
 نحوه و زماناصفهان توانایی جذب توریسم درمانی را دارد 
 دریافت کارت 
 شرکت  در آزمون
 دکترای ۹۳

امام جمعه اصفهان در دیدار با رییس سازمان تامین اجتماعی: 
 رکود، خطرناک تر از

4 تورم است
 سرانه فرهنگی شهرضا 

حال خوبی ندارد 5 2
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 به غربی ها گفته شد
 قطعنامه ها غیر قابل اجرا است 

3

تعیین تکلیف افزایش مرخصی 
زایمان  تا هفته سوم اسفند

معاون رییس جمهور در ام��ور زنان و خان��واده گفت: با 
وجود آن که قرار بود درب��اره راهکارهای اجرایی افزایش 
مرخصی زایمان زنان به 9 ماه در کمیس��یون اجتماعی 
دولت تصمیم گیری ش��ود اما با توجه به نیاز بیشتر برای 
بررسی کارشناس��ی، این کار به جلسه بعدی کمیسیون 

دوهفته آینده موکول شد.

پذیرایي 1100 مدرسه
 ازمیهمانان نوروزي

 افزایش ساعت کار مراکز 
تعویض پالک تا پایان سال

 رییس اداره تعاون و امور رفاهي اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان اعالم کرد: یک هزار و ۱۰۰ مدرسه در استان 
اصفهان آماده پذیرایي ازمیهمانان نوروزي است.سراجی 
گفت: یک هزار و ۱۰۰ مدرس��ه در قالب ۱۱هزار کالس 
درس وی ژه، الف، ب و ج براي پذیرایي از مسافران نوروزي در 
استان اصفهان مجهز شدند. وی با اشاره به تجهیز ۴۰ پایگاه 
استقبال و پذیرش مسافران نوروزي افزود: خانه هاي معلم 
در ش��هر اصفهان و نواحي آموزش و پرورش براي برپایي 

غرفه هاي نمایشگاهي کتاب، سوغات...

جانش��ین ریی��س پلی��س راه��ور از افزای��ش س��اعت 
کار مراک��ز تعوی��ض پالک خ��ودرو خب��ر داد.س��ردار 
 موس��ی امیری با اعالم افزایش زمان س��اعت کار مراکز

داش��ت:  اظه��ار  خودروه��ا،  گ��ذاری  ش��ماره    
به منظور تسهیل و تس��ریع خدمات ش��ماره گذاری به 

متقاضیان با توجه به افزایش خرید و فروش خودرو ...
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 واکنش سردار کمالی به خبر
 افزایش بیش از ۲۴ ماه سربازی 

سردارکمالی شایعات مطرح شده در سطح جامعه و رسانه ها ،مبنی بر این 
که خدمت سربازی افزایش نمی یابد و یا این که بعضا خدمت سربازی بیش 
از 2۴ ماه ذکر می ش��ود را بی پایه و اساس دانست و تاکید کرد: هموطنان 
عزیز ، صرفا به اطالعیه ها و اخبار ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه 

3عمومی ناجا توجه داشته باشند.
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 گز و شیرینی شب عید 
گران نمی شود

  رییس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرنی اصفهان گفت: با 
نزدیک شدن به نوروز 93 قیمت گز و شیرینی افزایش ندارد 

و با همان نرخ کنونی به فروش می رسد.
مهدی رهگذر در گفت و گو با ایمنا با اش��اره به این مطلب، 
اظهار داش��ت: طی 6 ماه گذشته قیمت شیرینی نسبت به 
سال گذشته 2۰ درصد گران شد اما به مناسبت نوروز 93 
افزایش پیدا نمی کند.  وی ادامه داد: تاکنون تولیدکنندگان 
هیچ نوع سهمیه ای در خصوص آرد، روغن و شکر از طرف 

دولت دریافت نکرده اند و قنادی ها این مواد را به صورت آزاد 
تهیه می کنند.   رییس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرنی 
اصفهان تاکید کرد: در س��ال جاری و برای شب عید هیچ 
گونه کمبودی برای تولید شیرینی وجود ندارد و همکاران 
ما تمام شیرینی موردنیاز شب عید را تامین  می کنند.  وی 
خاطرنش��ان کرد: مردم در صورتی ک��ه هرگونه تخلف در 
قیمت یا کیفی��ت را مالحظه کردند می توانن��د با اتحادیه 

تولیدکنندگان گز و شیرینی اصفهان...

رییس اتحادیه تولید گز و شیرینی اصفهان

عرضه بهترین پسته برای ایرانی ها 

مردم 20درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند
استاندار اصفهان در نشست بررسی 
مشکالت تامین آب شرب شهرهای 
و روس��تاهای اس��تان اصفه��ان 
گف��ت: اس��تان اصفه��ان هفتمین 
س��ال اس��ت که پدیده خشکسالی 
را س��پری می کن��د بنابراین مردم 
باید به منظور کاهش تبعات ناش��ی 

از خشکس��الی حداقل 2۰درصددر 
مص��رف آب ش��رب صرف��ه جویی 
 کنند.دکت��ر زرگرپ��ور ب��ا تاکید بر 
صرف��ه جوی��ی در مص��رف آب در 
اصفهان گف��ت: م��ردم اصفهان نه 
تنها باید در اسفند ماه در مصرف آب 

33صرفه جویی کنند ... 4
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جشن های  نوروزی در موزه ها به پا می شود
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجرای برنامه های 
ویژه این س��ازمان در موزه ها و اماک��ن تاریخی-فرهنگی 

همزمان با فرارسیدن ایام نوروز خبر داد.

امین عارف نیا از تمهیدات ویژه سازمان برای ارایه خدمات 
مناسب به مسافران نوروزی خبر داد و گفت: با توجه به این 
که ایام نوروز، فرصتی مناس��ب برای معرفی هر چه بهتر 
موزه ها و اماکن میراث فرهنگی کشورمان است، سازمان 

میراث فرهنگی دس��تورالعمل ها و برنامه های ویژه ای را 
در تمامی استان ها و مراکز تحت پوشش اجرایی می کند.

وی با اشاره به فعالیت تمامی موزه ها و اماکن وابسته فعال 
در روزهای پنج شنبه 29 اسفند و ...



اخبار کوتاهيادداشت

هیات پارلمانی ايران به رياست 
بروجردی عازم سوريه و لبنان شد 

هی��ات پارلمانی ایران امروز به ریاس��ت رییس کمیس��یون امنیت ملی 
عازم س��وریه و لبنان ش��د.  س��ید حس��ین نقوی حس��ینی سخنگوی 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی در 
 این باره گفت: این هیات پارلمانی امروز به ریاست عالء الدین بروجردی

 رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس عاز دمشق، پایتخت سوریه شد.
وی افزود: اعضای این هی��ات پارلمانی را 5 ت��ن از نمایندگان مجلس و 
اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه تشکیل می دهند که در این 
سفر دیدارهایی با مقامات سوری خواهند داشت.سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی تصریح کرد: احتماال این هیات پارلمانی در مسیر بازگشت از 
سوریه، در سفری کوتاه عازم بیروت شده و با مقامات عالی این کشور دیدار 

و گفت وگو خواهد داشت.

 پیگیری استیضاح وزير صنعت 
در مجلس متوقف شد

طراح طرح اس��تیضاح وزیر صنعت با بیان این که استیضاح وزیر صنعت 
فعال تا بعد از تعطیالت نوروز مس��کوت می ماند، گفت: دولت می خواهد 
هزینه برکناری وزیر صنعت به پای مجلس نوش��ته شود.س��ید محمد 
بیاتیان طراح طرح اس��تیضاح محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص آخرین وضعیت استیضاح نعمت زاده اظهار داشت: 
استیضاح محمدرضا نعمت زاده فعالتا بعد از تعطیالت نوروز مسکوت مانده 
اس��ت.وی ادامه داد: ظاهرا می گویند که مجموعه دولت از عملکرد وزیر 
صنعت راضی نیس��تند و قصد برکناری وی را دارند ولی می خواهند این 
هزینه را به پای مجلس بنویسند که این وزیر قربانی برخی وزرای ناکارآمد 
دیگر شود و در نهایت بگویند مجلس در تقابل با دولت است.طراح طرح 
استیضاح وزیر صنعت خاطرنش��ان کرد: بنابراین ما فعالطرح استیضاح 
وزیر صنعت، معدن، تجارت را مس��کوت گذاشته ایم تا ببینیم موضع در 

این زمینه چیست.

توانمندی های داخلی جوهره اصلی 
اقتصاد مقاومتی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حرکت به سمت توانمندی ها 
و ظرفیت های داخلی جوهره اصلی سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
است.حس��ینعلی حاجی دلیگانی پیرامون اقتصاد مقاومتی و مهمترین 
الزامات و نکات الزم برای اجرایی شدن سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
اظهار داشت: سمت نگاه مس��ووالن داخلی به خارج از کشور یک اشتباه 
اس��تراتژیک اس��ت.وی بیان کرد: به جای آن که س��مت و س��وی نگاه 
 مسووالن ما به خارج باشد و کلید حل مشکالت داخلی را در خارج از کشور

 جست  وجو کنند، باید همه توجه و نگاه خود را به سمت تولیدکنندگان 
داخلی معطوف کنند.عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: حرکت تفکری دولت مردان به این سمت که تنها راه 
بهبود اقتصاد کشور توجه به تولیدات و تولیدکنندگان داخلی است و گام 
نهادن در راستای برنامه ریزی برای حمایت از تولیدات و اقتصاد مردمی و 

تقویت بخش تعاونی ها الزمه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است.

غرب با تحمیل فرهنگ تجمل گرايی 
به دنبال رونق اقتصادی خود است

امام جمعه خمینی ش��هر گفت: غرب فرهنگ خود را که زندگی تجملی 
و وارداتی است به دیگر جوامع تحمیل می کند تا بتواند از این راه اجناس 

خود را بفروشد و اقتصاد خود را رونق دهد.
 آیت اهلل عباس رحیم��ی با توجه به این که رهبر معظم انقالب در س��ال 
گذش��ته مبحث اصالح س��بک زندگی را مطرح کردند در مورد س��بک 
زندگی ایرانی و اسالمی و لزوم اصالح سبک زندگی اظهارداشت: ریشه این 
مسایل و تغییر سبک زندگی در تحمیل فرهنگ غرب است. وی در بیان 
دالیل غرب برای تحمیل سبک زندگی خود به جوامع دیگر افزود: غرب، 
فرهنگ خود که زندگی تجملی و وارداتی است را به دیگر جوامع تحمیل 
 می کند تا بتواند از این راه اجناس خود را بفروش��د و اقتصاد خود را رونق 

دهد.

 طراحی دکترين جديد ايران 
برای مقابله با امريکا

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: قریب به سه سال زمان الزم 
بود تا دکترین جدید مقابله با امریکا که مبتنی بر پرهیز از تمرکز در نقاط 

خاص و پرهیز از تبدیل شدن به نقطه هدف بود طراحی شود.
  سردار محمد جاللی رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور در همایش 
مهندسی دفاعی در سپاه که به مناسبت گرامیداشت روز مهندس در تاالر 
اندیشه دانشگاه جامع امام حسین )ع( برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد 
شهدا و شهدای مهندسی گفت: یکی از عواملی که نظام مهندسی دفاعی 
با آن عجین شده است مفهوم تهدیدات می باشد و با تغییر مفهوم تهدید 
نظامات مهندسی نیز دست خوش تغییر می شوند چرا که نظام مهندسی 

دفاعی برای کنترل تهدیدات ایجاد شده است.
وی افزود: نظام مهندسی دفاعی، محصول مقابله بشر با تهدیدات و جنگ 
است و بشر تالش کرده با استفاده از فنون مهندسی بر تهدیدات غلبه کرده 

و آن ها را مدیریت کند.
سردار جاللی با بیان این که مبنای همه تحوالت مهندسی در حوزه دفاعی 
 قرار دارد، ادامه داد: امروز ش��اهدیم که آیین نامه های مهندسی در دنیا

 بر اساس آیین نامه های مهندسی دفاعی امریکا شکل گرفته و این نشان 
از اهمیت حوزه دفاع در فرآیند مهندسی دارد.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کش��ور تصریح کرد: تالش های علمی 
در حوزه مهندسی دفاعی انتها ندارد چرا که حوزه فناوری دایما در حال 
 تغییر اس��ت از این رو س��یالیت فناوری تالش های علم��ی و جهادی را 

می طلبد.
وی با بیان این که یک نظام مهندس��ی دفاعی باید متمرکز بر تغییرات 
تهدیدات باش��د، گفت: در دوران دفاع مقدس نقش مهندسی دفاعی از 
نقش��ی کم اهمیت در آغازین روزهای جنگ تحمیلی تبدیل به نقشی 

تاثیرگذار در آخرین سال های جنگ تحمیلی شد.
وی افزود: پیش از پیروزی انقالب اس��المی دکترین های غربی بر کشور 
حاکم بود؛ در این دکترین ها برتری با قدرت هوایی، افزایش حجم آتش و 
ژاندارمی منطقه بود و همین امر با عث شد نقش مهندسی تضعیف شود.

سردار جاللی خاطر نشان کرد: با آغاز جنگ تحمیلی اتفاقاتی خاص افتاد؛ 
ارتش عراق با توجه به توانمندی مهندسی خود بخشی از خاک کشور را 
تسخیر کرد در حالی که ظرفیت های مهندسی جمهور اسالمی به اندازه 
کافی رشد نیافته بود و از همان نقطه فرآیند ارتقای توان مهندسی دفاعی 

آغاز شد.
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 افخم: سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت میسر است

سخنگوی وزارت امور خارجه به دنبال تحوالت به وجود آمده در اوکراین اظهار داشت : ایران ، تحوالت اخیر در 
کشور اوکراین را با دقت پیگیری می کند.وی افزود : در این چارچوب ، ضمن تاکید بر حفظ ثبات و آرامش و پرهیز 
از خشونت، اعتقاد داریم سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور  میسر است.
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 بررسی عملکرد 
 وزارت خارجه در مذاکرات 

 کسی قصد
 تخريب دولت را ندارد

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی از بررسی عملکرد وزارت 
خارجه در مذاکرات هس��ته ای در این کمیسیون با حضور محمدجواد ظریف 
خبر داد.مصطفی افضلی فرد اظهار داشت: کمیته سیاسی کمیسیون اصل 90 
قرار است هم در مورد پرونده های موجود در این کمیته درباره وزارت خارجه و 
هم در خصوص دغدغه نمایندگان و سواالت آن ها از عملکرد وزارت خارجه در 

مذاکرات هسته ای با حضور وزیر تشکیل جلسه دهد.
وی افزود: ش��کایاتی که از وزارت خارجه در کمیسیون اصل 90 وجود دارد و 
همچنین پرونده های مربوط به این وزارتخانه باب گفت وگو، دعوت و صحبت با 
این وزارتخانه است. عالوه بر این کمیته سیاسی کمیسیون اصل 90 ذاتا وظیفه 
دارد مواردی که فارغ از نامه و ش��کواییه تنها به عنوان دغدغه نمایندگان در 

جلسات علنی یا غیرعلنی مطرح می شود را مورد بررسی قرار دهد.

انتقادها به طیفی از نمایندگان که از تریبون مجلس برای تخریب دولت استفاده 
می کردند باعث شد تا حدادعادل به عنوان رییس فراکسیون اقلیت اصولگرایان 
واکنش نشان دهد. غالمعلی حدادعادل در نطق میان دستور خود خطاب به 
رییس جمهور گفت: مطمئن باشید در مجلس هیچ اراده جمعی و جناحی برای 
تضعیف دولت وجود ندارد.فرآیند تصویب بودجه گواهی بر این مدعا است. وی 
خطاب به رییس جمهور اظهار داشت: آقای روحانی ش��ما با شعار اعتدال به 
پیروزی رسیدید و مردم از شما انتظار دارند اعتدال را توضیح دهید تا هر کسی 
 نتواند خود را زیر نقاب اعتدال مخفی کند. حدادعادل افزود: همان بالیی که

 بر س��ر اصالح��ات در فتن��ه ۸۸ آم��د ش��ما نگذارید فتن��ه گران با ش��عار 
 اعتدال به دولت ش��ما راه پی��دا کنند و منتق��دان را با انگ و رن��گ افراط گر

 ببینند. 

فرس��تاده ویژه دولت بلژیک در امور س��وریه ابراز آمادگی 
 کرد که از طریق مقامات رس��می و سازمان های غیردولتی 
 دو کش��ور ، ش��رایط میدان��ی و نیازه��ای م��ردم س��وریه

 مورد بررسی قرار گیرد و ساز و کارهای الزم برای کمک به 
مردم سوریه از طریق دولت سوریه و با همکاری هالل احمر 
ایران و سوریه و سایر کشورهای اروپایی عالقه مند ایجاد شود.

مارک اوته فرستاده ویژه دولت بلژیک در امور سوریه به همراه 
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه آن کشور یک شنبه 
گذشته  با معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه دیدار کرد.

 دو ط��رف در ای��ن دی��دار ضمن گف��ت وگو و تب��ادل نظر 
 در خصوص ابعاد مختلف مس��اله س��وریه ، در م��ورد نحوه

 کمک رسانی به مردم آن کشور رایزنی کردند.در این دیدار 
امیرعبداللهیان  ضمن تشریح آخرین تحوالت سوریه اظهار 
داشت: کمک رسانی به مردم آسیب دیده سوریه ، مبارزه با 
تروریس��م و افراطی گری و تالش برای حل سیاسی بحران 
این کشور در کانون توجه جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.

وی به تش��ریح همکاری های جاری با برخی از کشورهای 
اروپایی از جمله سوئیس برای کمک رسانی به مردم نیازمند 
در مناطق مختلف آن کشور پرداخت و ابراز آمادگی کرد که 
ساز و کار همکاری سه جانبه ای میان جمهوری اسالمی ایران 

سوریه و بلژیک نیز ایجاد گردد.

استاندار تهران با طرح این پیش��نهاد که دولت مازاد درآمد 
استان ها و کالنشهرها را به آن ها اختصاص دهد، اظهار داشت: 
چنانچه دولت این اق��دام را انجام دهد خیلی از مش��کالت 
مربوط به اس��تان ها برطرف می شود.سیدحسین هاشمی 
در نخستین نشست شورای اداری اس��تان تهران در دولت 
یازدهم که با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار ش��د، 
با بیان این که اولین اقدام استانداری در دولت یازدهم ایجاد 
تعامل میان کلیه دس��تگاه های اجرایی استان، شهرداری و 
شورای شهر بوده اس��ت، افزود: ما در اس��تانداری تعامل را 
محور اصلی کارهای خود قرار داده ای��م.وی ادامه داد: امروز 
مش��اهده می کنیم که وحدتی میان مجموعه دستگاه های 
اجرایی استان، ائمه جمعه، اعضای ش��ورای شهر به تهران 
و شهرستان ها و شهرداری ها و نمایندگان مجلس به وجود 
آمده اس��ت که این تعامل در جهت برون رف��ت از وضعیت 
اقتصادی موجود کمک بسیاری می کند.استاندار تهران ادامه 
داد: توسعه سیاسی مورد نظر مقام رهبری با حضور باشکوه 
مردم در انتخابات 24 خرداد به وقوع پیوس��ت. یقیناتوسعه 
اقتصادی نیز با ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی توسط 
 ایش��ان به وقوع می پیوندد. م��ن امید دارم که این مس��یر

 به صورت شتابان، منطقی و کارشناسی شده توسط مسووالن 
به پیش برود.

     جلسه دادگاه محمد مرسی رییس جمهور معزول مصر به 
اتهام افشای اسرار مصر به ایران برگزار شد. دادستانی مصر در 
این جلسه دادگاه، مرسی را به افشای اسرار دفاعی و امنیتی 
این کشور به سپاه پاسداران ایران متهم کرد. دادستانی مصر 
 مدعی ش��ده اس��ت این اقدام در چارچوب توطئه ای برای

 بی ثباتی مصر انجام شده بود. جلسه دادگاه مرسی در قاهره 
برگزار شد. پرونده افشای اس��رار دفاعی یکی از سه پرونده 
اتهامی مرسی اس��ت. دادس��تانی مصر، مرس��ی و ۳5 نفر 
 دیگر از جمله رهبر اخوان المس��لمین را به توطئه چینی با 
قدرت های خارجی و گروه های حم��اس و حزب اهلل لبنان 
برای بی ثباتی مصر متهم می کند. در این جلسه، دادستانی 
جزییات اتهامات مطرح ش��ده علیه مرس��ی را تشریح کرد. 
دادس��تانی مدعی شد: مرس��ی و دولتمردان وقت به کشور 
خارجی و برای افرادی که برای این کشور فعالیت می کردند 
 بخش��ی از اس��رار دفاعی مصر را فاش کردند و بس��یاری از 
گزارش های امنیتی را به سپاه پاسداران تحویل دادند. هدف 

از این اقدام، بی ثباتی و ناامن کردن کشور بود. 
مرسی به مانند جلسات گذشته، در قفس شیشه ای قرار داده 
شده بود. این قفس دارای تنظیم کننده صداست و قاضی به 
اختیار خود و در مواقع لزوم می تواند صدای قفس متهمان را 

باز کند تا صدای آن ها شنیده شود. 

