
 نرخ ها طرح آشتي مردم و سينما  اجرا شود
 بازار آجیل 
را داغ نکرد 

در كمیته هنر و رسانه كمیسیون فرهنگيـ   اجتماعي عنوان شد
اختصاص 3800 میلیارد تومان برای 

جبران عقب ماندگی استان ها 4
 پرداخت حقوق بازنشستگان

3 با 20 درصد افزایش از فروردین 93 2
4

امیدواری اشتون برای حضور زرگرپور 
در تیم مذاكره هسته ای

5
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 اولین میزبانی طالیی پوشان 
 در آسیا

در دیدار حساس سپاهان و الهالل عربستان، دو تیمی که 
رکورددار بیشترین حضور در لیگ قهرمانان آسیا هستند 
از ساعت ۱۹ امروز در ورزش��گاه فوالدشهر به مصاف هم 
می روند. هر دو تیم در روز نخست مسابقات ناکام بودند، 
سپاهان در دوحه با ارایه یک نمایش ناامید کننده مغلوب 

السد شد و الهالل هم در خانه خود تنها ...

 اسفند، شاهد شهادت
 4 هزار و 600 رزمنده اصفهانی

تخفیف 30 درصدی برخی 
قطارها در ایام نوروز

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: 
بیش از چهار هزار و 600 شهید در استان در ماههای اسفند 

هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیده اند.
محمدرضا رجایی افزود: از این تعداد بیش از 300 شهید در 
روز 22 اسفند به شهادت رسیده اند.وی از تقدیم 23 هزار و 
60 شهید، 50 هزار جانباز و سه هزار و 550 آزاده از استان 
اصفهان در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد. وی 
اظهار کرد: استان اصفهان، ۱0 درصد ش��هدا و ۹ درصد 

جانبازان کشور را به انقالب تقدیم کرده است.

مدیر عامل ش��رکت حم��ل و نق��ل ریلی رج��اء گفت: 
درخواس��تی مبنی بر افزایش قیمت بلیت های قطار در 
زمان های پیک تقاضا ارایه داده ایم چراکه افزایش 20 تا 25 

درصدی قیمت بلیت قطار معقول است.
سید حسن موسوی نژاد در نشست خبری با بیان این که 

درخواست این افزایش قیمت را به راه آهن...

4

6

از 5 مرزبان گروگان گرفته شده 
حمایت  كنید

پرویز پرس��تویی میهمان تلفن��ی برنامه نود ب��ود. عادل 
فردوسی پور در بخش��ی از برنامه نود از مردم خواست تا با 
مراجعه به سایت موزه صلح ایران که برای آزادی مرزبانان 
ایرانی امضا جمع می کند به این کمپین بپیوندند.این اتفاق 

5در حالی افتاد که پرویز پرستویی هنرمند سینما و...
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 اقتصاد را قوی کنيم
 تا دشمن مایوس شود

حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع صدها نفر از مسووالن 
دس��تگاه های مختلف، فعاالن اقتصادی و مدیران مراکز 
»علم��ی، رس��انه ای، نظارتی«، ب��ا تبیی��ن »مولفه های 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی، عوام��ل و انگیزه های 
تدوین این سیاس��ت ها و الزام��ات و انتظاراتی که در این 
زمینه از مسوولین وجود دارد« تاکید کردند: »عزم جدی 
مسووالن«، »تبدیل سیاست ها به برنامه های زمان بندی 
شده اجرایی«، »نظارت دقیق«، »رفع موانع حضور فعاالن و 
مردم در عرصه اقتصادی« و »گفتمان سازی«، این امکان را 
فراهم می کند که ثمرات شیرین و ملموس این الگوی بومی 

و علمی، در مدت مناسب در زندگی مردم جلوه گر شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در ابتدای س��خنان خود، 
هدف از برگزاری جلس��ه ای با چنین ترکیبی از مسووالن 
 نظام را ایج��اد زمینه همدل��ی و هم فکری ب��رای اجرای

 سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، شتاب بخشیدن به 
پیشرفت کشور و حرکت در مسیر تحقق آرمان های بلند 

نظام اسالمی دانستند.
ایش��ان با اش��اره به ابالغ سیاس��ت های مختلف و متنوع 
در سال های قبل، خاطرنش��ان کردند: هدف از ابالغ این 
سیاست ها، ارایه نقشه راه در هر بخش بود اما در موضوع 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از ابالغ آن، تنها 
ارایه نقشه راه نیست بلکه ارایه شاخص های الزم و صحیح 

برای پیمودن راه نیز مد نظر بوده است.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: مجموعه سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده 
از فرهنگ انقالبی و اسالمی و متناسب با وضعیت امروز و 

فردای کشور است.
 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای خاطرنش��ان کردن��د:

 سیاست های اقتصاد مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی 
نیس��ت بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کش��ور و 
رسیدن به اهداف بلند اقتصادی نظام اسالمی است.ایشان با 
اشاره به پویایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفتند: 
این سیاس��ت ها قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون 
 اس��ت و عمال اقتصاد کش��ور را به حالت انعطاف پذیری

 می رساند و شکنندگی اقتصاد در شرایط مختلف را برطرف 
می کند. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: یکی دیگر 
از ویژگی های مهم سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، 
وفاق همه قوا و دستگاه های مختلف درباره آن است زیرا 
این الگو با تالش و همفکری اف��راد صاحب نظر، و بحث و 

بررسی در ...

