
بررسی طرح طرح های فوالدی استان اعتبار می گیرند 
کنفدراسیون 
فوتبال آسیای 
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مدیر عامل بانک صنعت و معدن خبر داد: تا پایان سال
 تردد بدون معاینه فني

3 ممنوع !
 توزیع سبدکاالی سرپرستان
4 خانوار کمتر از 4 نفر از امروز  2
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مسووالن قضایی مهمترین 
متولیان فرهنگ حجاب 
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حمایت های کافی از صنعت 
خودروسازی استان نمی شود

رییس انجمن قطعه سازان اتومبیل استان اصفهان گفت: 
متاسفانه بعضی قوانین ما به سود تولید و صنعت کشور 
نیست و فقط مانع تولید می ش��وند. ابراهیم احمدی در 
گفت وگو با فارس با اش��اره به وضعیت ب��ازار خودرو در 
اصفهان اظهار داش��ت: متاس��فانه حمایت های کافی از 
صنعت خودروسازی استان نمی شود و این در حالی است...

 شرایط پذیرش
 سرباز معلم اعالم شد

آغاز پیش فروش اینترنتی 
بلیت اتوبوس از امروز

     مع��اون احضار و اعزام س��ازمان وظیف��ه عمومي ناجا 
اعالم ک��رد: دو ه��زار و ۶۰۰ س��رباز معل��م در آموزش و 
پرورش کشور مش��غول به خدمت مي ش��وند. سرهنگ 
 رحم��ان علیدوس��ت گف��ت: به درخواس��ت س��ازمان 
آموزش و پرورش و تش��خیص ستاد کل نیروهاي مسلح، 
در این دوره، دو هزار و ۶۰۰ مشمول به عنوان سرباز معلم 
 در مراکز آموزش و پرورش کش��ور مش��غول به خدمت

 مي شوند.  وي افزود: در طرح سرباز معلم، مشموالن عالقه 
مند براي خدمت در آموزش و پرورش...

پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس از امروز آغاز می شود 
و تا 18 تیرماه ادامه دارد و پس از آن پیش فروش حضوری 
بلیت انجام می گیرد.پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس 
برای تعطیالت نوروز، از امروز 11 اسفند  آغاز می شود و تا 
18 اسفند  ادامه دارد و از 18 اسفند پیش فروش حضوری 

بلیت هم انجام می گیرد. 
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آگهی  مزایده  عمومی

محمد حسن یاری- شهردار کوشک

 92 /9 /20 92 /ش م�ورخ   ش�هرداری كوش�ک ب�ه اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 230 /
ش�ورای اس�المی ش�هر كوش�ک در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه ف�روش 2 دس�تگاه خ�ودروی 
س�واری ب�ا قيم�ت پای�ه جه�ت خ�ودرو س�واری پي�كان ب�ه مبل�غ 30/000/000 ری�ال و 
خودروی س�واری پ�ژو روآ ب�ه مبل�غ 80/000/000 ری�ال ازطری�ق مزایده عموم�ی موضوع 
ماده 13 آیين نام�ه مالی ش�هرداریها   اقدام نمای�د . لذا متقاضيان ش�ركت در ای�ن مزایده 
می توانن�د جهت آگاهی بيش�تر واخذ م�دارک مزای�ده تا تاری�خ 92/12/21 ب�ه واحد امور 
مال�ی ش�هرداری مراجع�ه و نس�بت ب�ه ارائ�ه پش�نهادات ودریاف�ت رس�يد ت�ا پای�ان 
 وق�ت اداری روز پنجش�نبه م�ورخ 1392/12/22 ب�ه واح�د دبيرخانه ش�هرداری كوش�ک

 مراجعه نمایند.

نوبت دوم

آگهی  مزایده  عمومی
 ش�هرداری كوش�ک به اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 275 /92 /ش م�ورخ 92/11/30 
شورای اسالمی ش�هر كوش�ک در نظر دارد نس�بت به فروش لوله های پلی اتيلن 
س�ایز 90)10 اتمس�فر( با قيمت كارشناس�ی هر متر 50000 ریال ، از طریق مزایده 
عمومی موضوع ماده 13 آیين نامه مالی ش�هرداریها  اقدام نمای�د . لذا متقاضيان 
شركت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بيشتر واخذ مدارک مزایده تا تاریخ 
92/12/21 به واحد امور مالی مراجعه و نس�بت به ارائه پش�نهادات ت�ا پایان وقت 
 اداری روز پنجش�نبه مورخ 1392/12/22 به واحد دبيرخانه ش�هرداری كوش�ک

 مراجعه نمایند.
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جناب آقای حسین گنجی
 مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

چهار محال و بختیاری

روزنامه زاینده رود

فقدان پ�در بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین س�اخت. 
غفران و رحمت الهی ب�رای آن عزیز از دس�ت رفته 
سالمتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی از پروردگار 

متعال خواهانیم.
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 افراد زیر خط فقر
 باید مالیات منفی بگیرند

وزیر راه و شهرس��ازی با طرح ایده ای برای اج��رای هدفمندی یارانه ها، 
مدل مالیات منفی به جای یارانه نقدی را پیش��نهاد کرد و گفت: در حال 
 حاضر 8۶۰ هزار خانوار ایرانی در مسکن کوچک )یک اتاق و کمتر( زندگی

 می کنند.عباس آخوندی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در 
4ایران گفت: در حال حاضر در وضعیت آشفتگی کالن اقتصادی...
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بیماران از ۱5 فروردین ۹3 
روی تخت بیمه می شوند

 رییس س��ازمان بیمه س��المت ایرانیان با اش��اره به طرح 
 »بیمه روی تخت بیم��اران« گفت: بیم��اران فاقد بیمه از

 1۵ فروردین ۹۳ روی تخت بیمارستان ها بیمه می شوند.
 انوشیروان محس��نی بندپی درباره چگونگی اجرایی شدن 
طرح »بیمه روی تخت بیماران« اظهار داشت: وقتی بیمه را 
اجباری و همگانی می کنیم که همه باید دفترچه بیمه داشته 
باشند به طوری که حتی در صورت نداشتن دفترچه بیمه 
ثبت نام در دانشگاه ها میسر نشود و حتی جواز ساختمان ارایه 
نشود، بنابراین به صورت خودکار »بیمه روی تخت بیماران« 
نیز صورت می پذیرد.رییس سازمان بیمه سالمت ایرانیان 

در پاس��خ به این موضوع که ولی هنوز این ط��رح در هیچ 
بیمارستانی اجرا نمی شود، افزود: بله، هنوز این طرح به اجرا 
در نیامده است ولی ان شاءاهلل از 1۵ فروردین سال ۹۳ طرح 

»بیمه روی تخت بیماران« به اجرا درمی آید.
طرح بیمه بستری که از اواخر سال 87 با اجرایی شدن طرح 
بیمه پایه ایرانیان حذف شده بود، بر اساس مصوبه مجلس و 
تخصیص بودجه جداگانه ای در این زمینه در قانون بودجه 
سال 8۹، قرار بود از سال 8۹ مجددا با عنوان بیمه روی تخت 
به اجرا گذاشته شود.آنچه نمایندگان مجلس را بر آن داشت 

که وزارت رفاه و سازمان های بیمه گر درمانی را ...

رییس سازمان بیمه سالمت ایرانیان :

احداثبندرخشکوشهرکانرژیراپیگیریمیکنیم
ریی��س کمیس��یون تج��ارت اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: احداث بندر 
خشک و ش��هرک انرژی را پیگیری 
می کنیم. جعفر ذره بینی با اشاره به  
فعالیت های ات��اق بازرگانی اصفهان 
اظهار داش��ت: ما در ات��اق اصفهان 
فعال هستیم و مش��کالت را به اتاق 

ایران و مسووالن مربوطه نیز اطالع 
می دهیم تا مش��کالت صنعتگران و 

تولیدکنندگان به حداقل برسد.
وی ادام��ه داد: بندر خش��ک یکی از 
موضوعاتی است که به شدت پیگیر 
آن هستیم و امیدواریم بتوانیم نتایج 

4433آن را در آینده ببینیم. 4

3

احداث 30 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه 
روزانه ۲ هزار نفر از دوچرخه هاي ایستگاه هاي دوچرخه 
شهرداري اصفهان استفاده مي کنند.     معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداري اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر 
۳۰ کیلومتر مس��یر ویژه دوچرخه در سطح شهر احداث 

شده است.مصطفي نوریان با بیان این مطلب گفت: یکي از 
 مباحثي که در توسعه حمل و نقل عمومي دنبال مي کنیم 
احی��اي س��نت دوچرخ��ه س��واري در اصفه��ان 
اس��ت. وي ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه ۲۵ ایس��تگاه 

 دوچرخ��ه در کالنش��هر اصفه��ان فع��ال اس��ت، افزود:
 ۵ ایستگاه دوچرخه در سال ۹۳ نیز راه اندازي مي شود تا 
به این ترتیب تعداد ایستگاه هاي دوچرخه به ۳۰ ایستگاه 

افزایش یابد. 



اخبار کوتاهيادداشت

برگزاری همايش حماسه اقتصادی و 
دولت يازدهم در دانشکده اقتصاد

معاون پژوهش��ی و آموزش��ی حوزه های علمیه اس��تان اصفهان از 
برگزاری همایش حماس��ه اقتصادی و دولت یازدهم در دانش��کده 
اقتصاد دانشگاه اصفهان خبر داد. حجت االسالم والمسلمین محسن 
جاللی در نشس��ت خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
همایش حماس��ه اقتصادی و دول��ت یازدهم در دانش��کده اقتصاد 
دانشگاه اصفهان برگزار می شود.وی افزود: این همایش با همکاری 
معاونت پژوهش��ی و آموزش��ی حوزه های علمیه اس��تان اصفهان و 
پژوهشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در 
روز چهارشنبه 14 اسفند در تاالر صدر این دانشکده برگزار می شود.

معاون پژوهش��ی و آموزش��ی حوزه ه��ای علمیه اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: در این همایش پیام آیت اهلل مظاهری قرائت می شود و 
حجت االسالم و المس��لمین مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای 

اسالمی نیز به عنوان سخنران ویژه در همایش سخنرانی می کند.

پنج مرزبان ايرانی در حال حاضر 
سالم هستند

»حال پنج مرزبان گروگان گرفته شده از سوی گروهک تروریستی 
جیش العدل خوب اس��ت اما در بین11فرد آزاد ش��ده در عملیات 

نیروهای پاکستان نیستند.«
سیدحس��ین نقوی حسینی س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس ، در مورد آخرین اخبار مربوط به پنج مرزبان 
گروگان گرفته شده از سوی گروهک تروریستی جیش العدل گفت: 
من خبری مربوط به آزادی آن  ها و یا توافقی برای آزادی شان ندارم.

وی با بیان این که هن��وز روزنه ای برای تواف��ق نداریم در عین حال 
تاکید کرد که دولت پاکس��تان قول داده که برای آزادی آن ها از هر 
اقدامی فروگذاری نکند. شاید اقداماتی را در پیش گیرد تا آن ها آزاد 
شوند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
تاکید بر این که پنج مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی جزو 11 نفر 
آزاد شده توسط نیروهای پاکستانی نیستند، گفت: ارتش پاکستان 
عملیاتی را انجام داد که طی آن 11 نفر را از بند ش��به نظامیان آزاد 
کرد که بنده ماهیت این افراد را و یا این که ایرانی یا اهل کجا هستند 

را نمی دانم.
 نقوی حسینی در عین حال تاکید کرد: تنها چیزی که تایید شده است 
این است که در بین این 11 نفر آزاد شده 5 مرزبان ایرانی نیستند ولی 
دولت پاکستان به ویژه مسووالن ایالت سیستان و بلوچستان متعهد 
شده و قول داده اند که همکاری های الزم را برای آزادی پنج مرزبان 
ایرانی انجام دهند.وی در مورد آخرین اطالعات از وضعیت سالمتی 

مرزبانان ایرانی گفت که در حال حاضر آن ها در سالمت هستند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان 
با اشاره به تهدید گروهک تروریستی جیش العدل در مورد اعدام یکی 
از مرزبانانی ایران، گفت: جمهوری اسالمی تحت تاثیر این تهدیدات 
قرار نمی گیرد. اگر خدای ناکرده جان مرزبانان ما به خطر افتد قطعا 

ما اقدامات دیگری خواهیم کرد.

 ارتش روسیه کنترل کريمه را
 در دست گرفت

سربازان روسی بدون حتی شلیک یک گلوله توانستند کنترل منطقه 
استراتژیک کریمه را در دست بگیرند.

به نقل از خبرگزاری آسوش��یتدپرس، دولت تازه تاس��یس کی یف 
به رغم تمامی هش��دارهای امریکا از روس��یه برای بیرون کش��یدن 

نیروهایش از این منطقه، قادر به انجام هیچ کاری نبود.
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روس��یه بالفاصله پ��س از تایید 
پارلمان این کشور برای استفاده از ارتش در حمایت از منافع روسیه 

در سراسر اوکراین دست به کار شد.
 همزمان برخ��ی از معترضان حامی روس��یه به تع��دادی از مناطق

 تحت کنترل دولت در منطقه روس زبان شرق اوکراین حمله کرده و 
کنترل این مناطق را در دست گرفتند.

زمانی که اولکساندر تورچینف، رییس جمهوری موقت اوکراین اعالم 
کرد به نیروهای مسلح این کشور دس��تور آماده باش کامل به دلیل 

تهدید تجاوز بالقوه داده، اوضاع وخیم تر شد.
تورچینف در یک سخنرانی زنده تلویزیونی گفت که دستور تشدید 
امنی��ت در مراکز هس��ته ای، فرودگاه ه��ا و دیگر زیرس��اخت های 

استراتژیک کشور را صادر کرده است.
پوتین با نادیده گرفتن هش��دارهای ب��اراک اوباما، رییس جمهوری 
امریکا مبنی بر این ک��ه هرگونه دخالت نظامی روس��یه در اوکراین 
هزینه دار خواهد بود به س��رعت نیروهای کشورش را روانه اوکراین 

کرد و به این ترتیب خاطرات جنگ سرد را زنده کرد.
پس از تایید اقدام نظامی در اوکراین توسط پارلمان روسیه مقام های 
امریکایی نشستی عالی رتبه در کاخ سفید برای بررسی اقدام نظامی 

روسیه در اوکراین برگزار کردند.
 کاخ س��فید نی��ز از گفت وگ��وی تلفن��ی اوباما ب��ا پوتی��ن به مدت

 90 دقیقه و ابراز نگرانی ش��دید درخصوص اقدام روسیه که امریکا 
آن را نقض آشکار تمامیت ارضی و استقالل اوکراین نامید، خبر داد.

 برگزاری آيین سالگرد
 سردار شهید حسن غازی

آیین سی امین سالگرد شهادت سردار حس��ن غازی اولین فرمانده 
گروه توپخانه 15 خرداد در اصفهان برگزار شد.

 این مراس��م در انگورس��تان ملک اصفهان و با حض��ور ائمه جمعه 
شهرهای بهارس��تان و سپاهان ش��هر، نمایندگان مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی، فرمانده سپاه قمر بنی هاشم، مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و جمعی از جانبازان و ایثارگران 

استان اصفهان برگزار شد.
در این مراس��م نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به زندگی این ش��هید بزرگوار گفت: زنده نگه داشتن نام و یاد 
شهید و الگو سازی از شخصیت وی بخشی از وظایف جامعه در قبال 

شهداست.
حجت االس��الم و المس��لمین احمد س��الک افزود: فرهنگ جهاد و 
شهادت به عنوان یکی از ارزش های اس��المی تضمین کننده تداوم 

انقالب اسالمی است.
سردار محمد آقایی جانش��ین معاون پارلمانی کل سپاه نیز در این 

آیین خاطراتی از این شهید بزرگوار نقل کرد.
سردار حسن غازی در یازدهم اسفند سال 1362 در منطقه طالییه 

به شهادت رسید.
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پرونده سفرهای استانی در سال 92 بسته شد

پرونده س��فرهای اس��تانی رییس جمهور در س��ال 92 با پایان یافتن سفر هرمزگان، بس��ته شد و اولین 
 س��فر اس��تانی در س��ال آینده، اوایل اردیبهش��ت ماه به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان انجام خواهد

 شد.
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 طرح »رسیدگی
 به دارايی مسووالن«

هیات پارلمانی ايران 
عازم ژنو می شود 

طرح »اعالم دارایی مس��ووالن« در کمیسیون مش��ترک قضایی و اقتصادی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت اهلل آملی الریجانی رییس قوه 
قضاییه در حال بررسی اس��ت و احتماال به جمع بندی و چارچوب مشخصی 
برس��د.»طرح صیانت جامعه در برابر مفاس��د اقتصادی« پس از بررس��ی در 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم به طرح »رسیدگی به دارایی مقامات، 

مسووالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران« تغییر نام پیدا کرد.
نمایندگان پس از 2 سال بررس��ی، این طرح را در بهمن 89 به هیات رییسه 
فرس��تادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسووالن مشمول 
اعالم اموال، در اسفند ماه 89 تصویب شد.اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح 
را با همان اشکال س��ال 86 به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن 
علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

     هیات پارلمانی ایران به منظور شرکت در اجالس بین المجالس جهانی 25 
اسفند راهی ژنو سوئیس می شود.حسین شیخ االسالم، مدیر کل امور بین الملل 
مجلس دیروز از سفر هیات پارلمانی ایران به ژنو برای حضور در اجالس یبن 
المجالس جهانی خبر داد و گفت: این اجالس از روز ) یکشنبه 25 اسفند( در 

ژنو سوئیس آغاز و تا روزجمعه )1 فروردین ماه 93( ادامه دارد. 
 ایرج ندیمی، نماینده م��ردم الهیجان در مجلس نیز با بی��ان این که اجالس 
بین المجالس جهانی در دو فصل بهاره و پاییزه برگزار می شود، گفت: در این 

اجالس مباحث عمومی، تخصصی و قطعنامه ها بررسی می شود. 
به گفته ندیمی، موید حسینی صدر، حسین سبحانی نیا، محمد مهدی زاهدی، 
عبدالرضا مصری و یک نفر با معرفی رییس مجلس اعضای هیات پارلمانی ایران 

را تشکیل می دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان این که فرم 
خود اظهاری کمک بزرگی به دولت برای شناسایی افراد برای 
پرداخت یارانه ها است،گفت: با در نظر گرفتن سیستم تنبیه 
و همچنین بررسی های دولت، قطعا مراجعه کنندگان برای 

دریافت یارانه به نسبت دوره قبل کمتر می شوند.
جعفر قادری عضو کمیس��یون برنامه،بودجه و محاس��بات 
 در گفت وگو با مهر، با اش��اره به اجرای ف��از دوم هدفمندی 
یارانه ها در سال آینده گفت: بنابر قانون در این دوره سطح 
درآمدها مالک تخصیص یارانه به افراد است و دولت متوسط 

مبلغ درآمد خانواده ها را مالک عمل خود قرار می دهد.
وی افزود: در این دوره با توجه به مراجعه حضوری همه تمایل 
برای ثبت نام ندارند و با وجود سیستم تشویق و تنبیه اکثر 
مردم مایل به دریافت یارانه نیستند.نماینده شیراز همچنین 
گفت: با در نظر گرفتن سیستم تنبیه و بررسی های دولت، 
مراجعه کنندگان برای دریافت یارانه به نس��بت دوره قبل 
کمتر می ش��وند و این خود کمک بزرگی به دولت اس��ت. 
همچنین فرم خود اظهاری ایده خوبی برای این هدف است.

وی همچنین تاکید کرد: در خصوص قیمت حامل های انرژی 
دولت بیشترین تالش را انجام می دهد که کمترین فشار به 
خانواده های قشر متوس��ط و ضعیف وارد شود و به گونه ای 

عمل نمی کند که شوک زیادی به مردم وارد شود.

با حکم اس��تاندار اصفه��ان، حبیب اله معتم��دی فرماندار 
شهرستان چادگان در سمت خود ابقا شد.

 رسول زرگرپور در آیین تکریم و معارفه فرماندار چادگان با 
بیان این که  اعتدال، تخصص، کارایی وتعامل از سیاست های 
وی برای انتخاب مدیران اس��ت، اظهار داش��ت: حبیب اله 
معتمدی فرماندار شهرستان چادگان با توجه به داشتن این 

ویژگی ها در سمت خود ابقا شده است.
وی افزود: مدیران دولت جدید شایس��تگانی هس��تند که 
اعتدال در سیاست، تدبیر در اقتصاد و امید در امور فرهنگی 

را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
استاندار اصفهان با بیان ازخودگذشتگی های مردم شهرستان 
چادگان درطول 8 س��ال دف��اع مقدس و پی��روزی انقالب 
اس��المی، تصریح کرد: این شهرستان با داشتن 160 شهید 
و 330 آزاده و جانباز نقش مهمی در دفاع مقدس ایفا کرده 
 است و مس��ووالن این شهرس��تان باید در ش��أن این مردم

 باشند.
وی با اشاره به نام گذاری امسال از سوی رهبر انقالب، تصریح 
کرد: با وجود شرایط خاص کشور درباره تورم، بیکاری، عدم 
ارتباطات بین الملل و تحریم های هوش��مندانه دش��منان، 
بسیاری تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را بعید 

می دیدند.

نایب رییس کمیس��یون اقتصاد مجلس ش��ورای اسالمی 
با بیان این ک��ه دولت نمی تواند براس��اس م��دل درآمدی 
اقش��ار جامعه را برای پرداخت یارانه نقدی تقس��یم بندی 
کند،گفت: دولت باید متوسط هزینه خانوار را مبنای تعیین 
مش��موالن پرداخت یارانه نقدی ق��رار دهد.محمدرضا پور 
 ابراهیمی  با اشاره به جلسه مشترک تیم اقتصادی دولت با

 اقتصاد دانان مجلس شورای اسالمی  گفت: دولت نمی تواند 
براساس مدل درآمدی، اقشار جامعه را برای پرداخت یارانه 
نقدی تقس��یم بندی کند، در فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها 
 تعیین سطح زندگی مردم براساس مدل در آمدی خانوارها

 امکان پذیر نیست.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای 
اس��المی ادامه داد: باید بر اس��اس روش هزینه ای س��طح 
خانوار را تعیین ک��رد طبق این روش باید متوس��ط هزینه 
خانوار تعیین ش��ود این اطالعات در مرکز آمار وجود دارد. 
باید مش��خص ش��ود  یک خان��واده 5 نفری در ش��هرهای 
 بزرگ، شهرس��تان ها و روس��تا به تفکیک چه مقدار هزینه

 می کنند.
وی ادامه داد: اطالعات مجموع هزینه این خانوار ها در مرکز 
آمار موجود است اما این که باید خانواده تهرانی یا روستایی 
و یا مرکز و یا مرزی .... کدامیک را ش��اخص قرار داد این کار 

بسیار سخت است.