محمدحسن آصفری گفت: عدم وحدت مسلمانان باعث شده 
است که عوامل غیرمسلمان برای حل مشکالت مسلمانان 
وارد عمل ش��وند که این امر مایه تاسف است.محمدحسن 
آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
اظهارداشت: نهمین دوره اجالس بین المجالس اسالمی در 
تهران با حضور 49 کش��ور جهان در تهران به بهترین شکل 
برگزار ش��د.وی با اش��اره به این که 25 درصد جمعیت دنیا 
مسلمانان هستند، تاکید کرد: الزم است که از این پتانسیل 
و ظرفیت موجود در بین مس��لمانان اس��تفاده بهینه شود، 
برنامه ریزی های درستی برای حضور موفق آن ها در مجامع  
بین المللی صورت گی��رد چراکه این حض��ور قطعاجایگاه 
خوبی در جهان به دنبال خواهد داشت.آصفری تصریح کرد: 
کشورهای اسالمی، کشورهایی غنی در حوزه منابع طبیعی، 
منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز و همچنین نیروی انسانی 
هس��تند و می توان این امور را به عنوان ی��ک فرصت مورد 

توجه قرار داد.
وی بهره مندی از فرصت های اقتص��ادی در جهان را عاملی 
برای بدل شدن به قطب اقتصادی عنوان کرد و گفت: امروز 
عدم انس��جام در بین کشورهای اس��المی باعث شده است 
که در ش��ورای امنیت نماینده ای از 25 درصد جمعیت دنیا 

حضور نداشته باشد.

سیاست داخلی دادگاهسیاست خارجی امنیت  ملی

اعالم آمادگی بلژيک 
برای کمک رسانی 

 تخصیص مازاد درآمد 
هر استان به همان استان

 برگزاری دادگاه مرسی
 با ادعای افشای اطالعات

تالش غرب برای انزوای 
ايران بی نتیجه است
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از 
عضو تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران گفت: در 
وین س��ه موضوع مورد توجه و گفت وگوی هیات 
ایرانی قرار گرفت اول این که هیچ موضوعی خارج 
از توافق نباید طرح شود. دوم این که هیچ موضوعی 
غیر از موضوع هس��ته ای نباید مطرح شود و سوم 

این که قطعنامه ها غیر قابل اجرا هستند.
نقوی حسینی س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: عراقچی معاون 
وزیر ام��ور خارجه و عضو ارش��د مذاک��ره کننده 
میهمان جلس��ه بود و وی گ��زارش مفصلی از دور 
اخیر مذاکرات تیم مذاکرات جمهوری اس��المی و 

1+5 ارایه کرد.
وی اف��زود: در این جلس��ه عراقچ��ی گفت: هدف 
مذاکرات در این دور دس��ت یابی به راه حل جامع 
بود. راه حل جامع که ش��امل: ویژگی های اصلی 

باش��د، این ویژگی ه��ا عبارتند از این ک��ه، ادامه 
فعالیت هس��ته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی، 
لغو کلیه تحریم ها و عادی سازی پرونده هسته ای.

نقوی حسینی گفت: عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
در ادامه بحث گفت که ما از ابتدای مذاکرات گفته 
بودیم که گام های مذاکره و اقدام از گام اول تا گام 
آخر باید ازابتدای کار روشن باش��د. در این دور از 
مذاکرات بر اساس همان توافق مذاکره ادامه یافت 
و بعد از ساعت ها  مذاکره کارشناسی و دو نشست 
ظریف و اش��تون به نتایج مفیدی دس��ت یافتیم.

ابتدای مذاکره گالیه شدیدی نس��بت به رفتارها 
و مواضع برخی اعضای 1+5 نس��بت ب��ه توافق و 
مذاکره بود و بعد از آن س��ه موض��وع مورد توجه 
و گفت وگوی هی��ات ایرانی قرار گرف��ت.اول این 
که هیچ موضوعی خارج از توافق نباید طرح ش��ود 
دوم این که هیچ موضوعی غیر از موضوع هس��ته 

 ای نباید مطرح ش��ود و س��وم این که قطعنامه ها
 غیر قابل اجرا هستند.سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی اظهار داشت: عراقچی در پایان گزارش گفت 
که در این دور از مذاکرات دستور جلسه آینده هم 
مورد موافقت طرفین قرار گرفت. در دور مذاکرات 
آینده چهار موضوع اصلی به بحث گذاشته خواهد 
ش��د:1- غنی سازی جمهوری اس��المی و کمیت 
و کیفی��ت آن2- تحریم ها و کاه��ش و رفع کامل 
 تحری��م ه��ا۳- آب س��نگین اراک 4- هم��کاری

 صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی ،همچنین 
جداول زمانبندی مذاکرات ط��ی چهار ماه آینده 
یعنی تا آخر خرداد تنظیم ش��د و جلس��ات الزم 
پیش بینی ش��د. ش��ش دور مذاکرات پیش بینی 
شده است.همچنین خانم اش��تون اعالم کرد که 
در روزهای نوزدهم و بیستم اسفند به عنوان وزیر 
خارجه اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهد کرد. پس 

از توضیحات عراقچی و اعضای کمیسیون،نظرات 
و دیدگاه های خود را بیان کردند.کریمی قدوسی، 
ن��وذر ش��فیعی، آقامحم��دی، کوث��ری، فتح اهلل 
حسینی،بخش��ایش اردس��تانی، جاللی، کامران، 

حقیقت پور اظهارنظر کردند.
نقوی حس��ینی، س��خنگوی کمیس��یون گفت: 
عراقچی در پاسخ به سواالت و نقطه نظرات گفت 
البی های متعددی بس��یار فعال هستند تا جلوی 
اجرای توافق را بگیرند. رژیم اش��غالگر قدس همه 
تالش خود را به کار گرفتند تا راه حل نظامی علیه 
ایران دنبال شود وامریکا و غرب را به سوی راه حل 

نظامی بکشاند.
وی افزود: عراقچ��ی گفت: غنی س��ازی صفر که 
مورد نظرامریکایی ها و صهیونیس��ت ه��ا بود به 
 نتیجه نرسید و حق غنی سازی جمهوری اسالمی

 به رسمیت شناخته شد و حضور با شکوه مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن و هدای��ت ها و مواضع قاطع 
مقام معظم رهبری موثرتری��ن عوامل بر موفقیت 

تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی است.
همچنین کمیسیون امنیت ملی هیاتی را به سوریه 
و لبنان در همین هفته اع��زام خواهد کرد و هفته 
آینده نیز هیاتی به ریاس��ت بروجردی و تعدادی 
از اعضای کمیس��یون به کوبا و برخی کش��ورهای 

آمریکایی التین سفر خواهند کرد.
    در مذاک�رات اج�ازه داده نش�د 

زياده خواهی ها جايگاهی پیدا کند
رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که در این دور 
از مذاکرات اجازه داده نش��ده که زیاده خواهی ها 
جایگاهی پیدا کن��د، گفت: س��یر نزولی منحنی 
تحریم نش��ان می دهد ک��ه ما بای��د در چارچوب 
 دیپلماس��ی فع��ال ه��م دولت��ی و ه��م پارلمانی 

در راستای اقتصاد مقاومتی تالش کنیم.
عالءالدی��ن بروج��ردی در گفت وگو با ایس��نا در 
ارزیابی از مذاکرات اخیر در وین، گفت: در این دور 
تیم مذاکره کننده به خوبی از منافع ملی و حقوق 
هس��ته ای ملت ایران دف��اع کرده و اج��ازه نداده 
 که زیاده خواهی ه��ا در مذاک��رات جایگاهی پید

کند.
وی با تاکید بر این که طبیعی اس��ت که مذاکرات 
باید در چارچوب سند ژنو پیش برود، اظهار داشت: 
ما نیز در س��طوح متعدد بارها اع��الم کرده ایم که 
 به ق��راری که گذاش��ته ایم پایبند هس��تیم و این 
نشان دهنده اصولگرا بودن نظام جمهوری اسالمی 
ایران است که به عهد و پیمانی که با دنیا می بندد 

پایبند است و عمل می کند.
ریی��س کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی خاطرنش��ان 
 ک��رد: امریکایی ه��ا نی��ز بای��د بدانند ک��ه ما به 
هیچ وجه از حقوق حقه ملت ایران که در چارچوب 
مقررات بین المللی آژانس و عهدنامه» ان پی تی« 
اس��ت کوتاه نخواهیم آم��د و مصرانه ب��ر حقوق 

هسته ای خودپافشاری خواهیم کرد.
بروجردی درباره این که به نتیجه رسیدن مذاکرات 

 و ادام��ه روند اعتمادس��ازی با حف��ظ منافع ملی 
چه قدر ب��ه تثبی��ت حقانی��ت ای��ران و افزایش 
اعتراضات بین المللی ب��ه تحریم کنندگان کمک 
می کند و در سیاس��ت های اقتص��ادی تاثیر دارد، 
اظهار داشت: در هر صورت وقتی که فضای سیاسی 
باز می شود طبیعی اس��ت که فضای اقتصادی هم 
رونق بیش��تری می گیرد و بس��یاری از شرکت ها 
عالقه مندی نش��ان می دهن��د که با کش��ورمان 

همکاری داشته باشند.
وی با اش��اره ب��ه س��یر نزول��ی منته��ی تحریم 
خاطرنشان کرد: تمامی این ها نویدبخش وضعیتی 
اس��ت که در آین��ده در این بعد خواهیم داش��ت. 
 البته اتکای ما حتما باید ب��ر توانمندی های ملی و

 اقتصاد مقاومتی باشد که این اصل قضیه است.
رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: البته 
در اقتصاد مقاومتی نیز کار اقتصادی با دنیا بخشی 
از رونق اقتصادی ما اس��ت و آن باید در چارچوب 
دیپلماس��ی فعال هم دولتی و هم پارلمانی هر چه 

بیشتر خود را نشان دهد.

جزيیات توافق وين از زبان عراقچی

به غربی ها گفته شد قطعنامه ها غیر قابل اجرا است 
گاليه شديد ايران از برخی اعضای 1+5  در وين

 بروجردی:
سیر نزولی 

منحنی تحريم
 نشان می دهد که ما بايد
 در چارچوب ديپلماسی

 فعال هم دولتی و
 هم پارلمانی

در راستای
 اقتصاد مقاومتی

 تالش کنیم



یادداشت

وظیفه عمومی

واکنش سردار کمالی به خبر افزایش 
بیش از ۲۴ ماه سربازی؛ 

زمان سربازی به تعداد تولد 
پسران بستگی دارد

جانش��ین منابع انس��انی س��تاد کل نیروهای مس��لح 
توضیحاتی درباره افزایش مدت زمان خدمت س��ربازی 
ارایه کرد.مراد مالیی، معاون وظیفه عمومی فرماندهی 
انتظامی کردستان از احتمال افزایش مدت زمان خدمت 
سربازی در سال های آینده در س��طح کشور خبر داد و 
گفت: با توجه به سقف نیاز نیروهای نظامی و انتظامی و 
کاهش تعداد مشمولین سربازی سقف خدمت در آینده 

به بیش از 24 ماه تغییر خواهد کرد. 
 به گزارش اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا، 
جانشین منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح مدت 
خدمت س��ربازی در حال حاضر را ای��ن گونه بیان کرد: 
مدت خدمت سربازی در مناطق امنیتی و عملیاتی 18 
ماه ،مناطق محروم و بد آب وهوا 19 ماه ،س��ایر مناطق 
 نیروهای مسلح 21 ماه و دس��تگاه های دولتی 24 ماه 
می باش��د .وی گفت: باتوجه به کاه��ش موالید ذکور، 
احتم��ال افزایش مدت خدمت س��ربازی وج��ود دارد. 
در خصوص افزایش مدت خدمت س��ربازی، ستاد کل 
نیروهای مس��لح با توجه به میزان موالید ذکور، تامین 
نیروی انس��انی نیروهای مس��لح و ارزیابی به کارگیری 
صحیح سربازان، تصمیم نهایی را در نیمه دوم اسفند ماه 

خواهد گرفت ودر اسرع وقت به اطالع مردم می رسد.
سردارکمالی ش��ایعات مطرح شده در س��طح جامعه و 
 رس��انه ها ،مبنی بر این ک��ه خدمت س��ربازی افزایش

 نمی یابد و یا این که بعضا خدمت س��ربازی بیش از 24 
ماه ذکر می شود را بی پایه و اساس دانست و تاکید کرد: 
هموطنان عزیز ، صرفا به اطالعیه ها و اخبار س��تاد کل 
نیروهای مس��لح و س��ازمان وظیفه عمومی ناجا توجه 

داشته باشند.
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اصفهان پاکیزه ترین شهر ایران شناخته شد
معاون خدمات شهری ش��هردار اصفهان گفت: اصفهان در سال های گذش��ته از سوی محیط زیست 
به عنوان پاکیزه ترین شهر کشور ش��ناخته شده است.  محس��ن رنجبر از برنامه ریزی هفت سازمان و 
مدیریت های سه گانه حوزه خدمات شهری و شهرداری های مناطق 15گانه برای استقبال از بهار خبر داد .
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رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجرای برنامه های ویژه 
این س��ازمان در موزه ها و اماکن تاریخی-فرهنگی همزمان با 

فرارسیدن ایام نوروز خبر داد.
امین عارف نیا از تمهیدات ویژه س��ازمان ب��رای ارایه خدمات 
مناسب به مسافران نوروزی خبر داد و گفت: با توجه به این که 
ایام نوروز، فرصتی مناسب برای معرفی هر چه بهتر موزه ها و 
اماکن میراث فرهنگی کشورمان است، سازمان میراث فرهنگی 
دس��تورالعمل ها و برنامه های ویژه ای را در تمامی استان ها و 

مراکز تحت پوشش اجرایی می کند.
وی با اش��اره به فعالیت تمامی موزه ها و اماکن وابس��ته فعال 
در روزهای پنج شنبه 29 اس��فند و جمعه اول فروردین سال 
93، تصریح کرد: ساعت کار موزه ها و اماکن وابسته به سازمان 
میراث فرهنگی در ایام نوروز از س��اعت9 ت��ا 19 خواهد بود، 
افزایش س��اعت کاری کاخ موزه ها، موزه ها و اماکن فرهنگی-

 تاریخی ک��ه ظرفی��ت بازدید بیش��تری دارند ب��ا صالحدید 
 مدی��ران کل اس��تان ها و مدی��ران کاخ موزه ها ام��کان پذیر

 است.
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی سازمان همچنین 
 به لغ��و تعطیلی هفتگ��ی موزه ها و اماک��ن تاریخی-فرهنگی

 تحت پوش��ش در ایام نوروز اش��اره کرد و افزود: نرخ ورودی 

موزه ها و اماکن تاریخی-فرهنگی تحت پوشش سازمان میراث 
فرهنگی در ایام نوروز تغییر نمی کند.

عارف نیا از باز بودن تمامی موزه ها و اماکن فرهنگی-تاریخی 
تحت پوش��ش در روز 13 فروردین خبر داد و اظهار داش��ت: 
براساس بخشنامه ای که توس��ط مدیرکل امور موزه ها و اموال 
منقول تاریخی-فرهنگی ابالغ ش��ده اس��ت، مدیران موزه ها 
باید تا پیش از آغاز تعطیالت نوروز نس��بت به متحدالش��کل 
کردن لب��اس کارکنان موزه ه��ا، نص��ب کارت معرفی بر روی 
لباس راهنمایان موزه، توزیع بروشور، کاتالوگ و لوح فشرده، 
نصب زیرنویس و تابلوهای دو زبانه برای معرفی اش��یا، اماکن 
و بناه��ای تاریخی و فرهنگ��ی، اقدام��ات الزم را انجام دهند.

وی در ادام��ه ب��ه برپایی نمایش��گاه های مرتبط ب��ا موزه ها و 
میراث فرهنگی اش��اره کرد و گفت: نمایش��گاه آثار توقیفی و 
اهدایی در اس��تان ها و برگزاری نمایش��گاهی از مجموعه آثار 
موجود در مخ��ازن موزه ها ک��ه تاکنون به نمای��ش درنیامده 
 از دیگر برنامه های س��ازمان می��راث فرهنگ��ی در ایام نوروز

 است.
عارف نیا تصریح کرد: نمایش��گاه آثار مجموعه داران خصوصی 
استان ها، نمایشگاه مش��ترک از آثار متعلق به حوزه تاریخی-

فرهنگ��ی اس��تان های همج��وار، نمایش��گاه آث��ار حاصل از 
کاوش های باستان شناسی اس��تان ها، نمایشگاه عکس از آثار، 

بناها و اماکن فرهنگی-تاریخی اس��تان ها و نمایش��گاه عکس از 
اشیای مرمت ش��ده قبل و بعد از مرمت، در طول ایام نوروز برای 

عالقه مندان برپا می شود. 
رییس مرکز روابط عمومی س��ازمان می��راث فرهنگی همچنین 
از اج��رای برنامه های��ی در راس��تای ج��ذب و حض��ور بیش��تر 
بازدیدکنندگان موزه ها و اماکن تاریخی-فرهنگی خبر داد و گفت: 
در بس��یاری از موزه ها و کاخ موزه ها تغییرات ش��کلی و محتوایی 
در اش��یای ویترین ها و گالری ها ایجاد شده اس��ت، همچنین به 
کارگیری راهنمایان مجرب موزه در تمام��ی این مجموعه ها در 

دستور کار قرار گرفته است.
توره��ای برپای��ی   وی 

برگ��زاری  و  روزه  ی��ک   
در  ن��وروزی  جش��ن های 
محوطه و مکان های مناسب 
در موزه ها و اماکن فرهنگی-

تاریخی را از دیگر برنامه های 
تعطی��الت ن��وروز دانس��ت 
و تصری��ح ک��رد: مس��ابقات 
فرهنگ��ی، هن��ری از جمله 
مس��ابقه نقاش��ی، طراحی، 
 عکاس��ی و خاطره نویس��ی

 در زمینه می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری 
در موزه های استان ها برگزار 
می ش��ود.عارف نیا تصری��ح 
کرد: باجه های بلیت فروشی 

در نق��اط مختلف ش��هرهای پربازدیدکننده به منظور تس��هیل 
و تس��ریع در تهیه بلی��ت بازدیدکنندگان، راه اندازی می ش��ود.

رییس مرک��ز روابط عموم��ی و اطالع رس��انی س��ازمان میراث 
فرهنگی ادامه داد: در صورت امکان ،موس��یقی س��نتی مربوط 
به هر یک از اس��تان ها در محوطه و مکان های مناسب موزه   ها و 
 اماکن فرهنگی-تاریخی با رعایت شئونات دهه اول فاطمیه اجرا

 می شود.
وی افزود: طرح نظرسنجی و نیازسنجی مخاطبان موزه ای برای 
ارایه برنامه های بهتر و باکیفیت ت��ر در روزهای پایانی تعطیالت 
نوروز در اماک��ن تاریخی-فرهنگ��ی و موزه های تحت پوش��ش 

سازمان اجرا می شود.
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی 
به کارگاه ها و ویژه برنامه های مجموعه ه��ای فرهنگی-تاریخی 
برای ارایه خدم��ات فرهنگی و هن��ری به ک��ودکان و نوجوانان 
اشاره کرد و افزود: با ش��عار»میراث فرهنگی، گنج یادگیری« در 
مراکز وابسته به سازمان با برنامه های متنوع و جذاب به استقبال 
کودکان و نوجوانان خواهیم رفت و در تعامل با ش��بکه دو سیما 
)ش��بکه کودک( در خصوص ضرورت صیانت از میراث فرهنگی 

کشورو حفظ طبیعت ویژه برنامه هایی را تدارک دیده ایم.

  رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی:

جشن های  نوروزی در موزه ها به پا می شود

 برگزاری نمایشگاهی 
از مجموعه آثار

 موجود در مخازن 
موزه ها که تاکنون 

به نمایش درنیامده 
از دیگر برنامه های 

سازمان میراث 
فرهنگی در

 ایام نوروز است

یادداشت

1100 مدرسه در استان آماده 
پذیرایي ازمیهمانان نوروزي است

 رییس اداره تعاون و امور رفاهي اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
اعالم کرد: یک هزار و 1۰۰ مدرس��ه در اس��تان اصفهان آماده پذیرایي 
ازمیهمانان نوروزي است.سراجی گفت: یک هزار و 1۰۰ مدرسه در قالب 
11هزار کالس درس وی ژه، الف، ب و ج براي پذیرایي از مسافران نوروزي 

در استان اصفهان مجهز شدند.
وی با اش��اره به تجهیز 4۰ پایگاه اس��تقبال و پذیرش مسافران نوروزي 
افزود: خانه هاي معلم در ش��هر اصفهان و نواحي آموزش و پرورش براي 
برپایي غرفه هاي نمایشگاهي کتاب، سوغات، صنایع دستي و مواد غذایي 

آماده است.
 وي با بیان این که س��ال گذش��ته 118 هزار خان��واده فرهنگي در قالب 
یک میلیون و ۷۶4 هزار نفر در این استان اسکان یافتند، پیش بیني کرد 

امسال این آمار 2۰درصد افزایش مي یابد.
به گفته وي میهمان��ان نوروزی فرهنگی سراس��ر کش��ور از دهم تا 2۰ 
اسفند مي توانند براي رزرو اسکان به نشاني اینترنتي آموزش و پرورش 
مراجعه کنند. گفتنی است، ستادهاي نوروزي فرهنگي استان اصفهان 
 از 28 اس��فند امس��ال تا 12 فروردین س��ال آینده پذیراي مس��افران 

است.

