اجرا در آمد .
وی تصریح کرد: طي این پروژه نرم افزار مدیریت پس��ماند مختص 
ش��رکت گاز اس��تان تهیه ش��د که در نتیجه آن کلیه پسماندهاي 
 عادي، صنعت��ي و ویژه ش��رکت تح��ت مدیری��ت  و کنت��رل قرار 

گرفت .
مهندس مومنی ایجاد کارگاه بوزدایي از بش��که ه��اي ادورانت  در 
سال 90 را یکی از  پروژه های مهم  زیس��ت محیطی در شرکت گاز 
استان اصفهان برشمرد و افزود: با  اجراي این کارگاه  یکي از مشکالت 
 قدیمي ش��رکت گاز اس��تان در خصوص ب��وي نامطب��وع و تبعات

زیست محیطي این ماده شیمیایي رفع گردید .

بررسی ظرفیت های گردشگری 
اصفهان توسط هیات  قزاقستان 

هیات 20 نفره ای از کشور قزاقستان از دهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت خودروی اصفهان بازدید کردند.

به گ��زارش واحد رس��انه ش��رکت نمایش��گاه ه��ای بی��ن المللی 
 اس��تان اصفهان، این هی��ات تجاری-اقتصادی به دعوت ش��رکت

 نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به ایران سفر کرده بودند 
و با شور و اش��تیاق زیادی به بازدید از نمایش��گاه خودروی اصفهان 

پرداختند.
این میهمانان که از شهر آلماآتی قزاقس��تان مهمان اصفهان بودند، 
در ادامه س��فر خود جلس��ه ای با اتحادیه هتل داران و انجمن دفاتر 
خدمات مس��افرتی اصفهان داش��تند و ب��ه بررس��ی ظرفیت های 
گردشگری و صنعت توریس��م اصفهان برای همکاری های مشترک 
پرداختند. در س��فر این گروه کارش��ناس، همچنی��ن رایزنی هایی 
 با مسووالن ش��رکت نمایش��گاه های اصفهان در راس��تای افزایش

 همکاری ها و گس��ترش روابط به ویژه در حوزه نمایشگاهی صورت 
گرفت.

این هیات همچنی��ن در ادامه، بازدیدی از اماک��ن تاریخی اصفهان 
داشته و سپس به منظور بازدید از آثار تاریخی شهر شیراز، اصفهان 

را به مقصد این استان ترک کردند.  

 بازار سرمايه نسبت به آينده
 سهام ذوب آهن خوش بین است

مهن��دس فریدونی،مدیر س��رمایه گذاری و امور س��هام  ذوب آهن 
 اصفهان گفت : بازار س��رمایه نس��بت ب��ه آینده س��هام ذوب آهن 
خوش بین اس��ت زیرا از ش��رایط مطلوبی برخوردار مي باشد .  افت 
سهام ذوب آهن بس��یار کم بوده و طرح های توسعه به بهره برداری 
رسیده است .  باتري شماره یک کک سازی  به زودی به بهره برداری 
 می رسد و طرح توازن به پایان رسیده است ضمن این که  کک سازی

 ش��ماره 2 نیز س��ال آینده در مدار قرار می گی��رد .  ورود به عرصه 
معادن س��نگ آهن ،  زغال س��نگ و... همه خبرهای بس��یار خوبی 
 براي بازار س��رمایه  اس��ت و نوی��د بخش آینده روش��ن به ش��مار

 می رود .
وي با اش��اره به زمان پیوس��تن ذوب آهن به فرا ب��ورس گفت : در 
عرضه اول تنها دویست و پنجاه میلیون س��هم ،حدود3/17 درصد 
عرضه شد و تا اوایل امسال ش��رکت پیگیر واگذاری مابقی سهام بود  
 زیرا با عرضه اولیه تنها به فرابورس پیوس��تیم و برای خروج از زمره

 شرکت های دولتی الزم اس��ت که باالی 51 درصد از سهام واگذار 
گردد .

 طی این دو سال در چند مرحله کل س��هام ذوب آهن بدین ترتیب 
واگذار ش��ده اس��ت : 56 درصد را تامین اجتماع��ی و 15 درصد را 
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان خریداری کرده است . 17 درصد 
به صندوق بازنشس��تگی فوالد بابت انتقال صندوق فوالد به وزارت 
کار،رفاه و تامین اجتماعی  و 5 درصد به عنوان س��هام ترجیحی به 
 کارکنان واگذار و حدود 7درصد به صورت خرد در بازار فروخته شده

 است .
در ادامه نیز فعالیت هاي همچون تطبیق با قوانین و مقررات سازمان 
 بورس، خروج از فض��ای دولتی، اصالح اساس��نامه،اجرایی ش��دن

 کنترل های داخلی ، اصالح بودجه طبق قوانین سازمان بورس و سایر 
قوانین و مقررات صورت گرفت .

طرح تحقیقاتی کاهش مصرف 
کودهای نیتروژنی در نايین

طرح کاهش مصرف کودهای نیتروژنی در م��زارع گندم، در مزرعه 
نمونه انارک نایین در حال اجراست.

 احمد رض��ا باقریان مدیر جهاد کش��اورزی نایین گف��ت: این طرح 
تحقیقات��ی در مزرعه نمونه کوی��ر نایین در انارک اجرا می ش��ود و 
کارشناس��ان مرکز تحقیقات و مدیریت ترویج کش��اورزی اس��تان 

اصفهان بر آن نظارت دارند.
عضو هیات علم��ی آب و خاک مرکز تحقیقات کش��اورزی اصفهان 
و کارش��ناس مدیریت ترویج کشاورزی س��ازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان نیز گفت: طرح تحقیقاتی کاهش مصرف کودهای نیتروژنی 
مزارع گندم در شرایط شوری با استفاده از تکنیک کارت رنگ برگ 

در حال اجراست.

4
سومین جشنواره روز ملی مهندس در اصفهان برگزار می شود

 به مناسبت س��الروز بزرگداش��ت خواجه نصیرالدین طوسی، س��ومین جش��نواره روز ملی مهندسی در اصفهان 
3 و 4 اسفندماه برگزار می شود. علی صالحی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: جشنواره روز ملی مهندس با حضور 

مسووالن استانی و کشوری به مدت دو روز در اصفهان برگزار می شود. 
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گمانه زن��ی  درب��اره رق��م دس��تمزد س��ال 93 و ارای��ه م��دل 
 های پیش��نهادی برای تعیین دس��تمزدی منطق��ی و منصفانه

 در حالی ادامه دارد که تا پایان سال فرصت بسیاری باقی نمانده و 
تنها یک جلسه دس��تمزد در کارگروه سه جانبه ملی تشکیل شده 
اس��ت.فعاالن کارگری بر این باورند که با توجه به موکول ش��دن 
بررس��ی ش��یوه های تعیین مزد به س��ال آینده و تاکید بر تعیین 
دس��تمزد همچون روال سال گذش��ته و زمزمه های افزایش 20 تا 
 25 درصدی دس��تمزد، به احتمال زیاد حداقل م��زد کارگران به

 600 هزار تومان برسد.گروه های کارفرمایی و کارگری از هفته های 
گذشته در تالش هستند تا با طرح پیشنهادات خود، مسیر تعیین 
مزد سال 93 را به سمت و سویی سوق دهند که هم به سود کارگران 
باشد و هم منافع کارفرمایان را در پی داشته باشد؛ هر چند که بیشتر 
پیشنهاداتی که در خصوص تعیین مزد سال آینده کارگران مطرح 
می ش��ود جنبه تبلیغاتی دارد چرا که در شرایط کنونی هنوز بستر 
 اجرای شیوه های جدید در کشور مهیا نیس��ت و بنگاه ها در رکود 
به س��ر می برند از آن گذش��ته زمان کافی برای تجزیه و تحلیل و 
بررسی کارشناسی این ش��یوه ها وجود ندارد با این حال دستمزد 
تلفیقی، مزد اجتماعی، م��زد منصفانه کار شایس��ته و مواردی از 
 این دس��ت از جمله پیش��نهاداتی بوده که تا کنون از سوی برخی
  گروه ه��ای کارگری ارایه ش��ده اس��ت.البته کارفرمایان همچون

 س��ال های گذش��ته خود را نات��وان از هرگونه افزای��ش درصدی 

دانسته و اعالم کرده اند که توان افزایش دستمزد باالی 20 درصد 
را ندارند، بر همین اس��اس در پی اعالم خبر افزایش 18 درصدی 
حقوق کارمندان از سوی س��خنگوی دولت، پیشنهاد افزایش 18 
درصدی حداقل دس��تمزد کارگران را مطرح کردند که بالفاصله با 
مخالفت گروه های کارگری روبه رو شد. به دنبال طرح پیشنهادات 
تش��کل های کارگری، معاونت روابط کار وزارت تع��اون، کار و رفاه 
 اجتماعی نیز دس��ت به کار ش��د و با تش��کیل کارگروه مش��اوره

 سه جانبه ملی که رویکرد بررسی دس��تمزد کارگران را نیز دنبال 
 می کرد ایده های متفاوت��ی همچون تعیین مزد گروه س��نی زیر

 30 سال و باالی 30 سال و مزد منطقه ای را مطرح و در حمایت از 
کارفرمایان پیشنهاد کرد که هزینه حامل های انرژی و مالیات ها از 
دوش کارفرمایان برداشته و در مقابل به سهم مزد نیروی کار افزوده 
شود؛ همچنین به منظور حمایت از کارگران و بهبود سطح معیشت 
و رفاه حال آنان پیشنهاد کرد که در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی 

یارانه ها کارگران تحت پوشش حمایت های اجتماعی قرار بگیرند.
هر چند که این معاونت پیشتر از شیوه جدید تعیین مزد کارگران 
برای سال آینده خبر داده بود اما با عقب نشینی وزارت کار اجرای 
هرگونه مدل جدیدی از س��وی وزیر کار منتفی ش��د ب��ا این حال 
 سیدحس��ن هفده تن  دغدغه ارتقای س��طح معیش��ت کارگران، 
رقاب��ت پذی��ری محص��والت تولی��دی و کاه��ش هزینه ه��ای 
 کارفرمایان را دارد و مصمم اس��ت تا برگزاری جلسات دستمزد در

 ش��ورای عالی کار را س��ال آینده به ش��کل جدی تری دنبال کند 
و با دعوت از دانش��گاهیان، نخبگان و همه گروه ه��ای کارگری و 
کارفرمایی رن��گ و لعاب خاصی به آن بدهد در همین راس��تا یک 
کارشناس حوزه کار تاکید دارد که بازنگری شیوه تعیین دستمزد 
به سال آینده موکول شود.حمید حاج اسماعیلی می گوید: هرگونه 
مدل جدید دستمزد نیازمند بسترسازی است و با توجه به فرصت 
باقیمانده تا پایان سال تنها باید همچون رویه های گذشته از ماده 41 
قانون کار تبعیت کرد.به اعتقاد وی عدم سرمایه گذاری و نبود رونق 
در بازار کار شرایط خاصی را به وجود آورده که امکان ارایه مدل های 
جدید دستمزد وجود ندارد.از نگاه این فعال کارگری ،شیوه تعیین 
دستمزد سنتی و ناکارآمد است و وزارت کار باید به دنبال مدلی باشد 

که پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد.
 حسین حبیبی - دبیر کانون 
شوراهای اسالمی کار استان 
 ته��ران - نی��ز معتقد اس��ت

 اگر چه پیشنهادات مختلفی 
برای تعیین دس��تمزد س��ال 
93 مط��رح ش��ده ول��ی این 
پیشنهادات نمی تواند آن طور 
که باید جلوی ت��ورم را بگیرد 
و قدرت معیشت به کارگران 
بده��د.وی در توضی��ح دلیل 
خود شیوه دس��تمزد تلفیقی 
را که بخشی از آن متشکل از 
دستمزد نقدی و بخشی دیگر 
به صورت کاالیی اس��ت مورد 
اشاره قرار داده و می گوید: ماده 
41 و 42 قانون کار دس��تمزد 

تلفیقی را صراحتا نفی می کند چرا که در م��اده 41، نوع پرداخت 
حداقل دستمزد و نحوه محاسبه آن مش��خص شده و ماده 42 نیز 
می گوید که حداقل دستمزد به صورت نقدی باشد بنابراین نمی توان 
مزد تلفیقی را به آن مرتبط دانست.البته او از پیشنهاد اختصاص سبد 
کاالی مجزا برای کارگران به عنوان یک بحث جانبی در کنار حداقل 
دستمزد استقبال می کند.به گفته دبیر کانون شوراهای اسالمی کار 
استان تهران در طول یک سال و نیم گذشته تورم در کشور چندین 
بار نوسان قیمت داشته اما حقوق و دستمزد کارگران تغییری نکرده 
و افزایشی نداشته که بخواهد در تورم تاثیرگذار باشد.رییس کارگروه 
مزد کانون شوراهای اسالمی کار سراسر کشورمعتقد است که شورای 
عالی کاربایددیگر مد ل های پیشنهادی را برای بررسی بیشتر به سال 
آینده بسپارد.علی خدایی گفت: یک دلیل بزرگ برای رد هرگونه 
مدل مزدی در شرایط کنونی این است که فرصت باقیمانده تا تعیین 
دستمزد نهایی به هیچ وجه کافی نیست چرا که اساسا مقوله مزد 
چیزی نیست که صرفا ارتباطش با کار باشد مزد با مسایل اجتماعی و 
اقتصادی درهم تنیده است و لذا صحبت از دیگر مدل ها و شیوه های 

تعیین مزد در شرایط فعلی کارساز نیست.

همه مدل های تعیین دستمزد به تعطیالت عید رفت!

 پیشنهاد تشکیل پارلمان احتمال افزایش حداقل مزد به 600 هزار تومان
آب زاينده رود

مس��وول کمیت��ه آب ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان گف��ت: 
مدیریت یک پارچ��ه حوضه آبریز زاین��ده رود، گام موثری 
 در احی��ای ای��ن رودخان��ه دایمی ف��الت مرک��زی ایران

 است.
مه��دی بصی��ری در س��ی و چهارمی��ن کمیت��ه آب اتاق 
اصفهان تصری��ح ک��رد: کش��اورزی در حاش��یه رودخانه 
زاین��ده رود از آبریز تا ت��االب گاوخونی س��ابقه چند هزار 
 ساله دارد و به دلیل س��وء مدیریت و دو قطعه شدن حوضه

 زاینده رود امروز شاهد خشک ش��دن این رودخانه و از بین 
رفتن کشاورزی اطراف آن هستیم.