حضرت آیت اهلل خامنه ای: 

كارگاه قالیشویی/ با نزدیک شدن به ایام نوروز و آئین سنتی خانه تکانی كارگاه های قالیشویی روزهای پركاری را سپری می كنند
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شهر داری فوالد ش�هر به استناد مصوبه ش�ماره 20/1/2567 مورخ 92/2/2 استانداری اصفهان ) قائم مقام ش�ورای اسالمی فوالد شهر ( و 
مصوبه شماره 4/734 مورخ 92/10/15 شورای  اسالمی شهر در نظر دارد عمليات ذيل را بر اساس فهرست بهاء مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه 

متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل می آيد .

 متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 93/1/16 جهت اطالع از ش�رايط و شركت در مناقصه به واحد امور
 قرار دادهای شهرداری فوالد شهر مراجعه نمايند . 

آگهی مناقصه عمومی
) نوبت اول ( 

حسین امیری شهردار فوالد شهر 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه ) ريال ( مبلغ بر آورد اوليه پروژه ) ريال ( شماره مناقصه موضوع مناقصهرديف

 92/31353عملیات سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار محله ب 6 1
150/000/000 ریال 3/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

2 C1 92/31354عملیات احداث فرهنگسرای نور محله 
200/000/000 ریال 4/000/000/000 ریال مورخ 92/12/17

 عملیات احداث ورزشگاه سرپوشیده محله ب 5 3
فوالد شهر 

92/313155 
500/000/000 ریال 10/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

پذیرش آگهی  های 
روزنامه زاینده ر ود

6250732-3
6265583
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الت گز و  شیرینی   حاج اصلیانی  محصو

عرضه کننده گز و شیرینی مخصوص 
انگبینی  ، بیدمشکی   ،  برشی آردی   ، لقمه ای 

تلفن : 0382-4644174 

0382- 4643475                    
همراه )براتی بلداجی(: 

09302911738

لیانی 09132879369
حاج اص

آدرس : شهر بلداجی ، بلوار شهید بهشتی 

 قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند

 الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 

با توجه به دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،  مهلت 

 ارسال صورت معامالت فصلی سال 1391 ) بهار ، تابستان ، پائیز ، و زمستان ( 

 و سه فصل بهار ، تابستان و پائیز 1392 از طریق سامانه

  www.tax.gov.ir و یا ارسال لوح فشرده

 فقط اسفند سال جاری میباشد 

اداره  روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r

ادامه در صفحه 2

و

ر [
 مه

س 
عک

[



اخبار کوتاهيادداشت

هفتمین نشست شورای عالی مجمع 
جهانی بیداری اسالمی

برگزاری هفتمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی در 
کشور عراق که به پیشنهاد علی اکبر والیتی در اختتامیه ششمین نشست 

این شورای عالی در تهران ارایه شد با اکثریت آرا به تصویب رسید.
 علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسللالمی در اختتامیه 
ششمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی که در هتل 
استقالل تهران برگزار شد، پیشللنهاداتی را مطرح کرد که به اتفاق آرا به 

تصویب رسید.

 اقتصاد مقاومتی راه پیروزی
 بر جهان استکبار است

هادی سیاسی سپاه و بسیج چهارمحال و بختیاری گفت: اقتصاد مقاومتی 
راه حل اصلی برای رفع مشکالت کشور است، باید بتوانیم با اتکا به توان 
داخلی در برابر دشمن به خوبی ایسللتادگی کنیم.منوچهر خلیلیان در 
 نشسللت هادیان بصیر شهرسللتان بن، اظهار داشللت: راه اندازی جنگ

 تمام عیار اقتصادی علیه نظام و افزایش همه جانبه تحریم ها علیه کشور 
یکی از راهبردهای دشللمن در سللال های اخیر اسللت که البته با تدابیر 
حکیمانه مقام معظم رهبری و والیتمداری ملللت ایران تا حدی خنثی 
شده است. وی اقتصاد مقاومتی را راه حل اصلی برای رفع مشکالت کشور 
دانست و گفت: با اتکا به توان داخلی می توانیم در برابر دشمن به خوبی 

ایستادگی کنیم.