 افزایش ۴5 درصدی
 ماموریت های تنفسی اورژانس 115 
 ماموریت های تنفس��ی اورژانس 115 اصفهان ب��ا افزایش 45 درصدی

 رو به رو بوده است.
غفور راستین اظهار داشت: کارشناسان اورژانس 115 استان اصفهان طی 
روزهای 2۶ بهمن ماه لغایت 2 اسفندماه س��ال جاری با انجام دو هزار و 
139 ماموریت و حضور بر بالین 452 بیمار و مصدوم به صورت سرپایي به 
آن ها امداد رساني و در یک هزار و 41۷ مورد دیگر حادثه دیدگان را ضمن 
انجام اقدامات پیش بیمارس��تانی با آمبوالنس هاي 115 به بیمارستان 

منتقل کردند.
 وی افزود: در ای��ن مدت2۷۰ بیمار ب��ا ناراحتي هاي قلب��ي ،119نفر با 
بیماري هاي تنفس��ي، 9۶ بیمار با مس��مومیت هاي دارویي و غذایي از 

خدمات اورژانس 115 بهره مند شدند.

مردان 5 برابر زنان جان می بازند
قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفت: بیشترین علت مرگ بین 
سنین 3۰ تا 45 سال در مردان ایرانی حوادث جاده ای، ترافیکی و سقوط 
است. آمارها نشان می دهد حوادث ترافیکی مردان 3 تا 5 برابر زنان است.

  ناصر کالنتری در نشست خبری هفته سالمت مردان اظهار داشت: ما باید 
شرایطی را فراهم کنیم که مردان جامعه به عنوان نیمی از جمعیت کشور 

نگاه مجدد و اصالح شده ای به خودشان داشته باشند.
 وی گفت:  اگر به مراکز بهداش��تی و درمانی و مطب های خصوصی نگاه 
کنیم بی��ش از ۷۰ درصد مراجع��ات در بخش مراقبت های پزش��کی و 
غربالگری مربوط به خانم هاست چرا که مردان فکر می کنند که قوی ترند 

و دیرتر بیمار می شوند. 
نتیجه آن، این می ش��ود که س��ن امید ب��ه زندگی در زنان ۷5 س��ال و 
در م��ردان ۷2 س��ال اس��ت.وی اف��زود: در عین ح��ال می��زان مرگ 
 و میر پس��ران نس��بت ب��ه دخت��ران در س��نین زیر 5 س��ال بیش��تر

 است.

 379 جلد گواهینامه رانندگی 
در اصفهان توقیف شد

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از توقیف 3۷9 گواهینامه 
 رانندگی بر اس��اس کس��ب نمره منفی رانندگان متخل��ف در یازده ماه

 سال جاری خبر داد. س��رهنگ حس��ین غالمی گفت: برابر ماده هفت 
قانون جدید راهنمایی و رانندگی، گواهینامه ضبط ش��ده این افراد پس 
از پرداخت جریمه قانونی و س��پری ش��دن مدت ضبط، به صاحبان آن 

تحویل داده می شود.
وی اظهار داشت: کسانی که در مدت ضبط گواهینامه اقدام به رانندگی 
 کنند به مجازات مقرر برای رانندگی ب��دون گواهینامه محکوم خواهند

 شد. 
سرهنگ غالمی اجرای این طرح را در افزایش میزان حساسیت رانندگان 
نسبت به رعایت مقررات رانندگی بس��یار موثر خواند و گفت: پلیس در 
مدت باقیمانده سال جاری و به منظور کاهش تلفات ناشی از تصادفات با 
قاطعیت در مورد تخلفات و توقیف خودروها و گواهینامه های متخلفان 

اقدام خواهد کرد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان از همش��هریان خواس��ت در 
روزهای پایانی سال برای کمک به روان سازی ترافیک شهری از خودرو 
شخصی استفاده نکنند و در تردد داخل شهری حتی المقدور از وسایل 

نقلیه عمومی استفاده کنند.

اخبار کوتاه
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 افزایش ساعت کار مراکز تعویض پالک 
تا پایان سال

استاندار اصفهان: دستگاه های اجرایی صنایع دستی بخرند

 تعیین تکلیف افزایش مرخصی زایمان
 تا هفته سوم اسفند

 نحوه و زمان دریافت کارت شرکت
 در آزمون دکترای 93

جانش��ین رییس پلیس راهور از افزایش 
س��اعت کار مراک��ز تعوی��ض پ��الک 
خ��ودرو خبر داد.س��ردار موس��ی امیری 
 با اع��الم افزایش زمان س��اعت کار مراکز

  ش��ماره گذاری خودروها، اظهار داشت: 
 به منظ��ور تس��هیل و تس��ریع خدمات

 ش��ماره گذاری به متقاضی��ان با توجه به 
افزایش خرید و فروش خودرو در ماه پایانی 
سال ساعت کار واحدهای شماره گذاری 
مستقر در کارخانجات مراکز تعویض پالک 
اس��تان ها و دفاتر خدم��ات خودرویی از 

ابتدای اسفندماه افزایش یافت.
وی ادامه داد: بر این اساس مراکز تعویض 
پالک پایتخت در دهه اول اسفند از ساعت 
۷ صبح تا 1۷، در دهه دوم  اسفند از ساعت 
۷ صبح تا 19 و در دهه سوم نیز از ساعت ۷ 
صبح تا 22 باز بوده و به متقاضیان خدمات 

ارایه می کند.
به گفته جانش��ین رییس پلی��س راهور، 
درشعب اس��تان ها نیز دهه اول اسفند از 
ساعت ۷ صبح تا 1۶، دهه دوم اسفند ۷ تا 
18 و دهه سوم اسفند نیز از ساعت ۷ تا 2۰ 

فعال هستند.
امیری با بیان این که ساعت کار واحدهای 
ش��ماره گذاری کارخانج��ات نیز افزایش 
یافته اس��ت تاکید کرد: این مراکز در دهه 
اول اسفند از ساعت ۷:3۰ تا 1۷، دهه دوم 
اسفند از س��اعت ۷:3۰ تا 19 و دهه سوم 
اسفند نیز از س��اعت ۷:3۰ تا 22 به مردم 

خدمات ارایه می کند.

اس��تاندار اصفه��ان در نامه ای از دس��تگاه ه��ای اجرایی 
 اس��تان خواس��ت به منظور حمایت و تقویت هنرمندان
  صنایع دستی برای اس��تفاده در مناسبت های مختلف و

 به عنوان هدیه، صنایع دس��تی بخرند. در نامه اس��تاندار 
اصفهان به دس��تگاه ه��ای اجرایی آمده اس��ت: این اقدام 
برای جلوگیری از تداوم آس��یب های جدی وارد شده در 
س��نوات اخیر بر هنرمندان و صنعتگ��ران عرصه صنایع 
دس��تی موثر است.رس��ول زرگرپور اف��زود: خرید صنایع 
دستی استان اصفهان توسط دس��تگاه های اجرایی باعث 

افزایش می��زان تقاض��ا در اقتصاد این بخ��ش و موجبات 
رونق و توس��عه این هنر و صنعت ملی و مذهبی را فراهم 
خواهد کرد.وی خاطر نشان کرد: صنایع دستی هر کشور 
 به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و بخشی از میراث کهن

 ملت ها نقش مهمی در معرفی تمدن و پیش��ینه تاریخی 
 ه��ر س��رزمین دارد.اس��تاندار اصفهان صنایع دس��تی را 
به عن��وان پدیده ای تم��ام عیار برای بی��ان صنعت و هنر 
نی��اکان و نمایش��گر ذوق و هن��ر مردم هر کش��ور عنوان 
 کرد. زرگرپور گفت: صنایع دس��تی ایران علی رغم فراز و 

 نش��یب های فراوان و حتی بی مهری در برخی دوران ها
 در زمره با ارزش ترین هنرهای کاربردی جامعه مطرح بوده 
و نه تنها از جنبه های فرهنگ��ی بلکه از جهات اقتصادی و 
اجتماعی مورد توجه مردم جهان است.اس��تاندار اصفهان 
با اش��اره به این که اصفهان پایتخت صنایع دس��تی ایران 
محس��وب می ش��ود، افزود: ویژگی های فک��ری و روانی 
صنعتگران اصفهانی مانند ذوق، پش��تکار، هنر و ...موجب 
شده تا فرآورده های دست ساز اصفهان نه تنها در ایران بلکه 

در کشورهای خارجی مشتری فراوان داشته باشد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده 
گفت: با وج��ود آن که ق��رار ب��ود درباره 
راهکارهای اجرایی افزایش مرخصی زایمان 
زنان به 9 ماه در کمیسیون اجتماعی دولت 
تصمیم گیری شود اما با توجه به نیاز بیشتر 
برای بررسی کارشناسی، این کار به جلسه 
بعدی کمیسیون دوهفته آینده موکول شد.

ش��هیندخت م��والوردی در گفت وگو با 
ایسنا، با اعالم این خبراظهارداشت: بررسی 
افزایش مرخصی زایمان یکی از دستورات 
جلسه  کمیس��یون اجتماعی دولت بود و 

کمیسیون تخصصی که مامور بررسی این 
قانون بود، درباره نحوه اجرایی کردن آن، 
پیشنهاداتی داد اما به علت به اتمام نرسیدن 
بررسی ها به منظور کار کارشناسی دقیق تر، 
تصمیم گیری در این زمینه به جلسه های 
بعدی موکول ش��د.معاون رییس جمهور 
در امور زن��ان و خان��واده، اف��زود: یکی از 
پیشنهادهای کمیته تخصصی کمیسیون 
اجتماعی دولت این بود که موضوع افزایش 
مرخصی زایمان عالوه بر بخش دولتی، به 
بخش غیردولتی نیز تس��ری داده شود. بر 
اساس پیش��نهاد این کمیته، دستگاه ها از 
اعتبارات مربوط به خود، مابه التفاوت ناشی 
از افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 
ماه را بپردازند و کارفرمایان نیز این میزان 
را با توافق با مستخدم )کارمند( پرداخت 
کنند.موالوری در پایان گفت: این پیشنهاد 
به علت به وج��ود آوردن الزام برای بخش 

غیردولتی ممکن است مساله ساز باشد. 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
با اش��اره به زمان برگزاری آزمون دکترای 
93 جزییات نحوه دریافت و زمان دریافت 

کارت آزمون دکترا را تشریح کرد.
 حس��ین توکلی مش��اور عالی س��ازمان 
س��نجش آموزش کش��ور اظهار داش��ت: 
اطالعیه سازمان س��نجش آموزش درباره 
تاریخ، نح��وه پرین��ت کارت و رفع نقص 
کارت ش��رکت در آزمون دکترای س��ال 
93 از ساعت 15 یک ش��نبه 4 اسفندماه 
بر روی س��ایت س��ازمان س��نجش قرار 

 گرفته و در نشریه پیک سنجش دوشنبه 
 5 اسفند نیز منتشر شده است و در نشریه 
پیک سنجش روز دوشنبه 12 اسفندماه نیز 

منتشر می شود.
وی افزود: بر اس��اس این اطالعیه منتشر 
ش��ده کارت ش��رکت در آزم��ون تع��داد 
24۰ هزار و 3۶1 داوطل��ب آزمون دکترا 
از روز سه ش��نبه 13 اس��فندماه به همراه 
برگ راهنم��ای آزم��ون بر روی س��ایت 
س��نجش آموزش کش��ور ق��رار می گیرد 
 و داوطلبان تا س��اعت 24 روز پنج ش��نبه

 15 اس��فندمهلت دارند نسبت به دریافت 
پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام 

کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
افزود: داوطلبان  متقاضی شرکت  در آزمون  
دکترا برای دریافت پرینت کارت شرکت در 
آزمون باید در تاریخ تعیین شده به سایت 

اینترنتی سازمان مراجعه کنند.

امام جمعه اصفهان گفت: اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به 
قطب پزشکی ایران را دارد.

 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار رییس سازمان 
تامین اجتماعی کشور و مدیر کل و معاونین تامین اجتماعی 
استان بر استفاده از ظرفیت های پزش��کی کشور تاکید و 
اظهار داش��ت: در حال حاضر ایران از نظر پزشکی چیزی 
کم ندارد؛ لذا برای جذب توریس��ت های درمانی به کشور 

باید برنامه ریزی کرد.
وی تاسیس ش��هرک س��المتی جامع و کامل در اصفهان 
را پیش��نهاد داد و گفت: اصفهان هم از نظ��ر جغرافیایی و 
مرکزیت آن در کش��ور و هم از نظر اس��تعدادها و نخبگان 
پزشکی این ظرفیت را دارد که با تاسیس شهرک سالمت 
در مس��احتی 1۰۰ هکتاری، زمینه جذب توریس��ت های 
 درمانی کش��ورهای منطقه و همس��ایه به ایران را فراهم 

کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در این شهرک سالمت، 
برای هر تخصص بیمارستان ویژه ای تعبیه و از متخصصان 
 برجسته اس��تان و کش��ور برای همکاری دعوت به عمل

 آید.

وی طراحی باند فرود برای بالگرده��ای امدادی و احداث 
مراکز  خرید مجهز را پیشنهاد داد و گفت: وقتی قرار است 
پذیرای بیماران کشورهای دیگر نیز باشیم، باید هم از نظر 
رفاهی و هم از نظر اقامتی مکان های مناس��بی راه اندازی 
و ب��رای مخاطبان مختلف ب��ا تمکن مالی متف��اوت ارایه 

خدمت کنیم.
 وی اظهار داش��ت: س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی می تواند 
 در ای��ن زمین��ه پیش ق��دم ش��ده و ب��رای ادام��ه کار از

 بخش خصوصی کمک بگیرد.
طباطبایی نژاد همچنین به موضوع بیمه های ساختمانی 

اش��اره کرد و گفت: افرادی که اقدام به س��اخت مس��کن 
می کردند عالوه بر بیمه کارگران در حال کار مجبور بودند 
بر اس��اس متراژ زمین مبلغی را به عنوان بیمه ساختمانی 
پرداخت کنند اما بیمه هیچ تعه��دی در قبال این هزینه 

دریافتی نداشت.
وی ادام��ه داد: از نظر حکم ش��رعی م��ا نمی توانیم پولی 
را از کس��ی بگیریم و در قب��ال آن خدمت��ی ارایه ندهیم 
 لذا دریافت این هزینه با اش��کال ش��رعی مواجه بود که با 
 پیگیری های صورت گرفت��ه، دریافت ای��ن هزینه ملغی

 شد.
وی با اش��اره به این که برخی مس��ووالن مجددا به دنبال 
برگرداندن آن رویه اش��تباه هس��تند گفت: بن��ده با بیمه 
کارگران س��اختمانی مش��کلی ندارم، بلکه معتقدم بیمه 
این قشر نیز باید مانند بیمه رانندگان کامیون ها از طریق 
دولت حل شود اما اگر بر اساس توجیه های انجام شده پول 
دریافتی تحت عنوان بیمه ساختمانی، برای بیمه کارگران 
ساختمانی هم هزینه شود باز اشکال شرعی دارد، چرا که 
نمی توان کسی را مجبور به پرداخت هزینه ای کرد و آن را 

برای کس دیگری خرج کرد.

امام جمعه اصفهان در دیدار با رییس سازمان تامین اجتماعی: 

اصفهان توانایی جذب توریسم درمانی را دارد 
اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به قطب پزشکی ایران را دارد
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اخبار کوتاهيادداشت

سمیرم پیشتاز تولید ماهی سردآبی 
مدیر جهادکشاورزی سمیرم گفت: شهرستان سمیرم با تولید ساالنه 
2هزار و 240 تن ماهی س��ردآبی در جایگاه نخس��ت اس��تان اصفهان 
قرار دارد.  همت علی انصاری میانگین تولید س��االنه ماهی سردآبی در 
این شهرستان را 2هزار و 240 تن اعالم کرد و اظهار داشت: شهرستان 
س��میرم با تولید 57 درصد ماهی های سردآبی اس��تان اصفهان مقام 
نخست استان را به خود اختصاص داده است.وی میزان تولید این نوع 
ماهی در سمیرم را در سال گذشته یک هزار و 750 تن اعالم کرد و افزود: 
ماهی های تولید شده سمیرم با کیفیت باال و دارای گواهی سالمت است.

مدیر جهاد کشاورزی سمیرم تصریح کرد: 26 مزرعه پرورش ماهی در 
این شهرستان فعالیت دارد که زمینه اشتغال بیش از100 نفر را به طور 

مستقیم و غیرمستقیم فراهم آورده  است.

 افزايش نرخ بلیت شناورهای 
مسافری در نوروز امسال

معاون دریایی سازمان بنادر با اش��اره به ورود شناور های مدرن 60 الی 
150نفره به ناوگان مسافری، گفت: در راستای کاهش زیان تردد های 
یک سر خالی و ارتقای کیفیت خدمات، جابه جایی مسافران نوروزی با 

درصدی افزایش نسبت به سال قبل، انجام می شود.
 سید علی اس��تیری با اش��اره به افزایش نرخ بلیت شناورهای مسافری
  در نوروز امس��ال، اظهار داشت: تا س��ال گذشته ش��ناورهای ناوگان

 مس��افری دریایی، ظرفیت کمتری داش��تند اما امس��ال شناورهای 
 جدید با ظرفیت 60 ت��ا 150 نفر در ناوگان مس��افری دریایی فعالیت 
می کنند.وی تاکید کرد: این ش��ناورهای مدرن با قایق های قدیمی تر 
متفاوت است و قطعا نرخ جابه جایی آن ها نیز تفاوت دارد.استیری تاکید 
کرد: البته این در حالی است که نرخ جابه جایی در شناورهای مسافری با 
توجه به هزینه باال و خدمات مطلوب، نسبت به نرخ سایر شقوق حمل و 

نقلی، بسیار پایین تر است.

 بومی سازی والوهای ديافراگمی 
ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه

کارشناس خرید قطعات یدکی ساخت خارج ش��رکت فوالد مبارکه 
اصفهان از بومی س��ازی والوهای دیافراگمی ناحیه آهن س��ازی این 
ش��رکت خبر داد. مهدی مکاری گفت: این بومی س��ازی به مدت 10 
ماه با بهترین کیفیت انجام ش��د.وی مزیت های اج��رای این پروژه را 
عالوه بر صرفه جویی ارزی و جلوگیری از خروج ارز از کش��ور، ساخت 
داخل کردن و اس��تفاده از توانمندی داخلی کارشناسان و پیمانکاران 
داخلی و همچنین صرفه جویی در زمان تدارک و گارانتی محصول بیان 
 کرد.ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با تولید بیش از ش��ش میلیون تن 

بزرگ ترین تولید کننده فوالد خام کشور است.

پروژه آب رسانی به ناحیه صنعتی 
کمشچه اصفهان افتتاح شد

پروژه آب رس��انی به ناحیه صنعتی کمش��چه با حضور معاون عمرانی 
استاندار، فرماندار شهرستان برخوار و مسووالن محلی افتتاح شد.

  این پروژه با هزینه بیش از یک میلی��ارد و 250 میلیون ریال در مدت
11 ماه انجام ش��ده و تمام هزینه های اجرای آن از محل منابع جاری 

تامین شده است.
 این طرح آب رس��انی ش��امل 710 متر لوله گذاری با لوله آزبست قطر

  200 میلیمتر و دو ه��زار و 110 متر لوله گذاری با لوله آزبس��ت قطر 
 150 میلیمت��ر اس��ت و عبور عرضی ای��ن خط آب رس��انی به صورت

 پایپ جکینگ با لوله فوالدی از جاده اردس��تان-اصفهان انجام ش��ده 
 اس��ت.همچنین پروژه های آب و فاضالب اردس��تان با اعتباری بالغ بر

 چهارده میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

997 میلیون دالر صادرات از 
گمرکات استان

مدیر کل گمرک اصفه��ان گفت: گمرک اصفهان در 11ماهه امس��ال 
با داش��تن پنج گمرک تابعه فع��ال و 13 انبار اختصاصی،تش��ریفات 
 ص��ادرات یک میلی��ون و 635 ه��زار ت��ن و ب��ه ارزش 996 میلیون و 
602 هزار دالر انجام داده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
وزن 32 درصد افزایش و از حیث ارزش 33 درصد کاهش داشته است.

اسداهلل احمدی ونهری اظهار داشت: به منظور تسریع ، تسهیل در امر 
 صادرات و کاهش هزینه های تولیدکنندگان و صادرکنندگان اس��تان

بیش از 99 درصد از کاالهای صادراتی استان در محل تولید و یا بر روی 
کامیون حامل کاالی صادرات��ی و حتی در خارج از وق��ت اداری و ایام 
تعطیل،بدون تخلیه و بارگیری مجدد در گم��رک، ارزیابی و کنترل و 
پلمب می شود. وی اذعان کرد: بخش صنعتي و شیمیایي با اختصاص 
97 درصد از وزن و 90 درصد از ارزش، بیشترین سهم را طي این مدت 
داشته است.مدیر کل گمرک اصفهان اظهار داشت: 30 هزار و 327  تن 
محصوالت کشاورزي و غذایي به ارزش بالغ بر 60 میلیون و 890 هزار 
دالر طي 11ماهه امسال از گمرکات استان اصفهان صادر شده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 9 درصد افزایش و از نظر ارزش 24 

درصد رشد داشته است.

 ۵۳۴9 راس دام سنگین 
علیه تب برفکی واکسینه شدند

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان آران و بیدگل گفت: 5349 راس دام 
سنگین نظیر گاو و گوساله در این شهرستان به طور رایگان علیه بیماری 

تب برفکی واکسینه شدند.
عزیزاهلل علیزاده اظهارداش��ت: این اقدام با همکاری بخش خصوصی و 
 در راس��تای اجرای مرحله دوم طرح مایه کوبی سراسری علیه بیماری

 تب برفکی در آران و بیدگل انجام شد. وی افزود: شبکه دامپزشکی آران 
و بیدگل با تشکیل کالس های آموزشی و ترویجی ویژه دامداران برای 
جلوگیری از بیماری تب برفکی اقدام کرده و با این تدابیر بروز و گسترش 
بیماری در دامداری های عمده شهرستان به حداقل رسیده و از خسارت 

به دامداران جلوگیری شده است.