وی انتقال آب زاینده رود به یزد با هدف ش��رب را بر اساس 
مصوبه وزارت نیرو منوط به راه اندازی تونل س��وم کوهرنگ 
برش��مرد و افزود: با وجود انتقال آب در دوازده سال گذشته 
از زاینده رود به یزد، هنوز تونل سوم به بهره برداری نرسیده 

است.
وی با اش��اره به برداش��ت های غیر قانون��ی از آب حق آبه 
 داران رودخانه زاینده رود گف��ت: وزارت نیرو باید تمام این

 برداش��ت های غیرقانون��ی را بازگرداند.بصیری با اش��اره 
 به فروش آب حق آب��ه داران به واحدهای صنعتی و س��ایر

 استان ها بیان کرد: اگر قرار اس��ت منابع آبی حق آبه داران 
فروخته ش��ود باید از صاحبان اصلی خریداری ش��ود و این 
رویه در کش��ورهای توس��عه یافته قابل مش��اهده است که 
دولت آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و ش��رب شهرها را از 
 کشاورزان حق آبه دار برای یک سال یا چند سال خریداری

 می کند.
وی با انتقاد از توسعه واحدهای صنعتی استان بدون در نظر 
گرفتن ظرفیت ه��ای موجود گفت: رویکرد مس��وولین در 
تقس��یم آب به طور عمده توجه به نیاز واحدهای صنعتی و 

شرب است و کشاورزی در اولویت بعدی قرار دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این جلسه 
پیش��نهاد تش��کیل پارلمان آب زاینده رود را مطرح کرد و 
 گفت: تشکیل این پارلمان با حضور حق آبه داران و مسوولین

 می تواند نقشی مهم در توزیع عادالنه آب داشته باشد.
احمد خاتون آبادی صنعتی ش��دن بیش از ظرفیت استان 
اصفه��ان را تهدیدی جدی برای آب و هوا و محیط زیس��ت 
این اس��تان خواند و گفت: رویکرد اس��تان در دهه پیش رو 
باید صنعتی زدایی باش��د تا بتوان در اصفه��ان زندگی کرد 
 زیرا واحدهای صنعتی در آالیندگی ش��هر اصفهان س��هم

 به سزایی دارند. 

همگرايی؟

رییس اتحادیه طال و جواهر پیش بینی در 
رابطه با بازار آینده طال را س��خت دانست 
و گفت: افزایش قیمت ط��ال در چند روز 
گذش��ته در ایران و بازاره��ای جهانی به 
دلیل اعالم شاخص های امریکا و کاهش 
ارزش دالر بوده است.محمد کشتی آرای 
در گفت وگوایسنا، اظهار داشت: با کاهش 
ارزش دالر در بازاره��ای جهان��ی ارزش 
اونس جهانی افزایش یافته و حجم تقاضا 
برای س��رمایه گذاری ب��رای طال افزایش 

یافته است. 
ی  و

ادام��ه داد: با برطرف ش��دن ای��ن موانع 
 قیمت طال ب��ه قیمت چند روز گذش��ته

 باز خواهد گشت.
ریی��س اتحادیه ط��ال و جواهر کش��ور 
تاکید کرد: قیمت س��که در ایران بدون 
حباب اس��ت و می توان پیش بینی کرد 
در روزهای آخر سال کمبودی در رابطه با 

عرضه سکه وجود نخواهد داشت.
کشتی آرای یادآور شد: اکنون حجم تقاضا 
برای سکه های کوچک بیشتر است و در 
روزهای پایانی س��ال افرادی که سکه را 
برای افزایش قیمت نگهداری کرده اند در 
بازار عرضه خواهند کرد.این روزها 
قیم��ت جهانی ط��ال روند 
 افزایش به خود گرفته و

 به تبع آن قیمت 
ط��ال در ایران 
نیز رو به رش��د 

است.

مع��اون کل س��ازمان توس��عه تجارت 
از س��فر هیات ه��ای اقتص��ادی و 
س��رمایه گذاری چین��ی و ک��ره ای به 
 ایران در اواس��ط اس��فند امسال خبر

 داد.
مهدی میرابوطالبی با اش��اره به این که 
11 اسفند امس��ال هیات چینی و 15 
اس��فند ماه هیات کره جنوبی به ایران 
س��فر می کنند گفت:  در این هیات ها 
فعاالن اقتصادی از حوزه های مختلف 

از جمل��ه بخش مع��دن و 
صنایع معدنی حضور 

خواهند داشت.
وی در پاس��خ به 
ای��ن س��وال ک��ه 
هیات های اروپایی 
ازکشورهای آلمان، 

هلند و اس��پانیا چه 

زمانی به ایران خواهند آمد گفت: قرار 
اس��ت هیات های اروپایی بع��د از عید 

نوروز به ایران سفر داشته باشند.
معاون کل سازمان توس��عه تجارت با 
اش��اره به این که کش��ورهای جهان با 
این نگاه که ریش��ه تحریم ها سیاسی 
اس��ت و باید برطرف ش��ود ب��ه ایران 
 س��فر می کنن��د گفت: کل کش��ورها 
م��ی توانن��د از فض��ای ب��ه وج��ود 
 آم��ده اس��تفاده ک��رده و م��ا و آن ها

ب��ه ص��ورت دو طرفه ص��ادرات و 
 واردات خ��ود را افزای��ش

 دهیم.
ب��ه گفت��ه میرابوطالبی، 
مصوبات و بخش��نامه های 
دول��ت در ش��ش ماه��ه 
گذش��ته باع��ث کاه��ش 
هزینه ه��ای صادرکنندگان 

شده است.

واردات��ی  خودروه��ای  برخ��ی 
بیش��ترین درصد رضایت مش��تریان 
 از کیفیت ای��ن محصوالت را کس��ب

 کرده اند.
براس��اس جدیدتری��ن رده بن��دی 
ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
 ایران، خودروی هیوندا آزرا با کس��ب 
845 امتیاز از 1000 امتیاز بیش��ترین 
رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای 
 عرضه ش��ده در ب��ازار ایران را کس��ب

 کرده است. 
پ��س از آن هیوندا 

جنیس��یس ب��ا کس��ب 828 امتیاز از 
1000 امتیاز دارای بیشترین رضایت 
 مش��تریان از کیفی��ت خودروه��ای

 عرضه ش��ده در ش��ش ماهه نخست 
امسال بوده است.

هیون��دا س��وناتا، کی��ا موه��اوی، 
نیس��ان تیان��ا، هیون��دا وراک��روز، 
 ،IX35 هیون��دا  س��ورنتو،  کی��ا 
اس��پورتیج،  کی��ا  اپتیم��ا،  کی��ا 
ASX و س��وزوکی  میتسوبیش��ی 
گرن��د ویت��ارا نیز ب��ه ترتی��ب دارای 
 بیش��ترین میزان رضایت مش��تریان

 بوده اند.

قیمت سکه
بدون حباب است

 سفر هیات های سرمايه گذاری
 چین  و کره به ايران در اسفند

 مشتريان از کدام خودروها
 راضی هستند

 رییس اتاق اصن��اف ای��ران از برپای��ی 400 نمایش��گاه به��اره از
 5 تا 25 اسفند ماه در سراسر کشور خبر داد و گفت: از تولیدکنندگان 
داخلی برای شرکت در این نمایشگاه ها دعوت شده تا با ارایه تخفیف 
به مشتریان ثبات قیمتی در بازار داشته  باشیم.قاسم نوده فراهانی 
در نشس��ت خبری خود اظهار داش��ت: با عرضه کاالی خارجی در 
نمایشگاه های بهاره که تولید داخلی دارند به شدت برخورد خواهد 
شد و اعالم شده اتحادیه ها حق قیمت گذاری و کارشناسی کاالهای 
خارجی را ندارند. رییس اتاق اصناف یادآور شد: کاالهای عرضه شده 
دراین نمایشگاه عمدتا نیاز روز مردم همچون مواد غذایی،  پوشاک ، 
 آجیل و خش��کبار، کیف و کفش  اس��ت.فراهانی با اشاره به فروش

 فوق العاده در واحدهای صنفی بیان کرد: اگر فروش فوق العاده در 
سراسر کشور رضایت بخش باشد می توانیم برگزاری نمایشگاه های 
بهاره را متوقف کنیم.وی خاطرنشان کرد: مسوولیت قیمت گذاری و 
پلمب کاال توسط اتحادیه ها صورت می گیرد و در صورت بروز مشکل 
اتحادیه مربوطه پاسخگو خواهد بود.رییس اتاق اصناف با تاکید بر 
این که  تخفیف 10 تا 20 درصدی تاثیر به س��زایی در زندگی مردم 
دارد بیان کرد: آجیل و خشکبار و لبنیات همراه با پنج تا 10 درصد 

و پوشاک با 20 درصد تخفیف در این نمایشگاه ها عرضه می شود.
       نمايش�گاه های ب�دون ج�واز س�تاد برگ�زاری

 غیر قانونی هستند
فراهانی ستاد برگزاری نمایشگاه را مسوول اصلی صدور جواز برای 
برگزاری نمایش��گاه هایی دانس��ت که از نماینده سازمان صنعت و 
تجارت، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و استانداری تشکیل شده است.

وی یادآور شد: اگر نمایشگاهی در هر جای کشور بدون دریافت مجوز 
ستاد برگزاری برپا شود غیر قانونی است.

       قانون جديد نظام صنفی
رییس اتاق اصناف یادآور ش��د: هش��تم آبان ماه امسال قانون نظام 
 صنفی اب��الغ ش��ده و در ح��ال حاضر به دنب��ال تدوی��ن برخی از 
آیین نامه های این قانون هستیم.فراهانی یادآور شد: بخشی از قانون 
نظام صنفی مانند برگزاری انتخابات و صدور جواز کسب که نیاز به 

تدوین آیین نامه دارد 
به طور کامل اجرایی 
نش��ده اما در اولویت 
تدوین و رس��یدگی 
ق��رار دارد. وی ادامه 
داد: در قان��ون نظام 
صنفی جدید جرایم 
صنف��ی  تخلف��ات 
مثبت��ی  تغیی��رات 
داشته اس��ت که در 
کنار آن حدود صنفی 

همچنان اعمال می ش��ود.رییس اتاق اصناف در رابطه با تغییر نام 
شورای اصناف به اتاق اصناف بیان کرد: شورای اصناف در چند سال 
گذشته از حالت مشورتی به اجرایی تغییر کرد و از این رو در قانون 
نظام صنفی شورای اصناف به اتاق اصناف تغییر نام داده و در رابطه 
با انتخاب هیات رییس��ه رای مس��تقیم اعضای اتحادیه سمت ها را 

مشخص  می کند.
       وزارت اقتص�اد و امور دارايی ب�ه توافق يک طرفه خود 

عمل نکرد
فراهانی با انتق��اد از وزارت اقتص��اد و امور دارایی تاکی��د کرد:  این 
وزارتخانه به توافق یک طرفه خود در س��ال گذشته عمل نکرد و تا 
این لحظه که دو میلیون واحد 
صنفی اظهارنامه مالیاتی خود 
را تحویل داده اند تنها بخشی 
از برگه های قبلی مالیات صادر 
ش��ده که این موض��وع باعث 
بالتکلیف��ی اصناف در س��ال 

آینده شده است.
       نمايشگاه های اصناف 

همچنان بی مکان
وی بی��ان ک��رد: در اکث��ر 
اس��تان های کش��ور م��کان 
مناسبی برای برگزاری نمایش��گاه وجود ندارد تا در فصول مختلف 

سال بتوانیم یک نمایشگاه بدون دغدغه برگزار کنیم.
       شش درصد مبلغ س�بد کااليی صرف هزينه توزيع آن 

می شود
 رییس ات��اق اصناف در پاس��خ به س��والی مبنی بر این ک��ه توزیع

 س��بد کاالیی چه نفعی ب��رای واحدهای صنف��ی عرضه کننده آن 
 دارد بیان کرد: ش��ش درصد س��ود برای واحدهای صنفی از سوی 
 تامین کنندگان محاس��به ش��ده اس��ت.فراهانی ادامه داد: در کل

 هشت درصد درآمد برای توزیع کنندگان در نظر گرفته شده بود که 
دو درصد برای تعاونی های توزیع و شش درصد برای واحدهای صنفی 

توزیع کننده است. 
       تش�ديد بازرس�ی ها از اول اس�فند ماه تا 15 فروردين

 سال آينده
 رییس اتاق اصن��اف تاکید ک��رد:  با هم��کاری 5000 ب��ازرس در 
نمایشگاه های بهاره بر عرضه در سطح شهر نظارت کامل خواهیم 
داشت که وظیفه نظارت بر خرده فروشی ها با اتاق اصناف و نظارت 
بر عمده فروش��ی ها برعهده س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان است.
       افزايش 100 درصدی مالیات طی سه سال برای واحدهای 

بدون پروانه کسب
فراهانی یادآور ش��د: اگر واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اقدام 
به دریافت جواز نکنند طبق قانون، سال اول با افزایش 50 درصدی 
مالیات، در سال دوم با افزایش 70 درصدی مالیات و در سال سوم با 

افزایش 100 درصدی مالیات روبه رو خواهند شد.
       سازمان حمايت ناظر بر کاهش قیمت تمام شده کاالست

وی در رابطه با اعالم برخی از کارخانه های تولیدی مواد س��لولزی 
درباره کاه��ش 30 درصدی قیمت تمام ش��ده محص��والت خود 
گفت: کاهش قیمت تمام ش��ده کاال باید روی کاال درج شود و ناظر 
و مسوول پیگیری این موضوع سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان است.