ادعای بی بی سی در خصوص ايرانی 
بودن دو مسافر هواپیمای گمشده

شللبکه خبری بی بی سی طی گزارشللی مدعی شللد: دو نفر از مسافران 
هواپیمای ناپدید شده مالزی که به مقصد پکن در حال پرواز بوده ، ایرانی 
بوده اند.در گزارش شبکه بی بی سی آمده است که یک ایرانی مقیم مالزی 
با معرفی خود به عنوان دوسللت یکی از دو مسللافر مدعی شد که آن ها 
می خواستند با استفاده از پاسپورت هایی که متعلق به آن ها نبوده خود را 

به اروپا برسانند و پناهندگی بگیرند.
دولت مالزی اعالم کرده است که افرادی را که با پاسپورت جعلی سوار این 
هواپیما شده بودند شناسایی کرده و ظاهرا آن ها شهروند کشورهای شرق 
آسیا نبودند. این در حالی است که دولت مالزی تاکنون ملیت این افراد را 
اعالم نکرده است.پلیس بین الملل پیش از این اعالم کرده بود که هویت 
تمام مسافران این هواپیما در دست بررسی است تا مشخص شود کدام یک 

از مسافران با پاسپورت های جعلی سوار هواپیما شده اند.
به گزارش ایسنا، شللبکه بی بی سللی در حالی این ادعای خود را مطرح 
می کند که تاکنون نشللانی از این هواپیما پیدا نشللده و علی رغم تالش 
کشورهای مختلف برای کشف این هواپیما هنوز اطالعاتی در خصوص 

ناپدید شدن آن و احتمال سقوط این هواپیما وجود ندارد.

 استخدام در کارخانجات مبارکه
 بر اساس اولويت افراد بومی نیست

نماینده مردم شهرسللتان مبارکه در مجلس گفت: اسللتخدام در بنگاه 
 های صنعتی این شهرستان بر اساس اولویت افراد بومی صورت نگرفته

برای همین علی رغم تعدد زیاد کارخانجات سومین نرخ بیکاری استان به 
این شهرستان اختصاص دارد.

علی ایرانپور در گفت وگو با مهر با اشاره به فعالیت 50 هزار کارگر استان 
در واحد های صنعتی این شهرسللتان اظهار داشللت: شهرستان مبارکه 
محل فعالیت بیش از 530 شرکت صنعتی استان از جمله مجتمع بزرگ 

فوالد است.
وی افزود: مبارکه سومین شهرستان استان از نظر نرخ بیکاری با آمار بیش 

از 15 درصد جمعیت بیکار است.
نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: علت بیکاری 
باال آن اسللت که قانون خاصی برای اولویت دادن به اشتغال افراد بومی 
وجود ندارد و در بنگاه های صنعتی واقع در شهرسللتان از کارگران سایر 

مناطق استان به تعداد زیاد استفاده می شود.

ناوگروه بیست و نهم نیروی دريايی 
ارتش در بندر صالله پهلو گرفت

ناوگروه بیست و نهم آموزشی رزمی نیروی دریایی ارتش پس از 48 روز 
دریانوردی در بندر صالله کشللور عمان پهلو گرفت. ناخدایکم افشللین 
تاشک فرمانده ناوگروه بیست و نهم نیروی دریایی ارتش با اعالم این خبر، 
گفت: این ناوگروه با طی بیش از 4919 مایل دریانوردی توانسللته است 
ضمن اسکورت 52 فروند کشتی نفتکش و 48 فروند کشتی تجاری، 195 

فروند یگان شناور و پروازی سایر کشورها را در آب های آزاد رصد کند.
وی یکی از مهمترین اهداف اعزام ناوگروه های نیروی دریایی ارتش به آب 
های آزاد را تامین امنیت خطوط مواصالتی و کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران و اهتزاز پرچم مقدس کشورمان در پهنه دریاها دانست و خاطرنشان 
کرد: ناوگروه بیست و نهم نیروی دریایی ارتش در همین راستا دو مورد 

دزدی دریایی را در حین اجرای ماموریت با موفقیت خنثی کرد.
ناخدایکم تاشک با اشاره به همراهی دانشللجویان دانشگاه علوم دریایی 
امام خمینی)ره(  با ناوگروه بیسللت و نهم نیروی دریایللی ارتش، افزود: 
در راستای ارتقای سطح آموزش دانشللجویان این دانشگاه، برنامه های 
 متعددی از جمله عملیات ترک ناو، بقا در دریا، یدک و تبادل انجام شده

 است.