 عرضه گل های نوروزی
 از ۱۰ روز آينده 

پرداخت  مطالبات 
بازنشستگان فوالد 

رییس اتحادیه گل فروش��ان اس��تان اصفهان گفت: برای ن��وروز 93 ما هیچ 
کمبود خاصی را در ارایه و عرضه گل های نوروزی از قبیل ش��ب بو، س��نبل، 
 سوسن، ارکیده، الله و بنفش��ه نداریم و از 10 روز آینده عرضه این گل ها آغاز

 می شود.
 جعفر دالل باشی اظهار داش��ت: رکود در بازار گل در بعضی از گل ها مانند رز 
و افزایش قیمت آن هم به دلیل کمبود و کاهش در واردات بذر بهتر ش��ده اما 

همچنان در بقیه گل ها این رکود ادامه دارد.
وی با اش��اره به دالیل رکود در ب��ازار فروش گل افزود: ف��روش ویژه گل تنها 
در ایام و مناس��بت های خاص س��ال اس��ت و در واقع م��ردم فرهنگ خرید 
گل را فرام��وش کردن��د و از طرف��ی کاه��ش تقاضا از س��وی کش��ورهای 
 متقاضی گل و س��رمای هوا در بخش شمالی کشور س��بب رکود در این بازار 

شده است.

  حقوق همه بازنشستگان و مس��تمری بگیران صنعت فوالد کش��ور تا پایان
  دی ماه س��ال جاری پرداخت و تس��ویه گردیده و مابقی مطالبات این افراد

 به سرعت پرداخت خواهد شد.
 ای��ن اق��دام پ��س از دس��تور ف��وری و قاط��ع رییس جمه��ور انجام ش��ده

 است. 
منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران 
صنعت فوالد کشور با حمایت و پیگیری ویژه رییس جمهور و از محل واگذاری 
مستقیم سهام و اموال صندوق بازنشس��تگی فوالد به وزارت تعاون کار و رفاه 

اجتماعی در حال انجام است.
بر اس��اس این گزارش، حقوق بهمن ماه بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران 
 صنعت فوالد تا 14 اس��فند و حقوق اسفندماه در اوایل س��ال آینده پرداخت 

خواهد شد.

۴
عوارض آزاد راه کاشان- اصفهان افزایش یافت

عوارض آزاد راه کاشان - اصفهان بدون اعالم قبلی از اول اس��فند حدود 30 درصد افزایش 
یافت. عوار، مدیرعامل آزادراه قم - اصفهان )امیرکبی��ر( افزایش حدود 30 درصدی در این 

مسیر را بر اساس مصوبه شورای رقابت و از اول اسفندماه عنوان کرد.
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اس��تاندار اصفهان در نشست بررسی مش��کالت تامین آب شرب 
شهرهای و روستاهای استان اصفهان گفت: استان اصفهان هفتمین 
سال است که پدیده خشکسالی را س��پری می کند بنابراین مردم 
باید به منظور کاهش تبعات ناشی از خشکسالی حداقل 20درصددر 
 مصرف آب ش��رب صرفه جوی��ی کنند.دکتر زرگرپور ب��ا تاکید بر 
صرفه جویی در مصرف آب در اصفهان گفت: مردم اصفهان نه تنها 
باید در اسفند ماه در مصرف آب صرفه جویی کنند بلکه باید در بهار و 
تابستان سال آینده هم مصرف بهینه آب را لحاظ نمایند چرا که اگر 
مردم حداقل 20درصد در مصرف آب صرفه جویی نکنند در تامین 
 آب شرب با مش��کالتی مواجه خواهند شد.اس��تاندار خبر از سفر

 قریب الوقوع وزیر نیرو به اصفه��ان داد و گفت: در هفته آینده وزیر 
نیرو به اصفهان س��فر خواهد کرد تا برنامه هایی جهت تامین آب 
شرب و کش��اورزی در استان اصفهان در دس��تور کار قرار گیرد به 
طوری که مقرر گردید در س��فر وزیر نیرو به اصفهان س��ند جامع 
احیای رودخان��ه زاینده رود کلی��د بخورد و همچنی��ن به منظور 
تامین آب ش��رب، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
بیش از 5 میلیون اصفهانی در س��طح اس��تان لحاظ ش��ود.وی به 
برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت انتقال آب ش��رب اشاره کرد و 

گفت مردم اصفهان انتظار 
دارند وزارت نیرو س��عی و 
تالش بیش��تری در جهت 
تامین و انتقال آب ش��رب 
انج��ام دهد و ب��ه حوضه 
آبریز زاینده رود نگاه ملی 
بشود.در ادامه این نشست 
مهن��دس هاش��م امینی 
مدیر عامل ش��رکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به 
فعالیت های صورت گرفته 

در آبفای استان اصفهان جهت تامین مستمر آب شرب مردم استان 
پرداخ��ت و اعالم کرد: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در 
چندس��ال اخیر به رغم محدودیت های منابع آبی تالش مضاعفی 
 جهت تامین آب شرب مردم استان در دس��تور کار قرار داده است 
به طوری که ب��ا توجه به خشکس��الی و کاهش ن��زوالت جوی در 
2سال اخیر آب شرب مردم استان با تالش شبانه روزی مسووالن 
امر در شرکت آب و فاضالب اس��تان تامین گردید.وی به استفاده 

از ظرفی��ت مناب��ع آب 
محلی در مواقع بحرانی 
اش��اره ک��رد و گف��ت: 
بی��ش از 85 درصد آب 
شرب اصفهان بزرگ از 
 حوضه زاینده رود تامین

 می ش��ود این در حالی 
است که در س��ال های 
اخیر به دلیل وقوع پیاپی 
خشکس��الی ،حوض��ه 
زاینده رود دس��تخوش 
تحوالتی ش��ده اس��ت و کاهش منابع آبی موج��ود در این حوضه 
منجر ش��ده تا از ظرفیت منابع آبی محلی در مواقع بحرانی بیشتر 
استفاده شود و بدین ترتیب آب شرب مورد نیاز مردم تامین شود.

امینی در خصوص کاهش هدر رفت آب در اس��تان اصفهان گفت: 
در 6سال گذشته میزان هدر رفت آب کاهش قابل توجهی داشته 
 اس��ت و  با فرهنگ سازی الگوی مصرف، س��رانه مصرف مسکونی 

آب شرب در اصفهان کاهش یافته است .

     اصفهانی ه�ا در ماه پايانی س�ال در مصرف آب صرفه 
جويی کنند

مدیر عامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور در نشست 
بررسی  مشکالت تامین آب شهرها و روس��تاهای استان اصفهان 
گفت: اصفهانی ها باید در ماه پایانی س��ال مانند ماه های گرم سال 
در مصرف آب صرفه جویی کنند تا آب شرب مورد نیاز آن ها بدون 
هیچ مشکلی تامین شود.مهندس حمیدرضا جانباز در جلسه ای که 
با حضور معاونین شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ، استاندار و 
مدیران عامل شرکت های آبفای شهری و روستایی و آب منطقه ای 
استان اصفهان صورت گرفت افزود: تامین آب شرب اصفهان بزرگ 
که شامل بیش از 56و300 روستا است از طریق زاینده رود صورت 
می گیرد که متاسفانه در سال های اخیر به دلیل وقوع خشکسالی 
حجم سد زاینده رود بسیار کاهش یافته است و هم اکنون حجم سد 
زاینده رود به کمتر از 1/14 ظرفیت آن رس��یده است و این رویداد 
منجر شده که بسیاری از چاه های فلمن که  از دیگر منابع تامین آب 
شرب محسوب می شوند خشک شده و از مدار بهره برداری خارج 
شوند بر این اساس حفر و تجهیز 76 حلقه چاه در اصفهان در دستور 

کار قرار گرفت.

استاندار اصفهان در نشست بررسی مشکالت تامین آب شرب:

مردم 2۰درصد در مصرف آب صرفه جويی کنند

رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران گف��ت: وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در خب��ری اعالم کرده اس��ت که حق��وق دولتی 
معادن سنگ های تزیینی در آخر س��ال 4 تا 10 برابر افزایش دارد. 
سیدعبدالوهاب سهل آبادی اضافه کرد: از آن جا که معدن داران از 
ابتدای س��ال، قیمت پایه فروش خود را بر اساس قیمت اعالم شده 
وزارتخانه گذاش��ته بودند، این افزایش ناگهانی طبق عرف و قانون 
صحیح نیست.وی در ادامه  با اشاره به دیگر چالش های پیش روی 
بخش تولید، کمبود نقدینگی را از بزرگ ترین مشکالت صنعتگران 
دانس��ت و گفت: صنعتگری که با یک سوم ش��دن ارزش پول ملی 
و تحریم های بیگانگان روبه روس��ت، چگونه می تواند بهره وری و 
تولیدش را باال ببرد؟  س��هل آبادی تاکید ک��رد: رکود خطرناک تر 
از تورم اس��ت و متاس��فانه امروز صنایع ما با رکود دست به گریبان 

هستند. وی با بیان این که شرایط ایجاد شده در سال های گذشته، 
 مش��کالت زیادی را برای تولیدکننده به وجود آورد، اظهار داشت:

 به دلیل شرایط، تولیدکننده نتوانست دیون خود به بانک ها را بپردازد 
و اقساطش معوق شد و در این شرایط بانک ها به جای کمک به مدیر 
بخش خصوصی که هیچ تقصیری در به وجود آمدن مسایل نداشت، 
چه کردند؟ وی ادامه داد: از سوی دیگر تعداد کمی از تولیدکنندگان 

متقاضی تسهیالت، وام خود را دریافت کرده اند.
وی با تاکید بر این که در شرایط فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

باید برنامه ریزی های بهتری داشته باشد، گفت: راهکارهای علمی 
و تجربی فراوانی وجود دارد که برای تحقق آن باید حتما زمینه مهیا 
ش��ود.  وی همچنین به مش��کالت کارگران در تامین هزینه های 
درمان اشاره کرد و گفت: حق بیمه ای که توسط  کارفرمایان کشور 
پرداخت می شود از بیشترین حق بیمه ها در دنیا ست اما آن گونه 
که باید، هزینه های درمان کارگران تامین نمی ش��ود.رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود عنوان 
کرد: مقام معظم رهبری چند سال است که بحث اقتصاد مقاومتی 

را مطرح کرده اند که باید گفت فقط جامعه تولید، بیشترین تالش 
را برای تحقق آن انجام داد.  اقتصاد مقاومتی یعنی توانمند ش��دن 
واحدهای تولیدی ک��ه اگر این اتفاق صورت بگیرد اش��تغال ایجاد 
می ش��ود و بهره وری و تولی��د افزایش پیدا می کند. س��هل آبادی 
با بیان این که تش��کل های خصوصی موض��وع ظرفیت های خالی 
بخش صنعت را پیگیری کرده اند، افزود: مجلس در 3 دوره گذشته، 
سعی در تعیین راه برای تولید و استفاده از این ظرفیت ها داشته که 
متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده است و از طرفی هم قوانینی که به نفع 
 تولید تصویب شده بوده، اجرایی نشده اند. وی ادامه داد: گفته می شود

  ظرفیت ه��ای جدی��د تولید بای��د شناس��ایی ش��وند، در حالی که 
هم اکنون ظرفیت های اسمی زیادی در صنایع وجود دارد که اگر به تولید 

برسند، سود آورند و اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از این ظرفیت ها. 

ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران:

رکود، خطرناک تر از تورم است

 ریی��س انجم��ن پس��ته گف��ت: امس��ال ح��دود 
 170 هزار تن پس��ته از باغات برداشت شد که با توجه به 
باقی مان��دن ح��دود 45 درص��د از محص��ول در بازار، 
 مشکلی برای تامین این نوع خشکبار در ایام عید وجود

 ندارد.
محسن جالل پور اظهار داشت: برخالف برخی اظهارنظرها 
مبنی بر تولید بیش از 300 هزار تن پسته در کشور امسال 
حدود 170 هزار ت��ن از این محصول از باغ های کش��ور 
برداشت شد که به نظر می رسد تا پایان سال زراعی جاری 

)شهریور سال آینده( حدود 140 هزار تن صادر شود.

    صادرات 7۰ هزار تنی پسته
 وی افزود: از پایان فصل برداشت پس��ته تاکنون حدود 
70 هزار تن پسته به کشورهای متقاضی صادر شده است 
و قیمت متوس��ط جهانی هر کیلوگرم پسته حدود 10 
 دالر و قیمت پس��ته صادراتی ایرانی در بازارهای ایرانی

 کیلویی 25 تا 30 هزار تومان است.
 رییس انجمن پس��ته تاکید کرد:  با توجه به باقی ماندن

 45 تا 50 درصد محصول و متعادل بودن قیمت پسته در 
بازار داخلی به نظر نمی رس��د مشکلی برای تامین پسته 
شب عید وجود داشته باشد چراکه وضعیت کنونی بازار 

پسته نسبت به سال های گذشته به مراتب بهتر است.
جالل پ��ور ادام��ه داد: بهترین پس��ته ایرانی از س��وی 
مصرف کنن��دگان داخلی مصرف می ش��ود و قیمت هر 
کیلوگرم پسته درجه یک کیلویی 40 تا 45 هزار تومان 
است که با توجه به کیفیت آن و قیمت های سال گذشته 

منطقی به نظر می رسد.

    پسته امريکايی تهديدی برای پسته ايرانی
وی تصریح کرد:  با توجه به کاهش تولید هر ساله پسته 
در کشور و افزایش تولید این محصول در امریکا اگر فکری 
برای باغ ریزی جدید در مناطق مستعد نکنیم در آینده 
مشکالت بسیاری برای پسته ایرانی به وجود خواهد آمد.

    کاهش ۱۰ تا 2۰ درصدی قیمت آجیل عید
     ریی��س اتحادی��ه خواروب��ار و آجیل اصفه��ان گفت: 
 قیمت آجیل برای نوروز امس��ال نسبت به سال گذشته

 10 تا 20 درصد کاهش داشته است.
مصطفی بحق با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: حدود 
70 درصد آجیل از قبیل پس��ته، بادام و فندق نسبت به 
سال گذشته کاهش داشته و فقط 30 درصد محصوالت 
باقیمان��ده همچون تخم��ه ژاپنی کاهش محسوس��ی 

نداشته است. وی تاکید کرد: در حال حاضر توزیع آجیل 
 بیش از تقاضا به اندازه نیاز و ف��راوان در بازار وجود دارد و

در این خصوص مشکلی نیست. 
رییس اتحادی��ه خواروب��ار و آجیل اصفهان با اش��اره به 
این که تا چند روز آینده عرض��ه آجیل به صورت فروش 
فوق العاده در اصفهان آغاز می شود، تصریح کرد: این اقدام 
در نمایش��گاه های فروش بهاره و چندین فروشگاه شهر 

اصفهان با کیفیت مرغوب عرضه می شود. 
وی به قیمت برخی اقالم آجیل اش��اره کرد و ادامه داد: 

در ح��ال حاضر نرخ 
پسته از کیلویی 25 
ت��ا 40 ه��زار تومان 
و مغ��زه ب��ادام نی��ز 
 از کیلوی��ی 22 ت��ا 
30 ه��زار توم��ان 
در ب��ازار ب��ه فروش 

می رسد.
 

    گز و شیرينی 
ش�ب عی�د گران 

نمی شود
  ریی��س اتحادی��ه 
تولید و ف��روش گز 
و ش��یرنی اصفهان 
گف��ت: ب��ا نزدی��ک 

شدن به نوروز 93 قیمت گز و ش��یرینی افزایش ندارد و 
با همان نرخ کنونی به فروش می رسد.

مه��دی رهگ��ذر در گف��ت و گو ب��ا ایمن��ا با اش��اره به 
این مطلب، اظهار داش��ت: ط��ی 6 ماه گذش��ته قیمت 
ش��یرینی نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته 20 درص��د 
 گران ش��د اما ب��ه مناس��بت ن��وروز 93 افزای��ش پیدا

 نمی کند. 
وی ادامه داد: تاکنون تولیدکنندگان هیچ نوع سهمیه ای 
در خصوص آرد، روغن و ش��کر از ط��رف دولت دریافت 
نکرده ان��د و قنادی ها این م��واد را به ص��ورت آزاد تهیه 

می کنند.  
رییس اتحادی��ه تولید و ف��روش گز و ش��یرنی اصفهان 
تاکی��د کرد: در س��ال ج��اری و برای ش��ب عی��د هیچ 
گونه کمب��ودی ب��رای تولید ش��یرینی وجود ن��دارد و 
 همکاران ما تمام شیرینی موردنیاز ش��ب عید را تامین

 می کنند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: م��ردم در صورتی ک��ه هرگونه 
تخلف در قیمت یا کیفی��ت را مالحظه کردند می توانند 
 با اتحادیه تولیدکنندگان گز و ش��یرینی اصفهان تماس 

بگیرند.

ريیس انجمن پسته اعالم کرد

پسته درجه يک کیلويی ۴۵ هزار تومان

عرضه بهترین پسته برای ایرانی ها 
 مسووالن در حق صنعت اصفهان

 کوتاهی می کنند
رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان گفت: متاسفانه مدیران استان کمی در حق صنعت 
کوتاهی می کنند و آن گونه که باید حمایت های الزم را از واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح 
استان ندارند. جعفر ذره بینی با اشاره به وضعیت صنایع استان اظهار داشت: یکی از مشکالت و 
مسایلی که صنعتگران استان اصفهان با آن روبه رو هستند مشکالت بانکی است که باعث بروز 
مشکالت زیادی برای صنعتگران شده است.وی ادامه داد: البته در مورد همکاری با صنعتگران، 
ابالغی به بانک ها شده اما هنوز خبری از اجرا در عمل نیست، قرار شد جرایم بخشیده شوند و 
و یا تخفیف هایی در این زمینه به صنعتگران تعلق گیرد که امیدواریم این اتفاقات خوب برای 
صنعت هرچه زودتر رخ دهد.رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان گفت: در جلسات 
شورای گفت وگو ،مسایل و مشکالت تولیدکنندگان و صنعتگران استان را برای مقامات استان 
همچون استاندار مطرح می کنیم و بسیار امید داریم اتفاقات خوبی برای صنعت استان رخ دهد.

 پیشنهاد راه اندازی کمپین انصراف از
 يارانه نقدی در تعاونی ها

دبیر کل جدید اتاق تعاون مرکزی ایران پیشنهاد کرد که کمپین انصراف داوطلبانه از دریافت 
یارانه نقدی در تمام تعاونی ها راه اندازی شود و گفت: تالش می کنیم تا ساز و کار راه اندازی این 

کمپین طراحی و این مساله به تمام واحدهای ما در استان ها ابالغ شود.
محمدصادق مفتح در مراسم معارفه خود و تودیع دبیرکل قبلی اتاق تعاون مرکزی با اشاره به 
این که در اصل 44 توجه بسیاری به بخش تعاون شده است، گفت: در راستای سیاست های 
اصل 44 بخش تعاون از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ش��رکت های تجاری در دنیا به سه 
دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می ش��وند، اما اقتصاد کشور ما متشکل از کوچک و 

متوسط ها است.
دبیر کل جدید اتاق تعاون با تاکید بر این که بافت کالن اقتصادی ما به کوچک ها نزدیک تر 
اس��ت، افزود: س��هم ش��رکت های بزرگ در اقتصاد بس��یار کم اس��ت حتی می توان گفت 
تولیدکنندگان بزرگ در کشور مانند فوالد مبارکه و ایران خودرو نیز در راستای تعریف های 

جهانی بزرگ محسوب نمی شوند.

گلوريه :به بازار ايران برمی گرديم
نایب رییس فدراس��یون اتاق های بازرگانی بلژیک از س��فر یک هیات تجاری در ماه آوریل 

اردیبهشت ماه- به ایران خبر داد و گفت: با خرسندی به بازار ایران برمی گردیم.
ژاک گلوریه در دیدار با رییس اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: ما با خرسندی به بازار ایران 

بر می گردیم و در همین راستا هم مالقات های متعددی با مقامات ایرانی تنظیم کرده ایم.
وی افزود: در همین مدت کوتاه متوجه شدیم که بخش خصوصی ایران از پویایی قابل توجهی 

برخوردار است.
ژاک گلوریه اف��زود: از تکنولوژی و پویایی ش��رکت های ایرانی تحت تاثیر ق��رار گرفته ایم و 

امیدواریم که این سفر بنیان گذار حرکت های مناسب اقتصادی باشد.
نایب رییس فدراس��یون اتاق های بازرگانی بلژیک گفت: فدراس��یون اتاق ه��ای بازرگانی 
 بلژیک شامل سه منطقه با سه زبان مختلف است و هر سه منطقه عالقه مند به روابط با ایران

 هستند. وی افزود: تصویر بدی از ایران در بلژیک ایجاد شده است که باید به طور کامل محو 
شود و باید به دنبال توسعه همکاری در زمینه های اقتصادی باشیم. نایب رییس فدراسیون 
اتاق های بازرگانی بلژیک اظهارداشت: ما همه دغدغه ها را به اتاق های بازرگانی بلژیک انتقال 

می دهیم و اعالم می کنیم تصاویر ایجاد شده از ایران تصاویر غلطی است.