ريیس اتاق اصناف ايران تشريح کرد؛

جزيیات برپايی 400 نمايشگاه بهاره

 با توجه به موکول شدن 
بررسی شیوه های تعیین 

مزد به سال آينده و 
تاکید بر تعیین دستمزد 

همچون روال سال 
گذشته و زمزمه های 

افزايش 20 تا 25 
 درصدی دستمزد،

  به احتمال زياد 
 حداقل مزد کارگران به
 600 هزار تومان برسد



یادداشت

اولین فیلمی که ناتالی پورتمن بازیگر مشهور ساخته است با اعتراض تندروهای اسراییلی روبه رو شد.
اولین تجربه فیلم سازی پورتمن با عنوان »قصه عشق و تاریکی« اقتباسی از رمان زندگینامه ای آموس 

اوز است.
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اولین کارگردانی »ناتالی پورتمن« داد اسراییلی ها را درآورد
هفتیادداشت

ترویج نقد از مهمترین ارکان تقویت 
فرهنگ مکتوب در شهرضا 

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرضا 
گفت: یک��ی از مهمترین سیاس��ت های 
فرهنگی در ش��هرضا نقد آث��ار مکتوب با 
رویکرد تقویت زیرساخت های این حوزه 
است.فاطمه پورخاقان با بیان این مطلب 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان 
تولید محص��والت فرهنگی معی��اری از 
توسعه یافتگی هر جامعه محسوب می شود 
و آثار مکتوب در این راستا از جایگاه فاخری برخوردار هستند.وی ادامه داد: 
شهرضا به عنوان یکی از شهرهای برجسته کشور در حوزه فرهنگی مطرح 
است که با برخورداری از منابع مطلوب انسانی همواره در زمینه تولید آثار 
مکتوب جزو ش��هرهای موفق کش��ور مطرح ب��وده اس��ت.رییس اداره 
کتابخانه ه��ای عمومی ش��هرضا با اش��اره به ای��ن که افزای��ش امکانات 
سخت افزاری از مهمترین ارکان توسعه فرهنگ مکتوب به شمار می رود، 
افزود: با وجود این که شهرضا به لحاظ امکانات زیرساختی در حوزه فرهنگ 
مکتوب نیازمند مس��اعدت و تعامل مس��ووالن و خیران است اما حجم 
گسترده تولیدات مکتوب نخبگان و مفاخر شهرضایی مقیم سراسر کشور 
حاکی از عمق نهادینه س��ازی این فرهنگ متعالی در بین اهالی این دیار 
است.وی با اشاره به این که گنجینه آثار مکتوب مولفان شهرضا از بارزترین 
مصادیق جایگاه فرهنگ مکتوب در این دیار است، ادامه داد: براساس آمار 
و اطالعات موجود تعداد آثار موجود در این مجموعه در حال حاضر به تعداد 
550 کتاب از حدود  110 مولف برجسته شهرضا رسیده است که انتظار 
می رود با تعامل همگانی شاهد تکمیل این گنجینه طالیی در آینده نزدیک 

باشیم.

برگزیدگان سوگواره ادبی هالل سرخ 
در آران و بیدگل معرفی شدند

اس��امی برگزی��دگان س��وگواره ادب��ی 
هالل سرخ از سوی آستان مقدس حضرت 
محمده��الل بن عل��ی)ع( آران و بیدگل 
اعالم شد. دبیر سوگواره ادبی هالل سرخ با 
اع��الم این خبر اف��زود: این س��وگواره به 
مناسبت فرا رس��یدن اربعین حسینی در 
چهار بخش عکس، کلیپ، نوا و وبالگ در 
آس��تان مقدس حضرت محمدهالل بن 
علی )ع( برگزار شد.عباس آقا عمویی خاطرنشان کرد: پس از بررسی آثار 
ارسالی در این بخش، وبالگ »صبیه خلج« با نام »ترنج« به عنوان اثر برتر 
از سوی هیات داوران معرفی شد.وی خاطرنشان کرد: در بخش عکس نیز 
از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه، اثر زینب ترک زاده به عنوان اثر برگزیده 
انتخاب ش��د.دبیر س��وگواره ادبی هالل س��رخ تاکید کرد: هیات داوران 

همچنین در بخش کلیپ، اثر آمنه خلیق را شایسته تقدیر دانست.
آقاعمویی بخش آوا و نوا را از دیگر بخش های این س��وگواره عنوان کرد و 
گفت: محمدمهدی کاظمی از سوی هیات داوران به عنوان برگزیده این 
بخش انتخاب شد.وی تصریح کرد: به بهترین اثر از هر بخش از سوی آستان 

مقدس حضرت محمد هالل بن علی)ع( جوایزی اهدا می شود.

آغاز پیش تولید »خانم مال معرفی 
کنید« پس از نوروز 93

پوران درخشنده از آغاز پیش تولید فیلم 
س��ینمایی جدیدش ب��ا ن��ام »خانم مال 

معرفی کنید« پس از نوروز 93 خبر داد.
 پ��وران درخش��نده گف��ت: هم اکن��ون 
فیلم نامه این فیلم در مراحل پایانی نگارش 
است و تا اواخر اسفند ماه به پایان می رسد 
و با برنامه ریزی های انجام شده پیش تولید 
»خانم م��ال معرفی کنید« بع��د از نوروز 
93 آغاز می شود.وی با اش��اره به این که هنوز با شخص خاصی از عوامل 
 فیلم قرارداد نبسته  است، بیان کرد: فیلم برداری این فیلم در تهران انجام 
می شود اما ممکن است بر اس��اس فضای فیلم نامه بخش کوچکی از کار 
را هم در یکی از شهرس��تان ها فیلم برداری کنیم. این فیلم هم مانند کار 
قبلی من پربازیگر است چراکه قرارست سه نسل از جامعه را در این فیلم به 
تصویر بکشیم. درخشنده در پایان درباره اکران های متعدد فیلم »هیس! 
دخترها فریاد نمی زنند« در امریکا گفت: این فیلم در کنار جایزه ای که از 
جشنواره ارواین کالیفرنیا دریافت کرده بود، در چند دانشگاه معتبر هم به 
نمایش درآمد و با استقبال روبه رو ش��د.»خانم مال معرفی کنید« درباره 
معضل طالق در جامعه اس��ت و مانند کارهای قبلی درخشنده از فضای 

اجتماعی برخوردار است.

 انیمیشن »تاریخ از این ور« 
به صداگذاری رسید

مجموعه انیمیش��ن »تاریخ از این ور« به
 تهیه کنندگی س��ید مس��عود صفوی و 
کارگردان��ی اصغ��ر صف��ار ب��ه مرحل��ه 
صداگذاری رسید و به زودی برای پخش از 
شبکه پویا آماده می شود.به گزارش مهر، 
اصغر صفار گف��ت: مجموعه انیمیش��ن 
»تاری��خ از این ور« با اس��تفاده از تکنیک 
کات اوت در 52 قسمت 20 دقیقه ای به 

اتمام رسیده  که در حال حاضر در مرحله صداگذاری است.

ساخت  فیلم پویانمایی 
»تاسوعا «در استان 

اجرای کنسرت موسیقی 
»شمس و قمر«

کارگردان و تهیه  کننده اصفهانی گفت: برای آشنایی بیشتر جوانان و یادآوری 
 ش��عائر دینی و مذهبی به نس��ل جوان اقدام به تولید فیلم پویانمایی تاسوعا 

کرده ام.
حسن علیرضایی از تولید بیست و دومین فیلم خود با عنوان تاسوعا خبر داد و 
گفت: شیعیان ارادتی خاص به اهل بیت و ائمه)ع(دارند و این فضای معنوی در 
ایام سوگواری امام حسین )ع( قوی تر می شود و در این پویانمایی سعی شده این 

شعائر ترویج و ترغیب شوند.
وی افزود: موضوع این پویانمایی عرض ارادت یک ج��وان در دهه 60 و پس از 
گذشت چندین س��ال عرض ارادت این جوان که مردی 40 ساله شده در دهه 
80 به همراه فرزندش که نماد ادامه پیدا کردن راه وی و تداوم ارادت نسل ها به 

خاندان اهل بیت است.

کنسرت موسیقی ایرانی »ش��مس و قمر«به خوانندگی وحید تاج در اصفهان 
برگزار می ش��ود. این کنسرت موس��یقی ایرانی عصر نهم اس��فند در مجتمع 
 فرهنگی استاد فرشچیان اصفهان به سرپرستی سعید هنرمند برگزار خواهد

 شد.
وحید تاج از خوانندگان جوان کشور پیش از این مقام اول جهان را همراه ارکستر 
سمفونیک ایتالیا در سال 88، مقام نخست آواز جشنواره موسیقی سال 88، مقام 
اول آواز جشنوازه موس��یقی جوان 86، مقام اول آواز جشنواره ملی ایران 88 و 

مقام اول آواز دوازدهمین جشن خانه موسیقی 90 را کسب کرده است.
از این خواننده جوان کشور تاکنون آلبوم های خانه غریب، وکاپال، سر سماع، 
برف خوانی،ساز ش��بانگاهی و از روزگار رنگ آمیز به بازار موسیقی کشور ارایه 

شده است.

نقش مخاطب در دست سینما

حج��ت االس��الم پناهی��ان از ای��ن ک��ه س��ینما ب��رای ج��ذاب ت��ر ش��دن بای��د عمی��ق 
 تر ش��ود و همچنین جذابی��ت موضوع��ات انقالبی و اس��المی و ش��خصیت ه��ای دینی در

 فیلم سازی س��خن گفت و بیان کرد این سینماست که باید تعیین کند که مخاطب چه زمانی 
نفس بکشد.حجت االسالم پناهیان در نشستی که در حوزه هنری برگزار شد درباره سینمای اسالمی و انقالبی 
عنوان کرد: این سوال که آیا می توان سینمای اسالمی داشت شاید پاسخ واضح و بدیهی ای داشته باشد و آن این 
که سینمای اس��المی با رعایت تمام اصول مهم و ارزش های دینی میسر است و حتی می توان گفت سینمایی 
 که اسالمی و انقالبی نباش��د اصال چه نوع محتوایی می تواند داشته باش��د.وی ادامه داد: سینمای غیراسالمی

 شخصیت پردازی و قصه خود را با چه نگاه و چه عمقی می خواهد انجام دهد و اصال چگونه می خواهد مخاطبش 
 را س��رگرم کند. یک فیلم س��ینمایی اگر عمق و ژرفای یک درام انقالبی را نداشته باش��د دستگرمی آن در حد

 طرح های اولیه و در مرحله آموزش های دبستانی سینمایی خواهد بود در این صورت اگر سینما مضمون انقالبی 
و اسالمی نداشته باش��د اصال کار خود را آغاز نکرده است؛ وقتی س��ینما ظرفیت کارهای بزرگ را دارد نباید به 

کارهای کوچک تر بپردازد و در صورتی که به این مضامین بپردازد گویی اصال کار خود را شروع نکرده است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اش��اره به موضوعات دینی برای نوش��تن فیلم نامه ها خاطرنشان کرد: موضوعات 

بسیاری اس��ت که می توان درباره آن ها فیلم س��اخت از مهمترین این موضوعات رابطه عبد و خداوند است، یا 
مثال می توان به داستان زندگی شخصیت های بزرگ پرداخت. آیت اهلل بهجت سیر و سلوک زیادی در زندگی 
خود داشته است و داس��تان سلوک معنوی او از سرگرم کننده ترین داستان هاس��ت. خواهش  من از فیلم نامه 
نویس��ان این اس��ت که تمام اصول یک قصه و یا یک فیلم نامه برتر از نظر چارچوب فیلم نامه نویس��ی و از نظر 
قدرت تعلیق و زبان بین المللی سینما را به کار بگیرند تا همه با آن داستان ارتباط برقرار کنند.این پژوهشگر با 
اشاره به فیلم گالدیاتور اظهار داش��ت: من گاهی اوقات در گفت وگوهای خود فیلم گالدیاتور را تقدیر کرده ام 
البته من ادعایی درباره سینما ندارم اما در نقدهایی که نوشته شده می توان اهمیت فیلم گالدیاتورها را فهمید. 
کسی که از اصول تاثیرگذاری تبلیغات، اقناع و مقدمه چینی آشنایی داشته باشد می فهمد که قصه پرداز قصد 
داشته چه ذهنیتی را نسبت به کاراکتر در مخاطب این فیلم ایجاد کند. بر اساس این اصول است که گالدیاتور 
فیلم جذابی می شود یا فیلمی مثل »شجاع دل« از بس��یاری از فیلم های دفاع مقدسی ما جلوتر است زیرا این 

ها عناصر فیلم سازی را به کار گرفتند.پناهیان با بیان این که عمیق تر شدن 
سینما به جذابیت آن کمک می کند گفت: وقتی فیلم های جذاب وجود دارد 
مردم دیگر حوصله ندارند که فیلم های غیر جذاب را ببینند و دیگر سوالهایی 
از این دست که سینما س��رگرمی اس��ت یا صنعت، ابلهانه جلوه می کند زیرا مردم داستان های سرگرم کننده 
 را دوست دارند و این یعنی سرگرمی و زمانی که برای این داس��تان های جذاب پول بدهند سینما وارد صنعت

 می ش��ود به هر حال این که ما س��ینما را تجارت بدانیم و یا مخاطب خود را عام یا خاص فرض کنیم مانع کار 
عمقی در فیلم سازی نیست.

وی افزود: این سینماست که باید تعیین کند که مخاطب چه زمانی نفس بکشد و اگر سینما به عرفان و انقالب 
بپردازد جذاب تر هم می شود، سینما می تواند به نمایش پیچیدگی های روح انسان و سیر بی نهایت راه مسیر 
او کمک کند و همچنین می تواند به اندازه این پیچیدگی ها جذابیت داشته باشد و این امر زمانی اتفاق می افتد 
که سینما این پیچیدگی ها را بیان کند.پناهیان ادامه داد: زندگی درونی امیر المومنین بسیار جذاب و پرحادثه 
 بود. امیر المومنین کش��مکش ها و درگیری هایی درون خود داش��ت که وقتی این ها آشکار شود بسیار جذاب

 است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اصفهان 
در آیی��ن اختتامی��ه پنجمین جش��نواره فیلم فجر 
 در اصفه��ان از فق��دان امی��د، تم��دن مه��دوی و 

آینده نگری در سینمای امروز سخن گفت.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان در این مراسم 
گفت: س��ینما صرفا یک محصول نیست، بلکه یک 
سیستم فرهنگی است؛ سیستمی فرهنگی که پروسه 
و خروجی دارد. درست است که در سینما محصول به 
دست می آید ولی این محصول باید دارای برآیندی 
در جامعه باشد و محتوای ارزشمندی را ترویج دهد. 
با وجود این که ما نباید فقط در فضای موجود حرکت 

کنیم ولی  متاسفانه در این وضع مانده ایم. 
حجت السالم قطبی ادامه داد: ما باید با داشتن نگاه 
استراتژیک و راهبردی فیلم بسازیم، همان طور که 
در سینمای هالیوود این نوع نگاه وجود دارد. در واقع 
ما باید به عنوان تولید کنن��دگان محصوالت هنری 

تفکراتی را که م��ی خواهیم با فیلم ه��ای خودمان 
بسازیم. زمانی که اثری س��اخته می شود نه تنها به 
زبان های موجود ترجمه می شود، بلکه در آینده ای 

نزدیک زندگی مردم تابع آن می شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه ما در ساخت چنین آثاری 
غفلت ک��رده ایم و بیش��تر به دنبال س��لیقه جامعه 
رفتیم؛ در حالی که ما نباید فق��ط از ذائقه مخاطب 
 تغذیه کنی��م. دورترین اف��ق ها که ب��ا آینده پیش

 می رود با تمدن مهدوی عملی می ش��ود. ما باید  به 
خاطر داشته باش��یم که امید به آینده در این تمدن 

وجود دارد.
قطبی با اش��اره به نمایش فیلم »معراج��ی ها« در 
جش��نواره فیلم فجر اصفهان گفت: ای��ن فیلم قابل 
توجه بود و خوش��حالم که ساخت چنین فیلم هایی 
به ما یادآوری می کند که جانبازان و شهدای زیادی 
هزینه دادند تا ما امشب آرام در سینما سپاهان برای 

برگزاری چنین جشنواره ای اختتامیه بگیریم. 
مدیر کل اداره ارش��اد افزود: امی��د، تمدن مهدوی، 
 آینده نگری و ... گمش��ده های سینمای ما هستند؛

 گمشده هایی که به همت مسوولین سینما، سینما 
دوستان و هنرمندان می تواند بازیابی شود.