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان اصفهان گفت: مسووالن قضایی و گمرک مهمترین 

متولیان فرهنگ حجاب کشور هستند.
حجت االسالم محمد زارعان با توجه به فرارسیدن روزهای 
پایانی فصل زمس��تان، رویارویی با فصل گرم��ا و رویارویی 
با مدهای برهنه غربی در این ایام، درباره پیش��گیری از این 
مس��ایل، اظهار داش��ت: در خصوص ایام عید به دلیل این 
که فصل گرما در پیش است ، پوش��ش تغییر می  کند و در 
فصل های زمستان و پاییز به دلیل وجود سرما کمتر شاهد 

این مسایل هستیم.
وی با بیان این که در خصوص مدگرایی آنچه که باید مورد 
توجه قرار گیرد این است که این مسایل به صورت فرهنگی و 
تبلیغات وارد کشور می شود، ادامه داد: اگر به صورت ریشه ای 
به آن توجه شود در می یابیم که هویت ایرانی و اسالمی مورد 

هدف قرار گرفته است.
معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان اصفهان با اش��اره به این که تهاجم فرهنگی تا جایی 
که توانسته در این زمینه ظهور کرده است، تصریح کرد: ما 
در این س��و باید کار فرهنگی انجام داده که در برابر تخریب 
فرهنگی غرب هم بسیار زمان بر بوده و هم نیاز به هزینه های 

بیشتری دارد.

معارفه کمیسیونمجلس امر به معروف

  فرم خود اظهاری 
يارانه کمکی به دولت

فرماندار شهرستان 
چادگان ابقا شد

هزينه خانوار به جای 
درآمد مبنای يارانه شود 

مسووالن قضايی مهمترين 
متولیان فرهنگ حجاب 

Society,Cultural  Newspaper No. 1259 |  march   3 ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

دبیرکل مجمع بیداری اسالمی در پاسخ به س��والی مبنی بر این 
که آیا از کشورهای قطر و عربستان نیز میهمانانی برای حضور در 
این اجالس دعوت شده اس��ت، افزود: از همه کشورهای اسالمی 
دعوت به عمل آمده، اما در بعضی از کش��ورها سخت گیری هایی 
است که ممکن است میهمانان را بعدا با مشکالتی مواجه کند.به 
گزارش مهر، علی اکبر والیتی، رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نشست خبری همایش بین المللی نقش اسالم در هندسه 
قدرت جهانی که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، گفت: این 
همایش در روزهای نوزدهم، بیس��تم و بیست ویکم برگزار خواهد 
شد که در روز نوزدهم شورای عالی بین المللی بیداری اسالمی به 
ریاست ابراهیم جعفری، نخست وزیر اسبق عراق با شرکت 60 نفر 
از بزرگان جهان اسالم و نقش آفرینان این عرصه جلسه یکروزه ای 
خواهیم داشت.وی با بیان این که شورای عالی بیداری اسالمی به 
عنوان هسته مرکزی تصمیم گیر در رابطه با اجالس های عمومی 
 و صنفی اس��ت، افزود: در اجالسی که در س��ال 90 تشکیل شد و

 بر اساس تصمیمات آن شورا اجالس های چندگانه ای را در صنوف 
مختلف مثل اجالس زنان، مردان و جوانان در تهران شاهد بودیم.

والیتی ادامه داد: اما در روزهای بیس��ت و بیست و یکم اسفند در 
ادامه این اجالس همایش نقش دنیای اس��الم در هندسه قدرت 
جهانی را بررس��ی خواهیم کرد که در این همایش صد دانشگاه و 

مرکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات مجمع استراتژیک فعال 
هستند که در این همایش شرکت کنندگان اجالس عالی بیداری 
اسالمی نیز حضور خواهند داشت.دبیرکل مجمع بیداری اسالمی 
در ادامه همایش در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد میزان ارتباط 
اجالس شورای عالی بیداری اسالمی و همایش بین المللی نقش 
اسالم در هندسه قدرت جهانی نیز گفت: به نظر می رسد هر دو به 
لحاظ محتوا هم جنس هم باش��ند. گردهمایی هایی که از سراسر 
جهان اسالم شکل می گیرد باید به یک نتایج عملی برسد و بر سر 
 ایجاد یک تحول در جوامع اس��المی نقش آفرین باشد.وی با بیان 
این که هدف اصلی بیداری اسالمی رها کردن کشورهای اسالمی 
از قید اس��تبداد و اس��تعمار اس��ت، افزود: همایش های بیداری 
 اسالمی در جهت ترویج ارزش های اسالمی و ساماندهی روابط بین

 امت های اسالمی اس��ت، زیرا پس از فروپاش��ی جهان دو قطبی 
در حال حاضر نظام دیگری در حال ش��کل گیری است که ایجاد 
همبس��تگی و وحدت در جهان اس��الم جزو نتایج کاری است که 
در جمهوری اس��المی و با رهنمودهای مقام معظم رهبری شکل 
گرفته است و در مجموع این قبیل اجالس ها از جنس هم و مکمل 
یکدیگر هستند.والیتی در پاسخ به سوال دیگری درباره این که این 
نوع اجالس ها چه کمکی برای احیای ارزش های اصیل اس��المی 
ایجاد خواهد کرد، گفت: بدون تردید بخش��ی از فعالیت هایی که 

جهان اس��الم انجام می دهد در جهت احیای ارزش های اسالمی 
 اس��ت و این همایش ها به خاطر این که در صنوف مختلف برگزار 
می شود و دیدگاه های مختلف در این نوع مراسم مطرح می شود 
قطعا امکان تبیین درست از اسالم راستین را ارایه و راه های پرهیز 

از کارهای افراط��ی را تبیین و 
تقویت می کند.دبیرکل مجمع 
بیداری اس��المی در پاس��خ به 
سوال دیگری مبنی بر این که 
آیا از کشورهای قطر و عربستان 
نیز میهمانانی برای حضور در 
این اجالس دعوت ش��ده اند، 
اف��زود: از هم��ه کش��ورهای 
اس��المی دع��وت ب��ه عم��ل 
آمده، اما در بعضی از کش��ورها 
س��خت گیری هایی است که 
ممکن اس��ت میهمانان را بعدا 
با مشکالتی مواجه کند. لذا از 
اتباع این کش��ورها نیز دعوت 
شده و هیچ منعی از مشارکت 
مس��لمانان از هی��چ کش��ور 

مسلمانی نیست و تقریبا همه کشورهای اسالمی در این همایش 
حضور دارند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره این که سخنرانان و میهمانان 
ش��اخص داخلی چه کس��انی خواهند بود، گفت: ممکن است از 
مسوولین محترم سران قوا نیز در این مراسم حضور داشته باشند اما 
شخصیت های خارجی که در این مراسم حضور دارند افراد صاحب 
نظر از جمله ابراهیم جعفری از سران نهضت فلسطین و مقاومت 
اسالمی لبنان، از دست اندرکاران بیداری اسالمی مصر، یمن، لیبی، 
اندونزی، افغانستان، قفقاز، کش��ورهای اروپایی، از امریکا، کانادا، 
آمریکای التین ش��خصیت هایی برای حضور در این مراسم اعالم 

آمادگی کردند.
والیتی در پاسخ به سوال دیگری در مورد آسیب شناسی حرکت 
بیداری اس��المی نیز توضیح داد: کاری که در سوریه به عنوان کار 
متقابل از سوی مخالفین اسالم صورت گرفت، ممکن است بعضی از 
حرکت های معکوس ایجاد کرده و شتاب حرکت اسالمی را آهسته 
کند و یا ممکن اس��ت مقداری ناامیدی برای کسانی که اعتقاد به 
بیداری اسالمی دارند، شکل داده و باعث خوشحالی کسانی شود 

که مخالف بیداری اسالمی هستند.

دبیرکل مجمع بیداری اسالمی:  

 از کشورهای قطر و عربستان هم دعوت شده است

وزير خارجه اسپانیا:جهان اسالم باید پرهیز از افراط را تقویت کند

آماده گسترش روابط اقتصادی 
و فرهنگی با ايران هستیم

وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: کش��ورش آماده گسترش و 
توس��عه روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران و همچنین شهر 
زیبای اصفهان است. »خوزه گارسیا مارگالو«دیروزدر دیدار 
با استاندار اصفهان افزود: مطمئن هس��تم که سفر به ایران، 
سرآغازی برای گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی و تاریخی 
بین دو ملت است.وی با بیان این که به همین دلیل در این سفر 
با هیات بلند پایه ای آمده ام، ادامه داد: از مدت ها قبل به سفر 

به ایران و شهر بسیار زیبای اصفهان فکر کرده بودیم.
گارس��یا مارگالو گف��ت: در آینده نزدیک وزیر گردش��گری 
 اسپانیا با هیات بلند پایه ای به ایران سفر خواهد کرد و تالش 
می کنم آن ها را در این سفر همراهی کنم.وی افزود: اسپانیا 
عضو یک مجموعه گردشگری در مدیترانه با پنج میلیون عضو 
است و می توانیم از این طریق روابط فرهنگی و گردشگری 
خوبی برقرار کنیم.استاندار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره 
به رواب��ط دیرینه اصفهان و اس��پانیا گفت: 400 س��ال قبل 
 یک فرد اس��پانیایی به نام »گارسیا دس��یلوا« در اصفهان با  
»شاه عباس«، پادشاه وقت ایران مالقات کرد.»رسول زرگر 
پور« افزود: این مالقات تاریخی نشان دهنده ارتباط طوالنی 
مدت ایران و اسپانیاست.وی با بیان این که ایران و اسپانیا با 
دو تمدن تاریخی ارتباط خوبی با یکدیگر دارند، اظهار داشت: 
مالقات دکتر روحانی رییس جمهوری ایران با نخست وزیر 
اسپانیا در مجمع عمومی س��ازمان ملل در گسترش روابط 
دو کشور موثر بود.استاندار اصفهان با ابراز امیدواری از این که 
حضور وزیر امور خارجه اسپانیا و هیات همراه در ایران تداوم 
بخش ارتباطات دو کشور باش��د، گفت: مردم اسپانیا مانند 
ایرانی ها هنر دوست هستند و ما شما را به دیدن جاذبه های 
کشورمان از جمله موزه شهر بزرگ اصفهان دعوت می کنیم.

زرگرپ��ور اصفهان را اس��تانی صنعتی، فرهنگ��ی، تاریخی و 
 علمی خواند و افزود: این اس��تان ظرفیت های بس��یار برای 
س��رمایه گ��ذاری دارد.وی ب��ا بیان این ک��ه روابط ای��ران با 
کش��ورهای اروپایی به ویژه در قالب سیاس��ت ه��ای دولت 
روحانی افزایش یافته اس��ت، تصریح کرد: اس��تان اصفهان 
نیز برای گس��ترش این روابط آمادگی کامل دارد. اس��تاندار 
اصفه��ان با تاکی��د بر ای��ن که م��ا جای��گاه وی��ژه ای برای 
 اس��پانیا در نظر گرفته ایم، گفت: این اس��تان آم��اده اعالم

 خواهر خواندگی با اسپانیا و همچنین برگزاری هفته فرهنگی 
در این کشور است.

روابط؟

همايش های
 بیداری اسالمی

 در جهت 
ترويج ارزش های 

اسالمی و
 ساماندهی

 روابط بین  امت های 
اسالمی است



یادداشت

ایمنی

 امسال پليس جدي تر از
 سال هاي پيش است

تردد بدون معاینه فني ممنوع !

باز روزهاي پاياني سال فرا رس��يد و برخي از اصفهاني ها در 
تكاپوي سفر هستند؛ اما در اين ميان نقش معاينه فني خودرو 
براي داشتن س��فري راحت و ايمن بس��يار در اين ايام حايز 
اهميت است .بنابراين پليس دس��ت روي دست نگذاشته و 
قرار است امسال معاينه فني خودرو به صورت جدي پيگيري 
شود و به گفته رييس ستاد معاينه فني خودروی شهرداري 
اصفهان،۷ مركز معاينه فني خودرو حتي در روزهاي جمعه 
به غير از روز اول و ۱۳ فروردين س��ال ۹۳ فعال اس��ت و در 
تمام روز هاآماده س��رويس دهی به ش��هروندان و مسافران 
می باش��د.در حالي كه در س��ال جاري فقط از۳۰ درصد از 
ظرفيت مراكز معاينه فني خودروی ش��هر اصفهان استفاده 
 شده و ۷۰ درصد ظرفيت اين مراكز خالي بوده است ؛ به نظر

 م��ي رس��د؛ پلي��س راه��ور اس��تان تصميم ج��دي براي 
جلوگيري از ت��ردد خودروهاي فاقد برچس��ب معاينه فني 
خودرو در ن��وروز امس��ال را دارد. همچنين س��تاد معاينه 
 فن��ي خ��ودروی ش��هرداري اصفهان ب��راي اي��ن كه هيچ 
بهانه اي به دست مالكان خودروهاي بدون برچسب معاينه 
فني ندهد ،۷ مركز معاينه فني درس��طح شهر به خصوص 
در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز رافعال كرده است. رييس 
ستاد مركزی معاينه فنی خودروهای شهر اصفهان با اشاره 
به اين كه تمام مراكز معاينه فني خودرو در تمام روزها حتي 
در روزهاي جمعه به غير از روز اول و ۱۳ فروردين س��ال ۹۳ 
فعال است مي گويد:شهروندان و مسافران مي توانند عالوه 
بر روزهاي ش��نبه الي پنج ش��نبه در روزهاي جمعه جهت 
انجام معاينه فني خودرو به مراكز مكانيزه فني مراجعه كنند. 
جمشيد جمشيديان با تاكيد بر اين كه معاينه فني خودرو 
طبق قانون الزامي و اجباري است مي افزايد: ساليانه بايد اين 
مهم انجام شود اما خودروهاي جديد يعني خودروهاي توليد 
سال ۹۰ به باال تا ۵ سال معاف هستند ولي ساير خودروهاي 

زير سال ۹۰ هرساله ملزم به معاينه فني هستند. 
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ثبت 12 هزار والدت ایرانیان مقیم خارج از کشور
معاون امور اسناد هويتی سازمان ثبت احوال كشور از ثبت ۱2 هزار والدت ايرانيان مقيم خارج از 
كشور طی ۹ ماه سال جاری خبر داد.  دكتر محسن كرمی افزود: طی سال جاری ۱۵۰۰ واقعه وفات 

ايرانيان خارج از كشور نيز به ثبت رسيده است.
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 رييس س��ازمان بيم��ه س��المت ايرانيان ب��ا اش��اره به طرح 
 »بيم��ه روی تخت بيم��اران« گفت: بيم��اران فاق��د بيمه از

 ۱۵ فروردين ۹۳ روی تخت بيمارستان ها بيمه می شوند.
 انوش��يروان محس��نی بندپی درباره چگونگی اجرايی شدن 
طرح »بيمه روی تخت بيماران« اظهار داش��ت: وقتی بيمه را 
اجباری و همگانی می كنيم كه همه بايد دفترچه بيمه داشته 
باش��ند به طوری كه حتی در صورت نداش��تن دفترچه بيمه 
ثبت نام در دانشگاه ها ميسر نشود و حتی جواز ساختمان ارايه 
نش��ود، بنابراين به صورت خودكار »بيمه روی تخت بيماران« 
نيز صورت می پذيرد.رييس سازمان بيمه سالمت ايرانيان در 
پاسخ به اين موضوع كه ولی هنوز اين طرح در هيچ بيمارستانی 
اجرا نمی شود، افزود: بله، هنوز اين طرح به اجرا در نيامده است 
ولی ان شاءاهلل از ۱۵ فروردين سال ۹۳ طرح »بيمه روی تخت 

بيماران« به اجرا درمی آيد.
      طرح بيمه روی تخت بيماران چيست

طرح بيمه بستری كه از اواخر س��ال 8۷ با اجرايی شدن طرح 
بيمه پايه ايرانيان حذف ش��ده بود، بر اساس مصوبه مجلس و 
تخصيص بودج��ه جداگانه ای در اين زمين��ه در قانون بودجه 
سال 8۹، قرار بود از سال 8۹ مجددا با عنوان بيمه روی تخت 
به اجرا گذاشته ش��ود.آنچه نمايندگان مجلس را بر آن داشت 
ك��ه وزارت رفاه و س��ازمان های بيمه گر درمان��ی را موظف به 

آغاز اجرای مجدد طرح بيمه بس��تری كنند، برخی نواقص و 
محدوديت های موجود در بيمه پايه ايرانيان بود، به عنوان مثال 
سرپرس��ت خانوار متقاضی دريافت دفترچه بيمه در صورتی 
كه دارای همسر و همچنين فرزند زير ۱8 سال بود، بايد برای 
تمامی اعضای خانوار با پرداخت حق س��رانه  ساالنه، دفترچه 
دريافت می كرد كه همين امر، سرپرس��تی را كه قدرت مالی 
چنين مانوری را نداشت، از دريافت دفترچه درمانی منصرف 
می كرد. در واقع اين گروه از افراد جامعه نه تنها نمی توانستند 
تحت پوشش بيمه پايه ايرانيان قرار بگيرند بلكه از بيمه موردی 

بستری نيز محروم شده بودند.
انتقاده��ای نمايندگان مجل��س و برخی كارشناس��ان حوزه 
بيمه های درمانی به اي��ن برنامه وزارت رفاه ك��ه حذف بيمه 
موردی بس��تری را رقم زده بود، موجب شد مجلس خواستار 

احيای مجدد بيمه بستری يا همان بيمه روی تخت شود.
به اين ترتيب، عالوه بر اجرای طرح بيمه ايرانيان، هر بيماری 
كه به بيمارستان مراجعه كند و از بيمه های درمانی برخوردار 
نباش��د، می تواند به محض مراجعه به بيمارس��تان، بيمه روی 

تخت شود.
همچنين بر اساس قانون بودجه س��ال 8۹ وزارت رفاه مكلف 
 بود در صورت بستری ش��دن اقش��ار محروم و مستضعف كه

 تحت پوشش هيچ بيمه درمانی قرار ندارند، از طريق سازمان 

بيمه خدمات درمانی و از محل رديف اعتبار تعيين شده، آن ها را 
به طور رايگان بيمه كند.

بر اين اس��اس در سنوات گذش��ته انوشيروان محس��نی بندپی 
كه زمانی عضو هيات رييس��ه 
كميس��يون بهداشت و درمان 
مجلس ب��ود و اكن��ون رييس 
سازمان بيمه سالمت ايرانيان 
اس��ت، درب��اره نق��اط ضعف 
بيم��ه پاي��ه ايراني��ان عنوان 
كرده بود: س��ال 88 با حذف 
بيم��ه بس��تری و جايگزينی 
ني��ان،  يرا ا جام��ع  بيم��ه 
اف��رادی ك��ه وضعي��ت مالی 
 خوب��ی داش��تند، خ��ود را

 تحت پوشش بيمه قرار دادند، 
اما افراد كم درآمد، كم بضاعت 
و اكثرا حاشيه نشينان شهرها 
 نتوانس��تند تح��ت پوش��ش

 هي��چ بيم��ه ای ق��رار بگيرند 
چون اگر به اين افراد در زمان 

بيماری بگوييم برای استفاده از بيمه بايد تمام افراد خانواده  ات را 
بيمه كنی به دليل ناتوانی مالی از اين كار سر باز می زدند.

محسنی بندپی، با اشاره به اين كه بر اساس گزارش های رسيده 
به كميس��يون، رضايتمندی مردم از بيمه پايه ايرانيان كم است 
و بيش��تر بيمه ش��دگان از روی ناچاری تحت پوش��ش اين بيمه 
درآمده اند، می گويد: به اين دليل بر اساس قانون بودجه در سال 
8۹ اگر ف��ردی می خواهد كل افراد خانواده اش را تحت پوش��ش 
بيمه قرار دهد، می تواند از بيمه ايرانيان استفاده كند، در غير اين 
 صورت می تواند در زمان نياز و به صورت انفرادی تحت پوش��ش 

بيمه بستری قرار گيرد.
      ض�رورت پيگي�ری مجدد ط�رح »بيم�ه روی تخت 

بيماران« توسط بيمه سالمت ایرانيان
س��يدتقی نوربخش مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعی نيز در 
گفت وگويی درب��اره چگونگی اج��رای طرح »بيم��ه روی تخت 
بيماران« كه از اواخر س��ال 8۷ با اجرايی ش��دن طرح بيمه پايه 
ايرانيان حذف ش��ده بود، اظهار داش��ت: طرح »بيمه روی تخت 
بيماران« با س��ازمان تامين اجتماعی نيس��ت و با بيمه سالمت 
ايران اس��ت و محس��نی بندپی بايد برای اجرای مجدد اين طرح 

پيگيری كند.

ریيس سازمان بيمه سالمت ایرانيان :

بیماران از 1۵ فروردین ۹۳ روی تخت بیمه می شوند

عالوه بر اجرای 
طرح بيمه ایرانيان 

هر بيماری که به 
بيمارستان مراجعه 

کند و از بيمه های 
درمانی برخوردار 

نباشد، می تواند 
به محض مراجعه به 

بيمارستان، بيمه 
روی تخت شود

یادداشت

جمع آوری کمک های مردمی شهرضا 
در ۹3 پایگاه جشن نيکوکاری

رييس كميته امداد امام خمينی)ره( شهرضا گفت: در جشن و هفته 
نيكوكاری امس��ال جمع آوری كمک ها و اعان��ات نقدی و غيرنقدی 

مردم اين شهرستان توسط ۹۳ پايگاه ثابت و سيار انجام می شود.
 حمي��د طاهری اظه��ار داش��ت: كميته ام��داد ام��ام خمينی)ره( 
شهرضا همزمان با سراسر كشور جش��ن نيكوكاری امسال را با شعار 
توانمندسازی خانواده ها با حضور پر نشاط نيكوكاران، از ۱4 اسفند 
همزمان با سالروز تاسيس كميته امداد امام خمينی)ره( با همكاری 
پايگاه های بسيج و آموزش و پرورش و نماز جمعه در اين شهرستان 

برگزار می كند.
وی افزود: در روز چهارشنبه ۱4 اس��فندماه در 8۵ مدرسه در سطح 

شهرستان جشن نيكوكاری برگزار می شود.
رييس كميته امداد شهرضا تصريح كرد: در هماهنگی به عمل آمده 
در سطح مدارس شهرستان با كمک دانش آموزان، كمک های نقدی 
و غيرنقدی جمع آوری و با نظارت مدرسه بين  دانش آموزان نيازمند 

همان مدرسه توزيع می شود.