 سیاست لبخند در ديپلماسی 
پای اروپا را به ايران باز کرد

     روزنامه السفیر سفر کاترین اشتون، مسوول ارشد مذاکره کننده اتحادیه 
اروپا به تهران را دلیلی محکم بر موفقیت دیپلماسی لبخندی که ایران در 

برابر غرب در پیش گرفته است، دانست.
روزنامه لبنانی السفیر، در تحلیلی از سفر کاترین اشتون، مسوول ارشد 
مذاکره کننللده اتحادیه اروپا بلله تهران آن را دلیلللی محکم بر موفقیت 
دیپلماسللی لبخندی که ایران در برابر غرب در پیش گرفته ، دانسللت و 
نوشت: خنده، کیمیای مشترک در ظاهر، تصاویر، حرکت ها و دیدارهای 

مقام های ایرانی با اروپایی ها است. 
به نوشللته این روزنامه این کیمیا تاکنون توانسته دستاوردهای بسیاری 
 را به دنبال داشللته باشللد و گرمللی  را به روابللط ایرانی ها بللا اروپایی ها

 باز گرداند. 
تا آن جا کلله کاترین اشللتون، باالترین مقام سیاسللت خارجی اتحادیه 
 اروپا به تهران سفر کند. سفری که از سال 2008 تاکنون سابقه نداشته 

است. 
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انتصاب سفیر جدید ایران در هلند

 به پیشللنهاد محمد جللواد ظریف وزیللر امور خارجلله و تصویللب حسللن روحانی رییللس جمهوری ؛ 
 علیرضا جهانگیری به سمت سفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری اسالمی ایران در هلند منصوب شد . 

 علیرضا جهانگیری پیش از این انتصاب ، مدیرکل امور حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه بود  .

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

برگزاری همايش
 نقش دنیای اسالم 

مهمترين اتفاق 92 
انتخابات بود

همایش بین المللی نقش دنیای اسالم در هندسه قدرت جهانی با حضور رییس 
مجلس و برخی شخصیت های اسالمی آغاز شد.

از جمله سللخنرانان سرشللناس این همایش علی الریجانی رییس مجلس، 
ابراهیم جعفری نخست وزیر پیشین عراق، عمار حکیم رییس مجلس اعالی 
عراق، حسن بیگی رییس دانشللگاه دفاع عالی ملی، سللردار حسین سالمی 
جانشین فرمانده کل سللپاه و رمضان عبداهلل دبیر کل جنبش جهاد اسالمی 

هستند.
در کنار همایش اصلی، نشسللت های تخصصی در حوزه دستاوردهای جهاد 
علمی در شکل گیری هندسه جهانی، الگوها و نظریه های تحول هندسه قدرت 
جهانی و آینده پژوهی انگاره های اجتماعی و تحول هندسلله قدرت جهانی 

برگزار می  شود.

یک نماینده پیشین مجلس با بیان این که یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی 
سال 92 در کشللور برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، 
گفت: این انتخابات در کمال آرامش و در قالب یک رقابت سللالم برگزار شد و 

دشمنان نتوانستند از فضای انتخابات سوءاستفاده کنند.
حجت االسللالم والمسلللمین محمدتقی رهبر با اشللاره به نام گذاری سللال 
92 از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسللی و حماسه اقتصادی، 
اظهارداشت: با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، حماسه سیاسی تا حدودی 

محقق شد ولی حماسه اقتصادی همچنان محقق نشده است.
وی به مشکالت اقتصادی موجود در کشور اشاره کرد و  ادامه داد: در بُعد خارجی 
در حال حاضر گفت وگو با آژانس و 1+5 در حال انجام است و امیدواریم که نتایج 

آن در نهایت به نفع ملت ایران و در راستای کاهش تحریم ها باشد.

معاون اول رییس جمهور از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
خواست برنامه ای جامع که وظایف دستگاه ها و بخش های 
مختلف را در زمینه مبارزه با قاچاق مشخص می کند، برای 

سال 93 تدوین کند.
اسللحاق جهانگیری در جلسلله سللتاد هماهنگی مبارزه با 
مفاسللد اقتصادی با بیان این که موضوع قاچللاق کاال و ارز 
همواره یکی از دغدغه های مسللوولین کشللور بوده اسللت 
گفت: ورود کاالهای قاچاق به کشللور موجب نابودی تولید 
 داخلی می شللود و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی

 می گیرد.
معاون اول رییس جمهور با اشللاره به تصویب و ابالغ قانون 
جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بر لزوم تهیه آیین نامه های 
مربوطه تاکید کرد و از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواست 
برنامه ای جامع که وظایف دستگاه ها و بخش های مختلف 
را مشخص نماید ، برای سللال 93 تدوین کند.جهانگیری با 
تاکید بر این که مبارزه همه جانبه با قاچللاق کاال و ارز باید 
از مسللیرهای مختلف همچون مبارزه اقتصادی و مقابله از 
طریق اقدامات قضایی و انتظامی دنبال شللود، خاطرنشان 
کرد: با تجارب و سوابق درخشان رییس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، انتظار می رود در آینده شاهد عملکرد قابل قبولی 

از سوی ستاد باشیم.