قطبی با بیان این که س��ینمای ما در حوزه فناوری 
وضعیت مطلوب��ی دارد، گفت: خوش��بختانه ما در 
حوزه فناوری چندان کس��ری و کاستی نداریم ولی 
 در حوزه محت��وا، مفه��وم و رویکرد آین��ده نگرانه ،

ضعف هایمان زیاد است.
وی سپس برگزاری جشنواره سی و پنجم و پنجمین 
جش��نواره در اصفهان را دس��تاورد نظام جمهوری 
اس��المی دانس��ت و افزود: با وجود این که جشنواره 
امسال تنها در یک س��الن به اصفهان آمد، ما سعی 
کردیم بهترین فرصت و بهترین تجهیزات را در این 
سالن به مخاطبان عرضه کنیم. حدود 30 هزار نفر در 

طول 10 روز برگزاری جشنواره فجر در اصفهان روی 
این صندلی ها نشستند و برخاستند تا صنعت سینما 
رونق بگیرد و ما بتوانیم آینده، اسکار و آثاری که مایه 

افتخار جمهوری اسالمی ایران است را ببینیم. 

     فیل�م»چ« جوایز جش�نواره اصفهان را از 
آِن خود کرد

در اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان، 
فیلم »چ« توانس��ت بیش��ترین جوای��ز داوران را به 
خ��ود اختص��اص ده��د و در حال��ی ک��ه داوران 
هی��چ فیلمی را شایس��ته عنوان برتر ندانس��تند اما 
مخاطبان اصفهانی به »خط ویژه« به عنوان برترین 
فیلم جش��نواره اصفهان رأی دادند.به گزارش  مهر،  
در اختتامی��ه پنجمی��ن جش��نواره فج��ر اصفهان 
 برترین فیلم، کارگ��ردان و بازیگر از ن��گاه داوران و 
س��ازمان ها معرفی ش��دند. بر این اس��اس از میان 
نامزدهای بخ��ش کارگردانی، داری��وش مهرجویی 
 برای فیل��م» اش��باح«، منوچهر هادی ب��رای فیلم

» زندگی جای دیگری« اس��ت و ابراهیم حاتمی کیا 
بر ای فیلم »چ«، توانس��ت لوح تقدیر و جایزه نقدی 

پنجمین جشنواره فیلم فجر را کسب کند.
هیات داوران به دلیل نداشتن ویژگی های فیلم نامه 
اس��تاندارد و قابل قبول هیچ فیلمی را نامزد بخش 
فیلم نامه ندانستند.هیات داوران از میان بازیگرانی 
همچون حامد بهداد برای فیلم »زندگی جای دیگری 
اس��ت«، بابک حمیدی��ان برای فیلم »چ« و س��اعد 
سهلی  برای فیلم »کالشینکف« لوح تقدیر و جایزه 
نقدی  خود را به بابک حمیدی��ان اهدا کرد و از میان 
بازیگرانی همچون مریال زارعی برای  فیلم »چ«، ملیکا 
شریفی نیا برای فیلم »اشباح« و یکتا ناصر برای  فیلم 
»زندگی جای دیگری است«  جایزه بهترین بازیگر 

نقش زن را شایسته  یکتا ناصر دانستند.
در بخش بهتری��ن فیلم هی��ات داوران هیچ فیلمی 
را حایز ش��رایط الزم  ندانس��ت و هیچ فیلمی نامزد 
 این بخش نش��د.همچنین بنیاد حفظ آثار و نش��ر 
ارزش ه��ای دفاع مق��دس جایزه خود  ب��رای فیلم 
برگزیده در بخش دفاع مقدس ش��امل لوح تقدیر و 
جایزه نفیس را به فیلم »چ« به تهیه کنندگی مهدی 

کریمی و کارگردانی  ابراهیم حاتمی کیا اهدا کرد.
فیلم »مردن به وقت ش��هریور« به کارگردانی هاتف 
علیمردانی نی��ز  در بخش فیلم برگزی��ده دینی در 
بخش س��ینمایی با مفاهیم و آموزه ه��ای دینی به 
دلی��ل پرداخت قوی ب��ه مفاهیم دین��ی جایزه این 
بخ��ش را از آِن خ��ود کرد.همچنی��ن در اختتامیه 
پنجمین جش��نواره فجر اصفهان »خ��ط ویژه « به 

عنوان بهتری��ن فیلم از دیدگاه مخاطبان ش��ناخته 
 ش��د. در مراس��م اختتامی��ه پنجمی��ن جش��نواره 
فیلم فجر اصفهان که قطبی مدیر کل اداره ارش��اد 
 اصفهان، سردار شیروانیان مدیر کل حفظ آثار و نشر

 ارزش های دفاع مقدس، حبیبی  دادستان اصفهان 
و جمعی از هنرمندان و سینماگران اصفهان حضور 
داشتند از حامیان برگزاری این جشنواره  نیز تقدیر 

شد.

    ش�عر ابزاری نرم برای انتقال مفاهیم سخت 
است

 همچنین مدیرکل 
فرهن��گ  اداره 
و ارش��اد اس��تان 
اصفهان با حضور 
اختتامی��ه  در 
 جشنواره شعر فجر

 ی��ادآور ش��د  : بر 
خالف آنچه عموم 
تصور می کنند شعر 
در عی��ن لطافت و 
نرمی توانایی بسیار 
زیادی برای انتقال 
مفاهیم س��خت و 

سنگین دارد.
م  س��ال ال حجت ا

محمد قطبی در آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر با 
قدردانی از شاعران و شرکت کنندگان و برگزارکنندگان 
جشنواره اظهار داشت: شعر ابزاری برای فرهنگ سازی 
و رشد جامعه است.وی در ادامه تصریح کرد: بر خالف 
آنچه عموم مردم تصور می کنند ش��عر ابزاری اس��ت 
لطیف و ن��رم که توانایی بس��یار زیادی ب��رای انتقال 
 مفاهیم سخت، سنگین و پیچیده دارد که بیان کردن

 آن ها در دیگر چارچوب های ادبی بسیار سنگین تر و 
سخت تر از شعر اس��ت.مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد 
استان اصفهان با اشاره به سابقه کهن و دیرینه شعر در 
ایران خاطرنشان کرد: در طول تاریخ با سرودن اشعار 
اتفاقات مهمی افتاده و همواره ش��اهد حضور ش��عر و 
ش��اعر در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی 

در کشور بوده ایم. 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در پایان گفت: اهمیت شعر و جایگاه ویژه آن موجب 
سنگین شدن وظیفه و مسوولیت شاعران و مسووالن 
فرهنگی می شود و باید از شعر در راستای تمدن سازی 

اسالمی نهایت بهره و استفاده را برد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

نباید در سینما فقط از ذائقه مخاطب تغذیه کنیم
امید، تمدن مهدوی و آینده نگری گمشده های سینما هستند

 چهارمین شب از برگزاری بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر با 
اجرای کنسرت گروه موسیقی رستاک گرم شد و این گروه با اجرای 

بخش هایی از موسیقی نواحی یاد اقوام ایرانی را زنده کردند.
به گزارش  مهر، کنس��رت گروه موس��یقی رس��تاک به سرپرستی 
سیامک سپری  در چهارمین روز از برپایی بیست و نهمین جشنواره 

موسیقی فجر در حالی برگزار شد که جمعیت بسیاری برای دیدن 
این کنسرت به تاالر وحدت آمده بودند و در میان گستردگی جمعیت 

حسن ریاحی دبیر این دوره از جشنواره نیز دیده می شد.
 یکی از ویژگی های این کنسرت معرفی اقوام مختلف قبل از اجرای 
قطعه مورد نظر بود و این معرفی توس��ط هری��ک از اعضای گروه با 

گویش خاص مناطق مختلف انجام می شد.نخستین قطعه ای که 
این گروه موسیقی اجرا کرد »سورنای نوروزی« نام داشت و پس از 
آن قطعات مختلف با حضور یکی از نوازندگان میهمان که مربوط به 
موسیقی خاصی از مناطق ایران بود، اجرا شد.این گروه موسیقی پس 
از اجرای نخستین قطعه خود، موس��یقی فولکلور گیلکی با عنوان 
»رعنا« را اجرا کردند که در این بخش صفرعلی رمضانی از هنرمندان 
موسیقی گیلکی روی صحنه آمد و موسیقی مربوط به این منطقه را در 
میان هیاهوی تماشاگران اجرا کرد. اجرای قطعه »بارون« متعلق به 
لرستان از دیگر قطعات این گروه موسیقی بود.پس از اجرای موسیقی 
لرستان نوبت به موسیقی کردی رسید. گروه موسیقی رستاک در 
این بخش از اجرای خود دو قطعه کردی اجرا کرد که قطعه اول را به 
 پاس یک قرن تالش خانواده کامکارها برای حفظ موسیقی کردی به

 آن ها تقدیم کرد و در ادامه قطعه دوم با عنوان »س��نجانه« را اجرا 
کردند.     قطعه شیرازی »یار« که در معرفی عنوان »واسونک« برای 
این قطعه به کار برده شد از دیگر قطعات فولکلور اجرای رستاک بود. 
در معرفی »واسونک« چنین عنوان شد که در ش��یراز آن دسته از 
موسیقی های شاد را »واس��ونک« می گویند. قطعه بلوچی »لیال« 
که در گویش این منطقه موسیقی های ش��اد را »صوت« می نامند 
از دیگر قطعات این گروه موسیقی بود.ادامه کنسرت گروه موسیقی 
»رستاک« با حضور وحید اسداللهی نوازنده س��از ناغارا و فرزندش 
محمد اسداللهی  نوازنده گارمون به اوج خود رسید و این دو نوازنده 
میهمان قطعه »گل گل« را با گویش آذری اجرا کردند که با استقبال 

بس��یاری از س��وی تماش��اگران حاضر در تاالر وحدت مواجه شد. 
قطعات »هله مالی« بوش��هری و همچنین قطعه بختیاری »بالل« 
از دیگر قطعات پایانی این کنسرت بود که در میان تشویق حاضران 

به پایان رسید.
در حاشیه چه گذشت:

* کنسرت گروه موسیقی»رس��تاک« یکی از شلوغ ترین اجراهای 
بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر بود که در چهارمین روز از 

برگزاری این جشنواره رقم خورد.
* شلوغی کنسرت تا اندازه ای بود که در آستانه در ورودی جمعیت 
 بدون بلیت ایس��تاده بودند و طل��ب بلیت اضافه ب��ه قیمت خرید 

بازار سیاه می کردند.
* اعضای این گروه موسیقی با لباس های محلی روی صحنه حاضر 

شده بودند و قطعات را اجرا می کردند.
* برخالف معمول در اجراهای ش��لوغ، ردیف خبرنگاران در اختیار 

اهالی رسانه بود و به دیگران اختصاص داده نشد.
* در بروشور اسامی نوازندگان میهمان نوشته شده بود که در میان 
این اسامی نام محسن شریفیان نوازنده نی انبان نیز دیده می شد اما 

هنگام اجرای قطعه بوشهری این نوازنده حضور نداشت. 
* یکی از نکات دیدنی در این کنسرت حضور برخی از تماشاگران با 
لباس های محلی مناطق مختلف ایران بود . برخی از کردهای حاضر 
در سالن هنگام اجرای کنسرت دستمال هایی را به نشانه همراهی با 

موسیقی کردی باال برده و شادی می کردند.

»رستاک« به اقوام ایرانی ادای احترام کرد

حجت االسالم پناهیان:

»گالدیاتور« و »شجاع دل« از بسیاری از فیلم های دفاع مقدس جلوترهستند

 یکی از ویژگی های 
این کنسرت معرفی 

اقوام مختلف قبل 
از اجرای قطعه 

مورد نظر بود و این 
معرفی توسط هریک 

از اعضای گروه با 
گویش خاص مناطق 
مختلف انجام می شد

با وجود این که 
جشنواره امسال 

تنها در یک سالن 
به اصفهان آمد، 
ما سعی کردیم 

بهترین فرصت و 
بهترین تجهیزات 
را در این سالن به 
مخاطبان عرضه 

کنیم



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 روي خط ورزش و جوانان
 خمینی شهر

      دوره آموزش کوه پیمایی 
با توج��ه به فعالیت های چش��مگیر

 ماه های اخیر کوهنوردان شهرستان 
خمینی ش��هر و صعود ب��ه کوه های 
مختل��ف اس��تان و کش��ور ،هی��ات 
کوهن��وردی و صعودهای ورزش��ی 
شهرس��تان خمینی ش��هر اقدام به 
برگزاری یک دوره آموزش کوه پیمایی 

ویژه آقایان و بانوان کرد.
ای��ن دوره آموزش��ی در چش��مه الدر خمین��ی ش��هر در قس��مت 
آقایان)12 نفر( و با ن��وان)9 نفر(و زیر نظر مربیان فدراس��یون و آموزش 
 هی��ات کوهن��وردی و صعوده��ای ورزش��ی اس��تان اصفه��ان برگزار

 گردید.
شایان ذکر است هر هفته جمعه ها بیش از 30 نفر از کوهنوردان شهرستان 
 خمینی ش��هر به کوه های این شهرس��تان و س��ایر نقاط اس��تان صعود 

می کنند.