ضرورت  ایمن سازی نقاط پرحادثه 
در گلپایگان

فرمانده انتظامی گلپايگان ب��ا توجه به افزايش تردد و مس��افرت با 
نزديک شدن به ايام پايانی سال، خواستار ايمن سازی نقاط پر خطر 

و حادثه خيز اين شهرستان شد.
س��رهنگ محمد عل��ی يوس��ليانی،در نشس��ت كارگ��روه ترافيک 
گلپايگان در محل فرمانداری برلزوم اصالح هندس��ی و نصب عاليم 
 به خصوص در س��ه ش��هر شهرس��تان و نقاط پرحادثه با همكاری

 دستگاه های مربوط برای روان س��ازی ترافيک و كاهش تصادفات 
احتمالی در اين ايام و تعصيالت نوروز تاكيد كرد.

 28 مرکز ویژه اسکان
 مسافران نوروزی  در اردستان 

شهردار اردستان از ايجاد 28 مركز ويژه اسكان مسافران نوروزی در 
اردستان خبر داد.

 سيدمحمدهادی موسوی در جلس��ه كميته اسكان اردستان افزود: 
22 آموزشگاه، چهار پارک، سالن شهرداری و سالن امتحانات وحدت 

اين شهر برای اسكان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.
وی با بيان اين كه در نوروز امسال حدود ۱۵ هزار مسافر در اين شهر 
اس��كان داده ش��دند، پيش بينی كرد: در نوروز ۹۳بيش از 2۰ هزار 
نفر جهت اسكان به اين س��تاد مراجعه كنند.موسوی افزود: بيش از 
۱۰۰چادر مسافرتی همراه با پتو و وسايل اسكان و امكانات پذيرايی 

در اختيار مسافران قرار خواهد گرفت.

 احداث 30 کيلومتر 
مسير ویژه دوچرخه 

روزانه 2 هزار نفر از دوچرخه هاي ايستگاه هاي دوچرخه شهرداري 
اصفهان استفاده مي كنند.

     معاون حمل و نقل و ترافيک ش��هرداري اصفهان اظهار داش��ت: 
در حال حاضر ۳۰ كيلومتر مس��ير ويژه دوچرخه در س��طح ش��هر 
احداث ش��ده اس��ت.مصطفي نوريان با بيان اين مطلب گفت: يكي 
 از مباحث��ي كه در توس��عه حمل و نق��ل عمومي دنب��ال مي كنيم 
احياي سنت دوچرخه س��واري در اصفهان است. وي با اشاره به اين 
 كه 2۵ ايس��تگاه دوچرخه در كالنش��هر اصفهان فعال است، افزود:

 ۵ ايس��تگاه دوچرخه در س��ال ۹۳ نيز راه اندازي مي شود تا به اين 
ترتيب تعداد ايستگاه هاي دوچرخه به ۳۰ ايستگاه افزايش يابد. 

 بهره برداري از ميدان ورودي صفه 
تا پایان سال

ش��هردار منطقه ۵ اصفهان از بهره برداري مي��دان ورودي صفه در 
روزهاي پاياني سال خبر داد.حميد عصارزادگان با بيان اين مطلب 
گفت: ميدان ورودي صفه به منظور س��اماندهي قسمت غربي صفه 
و تردد ايمن كوهنوردان به سمت چشمه پاچنار احداث شده است. 
وي افزود: با اجراي اين طرح عالوه بر ساخت ميدان ورودي به عنوان 
ميعادگاه 4 مسير فعلي كه به صورت ناهموار وجود دارد، ساماندهي 

و سنگ فرش مسير ها نيز انجام شده است. 

  اجرای طرح »هميار نوروزی«
 در استان 

     مدي��ركل بهزيس��تی اس��تان اصفه��ان از اج��رای طرح»هميار 
نوروزی«از روز 2۹ اسفند لغايت ۱۵ فروردين ماه سال ۹۳ در سطح 

استان اصفهان خبر داد.
 محمود محمدزاده ابراز داشت: سال گذشته طرح »هميار نوروزی« 
به صورت آزمايشی در ۱۰ استان كشور اجرا كه با استقبال هموطنان 
رو به رو ش��د. وی هدف از اجرای اين طرح را ارتقای سطح سالمت 
 جامعه، تحقق اهداف س��ازمانی به ويژه پيش��گيری از معلوليت ها

 و آس��يب های اجتماع��ی و نيز تروي��ج فرهنگ صحي��ح رانندگی 
برشمرد. مديركل بهزيس��تی اس��تان اصفهان گفت: طرح »هميار 
نوروزی«امسال نيز از 2۹ اسفند لغايت ۱۵ فروردين ماه سال ۹۳ در 

استان اصفهان اجرا می شود. 

ثبت نام آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان آغاز شد

 ثبت نام آزمون ورودی مدارس اس��تعدادهای درخشان از روز شنبه
 ۱۰ اسفندماه جاری آغاز شد.

دس��تورالعمل ش��رايط و ضوابط آزم��ون ورودی دبيرس��تان های 
استعدادهای درخش��ان به ادارات كل آموزش و پرورش استان های 
كشور ارسال شده و ثبت نام دانش آموزان از روز شنبه ۱۰ اسفندماه 

آغاز شده و تا 22 اسفند سال جاری ادامه دارد. 
بر اساس اين گزارش، آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان 
در روزهای ۱8 و ۱۹ ارديبهشت س��ال ۹۳ برگزار می شود.  گفتنی 
است، در روز ۱8 ارديبهشت ماه سال ۹۳، دانش آموزان ورودی پايه 
هفتم دوره اول متوسطه و در روز ۱۹ ارديبهشت ماه هم دانش آموزان 
ورودی پايه اول دبيرس��تان دوره دوم متوس��طه در آزمون ورودی 

مدارس استعدادهای درخشان شركت می كنند.

اخبار کوتاه
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معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان: 

آماده باش 43 پایگاه هالل احمر در ایام نوروز 
معاون سازمان فرهنگی و گردشگری:

برپایی چادرهای مسافرتی ساماندهی می شود

 معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت:
 4۳ پايگاه هالل احمر در ايام نوروز در حالت آماده باش هستند.

 حيدرعلی خانبازی با بيان اين كه طرح نوروزی از 26 اسفند آغاز و 
تا ۱6 فروردين ادامه دارد، اظهارداشت: بيش از يک هزار و 2۰۰ نفر 

نجاتگر و نيرو آماده امدادرسانی در طرح نوروزی هستند.
وی با اشاره به اين كه 4۳ پايگاه در سطح استان آماده امدادرسانی 
است، افزود: 4۳ آمبوالنس و ۱۷ دس��تگاه خودروی نجات نيز در 
صورت بروز حادثه در آمادگی كامل به س��ر می برند.معاون امداد 
و نجات جمعيت هالل احمر استان اصفهان تصريح كرد: ۱8 عدد 
ست نجات شامل، انواع جک ها، كپسول اكسيژن، انواع قالب و غيره 
نيز از امكانات موجود می باشد.وی ادامه داد: خودروی آرگو برای 
عبور از رودخانه و جاده های سنگالخی مناسب است، همچنين در 
موقع سيالب مانند قايق عمل كرده و در باتالق چرخ هايش عاج دار 

می شود كه برای موارد اضطراری در نظر گرفته شده است.
معاون سازمان فرهنگی و گردشگری گفت: به دنبال ساماندهی 

برپايی چادرهای مسافرتی هستيم.

رحمانی موحد، معاون سازمان فرهنگی و گردشگری در برنامه 
نگاه يک گفت: مهمترين ماموريت ما تش��كيل ستاد مركزی 
خدمات سفر اس��ت تا بتوانيم خدمات بهينه ای را به مسافران 
نوروزی ارايه بدهيم.وی ادامه داد: اخيرا مقرر ش��ده است يک 
جلس��ه 4 جانبه به منظور بهبود شرايط س��فر ايجاد كنيم اما 
مسووليت ما تنها نظارت بر امكان رفاهی است تا خدمات خوبی 
را به مسافران ارايه كنند.رحمانی موحد تصريح كرد: هتل ها و 
مراكز اقامتی بايد فهرست قيمت خود را در محل ورودی نصب 
كنند تا مس��افران از جزييات نرخ ها مطلع ش��وند.وی گفت: 
امكاناتی را فراهم می كنيم كه مسافران بتوانند در محل های 
مشخص چادرهای مسافرتی خود را برپاكنند و هدف ما حذف 

چادرهای مسافرتی نيست.

     جانش��ين رييس ستاد هماهنگی خدمات س��فر استان اصفهان 
اعالم كرد: خوش��بختانه با وجودی كه مصوبه تشكيل ستاد دايمی 
هماهنگی خدمات س��فر، كمتر از يک ماه اس��ت كه ابالغ ش��ده، 
اما با برنامه ريزی های به موقع از س��وی دس��تگاه های عضو ستاد، 
 مقدم��ات ورود ب��ه جريان س��فرهای ن��وروزی در اس��تان فراهم 

است.
مهندس محمدعلی طرفه گفت: اخيرا مصوبه ای، پس از تصويب در 
هيات دولت، ابالغ شد كه بر اساس آن، مسووليت مديريت سفرها در 
كشور به ستاد دايمی با عنوان »ستاد دايمی هماهنگی خدمات سفر« 

واگذار شده است. 
معاون عمرانی استاندار افزود: اگرچه به اس��تناد اين مصوبه، ستاد 

 مذكور، جايگزين س��تاد »تس��هيالت س��فرهای اس��تان« شده
  اس��ت ام��ا در نظ��ر داري��م ك��ه از لح��اظ ماه��وی، ب��ا ح��ذف

  همپوش��انی ها، تقوي��ت نقاط ق��وت و رفع نقاط ضع��ف، عملكرد 
 س��تاد را بهب��ود ببخش��يم ودر عي��ن ح��ال، ش��اكله آن را حفظ 

كنيم. 
جانش��ين رييس س��تاد هماهنگی خدمات سفر اس��تان اصفهان 
 تصريح كرد: س��تاد دايمی هماهنگ��ی خدمات س��فر با عضويت 

 ۱۰ دستگاه اجرايی و شهردار اصفهان و به رياست استاندار، ابالغ شد و
 دبيرخانه آن در اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
مس��تقر اس��ت.  طرفه خاطرنش��ان كرد: همان گونه ك��ه در حكم 
 انتصاب استاندار از سوی وزير كشور عنوان شده است، ستاد مذكور
  دايمی ب��وده و مس��ووليت هماهنگی خدم��ات س��فر را بر عهده

 دارد. 
وی اظهار داشت: با وجودی كه مصوبه مذكور، كمتر از يک ماه است 

كه ابالغ شده و به طور قطع، فرصت زيادی برای برنامه ريزی كالن 
در اختيار نبود، اما به واسطه تجربيات گذشته و اين كه دستگاه های 
اجرايی به صورت ذات��ی، برخی از اقدامات آماده س��ازی را از پيش ، 
برنامه ريزی كرده اند و معاون��ت عمرانی اس��تانداری هم به عنوان 
جانشين رييس ستاد، مديريت و نظارت عالی عملكردی را بر عهده 
دارد لذا ، مقدمات ورود به جريان سفرهای نوروزی در استان فراهم 

است. 
جانشين رييس ستاد هماهنگی خدمات سفر استان ادامه داد: پس از 
 ابالغ احكام عضويت، تقسيم وظايف و تشكيل كميته ای هشت گانه

  از سوی اس��تاندار در اولين نشس��ت اين ستاد در دس��تور كار قرار 
گرفت. 

     مع��اون احض��ار و اعزام س��ازمان وظيف��ه عمومي ناج��ا اعالم 
ك��رد: دو هزار و 6۰۰ س��رباز معل��م در آموزش و پرورش كش��ور 
مش��غول به خدمت مي ش��وند. س��رهنگ رحمان عليدوس��ت 
 گف��ت: به درخواس��ت س��ازمان 
آموزش و پرورش و تش��خيص 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح، 
در اي��ن دوره، دو ه��زار و 6۰۰ 
مشمول به عنوان سرباز معلم در 
مراكز آموزش و پرورش 
كش��ور مش��غول 
خدم��ت  ب��ه 

 مي ش��وند.  وي 
افزود: در طرح 
س��رباز معلم، 
ن  ال مش��مو

عالقه مند براي خدمت در آموزش و پرورش، به ادارات اين سازمان 
در سراسر كشور مراجعه كرده و پس از ارايه درخواست و طي مراحل 
گزينش و انتخاب اين افراد از سوي س��ازمان متبوع، اسامي آنان 
به ستاد كل نيروهاي مس��لح اعالم مي شود. سرهنگ عليدوست 
اظهارداشت: مشموالن متقاضي شركت در اين طرح مي بايست 
فاقد غيبت باشند و با رعايت ضوابط و ش��رايط ابالغ شده از سوي 
مركز آموزش و پرورش اس��تان ها پذيرش مي شوند.  وي تصريح 
كرد: در استان هايي كه با حجم بااليي از درخواست هاي مشموالن 
براي شركت در اين طرح مواجه مي باشند، اعضاي بسيج، خانواده 
شهدا و ايثارگران از اولويت جذب برخوردار خواهند بود.عليدوست 
خاطرنشان كرد: اين مشموالن پس از طي مراحل گزينش، اسامي 
آنان به ستاد كل نيروهاي مس��لح اعالم و سپس با در نظر گرفتن 
سهميه پيش بيني شده و انجام تحقيقات الزم، اسامي افراد تاييد 
شده به س��ازمان وظيفه عمومي ارايه و اين سازمان نيز در نهايت 

مشموالن را در اول تير ۹۳ به مراكز آموزش سپاه اعزام مي كند.

يک فوق تخصص جراحی پالستيک و ترميمی چشم، تزريق چربی 
از بدن فرد را بهترين و  طبيعی ترين روش برای برجسته كردن گونه 
دانس��ت و گفت: اس��تاندارد نبودن ژل های تزريقی برای افزايش 
حجم گونه و س��اير اعضای صورت می تواند منجر به حساسيت و 

واكنش های آلرژی و بروزعفونت های مقاوم و كاهش بينايی شود.
دكتر محسن بهمنی كشكولی در گفت وگو با ايسنا گفت: ژل ها به دو 
دسته دايمی و موقتی تقسيم می شوند.ژل های موقتی يا استاندارد 
بعد از تزريق، در مدت مشخصی )بسته به نوع ژل تزريق شده( در 

اثر روند طبيعی متابوليسم بدن جذب و به تدريج از بين می رود.
وی با بيان اين مطلب كه ژل های دايمی به دليل آن كه از پليمرهای 
مصنوعی تش��كيل ش��ده و در بدن جذب و دفع نمی شوند و برای 
هميشه در موضع تزريق شده باقی می ماند، اظهارداشت: معموال 
اين ژل ها در محل تزريق  شده ثابت نمی ماند، حركت می كند و به 
جاهای ديگر صورت منتقل می شود كه عوارض آن چندين ماه بعد 
از انجام تزريق نمايان می شود. كشكولی با تاكيد بر اين كه افرادی 

كه تمايل به تزريق ژل دارند، بايد از ماده تزريقی اطمينان حاصل 
پيدا كنند چرا كه ممكن است بر عملكرد بينايی تاثير بگذارد، افزود: 
عدم تقارن، بدشكلی، عفونت و ايجاد حساسيت از عدم به كارگيری 
تكنيک صحيح و استاندارد نبودن ماده تزريقی است.وی باتاكيد 
بر اين مطلب كه برجسته كردن گونه بايد توسط جراح پالستيک 
صورت گيرد، گفت: در بعضی از افراد به دليل ناكافی بودن ساختار 
استخوانی الزم است از پروتز جهت برجسته كردن گونه انجام شود.

اين فوق تخصص جراحی پالستيک و ترميمی چشم، تزريق چربی 
از خود بدن را بهترين و  طبيعی ترين روش برای برجسته كردن گونه 
دانست و توضيح داد: چربی از نواحی مانند شكم و سطح داخلی ران 
گرفته می شود و پس از تزريق جذب گونه شده و با رژيم يا ورزش آب 
نمی شود.وی در پايان تصريح كرد: الزم است چربی بيشتری نسبت 
به نياز تخمين زده شده برداشت شود و در بعضی موارد الزم است 
برای تكميل نتيجه و يا برقرار كردن تقارن بيشتر از تزريق مجدد 

چربی استفاده كرد.

جانشين ریيس ستاد هماهنگی خدمات سفر استان: 

مقدمات ورود به جریان سفرهای نوروزی در استان فراهم است

معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي ناجا:

شرایط پذیرش سرباز معلم اعالم شد
یک فوق تخصص جراحی پالستيک و ترميمی چشم:

استاندارد نبودن ژل های تزریقی بر بينایی تاثير می گذارد



اخبار کوتاهيادداشت

طرح های فوالدی استانی
اعتبار می گیرند 

 مدیر عامل بانک صنعت و معدن از گشایش اعتبار قطعی کلیه طرح های 
فوالدی استانی تا پایان امسال خبر داد.

علی اشرف افخمی در نشست همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری 
ایران و چین گفت: تاکنون گشایش اعتبار طرح فوالدی قطعی شده و 
اعتبار چهار طرح دیگر نیز تا پایان ماه جاری نهایی می شود. در همین 
راستا پیش آگهی ال.س��ی طرح های فوالدی برای بانک چینی ارسال 

شده است.
وی با اشاره به سرمایه یک میلیارد یورویی بانک صنعت و معدن گفت: 
این بانک 70 شعبه در سراس��ر کش��ور دارد و در حوزه تخصصی ارایه 

خدمات به شرکت های صنعتی ومعدنی فعالیت می کند.
 افخمی با اش��اره به این که بانک صنعت و معدن از سال 2013 سهمی 
22 درص��دی از فاینانس کلی��ه پروژه های صنعت��ی و معدنی به خود 
 اختصاص داد گف��ت: این درحالی اس��ت که 27 بانک دیگ��ر کمتر از

 80 درصد از کار فاینانس این پروژه ها را انجام داده است.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن با اش��اره به این که در سال قبل حدود 
300 پروژه در حوزه ه��ای مختلف صنعتی و معدنی که توس��ط بانک 
صنعت و معدن فاینانس شده بود و به بهره برداری رسید 11 هزار شغل 
ایجاد کرد، افزود: 2300 شرکت کوچک و متوسط در سال قبل توسط 
این بانک تامین مالی ش��دند که موجب ایجاد 35 هزار فرصت ش��غلی 
شد.وی جمع اعتبار هفت طرح فوالدی را 1/9 میلیارد یورو اعالم کرد 
و گفت: کار گش��ایش اعتبار پروژه های خط آهن سریع السیر تهران – 
اصفهان و تهران – مشهد نیز در دست انجام بوده که پیش بینی می شود 
کار گشایش اعتبار پروژه تهران – اصفهان تا دو سه ماه آینده انجام شود .

 جذب سرمايه گذار خصوصی
 به توسعه کمک می کند 

 نماین��ده س��ابق م��ردم اصفه��ان در مجل��س گف��ت: ج��ذب
 سرمایه گذار خصوصی و تشویق و تکیه بر تولیدگر داخلی راه توسعه و 

نجات این استان است.
 حجت االس��الم محمدتق��ی رهبر در خص��وص خط مش��ی های الزم
  اقتص��اد مقاومتی در راس��تای توس��عه و پیش��رفت اس��تان اصفهان

اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یکسری قواعد و اصول کلی دارد که همه 
کشور در آن شریک بوده و ملزم به رعایت آن هستند.

وی بیان داشت: استان ها باید نخست با پرهیز از اسراف، خرج های بی جا 
و بی مورد جلوگیری کنند و با تکیه به توانمندی های داخلی راه پیشرفت 

و توسعه خود را فراهم کنند.
نماینده مردم س��ابق اصفه��ان در مجلس خاطرنش��ان ک��رد: جذب 
س��رمایه گذار خصوص��ی و برنامه ریزی صحیح مدیریت��ی برای جذب 
س��رمایه گذاران خارجی  و مدیریت صحیح منابع و امکانات، و تکیه بر 
توانمندی هایی تولیدگران داخلی و شناسایی ظرفیت ها از شاخصه های 

اقتصاد مقاومتی است.

شرکت گاز موفق به دريافت 
جديدترين گواهینامه ايزو 50001 شد

طي ممیزي سیس��تم مدیریت ان��رژي )ISO 2011 : 50001(  که با 
حضور ممیزان برون س��ازماني برگزارشد، ش��رکت گاز استان اصفهان 
 ب��راي اولین ب��ار در س��طح مل��ی گاز ای��ران گواهینامه  بی��ن المللی

ISO   2011 :50001  را از آن خود کرد.
براس��اس مدیریت ان��رژي )ISO 2011 : 50001(  کلیه بخش های 
فعال شرکت در راس��تای مصرف انرژی نظیرساختمان ها و تاسیسات، 
موتورخانه ها، س��رمایش و گرمایش، نور، صدا،مصرف آب و برق و گاز، 

عملیات  ایستگاه های C.G.S و... مورد ارزیابی قرار گرفتند.
دراین ارزیابی که توسط س��ه ارزیاب بین المللی طی سه روز در سطح 
ادارات گاز، واحدهاي س��تادي و عملیاتي انجام پذیرفت، کلیه واحدها 
با ارایه سوابق و مس��تندات مربوطه اطالعات و منابع مورد نیازممیزین 
را مش��تمل بر مصرف، کاربرد، کارآیی و الزامات مدیریت انرژی به نحو 

مطلوبی محقق کردند.