 سللفیر ایللران در رم اظهللار داشللت: ایللران زمانللی برای 
اعتماد سللازی، به صورت داوطلبانه غنی سللازی را تعلیق 
کرد ولی در پاسخ این امر برخی کشللورها دچار توهم زیاده 
خواهی شللدند و گفت وگو ها را به شکسللت کشاندند و جو 
 بی اعتمادی را مجللددا  ایجاد کردند که ایللن بی اعتمادی 
سللال ها به طول انجامیده اسللت و امیدوارم غللرب مجددا 
 اشتباه خود را تکرار نکند تا بتوانیم به نتیجه برسیم.میزگرد

چشم انداز سیاست خارجی ایران در دانشگاه لینک کمپوس 
 رم با حضور بیش از یک صد تن از اساتید، دانشجویان و برخی 
دیپلمات های کشورهای خارجی مقیم رم برگزار شد.در این 
میزگرد جهانبخش مظفری سفیر کشورمان در ایتالیا طی 
سخنانی سیاست های کشورمان را در قبال مسایل مهم اخیر 
بین المللی به خصوص مذاکرات هسته ای و همچنین مسایل 
سوریه، افغانستان و عراق  تشریح کرد و گفت: ما همیشه سعی 
کرده ایم به عنوان یک سللتون ثبات در منطقه عمل کنیم و 
حتی در زمان هایی که در حال جنگ و دفاع از مرزو بوم خود 
بودیم از امنیت منطقه خود غافل نبودیم و لذا نقش مثبتی که 
ایران در افغانستان بازی کرده است بر کسی پوشیده نیست.

وی تاکید کرد: ایران مبارزه با تروریسم را حتی قبل از این که 
ناتو به افغانستان بیاید شروع کرده بود و مبارزه با مواد مخدر و 

قاچاق از سیاست های کلیدی ایران به شمار می رود. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این حق را داریم مطابق 
قوانین در هرجای آب های آزاد حضور یابیم و این ممکن است 
نزدیک هر کشوری باشد.امیر حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی 
دریایی ارتش در حاشللیه همایللش بین المللی نقش دنیای 
اسالم در هندسه قدرت جهانی در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به سوال فارس مبنی بر تاثیر اجالس »نقش دنیای اسالم در 
هندسلله قدرت جهانی« در زمینه بیداری اسالمی، گفت: با 
توجه به ارزش و جایگاهی که این اجالس در زمینه پرداختن 
به موضوع بیداری اسالمی داشت در آن شرکت کردم که به 
نظرم این اجالس می تواند نقش موثری در بیداری اسالمی 
داشته باشد و خواسته های نظام اسالمی نیز با تالش و کوشش 

دانشمندان اسالم محقق شود.
وی جایگاه ایران را در زمینه بیداری اسالمی برجسته خواند و 
اظهار داشت: ایران نقش عمده ای در نزدیک  تر کردن ملت ها 
به یکدیگر در زمینه بیداری اسالمی دارد.سیاری در پاسخ به 
این پرسش که آیا عبور نیروی دریایی ایران از نزدیکی مرزهای 
امریکا به منظور آرایش سیاسی خاصی است، گفت: دو سوم 
کره زمین آب است که از این بین 80 درصد آن آب های آزاد 
تشللکیل می دهند.وی تاکید کرد: ما برابر قوانین و مقررات 
بین المللی این حق را داریم کلله در آب های آزاد حضور پیدا 

کنیم و حضور ما ممکن است در نزدیکی هر کشوری باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اشتراک دیدگاه ها و 
مواضع همسو و مشترک ایران و ترکیه در خصوص بسیاری 
از مسایل مهم منطقه ای و بین المللی ، ضرورت بهره گیری 
دو کشور از ظرفیت و نقش خود در راستای کمک به حل و 

فصل مسایل و مشکالت در منطقه را یادآور شد.
 فریدون سللینیزلی اوغلو قائم مقام وزیر امور خارجه ترکیه 
با دکتر محمد جواد ظریللف وزیر امور خارجه کشللورمان 
دیدار کرد و در خصوص روند توسعه روابط دوجانبه و برخی 
تحوالت منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد.

ظریف در این دیدار با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه ایران 
و ترکیه به عنوان دو کشور بزرگ و موثر ، تقویت و گسترش 
روابط تهران و آنکارا را در راسللتای منافع و مصالح دو کشور 
و کل منطقه دانسللت.وزیر امور خارجه در این دیدار با ابراز 
خرسندی از روند جاری روابط دوجانبه فیمابین دو کشور، 
سللفر متقابل مقامات عالی رتبه ایران و ترکیه از جمله سفر 
نخست وزیر ترکیه به تهران و توافقات حاصل از آن را نشانگر 
عزم و اراده راسخ برای بسط و تعمیق این روابط در همه ابعاد 
توصیف کرد .وی همچنین بر وجود ظرفیت های گسترده 
برای توسعه و تعمیق این روابط به خصوص در زمینه مبارزه 
با تروریسللم و افراط گرایی و همچنین در ابعاد اقتصادی و 

بازرگانی تاکید کرد.