      برگزاری کارگاه آموزش حرکت اصالحی
کارگاه آم��وزش حرک��ت اصالح��ی ان��دام فوقانی ب��ه میزبان��ی هیات 
 ووشوی شهرس��تان خمینی ش��هر و واحد آموزش اداره ورزش و جوانان 
خمیني شهر با حضور 30 نفر از مربیان و ورزشکاران ووشوی شهرستان و 
 همچنین دیگر رشته های ورزشی فعال شهرستان به مدت یک روز برگزار 

گردید.
 تدریس این دوره که در س��الن اجتماعات کتابخانه الغدیر برگزار گردید

 بر عه��ده مرتضی صادقی ب��ود که در پای��ان با حضور مس��وول آموزش 
و امور بان��وان اداره ورزش و جوان��ان و همچنین رییس هیات ووش��وی 
 شهرس��تان به تمامی ش��رکت کنند گان گواهی ش��رکت در دوره اهدا 

گردید.
 ب��ه هم��ت اداره ورزش و جوان��ان 
شهرس��تان تیران و ک��رون و هیات 
ژیمناستیک به مناسبت گرامیداشت 
ده��ه مب��ارک فج��ر جش��نواره 
ژیمناس��تیک با حضور مس��وولین 
شهرستان و 200 نفر ورزشکار در خانه 
ژیمناستیک شهرستان تیران و کرون 

برگزار گردید.

      برگزاری کالس مربیگری فوتبال ساحلی
کالس عمل��ی دوره ف��وق در زمی��ن س��احلی تخت��ی ودروس 
تئ��وری در س��الن اجتماع��ات باش��گاه ش��هرداری تی��ران وب��ه 
مدرس��ی کورش ش��جاع ،مدرس رس��می کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
 و باش��رکت 20 نف��ر از ش��رکت کنن��دگان سراس��ر کش��وربرگزار

گردید.

 مسابقات شیرجه
 نونهاالن و نوجوانان استان 

دومین دوره مسابقات شیرجه نونهاالن 
و نوجوانان پسر اس��تان تحت عنوان 
شهید اکبر توکلی در روز جمعه دوم 
اس��فند ماه در رده های س��نی زیر 7 
 س��ال، 8-9 سال،10-11س��ال و 
12 – 13 س��ال در اس��تخر انقالب 

برگزار خواهد گردید.
این مسابقات با هدف تقویت پشتوانه 
شیرجه اس��تان اصفهان برگزار می گردد. گفتنی است متقاضیان جهت 
 ثبت نام در این مس��ابقات امروز به هیات شنای اس��تان اصفهان مراجعه

 کنند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

تیم سپاهان نماد اصفهان است
در روزهاي میاني بهمن ماه با تغییراتي که در راس باشگاه 
سپاهان ایجاد ش��د محمد ترابیان جاي خود را به مهرزاد 
خلیلیان داد. خلیلیان از چهره هاي مطرح صنعت اصفهان 
است که البته سابقه ورزش��ي نیز دارد. او که مدتي مدیر 
 کل تربیت بدني اس��تان اصفهان بوده اس��ت در دوره اي 
ریاست فدراسیون پزشکي- ورزشي را نیز برعهده داشته 
است. آن طور که مي گوید بیشترین دغدغه اش در باشگاه 
سپاهان مسایل مالي و خودکفایي است.هرچند پیرامون 
باشگاه سپاهان سواالت بسیاري وجود دارد اما بخشی از 

پرسش ها و پاسخشان را با هم می خوانیم.
با گذشت دو، س�ه هفته از قبول سمت مدیرعاملي 
باشگاه سپاهان و بررسي شرایط موجود به عنوان 
اولین اولویت کاري از چه مواردي مي توانید صحبت 

کنید؟
همان ط��ور ک��ه مي دانید باش��گاه س��پاهان قدمت ۶0 
س��اله دارد. این باش��گاه با زحم��ت بزرگاني ب��ه این جا 
رس��یده و امانتي اس��ت که در اختیار ما قرار گرفته است 
 و براي پیم��ودن مس��یر موفقیت باید به ص��ورت جدي

 برنامه ریزي هاي الزم انجام ش��ود. اولین اقدام ما بررسي 
شرایط مالي و اعتبارات باشگاه است. سال جدید نزدیک 
است و باید طراحي بودجه براي انجام فعالیت هاي باشگاه 
در س��ال 93 انجام ش��ود. ما البته باید برنامه ریزي چهار 
ساله داشته باشیم تا بتوانیم اهداف روشني را براي باشگاه 
ترس��یم کنیم. اگر بخواهم از اولویت دیگری هم نام ببرم 
باید به حضور تیم فوتبال سپاهان در لیگ برتر، قهرماني 
در این مس��ابقات و مهمتر از آن قهرماني در آس��یا اشاره 
کنم که در ش��رایط کنوني جزو مهمترین برنامه هاي ما 

به شمار مي رود.
در بدو ورود به باش�گاه سپاهان از خودکفایي مالي 
صحبت کردی�د. براي تحق�ق این صحب�ت به چه 

نتایجي رسیده اید؟
در همین رابطه جلسه اي با س��بحاني مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه داش��تیم. وی در باش��گاه حضور پیدا کرد و 
تمامي امکانات و نیروهاي ما را از نزدیک مورد بررسي قرار 
داد.در کنار آن صحبت هایي در خصوص پیگیري جذب 
منابع مالي از مراکز دیگر نیز مطرح شده است که مي تواند 
براي پیشبرد اهداف باشگاه بسیار موثر باشد. سپاهان نماد 
اصفهان است و حتما دوستان محبت مي کنند و دست ما 

را مي گیرند.

زاویه

6
اصفهان میزبان جام فوتسال وکال 

مسابقات فوتسال وکالی دادگستری کشور با عنوان جام استقالل وکالی دادگستری به میزبانی اصفهان 
 در سالن ورزشی دانش��گاه هنر با حضور 10 تیم برگزار خواهد شد.این مس��ابقات از روز سی ام اسفند

 به مدت چهار روز برگزار می شود.

      میالد غریبی:
مهم نیست در رختکن ذوب آهن چه اتفاقی رخ داد

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان گفت: ذوب آهن در 
دیدار با فجر سپاسی شیراز 
متحمل شکست شد و مهم 
نیست در رختکن ذوب آهن 
چ��ه اتفاق��ی رخ داد. وی با 
اش��اره به ناراحتی بازیکنان 
تیم اصفهانی از نتیجه کسب 
شده یک بر صفر به سود فجر سپاسی شیراز ، تصریح کرد: ما از 
نتیجه این بازی ناراحت هستیم و این عادی است؛ تیم ما نتیجه 
نگرفته و عقب است و شرایط ما بد شده که این ناراحتی ها پیش 
می آید اما امیدوارم که در این 3 ب��ازی نتیجه بگیریم.مهاجم 
ذوب آهن درباره طوالنی ش��دن حض��ور بازیکنان در رختکن 
ذوب آهن بعد از دیدار با فجر سپاسی تصریح کرد: این ناراحتی 
پیش می آید و مهم نیس��ت که در رختکن چه اتفاقی رخ داده 

است.
      سعید عبداهلل پور:

بازیکنان ذوب آهن فجر را دست کم گرفته بودند
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: بازیکنان ذوب آهن 
فجر را دس��ت کم گرفته بودند و دلیل اصلی شکست ما مقابل 

فجر سپاسی نیز همین بود.
سعید عبداهلل پور پس از شکست ذوب آهن مقابل فجر سپاسی 
شیراز اظهار داشت: وقتی بازی را دست کم گرفتیم، این گونه 
می ش��ود؛ قبل از بازی فکر می کردم راحت است و می بریم اما 
گل بچه گانه ای خوردیم و بعد از آن با تالش نتوانستیم جبران 

کنیم و این گونه شد که متحمل شکست شدیم.
      صلصالی پس از شکست ذوب آهن:

بازیکنان ذوب آهن باید به حال خودشان گریه کنند
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفه��ان گف��ت: بازیکنان 
ذوب آهن با وضعیت کنونی 
باید به حال خودش��ان گریه 
کنند زیرا ش��رایط ما بسیار 

نامناسب است.
محم��د صلصال��ی پ��س از 

شکست تیم اش مقابل فجر سپاسی شیراز در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: تا وقتی گل خوردیم فجر را دست کم گرفتیم اما 
بعداز آن اتفاقات فوتبال بود و ما خوب بازی نکردیم و باختیم و 
واقعا  باید برای خودمان متاسف باشیم که ذوب آهن در زمین 

خودش به فجر هم ببازد.
مدافع تیم ذوب آهن بیان داشت: ما با استرس بودیم و بازیکنان 
ما فشار را روی خود احساس می کردند  وبه همین دلیل توپ ها 
گل نمی شود؛ من بچه نیستم و فکرم فقط روی ذوب آهن است 

اما فشار داریم و این باعث می شود که توپ گل نشود.
صلصالی ب��ا بیان این ک��ه اص��ال نمی گوییم که امس��ال هم 
می مانیم، گفت: امس��ال اس��ترس بس��یاری روی ما است و 
شرایط ما را بسیار بد می کند؛ پارسال هم تا دقیقه نود برای بقا 

می جنگیدیم و این اصال خوب نیست.
      قاسم حدادی فر:

شرایط کنونی ذوب آهن وحشتناک است
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان گفت: شرایط کنونی 
تیم ذوب آهن بسیار بد و در 
ح��د وحش��تناکی اس��ت و 
نمی دانم  در م��ورد آن چه 

بگویم.
حدادی فر پیرامون ش��رایط 
کنونی ذوب آهن برای ادامه 
فصل تصریح کرد: ش��رایط ما خطرناک اس��ت و نمی دانم چه 
بگویم و فقط شرمنده هواداران هستم ما قدر بازیکنان خود را 
ندانستیم و آن ها را از دست دادیم و اکنون این گونه به مشکل 
بر خورده ای��م.وی درباره ش��ایعه حضورش در تیم س��پاهان 
تصریح کرد: تا فصل آینده خبری نیست و مشخص نیست که 
ازس��پاهان می روم یا خیر اما فعال تمرکز من روی این 3 بازی 

است و باید در این بازی ها به پیروزی برسیم.
هافبک تیم ذوب آهن اصفهان با اش��اره به ش��ایعه نامه محرم 
نویدکیا، کاپیتان س��پاهان و درخواس��ت وی ب��رای حضور 
حدادی فر در ای��ن تیم ادامه داد: دو، س��ه نفر این مس��اله را 

به من گفتند و ب��رای من هم تعجب دارد، محرم همیش��ه 
به من لطف داش��ته و من خیلی او را دوس��ت دارم و من 

 نمی دانم که جریان چیس��ت و اطالعی از این مس��اله
 ندارم.

      مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن:
تماشاگران حق اعتراض به شرایط را دارند

س��رمربی تی��م فوتب��ال 
ذوب آه��ن اصفه��ان گفت: 
تماشاگران حق اعتراض به 
شرایط تیم را دارند اما نباید 
به تی��م بیش از ای��ن انرژی 

منفی بدهیم.
مجتب��ی تق��وی اف��زود: 
باید بگوی��م که ای��ن بازی 
حساسیت بس��یاری داش��ت و بازیکنان ذوب آهن حساسیت 
آن را درک نکرده بودند و ما در نیمه نخس��ت با وجود این که 
موقعیت های بس��یاری داش��تیم، از این موقعیت ها استفاده 
نکردیم. سرمربی ذوب آهن اصفهان با اش��اره به گل تیم فجر 
تصریح کرد: فج��ر در این بازی از ی��ک موقعیت ضعیف خود 
نهایت اس��تفاده را برد و گل به ثمر رس��اند و باید بگویم که از 
ناراحتی هواداران بسیار ناراحت هس��تم اما با این حال برای 
ادامه مسابقات تالش بس��یاری انجام می دهم و بارها شده که 
به خانه ام هم بازنگشتم. تقوی پیرامون اعتراضات تماشاگران 
ذوب آهن نس��بت به عملکرد بازیکنان و کادر فنی تیم گفت: 
تماش��اگران حق دارند که اعت��راض کنند زیرا تنها کس��انی 
هستند که از فوتبال سود مالی نمی برند اما ما نباید کاری کنیم 
که با انرژی های منفی، ش��رایط تیم را از آنچه که هست، بدتر 
 کنیم تا ذوب آهن ضعیف تر شود.ما سعی داریم به برنامه های

تی��م عم��ل   
کنیم و از این 
بحران خارج 

شویم.

اظهارات  ذوبی ها پس از شکست مقابل فجر 

شایعه نامه محرم نویدکیا چیست؟

این روزهای سبز پوشان فوتبال اصفهان 
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 هتل قطر میزبان 
تیم های جام جهانی

 عقاب آسیا 
بازیگرمی شود؟

طراحی این هتل توسط معماران فنالندی صورت گرفته است.هتل مفهومی 
قطر دوس��تدار محیط زیس��ت بوده و یک انتخاب مناس��ب برای کشورهای 
 رش��د یافته و درحال توس��عه که با کمبود زمین مواجه هس��تند محس��وب

 می شود.
این هتل شناور است و مجهز به رستوران، آب گرم و استخر می باشد و به منظور 
پذیرایی و اقامت بازدیدکنندگان مسابقات جام جهانی سال 2022 قطر ساخته 
می شود. این در حالی است که ایده ساخت این هتل قبال توسط یک شرکت 
معماری فنالندی مطرح شد و مقامات کش��ور قطر از آن استقبال کردند. این 
هتل دارای سوئیت های لوکس خصوصی، مغازه، پشت بام، سالن بدنسازی، 

مرکز کنفرانس و پارکینگ می باشد. 
گفتنی است که دلیل استقبال مقامات قطر از ایده ساخت هتل مفهومی این 
است که یک هتل دوست دار محیط زیست به شمار می رودو در جذابیت بخشی 

به گردشگری ورزشی این منطقه تاثیر دارد.

احمد رضا عابدزاده در محل فیلم برداری سریال شاهگوش واقع در کالنتری 
ملت حضور یافت و برای دقایقی میهمان عوامل سازنده بازیگران این سریال 

بود.
یکی از نکات جالب حرف جالب داوود میرباقری کارگردان سریال شاهگوش 
بود.کارگردان س��ریال های ماندگاری چون مختارنامه و امام علی)ع(با دیدن 
 احمد رضا عابدزاده گفت:»زمانی که پرسپولیس��ی بودم تو عشق من بودی!«

این که چرا میرباقری گفته زمانی که پرسپولیسی بودم در نوع خودش جالب 
است.دوستان میرباقری می گویند او از پرسپولیس��ی های دو آتشه بوده و از 
 عملکرد ضعیف تیم محبوبش در س��ال های اخیر به قدری ناراحت است که
 می گوید این پرسپولیس با تیمی که من می شناختم و عاشقش بودم فرق دارد.