پسته از کیلويی 
2۵ تا ۴۰ هزار تومان 

و مغزه بادام نیز از 
کیلويی  22 تا

 ۳۰ هزار تومان
 در بازار به

 فروش می رسد

 مفقودی 
مدرک تحصیلی موق�ت اينجانب نرجس ضرابی متول�د ۱۳۵2/۱۰/2۳ 
اصفهان به ش�ماره شناس�نامه ۱6۱7 ف�ارغ التحصیل رش�ته مديريت 
آموزش�ی دانش�گاه آزاد میمه مفقود گرديده اس�ت  واز درجه اعتبار  

ساقط است 



یادداشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه جشنواره تجسمی فجر گفت: وظیفه ما به عنوان خادمان هنر 
این اس��ت که هنرمان را به جهانیان معرفی کنیم و ش��رایطی را فراهم کنیم که آثارمان در گالری های 

جهان نمایش داده شوند.
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آثار هنرمندان ایران را به گالری های جهانی می بریم
هفتیادداشت

مذاکره با فارابی برای ساخت فیلم 
دفاع مقدسی »سرو زیر آب«

محمد علی باشه آهنگر، کارگردان سینمای 
دفاع مقدس از آغاز مذاکره برای تولید فیلم 
»س��رو زیر آب« با بنیاد سینمایی فارابی 
خبر داد.محمدعلی باشه آهنگر کارگردان 
فیلم های دفاع مقدس که بعد از س��اخت 
»ملکه«، فیلمنامه س��ینمایی »سرو زیر 
آب« را آماده تولید دارد درباره همکاری با 
بنی��اد س��ینمایی فارابی گف��ت: یکی از 
برنامه های بنیاد س��ینمایی فاراب��ی حمایت و س��رمایه گذاری در تولید 
فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس است.وی افزود: بنیاد سینمایی فارابی از 
 زمان��ی که فیل��م »س��رو زی��ر آب« در مرحله ط��رح قرار داش��ت برای 
سرمایه گذاری در تولید اعالم آمادگی کرد و به همین دلیل با محمدرضا 
جعفری جلوه قراری مبن��ی بر مذاکره درباره تولید این فیلم س��ینمایی 

گذاشته ایم و به زودی درباره تولید این فیلم  صحبت  خواهیم کرد.

 احتمال کوتاه شدن چند دقیقه
 از »چند مترمکعب عشق«

تهیه کنن��ده »چند متر مکعب عش��ق« 
ساخته جمشید محمودی در نظر دارد این 

فیلم را برای عید فطر اکران عمومی کند.
نوید محمودی تهیه کننده این فیلم گفت: 
پس از واکنش هایی که در جشنواره فجر 
از این فیل��م گرفتیم، تصمی��م داریم در 
صورت امکان حدود چن��د دقیقه از فیلم 
را برای اکران عمومی کوت��اه کنیم. البته 
هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.وی افزود: پخش این فیلم برعهده 
حوزه هنری اس��ت و در نظر داریم در صورت امکان عید فطر »چند متر 
 مکعب عشق« را اکران عمومی کنیم.این فیلم در سی و دومین جشنواره

 بین المللی فیلم فجر در بخش نگاه نو و سودای سیمرغ به نمایش در آمد و 
با استقبال خوبی هم مواجه شد. 

برگزاری گرامیداشت بیست ویکمین 
سالروز تاسیس کانون های مساجد

جواد عب��ادی، مدی��ر کل روابط عمومی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
از گرامیداشت بیس��ت و یکمین سالروز 
تاس��یس کانون ه��ای فرهنگ��ی هنری 
مساجد خبر داد و گفت: 18 اسفند، سالروز 
تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد 
است که بر این اساس مراسم بزرگداشتی 
 در سراس��ر کش��ور با ش��عار »مس��جد، 

مظهر آمیختگی دنیا و آخرت« برگزار می شود.

نگارخانه مهرگان با نقش تر می شود
     نمایشگاهی از آثار نقاشی لیال محبیان در 
نگارخانه مهرگان اصفهان برپا شده است.

این هنرمند با بیان این مطلب افزود: در 
این نمایشگاه 18 اثر آبرنگ و ۲ پاستل در 
موضوعات طبیعت، بناها و درهای قدیمی 
ارایه ک��رده ام. لیال محبیان با اش��اره به 
عنوان »نقش تر« در این نمایشگاه گفت: 
این عنوان  به استفاده از آبرنگ در کارم 
برمی گرد. او در رابطه با گرایش به آبرنگ اف��زود: ابتدا تمایل چندانی به 
 اس��تفاده از آبرنگ نداش��تم ولی با دی��دن تکنی��ک کار واق��ع گرایانه

 نادر مهذب نیا تصمیم گرفتم آبرنگ را به طور جدی دنبال کنم. محبیان 
اضافه کرد: روش��نایی و زاللی آب در آبرنگ انتخاب خوب��ی برای کاردر 
موضوعات مختلف مثل طبیعت، گل و ... است و به خوبی خود را در نقاشی 

نشان می دهد.
 شایان ذکر است، نمایشگاه »نقش تر« تا فردا درنگارخانه مهرگان اصفهان 

واقع در باغ دریاچه، کوچه مهرگان برپاست. 

 بهره برداری از فرهنگ سرای 
بانوان منظریه در سال آینده

ش��هردار منظریه گفت: سالنی در کنار 
خانه فرش منظریه اس��ت ک��ه در حال 
تجهیز آن به عنوان فرهنگ سرای بانوان 
هستیم و در سال آینده به بهره برداری 
می رس��د و فعالیت های فرهنگی در آن 

ارایه می شود.
س��ید علی مرتضوی در جلسه کمیته  

نهضت مطالعه مفید شهرس��تان اظهار 
داش��ت: س��اخت کتابخانه منظریه در 
زمینی ب��ه مس��احت1000 مترمربع ماه ها مس��کوت مان��ده بود، با 
 پیگیری ه��ای الزم، ش��هرداری 1000 مترمرب��ع آج��ر ضد صوت

 پی��ش س��اخته عای��ق ب��رای س��اخت کتابخان��ه فراه��م ک��رد 
 و در حال حاض��ر به علت س��ردی هوا س��اخت آن مس��کوت مانده

 است.
وی با بیان این که کتابخانه منظریه باید زودتر به بهره برداری برس��د، 
 افزود: ش��هرداری آماده اس��ت همزمان با ش��روع س��اخت کتابخانه 
 ماش��ین آالت خ��ود را ب��رای س��اخت ای��ن مجموع��ه اختص��اص

 دهد.

چهار فیلم  سینمایی 
پروانه ساخت گرفتند

»گنجینه بهار « کتابخانه 
برتر فرهنگی کشور شد

شورای صدور پروانه  فیلم سازی ۳۵ میلیمتری که با حضور همه  اعضا، در محل 
معاونت آثار سینمایی و سمعی و بصری برگزار شد، برای چهار فیلم سینمایی 

پروانه  ساخت صادر کرد.
 شورای صدور پروانه  فیلم سازی ۳۵ میلیمتری که با حضور همه  اعضا، در محل 
معاونت آثار سینمایی و سمعی و بصری برگزار شد، برای چهار فیلم سینمایی 
پروانه  ساخت صادر کرد.براین اساس، فیلم های»گیتا« به تهیه کنندگی مجید 
انصاری – ناصر عنصری  و به کارگردانی مسعود مددی، »از هر نظر معمولی« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی عبد الرضا کاهانی، »کلید رو بده خالص شو« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی رزاق کریمی و »بازداشت« به تهیه کنندگی 
مهدی کریمی و کارگردانی غالمرضا رمضانی از شورای صدور پروانه  فیلم سازی، 

پروانه  ساخت دریافت کردند.

معاون مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفه��ان گفت: اداره کل فرهنگی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور، کتابخانه مشارکتی »گنجینه بهار« روستای پوده 
شهرس��تان دهاقان را به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی کشور در بهمن امسال 
معرفی کرد. ، امیر هالکویی افزود: این کتابخانه یکی از کتابخانه های فعال در 
حوزه کودک و نوجوان است و در مدت فعالیت، توانسته بسیاری از عالقه مندان 
به مطالعه و فعالیت های فرهنگی را جذب کند.وی بیان کرد: اداره کل فرهنگی 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سه کتابخانه روستایی، مشارکتی و نهادی 
 را به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی انتخاب ک��رد. هالکویی ادامه داد: برگزاری

 برنامه های متنوع فرهنگی و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، جلب مشارکت 
و ارتباط مستمر با مراکز فرهنگی در برگزاری برنامه های جنبی، شرکت فعال 

اعضا در مسابقات کتاب خوانی از مالک های انتخاب این کتابخانه است. 

سرانه کتاب

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: وضعیت کنونی امکانات و زیرساخت های فرهنگی در سطح 
شهرستان شهرضا با استانداردهای ملی فاصله قابل توجهی دارد.

 غالمرضا یاوری با بیان این مطلب در س��ومین نشس��ت کمیته دایمی نهضت مطالعه مفید شهرستان شهرضا
 اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام گرفته سرانه فضاهای فرهنگی شهرضا در مقایسه با بسیاری از شهرهای 
استان اصفهان در موقعیت نامطلوبی  قرارداد که بهبود این وضعیت نیازمند مساعدت و تعامل مجموعه مسووالن 

است.
وی ادامه داد: با وجود جایگاه فاخر نخبگان و مفاخر فرهنگی و هنری این دیار در عرصه های ملی و بین المللی، 
شاهد تمهید امکانات مناسبی در حوزه سخت افزاری فرهنگی نیستیم و حل این معضل بزرگ باید از مهمترین 

دغدغه های مسووالن شهرستان باشد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اشاره به این که ترسیم چشم انداز فرهنگی از مهمترین محورهای 
توسعه و شکوفایی جامعه به شمار می رود، افزود: بر همین اساس انتظار داریم سال آینده شاهد بهبود امکانات و 

زیرساخت های فرهنگی شهرضا با رویکرد رشد و تعالی اجتماعی باشیم.

 وی در بخش دیگ��ری از س��خنان خود ب��ا قدردان��ی از رویکرد فرهنگی ش��هرداری ش��هرضا بیان داش��ت:
  در حال حاضر انتش��ار دانش��نامه ش��هرضا از مهمترین دغدغه های اهالی فرهنگ و هنر در این دیار اس��ت و
  امیدواری��م ب��ا هم��کاری دس��تگاه های فرهنگ��ی ش��اهد تحق��ق ای��ن اص��ل مه��م در آین��ده نزدی��ک

 باشیم. 
یاوری تشکیل انجمن خیران کتابخانه ساز را از مهمترین ارکان توسعه فضاهای کتابخانه ای در شهرضا برشمرد 
و ادامه داد:مطابق برنامه ریزی انجام گرفته هیات امنا این انجمن در آینده نزدیک تش��کیل جلس��ه می دهد و 
سیاست گذاری های مناسبی در راستای توسعه امکانات و زیرساخت های فرهنگ مکتوب در سطح این شهرستان 

خواهد داشت.
 وی تقدیر از فع��االن فرهنگ مکتوب را ج��زو مهمترین مصادیق پویای��ی یک جامعه ذکر کرد و متذکر ش��د:
  همای��ش تجلیل از مق��ام معن��وی فع��االن عرص��ه کتاب خوانی بای��د با لح��اظ نم��ودن جایگاه اس��اتید و
  پیشکس��وتان ای��ن عرص��ه خطی��ر اجرای��ی ش��ود و در ش��أن و مرتب��ه مفاخ��ر و فرهیخت��گان ش��هرضا

 باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان: 

سرانه فرهنگی شهرضا حال خوبی ندارد

صنعت پست

تشکیل کارگروه ویژه نظارت 
بر صنایع دستی در اصفهان

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: در آستانه نوروز 
۹۳، کارگروه های ویژه نظارتی بر صنایع دس��تی با همکاری 
اماکن، تعزیرات، سازمان صنایع دستی و اتحادیه برای نظارت 
کافی بر اجناس و صنایع دستی در بناها و مکان های تاریخی 
تشکیل شده است. غالمعلی فیض اللهی اصفهان درباره برنامه 
نظارتی اتحادیه بر صنایع دستی در آستانه نوروز اظهار داشت: 
کارگروه های ویژه نظارتی بر صنایع دس��تی تشکیل شده و 
مقرر ش��ده که با همکاری اماکن، تعزیرات، سازمان صنایع 
دس��تی و اتحادیه نظارت کافی بر اجناس و صنایع دس��تی 
در بناها و مکان های تاریخی صورت گیرد.وی با بیان این که 
این کارگروه کار خود را آغاز کرده اس��ت، افزود: با شهرداری 
اصفهان هماهنگی های الزم برای رفع س��دمعبرهای میدان 
نقش جهان صورت گرفته است.رییس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان تصریح کرد: مغازه  کس��انی که اجناس خارجی و یا 
 تقلبی به فروش برسانند، پلمب می شود.وی درباره جمع آوری 
صنایع دستی چینی از بازارهای سنتی و تاریخی خاطرنشان 
کرد: در س��فر هیات دولت به اصفهان، به منظور حمایت از 
هنرمندان صنایع دس��تی، مصوبه ای به تصویب رس��ید که 
فروش صنایع دستی خارجی در اماکن تاریخی ممنوع شود 
و با توجه به ارتباطات ایران با کشور چین نمی توانیم به طور 

کامل جلوی واردات این اجناس را به داخل بگیریم.
فیض  اللهی با بیان این که این مصوبه فروش صنایع دستی را 
تنها در اماکن تاریخی ممنوع کرده و غیر از این اماکن فروش 
این اجناس منعی ندارد، افزود: در آن زمان با همکاری سازمان 
صنایع دستی و استانداری و اتحادیه، تمام این صنایع دستی 

خارجی در اماکن تاریخی جمع آوری شد. 
وی تصریح کرد: اما ما بر اس��اس این مصوبه اجازه نداشتیم 
که صنایع دس��تی خارجی را که در مغازه های اطراف اماکن 

تاریخی به فروش می رسیدند را جمع آوری کنیم.
ریی��س اتحادیه صنایع دس��تی اصفهان خاطرنش��ان کرد: 
متاس��فانه خیلی از اف��رادی که عم��ده ف��روش بودند، در 
 اطراف این اماکن تاریخی مانن��د خیابان های اطراف میدان 
نقش جهان، اقدام ب��ه فروش صنایع دس��تی چینی کردند 
 و م��ا نیز ب��ه ط��ور قانون��ی نمی توانیم جل��وی ای��ن کار را 

بگیریم.
وی افزود: در آستانه نوروز ۹۳ با همکاری سازمان های مرتبط 
اقداماتی برای جمع آوری این اجناس و اجناس چینی صورت 
می گیرد و همچنین همانند سال های گذشته در 10 روز مانده 

به سال جدید فروشگاه های منتخب نیز معرفی می شوند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در اولین نشست مشترک چاپ و نشر 
ایران و افغانس��تان گفت: ایران ارتباطات خود را در حوزه زبانی 
مشترک گسترش می دهد.اولین نشس��ت مشترک چاپ و نشر 
ایران و افغانستان با حضور ناشران ایرانی و افغانستانی برگزار شد.
 خلیلی: نزدیک ش�دن دو ملت ایران و افغانس�تان

 در سایه گسترش روابط فرهنگی است
در این نشست دکتر اجمل عازم رییس اتحادیه ناشران افغانستان 
گفت: امروز افتخار داریم که دوستان ایرانی را میزبانی می کنیم. 
برای چاپ و نشر افغانس��تان جای خوش��حالی است که چنین 

مجلسی را با حضور دوستان ایرانی برگزار می کند.
مصدق خلیل��ی معاون وزیر فرهن��گ افغانس��تان در این برنامه 
گفت: به دوس��تان گرانقدر صالحی، معاون وزی��ر فرهنگ ایران، 
همچنین جهانشاهی، رایزن فرهنگی ایران و دوستان ناشر ایرانی 
و افغانستانی که در این محفل گرد آمدند ،خیر مقدم می گویم و 

امیدوارم در خانه خودتان به شما خوش بگذرد.
وی ادامه داد: در طول سال های گذشته در تمام زمینه ها از جمله 
نشر ،بنگاه های انتشاراتی و چاپخانه ها آسیب دیده اند اما از سال 
۲001 به بعد زمینه بازس��ازی آهس��ته این صنعت فراهم شد و 
خوشبختانه گام های مهمی هم برداشته شده و یکی از همکاران 
مهم در این زمینه ایران بوده اس��ت.خلیلی ادامه داد: هر س��اله 
ناشران افغان در نمایشگاه کتاب ایران شرکت می کنند و ناشران 

ما نش��ان دادند که کارهای بزرگی انجام دادند، اما هنوز راه های 
زیادی در پیش داریم. بدون ش��ک دو ملت ایران و افغانستان از 
زمان ه��ای دور با هم مش��ترکات تاریخی فرهنگ��ی دارند و این 
به اندازه ای هس��ت که اگر کسی ایران را بشناس��د افغانستان را 
شناخته وبالعکس.خلیلی خاطرنش��ان کرد: ما مشاهیری داریم 
که یا در افغانس��تان زاده ش��ده ولی در ایران مدفون هس��تند و 
همچنین بر عکس این موضوع صادق است . ویژگی های زیادی 
دو ملت را با یکدیگر پیوند داده و هیچ عاملی نمی تواند این پیوند 
را جدا کند. چند سال گذش��ته که به ایران رفتیم نیاز به مترجم 
نداشتیم و تعدادی از دوستان ایرانی ما تعجب می کردند که کسی 
از افغانس��تان به ایران بیاید و مش��کلی در ارتباط نداشته باشد. 
شاید در گوشه وکنار افغانس��تان افرادی باشند که چنین درکی 
نداشته باشند و این چنین محافلی در نزدیکی دو ملت ایران قطعا 
موثر است.خلیلی در ادامه سخنرانی با خواندن چند شعر درباره 
نزدیکی دو ملت ایران و افغانستان ادامه داد: با توجه به موارد ذکر 
شده زمینه های کالنی برای بسط روابط فرهنگی دو کشور موجود 
است تا دو ملت با داش��ته های فرهنگی خود آش��نا شوند. امروز 
دانشجویان افغانی در ایران مشغول تحصیل هستند و این زمینه 
های بیشتری برای نزدیکی دو ملت است.ما برنامه »غزنی پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم« را داشتیم و از همان زمان فرهنگیان ایران 
همکاری زیادی با ما در اجرای این برنامه داشتند. سال گذشته به 

دعوت حداد به همایش غزنی و زبان فارسی به ایران رفتیم و این 
اسناد ماندگاری برای دو کشور و ملت هستند. تالش می کنیم با 
توجه به مشترکات فرهنگی دو ملت روابط محکمی را ایجاد کنیم.
 صالحی: ای�ران ارتباطات خ�ود را در ح�وزه زبانی 

مشترک گسترش می دهد
سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز در این نشست 
گفت: روابط دو ملت ایران فراتاریخی است و نشان آن زاده شدن 
رستم از رودابه کابلی است و روابط ما روابط تاریخی است و جلوتر 
از تاریخ مکتوب.وی ادامه داد: مش��ترکات ما زیاد است. حافظه 
تاریخی مشترک داریم و گویا یک گذشته بر ما ظهور کرده است. 
به غزنی که رفتیم احس��اس کردم یک غزنوی هستیم. دو ملتی 
هستیم به فارسی صحبت کرده و فارس��ی می نویسیم و ارتباط 
برقرار می کنیم. حافظ و س��عدی برای ما یکی است و در حافظه 
ما وجود دارد. در حوزه نثر نی��ز کتبی مثل کلیله و دمنه و ... جزو 
آثار مشترک ما اس��ت. در هنرهای دیگر نیز این طور است وقتی 
از موزه افغانستان بازدید می کردیم گویا در ایران بودیم. آداب و 
رسوم مشترکی داریم .وی ادامه داد: ازدیگر مشترکات  فرهنگی 
ما حوزه مکتوب است چه در فضای تاریخی و چه در فضای معاصر 
 حلقه این مش��ترکات است. اهالی چاپ و نش��روکتابخانه داران،

حلقه های وصل این مشترکات هستند.معاونت فرهنگی وزارت 
ارش��اد ایران در صدد اس��ت ارتباط��ات خود را در ح��وزه زبانی 
مشترک گس��ترش بدهد و افغانس��تان اولویت کار در این حوزه 
است. اگر قرار اس��ت تعامالتی در چاپ و نشر دنبال شود این کار 
بر عهده بخش خصوصی است آن را کار خود بداند و با آن زندگی 
کند. چاپ و نشر ایران در سه دهه گذشته پیشرفت زیادی داشته 
است. جریان نش��ر و چاپ افغانس��تان نیز علی رغم ویرانی های 
گذشته روبه جلو حرکت می کند امروز فرصتی است برای گفت 
وگوهای نخستین و حوزهای این فعالیت نیز گسترده است تا از 
ایده های کلی به موارد عملیاتی برسند.  وی سرمایه گذاری های 
فرهنگ و چاپ و نشر، تشکیل فروشگاه های ثابت عرضه کتاب، 
برگزاری نمایشگاه مقطعی و ثابت کتاب، بازاریابی و تبلیغات نشر، 
نیازس��نجی مخاطبان و تولید محتوا را در جهت پیشبرد اهداف 
موثر دانست.وی در پایان گفت: این نشست ها باید مستمر باشد و 
دبیرخانه و کمیته مشترک تشکیل شود تا زمینه ادامه همکاری ها 
میسر شود و این بحث ها به صورت مداوم ادامه داشته باشد. دیگر 
این که حمایت های دولت طرفین باید تداوم داشته باشد که در 
شرایطی هستیم که نگاه های دو طرف به این مساله تداوم خواهد 
داد و حمایت های دو دولت باعث می شود تا این کار و تبادل تداوم 
و ادامه دار باش��د. نکته دیگر انگیزه و جدیت بخش خصوصی در 
پیشبرد این حرکت اس��ت که آن را رو به جلو می برد. بار این کار 
بر عهده بخش خصوصی اس��ت چرا که دولت ها کاغذبازی های 

خاص خودشان را دارند.
در پایان این نشست دکتر صالحی یک شاهنامه نفیس را به دکتر 
مصدق خلیلی هدیه داد. وی همچنین از نمایشگاه کتاب تولیدات 

ناشران افغان در حاشیه برگزاری این نشست بازدید کرد.