سیاست خارجی ارتشستاد مبازره دیپلماتیک

تدوين برنامه جامع برای 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 توهم برخی کشورها 
علت خونريزی در سوريه 

ناوهای ارتش حق دارند 
نزديک هر کشوری شوند

 تاکید ظريف بر بهره گیری 
از ظرفیت های ايران و ترکیه 
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مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا تمایل 
دارد با ایران در زمینه های اقتصادی و فرهنگی ارتباط داشته باشد 
اما هر مذاکره ای نیاز به مصالحه داشللته و ایللن مصالحه نیازمند 

انتخاب های مهم است و این انتخاب ها برای طرفین سخت است.
کاترین اشتون در دیدار با استاندار اصفهان با بیان این که سفر به 
ایران فرصتللی را برای من ایجاد کرد که از شللهر تاریخی اصفهان 
دیدن کنم و با این شللهر زیبا بیشللتر آشنا شللوم، اظهار داشت: 
مسللووالن اروپایی که از این شللهر دیدن کرده بودند، اصفهان را 
استثنایی برشمردند و تاکید کردند که حتما از این شهر دیدن کنم .

وی با اشللاره به مذاکرات صورت گرفته و سفرهای اخیر اروپاییان 
به کشور ایران گفت: این مذاکرات و این سفرها عالمت و سیگنالی 
است که به ایران فرستاده می شود که در صورت موفقیت آمیز بودن 
مذاکرات، پیشرفت های بیشتری حاصل می شود.مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به روابط ایران و اروپا در ادوار مختلف تاریخی 
اشللاره کرد و افزود: اتحادیه اروپا واقعا تمایللل دارد که با ایران در 
زمینه های اقتصادی و فرهنگی ارتباط داشته باشد اما باید بدانیم 
که هر مذاکره ای نیاز به مصالحلله دارد و ابتدا باید مصالحه ای بین 

طرفین صورت گیرد.
وی افزود: ایللن مصالحه نیازمنللد انتخاب های مهم اسللت و این 
انتخاب ها برای طرفین سللخت اسللت و ما امللروز در مرحله این 

انتخاب های سخت قرار داریم.

اشللتون با تمجید از اطالعات دقیق هسللته ای رسللول زرگرپور، 
اسللتاندار اصفهان بیان کرد: باید پیگیری کنیم تا شللما را به تیم 
 هسللته ای ایران در مذاکللرات، اضافلله کنیم.وی با بیللان این که 
صنایع دسللتی اصفهان با مهر اصالت یونسکو بسیار حایز اهمیت 
اسللت، تصریح کرد: اصفهللان با داشللتن جاذبه هللای تاریخی، 
گردشگری، صنعتی وکشللاورزی، فوق العاده قابل توجه بوده ولی 

این استان احتماال با چالش هایی نیز روبه رو است.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگهداری و بازسازی بناهای 
تاریخی اصفهان را یکی از این چالش ها عنوان کرد و افزود: نگهداری 
این بناها با تاریخ کهن، کار بسللیار مهمی اسللت؛ من در بازدید از 
میدان نقش جهللان، با دانش آموزان زیادی روبه  رو شللدم و برایم 
جالب بود که آن ها مرا می شناختند.وی خاطرنشان کرد: به احترام 
نوروز، مذاکرات این دوره یک روز قبل از عید نوروز به پایان می رسد 
تا مقامات مذاکره کننده ایران برای این عید باستانی در ایران باشند.

استاندار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به تاریخ 5 هزار ساله  ایران 
گفت: ایرانیان پایه گذار تمدنی بزرگ و با شللکوه در دنیا بوده اند و 
نخسللتین اروپایی در 7 قرن پیش از کشور اسپانیا به عنوان سفیر 
رسمی این کشور به ایران سفر کرده بود و در  400 سال اخیر، اکثر 
سفرای کشورهای اروپایی ساکن اصفهان بوده اند.وی با بیان این 
که اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسللالمی است، افزود: 
وزیر خارجه کشور سللوئد درسفر به این شللهر، اصفهان را دروازه 

ورود به ایران نامید.استاندار اصفهان بیان کرد: بعد از مذاکرات ژنو 
 حضور اروپاییان به ایران افزایش یافته و در  3 هفته  گذشته 8 وزیر

امور خارجه و یا معاونانشان به اصفهان سللفر کرده اند. وی گفت: 
میهمانان خارجللی این اسللتان در ورود به این شللهر ،  اصفهان را 
نصف جهان می دانند و لی در بازگشت اذعان می دارند که اصفهان 

به واقع تمام جهان است.
زرگرپور با بیان این که اصفهان 
مرکللز اتحاد ادیللان توحیدی 
اسللت، افزود: 400 سال است 
که مسلللمانان، مسللیحیان، 
یهودیان و زرتشتیان این شهر 
به صورت کامال مسالمت آمیز 
در کنار هم زندگی کرده و این 
اتحاد در کمتر شهری در دنیا 