به تازگی  ک��ه  حضور ورزش��کاران در عرصه های هنری نیز باب ش��ده)مثال 
پژمان جمشیدی در سریال پژمان( حاال ش��اید عقاب آسیا نیز بازیگری فیلم 

یا سریال  کند.

»دایی« مصاحبه نکرد
علی دایی س��رمربی س��رخ پوش��ان پایتخت در پایان 
نشس��ت ه��م اندیش��ی خصوص��ی س��ازی باش��گاه 
 پرس��پولیس تهران حاضر به گفت و گ��و با خبرنگاران

 نشد.

فیفا موافق خوردن آب در جام جهانی شد
براس��اس ادعای س��ایت فوتبال ایتالیا، فیفا با درخواست چزاره 
پراندلی برای ایجاد توقف های کوتاه در حین بازی های جام جهانی، 
برای خوردن آب موافقت کرد.  به نظر می رسد این توقف ها هر نیم 

ساعت و به مدت سه، چهار دقیقه خواهد بود.

ایران، نهم شمشیربازی جام جهانی  
 تیم ملی شمش��یر بازی ای��ران ک��ه این روزه��ا برای ش��رکت در مس��ابقات

جام جهانی این رش��ته در ایتالیا به سر می برد توانس��ت با شکست تیم اسپانیا 
 در جمع 30 ش��رکت کننده عنوان نهمی این رقابت ه��ا را ازمیان 191 بازیکن

 به دست آورد.

۵ شهر تاریخي ایران در مسیر رالی پاریس- دبي 

معرفی نماد یوزپلنگ ایرانی در مسابقات اتومبیل رانی
معاون ورزش قهرمان��ی و حرف��ه ای وزارت ورزش و جوانان با بیان 
این که ۵ شهر از 1۶ شهر جهان می تواند سهم مسابقات رالی ایران 
باشد گفت: میزبانی ایران در رالی پاریس-دبی فرصتی عالی است 
و می توان با توجه به صعود تیم ملی فوتبال ب��ه جام جهانی از نماد 
یوزپلن��گ ایرانی هم در این رقابت بهره برد.نشس��ت هم اندیش��ی 
مس��ووالن فدراس��یون موتورس��واری و اتومبیل رانی با گروهی از 
نمایندگان شرکت های خودروسازی و قطعه سازی کشور، در هتل 
المپیک تهران با حضور دکتر نصراهلل سجادی معاون وزیر ورزش و 
رغبتی سرپرست فدراسیون برگزار شد.دکتر نصراهلل سجادی در این 
نشست اظهار داشت: باید در این مدت از زحمات مسووالن فدراسیون 

 موتورس��واری و اتومبیل رانی تش��کر کنم. میزبانی ایران در رالی
 پاریس - دبی فرصت عالی برای کشورمان خواهد بود. ما بیشتر در 
مسابقات بین المللی میهمان می شویم تا این که میزبان باشیم  این 
میزبانی و فرصت های این چنینی که نصیب ایران می ش��ود، خیلی 
خوب است. وی ادامه داد: با توجه به توضیحاتی که درباره این رالی 
داده شد، 1۶ شهر میزبان این رالی هستند که ۵ شهر از این 1۶ شهر 
سهم ایران است که از ش��مالی ترین تا جنوبی ترین منطقه ایران را 

شامل می شود و شرکت کنندگان می توانند چهار فصل را در ایران 
ببینند. معاون وزی��ر ورزش و جوانان افزود: خوش��بختانه انتخاب 
شهرهای محل عبور این رالی با هوشمندی انجام شده و همه آن ها 
تاریخی هستند و این می تواند تبلیغ خوبی هم برای کشورمان باشد. 
وجود نمایشگاه های خودرو در طول مسیر رقابت هم می تواند مفید 
باش��د و می توان از پتانسیل شرکت های خودروس��ازی داخلی در 

مکان های تاریخی که ثبت یونسکو هستند هم به خوبی بهره ببریم.

دکتر سجادی افزود: باید از پتانسیل سازمان هایی نظیر گردشگری، 
محیط زیست و ... هم در برگزاری این رالی استفاده کنیم و طبیعتا 
این اقدام بزرگی برای ورزش اتومبیل رانی خواهد بود. من در این باره 

شخصا با خانم ابتکار هم صحبت خواهم کرد.
وی یادآور شد: تبلیغ وسیع این رقابت با استفاده از رادیو و تلویزیون 
از طریق بیلبوردها می تواند بسیار موثر باشد. من هم سعی می کنم 
در مسیرهای مختلف این رالی حضور داش��ته باشم و این کارهای 
ارزشمند باید مورد تشویق قرار گیرد. معاون وزیر ورزش خاطرنشان 
کرد: باید شرایطی را به خوبی فراهم کنیم تا فرهنگ کشور عزیز و 

کهن ما در سراسر جهان بیشتر شناخته شود.

مسابقات رالی 

 امیدواریم تیم داری هندبال 
در اصفهان سر و سامان یابد

مجید رحیم زاده/ ملی پوش سابق هندبال

امیدواریم با افتخار کسب شده توسط تیم ملی در آسیا و همچنین تغییر 
مدیریتی در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، این باشگاه همچون گذشته به 
قطب نخست هندبال در ایران تبدیل شود.ایران در رقابت های قهرمانی 
آسیا عملکرد نسبتا 
مناس��بی داشت و 
هماهنگی بازیکنان 
مطل��وب ب��ود، اما 
نباید این نکت��ه را فراموش کرد 
که رقبای آسیایی ایران، مانند گذشته قوی و 

سرحال نبودند و ضعیف تر ظاهر شدند.
کسب مقام س��ومی ایران در آسیا و صعود به مسابقات 
جهانی می تواند ب��ا برنامه ریزی صحیح و مناس��ب، 

افتخارآفرینی جهانی را رقم بزند.
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شرکت 15 سازمان مردم نهاد استان 

در اجالس توانمند سازی
 مع��اون فرهنگ��ی و ام��ور جوان��ان اداره کل ورزش و جوان��ان

چهارمحال و بختیاری از شرکت 15 س��ازمان مردم نهاد این اداره کل 
 در اجالس توانمندس��ازی قزوین در تاریخ دوم اسفندماه امسال خبر 

داد.
رسول غالمی در جمع سازمان های مردم نهاد این استان، اظهار داشت: 
اجالس توانمندسازی با هدف آشنایی هر چه بیشتر سازمان های مردم 
نهاد با نحوه طرح نویسی، آماده سازی و آشنایی با جنگ نرم و ارتقای 

سطح دانش در استان قزوین برگزار می شود.
وی افزود: برهمین اساس 15 س��ازمان مردم نهاد این اداره کل به این 

اجالس اعزام خواهند شد.

 مسابقات موتای قهرمانی استانی 
در شهرکرد برگزار شد

مسابقات موتای قهرمانی استان با حضور 80 ورزشکار در قالب پنج تیم 
در شهرکرد برگزار شد.

 ای��ن مس��ابقات ب��ا حض��ور 80 ورزش��کار در قال��ب پن��ج تی��م
 ش��هید محمدابراهی��م س��لیمانی و ش��هید هم��ت ش��هرکرد، 
اردل، ل��ردگان و س��یبک و در  چه��ار رده س��نی نونه��االن، 
نوجوان��ان، جوان��ان و بزرگس��االن برگ��زار ش��د ک��ه در نهای��ت 
تیم ه��ای ش��هید محمدابراهی��م س��لیمانی از ش��هرکرد، اردل و 
 ش��هید هم��ت ش��هرکرد مقام ه��ای اول تاس��وم تیمی را کس��ب

 کردند.

 اجرای طرح بسته بندی
 و عمل آوری ماهی قزل آال 

مدیر صنای��ع تبدیلی س��ازمان جه��اد کش��اورزی چه��ار محال و 
 بختیاری گفت: طرح بس��ته بن��دی و عمل آوری ماهی ق��زل آال در

  چه��ار مح��ال و بختی��اری ب��رای نخس��تین ب��ار در کش��ور اجرا 
می شود.

طهمورث فتاحی درگفت وگو با مهر اظهار داش��ت: طرح بسته بندی 
و عمل آوری ماهی ق��زل آال با چهار خط تولید ش��روع به کار خواهد 
 کرد. وی تصریح کرد: این طرح در زمینه انجماد و بس��ته بندی ماهی

 قزل آال فعال می شود.

  اولین مرکزمددکاری اجتماعی
 در شهرستان سامان افتتاح شد

اولین کلینیک مددکاری اجتماعی با حضور فرماندار و مسوولین استانی 
و شهرستانی افتتاح شد.

رییس بهزیستی شهرستان سامان در این مراس��م با اشاره به افتتاح 
اولین کلینیک اجتماعی توس��ط بخش خصوصی در این شهرستان، 
اظهار داشت: در حال حاضر 80 درصد فعالیت ها به بخش خصوصی 

واگذار شده است.

اخبار کوتاه 

حجت االسالم محمد کریمی ،دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با اشاره به ثبت نام بیش از یک 
هزار وبالگ در سامانه مسابقه وبالگ نویس��ی نماز ، این آمار را فوق العاده و غیر قابل مقایسه با سال های 

گذاشته عنوان کرد.

7 ثبت نام بیش از هزار وبالگ در سامانه مسابقه ملی وبالگ نویسی نماز 

توریسم

ستاد هماهنگی خدمات سفر 
استان فعال شد

مدی��رکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری گفت: ستاد هماهنگی خدمات سفر 
اس��تان با راه اندازی شش کمیته فعال ش��د. مژگان ریاحی 
اظهارداشت: هم اکنون ستاد هماهنگی سفر استان با شش 
کمیته تخصصی با محوریت کمیته های اجرایی، هماهنگی 
شهرستان، هماهنگی دس��تگاه ها، پش��تیبانی، تبلیغات و 
اطالع رسانی و نظارت بر تاسیس��ات گردشگری فعال شده 
است.وی از برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرکرد خبر 
داد و گفت: این اداره کل آمادگ��ی آن را دارد که با همکاری 
شهرداری ها و شوراهای اسالمی ش��هر و روستا و نیز بخش 

خصوصی بازارچه های صنایع دستی در استان برپا کند.
ریاحی افزود: تدوین برنامه های هفتگی بر اساس مناسبت ها 
 با توجه به ایام دهه فاطمیه، معرفی نمایندگان این اداره کل 
به عنوان رابط با فرمانداری ها و تش��کیل واحدهای نظارتی 
برای بازدید از تاسیس��ات گردش��گری با عضویت تعزیرات 
حکومتی، بهداشت و اماکن از جمله برنامه ها ستاد هماهنگی 

سفر استان است. 
مدی��رکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری بر ضرورت برنامه ریزی برای استفاده 
از توان تخصصی تشکل های مردم نهاد و برگزاری دوره های 
آموزش��ی مرتبط با آن تاکید و تصریح کرد: ب��ا فعال کردن 
سازمان های مردم نهاد و بهره گیری از ظرفیت آن ها می توان 

برنامه های تدوین شده را با سرعت بیشتری پیگیری کرد.
ریاحی خاطرنش��ان ک��رد: بررس��ی وضعی��ت کانون های 
گردشگری، نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی بین راهی، 
اطالع رس��انی دقیق برنامه ها از طریق جراید و صدا و سیما، 
برنامه ریزی برای فعالیت ش��بانه روزی واحد پاس��خگویی و 
رسیدگی به شکایات و  اقدام در راستای تهیه و تدوین کتابچه 
و نقش��ه راهنمای گردش��گری و لوح فش��رده، از مهمترین 

برنامه های تدوین شده در این ستاد است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: راز تشکیل جامعه 
 ایمانی در گرو س��اخت مسجد اس��ت؛ چرا که مسجد، مهمترین 

زیر ساخت دینی و فرهنگی جامعه است.
 حجت االسالم محمدعلی نکونام در دیدار اعضای کارگروه نظارت 
بر ساخت و ساز مساجد این استان با وی، تالش در راستای احداث 

خانه خدا را امری بسیار مقدس عنوان کرد.
 وی خاطرنشان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم، عمران مساجد 
را از نشانه های ایمان بیان می کنند و گوهر عمیق ایمانی را سزاوار 

آباد کنندگان مساجد می دانند.
 حجت االس��الم نکونام خدمت در این جایگاه را توفیق الهی بیان 
کرد و افزود: به یقین اگر خداوند متع��ال چنین توفیقی عطا و راه 
این عرصه را باز گذاش��ته اس��ت، برای محک زدن ایمان و بیشتر 

شدن آن است.
 نماینده ولی فقیه در اس��تان مشارکت در س��اخت و ساز مساجد 
را کمک به س��المت فکری، اخالقی و ایمانی اف��راد عنوان کرد و 
افزود: مش��ارکت مردم در عمران مسجد، مش��ارکت فکری است 
 و ه��دف متصل ک��ردن و پیوند دادن انس��ان ب��ا مهمترین مرکز

 ایمان است.
 وی با بیان این که مشارکت مردم در امور عمرانی مساجد، به رشد 
فکری جامعه کمک می کند، خاطرنشان کرد: هر چه قدر بتوانیم 
زمینه مشارکت مردم را فراهم کنیم، به همان میزان به کمال اصل 

ایمان کمک کرده ایم و توانسته ایم اصل ایمان را به مهمترین قطب 
دینی پیوند بزنیم.

مسجد، از مهمترین پایگاه های فکری و ایمانی جامعه   
است

  حج��ت االس��الم نکون��ام در ادام��ه مس��جد را از مهمتری��ن
 پایگاه های فکری و ایمانی جامعه برشمرد و تصریح کرد: مسجد 
 زیر ساخت است و رش��د و کمال مطلوب جامعه از مسجد شروع 

می شود.
 وی با اشاره به این که پیامبر عظیم الشأن اسالم نیز کار خود را  بعد 
از هجرت، با ساخت مسجد ش��روع کرد، گفت: راز تشکیل جامعه 
 ایمانی در گرو ساخت مس��جد است چرا که مس��جد، مهمترین

 زیر ساخت دینی و فرهنگی جامعه است.
  امام جمعه ش��هرکرد با تش��ریح جایگاه واقعی مس��اجد و نقش

 آن ها در رشد فکری جامعه، به فاکتورهای سالمت کار در راستای 
امور مس��اجد اش��اره و تصریح کرد: اخالص در کار، کار درست و 
مطلوب، بدون کوچک ترین چشمداشت و توجه دادن اولویت ها، 
 از مهمترین فاکتورهای این راه اس��ت که باید همیشه مورد توجه 

قرار گیرد.
 وی در ادامه به کمک و عنایت رهبر معظم انقالب، به مساجد این 
استان اش��اره و خاطرنش��ان کرد: این کمک حضرت آقا به استان 

بی سابقه است و تا به االن در هیچ اس��تانی، سابقه چنین کمکی 
وجود ندارد و این از لطف و عنایت ویژه ایش��ان نس��بت به استان 

نشأت می گیرد.