 تاکید وزير صنعت ، معدن وتجارت
 بر تولید ريل در ذوب آهن اصفهان

 مهندس نعم��ت زاده وزیر صنع��ت ، معدن وتجارت که از نمایش��گاه 
 س��مپزیوم فوالد 92 در بندرعباس بازدید می کرد ، با حضور در غرفه 
ذوب آه��ن اصفه��ان در مصاحب��ه ای توانمن��دی های کارشناس��ان 
ومتخصصین ذوب آهن اصفهان را یادآور شد وگفت : این مجتمع بزرگ 
صنعتی به عنوان خ��ط اول جبهه صنعت با تجربی��ات واندوخته های 
علمی که کارشناسان آن دارا می باشند   می تواند از لحاظ کیفی، فوالد 
مناسب برای تولید ریل تولید کنند واین موضوع در شرایط فعلی برای 

کشور یک ضرورت است .
وی ضمن قدردان��ی از زحمات فوالدم��ردان ش��رکت در عرصه های 
مختلف تاکید کرد که مسوولین ودست اندرکاران مرتبط در سازمان ها 
ونهادهای مختلف باید همه کمک کنند تا هر چه زودتر ریل که یکی از 
نیازهای مهم کشور در صنعت حمل ونقل ریلی می باشد ، در ذوب آهن 

تولید وکشور از وابستگی به این محصول بی نیاز گردد .
همچنین وزیر صنعت ، معدن وتجارت از دس��تاوردهای ذوب آهن  در 

نمایشگاه سمپزیوم فوالد 92  بازدید کرد.
در طی این بازدید مهندس عابدینی مدیر پژوهش ذوب آهن اصفهان 
 توضیح��ات الزم را در خص��وص توانمن��دي ه��اي این ش��رکت ارایه 

کرد.

 50 هزار اصله درخت بادام کوهی 
در مناطق کوهستانی به ثمر نشست

مدیرعامل جمعیت کویرسبز کاش��ان از به ثمر نشستن 50 هزار اصله 
درخت بادام در س��طح 85 هکتار از اراضی کوهستانی »درین« کاشان 

پس از 12 سال خبر داد.
 خسرو اعتماد اظهار داشت: بذر بادام کوهی 12 سال قبل در کوه های 
»درین« کاشان کشت شد و هم اکنون شاهد رشد درختان بادام کوهی 

در این منطقه هستیم.
وی دلیل انتخاب کشت بادام کوهی در اطراف کاشان را رشد این گونه 

از درختان در مناطق کوهستانی دانست.
 مدیرعامل جمعیت کویر س��بز کاش��ان افزود: کش��ت این نوع درخت
 عالوه ب��ر ایجاد ی��ک تفرج��گاه زیبای طبیع��ی برای ش��هروندان در
  جلوگی��ری از فرس��ایش و ایج��اد روان آب ه��ا نق��ش مهم��ی ایف��ا

 می کند.

آغاز پیش فروش اينترنتی 
بلیت اتوبوس از امروز

افزايش ۳0 درصدی 
قیمت کفش در اصفهان

پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس از امروز آغاز می شود و تا 18 تیرماه ادامه 
دارد و پ��س از آن پیش فروش حض��وری بلیت انج��ام می گیرد.پیش فروش 
اینترنتی بلیت اتوبوس برای تعطیالت نوروز، از امروز 11 اسفند  آغاز می شود 
و تا 18 اسفند  ادامه دارد و از 18 اسفند پیش فروش حضوری بلیت هم انجام 
می گیرد. البته پیش فروش اینترنتی قطع نخواهد شد.متقاضیان می توانند با 
مراجعه به سایت های www.payane.ir  و www.mosaferyar.ir اقدام 
به خرید پیش خرید بلیت اتوبوس کنند ضمن آن که پیش فروش بلیت از طریق 
سایر  آدرس های اینترنتی اختصاصی شرکت های تعاونی حمل و نقل مسافر و 
آدرس های اینترنتی استانی نیز انجام می شود. همچنین پیش فروش حضوری 
بلیت اتوبوس در محل پایانه های عمومی مسافر و همچنین دفاتر مرکزی و دفتر 
فروش بلیت سطح شهر شرکت های مسافربری برای سرویس های هر شرکت 

تعاونی مسافری انجام می شود.

رییس اتحادیه کفش اصفهان گفت: به مناسبت نوروز 93 قیمت کفش با 20 تا 
30 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به فروش می رسد.اکبر زاهدی با اشاره 
به این مطلب، اظهار داشت: به طور قطع امسال افزایش قیمت کفش را به سبب 
گرانی مواد اولیه برای تولید این محصول داشته ایم. وی ادامه داد: قیمت کفش 
بستگی به جنس محصول داشته و اگر در بازار مشاهده می کنیم کفشی باالی 
100 هزار تومان فروخته می شود به سبب چرمی است که در آن به کار رفته اما 
خریداران باید با دقت نظر بیشتری خرید کنند. رییس اتحادیه کفش اصفهان 
با اشاره به این که فقط کفش های ایرانی در بازار عرضه می شود، تصریح کرد: در 
حال حاضر فقط 20 درصد کفش چینی در بازار وجود دارد که امیدواریم همین 
عدد نیز به صفر برسد. وی از برگزاری جشنواره برندهای برتر کفش اصفهان در 
آستانه نوروز خبر داد و گفت: به محض فراهم شدن مقدمات این کار، به زودی 

این جشنواره در اصفهان برگزار می شود. 
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آغاز کشت زمستانه سیب زمینی در اصفهان

     کارشناس سبزی و صیفی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان از آغاز کشت زمستانه سیب زمینی در مزارع 
 اس��تان اصفهان خبر داد. ابراهیمی پیش بینی کرد: 3500 هکتار از مزارع استان زیرکشت سیب زمینی خواهد
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رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان 
این که خصوصی س��ازی در صنعت فوالد به بیراهه رفته است 
گفت: صادرات فوالد جایگزین مناسبی برای نفت بوده و ما باید 
از این مساله استفاده های الزم را بکنیم. بهرام سبحانی اظهار 
داشت: اگر در کشور ما به عللی خارج از اراده بنگاه، وقفه ای در 
تولید فوالد ایجاد شود و یا خللی در میزان عرضه آن رخ دهد 

هیچ مرجعی خود را مسوول و پاسخگو نمی داند.
وی افزود: با خصوصی ش��دن صنعت فوالد در سال های اخیر، 
این صنعت در کش��ور متولی مش��خصی ندارد، باید در وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت مس��وولیت رس��می برنامه ریزی، 
سیاست گذاری و هدایت این بخش مهم و تاثیرگذار از صنعت 
به ایمیدرو و یا به معاونت معدنی و صنایع معدنی واگذار شود 
تا برای رسیدن به اهداف سند چش��م انداز در زنجیره تولید از 
معدن تا محصول نهایی برنامه ریزی کند و بس��تر الزم را برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در این صنعت فراهم 
سازد.مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد: 
احداث کارخانه فوالد به تنهایی به منزله تولید فوالد نیست و 
منابع تامین مواد اولیه، انرژی، زیربناها و امکانات حمل و نقل 
ریلی و جاده ای هم که نیاز به برنامه ریزی در سطح ملی دارد، 
باید به موازات احداث کارخانجات فوالدسازی توسعه یابد. وی 
با بیان این که صادرات فوالد، می تواند جایگزین مناسبی برای 

نفت باشد، افزود: در ش��رایط فعلی،80 درصد فوالد جهان در 
پنج نقطه یعنی چین، ژاپن،امریکا، اتحادیه اروپا و روسیه تولید 
می شود، در حالی که هیچ کدامیک از این مناطق، مزیت های 
ایران از نظر دارا بودن سنگ آهن و سایر امکانات را برای تولید 
فوالد ندارن��د و بنابراین ما می توانیم ب��ا برنامه ریزی صحیح و 
س��وق دادن س��رمایه ها به این بخش جایگاه خوبی را در بین 

تولیدکنندگان بزرگ فوالد به دست آوریم.
سبحانی با بیان این که رشد صنعت فوالد امری محال نیست، 
خاطرنشان کرد: از سال 1346 تولید فوالد در ایران آغاز شد و 
میزان تولید آن در حال حاضر، ساالنه 15 میلیون تن و ظرفیت 
ایجاد شده حدود 20 میلیون تن است، در سند چشم انداز افق 
1404 باید این رقم به 55 میلیون تن افزایش یابد و رسیدن به 
این رقم، در مدت دوازده سال، اگر چه بسیار مشکل است ولی 

امری محال نیست.
    خصوص�ی س�ازی در صنع�ت ف�والد ب�ه بیراهه

رفته است
وی با انتقاد از فرآیند جدایی واحدهای معدن از فوالد در جریان 
خصوصی سازی اظهار داشت: این اتفاق یکی از بدترین اتفاقات 
دهه اخیر در صنعت فوالد کشور بود، زیرا دو مالک را در مقابل 
هم قرار داد، در حالی که معدن و صنعت فوالد، هر دو حلقه های 
الینفک زنجیره تولید هس��تند. رییس انجمن تولیدکنندگان 

فوالد ای��ران با تاکی��د بر این ک��ه انفصال بین مع��دن و فوالد 
خطرناک است، تصریح کرد: مزیت ما نسبت به رقبای خارجی  
در صنعت فوالد، داشتن معادن س��نگ آهن وگاز است و اگر  
قرار باشد سنگ آهن یا گاز، به قیمت جهانی به ما عرضه شود، 
 این دیگر برای ما مزیتی محس��وب نمی شود و صنعت فوالد را

 غیر اقتصادی می سازد.
وی اف��زود: روش صحیح 
برای کش��وری که معدن 
و فوالدس��ازی دارد بهتر 
اس��ت فرآین��د خصوصی 
س��ازی صنعت فوالد در 
کنار مع��ادن اتفاق بیافتد 
تا هر دو ی��ک مالک واحد 

داشته باشد.
 س��بحانی بی��ان ک��رد: 
برای مث��ال در این حالت 
س��هام ف��والد مبارک��ه 
باید با مع��دن گل گهر یا 
چادرملو یک ج��ا عرضه 
می ش��د تا مالکیت واحد 
پیدا می کرد نه این که دو 
مالک داش��ته باشند، این 
 خصوص��ی س��ازی برای 

بهره مندی صنعت از معدن و معدن از صنع��ت اتفاق می افتد و 
معدن منابع اولیه صنعت را تامین می کند و صنعت امکانات الزم 
را در اختیار معدن می گذارد تا به توس��عه اکتش��اف و استخراج 
بپ��ردازد. وی تصریح ک��رد: در ش��رایط فعلی به منظ��ور ایجاد 
انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در فوالدسازی های 
 بزرگ، دولت باید به س��رمایه گذاران اطمینان ده��د که منابع

 سنگ آهن آن ها را تامین می کند تا سرمایه گذار دغدغه تامین 
سنگ آهن را نداشته باشد.

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان این که ما برای تامین 
 اعتبارات، بای��د 27 تا 30 درص��د هزینه مال��ی پرداخت کنیم،

 در حالی که میزان بهره پول برای رقبای ما در کش��ورهای دیگر 
بسیار پایین است، خاطرنش��ان کرد: رقیب ما، پولش را در انبار 
نمی خواباند اما ما برای اطمینان از تداوم تولید باید تامین قطعات 
یدک��ی و مصرفی و تجهیزات به دلیل مس��ایل مختل��ف را برای 
ماه ها خریداری و در انبار ذخیره کنیم که این خود یکی از عوامل 

افزایش قیمت تمام شده است.

ريیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ايران:

صادرات فوالد جایگزین مناسبی برای نفت است

توزيع سبدکاالی سرپرستان 
خانوار کمتر از 4 نفر از امروز 

وزارت صنعت، معدن وتجارت از توزیع سبدکاالی سرپرستان 
خانوار کمتر از 4 نفر از  ام��روز خبر داد.وزارت صنعت،معدن 
 وتج��ارت اعالم کرد: اطالعیه ش��ماره هفت ای��ن وزارتخانه 
در خصوص آخرین مرحله توزیع س��بد کاالی نوبت اول که 
براساس آن مرحله تکمیلی توزیع برای سایر سرپرستان خانوار 

مشخص شده است.ابالغ شد.
سرپرس��تان  مش��موالن  از  اطالعی��ه  ای��ن  برپای��ه 
خانواره��ای س��ه، دو و یک نفره ش��امل کارگران ش��اغل و 
 مس��تمری بگیران با حق��وق بی��ش از پنج میلی��ون ریال

 و کارکنان دولت دارای بیمه های تامین اجتماعی از امروز تا 
پایان سال 92 به مراکز عرضه کاال مراجعه و نسبت به دریافت 
سبد رایگان کاال اقدام کنند.همچنین به منظور صرفه جویی 
در زمان به متقاضیان توصیه می ش��ود قب��ل از مراجعه به 
مراکز توزیع به یکی از روش های ذیل از تخصیص سبد کاال 

مطمئن شوند.
1- شماره تلفن ثابت 84802222 )021( )90 خط(

www.yranehkala.ir 2- مراجعه به درگاه اینترنتی
3- ارسال کد ملی از طریق پیامک به شماره های 5000499 

یا 700799
4- ارسال کد ملی به شماره #799* از طریق تلفن همراه

درصورت وجود هرگونه مش��کل دردسترسی به کاال لطفا از 
طریق تلفن گویای شبانه روزی 124 در سراسر کشور تماس 

حاصل فرمایید.

 خريد خودرو را 
به ابتدای سال 9۳ موکول کنید

مصرف کنندگان خودرو می توانند خودروی مورد نیاز خود 
را ارزان تر از قیمت های فعلی در فروردین ماه 93 خریداری 
کنند.اگرچه در ایام پایانی س��ال قیمت خودروها افزایش 
نیافته اس��ت اما رشد اندک تعداد مش��تریان موجب شده 
که فروشندگان برخالف همیشه از ارایه تخفیف خودداری 
کنند.این در حالی است که به دلیل وفور خودروهای موجود 
در انبارها فروش��ندگان تا دو هفته پیش حاضر بودند برای 
جلب مشتری تخفیف های قابل توجهی را نیز برای فروش 

قائل شوند.
در حال حاضر مصرف کنندگان، خودروها را با پالک سال 
92 خریداری خواهند کرد در حالی که کمتر از 20 روز به 
آغاز سال 93 باقی مانده و با آغاز سال جدید خریداران بین 
یک تا 1/5میلیون تومان از ناحیه تفاوت قیمت خودروهای 

مدل 92 و 93، متضرر خواهند شد.

رییس انجمن قطعه س��ازان اتومبیل اس��تان اصفهان گفت: 
متاسفانه بعضی قوانین ما به سود تولید و صنعت کشور نیست 
و فقط مانع تولید می ش��وند. ابراهیم احمدی در گفت وگو با 
فارس با اشاره به وضعیت بازار خودرو در اصفهان اظهار داشت: 
متاس��فانه حمایت های کافی از صنعت خودروس��ازی استان 
نمی ش��ود و این در حالی اس��ت که اگر حمایت کافی از این 
صنعت شود ظرفیت ها در این زمینه در کشور بسیار زیاد است. 
وی ادامه داد: متاسفانه بعضی قوانین ما به سود تولید و صنعت 

کشور نیست و فقط مانع تولید می شوند.
رییس انجمن قطعه س��ازان اتومبیل اس��تان اصفهان افزود: 
خودروسازان و کارگران تمام تالش خود را انجام می دهند تا 
وضع صنعت خودرو بهبود یابد اما ای��ن امر با همکاری دولت 
و ارایه تس��هیالت و حمایت بیش��تر از صنعت خ��ودرو اتفاق 

می افتد.
وی یادآور ش��د: در حال حاضر م��ا با ارز آزاد کاره��ا را انجام 
می دهیم، عالوه بر آن تمامی اجناس و خدمات گران ش��ده و 

همین موضوع باعث شده وضع کمی دشوار شود.
احمدی گفت: با توجه به گرانی های اخیر تمام تالش خود را 
انجام می دهیم تا کارهای خود را پیش ببریم و به کارگران خود 
حداکثر حقوق را بدهیم اما هزینه های تولید بر اساس ارز آزاد 

است که این موضوع باعث بروز مشکالت زیادی می شود.
وی با بیان این که خودروهایی با ارز مرج��ع و مبادله ای وارد 
می شوند که باعث آسیب به خودروس��ازان داخلی می شوند، 
بیان کرد: باید حمایت ها از صنعت خودروسازی کشور بسیار 
بیشتر از وضع موجود شود تا شاهد رونق هر چه بیشتر صنعت 

خودرو باشیم.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: احداث 
بندر خشک و شهرک انرژی را پیگیری می کنیم.

جعفر ذره بینی با اشاره به  فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان 
اظهار داشت: ما در اتاق اصفهان فعال هستیم و مشکالت را به 
اتاق ایران و مسووالن مربوطه نیز اطالع می دهیم تا مشکالت 

صنعتگران و تولیدکنندگان به حداقل برسد.
وی ادام��ه داد: بندر خش��ک یکی از موضوعاتی اس��ت که به 
ش��دت پیگیر آن هس��تیم و امیدواریم بتوانیم نتایج آن را در 

آینده ببینیم.رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: پیگیر ش��هرک انرژی هم هستیم و تالش 

می کنیم مشکالت این طرح برطرف شود.
این مسوول یادآور شد: در ترمینال فرودگاه شهید بهشتی هم 
ترمینالی برای صادرات محصوالت کش��اورزی، گل، میوه و... 
داریم. ذره بینی با بیان این که این پروژه با همکاری و مشارکت 
اتاق بازرگانی اصفهان، استانداری اصفهان و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اجرا شده اس��ت، متذکر شد: باید تیم اجرایی 
توانمندی مدیریت کار را بر عهده بگیرد تا مشکالت این طرح 

تمام شود و کار با قوت ادامه یابد.
وی عنوان داش��ت: در ص��ورت مدیریت صحی��ح ترمینال و 
صادرات محصوالت کش��اورزی بسیاری از مشکالت صادرات 
در بخش کشاورزی به حداقل رس��یده و می توانیم مبادالت 
اقتصادی سازنده تری با سایر کشورها در زمینه صادرات داشته 
باش��یم. رییس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در 
پایان ابراز داشت: امیدواریم مشکالت حاصل از مالیات، دارایی 
و تامین اجتماعی نی��ز به نحوی برطرف ش��ود تا صنعتگران 

راحت تر به فعالیت خود ادامه دهند.

ريیس انجمن قطعه سازان اتومبیل استان:

حمايت های کافی از صنعت خودروسازی استان نمی شود
ريیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان:

احداث بندر خشک و شهرک انرژی را پیگیری می کنیم

مزيت ما نسبت 
به رقبای خارجی
  در صنعت فوالد

داشتن معادن
  سنگ آهن وگاز است

  و اگر  قرار باشد
 سنگ آهن يا گاز
 به قیمت جهانی

 به ما عرضه شود اين 
ديگر برای ما مزيتی 

محسوب نمی شود

وزیر راه و شهرس��ازی با طرح ای��ده ای برای اج��رای هدفمندی 
یارانه ها، مدل مالی��ات منفی به ج��ای یارانه نقدی را پیش��نهاد 
کرد و گف��ت: در حال حاضر 860 ه��زار خانوار ایرانی در مس��کن 
کوچک )یک ات��اق و کمتر( زندگ��ی می کنند.عب��اس آخوندی 
در شش��مین کنفران��س توس��عه نظ��ام تامی��ن مال��ی در ایران 
 گف��ت: در ح��ال حاض��ر در وضعی��ت آش��فتگی کالن اقتصادی 
به س��ر می بریم، با این وجود دولت برخی از آشفتگی های جدی 
را پشت سر گذاشته اس��ت.وزیر راه و شهرس��ازی، یکی از مسایل 
مهم در کش��ور را بازتوزیع مالی��ات ذکر کرد و با اش��اره به این که 
هنوز به جمع بندی روش��نی در بخ��ش مالیات ها نرس��یده ایم، 
 افزود: هنوز ب��ا مفهوم عدالت، همبس��تگی اجتماع��ی و مباحث

  این چنین��ی و این ک��ه با آن ه��ا چ��ه کار خواهیم ک��رد به یک 

جمع بندی مشخص نرسیده ایم. وی با اشاره به این مطلب که هنوز 
سنجش موفقیت دولت تعریف نشده اس��ت و مشخص نیست که 
عملکرد دولت یازدهم چگونه سنجیده شود، افزود: در مباحث کلی 
الزم است به تعاریف مشخصی برسیم.آخوندی در بخش دیگری از 
صحبت های خود با بیان این که آنچه مالیات را می تواند توجیه کند 
مساله بازتوزیع ثروت است، افزود: مالیات نه تنها نگاهی به بازتوزیع 
 ثروت ن��دارد بلکه بخش کوچک��ی از هزینه های دول��ت را تامین

 می کند به طوری که 30 ت��ا 40 درصد هزینه های جاری دولت از 

طریق مالیات تامین می ش��ود.وی به بحث هدفمندی یارانه ها در 
کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح نه تنها رفع فقر را به 
جایی نرساند بلکه مناسبات اجتماعی و ارتباط بین جامعه و دولت 
را بیش از پیش مخدوش کرد در حالی که این طرح می توانس��ت 
در قالب دیگری اجرا شود.آخوندی گفت: یارانه چیزی نیست جز 
مالیات منفی، هدفمندی یارانه ها مالیات منفی است. افراد دارای 
درآمد زیر خط فق��ر نه تنها نباید مالیات بدهن��د بلکه باید مالیات 
منفی بگیرند، با این وجود اگر به هر نفر 45 هزار تومان مالیات منفی 

بدهیم، ساالنه بیش از 500 هزار میلیارد تومان مالیات منفی رقم 
خواهد خورد.وی با تاکید بر این که مخالف پرداخت نقدی یارانه ها 
نیستم ولی عنوان پرداخت باید مشخص شود، گفت: این که عنوان 
این پرداخت مالیات منفی، کمک به نیازمندان متقاضی و ... است، 

باید مشخص باشد. این گونه مسایل نیازمند بحث و بررسی است.
وزیر راه و شهرسازی عدالت، همبستگی و افزایش رفاه شهروندان را 
سه هدف اصلی در طرح های دولت ذکر کرد و گفت: اگر دولت موفق 
به کاهش هزینه های مبادله در جامعه نشود و رقابت افزایش نیابد، 
قیمت تمام شده محصول باال می رود و در عین حال، قدرت رقابت 
محصوالت ایرانی در جهان کاهش خواهد یافت و رفاه ش��هروندان 
نزول خواهد کرد؛ بنابراین باید به یک مفهوم مش��خصی از کاهش 

هزینه و افزایش رقابت برسیم.