دیده می شود.
وی با بیان جایللگاه صنعتی، 
و  تجللاری  کشللاورزی، 
گردشللگری اصفهان در بین 
استان های کشور، گفت: بیش 
از 1600 اثللر تاریخی اصفهان 
ثبت ملی شده و 4 اثر تاریخی 

این شهر نیز به ثبت جهانی رسللیده و با وجود تاریخ کهن و تمدن 
ساز ایران، ایرانیان هیچ گاه کشور دیگری را مورد تجاوز خود قرار 
نداده اند. اسللتاندار اصفهان با بیان این که مللردم غیور و قدرتمند 
ایران در هنگام تجاوز دشمنان با غیرت مثال زدنی از خاک کشور 
دفاع می کردند، تصریح کرد: هم به دلیل سللابقه تاریخی و هم به 
دلیل مسلللمان بودن مردم ایران و همچنین وجود خصلت انسان 
دوستی مردم ایران و فتوای رهبر معظم انقالب، ایران  به دنبال سالح 

هسته ای نبوده و استفاده از آن به فکرشان نیز خطور نکرده است.
وی خاطرنشللان کرد: بلله همان دالیل ذکر شللده، تیللم مذاکره 
 کننده هسللته ای دولت یازدهم به نمایندگی از ملت ایران در پی

 شفاف سازی و اثبات این مدعا بوده زیرا ایرانیان به انرژی هسته ای 
به عنوان یک غرور ملللی می نگرند و مردم ایران توسللعه فناوری 

هسته ای را حق مسلم خود می دانند.
      امی�دواری اش�تون ب�رای حض�ور زرگرپ�ور در تیم

 مذاکره هسته ای
مسللوول سیاسللت خارجه اتحادیه اروپا و 1+5 گفللت: اطالعات 
استاندار اصفهان در مسایل هسته ای بسیار خوب بوده و امیدوارم 

زرگرپور در تیم مذاکره هسته ای وارد شود.

اتحاديه اروپا خواستار ارتباط با ايران است

امیدواری اشتون برای حضور زرگرپور در تیم مذاکره هسته ای
اقتصاد را قوی و مستحکم 
کنیم تا دشمن مايوس شود

ادام�ه از صفح�ه ي�ک- مجمللع تشللخیص مصلحت 
نظام که روسللای سلله قللوه و مسللووالن مختلللف حضور 
 دارنللد، تدوین شللده اسللت.حضرت آیللت اهلل خامنه ای، 
سیاسللت های اقتصاد مقاومتللی را مجموعلله ای دقیق و 
مسللتحکم خواندند و افزودند: گرایش به اقتصاد مقاومتی 
فقط مخصوص کشللور ایران نیسللت و در سللال های اخیر 
با توجه بلله بحران اقتصادی جهانی، بسللیاری از کشللورها 
 با توجلله به شللرایط و سللاختارهای درونی خود بلله دنبال 
مقاوم سللازی اقتصاد هستند.ایشللان تاکیللد کردند: البته 
نیاز مللا به اقتصللاد مقاومتللی بیللش از کشللورهای دیگر 
اسللت زیللرا از یک طرف کشللور مللا همچون کشللورهای 
دیگللر مرتبط بللا اقتصللاد جهانی و مصمللم بلله ادامه این 
ارتباط اسللت و طبیعتا از مسللایل اقتصادی جهللان متاثر 
 خواهللد بللود و از طللرف دیگللر نظام اسللالمی، بلله دلیل

 اسللتقالل خواهی و عزت مللداری و تاکید بللر تحت تاثیر 
قرار نگرفتن از سیاسللت هللای قدرت هللای جهانی، مورد 
تهاجم، سللوء نیللت و اخللالل گللری اسللت.رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنشللان کردند: براسللاس این مبانی و دالیل 
منطقی، بایللد پایه هللای اقتصادی کشللور را مسللتحکم 
و مقللاوم سللازی کنیللم و نگذاریللم حللوادث و تکانه های 
 اجتناب ناپذیر و همچنین سللوءنیت ها و اخالل گری های

 قدرت ها، اقتصاد کشللور را تحت تاثیر قللرار دهد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بعد از بیان جایگاه و اهمیت سیاست های 
 کلی اقتصللاد مقاومتی و همچنین دالیللل و مبانی عقالنی

  مقللاوم سللازی اقتصاد کشللور، ویژگللی هللا و مولفه های 
ده گانه اقتصاد مقاومتی را تبیین کردند.

یکی ازمولفه ها، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشللور و 
بهبود شاخص های کالن اقتصادی بود.