 اختصاص 5 میلیارد تومان به مساجداستان
 نماین��ده ول��ی فقی��ه در 
چهارمح��ال و بختی��اری 
با اش��اره به این که لیس��ت 
ارس��الی ب��ه دفت��ر رهب��ر 
معظم انقالب، ب��رای جذب 
اعتب��ارات اولی��ه مس��اجد 
اس��تان صورت گرفته است، 
 اظه��ار داش��ت: ب��ا توجه به 
 اولویت ها و هماهنگی های 
در  گرفت��ه،  ص��ورت 
 مرحل��ه نخس��ت و پ��س از 
بازرس��ی های به عمل آمده، 
نزدیک به 5میلی��ارد تومان 
به این ام��ور اختصاص داده 
شده اس��ت که این مبلغ هم 
به ساخت و تکمیل مساجد 

 نیمه تمام و هم به س��اخت و س��از خانه های عالم تخصیص داده
 شده است.

 وی با تاکید بر این که این مبلغ اختصاص داده شده، طی چندین 
ماه آینده به مس��اجد و خانه های عالم نیمه تمام اس��تان تزریق 
خواهد شد، ادامه داد: ان شاءاهلل کمک های بعدی نیز طی مراحل 
 دیگر و به تدریج، طبق اولویت بندی ها به اس��تان اختصاص داده 

خواهد شد.
 حجت االس��الم نکونام ب��ا تاکید بر ش��روع به کار ه��ر چه زودتر 
کارگروه ه��ای نظارت بر عمران مس��اجد شهرس��تان ه��ا، ابراز 
داش��ت: مبلغ اختصاص داده ش��ده به مساجد اس��تان، به تدریج 
و ب��ا اولویت بن��دی مناط��ق محروم و روس��تاهایی که مس��جد 
 ندارند، به اس��تان تزریق و زیر نظر کارگروه نظارت استانی هزینه

 خواهد شد.
 خالدی، رییس کارگروه نظارت بر ساخت و ساز مساجد استان نیز 
از تشکیل کار گروه های شهرستانی در آینده ای نزدیک خبر داد 
 و گفت: این کار گروه ها با هماهنگی ائمه جمعه در شهرس��تان ها

 بر روند ساخت و ساز و تخصیص اعتبارات، طبق لیست های ارسالی 
نظارت خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

مسجد، مهمترین زیر ساخت فرهنگی جامعه است

 راز تشکیل
 جامعه ایمانی در 

گرو ساخت مسجد 
است چرا که 

 مسجد، مهمترین
  زیر ساخت دینی

  و فرهنگی
 جامعه است
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 ابالغ  اخطاریه ممنوع الخروجي
 4518 شناسنامه  شماره  به  فرزندحسين  دشنگي  نادعلي  آقايان  به  بدينوسيله 
به  ملي 6609303258  به شماره   1344  /  08  /  07 متولد  ازدستجردبرخوار  صادره 
به شماره شناسنامه 168 صادره  فرزندعلي  مهيار وعباس ماليي  : شهرضا  آدرس 
: شهرضا  به آدرس  به شماره ملي 6609309779   1351 /  03 / ازبرخوارمتولد 20 
مهيار و رحمان صادقيان فرزنداصغر به شماره شناسنامه 33 صادره ازدولت آباد 
: شهرضا روستاي  به آدرس  / 1326 به شماره ملي 6609309779   02 / متولد 05 
ازدولت  صادره   164 شناسنامه  شماره  به  فرزندرجب  واصغرعليميرزائي  افتخاريه 
آبادبرخوارمتولد 04 / 06 / 1347 به شماره ملي 6609815658 به آدرس : شهرضا 
ايد  افتخاريه که درآدرس هاي مذکور مورد شناسائي واقع نگرديده  مهيار روستاي 
ابالغ ميگردددرموضوع پرونده اجرائي به شماره بايگاني 8500017 له مديريت شعب 
ممنوع  بستانکار  درخواست  شمابنابه   ، شماوغيره  وعليه  اصفهان  منطقه  سپه  بانك 
اسناد  اجرای  واحد  - مسئول  يوسفيان  مهدی  ايد.  محمد  گرديده  از کشور  الخروج  

رسمی شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحديد حدود ششدانگ يکبابخانه پالک شماره 2949 / 3  واقع درموغان بخش 
يك ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي حسين تسليم وغيره فرزند محمدعلي 
بنابه  اينك  نيامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  درجريان 
تحديدحدودملك  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخيرازماده  دستورقسمت 
خواهدآمد0  وبعمل  شروع  درمحل  صبح   8 ساعت   1393  /  1  /  25 درروز  مرقوم 
درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورين  مالکين  بکليه  آگهی  اين  موجب  لذابه 
 20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورين  اعتراضات  حضوريابند0  مقرردرمحل 
خواهدشدوطبق  روزپذيرفته   30 تا  تحديدی  صورتمجلس  تنظيم  ازتاريخ  ثبت  قانون 
می  ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره 
تقديم  گواهی  اداره  اين  خودرابه  اعتراض  تسليم  ازتاريخ  يکماه  مدت  ظرف  بايست 
نمايدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  اين  اخذوبه  قضايی  ذيصالح  راازمرجع  دادخواست 
روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نشده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام 

خواهدشد0رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی 

ابالغ رای 

مرجع   92/10/30  : بتاريخ   1598  : دادنامه  :92-738شماره  پرونده  کالسه   2010
 : بنشانی  زارع   مليحه   : اصفهان  خواهان  اختالف  : شعبه 12شورای حل  رسيدگی 
اصفهان خ جابر انصاری – خ ابو نعيم جنوبی کوچه بهار 9 مجتمع بهار واحد 3 وکيل 
: ساناز طهماسبی و مائده فروغی اصفهان ميدان فيض خ فيض ج پزشکی قانونی پالک 
24 خوانده : قربانعلی عادليان به نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه مبلغ يك فقره 
چك شماره 153767 به تاريخ 91/4/12 بعهده بانك ملی بانضمام خسارات دادرسی از 
جمله حق الوکاله وکيل هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه . گردش کار:  با عنايت 
ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  نظريه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتويات  به 
رسيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نمايد. رای 
قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای مليحه زارع با وکالت ساناز طهماسبی مائده 
فروغی به طرفيت آقای قربانعلی عادليان بخواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه  
چك به شماره 153767-91/4/12 عهده بانك به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با 
توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه پسندی  در مقام خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه 
لذا  ننموده  ارايه  و  ابراز  از خود  دعوی خواهان  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی 
دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 313و310 قانون 
بر محکوميت  دادرسی مدنی حکم  آئين  قانون  تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 

بابت  بابت اصل خواسته و 112000ريال  ريال  مبلغ 50000000  پرداخت  به  خوانده 
هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخيرو تاديه از تاريخ 
سر رسيد چك موصوف 91/4/12 تا تاريخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد . رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف 14250قاضی شعبه 12 

شورای حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالكيت
نظر به اينکه خانم فاطمه بيگم گالبگير فرزندحسينعلي باارائه دو برگ استشهادمحلي 
حبه  يك  مالکيت  سند  مفقود شدن  مدعي  رسمًاگواهي شده  وامضاءشهود  هويت  که 
شانزدهم حبه از 72 حبه ششدانگ پالک 1083 / 1 واقع درسودآبادبخش  ويازده – 
يك ثبتي شهرضاشده که سندمالکيت مذکورذيل ثبت 56259 صفحه 412 دفتر 347 
 – مقدارنه  نامبرده صادرگرديده سپس  حبه  بنام  چهارم   - يك  و  دوحبه  ميزان  به 
شانزدهم حبه آن بموجب سندرسمي 99423 – 27 / 1 / 82 دفتر4 شهرضا به فرشته 
احتشامي انتقال گرديده اينك فاطمه بيگم گالبگيردرخواست صدورسندمالکيت المثني 
نسبت به يك حبه ويازده – شانزدهم حبه نموده است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود 
مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نشود اداره 
.در  المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد کرد  مالکيت  ثبت سند 
صورت ارائه سند مالکيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رای 

 9009980358300211  : پرونده  شماره   9209970354701509 2002شماره 
آقای   -1  : 900414،900811 شکات   : بايگانی شعبه  ،9009983635500171 شماره 
محمد علی – محسن ايراندوست به نشانی خ هزار جريب کوی شريعتی بلوک 11 پ 
32 2- آقای هادی پير محمدی به نشانی خ شهيدان غربی ولدان ک حمام نو 3- آقای 
افشين  آقای   -4 اسماليا  آقا  بابك ک ش  غربی  خ صمديه  نشانی  به  احمد جمشيدی 
اعرابی 5- آقای کيوان شعبانی 6- آقای احسان و ايمان و محسن اداودی همگی با 
آباد ساختمان عسگری  به نشانی خ وحيد نبش خ حسين  اعرابی  وکالت خانم زهره 
طبقه 2 واحد 2، 7- آقای مجيد متغير به نشانی خ صمديه غربی ک 44 ک ش مصطفی 
جوادی 8- آقای اکبر سلطانی به نشانی صمديه جنب کفش ملی 9- آقای باقر حسينی 
امير مير عاليی  آقای   -1 : امام زاده متهمين  به نشانی شهر کرد دستگرد  دستگری 
به نشانی خ بزرگمهر خ مبارزان چهارراه 3 پ 11، 2- آقای محمد بحق زهرانی به 
نشانی خ حسين آباد ک ش 3 بن شهريور پ 23 ، 3- آقای محمد امين جانی قربانی 
آقای   -4 ،  3 آراسته ک ش مطهری ک ش منصوری درب  بزرگمهر خ  به نشانی خ 
 ، به نشانی خ خاقانی ک مسجد مهدويه آخر بن بست توران پ 36  اداوودی  حسن 
5- آقای ابوذر تقيان به نشانی مجهول المکان 6- آقای قدير علی محمدی به نشانی 
مجهول المکان 7- آقای محمد امين جانی قربانی به نشانی خ بزرگمهر خ آراسته بن 

به منظور اخالل  : 1- عضويت در شرکتهای هرمی  اتهام ها  ش منصوری منزل 3  

در نظام اقتصادی کشور مرادی گردشکار : دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم 
رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
می نمايد . رای دادگاه  در خصوص اتهام متهمين امير عاليی فرزند منصور 2- محمد 
امين جان قربانی فرزند جالل 3- حسن آداوودی فرزند حسين 4- سيد محمد بحق  
زهرانی فرزند سيد محسن 4- قدير علی محمدی دينانی فرزند رمضان مجهول المکان 
6- ابوذر تقيان دينانی فرزند ذبيح اله مجهول المکان داير بر اخالل در نظام اقتصادی 

کشور از طريق فعاليت در شرکت هرمی گلد کوئيست موضوع کيفر خواست دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکايت شاکيان خصوصی ، گزارش و 
تحقيقات مامورين انتظامی و بازپرس محترم دادسرا و و آقارير متهمين رديف اول 
الی چهارم در دادسرا و اقارير متهمين رديف اول و دوم در دادگاه و عدم حضور و 
دفاع از ناحيه متهمين رديف سوم و چهارم در جلسه رسيدگی و مالحظه جينولوژی 
دفاعيات  رد  با  و  ميباشد  پرونده  ضميمه  و  استخراج  هرمی   شرکت  از  که  متهمين 
بالوجه متهمين اتهام انتسابی را از ناحيه متهمين محرز و مسلم است مستندا به ماده 
واحده الحاق يك بند و يك تبصره به قانون مجازات اخالل گران  در نظام اقتصادی 
رديف  متهمين  در خصوص  اسالمی  مجازات  قانون  از   22 ماده  رعايت  با  و  کشور 

اول و سوم و چهارم به لحاظ مشهود نبودن سوابق کيفری و جوان بودن هر يك از 

متهمين مذکور را به پرداخت ده ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس و مضافا متهم 
رديف اول را به پرداخت پنجاه ميليون ريال جزای نقدی ديگر و متهم رديف سوم را 
به پرداخت پانزده ميليون ريال جزای نقدی ديگر و متهم رديف چهارم را به پرداخت 
راعايت  با  دريافتی  سانت  پور  برابر  دو  معادل  ديگر  نقدی  جزای  ريال  ميليون  پنج 
تخفيف و هر يك از متهمين رديف پنجم و ششم را به تحمل دو سال حبس تعزيری و 
مضافا متهم رديف پنجم  را به پرداخت 275000000 ريال جزای نقدی ديگر و متهم 
رديف ششم را به پرداخت دو ميليارد ريال جزای نقدی ديگر بابت دو برابر پور سانت 
دريافتی در حق صندوق دولت محکوم مينمايد. در خصوص اتهام رديف دوم از بابت 

جنبه عمومی جرم نظر به اينکه به موجب دادنامه شماره 90470-90/3/28 به همين 

اتهام محکوم شده و رای صادره اجرا شده است موضوع اعتبار امر مختومه را دارد 
مستندا به ماده 6 از قانون آئين دادرسی کيفری قرار موقوفی تعقيب صادر و اعالم می 

گردد . در خصوص جنبه خصوصی جرم و موضوع رد مال متهم رديف دوم را به رد 

مبلغ 77250000 ريال در حق کيوان شعبانی و 26500000 ريال در حق باقر حسينی 
و متهم رديف پنجم را به رد مبلغ 50000000 ريال در حق مجيد متغير و متهم رديف 
ششم را به رد مبلغ 24000000 ريال در حق احسان آداوودی و 65000000 ريال در 
حق احمد جمشيدی و 46000000 ريال در حق هادی مير محمدی  و 45000000 ريال 
در حق اکبر سلطانی و 80000000 ريال در حق افشين اعرابی و 65000000 ريال در 
حق محمد علی و محسن ايراندوست  محکوم می نمايد . درخصوص شکايت آقايان 
اينکه  به  توجه  با  مال  رد  بر  مبنی  دوم  رديف  متهم  عليه  آداوودی   و محسن  ايمان 
به موضوع معنونه در شعبه 1039 دادگاه جزائی تهران رسيدگی شده و به موجب 
صفحه  در  آن  فتوکپی  که   ( گرديده  صادر  رای   90/8/21 شماره907981-  دادنامه 
271 ضميمه پرونده ميباشد ( موضوع اعتبار امر مختومه را دارد مستندا به ماده 6 از 
قانون آئين دادرسی کيفری قرار موقوفی تعقيب صادر و اعالم ميگردد . رای صادره 