وزير راه و شهرسازی: 

افراد زير خط فقر بايد مالیات منفی بگیرند



یادداشت

     نمایشگاه خوشنویسی ای با عنوان » مشق استاد « در نگارخانه کوثر اصفهان برگزار می گردد.در این 
نمایشگاه ۲۹ اثر از آثار خوشنویسی هنرمند جوان، مریم منصوری در معرض تماشای عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت.  این نمایشگاه  از ۱۱ اسفند آغاز شده و تا ۱۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت. 
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»مشق استاد« به دیوارها آویخته شد!
هفتیادداشت

 دهکده گردشگری اسفرجان 
 زیر بنای توسعه توریسم است 

بخشدار مرکزی شهرضا گفت: طرح احداث 
دهکده گردشگری روستای اسفرجان از 
مهمترین ارکان توس��عه زیرساخت های 

صنعت توریسم در شهرضا است.
محس��ن یونس��ی با بیان ای��ن مطلب در 
حاش��یه بازدی��د از دهکده گردش��گری 
روس��تای اس��فرجان اظهار داشت: طرح 
اح��داث دهکده گردش��گری روس��تای 
اسفرجان از سال 8۵ آغاز ش��د و در نهایت از چهار سال گذشته به شکل 

جدی وارد مرحله اجرایی شد.
وی ادامه داد: پس از تشکیل نخستین تعاونی گردشگری کشور در شهرضا 
طرح احداث این مجموعه عظیم از س��وی بخ��ش خصوصی وارد مرحله 

مطالعاتی و اجرایی شد.
بخشدار مرکزی شهرضا با اشاره به این که در حال حاضر تمامی انشعابات به 
این  دهکده گردشگری اختصاص یافته است، افزود: این پروژه در مساحت 
۹6 هکتار اجرایی می شود و فاز نخست آن ش��امل رستوران، چایخانه و 
گلخانه اس��ت که باید در راستای توسعه صنعت گردش��گری از این فضا 

استفاده الزم را داشته باشیم.

 گشوده شدن »پنجره« شبکه دو
 به نوروز 93

فیلم تلویزیونی »پنجره« به تهیه کنندگی 
علی مهام و کارگردانی رهبر قنبری نوروز 

۹3 از شبکه دو پخش می شود.
»پنج��ره« در یکی از روس��تاهای رودبار 
تصویربرداری شده و درباره پسر نوجوانی 
است که شغل خانوادگی آن ها ریل چینی 
خط راه آهن اس��ت، پس��ر در زمان های 
بیکاری خود نقاشی می کشد. روزی که از 
مدرسه برمی گردد ناخودآگاه متوجه مغازه ای می شود که تابلوهای نقاشی 

نیمه کاره ای در آن جا وجود دارد.
او دنبال صاحب نقاش��ی ها می گردد تا این که متوجه می شود نقاشی ها 

متعلق به نوجوانی است که شهید شده و ... .
 رهبر قنبری فیلمنامه این اثر را به نگارش در آورده و در این اثر تالش کرده 

به حوزه دفاع مقدس نزدیک شود.
قربان نجفی، نسرین نکیس��ا، یلدا قشقایی، حسین حس��ین زاده، مریم 

حیدری فر و ... از بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.
 از دیگر عوامل این سریال می توان به بابک نبی زاده دستیار اول کارگردان و 
برنامه ریز، بادروج مدیر تصویربرداری، محمد زنگی صدابردار، بابک شعاعی 

طراح گریم، رهبر قنبری فیلمنامه و پورحیدری طراح صحنه اشاره کرد.
»پنجره« قرار است در ایام نوروز ۹3 روی آنتن شبکه دو سیما برود.

به جشنواره »گل و گلدون« بروید
     برنامه ای ب��ا عنوان جش��نواره» گل و 
گل��دون« به مناس��بت س��الروز والدت 
حضرت زینب )س( از س��وی س��ازمان 
فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری اصفهان 

برگزار می گردد.
 مدی��ر ب��اغ بان��وان ن��وش ب��ه عن��وان

برگزار کننده این برنامه در این باره گفت:  
این جشنواره فرصت مناسبی را در اختیار 
 بانوان محترم ق��رار می دهد ت��ا بتوانند با اس��تفاده از س��لیقه و قدرت 

خالقیت شان به طراحی و تزیین گل های مختلف بپردازند. 
وی افزود: نحوه برگزاری جشنواره به این صورت است که ما وسایلی را در 
اختیار بانوان محترم قرار می دهیم، ضمن این که خودش��ان هم وسایلی 
را به همراه خواهند آوردآنان می توانند در پایان گل های تزیین ش��ده را 
برای استفاده در سفره هفت سین همراه با خودشان ببرند. گفتنی است که 
عالقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند در روز ۱6 اسفند ماه و 
در ساعت ۹ صبح تا ۱۲ به باغ بانوان نوش واقع در خانه اصفهان، روبه روی 

پارک نوش ۷ مراجعه کنند. 

 راه اندازی ۸5 دبیرخانه دایمی
 در جشنواره امام رضا)ع(

دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع( گفت: امروز در مرحله ای هستیم 
که 8۵ دبیرخانه دایمی برای جش��نواره 
بین المللی امام رضا)ع( در سراسر کشور 
فع��ال هس��تند و ای��ن بخ��ش می تواند 
 پرمحتوات��ر از س��ال های قب��ل عم��ل 

کند.
مدیرعام��ل ج��واد جعف��ری   س��ید 

 بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در جلس��ه کارگروه دوازدهمین جشنواره 
بین المللی امام رض��ا)ع( با معاونت س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی، گفت: امروز بیش از 36۵ نهاد، ارگان و سازمان عضو جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( هستند، همچنین واژه فرهنگ رضوی در الیحه 
 بودجه قرار گرفته و اعتباری به عن��وان ترویج فرهنگ رضوی اختصاص

 داده شده است.
وی اظهار داشت: یکی از مجاری بسیار مهم مساله فیلم است که از میان 
۹ کارگروهی که در جش��نواره امام رضا)ع(  فعالیت می کنند  یکی از این 

کارگروه ها، کارگروه سینمایی است.

 فضای  موسیقی
 باز شده است

»رفیق« نوروز از شبکه 
اصفهان می آید 

شهرام ناظری درباره تاثیرات رویکرد دولت یازدهم در اعتالی موسیقی گفت: 
رویکرد دولت یازدهم در موسیقی به یقین تاثیرگذار بوده و شاهد هستیم که فضا 
در کشور باز شده و مشکالت گذشته برطرف شده است. شهرام ناظری درباره 
رویکرد دولت اعتدال در عرصه هنر و موسیقی اظهار داشت: به صورت طبیعی 
همه حس می کنند که فضا بازتر شده است و من نیز به دلیل وجود همین حس 
زیبا  به یک سری کارهای بشر دوستانه روی آوردم و استقبال من از این حرکت 
نشان دهنده این بود که ملت ایران نیز عالقه مند است تا به اقشار دردمند و به 
بیمارانی که هیچ چاره ای ندارند، رسیدگی شود.وی درباره تاثیرات رویکرد دولت 
در اعتالی هنر، افزود: به یقین تاثیرگذار است چراکه زمانی که فضا به این حد باز 
شده است که خانم ها می خوانند، این نشان دهنده این است که همه چیز از آن 

سد و دیواری که دور آن کشیده شده بود، رها شده است.

مراحل آماده سازی تولید سریال ۱3 قسمتی »رفیق «ویژه تعطیالت نوروز ۹3 
در اصفهان پایان یافت. 

کارگردان این مجموعه تلویزیونی گفت: هر قس��مت این مجموعه ۴۵دقیقه 
است و به سفارش صدا و س��یمای مرکز اصفهان برای سیمای استان ها تهیه 

و تولید شده است.
 کارگ��ردان این س��ریال اف��زود: موض��وع ای��ن س��ریال اجتماع��ی و طنز 
 اس��ت و در آن ب��ه زندگ��ی س��ه زوج جوان��ی ک��ه ای��ام پایان��ی س��ال را 
می گذرانند پرداخته شده است. وی با اش��اره به این که همه صحنه های این 
سریال در اصفهان تصویربرداری شده است، گفت: حسن خرسند تهیه کننده، 
مهدی دهقان تدوینگر، مجیدمحسنی تصویربردار و نورپرداز، حسین حجازی 

صدابردار و آرش زارع نویسنده سریال تلویزیونی رفیق هستند. 

تلویزیون 

 س��یروس مقدم،الهام غفوری،محس��ن تنابنده و علیرضا خمس��ه در ۱۲ س��ال اخیر به ترتیب پر کارترین کارگردان
تهیه کننده،نویسنده و بازیگر سریال های نوروزی تلویزیون بوده اند.همه ساله بحث برانگیزترین موضوع در چگونگی 
ساخت سریال های نوروزی، موضوع زمانبندی تولید آن هاست؛ موضوعی که متاسفانه هر سال تکرار می شود و بسیاری 
از سریال ها تا روزهای پایانی تعطیالت نوروز همچنان در حال تصویر  برداری هستند و همزمان با آن پخش می شوند.با 
این حال سریال های نوروزی از جمله پرمخاطب ترین برنامه های شبکه های سیما محسوب می شوند. امسال هم در آستانه 
آغاز سال جدید سازندگان سریال های نوروزی سرگرم ساخت سریال هایشان و رساندن آن ها به پخش هستند.سیروس 
مقدم برای سومین بار سریال»پایتخت« را با تیم همیشگی  اش مقابل دوربین برده است. منوچهر هادی سریال»خوب، 
بد، زشت«را برای شبکه دو سیما می سازد، سعید آقاخانی»روزهای بد،بدر«را برای شبکه سه سیما آماده می کند و فلورا 
سام هم سرگرم ساخت سریال»ما فرشته نیستیم«برای شبکه تهران است.تعطیالت عید نوروز یکی از مناسبت هایی 
است که برای مدیران رسانه ملی و برنامه سازان اهمیت ویژه ای دارد، البته از سوی دیگر مخاطبان تلویزیون هم منتظر 
دیدن سریال هایی هستند که برای سرگرمی شان در این ایام تدارک دیده شده است.با مروری بر فهرست مجموعه های 
تلویزیونی که در چند سال گذشته به این مناس��بت روی آنتن رفته اند، می توان دید برخی چهره ها در سال های اخیر 

سهم بیشتری در ساخت سریال های نوروزی داشته اند.به بهانه آغاز سال جدید و شروع سریال های نوروزی نگاهی به 
سریال های سال های اخیرنوروزی سیما داشتیم و رکورد داران سریال های نوروزی را از سال 8۱ تا ۹3 مرور کردیم.

در ۱۲سال اخیر س��یروس مقدم، کارگردان پرکار تلویزیون بیشترین سهم را در ساخت س��ریال های نوروزی داشته 
اس��ت. »پیامک از دیار باقی«، »چاردیواری«، »چک برگش��تی«، »پایتخت۱«، »پایتخت۲«، »پایتخت3« و»بانویی 
دیگر«سریال های سیروس مقدم برای نوروز طی این سال ها بوده است که البته مضمون بیشتر آن ها طنز بوده و ارتباط 
بهتری با مخاطب برقرار کرده است.سعید آقاخانی هم دومین کارگردانی است که با ساخت سریال های طنز»زن بابا«، 
»راه در رو«، »روزهای بد، بدر«، »عید امس��ال«بعد از س��یروس مقدم پرکارترین کارگردان نوروزی سیماس��ت.لقب 
رکورددارترین تهیه کننده تلویزیون هم به الهام غفوری، همسر سیروس مقدم تعلق می گیرد که در شش تجربه نوروزی 
او کنارش بوده است.محس��ن تنابنده با نگارش پنج قصه نوروزی و س��روش صحت با چهار اثر پرکارترین نویسندگان 
سریال های نوروزی لقب می گیرند اما یکی از جذابیت های سریال های نوروزی به خصوص در سریال های طنز بازیگران 
آن هاست که برخی بازیگران سال های بیشتری را در سریال های نوروزی ایفای نقش کرده اند و علیرضا خمسه در همین 

دسته قرار می گیرد. عالوه بر خمسه، علی صادقی هم رکورددار ایفای نقش در سریال های نوروزی است.

رکوردداران سریال های نوروزی 

استاندار:
هنر جالدهنده روح است

استاندار اصفهان با اشاره به این که رسالت جشنواره حسنات ترویج خیرخواهی 
در جامعه اس��ت، گف��ت: هنرهای هف��ت گانه برتری��ن راه پیش��گیری از نفوذ 
 فرهنگ بیگانگان در کش��ور اس��ت و بر این مبنا مسووالن جش��نواره حسنات 
با درک درس��ت از تاثیر هنرهایی همچون فیلم به ترویج خیرخواهی در جامعه 

کمک می کنند.
به گزارش مهر، رسول زرگر پور در  آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات در  تاالر استاد فرش��چیان اصفهان اظهار داشت: هنر جالدهنده 
 روح و جسم آدمیان و برترین راه برای نزدیک کردن آن ها به فطرت پاک انسانی

 است.
وی افزود: جوامع امروز مورد هجمه ناهنجاری ها و ترویج بداخالقی های فراوان 
رسانه های بیگانه قرار گرفته است و هنرهای هفت گانه می تواند برترین راه کمک 

به کاهش نفوذ و یا ترویج این ناهنجاری ها باشد.
استاندار اصفهان تاکید کرد: رسالت جشنواره حسنات نیز در همین ارتباط و برای 
ترویج خیرخواهی و کمک به کاهش ناهنجاری ها به ویژه با استفاده از رسانه ها 

تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: افتخار برگزاری این جش��نواره به نام اصفهان ثبت ش��ده است و 
امیدوارم این جش��نواره هر س��ال پر رونق تر از قبل و با ش��ور و نشاط بیشتری 

برگزار شود.

     جش�نواره فیلم کوتاه حس�نات جریان س�از بوده و به فداکاری و 
نوع دوستی می پردازد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی اصفهان گفت: جشنواره فیلم کوتاه حسنات 
جریان ساز بوده و به فداکاری  و نوع دوستی می پردازد.

حجت االس��الم محمد قطبی در آیین افتتاحیه چهارمین جش��نواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات که در تاالر فرشچیان برگزار شده بود، اظهار داشت: جشنواره های 
بسیاری در سطح کشور برگزار می شود که با توجه به دسته بندی آن ها برخی تنها 

به بهانه گردهم آمدن تشکیل می شوند.
وی ادامه داد: برخی دیگر از جشنواره ها تنها برای پایان بخشی به یک جریان بوده 
و حالت اختتامیه  ای به خود می گیرند اما یکسری جشنواره ها جریان ساز بوده که 

تعداد آن ها نیز در کشور بسیار است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی اصفهان با اش��اره به این که این جشنواره ها 
همواره در تاریخ ماندگار می ماند، خاطرنش��ان کرد: جش��نواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات از جمله  جشنواره های جریان ساز بوده که با موضوع نیکوکاری، فداکاری، 

احسان و نوع دوستی برگزار می شود.
وی با بیان این که این مفاهیم در حال حاضر در جامعه در حال رنگ  باختن است، 
بیان کرد: این جش��نواره دوباره این مفاهیم را در جامعه احیا کرده و جش��نواره 

حسنات، حسنه را در جامعه جریان بخشید.
قطبی با اشاره به این که  این جشنواره مفتخر است که این مفاهیم را با بهترین 
ابزار قالب در جامعه عرضه کرده است، ابراز داش��ت: کانون حسنات این ابزار را 
 برای ترویج این س��نت به کار گرفته که باید به برگزارکنندگان این جش��نواره

 آفرین گفت.

رییس دانش��گاه مذاهب اس��المی گفت: سرتاسر 
ن��گاه ایرانی��ان ب��ه ن��وروز زیبای��ی، ش��یوایی، 
 دق��ت فلس��فی و ن��گاه عمیق ب��ه زندگی اس��ت

 و نوروز همان توجه کاربردی به طبیعت  است.
حجت االسالم احمد مبلغی ،رییس دانشگاه مذاهب 
اس��المی با نزدیک ش��دن به بهار طبیعت درباره 
ارتباط طبیعت با فلس��فه گفت: ارتباط فلس��فه و 
طبیعت یک ارتباط چند حوزه ای اس��ت یعنی در 
حوزه های مختلفی بین این دو ارتباط وجود داشته 

یا برقرار شده  است. 
یک مرتبه طبیعت به معنای عام آن لحاظ ش��ده 
که در هنگامه بحث های فلسفی مربوط به حقوق 
یا اخالق مطرح شده است به طور مثال طبیعت به 

معنای واقعی چیست؟ 
آیا انسان حقی بر طبیعت دارد یا ندارد؟

 ارتب��اط ع��دل ب��ا طبیع��ت و در نهایت فلس��فه 
 حق��وق و اخ��الق در ح��وزه ارتباط ب��ا طبیعت

 چیست؟
وی در ادام��ه اف��زود: رابط��ه دیگر بین فلس��فه و 
طبیعت همان دیدگاه های فلس��فی به حقوق بشر 
اس��ت البته این از دو نگاه فلسفه اس��المی و غیر 
اس��المی تفاوت هایی با هم دارد اما به هرحال در 
فلسفه حقوق بش��ر این امر مطرح است که وقتی 

س��خن از کرامت حقوقی انس��ان به میان می آید 
آیا این مستند یک کرامت ذاتی برای انسان است 

یا خیر؟
مبلغی دیگر رابطه بین فلسفه و طبیعت را در حوزه 
توجه مطالعات و تامالت فلس��فی به خود طبیعت 
به ش��مار آورد و گفت: اگر طبیعت را به مثابه یک 
موضوع مهم بش��ماریم، الزم است تامالت فلسفی 
نسبت به آن داشته باش��یم چنین مطالعه فلسفی 
این جا معنا می یابد البته در ش��اخه های مختلف 
علوم مثال اگر فیزیک، ش��یمی و پزش��کی و ... را 
مربوط به طبیعت بدانیم و هر یک از این ها دارای 
فلسفه هایی باش��ند و این فلسفه ها به نوعی دست 
اندرکار مطالعه در طبیعت و رابطه علم با آن باشد.

وی درباره طبیعت ب��ه معنای خ��اص گفت: این 
طبیعت ش��اخه های مختلفی دارد ب��ه طور مثال 
محیط زیست که اگر آن را یک امر طبیعی بدانیم، 
این طبیعت است که محیط زیست را تشکیل داده 
است، در مطالعات مربوط به محیط زیست اصوال 
 ب��ه گزاره هایی پرداخته می ش��ود که بس��یاری از

 آن ها جنبه نظری و فلسفی دارند افزون بر این که 
ما می توانیم فلسفه محیط زیست داشته باشیم.

وی با تاکید بر این که ارتباط با طبیعت به معنای 
خاص سرزندگی و شادابی نیز معنا می دهد، یادآور 

شد: این طبیعت در بهار زنده می شود و نقطه شروع آن روز 
اول بهار اس��ت که نزد ایرانیان نام روز نو گرفته گویی تا آن 

زمان روزها به شدت نو و سرآغاز حرکت جدید می شود. 
مطالعه طبیعت و سرزندگی آن، نوع سلوک و رفتار متناسب 

تحول خود طبیعت متغیر است.
حجت االسالم مبلغی با بیان این که رابطه ای که این طبیعت 
متحول با خداوند و در درون انسان پیدا می کند، سلسله ای 
از موضوعات مهمی است که می تواند مورد مطالعه فلسفی 
و دقیق و عمیق قرار بگیرد، یادآور ش��د: ه��ر قومی دارای 
حکمتی است. ایرانیان از دیرباز حکمت عملی داشتند که به 
شدت ناظر بر زندگی است و به دنبال زندگی بهتر و خالق و 

انسانی بودند.
این اس��تاد دانشگاه با 
تاکید بر این که ایرانیان 
ب��ا پذیرفت��ن اس��الم 
نس��خه جدیدی برای 
 زندگ��ی پی��دا کردند 
اظهار داش��ت: این ها 
گمش��ده اخالق��ی که 
قرن ه��ا با آن زیس��ته 
بودن��د را در اخ��الق 
امام��ان پی��دا کردند و 
البت��ه ایرانیان به دلیل 
جایگاه فلسفی که برای 
سال جدید قائل بودند 
ب��رای ن��وروز جایگاه 
خاصی قائل ش��دند و 
آن را ب��ه حال خود رها 

نکردند، هنر ایرانیان این اس��ت که بین تحول در طبیعت و 
مناسبات زندگی یک رابطه مهم و اساسی و سرنوشت ساز 

برقرار کردند.
وی در ادامه افزود: این یک ام��ر افتخارآمیزی بین ایرانیان 
 اس��ت که هیچ ج��ای عال��م چنین ن��گاه فلس��فی عمیق 
وحکمت آمیزی که بتواند میان انس��ان و طبیعت و تحول 
انسان و طبیعت رابطه برقرار کند وجود نداشته است اسالم 

این را پذیرفت.