در اولین نشست مشترک چاپ و نشر ایران و افغانستان عنوان شد

گشترش پیوند فرهنگی بین ایران و افغانستان

کاشان یکی از غنی ترین شهرهای ایران از نظر جاذبه های تاریخی و 
اسالمی با تمدنی به قدمت هفت هزارسال از یک سو رو به کوهستان 
و از سوی دیگر قرابت با کویر دارد. جشنواره طبیعت در چهار فصل 
سال به شهر اصالت های نام آشنا و نقطه تالقی کوه و کویر آوازه ای 

جهانی بخش��یده تا روح کیمیاگر و شیفته آدمی، 
راز پرپیچ و خم و انباشته از تنوع خلقت را در کنار 
تجمیع هنر ذهن باشکوه خالق بشری از البه الی 

تمام زیبایی های آفرینش محک زند. 
کاش��ان نگینی اس��ت که دس��ت تماش��اگر این 
نمایش��گاه خلقت را گرفت��ه و پابه پ��ا در فاصله 
ای کمت��ر از ۳0 کیلومت��ر ب��ه تپ��ه ماهورهای 
شنی دش��ت کویر رهنمون می س��ازد و از سوی 
دیگر بوم های نقاش��ی ش��ده از رایحه کوهستان 
 و نس��یم خن��کای س��بزرنگ را ب��ه رخ قریح��ه 

خوش نقش انسان می کشد. 
وج��ود جاذب��ه ه��ای طبیع��ی و جغرافیای��ی 
در کن��ار جاذب��ه ه��ای تاریخ��ی، فرهنگ��ی 
 و اس��المی و قرارگرفت��ن در مرک��ز ای��ران موقعی��ت منحص��ر 
به فرد جغرافیایی به این ش��هر بخش��یده و موجب جلب و رضایت 
سالیق مختلف شده است. این ش��هر مهد تمدن و فرهنگ، عطر و 
گالب و آینه، شعر و مخمل و ابریشم و فرش خاستگاه اندیشمندان 

وعلم��ا و هنرمندانی چون کم��ال الملک، غیاث الدین جمش��ید، 
محتشم، مالحبیب اهلل شریف، مالمحسن فیض، سهراب سپهری 

است.
 کاش��ان با وجود یک ه��زار و 600 اثر تاریخی شناس��ایی ش��ده و

 ۳۳0 اثر ملی ثبت شده به واسطه معماری سنتی، بقعه های متبرک 
امامزادگان، گنبدهای فیروزه ای و بادگیرهای خشت و گلی به شهر 

زیبایی های اصیل لقب گرفته است. 
معماری شگفت انگیز، کوچه های پرپیچ و خم، بادگیرهای بلند و 
حوض خانه های زیبا، استادی برای تدریس بهترین نوع معماری در 

مبارزه با گرمای داغ و سوزان تابستان است. 
کاشان را به علت تپه های هفت هزار ساله س��یلک، دروازه تمدن 
جهان نیز نامیده اند، این تپه ها واقع در دو کیلومتری جنوب غربی 
کاشان یکی از کهن ترین مراکز س��کونت بشری در فالت مرکزی 

ایران به شمار می آید. 
آثار سفالین و اشیای  مس��ی و مفرغی به دست آمده از این منطقه 
که امروزه زینت بخش اکثر موزه های معتبر ایران و جهان اس��ت، 

اثباتی بر این مدعاست. 
کشف سکه های نقره متعلق به دوران هخامنشی و اشکانی در این 

منطقه نشان از ردپای تاریخ دوره هخامنشی و سلوکی دارد. 
بیش از 600 خانه تاریخی، آب انبارهای متعدد و مساجد تاریخی 
مشهور همچون مسجد آقابزرگ، میرعماد و سلطانی و 10 میراث 
معنوی ثبت شده در فهرست میراث ناملموس کشور و سه اثر جهانی 

ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو شامل مجموعه باغ موزه 
فین، مهارت های سنتی در بافت فرش و آیین قالیشویان اردهال از 

افتخارات ارزنده این شهر تاریخی به شمار می آید.
یکی از ارزنده ترین و مجلل ترین بناهای تاریخی کاش��ان باغ فین 

است که در پنج کیلومتری جنوب کاشان بنا شده است. 
این باغ از مهمترین نمونه های باغ های ایرانی است که هنوز زنده و 
پابرجاست، وجود عناصر آب و درخت که عناصری پویا هستند در 
کنار بنا و ساختمان های قدیمی هویتی زنده به این اثر فرهنگی و 

تاریخی بخشیده است.
بنای اولیه باغ فین به قبل از اسالم و تمدن سیلک پیوند خورده که 
ماحصل این پیوند چشمه جوشان سلیمانیه در ضلع شمالی باغ فین 
است.  شواهد تاریخی گویای این مطلب است که بنای اولیه باغ در 
طول سالیان بر اثر حوادث طبیعی از جمله زلزله دچار تخریب شده 
و در زمان های مختلف از جمله شاه عباس صفوی، کریم خان زند، 

فتحعلی شاه قاجار بازسازی شده است.
از وقایع مهم تاریخی در این باغ می توان به جشن تاجگذاری رسمی 

شاه اسماعیل صفوی و نیز قتل امیرکبیر اشاره کرد. 
مجموعه باغ فین ش��امل س��ردرب، دیواره��ا و برج ه��ا، حمام و 
م��وزه و دوطبقه بن��ا ش��امل هش��تی و داالن ورودی و اتاق های 
جانبی و س��الن وس��یع و زیبایی در طبقه دوم اثری شگفت انگیز 
 برای رصد تاریخ در مقاب��ل دیدگان هر گردش��گر و بیننده ای به

 تصویر می کشد. 

جاذبه های گردشگری استان

ردپای تمدن هفت هزار ساله در شهر کاشان



کوتاه از ورزشیادداشت

اظهارات طالیی پوشان قبل از مواجه با السد

 علي کریمي: بردن السد در قطر
 دور از دسترس نيست

هافبك هجومي تيم فوتبال سپاهان گفت: درست است كه تيم السد 
در خانه بازي مي كند ودارای بازيكنان بزرگي است اما شكست دادن 

اين تيم دور از دسترس نيست.
علي كريمی اظهارداشت: السد قطر تيم قدرتمندي است كه 2 سال 
پيش قهرمان آسيا شده است و نقطه قوت اين تيم خط حمله آن است 
كه بازيكني مثل رائول گونزالز دارد. بايد ب��ه خوبي اين تيم را آناليز 

كنيم تا به مشكل بر نخوريم.
وي افزود: درس��ت اس��ت كه تي��م الس��د در خانه ب��ازي مي كند 
و دارای بازيكن��ان بزرگي اس��ت اما شكس��ت دادن اي��ن تيم دور 
 از دس��ترس نيس��ت و امي��دوارم بتواني��م ب��ا دس��ت پ��ر از قطر

 باز گرديم.
تيم فوتبال سپاهان فرداشب در قطر به مصاف تيم السد مي رود.

می خواهيم گام اول را محکم برداریم

 فرامرزی: می توانيم السد را 
در خانه اش غافلگير کنيم

سرپرست تيم فوتبال سپاهان 
گفت: با شناخت كامل به مصاف 
السد خواهيم رفت و با تمهيدات 
كادر فنی می توانيم اين تيم را 

در خانه اش غافلگير كنيم.
محم��د فرام��رزی در خصوص 
ديدار الس��د قطر - سپاهان كه 
در قطر برگزار می ش��ود، اظهار 
داش��ت: همان طور كه ابتدا در 
قرعه كش��ی هم مش��خص ش��د بايد با 3 تيم عربی ديدار كنيم و با 
بررس��ی هايی كه انجام داده ايم می دانيم بازی های آسانی نخواهيم 

داشت.
وی در ادامه افزود: نمی خواهم بگويم در گروه بس��يار مش��كلی قرار 
داريم اما ديدارهای ما آس��ان نخواهد بود. هر 3 تيم حاضر در گروه 
ما در ليگ كشورهای ش��ان ش��رايط خوبی دارند و با آمادگی باال در 

رقابت های ليگ قهرمانان شركت خواهند كرد. 
همان طور هم كه مشخص است اولين بازی ما با السد خواهد بود كه 
بايد در قطر به مصاف اين تيم برويم و اميدوارم بتوانيم برابر اين تيم 

به برتری برسيم. 
سرپرست تيم فوتبال سپاهان با بيان اين كه زردپوشان اصفهانی در 
هفته گذشته تمرينات پرفش��اری را انجام داده اند، عنوان كرد: تيم 
اكنون در وضعيت بسيار خوبی قرار دارد و تمام بازيكنان برای ديدار 

با السد آماده هستند. 
آنچه می تواند باعث انگيزش بازیکنان شود

 کی روش در قطر بازیکنان سپاهان
 و فوالد را زیر نظر می گيرد

س��رمربی تيم ملی فوتبال ايران 
اولين ديدار دو نماينده ايران در 
ليگ قهرمانان آسيا را در قطر از 

نزديك رصد می كند.
كارلوس ك��ی روش، س��رمربی 
 پرتغالی تيم ملی فوتبال ايران كه 
به ندرت در ايران از تهران خارج 
می ش��ود و بيش��تر به تماشای 
ديدارهايی كه در ورزشگاه آزادی 
برگزار می شود بسنده می كند در هفته اول ليگ قهرمانان آسيا قصد 
دارد بازی دو نماينده ايران در ليگ قهرمانان آس��يا را از نزديك زير 

نظر بگيرد.
او به قطر رفته ت��ا ديدار الجيش و فوالد را كه امروزبرگزار می ش��ود 
و ديدار الس��د و س��پاهان را از نزديك ببيند و آخري��ن تصميمات 
 خود را در م��ورد بازيكنانی ك��ه می خواهد به تيم مل��ی دعوت كند

 بگيرد.
از س��وی ديگر بدون ش��ك حضور كی روش در ورزش��گاه می تواند 
موجب بيشتر شدن انگيزه اين بازيكنان شود كه اين امر قطعا به نفع 

نمايندگان ايران است.

کميته ملی المپيک ، پولدار می شود
به دنب��ال پيگيری  های صورت 
گرفته از سوی مسووالن كميته 
ملی المپيك ،قرار است بخشی 
از بودجه باقيمان��ده از مجموع 
بودجه مصوب امسال، طی اين 
هفته به حساب اين كميته واريز 

شود.
گرفت��ن  نظ��ر  در  ب��ا 
بودج��ه ردي��ف اصل��ی و ردي��ف متفرقه، بودج��ه امس��ال كميته 
مل��ی المپي��ك 42 ميلي��ارد توم��ان ب��ود ك��ه ت��ا كن��ون رقمی 
ح��دود 25 ميلي��ارد توم��ان آن پرداخت ش��ده اس��ت ام��ا بخش 
 باقيمان��ده هن��وز به حس��اب كميت��ه مل��ی المپيك واريز نش��ده 

است.

آسيب شناسی خشک شدن چشمه 
پدیده ها

 خانه های مجردی و پول هایی 
که پدیده ها را می سوزاند

يك سرمربی فوتبال مهمترين عامل س��د راه پديده سازی 
در ليگ برتر ايران را تفكر غلط مديران و پرداخت پول های 
 كاذب می داند و می گويد نباي��د از تاثير خانه های مجردی، 
قليان كش��ی، اتومبيل های مختلف و چند خط تلفن همراه 
هم غافل بود.عبداهلل ويسی ، درباره اين كه چرا ليگ برتر در 
چند سال گذشته پديده زيادی نداشته است اظهار داشت: 
اگر مديران و مربيان بخواهند قطع��ا اين اتفاق می افتد ولی 
مهمترين مساله، پول و مسايل مالی است.وی افزود: اگر به 
يك بازيكن جوان 100 ميليون تومان بدهيد، برايت هر كاری 
كه بخواهی انجام می دهد ولی وقت��ی به اين بازيكن يكباره 
800 ميليون تومان بدهی، بازيكن گيج می شود. فكر كنيد 
فردی كه هيچ پولی نداشته ولی يكباره 200 ميليون تومان 

يا 500 ميليون تومان بگيرد. چنين بازيكنی سكته می كند!
سرمربی استقالل صنعتی در ادامه خاطرنشان كرد: بازيكنان 
بايد از نظر مالی هم پله پله باال بيايند. در اين صورت اس��ت 
كه بازيكن پيشرفت می كند و به يك پديده تبديل می شود. 

ويسی با اش��اره به تداوم حضور بازيكنانی مثل علی كريمی 
و س��هراب بختياری زاده در ليگ برتر، يادآور شد: می دانيد 
چرا كريمی هنوز س��تاره اس��ت و چ��را اگ��ر بازيكنی مثل 
س��هراب بختياری زاده در تيم ات نباش��د ت��ب می كنيد؟ 
 چون اين بازيكنان ظرفي��ت زيادی داش��تند و پله پله باال

 آمده اند.
وی همچنين به ديگر مسايلی كه سد راه پديده سازی در ليگ 
ايران است اشاره كرد و گفت: اتومبيل های جور واجور، چند 
خط تلفن همراه، خانه های مجردی و قليان كشی را هم به 
داستان باال اضافه كنيد. كافی است بازيكن جوان يك مقدار 
خوش تيپ هم باش��د. مجموعه اين عوامل دست به دست 

هم می دهد كه بازيكن در ابتدای دوره فوتبالش نابود شود.
ويسی به ذكر خاطره ای از دوران فعاليتش در تيم پيكان اشاره 
كرد و گفت: آن موقع با يك بازيكن صحبت كردم و قرار شد 
اين بازيكن با 100 ميليون تومان به پيكان بيايد. جالب بود 
كه او مدام می گفت از اين كه انتخابش كرده ام خوشحال است 
ولی فردای همان روز آن بازيكن با مبلغ 800 ميليون تومان 
 به يكی ديگر از تيم ها پيوس��ت. باور كنيد اين بازيكن فقط 
دو ب��ازی ب��رای آن تي��م انج��ام داد و ديگر بع��د از آن هم 

فوتباليست نشد. اين تاثير همان پول های كاذب است.

زاویه

6
پسر هادی عقیلی پا به توپ شد

سينا عقيلی كه حدود ۶ يا ۷ سال سن دارد با لباس تيم فوتبال سپاهان دريكی از تمرينات حاضر شد و 
 جالب اين كه گويا می خواهد مثل پدرش يك مدافع تنومند بشود البته در تمرينات تاكتيكی و تيمی

نيز او در سوی ديگر مشغول كار با توپ بود!

دوازدهمين دوره مسابقات فوتبال ليگ 
گروه  
قهرمانان آس��يا درحالی ازامروزبا نبرد ورزشی

دو تيم ايرانی استقالل و فوالد با رقيبان 
عربی آغاز خواهد شد كه فوتبال باش��گاهی در قاره كهن وارد 

چهل و هفتمين سال فعاليت رسمی اش می شود.
فوتبال باشگاهی در قاره آسيا در س��ال های اخير دچار تحول 
بس��ياری ش��ده، ابتدا اين رقابت ه��ا از س��ال 19۶۷ در قالب 
مسابقاتی با عنوان جام باشگاه های آسيا آغاز شد و در سال های 
بعدی جام در جام و سوپر جام به رقابت تيم های باشگاهی در 
اين قاره اضافه شد تا در نهايت از سال 2003 به دو جام معتبر 

ليگ قهرمانان آسيا و AFC كاپ تبديل شود.
از س��ال 2011 هم فوتبال باش��گاهی آس��يا با عنوان»ليگ 
حرفه ای فوتبال آسيا« پيگيری شد كه باشگاه های هر كشور در 
صورت رعايت قوانين مدنظر AFC، تعداد سهميه های خود 
را در اين رقابت  های افزايش می دهند كه خوشبختانه امسال 
فوتبال ايران توانست 4 سهميه كامل را برای حضور در مرحله 

گروهی اين جام بدست آورد.
در اين مطلب به تاريخچه فوتبال باش��گاهی در قاره آس��يا به 

صورت مختصر اشاره شده است.

      تاریخچه مسابقات فوتبال باشگاهی در آسيا
فوتبال باش��گاهی در آسيا از س��ال 19۶۷ در قالب مسابقاتی 
با عنوان جام باش��گاه های آس��يا آغاز ش��د، كه هاپوئل رژيم 
 اش��غالگر قدس فاتح دو دوره نخس��ت اين رقابت ها شد. تاج 
)استقالل س��ابق( در س��ومين دوره اين جام در ديدار نهايی 
2 بر ي��ك هاپوئ��ل را شكس��ت داد و نخس��تين تي��م ايرانی 
لقب گرف��ت كه اين جام را باالی س��ر برده اس��ت. چهارمين 
 دوره هم ب��ا قهرم��ان مكابی رژيم اش��غالگر قدس ب��ه پايان 

رسيد.
 در حالی كه ج��ام پنجم قرار ب��ود با حضور تيم ه��ای رنجرز
 هنگ كنگ، تاج )استقالل( ايران، مكابی رژيم اشغالگر قدس، 

القادس��يه كويت و »هومنت من« لبنان برگزار ش��ود، با 
انصراف تيم ه��ای رنجرز، القادس��يه و» هومنت من« به 

دليل حضور نماينده رژيم اش��غالگر قدس، مسابقات 
كنسل شد.

البته پس از لغو اين دوره از مسابقات تا سال 
1985 رقابت های فوتبال باش��گاهی 

در قاره كهن برگزار نشد اما از سال 
1985 اين مسابقات در قاره آسيا 

مجددا آغاز شد كه تيم »دوو رويالز« كره جنوبی با برتری 3 بر 
يك برابر االهلی عربستان در ديدار نهايی اين جام، نخستين 

قهرمان رقابت ها لقب گرفت.
طی 1۷ سال برگزاری اين جام، كره جنوبی با ۶ عنوان قهرمانی 
)سوون بلووينگز و پوهانگ استيلرز هر كدام 2 بار و دوو رويالز 
و ايلهواچونما ه��ر كدام يك بار( عنوان پرافتخارترين كش��ور 
در اين مس��ابقات را از آن خود كرد كه س��وون سامس��ونگ 
 اين كش��ور هم آخرين قهرمان جام باش��گاه های آس��يا لقب

 گرفت.
تيم های باش��گاهی ايران با س��ه قهرمانی )اس��تقالل دو بار و 
 پاس يك بار(، ژاپن )يوميوری، فروكاوا و جوبيلوايواتا هركدام

 يك بار(، رژيم اش��غالگر قدس )هاپوئل 2 بار و مكابی يك بار( 
 در رده های بعدی قرار دارند. تيم های باشگاهی عربستان

 )الهالل 2 بار( و تايلند )تای فارمرز بانك 2 بار( اين جام 
را فتح كردند و تيم های باشگاهی ليائوبنگ چين و 
الس��د قطر نيز هركدام يك مرتبه به قهرمانی اين 

مسابقات دست يافته اند.

      قهرمانان تاریخ فوتبال باشگاهی در آسيا
با نگاهی كلی به مس��ابقات فوتبال باش��گاهی در 

آسيا متوجه می ش��ويم كه تيم های شرق 
آسيا موفق تر از تيم های غرب 

آس��يا در كسب عناوين 
قهرمانی جام مختلف 
فوتبال باش��گاهی در 
قاره كهن بوده اند و در 

اين بين كره جنوبی 
بهتري��ن كش��ور 

در اين ميان 

اس��ت. نمايندگان كره جنوبی در جام باشگاه های آسيا و ليگ 
قهرمانان آس��يا با كس��ب 10 عنوان قهرمانی و ۶ عنوان نايب 
 قهرمانی در صدر ق��رار دارند. تيم های ژاپنی ب��ا 5 قهرمانی و 
 3 ناي��ب قهرمان��ی، تيم ه��ای عربس��تانی ب��ا 4 قهرمان��ی و 
 ۷ ناي��ب قهرمان��ی و تيم ه��ای ايران��ی ب��ا 3 قهرمان��ی و 
 4 ناي��ب قهرمان��ی در رده ه��ای دوم ت��ا چه��ارم ق��رار

 دارند.
 نماين��دگان رژي��م اش��غالگر ق��دس ب��ا 3 قهرم��ان و ي��ك

 نايب قهرمان، چين با 2 قهرمانی و 2 نايب قهرمانی، تايلند و 
قطر با 2 قهرمانی و يك نايب قهرمانی، امارات با يك قهرمانی و 
يك نايب قهرمانی، عراق با دو نايب قهرمانی و استراليا، مالزی، 
عمان و سوريه با يك نايب قهرمانی  رده های پنجم تا چهاردهم 

را به خود اختصاص دادند.
در بين تيم های باش��گاهی ني��ز تيم های پوهانگ اس��تيلرز 
كره جنوبی ب��ا 3 قهرمانی، س��ئونگنام ايلهوآچونم��ا، الهالل 
عربستان و اس��تقالل تهران با 2 قهرمانی و 2 نايب قهرمانی و 
االتحاد عربس��تان با 2 قهرمانی و يك نايب قهرمانی رده های 

اول تا پنجم را از آن خود كرده اند.
تيم های فوتبال الس��د قطر، س��وون سامسونگ 
كره جنوب��ی، فارم��رز بانك تايلن��د و مكابی 
رژيم اشغالگر قدس با دو قهرمانی و جوبيلو 
ايواتا ژاپ��ن با ي��ك قهرمان��ی و دو نايب 
 قهرمانی رده های ششم تا دهم را به دست

 آورده اند.
در اين بين پ��اس تهران با يك 
قهرمان��ی در رده نوزده��م، 
ذوب آهن اصفه��ان در رده 
بيس��ت و پنجم و س��پاهان 
اصفه��ان در رده بيس��ت و 
هفتم اين جدول ق��رار گرفته اند و 
 ديگر تيم های ايرانی در اين رده بندی 

جايی ندارند.