نسبت به متهم رديف اول و دوم حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 

تجديد نظر خواهی در محاکم تجديد نظر استان اصفهان و نسبت به متهم رديف سوم 
الی ششم غيابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس 

از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد نظر خواهی در محاکم تجديد نظر استان مذکور 
دادگاه عمومی جزائی مفيديان رئيس شعبه 121  الف 14258 محمد رضا    .  ميباشد 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

2011 در خصوص پرونده کالسه 1947/92 خواهان مهدی مهدی خشوئی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت نرگس باقری تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 

بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گرديده  تعيين  صبح   8:30 ساعت   93/1/20
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب   – پور  نيلی  مدرسه  روبه   – ارباب  اول   – سجاد  درخيابان  واقع  شعبه  اين  به 
 6 شعبه  اختالف   حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان 

در  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  شورای حل 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف 14248 مدير دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ 

2006شماره ابالغيه : 9210100350906030 شماره پرونده : 9209980350901230  
شماره بايگانی : 921363 خواهان غالمرضا منتظر القائم  دادخواستی به طرفيت خوانده 
امينی   به خواسته تامين خواسته  و مطالبه طلب  تقديم دادگاه های عمومی  محمد 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه نهم     دادگاه عمومی ) حقوقی(  
شهر ستان اصفهان واقع در اصفهان– خيابان چهار باغ باال – خيابان شهيد نيکبخت – 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه 
9209980350901230  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/5/14 و ساعت :8:30 
تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 

ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت  در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 

از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
رسيدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست   دوم  نسخه 
ستان حقوقی  شهر  عمومی  دادگاه  نهم   شعبه  14254منشی   الف  م  گردد.   حاضر 

 اصفهان

ابالغ 

2007شماره ابالغيه : 9210100350906075 شماره پرونده : 9209980350900785  
شماره بايگانی : 920865 خواهان شرکت سهامی بيمه آسيا   دادخواستی به طرفيت 
خوانده امير کرمی ورنامخواستی    به خواسته  مطالبه طلب  تقديم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه نهم     دادگاه عمومی ) حقوقی( 

شهر ستان اصفهان واقع در اصفهان– خيابان چهار باغ باال – خيابان شهيد نيکبخت – 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه 
9209980350900785  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/2/3 و ساعت :9:00 
تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب يك نوبت  در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
رسيدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست   دوم  نسخه 
ستان حقوقی  شهر  عمومی  دادگاه  نهم   14253منشی  شعبه  الف  م  گردد.   حاضر 

 اصفهان

ابالغ 

2008شماره ابالغيه : 9210100350906038 شماره پرونده : 9209980350901234  

شماره بايگانی : 921367 خواهان شيدا عليار   دادخواستی به طرفيت خوانده اسماعيل 
عمومی  های  دادگاه  تقديم  تامين خواسته   و  طلب   مطالبه  به خواسته   طغيانی     
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه نهم     دادگاه عمومی ) حقوقی(  

شهر ستان اصفهان واقع در اصفهان– خيابان چهار باغ باال – خيابان شهيد نيکبخت – 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه 
9209980350901234  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/5/12 و ساعت :9:30 
تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب يك نوبت  در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
رسيدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست   دوم  نسخه 
ستان حقوقی  شهر  عمومی  دادگاه  نهم   14252منشی  شعبه  الف  م  گردد.   حاضر 

 اصفهان
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آنچه پیش روی شماس��ت، راهکارهای س��اده و عملی 
برای رهایی یا دست کم به حداقل رساندن استرس های 

صبحگاهی است.
معموال برای کس��انی که ش��اغل هس��تند و باید صبح 
زود از خ��واب بیدار ش��ده و ب��رای رفتن ب��ه محل کار 
 ش��ال و کاله کنند، اس��ترس ام��ری اجتن��اب ناپذیر 

است.
این اس��ترس اما قابل کنترل و مدیریت است به شرطی 

که راه و روش آن را بلد باشید.
آنچه پیش روی شماس��ت، راهکارهای س��اده و عملی 
برای رهایی یا دست کم به حداقل رساندن استرس های 

صبحگاهی است.
1 - آالرم های آرامبخش انتخاب کنید

برای زنگ س��اعت خ��ود یك آهن��گ یا ص��دای آرام 
مثل صداه��ای طبیع��ت انتخ��اب کنید که ب��ه جای 
پری��دن ناگهانی از خواب ش��ما را به آرام��ی بیدار کند. 
همچنین توصیه می ش��ود که ش��ب زودت��ر بخوابید تا 
صبح وقت بیش��تری برای آماده ش��دن داش��ته باشید 
 و به ای��ن ترتی��ب، کمتر دچ��ار اس��ترس صبحگاهی

 خواهید شد.
2 - در طول روز آب کافی بنوشید

حتما در طول روز آب به اندازه کافی بنوش��ید و مراقب 
باشید بدنتان دچار کمبود آب نشود. کم آبی و خشکی 
بدن از عوامل موثر در تشدید استرس به ویژه در ابتدای 

روز است.
3 - زمان کوتاهی ورزش کنید

 ی��ك ورزش صبحگاهی س��بك و کوتاه م��دت مثال تا
 15 دقیقه تاثیر به س��زایی در کاهش استرس اول روز 

دارد.
4 - خوردن صبحانه را فراموش نکنید

یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش استرس صبحگاهی، 
خوردن صبحانه سالم و مقوی اس��ت. غذاهای خانگی، 
ماست و میوه تازه از گزینه های مناسب برای وعده غذایی 

صبحانه هستند.
5 - 10 دقیقه زودتر از خانه خارج شوید

برای این که در طول مس��یر اس��ترس دیر رس��یدن و 
تاخیر خوردن را نداش��ته باش��ید بین 5 ت��ا 10 دقیقه 
 زودت��ر از خانه خارج ش��وید تا س��ر وقت ب��ه محل کار

 برسید.
6 - انعطاف پذیر باشید

نس��بت به پیش��امدها، وظایف و اتفاقات، انعطاف پذیر 
باشید و خود را با مس��ایلی که پیش می آیند، هماهنگ 
کنید. به خاطر مس��ایل جزیی به خودتان استرس وارد 
نکنید و اگر کارها آشفته شده هدفتان را که حفظ آرامش 

است به خودتان یادآوری کنید.

چگونه استرس صبحگاهی را 
ضربه فنی کنیم

 چرا پوست انگشت 
در حمام چروک می خورد

دانش��مندان آلمانی ب��ه یک��ی از بزرگ تری��ن معماه��ای موجود 
 مبنی ب��ر دلیل چروک خوردن پوس��ت انگش��تان در حمام پاس��خ

 دادند.
دستاورد جدید می تواند به درمان های نوین برای بیماری های پوستی 

و ساخت پوست مصنوعی کارآمد منجر شود.
پروفس��ور روالند روث از دانش��گاه توبینگن و دکتر مای فانوی ایوانز 
 از دانش��گاه ارالنگن دلیل این ویژگی قابل توجه پوس��ت را توضیح 

داده اند.
به گفت��ه آن ه��ا، در حمام، الی��ه بیرونی ت��ر پوس��ت، آب را جذب 
 کرده و متورم می ش��ود و خ��ط  الراس هایی را تش��کیل می دهد اما 
ب��ه هنگام خشك ش��دن ب��ه س��رعت ب��ه وضعیت ع��ادی خویش 

بازمی گردد.
ورم و ج��ذب آب در الیه پوس��ت بیرونی تر رخ می ده��د و این الیه 
از سلول های مرده  تش��کیل شده است. این س��لول ها با شبکه ای از 

رشته های ساخته شده از پروتئین کراتین پر شده است.
این رش��ته های کراتین به یکدیگر می پیوندند تا شبکه ای را تشکیل 
 دهند که می تواند به هنگام منبسط ش��دن رش��ته ها، حجمش را تا

 پنج برابر افزایش دهد.
مطالعه جدید می تواند به درمان تعدادی از اختالالت پوستی و خلق 

موادی کمك کند که دارای ویژگی های قابل توجه پوست باشند.
 Physical Review Letters جزیی��ات این مطالع��ه در مجل��ه

منتشر شد.

دانستنی

موم گوش به دانش��مندان در درک هویت اف��راد و حتی آنچه 
خورده اند و مکانی که در آن بوده اند، کمك می کند.

محققان مرکز مونل در فیالدلفیا بر ای��ن باورند این ماده حتی 
می تواند اطالعاتی را در خصوص تمایالت جنس��ی و سالمتی 
افراد نمایش دهد. ای��ن مطالعه همچنین به ارتقای ش��ناخت 
هویت افراد و تعیین قومیت آن ها با بررس��ی موم گوش خواهد 
انجامید.بر اس��اس تحقیقات پیش��ین، بوی زیربغل اطالعات 
فراوانی را در مورد هویت شخصی، جنسیت، تمایالت جنسی و 

وضعیت سالمتی افراد در اختیار می گذارد.
تیم علمی مرکز مونل از شیمی آلی تحلیلی برای شناسایی وجود 
ترکیب های شیمیایی تولیدکننده بو در موم  گوش استفاده کرد 
و دریافت مقادیر این ترکیبات بین افراد دارای اصلیت آس��یای 
 ،cerumen شرقی و قفقاز متفاوت بود. موم گوش با نام علمی
ترکیبی از ترشحاتی از غدد عرق و همچنین مواد چربی است که 

از غدد سباسه)چربی( ترشح شده اند.

گفته  می شود، تغییر کوچك در ژنی موسوم به ABCC11 با 
تولید بوی زیربغل و خش��ك  و مرطوب بودن موم گوش مرتبط 

است.
محققان حاضر در این پروژه گوش 16 مرد سالم را که هشت تن 
از آن ها دارای اصلیتی قفقازی و هشت نفر دیگر دارای اصلیتی 

آسیای شرقی بودند، جمع آوری و تحلیل کردند.
هر نمونه در ی��ك ویال ق��رار داده ش��د و ب��رای 30 دقیقه به 
منظور آزادس��ازی مولکول های هوابرد موس��وم ب��ه ترکیبات 
 آلی فرار )VOCs( که بسیاری از آن ها بودار هستند، حرارت 

دید.
یك دستگاه جاذب س��پس در کالهك ظرف برای جمع آوری 
VOCs از مخازن در بسته قرار داده و از روش های طیف سنجی 
کروماتوگرافی توده گاز برای تحلیل ترکیبات شیمیایی استفاده 

شد.
این بررسی نش��ان داد که 12 ترکیب آلی فرار به طور مداوم در 
موم گوش همه مردان وجود داشت.اگرچه میزان این ترکیبات 
 به عنوان تابعی از پ��س زمینه های قومی ف��رد متفاوت بود که

 بر اس��اس آن قفقازی ها از مقادیر بیش��تری از ای��ن ترکیبات 
نس��بت به نمونه های آسیای ش��رقی )11 مورد از 12 ترکیب( 

برخوردار بودند.

دانشمندان دریافتند؛

موم گوش هویت افراد را فاش می کند

فس��یل  دانش��مندان 
حی��وان عظیم الجث��ه 
ماقبل تاریخی را کشف 
کرده اند که حدود 248 
میلی��ون س��ال پیش، 
هنگام زایمان جانش را 

از دست داده بود.
 Ichthyosaur فسیل
ب��ه معن��ای »خزنده-

ماهی« قدیمی ترین نمونه یك خزنده آبی باس��تانی به شمار 
می آید که حین تول��د فرزندانش جان باخته است.اس��کلت 
جزی��ی این حیوان در اس��تان آنه��وی چین یافت ش��د و بر 
اس��اس آن، یکی از نوزادان در درون بدن م��ادر بوده و نیمی 
از نوزاد دیگری در درون بدن مادر و حدود یك س��وم آن نیز 

بیرون است. 

ش��مع س��اخته  ش��ده 
توس��ط بنیامین شاین، 
تمام نش��دنی  تقریب��ا 
از  ع��اری  و   ب��وده 
 ه��ر گونه اتالفی اس��ت.

ب��ه گ��زارش ایس��نا، 
 Rekindle سیس��تم 
در واقع، شمعدانی است 
که بخش پایین تر آن یك 
حفره توخالی است و مومی که از جوانب شمع ذوب می شود به 
کندی به درون آن می چکد. یك فتیله از مرکز حفره آویزان است 
و به مومی که قبال ذوب شده، امکان شکل گیری مجدد به شکل 
یك شمع جدید را می دهد.ساختار ش��فاف این سامانه امکان 
نظاره شکل گیری آرام شمع جدید را فراهم می کند. این شمع 

در شکل فوالد ضد زنگ، آلومینیوم و پرسلن وجود دارد.

محقق��ان دانش��گاه 
تگزاس موفق به تولید 
ریه انسان در شرایط 
آزمایش��گاهی شدند 
ک��ه گام مهم��ی در 
تولید اندام قابل پیوند 

محسوب می شود.
تولید مهندسی س��از 
ان��دام ب��دن از جمله 
نای، ریه و کبد، راه حل مناس��بی برای جبران کمبود عضو 

پیوندی برای بیماران نیازمند محسوب می شود.
محققان دانش��گاه تگزاس در تحقیقات خ��ود برای تولید 
ریه در محیط آزمایش��گاه از ریه دو کودک که در تصادف 
 رانندگی ج��ان خ��ود را از دس��ت داده بودند، اس��تفاده

 کردند.

کشف شواهد قدیمی ترین 
زایمان مرگبار

 شمعی 
که تمام نمی شود!

 تولید ریه انسان 
در آزمایشگاه

دریچه

حمام تاریخی سلطان امیر احمد
معماری اصیل ایرانی، آکنده از هنر و زیبایی است. رعایت ویژگی های 

اقلیمی که در کنار لطف زیبایی بنا است خانه ی ایرانی را مأمن آرامش 

دل ساخته تا در نوازش نور و رنگ های فیروزه ای صفای دیده آید.
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