نظر اساتید  فلسفه درباره  ارتباط  فلسفه و طبیعت

نگاه حکمت آمیز  ایرانیان به طبیعت

نوروز ، توجه کاربردی به طبیعت است

معاون پژوهشی و آموزشی حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان 
گفت: در حوزه های علمی��ه خواهران به دنبال تربیت نس��لی نو از 
پژوهشگران دینی هستیم که با آش��نایی و آگاهی از دانش جدید 
و روش های علم��ی و نیازهای زمان بتوانند وارد این عرصه ش��وند.  
عفت رمضانیان در نشس��ت خب��ری چهارمین جش��نواره عالمه 

حلی اس��تان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: پژوهش و 
تحقیق در نظام های آموزش��ی دنیا، رکن اساس��ی و مایه بقای آن 
است و به گفته مقام معظم رهبری، شاخص رشد و یا عقب ماندگی 
هر مجموعه آموزش��ی و تحقیقی به چگونگ��ی و جایگاه پژوهش 
 در آن مجموعه بر می گ��ردد.وی افزود: برای تحول و پیش��رفت در

 حوزه های علمیه خواهران س��عی ش��ده ک��ه برنامه ریزی دقیقی 
 صورت بگیرد، پاسخ گویی به شبهات، پرسش ها و چالش های دینی

 به اقتضای نس��ل پرسش��گر امروز و برای مقابله با هجوم گسترده 
مخالفان و منتقدان و برای پاس��خ گویی به مطالب��ات حق جویان، 
با ایجاد فضای مناس��ب در حوزه های علمیه خواه��ران برای طرح 
اندیشه های نو تالش ش��ده که بتوانیم به اس��تعدادهای پژوهشی 
جهت دهی کرده و هم نظام آموزشی پژوهش محور را در حوزه های 
علمیه خواهران تقویت کنیم.معاون پژوهشی و آموزشی حوزه های 
علمیه خواهران اس��تان اصفهان تصریح کرد: در حوزه های علمیه 
خواهران به دنبال تربیت نس��لی نو از پژوهش��گران دینی هستیم 
که با آشنایی و آگاهی از دانش جدید و روش های علمی و نیازهای 
زمان بتوانند وارد این عرصه شوند.وی بیان کرد: در حوزه های علمیه 
خواهران ۲ سطح علمی کارشناسی و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل 
می شوند، جشنواره پژوهشی عالمه حلی هرساله به منظور تقویت 
انگیزه پژوهش��ی، ش��ناخت نخبگان حوزه های علمیه، پاسداشت 
تالش علمی طالب جوان و ایجاد مش��وق های الزم ب��رای ارتقای 
سطح پژوهش های خواهران و برای رقابت س��الم با برادران طالب 
برگزار می شود.رمضانیان خاطرنشان کرد: جشنواره چهارم به شکل 
ایده ال و مطلوب برگزار ش��د و در حوزه خواهران ۱۲8۴ اثر به دبیر 
خانه جشنواره رسید که ۱8۱ اثر از طریق سامانه جشنواره، 303 اثر 
 به صورت دس��تی، ۱۱ اثر در قالب کتاب، ۱6 پایان نامه دانشگاهی، 
33۹ اثر در س��طح ۲ و کارشناس��ی،۵۴۹ اثر نیز با موضوعات آزاد 

به دبیرخانه جشنواره ارسال ش��ده بود  که با ارزیابی های ابتدایی و 
 تفضیلی ۴۴ اثر به بخ��ش داوری نهایی راه یافتند ک��ه از این تعداد 
۱۵اثر حایز رتبه های برتر و 3 اثر نیز شایسته تقدیر شدند که در آیین 
اختتامیه از آنان تجلیل می ش��ود.وی افزود: استقبال طالب از این 
جشنواره ها نشانگر ظرفیت و عالقه مندی به پژوهش در حوزه های 
علمیه خواهران اس��ت و ما باید با برنامه ریزی و هدف گذاری جامع، 

ثمرات ارزشمند این پژوهش ها را عاید جامعه خواهران کنیم.
   2150 نفر در جشنواره عالمه حلی شرکت می کنند

دبیر جشنواره استانی عالمه حلی از ش��رکت دو هزار و ۱۵0 نفر در 
چهارمین همایش استانی عالمه خبر داد. حجت االسالم والمسلمین 
ابوذر دهقانی گفت: جشنواره عالمه حلی معتبرترین جشنواره علمی 

و پژوهشی در حوزه های علمیه خواهران و برادران است.
وی با بیان این که امسال چهارمین سال است که جشنواره استانی 
برگزار می شود، ادامه داد: نفرات برتر این دوره از جشنواره به ششمین 

جشنواره کشوری عالمه حلی اعزام می شوند.
دبیر جشنواره استانی عالمه حلی افزود: امسال دو هزار و ۱۵0 اثر به 
دبیرخانه جشنواره رسید که 866 اثر از طرف طالب برادر به صورت 
رایانه ای و ۹8۱ اثر نیز از طرف طالب خواه��ر به صورت رایانه ای و 

همچنین 303 اثر نیز به صورت دستی به دبیرخانه رسید.
 وی با بیان این که آثار رس��یده به دبیرخانه در س��ه مرحله ارزیابی

می ش��ود، افزود: این آثار در ۱0 رش��ته و تک رش��ته ویژه اقتصاد 
مقاومتی است.

معاون حوزه های علمیه خواهران اصفهان مطرح کرد؛

تربیت نسلی نو از پژوهشگران دینی در حوزه های علمیه خواهران

 استقبال طالب از این 
جشنواره ها نشانگر 

ظرفیت و عالقه مندی 
به پژوهش در حوزه های 

علمیه خواهران است 
و ما باید با برنامه ریزی و 

هدف گذاری جامع، ثمرات 
ارزشمند این پژوهش ها را 
عاید جامعه خواهران کنیم

هنر ایرانیان
 این است که

 بین تحول در طبیعت 
و مناسبات زندگی 

یک رابطه مهم 
و اساسی و

 سرنوشت ساز 
برقرار کردند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 کاروان الهالل ۲۰ اسفند 
وارد اصفهان مي شود

تیم فوتبال الهالل عربستان برای 
رویارویی با سپاهان در هفته دوم 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰ اسفندماه 
به اصفهان می آید.کاروان ۵۵ نفره 
 تی��م فوتب��ال الهالل عربس��تان

سه ش��نبه ۲۰ اس��فندماه ساعت  
۱۲:۲۰ ب��ا پرواز چارت��ر از طریق 
فرودگاه شهید بهشتی به اصفهان 

مي آید و سپس در هتل کوثر مستقر می شود.
تیم های فوتبال فوالد مبارکه س��پاهان و الهالل عربستان در ادامه 
رقابت های گروهی لیگ قهرمانان آس��یا چهارش��نبه ۲۱ اسفندماه 

ساعت ۱۹ در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم می روند.

بازهم جنگ رنگ ها به سود آبي ها 
با اعالم حک��م محرومی��ت مالی 
سید مهدی رحمتی به خاطر رفتار 
ناشایس��تش در مقاب��ل مل��وان 
مش��خص ش��د که باز هم جنگ 
رنگ ها به س��ود آبی ها تمام شده 
است.در دیداری که سپاهان با یک 
تس��اوی بد موقع برابر راه آهن دو 
امتیاز خودش را س��وزاند تا امروز 
همان دو امتیاز از دست رفته سپاهان را از صدر جدول لیگ دور کند.

شکی نیس��ت غیبت هادی عقیلی در قلب خط دفاعی سپاهان یکی 
از دالیل باز شدن دروازه زردها بود - جریمه برخوردی که در هفته 
بیستم با بازیکن فجر سپاس��ی پیدا کرده بود شرایط را به مرحله ای 
رساند که کاپیتان سپاهان را با محرومیتی یک جلسه ای روبه رو کرد. 
در لیگی که ه��ادی عقیلی به خاطر یک ضربه لگ��د در جریان بازی 
ب��ا محرومیتی یک جلس��ه ای روبه رو می ش��ود چه اتفاق��ی افتاده 
که دروازه بان اس��تقاللی ها آن حرکت را انجام م��ی دهد و بعد هم 
 با پرداخت ش��ش میلیون توم��ان، که اص��ال جریم��ه ای در حد و 
اندازه های آن حرکت زننده نیست، این طور راحت فرصت حضور در 

ادامه بازی های لیگ برتر را پیدا می کند؟

ذوب آهنی ها با فیروز کریمی 
ایرانگردی  می کنند

شرایط حساس ذوب آهن در  سه 
هفت��ه پایان��ی لیگ س��یزدهم و 
حضور فیروز کریم��ی در این تیم 
باعث شده تا برنامه ریزی های الزم 
برای حضور آبرومند در سه هفته 
پایانی لیگ انجام شود تا بازیکنان 
این تیم با ش��رایط بدنی و روحی 
 مناس��ب در مقابل صبا، داماش و

 راه آهن حاضر ش��وند.بنابر اعالم مدیر عامل باشگاه ذوب آهن قرار 
است این تیم از ۱۶ اسفند ماه اردویی چند روزه را در کرج برگزار کند 
و بعد از آن هم در س��فری ۴۸ س��اعته به مش��هد مقدس یک بازی 
تدارکاتی را احتماال با تیم س��یاه جامگان مش��هد انجام می دهد و 
 دوباره به اصفهان ب��ر می گردد ت��ا تمریناتش را ب��رای بازی هفته

 بیست و هشتم مقابل صبای قم پیگری کند.

 دارت باز اصفهانی
 قهرمان لیگ برتر کشور

حسین اعرابی دارت باز اصفهانی 
توانس��ت ب��ه قهرمان��ی لی��گ 
برترانف��رادی در فص��ل ۹۲-۹3 
دست پیدا کند.به گزارش پایگاه 
ن��ان  جوا و  ورزش  خب��ری 
اصفهان،پس از پایان س��ومین و 
آخرین دوره مس��ابقات لیگ برتر 
پس از هم امتیاز شدن در عدد ۴۴ 
رقابت بر س��ر قهرمانی این فصل به ش��مارش لگ ها رسید که این 
حس��ین اعرابی دارت باز اصفهانی بود که توانست بازیکن شیرازی 
شاهین حسینی را شکست دهد .حمید رضا مومنی از استان تهران 
همچون سال گذش��ته با ۴۱ امتیاز به مقام سوم این رقابت ها دست 

پیدا کرد .
پس از وی مهدی هوشمندان از استان البرز با ۲ پله صعود نسبت به 
فصل گذشته توانست در رده چهارم بایستد و جواز حضور در اردوی 

انتخابی تیم ملی را به دست آورد .
نکته حایز اهمیت در این مس��ابقات س��قوط مازیار موسوی بازیکن 
 و کاپیت��ان س��ابق تیم مل��ی پس از ۴ س��ال ب��ه لیگ دس��ته یک

 است .

 مدرس شنا و نجات غریق 
استان 

تعداد استخرها پاسخگوی 
عالقه مندان نیست

مدرس ش��نا و نجات غریق اس��تان اصفهان گف��ت: تعداد 
اس��تخرهای اصفهان در حد معمول بد نیست اما این تعداد 
جوابگوی عالقه مندان به شنا نمی باشد.از صدر اسالم نسبت 
به رشته شنا توصیه های فراوانی شده  اما امروزه به این رشته که 
یکی از رشته های پایه و مادر است توجه کمتری صورت گرفته، 
با توجه به فقر حرکتی بانوان به خصوص در اصفهان لزوم توجه 
به این ورزش و این رش��ته در رده بانوان بیش از پیش دیده 
می ش��ود در این خصوص با زهرا توکلی مدرس شنا و نجات 

غریق استان اصفهان گفت وگویی انجام دادیم.
چه برنامه هایی برای آموزش ش�نا و کار روی س�نین 

پایه دارید؟
به طور مسلم در هر رشته ورزشی رشته هایی موفق ترند که 
آموزش را از پایه آغاز می کنند که هیات شنای استان اصفهان 

نیز برنامه های وسیعی در آموزش شنا برای سنین پایه دارد.
چه میزان همکاری با آموزش و پرورش داشته اید؟

از آن جا که من دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش هس��تم 
آموزش و پرورش را بهترین مکان برای اس��تعدادیابی در هر 
رشته ورزشی می دانم و باید بگویم از مراکز آموزش و پرورش 

قهرمانان بسیاری به تیم های ملی کشور معرفی شده اند.
در مورد وضعیت مالی ورزشکاران این رشته و میزان 

رسیدگی به شناگران بگویید؟
امروزه ورزش تنه��ا تفریح نیس��ت بلکه یک بن��گاه بزرگ 
 اقتصادی اس��ت، س��رمایه گذاری  ب��زرگ در ورزش امروزه

 بر هیچ کس پوشیده نیست و هر میزان بر روی قهرمانان یا 
رشته های خاص سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد به طور 

حتم نتایج بهتری کسب می کنیم.
وضعیت و تعداد استخرهای اصفهان چگونه است؟

در حد معمول بد نیست اما این تعداد جوابگوی عالقه مندان 
به شنا نمی باشد.

رعایت بهداشت در استخرهای اصفهان به چه عواملی 
مربوط است؟

مساله بهداشت از یک س��و به خود استفاده کنندگان مربوط 
می شود از سوی دیگر به امکانات موجود در استخرها.
به شنای بانوان تا چه حد اهمیت داده می شود؟

در استان اصفهان نسبت به استان های دیگر شنای بانوان و 
تیم های شنای بانوان در وضعیت مطلوبی به سر می برد.

زاویه

6
کرانچار به کمیته انضباطی دعوت شد

زالتکو کرانچار به خاطر مصاحبه ای که در یکی از روزنامه های ورزش��ی چاپ شده به کمیته انضباطی 
دعوت شده است. کمیته انضباطی در این باره اعالم کرده اس��ت که زالتکو کرانچار بایدفردا در محل 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حاضر شود.

اسالم احمدف مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا ) AFC ( با بیان 
این که ایده تاسیس کنفدراسیون فوتبال منطقه آسیای مرکزی 
وجمهوری اسالمی ایران در دست بررسی اس��ت، بر ایجاد سریع 
این کنفدراس��یون تاکید کرد.این مدرس کنفدراس��یون فوتبال 
آسیا که برای تدریس در یک دوره آموزشی فوتبال در تاجیکستان 
 حضور یافت، به رسانه ها گفت: اگر این ایده تحقق یابد،باتوجه به

 پیش��رفت ها و تجارب ارزش��مند جمه��وری اس��المی ایران در 
 این رش��ته ورزش��ی، آس��یا صاحب ی��ک منطقه ق��وی فوتبال 

خواهد شد.
احمدف با بیان این که قلمرو بزرگ آسیاازنگاه جغرافیایی وفرهنگی 
به چهار منطقه ،شرق دور،استرالیا و آسه ان،مرکز و جنوب و غرب 
تقسیم بندی می شود، افزود:فدراسیون آسیای مرکزی و جنوب، 
 به جز چهارکشور س��ابق اتحاد شوروی، کش��ورهای افغانستان،
 بنگالدش،بوتان،هند،مالدیو،نپال،پاکس��تان و سریالنکا را شامل

 می ش��ود.وی تاکید کرد : کشورهای تاجیکس��تان ، ازبکستان، 
قزاقستان ، ترکمنس��تان و قرقیزس��تان حتماازتاسیس منطقه 

جدیدفوتبال درکنفدراسیون فوتبال آسیا حمایت خواهند کرد.

     پول فدراسیون فوتبال هنوز بلوکه است
علی کفاش��یان در مورد دیدارهای تدارکات��ی تیم ملی گفت: این 
مسابقات ازقبل برنامه ریزی شده است وبراساس برنامه باچند تیم 

ازآفریقاوچند تیم هم ازاروپا بازی های تدارکاتی خواهیم داشت.
وی گفت:پول های بلوکه شده فدراس��یون هنوز آزاد نشده است 
ولی پولی که فیفا قول داده بود را دریافت کردیم. رییس فدراسیون 
فوتبال کشورمان درموردانتخاب دستیار برای سرمربی تیم ملی 
کشورمان گفت:ازکی روش خواستیم که دستیار اولش ایرانی باشد 

و وی هم موافقت کرده است.
کفاشیان درباره وضعیت سیموئر ونمازی که تیم ملی را ترک کرده 
اند،هم گفت: سیموئز مشکالتی شخصی داشت و رفت اما نمازی 
بدون هماهنگی و بدون موافقت ما تیم ملی راترک کرد در حالی که 

باید تا پایان جام جهانی در تیم می ماند.
وی اف��زود: در هر صورت ک��ی روش از اف��راد دیگری ب��ه عنوان 
دس��تیار کمک خواهد گرفت.اگر دس��تیار خارج��ی هم بخواهد 
به صورت پاره وقت خواهد ب��ود و چنین دس��تیاری کوتاه مدت 
و تنه��ا برای ه��ر اردوی تی��م ملی ممکن اس��ت حضور داش��ته 
باش��د.رییس فدراس��یون فوتبال که برای امض��ای تفاهم نامه به 
دوشنبه پایتخت تاجیکس��تان س��فر کرده بود، گفت:باتوجه به 
طرح تاسیس»کنفدراس��یون فوتبال منطقه آس��یای مرکزی و 
جمهوری اس��المی ایران«،ایران برای توس��عه وپیشرفت فوتبال 
کش��ور های تح��ت پوش��ش منطقه کم��ک خواهد ک��رد.وی با 
 بیان این ک��ه درحال حاضر تاس��یس این منطق��ه جدید فوتبال

 تحت بررس��ی قرار دارد،افزود:به همین منظورباحضورروس��ای 

فدراس��یون های فوتبال تاجیکس��تان، ازبکس��تان، قرقیزستان، 
 ترکمنستان و افغانس��تان و نماینده کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
)اِی اف س��ی( طی روزهای گذش��ته در شهر دوش��نبه جلسات 
فشرده ای برگزار و راجع به تاسیس کنفدراسیون آسیای مرکزی 

، اساس��نامه و شکل گیری 
آن گف��ت و گ��و ش��د.وی 
گف��ت: در ای��ن جلس��ات 
صحبت کردیم ت��ا بتوانیم 
با ه��م فک��ری و اقدامات 
 الزم، ان��واع برنام��ه ه��ای 
توس��عه ای و مس��ابقات 
ب��رای این منطق��ه جدید 
فوتب��ال را طراح��ی کنیم 
ومقررشد اساس��نامه را به 
نهادتصمی��م گیرنده برای 
تصویب بفرستیم تا طی دو 
 ماه آینده نهای��ی و اجرایی

 شود.
کفاش��یان تصریح کرد: با تصویب طرح تاس��یس کنفدراس��یون 
فوتبال آس��یای مرکزی وجمهوری اس��المی ایران ، این منطقه 
صاحب یک فوتبال قوی خواهد شد.کفاش��یان گفت: قزاقس��تان 
اگر چه یکی از کش��ورهای آس��یای مرکزی اس��ت اما چون عضو 
کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست وعضویت یوفا را دارد به جای این 
 کشور افغانستان در طرح کنفدراسیون آسیای مرکزی قرار گرفته

 است.
وی همچنی��ن امض��ای تفاه��م نام��ه بارس��تم امامعل��ی، 
ریی��س فدراس��یون فوتب��ال تاجیکس��تان را ی��ادآور ش��د و 
اف��زود: ب��ا توجه ب��ه این که تاجیکس��تان کش��ور ه��م فرهنگ 
وهمزبان مااس��ت بر اس��اس ای��ن تفاه��م نامه با ه��دف کمک 
 ب��ه رش��د و توس��عه فوتب��ال تاجیکس��تان، هم��کاری های��ی

 از جمله فعالیت های آموزشی برای بازیکنان داوران و مربیان این 
کشور و انجام مسابقات مختلف خواهیم داشت.

کفاشیان افزود:همچنین به آموزش فوتبال برای سنین پایه و قشر 
نوجوان این کشور کمک خواهیم کردومقرر شدباتوجه به نیازمربیان 
وداوران این کشور، برای فراگیری آموزش روز فوتبال، به ایران اعزام 

شوند و یا این که مربیانی از ایران در این کشور حضور یابند.
رییس فدراسیون فوتبال کشورمان گفت: بر اساس این تفاهم نامه 
قرار شد که برای آموزش سنین پایه و زیر ۱۴ سال مربی از ایران به 

تاجیکستان اعزام شود.

احتمال تاسیس منطقه جدید فوتبال 

بررسی طرح کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی و ایران
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تکمیل سایت 
تیراندازی با کمان 

اصفهان میزبان مسابقات 
بولینگ کشوري 

حمیدرضا ساکت اظهارداشت: اس��تان اصفهان به عنوان نخستین استان در 
کشور از هفت سال پیش استارت ساخت نخستین سایت اختصاصی تیراندازی 

با کمان را زد .
 رییس هی��ات تیران��دازی با کم��ان اصفه��ان با بیان این که در س��ه س��ال

  اخی��ر ب��ه دلی��ل ع��دم تخصی��ص بودج��ه الزم از س��وی اداره کل ورزش 
 و جوان��ان و فدراس��یون تیران��دازی با کم��ان این پ��روژه نیمه تم��ام مانده

  اس��ت، تصریح کرد: به دنب��ال این هس��تیم تا ب��ا حمایت مجم��ع خیران 
 ورزش ی��ار اس��تان اصفه��ان ای��ن پ��روژه را ب��ه مرحل��ه بهره ب��رداری 

برسانیم.
وی اظهارداشت: با توجه به ظرفیتی که مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان 
دارد درخواس��ت الزم را ارایه کرده ایم، اعضای مجمع از این پروژه بازدید نیز 
کردند و مقرر ش��د این سایت، در لیس��ت پروژه هایی قرار گیرد که با حمایت 

مجمع خیران ورزش یار تکمیل می گردند.

دبیر هیات بولینگ و بیلیارد استان اصفهان گفت: حدود 3۰ مسابقه را امسال 
در رشته های مختلف برگزار کردیم. در روزهاي پایاني هفته جاري نیز مسابقات 
بولینگ آزاد تیمی ویژه آقایان برگزار خواهد شد.آرش ظفریان اظهار داشت: 
هیات بولینگ و بیلیارد استان اصفهان به دنبال برگزاری مسابقات بولینگ آزاد 
است. این مسابقات به صورت تیمی س��ه نفره از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۶ 
اسفند در مجموعه بولینگ پردیس برگزار مي شود که منتظر عالقه مندان به 

بولینگ در این مسابقه خواهیم بودیم.
 ظفری��ان در ادام��ه گف��ت: تیم ه��ا ت��ا روز جمعه فرص��ت ثبت ن��ام دارند 
و پیش بیني مي کنیم حدود ۱۰ تیم از سراسر کشور در این مسابقات شرکت 
کنند. شهرهایی مانند مشهد، گلستان، شیراز، خوزستان، تهران و اصفهان در 

این مرحله هم حضور دارند.
شایان ذکر است که مراسم تجلیل از قهرمان قهرمانان نیز در ۲۱ اسفند با حضور 

مسووالن بولینگ برگزار می شود.

اشتباه کی روش
علی فیروزی ،ملی پوش سابق فوتبال کشور با بیان این 
که برخی بازیکنان شایس��ته به تیم ملی دعوت نشده 
 اند، گفت: کی روش در انتخاب برخی بازیکنان اشتباه

 کرد.

انتصاب نایب رییس فیال 
میخاییل مامیاشویلی رییس فدراسیون کشتی روسیه به عنوان 

نایب رییس فدراسیون بین المللی کشتی )فیال( انتخاب شد.
وی جایگزین متو پلیکانو ایتالیایی ش��ده است که چندی پیش 

درگذشت.

اخراج سرمربی نیوکاسل
آالن پاردو، سرمربی تیم فوتبال باشگاه نیوکاسل انگلیس پس از حمله فیزیکی به 

دیوید میلر بازیکن تیم هال سیتی از سوی داور اخراج شد.
میلر بازیکن هال سیتی هنگامی که سعی داشت پاردو را از محدوده پرتاب اوت دور 

کند با واکنش قهرآمیز این سرمربی مواجه شد  که با سر به صورت وی ضربه زد.