فوتبال باشگاهی آسيا 47 ساله شد؛

گزارش آماری از 21 سال ناکامی  ایرانی ها
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تمام تقصيرها برگردن 
سرمربی نيست

فرصت سوزی حاشيه ها 
در ورزش اصفهان 

سرمربی سابق تيم فوتبال س��پاهان اصفهان با اش��اره به تغييرات پياپی سر 
مربيان در تيم ذوب آهن، اظهار داشت: اين تيم در عرض حدود20 ماه تاكنون 
۶ مربی عوض كرده، پنج مربی نيز در ايران تا پيش از مطرح ش��دن نام فيروز 

كريمی در اين تيم آمده و رفته اند.
حسين چرخابی افزود: ذوب آهن و البته تمام باشگاه های ايران نخستين كاری 
كه بايد انجام بدهند اين اس��ت كه در هيات مديره افراد فوتبالی نيز بگذارند 
و اطمينان داشته باش��ند ضرر نمی كنند، چراكه ما نمی توانيم بگوييم تمام 

تقصيرات به طور كامل بر گردن سرمربی تيم بوده است.
وی تاكيد كرد: در فوتبال ايران مد شده است كه بالفاصله پس از شكست يك 
تيم از تماشاگر تا مديرعامل بر عليه سرمربی خود مصاحبه می كنند و حتی 

گاهی اوقات بازيكنان جرات می كنند بر عليه استاد خودشان صحبت كنند.
وی گفت : مديران باش��گاه های ذوب آهن و س��پاهان به تيم ه��ای پايه خود 

اهميت بدهند. 

رييس سابق هيات دووميدانی استان اصفهان گفت: مسايل حاشيه ای كه 
در گذشته توسط اداره ورزش و جوانان استان اصفهان رخ داد، موجب شد 
تا ورزش استان فرصت های خوبی را از دست بدهد.سيدرسول يزدی زاده 
اظهار داشت: در سال 92 با وجود مشكالت مالی كه وجود داشت، با تالش 

هيات های ورزشی ،در مجموع ورزش اصفهان عملكرد بدی نداشت.
وی افزود: ورزش اصفهان تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادی دارد و 
برای رسيدن به اين منظور هم افزايی ارگان های مختلف بايد تحقق پيدا 
كند.رييس سابق هيات دووميدانی استان اصفهان ادامه داد: برای اين كه 
ورزش اصفهان در مسير پيشرفت قرار گيرد، نبايد اتفاقات و رويدادهای 
سال 92 تكرار شود.يزدی زاده با اشاره به تغييرات صورت گرفته در راس 
ورزش اصفهان تاكيد كرد: حضور يك مديركل ورزش��ی كه تحصيالت 
آكادميك اين رشته را دارد، اتفاق مثبتی برای ورزش اصفهان محسوب 

شده و می تواند زمينه ساز پيشرفت ورزش استان شود.

صعود دو پله ای گيتی پسند 
اين پيروزی در هفته بيست و يكم ليگ دسته اول با دو 
پله صعود در جدول رخ داد.تيم گيتی پسند موفق شد 
در ورزشگاه آرارات ،گل گهر سيرجان را با حساب 2 بر 

يك از پيش روی بردارد و 3 امتياز ارزشمند بگيرد.

تيم کاراته  اصفهان سوم آسيا شد
تيم كاراته ب��رادران باتوانی نماين��ده ايران واس��تان اصفهان در 

مسابقات كاراته جام باشگاه های آسيا به مقام سوم دست يافت.
محمد باتوانی اظهارداشت: س��طح اين رقابت هادر كويت بسيار 

باال بود.

درست نيست به »ماگات« بگویند صدام 
پس از تساوی تيم های فوالم و وست برومويچ،ماگات سرمربی فوالمی ها هفته 
سختی برای تمرين لحاظ كرد كه صدای برخی بازيكنان درآمد امالوييس هولتبی 
كه با روش های اين مربی آلمانی آشناست.از مربی ۶0 ساله دفاع جانانه ای كرد و 

گفت:درست نيست به او بگوييم صدام و شكنجه گر.

گالیه یک سرمربی؛ 

کشانی: اداره ورزش و جوانان فالورجان مقصر است
س��رمربی تيم هندبال مس پارس گفت: رييس اداره ورزش و 
جوانان فالورجان دو ماه از وقت مفيد تيم ليگ برتری خود را از 
بين برد و اگر ما می دانستيم كه ايشان كاری نمی كند، خودمان 
برای تيم اسپانس��ر پيدا كرده بوديم.وضعيت تيم هندبال مس 
پارس فالورجان ب��رای ادام��ه فعاليت در ليگ برت��ر به دليل 
مش��كالت مالی در هاله ای از ابهام قرار دارد. با رس��ول كشانی 
سرمربی اين تيم گفت وگويی انجام داديم كه وی اداره ورزش 
و جوانان فالورجان را عامل وضعيت فعلی تيم اش خواند و در 
ادامه هم انتقادات تندی را عليه فدراسيون هندبال مطرح كرد. 

بخشی از اين گفت وگو را با هم می خوانيم.

در مصاحبه ای گفته بودید تکليف اسپانسر جدید مس 
پارس فالورجان تا پنج ش�نبه مش�خص می ش�ود. این 

اتفاق افتاد؟
فكر نمی كنم اسپانسری برای اين تيم پيدا شود.

چرا؟
ما مش��كلی از نظر بازيكن نداريم و تيم هم تمريناتش را ادامه 
می دهد اما متاسفانه مسووالن اداره ورزش و جوانان فالورجان 

فقط اين حرف را در دهان بچه های م��ا انداختند كه خودمان 
از تيم حمايت می كنيم اما هيچ كاری نكردن��د و اداره ورزش 
و جوانان فالورجان مقصر اصلی اين جريان است. رييس اداره 
ورزش و جوانان فالورجان به حرف های خود عمل نكرد. ايشان 
دو ماه از وقت مفيد تيم ليگ برت��ری خود را از بين برد و اگر ما 
می دانستيم كه او كاری نمی كند، خودمان اسپانسر پيدا كرده 

بوديم. 

با این شرایط، دوشنبه با کاسپين قزوین بازی می کنيد؟
اگر كسی برای حمايت پيدا نشود، خير.

مثل این که چهارش�نبه هفته گذش�ته دی�داری هم با 
نصراهلل سجادی در وزارت ورزش و جوانان داشتيد؟

بله، وقتی برای شركت در اين جلس��ه با من تماس گرفتند در 
تهران بودم و من و تعدادی ديگر از مربيان هندبال با سجادی 
ديدار كرديم، البته موضوع مربوط به مس پارس نبود و در مورد 
تيم ملی و فدراسيون صحبت ش��د.اما به هر حال اميد وارم به 
مشكالت تيم مس پارس هم توجه ش��ود و از بالتكليفی خارج 

شويم.

 گزارش تصویری  از مراسم پایانی المپیک زمستانی سوچی
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 بهسازی پارکینگ درب

 امامزاده دو معصوم تا 20 روز آینده
شهردار شهرکرد از بهسازی و نوسازی پارکینگ درب امامزاده دو معصوم 
شهرکرد تا 20 روز آینده خبر داد. نوراهلل غالمیان در این خصوص اظهار 
داشت: در آس��تانه فرارسیدن عید نوروز قرار شد س��ازمان اتوبوسرانی و 
تاکس��یرانی از هرگونه افزایش قیمت ناوگان حم��ل و نقل خالف مجوز 
جلوگیری کرده و با متخلفان احتمالی برخورد خواهد ش��د.وی با بیان 
این که سازمان میادین و تره بار باید قیمت میوه سطح شهر را کنترل کند 
گفت: این سازمان موظف است قیمت میوه را کنترل و نسبت به راه اندازی 

بازارچه های سطح شهر به ویژه منطقه منظریه و جنوب شهر اقدام کند.

 فعالیت 39 پایگاه اورژانس
 در ایام نوروز 

 سرپرس��ت مرکزمدیری��ت ح��وادث و فوری��ت ه��اي پزش��كي 
چهارمحال وبختیاري از فعالیت ۳۹ پایگاه اورژانس در ایام نوروز خبر داد 
و افزود: از ای��ن تعداد ۳۷ مورد به صورت ثابت و دو مورد ویژه س��فرهاي 

نوروزي است.
 فرامرز ش��اهین اظهارداش��ت: همچنی��ن 200نی��روي امدادگر براي 
خدمات رساني به مردم در این ایام آماده باش هستند.وي خاطرنشان کرد: 
در بخش بیمارستاني نیز مانند سال هاي گذشته برنامه ریزي هاي مدوني 

برای ارایه خدمات مطلوب به مردم انجام شده است.

 حفاظت از محیط زیست باید
 به فرهنگ عمومی تبدیل شود

مدیرکل حفاظت و محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: حفاظت 
از محیط زیست باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

سعید یوسف پور در کارگاه آموزشی تاالب و رس��انه در شهرکرد، اظهار 
داشت: تاالب ها زیستگاه هزاران جاندار اس��ت که این مساله حفاظت از 
محیط زیست استان را در جایگاه ویژه ای قرار می دهد.وی با بیان این که 
فرهنگ سازی و آموزش نقش موثری در حفاظت از محیط زیست دارد، 
گفت: تاالب ها زیس��تگاه هزاران جاندار است که از مناطق مختلف برای 

گذران سرما به این تاالب ها مهاجرت می کنند.

  40 طرح اقتصادی در استان  
معرفی شد

استاندار چهارمحال و بختیاری از معرفی 40 طرح اقتصادی با توجیه مالی 
مناس��ب خبر داد و گفت: با اجرای این طرح  مسیر محرومیت زدایی این 

استان هموار می شود. 
قاسم سلیمانی دشتكی اظهار داشت: با توجه به لزوم پرداختن به موضوع 
هدفمندی یارانه ها الزم به توجه است که مردم از ایجاد هرگونه شایعه در 
مورد افزایش قیمت ها خودداری کنند.وی با اشاره به این که با اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها در کش��ور قیمت بنزین افزایش زیادی نخواهد 
داشت، گفت: بر خالف شایعات شیب افزایش قیمت آن چنان تند نخواهد 

شد و ما چاره ای جز اجرای دقیق قانون نداریم. 

اخبار کوتاه 

پایگاه پلیس راهور هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد با حضور مسوولین استانی و شهرستانی 
افتتاح شد.پایگاه پلیس راهور هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد با حضور امام جمعه هفشجان، 

فرمانده نیروی انتظامی استان، شهردار و اعضای شورای شهر هفشجان و خیران افتتاح شد.

7 پایگاه پلیس راهور شهر هفشجان افتتاح شد

رییس اداره مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: جمعیت بهره برداران مراتع 8 برابر ظرفیت مراتع 
این استان است. محمدرضا محمدی اظهار داشت: مراتع استان با 
وس��عتی معادل یک میلیون و ۹۳ هزار هكتار قریب به 66 درصد 
مساحت این استان را به خود اختصاص داده است.وی با بیان این 
که حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد دامی به مراتع وابسته است، 
گفت: جمعیت بهره برداران مراتع 8 برابر ظرفیت مراتع اس��تان 
اس��ت.محمدی افزود: حدود ۳۷ درصد مراتع این اس��تان از نظر 
پوشش گیاهی در حد متوسط، ۳ درصد خیلی خوب، 48 درصد 
فقیر و 12 درصد مراتع جزو مراتع خیلی فقیر محسوب می شوند.

محمدی با اشاره به تقویم چرای دام ها در استان خاطرنشان کرد: 
اوایل خرداد ماه زمان ورود دام و 15 ش��هریور زمان خروج دام از 
مراتع است.رییس اداره مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
این استان چرای زودرس و عدم رعایت فصل چرا را یكی از عوامل 
تخریب مراتع دانست و اذعان داشت: عدم تعادل دام و مرتع و چرای 
مفرط، بوته کنی برای تامین سوخت و شخم مراتع و تبدیل آن به 
دیمزار از دیگر علل تخریب است.وی از تهیه ۳۳4 طرح مرتع داری 
در این استان خبر داد و تصریح کرد: حدود 280 فقره طرح تصویب 

شده و 1۷۳ طرح مرتع داری نیز به مردم واگذار شده است.
      پیشرفت80 درصدي پروژه بین المللي جنگل داري و

 مرتع داري بازفت 
معاون فني منابع طبیعي و آبخیزداري چهارمحال و بختیاری از 

پیش��رفت فیزیكي 80 درصدي پروژه بین المللي جنگل داري و 
مرتع داري مشارکتي بازفت خبر داد.

 علي محمد محمدي اظهارداشت: پروژه بین المللي جنگل داري 
و مرتع داري مشارکتي بازفت از سال 1۳8۹ شروع و در یک دوره 
 پنج ساله در حال اجرا اس��ت که تاکنون براس��اس ارزیابي هاي

 میان دوره اي و گزارش تیم ارزیاب بین المللي 80 درصد پیشرفت 
فیزیكي داشته است.

وي خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف استفاده از جوامع محلي در 
سه بخش توسعه جوامع روستایي، مدیریت جنگل و مرتع و توسعه 

ظرفیت هاي آموزش در حال اجرا است.
 محمدي با اش��اره ب��ه اهمی��ت این پ��روژه تصریح ک��رد: پروژه

 بین المللي جن��گل داري و مرتع داري مش��ارکتي بازفت تاکید 
زیادي به حفاظت منابع طبیعي با توسعه و تنوع مشاغل مختلف و 
استفاده از ظرفیت هاي طبیعي و اقتصادي اجتماعي منطقه دارد.

معاون فني منابع طبیعي و آبخیزداري استان گفت: توانمندسازي 
 بهره برداران محلي، به کارگی��ري کلیه ذي نفعان و تغییر نگرش

 آن ها در حفاظت از عرصه ه��اي مرتعي و جنگلي از دیدگاه هاي 
دراز مدت این پروژه است.

به گزارش ایسنا، این پروژه در پنج منطقه پایلوت در بخش بازفت 
شهرستان کوهرنگ با همكاري آژانس همكاري هاي بین المللي 
ژاپن)Jica( و اداره کل منابع طبیع��ي چهارمحال و بختیاری در 

دست اجرا است.

 مدیرعامل س��ازمان رفاهی و تفریحی شهرداری شهرکرد از
  آغاز فراخ��وان ثبت نام س��ومین جش��نواره هفت س��ین و

  سبزه  های نوروزی با عنوان استقبال از بهار در این شهر خبر 
داد.

به گزارش فارس از شهرکرد، محمدرضا امیدی اظهار داشت: 
این جش��نواره با هدف حفظ و احیای سنت های نیک بومی، 
ایجاد شور و نشاط اجتماعی بین شهروندان در راستای حفظ 
و احیای فرهنگ اس��المی توسط س��ازمان رفاهی تفریحی 

شهرداری شهرکرد برپا می شود.
 وی افزود: این جشنواره نوروزی در بخش های چینش سفره

 هفت س��ین با محوریت س��نتی و مدرن و خلق سفره هفت 
س��ین مختص هنرمندان متخص��ص و همچنین در بخش 
سبزه آرایی با رویكرد توجه به آداب و رسوم بومی و محلی به 

همراه نگاه خالقانه در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل س��ازمان رفاهی و تفریحی ش��هرداری شهرکرد 
گفت: در قسمت ویژه این جشنواره، بخش تهیه تخم مرغ های 
رنگ آمیزی شده خانگی مختص کودکان و نوجوانان زیر 15 

سال نیز اجرا می شود.
امیدی با اشاره به این که شرکت در این جشنواره برای عموم 
 شهروندان آزاد است، خاطرنش��ان کرد: عالقه مندان جهت
  شرکت در جش��نواره تا 15 اسفند ماه س��ال  جاری فرصت

  دارند ب��ه س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری ش��هرکرد 

 واق��ع در چه��ارراه دروازه فارس��ان مراجع��ه و ثبت ن��ام 
کنند.

مدیرعام��ل س��ازمان رفاه��ی و تفریح��ی ش��هرداری 
ش��هرکرد افزود: بر همین اس��اس تمام��ی عالقه مندان در 
س��نین مختل��ف می توانن��د ب��ا بهره گی��ری از ایده ه��ای 
خالقانه در قال��ب نگاه به فرهن��گ و ارزش ه��ای فرهنگی 
و عناصر بصری ش��هر، ن��وآوری و ن��گاه هنرمندانه خویش 
با طراح��ی، س��اخت و تهیه س��بزه، س��فره هفت س��ین و 
 نمادهای زیبای عید ن��وروز در این رقابت نوروزی ش��رکت

 کنند.
این مس��وول بیان داش��ت: بر همی��ن اس��اس از حدود ۳0 
نفر برگزی��ده ای��ن جش��نواره در بخش ه��ای مختلف طی 
 مراس��می که روز جمع��ه 2۳ اس��فند ماه در محل س��الن

 ورزش��ی تختی ش��هرکرد برگزار می ش��ود، تقدیر به  عمل 
می آید.

وی در ادامه بر ضرورت پایبندی به س��نت های بومی تاکید 
کرد و گفت: باید در نگهداری س��نت های زیبای خود کوشا 
 باش��یم، چون این س��نت ها ما را ت��ا این زم��ان حفظ کرده 

است.
 امیدی تصری��ح کرد: تصوی��ر تمامی آثار این جش��نواره در

  کتابی نی��ز چ��اپ و در اختی��ار عالقه مندان ق��رار خواهد 
گرفت.

این جشنواره 
 نوروزی
 در بخش های 
 چینش سفره
 هفت سین با 
محوریت سنتی 
و مدرن و خلق 
سفره هفت سین 
مختص هنرمندان 
متخصص با رویکرد 
توجه به آداب و 
 رسوم بومی 
 در نظر گرفته
 شده است

عدم تعادل دام 
و مرتع و چرای 
مفرط، بوته کنی 
برای تامین سوخت 
و شخم مراتع 
و تبدیل آن به 
دیمزار از دیگر 
علل تخریب است 
حدود 280 فقره 
طرح تصویب 
شده و 173 طرح 
مرتع داری نیز به 
 مردم واگذار
 شده است

مدیرعامل سازمان تفریحی شهرداری شهرکرد  خبردادرییس اداره مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

آغاز فراخوان سومین جشنواره هفت سین ظرفیت مراتع پاسخگوی بهره برداران نیست
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ابالغ اجرائيه  

شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند  محمداباذري  آقای  به  بدينوسيله 
 : قرارداد ساکن  متن  آدرس  طبق  که   1199165425 ملي  به شماره   69
که  منزل شخصي  کوچه  انتهاي   6 فرعي  شهيديزداني  خيابان  شهرضا 
برابرگزارش مامورابالغ نامبرده در آدرس مذکور مورد شناسائی واقع 
نگرديد ابالغ ميگردد ؛ براساس قراردادجعاله ) تامين هزينه خريدبنزين 
بانک سپه شعبه مدرس  در  ( شماره 3560 مورخ 1389/10/18تنظيمی 
شهرضاشمامبلغ پنج ميليون ريال ) 5000000 ريال (  از تسهيالت بانک 
مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مديريت شعب 
بانک سپه منطقه اصفهان)بستانکار پرونده( اجرائيه به مبلغ پنج ميليون 
وششصدودوازده هزاروششصدودوريال ) 602 / 612 / 5 ريال ( بابت 
اصل طلب وخسارت تاخير تاديه تا تاريخ1392/09/15 از اين تاريخ به 
بانضمام هزينه  مبلغ دو هزارويکصدوسه ريال)2103ريال(  بعد روزانه 
های متعلقه که به آن اضافه ميگردد صادر و تحت کالسه 9200146 در 
اجرای اسناد رسمي شهرضا در جريان رسيدگی ميباشد لذا به استناد 
ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب يکنوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به  شما چاپ ومنتشر 
ميگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرائی جريان 
خواهد يافت.  محمد مهدی يوسفيان - مسئول اجرای ثبت اسنادشهرضا

تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يکبابخانه پالک شماره 2352 / 50 مجزي 
شده از39 / 50  واقع دراله آباد بخش يک ثبتي شهرضا که طبق پرونده 
ثبتی بنام آقاي سيدمجتبي نوابي قوام آبادي فرزند سيدمرتضي وغيره 
نيامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  درجريان 
تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخيرازماده  دستورقسمت  بنابه  اينک 
نامبرده تحديدحدودملک مرقوم درروز 27 / 12 / 1392 ساعت 8 صبح 
مالکين  بکليه  آگهی  اين  موجب  لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  درمحل شروع 
ومجاورين اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 
اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ 
تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره  تنظيم صورتمجلس تحديدی 
ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين  قانون  واحده  ماده   2
اين  خودرابه  اعتراض  تسليم  ازتاريخ  يکماه  مدت  ظرف  بايست  می 
اخذوبه  قضايی  ذيصالح  راازمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  اداره 
بينی  پيش  باتعطيلی  روزتحديدمواجه  نمايدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  اين 
ثبت  خواهدشد0 رئيس  انجام  گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل  نشده 

اسنادوامالک شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی

فقدان سند مالکيت
به  وکالتا  شهرابی  احمدی  محمد  92/4116/31/وآقای  شماره   2047
موجب وکالتنامه شماره 2982-92/4/5دفتر 1396 تهران باستناد دوبرگ 
استشهاد يه محلی که هويت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی 
است که سند مالکيت دودانگ مشاع از ششدانگ پالک 231فرعی از 28 
اصلی سفلی  هفده ثبت اصفهان که در صفحه 47دفتر 181 امالک بنام  
 ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و سپس     کوکب صالحی شهرابی 
-1162 شماره  رسمی  سند  ذيل    را  خويش  مالکيت    تمامت  نامبرده 
1361/9/11دفتر 84شهراب به خانم فاطمه  صالحی شهرابی انتقال قطعی  
نموده  وبه حکايت دفتر امالک معامله ای انجام نگرديده ودر اثر سهل 
مالکيت  سند  صدور  درخواست  باينکه  نظر    است  شده  مفقود  انگاری 
مراتب    ثبت  قانون  نامه  آيين  اصالحی   120 ماده    طبق  نموده،  المثنی 
آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غيراز آنچه در اين آگهی 
ذکرشده ( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 

خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسليم خواهد شد .   ذبيح اله فدايی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکيت
به  وکالتا  شهرابی  احمدی  محمد  92/4117/31/وآقای  شماره   2046
موجب وکالتنامه شماره 2982-92/4/5دفتر 1396 تهران باستناد دوبرگ 
استشهاد يه محلی که هويت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی 
از 28  از ششدانگ پالک 22فرعی  دودانگ مشاع  مالکيت  که سند  است 
اصلی سفلی  هفده ثبت اصفهان که در صفحه 44دفتر 181 امالک بنام  
کوکب صالحی شهرابی   ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و سپس  
-1163 شماره  رسمی  سند  ذيل    را  خويش  مالکيت    تمامت  نامبرده 
1361/9/13دفتر 84شهراب به خانم فاطمه  صالحی شهرابی انتقال قطعی  
نموده  وبه حکايت دفتر امالک معامله ای انجام نگرديده ودر اثر سهل 
مالکيت  سند  صدور  درخواست  باينکه  نظر    است  شده  مفقود  انگاری 
مراتب    ثبت  قانون  نامه  آيين  اصالحی   120 ماده    طبق  نموده،  المثنی 
آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غيراز آنچه در اين آگهی 
ذکرشده ( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسليم خواهد شد .  ذبيح اله فدايی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکيت
2045 شماره 92/3857/31/و آقای سيد عبدالعلی واحدی احدی از ورثه 
يه محلی که هويت و  استشهاد  باستناد دوبرگ  اله واحدی  سيد هدايت 
امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکيت دوسهم 
مشاع از 1200سهم ششدانگ  پالک 38 اصلی دهستان گرمسير بخش 
هفده ثبت اصفهان که در صفحه270دفتر116 امالک بنام احمدشاهمرادی 
-6552 شماره  انتقال  سند  طی  و  گرديده  تسليم  و  صادر  سند  و  ثبت 
33/7/17دفتر 50 تمامت دوسهم را به آقای سيد هدايت اله واحدی فرزند 
پالک  از  مشاع  دوسهم  تمامت  ،همچنين  نموده  قطعی  انتقال  سيدحسين 
مذکور در صفحه 274دفتر 116بنام سيد موسی شاهمرادی سابقه ثبت 
426-1340/7/16دفتر  شماره  رسمی  سند  ذيل  که  داشته  وسندمالکيت 
49 به سيدهدايت اله واحدی فرزند سيد حسين انتقال قطعی نموده وبه 
حکايت دفتر امالک معامله ای انجام نگرديده ودر اثرسهل انگاری مفقود 
شده است  نظر باينکه درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده، طبق  
ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غيراز آنچه در اين آگهی ذکرشده ( نسبت به 
آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
تا مراتب صورتمجلس و  نمايد  اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
                                                                               . شد  خواهد  تسليم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکيت  سند  المثنی   ،

ذبيح اله فدايی    رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکيت 
2034 شماره 103/92/2337/33 آقای سيد علی مير باقری طباطبايی مهر 

آبادی مدعی شده که سند مالکيت ششدانگ خانه پالک شماره 201فرعی  
3 واقع در هندوآباد دهستان سفلی اردستان سه اصلی بخش هفده ثبت 
اصفهان که در صفحه 598 دفتر 273 امالک ذيل ثبت 21330 بنام نامبرده 
فوق ثبت و صادر گرديده و تمامی ششدانگ  از طرف مالک ذيل سند 
بانک  نزد    اردستان  دفتر 51  رسمی شماره 81648 مورخه 89/12/26 
ملت اردستان در قبال مبلغ 120000000 ريال تمام رهن می باشد و بنا به 
اظهار مالک به علت مسافرت سند مذکور مفقود گرديده چون درخواست 
قانون  نامه  آيين  اصالحی   120 ماده  طبق  نموده    مالکيت  سند  صدور 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور با وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
لغايت 10 روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت 
تسليم نمايد در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و يا 
وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله در صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 524 خيراله عصاری 

– رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

ابالغ وقت رسيدگی
2042 در خصوص پرونده کالسه 1975/92 خواهان عبدالحسين صالحی 
تقديم نموده است.    دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت حسين رنجبر 
وقت رسيدگی برای مورخ 93/2/14 ساعت 10 تعيين گرديده است. با توجه 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان خيابان 
سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمالن صبا 
پالک 57 کد پستی 8165756441  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 14551مدير دفتر 

شعبه 13  شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
عباس  خواهان   35 ح  570/92ش  کالسه  پرونده  خصوص  در   2041
تنظيم  به  خوانده  الزام  و  محکوميت  بر  حکم  بر  مبنی  دادخواستی  عبدالهی 
 1383 مدل  چرخ  ده   FH ولوو  خودرو  يکدستگاه  سند  انتقال  رسمی  سند 
به شماره شهربانی 164973 ايران 13 به رنگ سفيد علی الحساب مقوم به 
تقديم      ابوالقاسم زارع هرندی  به طرفيت    ميليون و يکصد هزار ريال  سه 
نموده است. وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/1/26 ساعت 4/30 
خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گرديده  تعيين  عصر 
رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
انتهای خيابان  روبروی  اين شعبه واقع در اصفهان خيابان خوراسگان  به 
دانشگاه پيام نور مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  عدم حضور  در صورت 
اختالف حل  شورای   35 شعبه  دفتر  14552مدير  الف  م  شود.  می   اتخاذ 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
2040 در خصوص پرونده کالسه 814/92 خواهان محمد رستمی دادخواستی 
وقت  است.  نموده  تقديم  منش  معتمدی  حسين  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی 
رسيدگی برای مورخ 93/1/25 ساعت 17 عصر  تعيين گرديده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آيين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
اختالف حل  شورای   2 شماره  مجتمع   25 شعبه  دفتر  مدير  الف14553   م 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
2038 در خصوص پرونده کالسه 1820/92  خواهان آقای سيد جواد موسوی  
دادخواستی مبنی بر مطالبه  وجه يک فقره چک به طرفيت آقای داوود تهمتن  
تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز يکشنبه مورخ 93/1/31 ساعت 
11 صبح   تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
الف 14555مدير دفتر  اتخاذ می شود. م  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده 

شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
عبدالوند   محسن  خواهان   1757 کالسه92/  پرونده  خصوص  در   2035
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو ی هيوندا سوناتا به شماره 
و  انصاری  هاشم  طرفيت  به  مطلق خسارات  انضمام  به   43 ايران  635ج68 
اسفنديار عشوری  تقديم نموده است. وقت رسيدگی مورخ 93/1/20 ساعت 
11/30 صبح   تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
رديف دوم حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
اين شعبه واقع  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  مراتب در جرايد منتشر 
اختالف  حل  2 شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
شود.  می  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور 
اختالف حل  شورای   2 شماره  مجتمع   5 شعبه  دفتر  14558مدير  الف   م 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

2036 در خصوص پرونده کالسه 92 / 347ش 37   خواهان همايون فرهادی 
دادخواستی مبنی بر انتقال سند خودروی سواری405 بشماره پالک  262ج 
76 ايران 33 بطرفيت عباسعلی شايان فر    تقديم نموده است. وقت رسيدگی 
بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  تعيين      5 عصر  مورخ 92/12/25 ساعت 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
وقت رسيدگی به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  عدم حضور  نماييد.  اخذ 
اختالف  حل  شورای   37 شعبه  دفتر  14557مدير  الف  م   . نمايد  می   اتخاذ 

اصفهان 

اخطاریه
2037 شماره پرونده : 2272/92 نام ونام خانوادگی : علی بارانی لبنانی فرزند 
رضا مجهول المکان محل حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع 
ارباب  وقت حضور 93/1/16 ساعت 10 صبح علت حضور  در خ سجاد – 
اله بطرفيت شما جهت رسيدگی  مطالبه نفقه دعوی عفت جوانی فرزندسيف 
در شعبه حاضر شويد .  . م الف 14556 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 

دوم حقوقی اصفهان 

 اخطاریه
مرتضی  سيد   : خانوادگی  ونام    نام   2421/92  : پرونده  شماره   2039
طباطبائی  فرزند سيد حسن  مجهول المکان محل حضور شعبه 2 شورای 
ارباب  وقت حضور 93/1/16  حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد – 
ساعت 11 صبح علت حضور مطالبه نفقه دعوی شهين نجار خدا بخش 
شويد  حاضر  شعبه  در  رسيدگی  جهت  شما  بطرفيت  عباس   فرزند 
حقوقی دوم  شعبه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   14554 الف  م   .    . 

 اصفهان 
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 از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است و خاموشی دری 
از درهای حكمت اس��ت . خاموشی و س��كوت ، دوستی آور و 

راهنمای هر كار خیری است.

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

صاحب امتیاز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                              فكس : 6284166 - 0311

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
119، واحد 3

یک روانشللناس گفللت: افللراد دچار اختللاالت روانی 
در مواجهه بللا اضطللراب، دوگانگی و ناامنللی از برخی 
مکانیسللم های دفاعللی انفعالللی ماننللد فرافکنللی و 
 رفتارهایی مانند عدم حضور به موقع سللر کار استفاده 

می کنند.
 مرجان فتحی اظهار داشللت: معموال افللراد در مواجهه 
با اضطراب، دوگانگی و ناامنی از راهکارهایی اسللتفاده 
می کنند که بلله آن ها مکانیزم هللای دفاعی می گوییم. 
اسللتفاده از این سللاز و کارها موجب می شللود که فرد 

احساس امنیت کند.
وی افللزود: هملله مللا از مکانیزم های دفاعی اسللتفاده 
می کنیللم امللا برخی متناسللب با شللخصیت خللود از 
مکانیزم های دفاعی بیشتری استفاده می کنند. استفاده 
بیش از حد این مکانیزم های دفاعی موجب می شود که 

مشکل سر جای خود بماند.
وی ادامه داد: یکللی از مکانیزم های دفاعی که مبتایان 
به اختللاالت شللخصیت از آن زیاد اسللتفاده می کند، 

فرافکنی است.
فتحی افللزود: فرافکنی یعنی ویژگی هللای منفی درون 
خود را به بیرون نسللبت دادن، فرد در ایللن حالت اگر 
حسادت را در درون خود احساس کند، آن را به دیگران 
نسللبت می دهد و می گوید، آن ها حسللودند، یا اگر به 
عدم صداقت تمایل داشته باشد، به دنبال نشانه هایی از 

دروغگویی در دیگران می گردد.
این متخصص بهداشت روان تصریح کرد: برخی افراد که 
وفادار نیسللتند نیز به همین علت بی وفایی را به همسر 

خود نسبت می دهند.
وی افزود: مکانیللزم دفاعللی دیگری کلله مبتایان به 
اختللاالت شللخصیت زیللاد از آن اسللتفاده می کنند، 
جداسازی اسللت، در این مکانیزم فرد اتفاق ها را با تمام 
جزییاتش به خاطر مللی آورد اما حالللت عاطفی در آن 

وجود ندارد.
وی اظهار داشللت: مثللا در موقعیت بحللران این افراد 

کاماخشک و رسمی هستند.
 آن هللا بیللش از حللد بلله وقت شناسللی و پاکیزگللی 
اهمیللت می دهللد و بللا ایللن کار بللرای دیگللران 
مزاحمللت ایجللاد می کننللد، نمونلله بللارز ایللن افراد 
 مبتایللان بلله اختللال شللخصیت وسواسللی جبری

 هستند.
فتحی گفت: دو نیم سازی مکانیزم دفاعی دیگری است 
که مبتایان به اختال شخصیت از آن به وفور استفاده 
می کنند. در این مکانیزم افراد میل دارند، همه چیز را به 

دو قسمت خوب یا بد تقسیم کنند.
وی افزود: اسللتفاده از ایللن مکانیزم دفاعللی در روابط 
اجتماعی افراد مشللکل ایجاد می کند چرا که ما نیاز به 

میانه روی داریم.

پرخاشگران منفعل به موقع 
سر کار نمی آیند

 طراحی قالیچه مولد برق 
از امواج دریا 

محققان دانشللگاه کالیفرنیا در برکلی به رهبری دانشمند ایرانی در 
حال طراحی قالیچه ای برای جاسللازی در بسللتر اقیانوس هستند 
که انرژی امواج را به نیللروی برق تبدیل می کند.به گزارش ایسللنا، 
قالیچه پیشللنهادی پروفسللور محمدرضا عالم، متخصص مکانیک 
امواج دانشللگاه کالیفرنیا و همکارانش، امواج اقیانللوس را به انرژی 
قابل کاربرد تغییر می دهد.عالم گفت: میزان قابل توجهی از انرژی به 
دام نیفتاده در اقیانوس ها وجود دارد و با افزایش اسللتفاده روزافزون 
جهانی نیروی برق، یافتن جایگزین های پاک تر برای سللوخت های 
فسللیلی حیاتی اسللت. همچنین در شللهرهای سللاحلی، جمعیت 
در حال رشللد اسللت و سیسللتم اقیانوس محللوری که مللا در حال 
 طراحی آن هستیم، الکتریسیته را با شللیوه ای عاری از کربن تولید

 می کند.
 یکی از فواید دیگر این سیستم کاهش هزینه باالی تصفیه آب دریا 
به آب آشامیدنی است که به کشورها و شهرها در زمان  قحطی کمک 
خواهد کرد.فناوری پیشللنهادی تیم تحقیقاتی در بسللتر دریا قرار 
می گیرد اما این موضوع تاثیر فیزیکی حداقلی را بر قایق ها و زندگی 
آبزیان خواهد داشت. این فناوری همچنین در شرایط توفانی کارآمد 
خواهد بود، زیرا ستون آب باالی آن، مانع از برخورد امواج خروشان 
می شود و حتی در چنین زمان هایی سیستم کارآتر است.مهندسان 
حاضر از ورقه نازکی از پاستیک استفاده کردند که بر بخش فوقانی 
شبکه ای از محرک های هیدرولیک، سیلندرها و لوله ها قرار می گیرد. 
زمانی که قالیچه پاستیکی با امواج باال و پایین می رود، سیلندرها را 
پر کرده و فشار هیدرولیکی ایجاد می کند که برای تبدیل به نیروی 

برق به ساحل منتقل می شود.

فناوری 

آیا شما از ترس چاقی و کلسترول، شیرهای بی مزه کم چرب را 
به جای شیر پرچرب انتخاب می کنید؟ محققین ادعا می کنند 
که مصرف محصوالت لبنی چرب خطر چاق شللدن را کاهش 
می دهد. تا به حای چیزی در مورد »پارادوکس چربی لبنیات« 
شللنیده اید؟ یعنی اگر شللما انواع کم چرب محصوالت لبنی را 
انتخاب کنید نسللبت به افرادی که لبنیات پرچرب را استفاده 

می کنند، بیشتر در معرض خطر چاقی هستید.
دو پژوهش که بلله تازگی انجللام گرفتلله، بر اعتبللار این ایده 
افزوده است. یک تحقیق سوئدی که روی 1782 مرد انجام شد 
منتشر شد، می گوید که مصرف محصوالت پرچرب لبنی با خطر 
کمتری از افزایش چاقی مرکزی همراه است )مقصود از چاقی 
مرکزی افزایش وزن در ناحیه شللکمی است(و تحقیق مستقل 
دیگری که جدیدتر از پژوهش اولی است و با بررسی 16 پژوهش 

مرتبط صورت گرفته نیز بر این رابطه صحه می گذارد.
نیوساینتیسللت نظر آقللای والتللر وایلت، متخصللص تغذیه از 
 دانشکده بهداشللت عمومی دانشگاه علوم پزشللکی هاروارد را 

در این رابطه پرسیده که پاسخ های او را با هم می خوانیم.
چه عاملی باعث ش�ده که ش�ما فکر  کنی�د  محصوالت 
 پرچرب ب�ه احتم�ال کمت�ری منجر ب�ه افزای�ش وزن

 می شود؟
بسیاری از پژوهش ها از این ایده که چربی موجود در رژیم غذایی 
رابطه خاصی با افزایش چربی در بدن ما داشللته باشد حمایت 

نکرده اند، بنابراین یافته هللای این دو تحقیق در مورد وزن بدن 
نباید خیلی هم ما را شگفت زده کنند. این ایده که همه چربی ها 
بد هستند، به رغم وجود شواهدی که خاف آن را ثابت می کنند، 
هنوز در اذهان بسیاری از مردم حک شده است. در واقع به نظر 
می رسد که رژیم های کم چرب و پر از هیدروکربن، در دراز مدت 

منجر به افزایش بیشتر وزن می شوند.
این فکر که مواد لبنی پرچرب برای ما بد هستند از کجا 

نشأت می گیرد
ایللن مفهللوم در دهلله 1330/1950 و 1340/1960 پدیدار 
شد، از آن جایی که بخش اعظم چربی شللیر چربی غیر اشباع 
است، تصور می شللد که چربی آن مضر باشد. همچنین در دهه 
1330/1950 فیزیولوژیسللت امریکایللی به نام آنسللل کیز و 
همکارانش نشان دادند که کشورهایی که مصرف باالیی از چربی 
اشباع دارند، )که بخش اعظم آن از چربی لبنیات است( موارد 
بیشللتری از حمات قلبی را نسبت به کشللورهای مدیترانه ای 

دارند که در آن ها مصرف مواد لبنی کمتر است.

لبنیات کم چرب، چاق  ترتان می کند

عینک گوگل یا واقعیت نما ،تکنولوژی 
جدیدی اسللت که می توانللد به نفع 
تحقیقات پلیس و آتش نشان ها باشد.

پلیس نیویورک در حال تصمیم گیری 
بللرای اسللتفاده از عینک گللوگل به 
 عنوان ابزاری برای تحقیقات در مورد 
خاف کارهاسللت.در حال حاضر این 
عینک در حال آزمایش توسط پلیس 
نیویورک است. یکی از افسران پلیس 
گفت: ما چنللد نمونلله از عینک های 
گوگل را دریافت کرده ایم و درحال حاضر مشللغول به آزمایش آن ها هسللتیم.قابلیت های این 
عینک برای پلیس بازشناسی چهره هاست و مامورین می توانند به مرکز اطاعات جرایم دسترسی 
داشته باشند.»سوزان مریت« مدیر فنی اداره پلیس در سان فرانسیسکو گفت: پلیس نیویورک 
به برنامه های کاربردی  عینک گوگل عاقه مند است و این عینک برای کمک به پلیس واقعا مفید 
است.»پاتریک جردن« طراح و سازنده این عینک گفت: این عینک برای آتش نشان ها نیز مفید 

است چون آن ها می توانند اطاعات الزم، زمان، محل و حضور مواد خطرناک را دریافت کنند.

نانومولد جدید امکان قراردادن تلفن 
همراه در جایگاه های مختلف هر نوع 
خودرو و شللارژکردن آن با استفاده 
از ارتعاشات وسللیله  نقلیه را فراهم 

می کند.
تیمللی از دانشللمندان دانشللگاه 
ویسکانسین-مدیسللن، دانشللگاه 
مینسللوتا و دانشللگاه سللون  یات -

سللن چیللن، نانومولللدی را تولید 
نللد کلله می تللوان آن را  کرده ا
مسللتقیما در محفظه تلفللن همراه قللرار داد.ایللن نانومولد از پلیمللر پیزوالکتریک موسللوم 
به »پلللی  وینیلیدین فلوراید« )PVDF( سللاخته شللده و ماننللد دیگر مللواد پیزوالکتریک، 
 هنللگام قرارگرفتن در معرض فشللار مکانیکی )مانند ارتعاشللات خودرو(، الکتریسللیته تولید 

می کند.
این سامانه نه تنها در محفظه های مسطح و سخت تلفن های همراه و دیگر ابزار، بلکه در طیفی 

از سطوح نامنظم شامل پوست انسان نیز کارایی دارد.

شارژ تلفن همراه با ارتعاشات خودروعینکی برای ماموران پلیس
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