فدراسیون
 آسیای مرکزی و جنوب 

به جز چهارکشور 
سابق اتحاد شوروی، 
 کشورهای افغانستان
بنگالدش،بوتان،هند

مالدیو،نپال،پاکستان و 
 سریالنکا را شامل

 می شود

رونمایی از تیم جدید کی روش در سکانس پایانی

مقدماتی جام ملت ها، پیش درآمد جام جهانی
تیم مل��ی فوتبال ایران ام��روز در هفت��ه پایانی مرحله 
مقدماتی جام ملت های آسیا به مصاف کویت می رود.

مرحله مقدماتی رقابت های جام ملت های ۲۰۱۵ 
آس��یا امروز ب��ا برگزاری ی��ک دیدار تش��ریفاتی 
بی��ن تیم ه��ای مل��ی فوتب��ال ای��ران و کویت از 
گ��روه دوم ای��ن رقابت ه��ا در حال��ی پیگی��ری 
می ش��ود که این دو تیم پیش از ای��ن، صعود خود 
 ب��ه رقابت های ج��ام ملت ه��ای آس��یا را قطعی 

کرده اند.
تیم ملی ایران پی��ش از این و در هفته پنجم 
رقابت ه��ای مقدماتی ج��ام ملت های 
آس��یا با برتری ۴ بر یک در خانه 
لبنان و در دی��داری که به 
خاطر حواش��ی ناشی از 
انفج��ار بم��ب در روز 
مس��ابقه در بیروت، 
تماش��اگر  ب��دون 
برگزار شد، توانست 
بلی��ت اس��ترالیا را 
ب��رای خودفراهم 
ک��رده و راه��ی 
ج��ام ملت  ه��ای 

آس��یا ش��ود. کویتی ها نیز در همین روز با برت��ری خانگی 3 
بر یک مقابل تایلن��د صعود خود را یک هفت��ه مانده به پایان 
رقابت ها به همراه ایران قطعی کردن��د تا به این ترتیب هر دو 
 دیدار پایانی گروه دوم این رقابت ها جنبه تش��ریفاتی داشته

 باشد.

     پیش درآمد جام جهانی و آخرین فرصت 
کارلوس کی روش، س��رمربی تیم ملی ایران که پس از قطعی 
کردن صعود تیم ملی به جام جهان��ی ۲۰۱۴ برزیل و در دور 
جدید آماده س��ازی این تیم در فاصله تقریبی ۱۰۰ روز مانده 
به جام جهانی هنوز تی��م اش را در هیچ دی��دار تدارکاتی در 
معرض آزمایش نگذاشته اس��ت، بهترین فرصت را دارد تا به 
دیدار تشریفاتی فردا به مانند یک دیدار دوستانه و تدارکاتی 
نگاه کن��د و برنامه های تاکتیک��ی اش را در ای��ن دیدار مورد 
ارزیابی قرار دهد، هرچند که سرمربی تیم ملی صراحتا اعالم 

کرده است.
 در این دیدار آخرین فرصت را به نفرات جدید و جوان تر برای 
نش��ان دادن خود، خواهد داد تا به این ترتی��ب هفته پایانی 
رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا برای تیم ملی ایران 
پیش درآمد حضور این تیم در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل باشد.

دو تیم ای��ران و کویت در دی��دار رفت که در کوی��ت برگزار 
ش��د در دی��داری که مس��عود ش��جاعی ب��رای کش��ورمان 

 گلزنی کرد، با نتیجه تس��اوی یک بر یک ب��ه کار خود پایان
 دادند.

     ایران 16 - کویت 8
دو تی��م ای��ران و کوی��ت در حال��ی ف��ردا در تاریخچ��ه 
رویارویی های خ��ود برای س��ی وهفتمین بار ب��ه مصاف هم 
می روند ک��ه تا پی��ش از ای��ن در 3۶ دیدار برگزار ش��ده ۱۶ 
برد ب��رای کش��ورمان، ۸ برد ب��رای کویتی ها و ۱۲ تس��اوی 
ب��رای ای��ن دو تی��م به ثب��ت رس��یده اس��ت. در ای��ن بین 
 نی��ز 7۶ گل ب��رای دو تیم ب��ه ثمر رس��یده که س��هم ایران
ب��وده گل   3۲ نی��ز  کویتی ه��ا  س��هم  و  گل   ۴۴   

 است.
این دیدار از س��اعت ۱7:3۰ امروز دوش��نبه دوازدهم اسفند 
ماه به میزبانی ورزش��گاه انقالب کرج برگزار می ش��ود. سایر 
دیداره��ای هفت��ه پایان��ی مقدماتی ج��ام ملت های آس��یا 
روز چهارش��نبه برگزار می ش��ود ت��ا تکلیف س��ایر تیم های 
 صع��ود کنن��ده ب��ه ج��ام ملت ه��ا در ای��ن روز مش��خص

 شود.
رقابت های جام ملت های آس��یا در س��ال ۲۰۱۵ )بهمن ماه 
۱3۹3( به میزبانی کشور اس��ترالیا برگزار می شود و تیم ملی 
کش��ورمان به همراه ۱۵ کش��ور دیگر در این رقابت ها حضور 

خواهند داشت.

 هندبال سپاهان و ذوب آهن
 باید به گود بازگردند

محمد سلطان حسینی / مدیرکل اداره 
ورزش و جوانان اصفهان

تیم هندبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان باید به گود خود بازگردند 
و در اصفه��ان احیا ش��وند، زیرا این ۲ تی��م برای هندب��ال اصفهان 
آبرو به حس��اب می آیند.به نظر م��ن در اصفهان و عرص��ه هندبال ، 
نیروهای بزرگی مانند، مجید رحیمی زاده، حمید جمالی، ش��هرداد 
مرتجی داری��م ک��ه تحصیلکرده 
مدیریت ورزشی هستند که انتظار 
م��ی رود از حضورش��ان در ورزش 
استان نهایت اس��تفاده برده شود 
همه بای��د تالش کنند ک��ه ۲ تیم 
 هندبال اصفهان به عرصه مسابقات

 باز گردند تا بیش از این شاهد رشد 
هندبال کشور باشیم.
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 نمایشگاه مد و لباس 

گشایش یافت
نمایش��گاه مد و لباس چهارمحال و بختیاری با رویکرد ایرانی- اسالمی 
در نگارخانه شهید شهرانی مجتمع فرهنگی هنری غدیر گشایش یافت. 
معاون فرهنگی- هنری فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
11 بهمن در این آیین اظهارداش��ت: این نمایش��گاه  از آثار رس��یده به 
دبیرخانه جشنواره مد و لباس اس��تان و با هدف ترویج فرهنگ پوشش 
ایرانی اسالمی برپا شد. بهمن اکبریان افزود: در این نمایشگاه طراحان مد 
 و لباس با ارایه طرح در قالب لباس اجتماع، مشاغل، مجالس و لباس محلی

توانمندی های خود را در معرض دید عالقه مندان قرار داده اند.

  آمادگی 37 پایگاه امداد جاده ای
 در نوروز 93 

فرامرز شاهین رییس مرکز مدیریت حوادث چهارمحال و بختیاری گفت: 
مرکز مدیریت و حوادث استان از 26 اسفند لغایت 15 فروردین  سال 93 
به صورت24 ساعته در 37 پایگاه امداد جاده ای و شهری با 200 نیروی 

کاردان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی افزود: در حال حاضر دو مرکز مدیریت حوادث یکی در ورودی شهر 
و دیگری جنب پل تاریخی گردش��گری زمانخان در س��امان راه اندازی 

شده است.

افتتاح نخستین بخش نسخ خطی 
کتابخانه های عمومی 

نخس��تین بخش نس��خ خطی و چاپ س��نگی کتابخانه ه��ای عمومی 
 اس��تان چهارمحال و بختیاری در کتابخانه مولوی ش��هرکرد گشایش 

یافت.
خدابخش مرادی در آیین افتتاح نخس��تین بخش نس��خ خطی و چاپ 
سنگی کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری که در کتابخانه 
مولوی شهرکرد برگزار گردید، خاطرنشان کرد: ایجاد چنین بخش هایی 

زمینه را برای توجه بیشتر به آثار تاریخی فراهم می کند.
وی افزود: کتابخانه های عمومی می توانند از این بخش ها برای جمع آوری 

و نگهداری کتاب های تاریخی و ارزشمند استفاده کنند.

مجمع خیرین سالمت فارسان 
راه اندازی می شود

فرماندار شهرس��تان فارس��ان از تش��کیل مجمع خیرین س��المت این 
شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد.

فیروز احمدی در نشس��ت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی این 
شهرستان اظهارداشت: ثبت سازمان های مردم نهاد و مراکز خیریه کمک 
و همکاری با دولت در راستای رفع مش��کالت بیماران است.وی با اشاره 
به این که خیریه حمایت از بیماران کلی��وی 18 بیمار دیالیزی را تحت 
پوشش قرار گرفته اس��ت، گفت: مجمع خیرین سالمت عالوه بر این که 
 نیازهای انسان را بر طرف می کند موجب اعتماد و اطمینان خیرین نیز 

می شود.

اخبار کوتاه 

 محمدرضا محمدی رییس اداره مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
 گفت: در س��ال جاری بیش از یکصد هکتار از مراتع این اس��تان تحت پوش��ش بیمه قرار گرفته

 است.

7 100 هکتار از مراتع چهارمحال و بختیاری بیمه شد

شهر بلداجی یکی از شهرهای  علی رضا 
شهرس��تان بروجن، استان رحمانی بلداجی

چهارمحال و بختیاری است. 
بلداجی با جمعیت 19850 
نفر در فاصله 25 کیلومتری 
جن��وب غرب��ی شهرس��تان 
بروج��ن و 65 کیلومت��ری ش��هرکرد )مرک��ز اس��تان( 
قرارگرفته است. ظرفیت ها و توانمندی های باالی موجود 
درشهرس��تان  بلداجی در  بخش های مختلف اقتصادی و 
 فرهنگی ما را  بر آن داش��ته تا در این مطلب به معرفی این

 فرصت های ن��اب و نکاتی  درب��اره نیازهای اساس��ی این 
شهرستان مستعد بپردازیم.درتاریخ این منطقه ودر دوران 
ستم شاهی،ظلم و بی مهری های فراوانی به مردم این ناحیه 
 ش��دکه باعث گردید درزمین��ه های مختلف ،پیش��رفت

 شایسته ای انجام نپذیرد اما س��رانجام در نظام جمهوری 
اس��المی و با توجه به باال رفتن آگاهی و ش��عور سیاسی – 
اجتماعی و سطح علمی مردم این منطقه و تجربه تلخی که 
از گذشته در حافظه تاریخی شان  نقش بسته بود باعث شد 
تا با عزم و اراده جوانان و اهالی شهرستان بلداجی به جایگاه 
شایسته خود نایل شود و به شاخص ها وامکاناتی که بسیاری 
از آن ها منحصر به فرد بوده برسد ،یعنی شاخص هایی که در 
مناطق دیگر نیز شاید مثال آن موجود نباشد به طوری که در 
بس��یاری موارد پس از مرکز شهرستان،منطقه بلداجی در 
مرتبه دوم قرار دارد.حال انتظار جدی و خواس��ت اساسی 
مردم شهرستان بلداجی از دولت خدمتگزار که شعار اساسی 
آن تدبیر و امید است این می باشد که اقدام و حمایت الزم در 
جهت شکوفایی ظرفیت های موجود این منطقه با در نظر 
گرفتن مدیریتی واحد برای شهرستان بلداجی و تحقق وجود 
یک فرمانداری برای شهرستان انجام دهد.با توجه به این که 
احتمال ایجاد یک شهرستان جدید در محدوده شهرستان 
بروجن در آینده وجود دارد و با وجود برخی از شاخص ها، 
ظرفیت ها ، توانمندی ها و امکانات موجود در شهر و بخش 
بلداجی جهت استحضار و در صورت لزوم بررسی کارشناسی 

به این شرح قابل توضیح است.
1.بلداجی بزرگ ترین کانون جمعیت منطقه با حدود 14 

هزار نفر جمعیت شهری 
 2.وج��ود 14 ه��زار نف��ر جمعی��ت روس��تایی مول��د 

در 15 روستا
3.تقدیم بیشترین شهدا، جانبازان ، ایثارگران و رزمندگان 

در طول دوران دفاع مقدس در منطقه در راس��تای دفاع از 
کش��ور و نظام مقدس جمهوری اسالمی با حضور حماسی 
و ش��رکت حداکثری در تمام انتخابات پ��س از انقالب به 
 دلیل پایبندی عمیق به نظام مقدس جمهوری اس��المی و

 ارزش های اسالمی
4.وجود بیش از 1200 دانش آموخته در مقاطع کاردانی، 
کارشناسی ، کارشناس��ی ارش��د و دکترا در شهر و بخش 
بلداجی که بسیاری از آن ها به عنوان مدیر ونیروهای اداری 
مجرب در بخش های مختلف اداری – آموزشی شهرستان 

و استان مشغول به انجام وظیفه هستند.
5.وج��ود بی��ش از 700 نف��ر فرهنگ��ی در بلداج��ی و 
حوم��ه ، ب��ه گون��ه ای ک��ه آم��وزش و پ��رورش منطقه 
 در اکث��ر رش��ته ه��ا خودکف��ا و از نیروه��ای بوم��ی

 بهره مند می باشد.
6.کس��ب موفقیت ه��ای متوالی آموزش��ی ، پژوهش��ی و 
فرهنگی آم��وزش و پ��رورش منطقه بلداج��ی در مراتب 
و ش��اخص ه��ای مختل��ف ب��ه عن��وان یک��ی از مناطق 
 برت��ر آم��وزش و پ��رورش اس��تان ب��ا داش��تن بی��ش از

 4500 دانش آموز
7.تاس��یس دانش��گاه پیام نور در مرکز بخ��ش بلداجی با 
8 رش��ته و 800 دانشجو و س��اختمان آموزش��ی در حال 
 اح��داث و رون��دی رو ب��ه رش��د ب��ا توج��ه ب��ه جمعیت 

دانش آموزی منطقه و رشته های متناسب 
 8.فعالی��ت 10 بان��ک و موسس��ه مال��ی و اعتب��اری ب��ا

رتبه ه��ای ب��اال و چن��د واح��د متقاض��ی تاس��یس که 
 نش��انگر ظرفیت های اقتص��ادی و گردش پول��ی و مالی

 قابل توجه می باشد.
9.فعالیت اداره امور مالیاتی بخش بلداجی که از سال 1368 
در مرکز بخش بلداجی تاس��یس گردی��ده؛ پس از بروجن 
 دارای بیشترین درآمد مالیاتی اس��ت و با توجه به حضور و

فعالیت های شرکت های بزرگ در این منطقه این درآمد به 
سرعت در حال افزایش است .

10.ش��هرت مل��ی و جهان��ی گ��ز بلداج��ی و تثبی��ت 
 ن��ام بلداجی ب��ه عن��وان پایتخ��ت گز ای��ران ب��ا فعالیت

 بیش از 80 کارگاه گز سازی و ایجاد بیش از1500 فرصت 
شغلی دایم و همین میزان فرصت های شغلی فصلی و آغاز 

برنامه ریزی جهت صادرات گسترده به خارج از کشور
11.ظرفیت های قابل توجه کشاورزی و بهره مندی از منابع 
آب سد چغاخور و بیش از 150 حلقه چاه کشاورزی با تنوع 

محصوالت کشاورزی 
 12.تاس��یس قط��ب دام��داری و مجتم��ع کش��ت 

گلخانه ای شهرستان در بخش بلداجی.
13.ویژگی منحصر به فرد زیارتی بخ��ش بلداجی با وجود 
 آس��تانه متبرکه امام��زاده حمزه ب��ن علی )ع( ب��ه عنوان 
بزرگ ترین بقعه متبرکه اس��تان با زایران فراوان از سراسر 

کشور و جذابیت های طبیعی و سنتی بی نظیر. 
 14.وج��ود س��د و ت��االب چغاخ��ور به عن��وان یک��ی از

 قطب های اصلی گردشگری استان با جاذبه های طبیعی 
منحصر به ف��رد )به عن��وان دو منطقه نمونه گردش��گری 
کشوری و استانی (که به همراه امامزاده حمزه بن علی)ع(

در فصل تابستان و به ویژه روزهای پایانی هر هفته پذیرای 
جمعیتی بیش از 100 هزار نفر می باشد .

15.برخورداری از بیشترین منابع آب شهرستان با وجود سد 
چغاخور و ده ها چشمه دایمی  به عنوان یکی از محور های 

اساسی توسعه و افزایش آن با اجرای طرح تونل سبزکوه.
16.حضور بیشترین جمعیت زایر و گردشگر در این بخش در 

تمام فصول سال از جمله بهار و تابستان.
17.تاس��یس و به بهره برداری رس��یدن مجتمع فرهنگی 
آفتاب در بخش بلداج��ی به عنوان  ب��زرگ ترین مجتمع 

فرهنگی – تفریحی استان.
18.اجرای طرح عظیم تونل انتقال آب س��بز کوه به س��د 
چغاخور ک��ه پس از بهره ب��رداری با وج��ود جذابیت های 
توریس��تی ، منطقه چغاخور بس��یار زیباتر و مش��هورتر از 

کوهرنگ خواهد شد.
19.وجود مجامع ام��ور  صنفی در ش��هر بلداجی به دلیل 
بیشترین تنوع اصناف و ظرفیت های اقتصادی)وجود 1500 
واحد صنفی مختلف از جمله واحد های تولیدی، واحد های 
خدماتی که از س��ال 1378 در این ش��هر تاسیس گردیده 

است( پس از بروجن .
20.برخورداری از بیشترین آمار دانشجویی پس از بروجن.

21.کالبد مناسب و مبلمان زیبای شهری با برخورداری از 
زیرساخت های اساسی و امکان توسعه فیزیکی شهر.

22.قرار داشتن در مسیر جاده خوزستان پس از بازگشایی 
مجدد مسیر خوزستان از غرب استان در آینده ای نزدیک.

23.وجود ادارات ، س��ازمان ها ، نهادهای نظامی و انتظامی 
و بیشترین مراجعه کنندگان به این نهاد پس از بروجن.

24.تاس��یس و فعالی��ت کارخان��ه قند مایع )سیباس��ان( 
 ب��ا مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی و ش��هرداری در ای��ن

 شهر. 
با تم��ام این توضیحات م��ردم این منطق��ه خواهان توجه 
بیشتر و اهتمام مسووالن دولت خدمتگزار جهت موافقت 
ومس��اعدت برای ایجاد فرمانداری منطقه بلداجی هستند 
تا در س��ایه مدیریت و توجهات  فرمانداری ش��ان ش��اهد 

رشد،پویایی و شکوفایی ظرفیت های موجود باشند .

گفتنی هایی که به گوش مسووالن می رسد 

بلداجی شهر ظرفیت ها و توانمندی ها  
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ابالغ رای 
  93/11/30 بتاریخ   1910  : دادنامه  شماره    2151-91  : پرونده  کالسه   2093
مرجع رسیدگی : شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مهدی مهدوی 
بنشانی : اصفهان خ زینبیه شمالی – بعد از حرم کوچه آتش نشانی – خ دکتر 
مشاور امالک مهدی  وکیل : 1- علی ملکی 2- محمد ابراهیمی نشانی  مفتح – 
اصفهان خ بزرگمهر – نبش سپهبد قرنی – مجتمع میالد نور طبقه اول واحد 104 
خواندگان : 1- سید مهدی طاهرزاده  2- فرهاد شاهزمانی3- مهدی مهماندوست 
4- الهه مهماندوست 5-فرحناز مهماندوست 6- صدیقه فتاحی   همگی مجهول 
المکان خواسته : الزام به انتقال   گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
با وکالت  آقای مهدی مهدوی  : در خصوص دعوای  : رای قاضی شورا  نماید 
آقایان علی ملکی و محمد ابراهیمی به طرفیت آقای سید مهدی طاهرزاده و آقای 
فرهاد شاهزمانی و آقای مهدی مهماندوست و خانم الهه مهماندوست و فرحناز 
مهماندوست و صدیقه فتاحی  مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال یکباب آپارتمان به شماره ثبتی 1673 فرعی 1587 واقع در 
بخش 5 اصفهان به انضمام مطلق خسارات دادرسی  و حق الوکاله وکیل مقوم به 
31000000 ریال شورا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در 
جلسه رسیدگی و استعالمات بعمل آمده  از سازمان ثبت اسناد و امالک شمال 
غرب اصفهان که درآن نشان از مالکیت خانم فرحنا ز مهماندوست اصفهانی از 
ملک مورد دعوا داشته است و نیز با توجه به نظریه کارشناسی به شماره 1887 
مورخ 92/8/13 که مصون از هر گونه اعتراض مانده و از طرفی وجود قرار 
داد فی مابین خواهان و خواندگان ردیف دوم و سوم وکالتنامه های فی ما بین 
خوانده ردیف اول و پنجم که زمینه را جهت الزام به انتقال فراهم نموده است و 
از طرفی عدم حضور خواندگان  در جلسه رسیدگی علی رغم نشر آگهی عدم 
ارائه لوایح دفاعیه جهت رد اظهارات خواهان و نیز با توجه به تطابق مکان با 
آدرس نوشته شده در دادخواست سند توسط کارشناس مربوطه شورا دعوای 
استناد مواد 10و237و362 ق م  به  و  داده  ثابت تشخیص  و  را وارد  خواهان 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول خانم فرحناز مهماندوست و خوانده ردیف 
انتقال  پنجم آقای مهدی مهماندوست به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 
سند آپارتمان به شماره 1687  مجزا شده از پالک 1673فرعی 1587 به مقدار 
16/330 حبه از 72 حبه مشاع واقع در بخش 5 اصفهان و نیز مبلغ 100000 ریال 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و 
نسبت به خواندگان به استناد بند 4 ماده 84 قرار داد رد دعوا صادر و اعالم می 
دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
 حقوقی اصفهان می باشد . م الف 14958 قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف

 اصفهان 

حصر وراثت 

2097 آقای مهدی علی عسگری زمانی دارای شناسنامه شماره 390 به شرح 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  این  5911/92از  کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر علی عسگری رنانی بشناسنامه 
357 در تاریخ 92/4/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 3 پسر  3 دختر 1 همسر  1- مهدی علی عسگری 
زمانی  ش ش 390 )فرزند(. 2- هادی علی عسگری رنانی  ش ش 427 )فرزند(. 
3- مصطفی علی عسگری رنانی  ش ش 1854 )فرزند(. 4-زهرا  علی عسگری 
رنانی  ش ش 516 )فرزند(. 5- مریم علی عسگری  رنانی ش ش 12501 )فرزند(. 
6- محبوبه علی عسگری رنانی ش ش 1270626728 )فرزند(. 7-  فاطمه علی 
مقدماتی  انجام تشریفات  با  اینک  )همسر(. و الغیر.  رنانی ش ش 90  عسگری 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 14952 رئیس شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
2096 آقای مرتضی فرقانی ورنو سفادرانی دارای شناسنامه شماره 4177 به 
این شورا درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 5915/92  دادخواست  شرح 

ورنوسفادرانی  علی  قنبر  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
بشناسنامه 92 در تاریخ 92/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 4 پسر  1 دختر 1 همسر  1- محسن 
فرقانی ورنوسفادرانی ش ش 103 فرزند 2- مصطفی فرقانی ورنوسفادرانی ش 
ش 1621 فرزند3- مجتبی فرقانی ورنوسفادرانی ش ش 1374 فرزند4- مرتضی 
فرقانی ورنوسفادرانی ش ش 4177 فرزند5- ملوک  فرقانی ورنوسفادرانی ش 
ش 816 فرزند6- خدیجه  روغن چراغی  ش ش 353 همسر و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 14953 

رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
دارای شناسنامه شماره  نیلفروشان  2095 خانم سهیالنیلفروشان  شهشهانی 
این شورا درخواست گواهی  از  985 به شرح دادخواست به کالسه 5925/92 
نیلفروشان  علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   91/12/28 تاریخ  در   389 بشناسنامه  شهشهانی 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 3 فرزند و یک عیال 
به نام ذیل :   1- حسین نیل فروشان شهشهانی  ش ش 457 فرزند 2- آصفه 
نیل فروشان شهشهانی  ش ش 1349 فرزند 3- سهیال نیل فروشان شهشهانی  
ش ش 985 فرزند 4-عفت کرباسی اصفهانی  ش ش 44 عیال  و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 14954 

رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  به   374 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  احمد  اکبری  کبری  خانم   2094
حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   5928/92 کالسه  به  دادخواست 
آبادی  احمد  اکبری  حسین  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   83/12/14 تاریخ  در   511 بشناسنامه 
به  عیال  یک  و  فرزند   4 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 
اکبری   ش ش 32  قاسم   -2 فرزند   14 اکبری   ش ش  علی   -1   : ذیل  نام 
فرزند3-فاطمه  اکبری  احمد آبادی ش ش 7 فرزند4-کبری اکبری  احمدآبادی 
الغیر.  و  عیال   532 آبادی   ش ش  احمد  اکبری  فرزند5- صغرا   374 ش ش 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می 
صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از 
اختالف حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  رئیس   14955 الف  م  شد.   خواهد 

 اصفهان 

اخطار اجرایی
شعبه   92/6/26 تاریخ   688 شماره  رأی  موجب  به   1022/92 شماره:   2092
محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   19
است  محکوم  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  جعفرزادگان   سمیرا  علیه 
هزار  مبلغ سی و شش  و  اصل خواسته  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به: 
حق  در  کارشناسی  بابت  ریال  میلیون  دو  مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
محل  نشانی  اسحقیان  احمد  عامل  آرپامدیر  دیارپرتو  شرکت  له  محکوم 
شرقی  آباد  سعادت  کاخ  خ  نبش  شمالی  صدوق  شیخ  خ  اصفهان-  اقامت: 
همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   . قشالقی  آقای  دفتر   2 وکال  ساختمان 
روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 

یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  مفاده آن 
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی 
مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در 
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت  مزبور 
 ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:14968 شورای حل اختالف شعبه 19 حقوقی

 اصفهان

اخطار اجرایی
2090 شماره: 684/92 به موجب رأی شماره 1000 تاریخ 92/9/27 شعبه 23 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید 
محسن متحملیان  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 8500000 ریال اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید و شماره چک های 
234/806400 بتاریخ 85/2/25 و 34/806399 بتاریخ 84/12/15 تا زمان وصول 
محکوم  حق  در  االجرا  حق  عشر  نیم  پرداخت  و  شد  صادر  خواهان  حق  در 
پاساژ   – دولت  دروازه  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  موسوی   جواد  له سید 
به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  . ماده 34  عبدالهی پالک 7  
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:14966 

شورای حل اختالف شعبه 23 حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی

2089 شماره: 933/92 به موجب رأی شماره 1506 تاریخ 92/9/25 شعبه 32 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیر 
اسداله میهن خواه   نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 46000000 ریال بابت اصل خواسته و بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارت  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل 
دادخواست 92/6/26 و شماره سفته 0429142 لغایت تاریخ وصول محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
اجرا ی احکام محترم  در حق محکوم له علیرضا محمودی  نشانی محل اقامت: 
اصفهان- خ رباط – خ باهنر بعد از چهارراه خادمی ساختمان پارسه طبقه سوم 
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه  شرکت تعاونی مسکن مهر   
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:14965 

شورای حل اختالف شعبه 32 حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
2087 شماره: 28/627/92 به موجب رأی شماره 923 تاریخ 92/8/21 شعبه 28 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه روح 
اله یزدانی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
پانزده میلیون  ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد هزار ریال بعنوان 
از تاریخ سررسید 89/6/3  تادیه  خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
لغایت زمان وصول وایصال و نیم عشر اجرای احکام در حق خواهان صادر 
نشانی  عباس    فرزند  یوسفیان  سمیه  له  محکوم  حق  در  میگردد.   اعالمی  و 
محل اقامت: اصفهان- خ رکن الدله روبروی بانک صادرات کوچه شیرین کوچه 
فالمرز کوچه شادی پ 15    . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 

که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م 

الف:14963 شورای حل اختالف شعبه 28 حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
شبیه  مرتضی  خواهان   1428/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2091
افشین  طرفیت  به  ریال    50000000 مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  گردان 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  اسفرجانی  زاده  شریف 
مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  11:30صبح  ساعت   93/2/7
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
اول  خ سجاد  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
پالک57 کد  جنب ساختمان صبا –  روبه روی مدرسه نیلی پور –   – ارباب 
شورای   45 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی 
نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت 
اختالف حل  45 شورای  شعبه  دفتر  14969مدیر  الف  م  شود.  می   اتخاذ 

 اصفهان 

اجرائیه

2098 شماره پرونده: 9204002004000616/1 شماره بایگانی: 9201783/2 
ایران رکاب  ابالغیه: 139205102004003779 بدینوسیله به شرکت  شماره 
بلوار  اصفهان  ساکن   9204002004000616/1 کالسه  پرونده  بدهکار 
هشت بهشت کوی امین بن بست گلها پالک 61 که برابر گزارش مامورابالغ 
شماره  رهنی  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته   پست 
مبلغ  ملت  وبانک  شما  بین  شهر  شاهین   225 7272-1391/5/1دفترخانه 
1825105617 ریال موضوع الزم االجرا مبلغ 1533402683 ریال اصل طلب 
و 291702934 ریال خسارت تاخیر تادیه تا 92/8/5 و مبلغ 1134298 ریال 
بابت خسارت روزانه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
نامه  آیین   18 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجراء  این  در  فوق  کالسه  به 
اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  اقدامو  خود 
موضوع ششدانگ پالک 650/11 بخش یک ثبت اصفهان طبق مقررات علیه شما 
 تعقیب خواهدشد . م الف: 15203 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی

 اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  به   93 شماره  شناسنامه  دارای  خانی  منصور  شعله  خانم   2101
دادخواست به کالسه 5902/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت اله منصور خانی بشناسنامه 
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/9/13 تاریخ  در   20
رامین   -1 همسر    1 دختر   3 پسر    1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
منصور خانی   ش ش 1827 )فرزند(. 2- شعله منصور خانی   ش ش 93 
)فرزند( 3- شیوا منصور خانی   ش ش 20 )فرزند(.4- رویا منصور خانی   
ش ش 19132 )فرزند(.5- پروین درد شیخ ترکمان ش ش 58 )همسر(.. و 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر. 
نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف 14950 رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان 

 استقرار ۵۰ پایگاه شهری نیکوکاری 
در چهارمحال و بختیاری

خمین��ی  ام��ام  ام��داد  کمیت��ه  مدی��رکل 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 50 پایگاه ش��هری 
نیکوکاری در اس��تان برپا می ش��ود و م��ردم نیکوکار 
می توانند هدایای خود را ب��ه این مراکز تحویل دهند. 
ابوالقاسم رستگار اظهار داشت: امسال جشن نیکوکاری 
در اس��تان با شعار توانمندس��ازی خانواده ها با حضور 
بانشاط نیکوکاران در سه روز در استان برگزار می شود.

وی از استقرار 1500 پایگاه نیکوکاری در مدارس استان 
خبر داد و گفت:  جش��ن نیکوکاری در مدارس اس��تان همزمان با 14 اسفند ماه برگزار 
می شود.رستگار تصریح کرد: 15 اس��فند نیز 50 پایگاه نیکوکاری شهری در استان برپا 

می شود و مردم نیکوکار استان می توانند هدایای خود را به این مراکز تحویل دهند.

 توزیع 3 هزار گلدان حاوی بذر گل
 در مدارس ابتدایی شهرکرد

شهردار ش��هرکرد گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته 
 درخت��کاری، 3 هزار گل��دان حاوی ب��ذر گل در بین

دانش آموزان برخی از مدارس ابتدایی این شهر توزیع  
می شود.

نوراهلل غالمیان اظهار داش��ت: طبیع��ت زیبا به همراه  
محیط سالم و هوای پاک سبب زیبایی و شادابی شهر 
ش��ده و طراوت و پاکی محیط زیست را برای انسان ها 

فراهم می کند.
وی با اش��اره به هفته درختکاری، افزود: به مناس��بت همین هفته 3 هزار گلدان حاوی 
بذر گل در بین مدارس ابتدایی ش��هرکرد توزیع می ش��ود.غالمیان با بیان این که این 
گلدان ها از 15 الی 22 اسفندماه توزیع می شود، گفت: هدف از این اقدام تشویق و ترغیب 

دانش آموزان به کاشت و نگهداری فضای سبز و منابع طبیعی است.

 هزینه درمانی سالمندان بی بضاعت
 پرداخت می شود

مع��اون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماع��ی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال آینده هزینه 
درمانی و دارویی تمامی سالمندان بی بضاعت شهری 
استان اعم از زیر پوشش و غیر پوشش از سوی کمیته 

امداد امام خمینی )ره( استان حمایت می شود.
خدابخش م��رادی در ش��ورای س��المندان اس��تان  

چهارمحال و بختیاری، اظهار داش��ت: در طرح جامع 
سالمندان مشکالت دارو و درمان، بیمه، بیمه تکمیلی، 
رفاه، ورزش، مسایل اجتماعی و تفریح سالمندان به طور کامل از سوی سازمان بهزیستی 

و با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.



419

-116

سالمت

دو شنبه 12 اسفند  1392 |1 جمادی االول  1435
شماره 1259 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1259   , march  3  ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام باقر علیه السالم :
هر كس به خدا توكل كند، مغلوب نشود و هر كس به خدا 

توسل جويد، شكست نخورد.

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 زاينده رود
مديرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسوول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167                              فكس : 6284166 - 0311

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

 خیل��ی از افراد از مش��کالت خ��واب ش��کایت می کنند. 
خواب ناراحت باعث می شود روز بعد بدن شما انرژی الزم 
را برای فعالیت نداشته باشد و در درازمدت باعث شود شما 

دچار مشکالت اعصاب و روان شوید.
 دالیل زی��ادی  ب��رای بی خواب��ی ازبیماران می ش��نویم
  ام��ا هم��ه را می ت��وان در 5 مش��کل اساس��ی خالصه

 کرد. 
- نصف شب بیدار می شوم و دیگر خوابم نمی برد

این مشکل رایجی است که از بسیاری از بیماران می شنویم. 
آن ها درست وقتی خواب ش��ان می خواهد عمیق شود از 
خواب می پرند. ممکن است نگاه شان به ساعت بیافتد و از 
فکر این که صبح باید بیدار شوند یا چه قدر دیگر می توانند 

بخوابند دچار اضطراب شوند.
راه حل ها :

• س��اعت خود را کنار بگذارید: هیچ لزوم��ی ندارد وقتی 
نصف شب از خواب بیدار می شوید بدانید ساعت چند است. 
می توانید ساعت خود را جایی بگذارید که آن را نبینید یا به 

راحتی آن را بیرون از اتاق بگذارید.
• دمنوش ماگنولیا را امتحان کنید: درطب س��نتی شرق 
آس��یا، از این گیاه برای آرامش، کاهش اضطراب و بهبود 

خلق  وخو استفاده می کردند.
- نمی توانم در تختخواب راحت باشم

دالیل بسیاری وجود دارد که نمی گذارد افراد در تختخواب 
راحت و آرام باشند، مثال محیط اتاق خواب برای خواب مهیا 
نشده باشد. در بس��یاری موارد برای حل این مشکل باید 

روی عضالت کار کرد. 
راه حل :

• حرکات کشش��ی فراموش نش��ود: روی تخت چهارزانو 
بنشینید، بدن خود را به راس��ت بچرخانید و سعی کنید 
مس��تقیم از روی ش��انه راس��ت نگاه کنید. با سه شماره 
عمیق نفس بکشید و س��پس حرکت را برای طرف دیگر 

بدن تکرار کنید.
- وقتی از خواب بیدار می ش�وم احساس خستگی 

می کنم
یکی از دالیل شایع این مشکل بیدار شدن در وسط چرخه 
خواب است. خواب ما دوره ای اس��ت و هر دلیلی که دوره 
آن را به هم بزند می تواند باعث ش��ود ما بعد از بیدار شدن 

احساس خواب آلودگی و خستگی کنیم. 
راه حل ها

• کافئین را محدود کنید: کافئین به مدت 8 تا 10 ساعت 
در بدن باقی می ماند و می تواند روی توانایی خواب طوالنی 

تاثیر بگذارد.
• نور را کم کنید: وجود نور در اتاق خواب باعث می ش��ود 
به سختی بتوانید به خواب بروید و در خواب بمانید. برای 
جلوگیری از این مشکل وسایلی که در طول شب اتاق تان را 

نورانی می کنند را بیرون ببرید. 

 خستگی بعد از خواب 
را چه کنیم؟ 

 داستان ضرب المثل
 کره را روغن کردي

هر زمان یك نفر از دیگري کمك بخواهد و عوض کمك و فایده، زیان 
و ضرر ببیند این مثل را مي گوید.

در یکي از آبادي هاي بروجرد اربابي بوده خیلي ظالم و س��خت گیر. 
یك روز حکم مي کند رعیت  ها جفتي دو من کره براي سر سالمتي او 
بیاورند. رعیت  ها هم چیزي نداشتند. هرچه فکر مي کنند چه کنند 

عقلشان به جایي نمي رسد.
آخرش مي روند و دست به دامن کدخدا مي شوند و از او مي خواهند که 
پیش ارباب برود و بخواهد که آن ها را ببخشد و از دادن کره معافشان 
کند. کدخدا هم بادي به غبغب مي اندازد و قول مي دهد که کارشان 

را درست کند و پیش ارباب برود.
کدخدا پیش ارباب مي رود و مي گوید: »ارباب! رعیت  ها امس��ال کار 
زیادي ندارند، قوه شان نمي رسد جفتي دو من کره بدهند یك لطفي 
بهش��ان بکن«. مالك از خ��دا بي خبر هم ک��ه رعیت هایش را خوب 
مي شناخته و مي دانسته که چه قدر صاف و صادق هستند مي گوید: 
»واهلل کدخ��دا هرچه فکر مي کنم ت��را ناراضي بفرس��تم دلم راضي 
نمیش��ه، برو به رعیت  ها بگو کره را بهشان بخش��یدم جفتي دومن 

روغن بیارن!«
کدخدا هم به خیال این که براي رعیت  ها کاري کرده خوش��حال و 
خندان مي آید و رعیت  ها را جمع مي کند و مي گوید: »مردم! هي بگید 
کدخدا آدم خوبي نیست، رفتم پیش ارباب آن قدر التماس کردم تا 
راضي ش��د به جاي دو من کره، دو من روغن بدهید! حاال بروید و به 

جان من دعا کنید!«

ضرب المثل

حاال که روزهای دشوار و حساس خانه تکانی خانم ها برای سال 
تازه فرا رسیده - بهتر است درباره جارو برقی ها ،بیشتر بدانیم.

ابتدا و با ش��روع قرن جدید، مدل های بیش��ماری از جاروهای 
دس��تی ابداع ش��د که از نظر اندازه و کارآیی بس��یار متنوع بود. 
یکی از کارآمدترین آن ها را ملویل بیسل در سال 1876 به ثبت 
 رساند. بیش��تر جاروها، خاکروبه را جمع نمی کردند بلکه صرفا

آن ها را جابه جا می کردن��د اما طرح بیس��ل دارای برس هایی 
چرخان بود که روی استوانه ای قرار داش��ت. این استوانه درون 
 جعب��ه چوبی چرخ��داری ب��ود ک��ه خاکروب��ه درون آن جمع

 می شد.موری اسپنگلر این طرح اساسی، و مکنده ای برقی را با 
هم ترکیب کرد و آن را در سال 1908 به ثبت رساند. یکی از اقوام 
اسپنگلر به نام ویلیام هوور س��رمایه الزم برای تولید این ماشین 
را تامین کرد و نام خود را روی شرکت گذاشت. طرح اسپنگلر به 
یکی از انواع تثبیت شده جاروی برقی تبدیل شد. مدل های اولیه 
شرکت هوور کارآمد بودند اما از نظر ظاهر بیشتر به کارکرد عملی 
توجه ش��ده بود و موتور آن ها به طور عمودی از بدنه بیرون می 
زد.با این حال در دهه 1930، موتور از دید پنهان شد و وجودش 
فقط در برجس��تگی لفاف های معمول آن زمان مش��خص بود. 

در طرح هایی که دریفوس برای ش��رکت هوور در س��ال 1935 
تهیه کرد، موتور در محفظه ای بیضی شکل جای داده شده بود 

که باالی پوشش نسبتا خمیده برس قرار داش��ت . این طرح در 
مقایسه با طرح های برخی از رقبا و طرح های آزاد، بسیار ساده و 
بی پیرایه بود. عنصر فانتزی چنین طرح هایی وقتی با جاروبرقی 
مدل آلمانی سیلوا - فیکس Silva -Fix مقایسه شوند رنگ می 
بازد. بدنه این مدل از پالس��تیك بود که به ش��کل ماهی بزرگی 
قالب گیری ش��ده بود و دارای وس��ایلی بود که درون دهان آن 
جای می گرفت.جاروبرقی تکامل یافته اسپنگلر اساسا از جرح و 
تعدیل شکل جارودستی موجود و بهره گیری از تکنولوژی جدید 

حاصل شده بود . 
در نوع اساس��ی دیگری، همان اص��ول فنی به کار رفت��ه بود اما 
هیچ ش��باهتی به م��دل های قبلی نداش��ت و به ش��کلی کامال 
متفاوت س��اخته ش��ده بود. این که واقعا چه کس��ی آن را ابداع 
کرده اس��ت مش��خص نیس��ت ام��ا در س��ال 1915 ش��رکت 
س��وئدی الکترولوک��س آن را کام��ل ک��رده ب��ه ص��ورت یك 
اس��توانه افقی کم حجم همراه با ش��یلنگی قابل انعطاف که به 
 دهان��ه آن متص��ل می ش��د به ب��ازار عرض��ه کرد.این وس��یله

 می توانست عالوه بر کف پوش، هر نوع سطحی یا ماده ای را در 
هر ارتفاعی تمیز کند. 

تاریخچه جاروبرقی 

در حال��ی ک��ه انتش��ار 
خب��ر ف��وت »محم��د 
هنرپیش��ه  لعون��ی«  ا
رادی��و  از  تونس��ی 
ش��مس FM، موجب 
 ناراحت��ی بس��یاری از 
و  داران   دوس��ت 
عالقه مندان به وی شده 
بود، مش��خص ش��د که 
خبر فوت العونی درس��ت نبوده و این هنرمن��د معروف زنده 
است و العونی ش��خصا خبر فوت خود را تکذیب کرد. پس از 
مدتی مش��خص ش��د که محمد العونی با هماهنگی دوست 
هنرمن��دش »ع��ادل لولهازی« که او نیزهنرپیش��ه اس��ت، 
شایعه فوت خودش را برنامه ریزی و پخش کرده تا شهرت و 

محبوبیت اش را که کم رنگ شده بود،بازیابد!

پژوهش��گران س��ربند 
جدیدی ساخته اند که 
فیل��م، ب��ازی ویدیویی 
و حت��ی تم��اس ه��ای 
تصوی��ری را مس��تقیما 
 و حت��ی ب��ه ص��ورت

 سه بعدی، به کره چشم 
می تاباند.این هدبند که 
Glyph نام دارد توسط 
ش��رکت Avegant س��اخته ش��ده در این فن��اوری از دو 
میلیون آینه میکروسکوپی استفاده شده و تصاویر را از جمله 
تصاویر سه بعدی به چش��م کاربر منعکس می کند. کاربران 
 می توانند محت��وای تصویری را برای تلفن همراه یا وس��ایل

 سرگرم کننده خود پخش کرده و آن را به جای دیدن بر روی 
صفحه نمایشگر آن وسایل، بر روی Glyph ببینند.

یك شرکت امریکایی 
ب��رای  دس��تگاهی 
ش��ارژ گوش��ی های 
هوش��مند با استفاده 
از آب ج��وش ارای��ه 
این  اس��ت. ک��رده 
ش��رکت اعالم کرده 
که دس��تگاه ش��ارژر 
ترمودینامیك امکان 

شارژ گوشی های هوشمند را با استفاده از آب جوش دارد.
دستگاه ترمودینامیك شامل ظرف آب و یك صفحه برای 
مهار گرمای حاصل از آب جوش اس��ت ت��ا آن را به انرژی 
الکتریس��یته تبدیل کند. ب��ه این ترتی��ب در طول چهار 
ساعت این دستگاه قادر اس��ت تلفن های همراه را به شکل 

کامل شارژ کند.

هنرپیشه ای که شایعه مرگ 
خود را منتشر کرد

عرضه سربندی که تصاویر 
را به چشم می تاباند

 با آب جوش گوشی
شارژ کنید

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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