رهبر انقالب اسللالمی در ایللن خصوص گفتند: بللا اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی همچون 
رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم 
و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت و رونق اقتصادی به وجود 
خواهد آمد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص این مولفه 
یک نکته را متذکر شللدند و تاکید کردند: عدالت اجتماعی، 
مهمترین شللاخص، در میان این شاخص ها است زیرا نظام 
اسالمی رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را قبول ندارد 
و در هرگونه پیشرفت اقتصادی کشللور، باید وضع طبقات 
محروم به معنی واقعللی کلمه، بهبود یابد.ایشللان، توانایی 
مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا را از ویژگی سیاسللت های 
کلی اقتصللاد مقاومتی برشللمردند و افزودنللد: تکانه های 
اقتصادی دنیا، بالیای طبیعی و تکانه های تخاصمی همچون 

تحریم ها از جمله این عوامل تهدید زاست.

اشتون:
اين مذاکرات و اين 

سفرها عالمت و 
سیگنالی است که 
به ايران فرستاده 

می شود که در 
صورت موفقیت آمیز 

بودن مذاکرات، 
پیشرفت های بیشتری 

حاصل می شود



یادداشت

هشدارآتشنشانی
بهخانهتکانیکنندگان

معاون پیش��گیری س��ازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی با 
اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز و 
س��نت خانه  تکان��ی در میان 
ایرانیان، توصیه هایی را در این 

زمینه ارایه کرد.
مهن��دس محم��ود قدیری در 
این باره گفت: همه ساله با فرا 
رس��یدن ایام خانه تکانی های 
ن��وروزی، حوادثی رخ می دهد 
که با توجه ب��ه برخی نکات، به 
راحتی می ت��وان از وقوع اغلب آنان جلوگیری کرد که در همین راس��تا توصیه 
می ش��ود ش��هروندان به ویژه بانوان هنگام نظافت خانه و اس��تفاده از نردبام و 
چهارپایه، از سطح اتکایی آن با زمین کامال مطمئن شده و از نردبام های استاندارد 

و دو طرفه استفاده کنند.
 وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه ش��هروندان بای��د از شست وش��وی پ��رده، 
سنگ فرش، دیوار، سرویس ها و ... با مواد سریع االشتعال نظیر بنزین خودداری 
 کنن��د، گفت: همچنی��ن باید توجه ش��ود که مواد ش��وینده نظی��ر وایتکس، 
جوهر نمک و نظایر آن بر روی زمین و در معرض دسترس کودکان نباشد و دیگر 

افراد نیز در حد استاندارد از آن استفاده کنند.
معاون پیشگیری سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران از 
شهروندان خواست هنگام پاک کردن شیشه و پنجره های منزل، احتیاط الزم 
را انجام دهند.وی افزود: از مواردی که بارها مشاهده شده، سقوط افراد در حین 
این اقدامات است که  در این خصوص توصیه می کنم شهروندان از رفتن به روی 

نرده ها و همچنین قرنیزهای دیوار و پنجره خودداری کنند.
قدیری شست وش��وی لوازم برقی نظیر لوس��تر، آواژور و ... را ت��ا پیش از قطع 
کامل جریان برق، بس��یار خطرناک ارزیابی کرد و گفت: برای تمیز کردن این 
وس��ایل ابتدا باید جریان برق را قطع کرد و همچنین توجه داش��ت که تنها در 
 صورت خشک شدن کامل به ویژه قطعات داخلی، مجددا آن ها را به برق متصل

 کرد.
وی ادامه داد: هنگام خانه تکانی عید نباید موادهای قابل اشتعال را در چاه های 
فاضالب، دستشویی، توالت و ... ریخت چرا که ریزش این مواد احتمال انفجار و 
آتش سوزی را افزایش می دهد.معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری تهران در ادامه از شهروندان خواس��ت از جابه جایی لوازم و 
اثاثیه سنگین به شکل فردی خودداری کنند و در این مورد از کارگران حرفه ای 
 یا همکاری تعدادی دیگر بهره مند ش��وند ت��ا از عوارضی نظیر دیس��ک کمر،

 جابه جای��ی مهره ها و ... مص��ون بمانند.وی با اش��اره به ض��رورت وجود یک 
خاموش کننده دستی در منازل مسکونی، گفت: آتش نشانی تهران سال هاست که 
شعار »هر شهروند یک آتش نشان« را سرلوحه خویش کرده و از این رو پیشنهاد 
می کنیم هر یک از شهروندان در منزل مسکونی شان یک خاموش کننده دستی 
مناسب با مساحت و اش��یای خانه قرار دهند و در موعد مقرر نسبت به شارژ و 

آماده کردن آن اقدام کنند.
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معرفی برترین شرکت های دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی 
هفتمین مراسم پایان دوره رشد فناوری و تقدیر از شرکت های دانش بنیان برتر مستقر در مراکز رشد و 
پارک علم و فناوری استان اصفهان- شیخ بهایی برگزار شد.در این مراسم، از 29 واحد فناوری برتر شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان تقدیر شد و 15 شرکت دانش بنیان گواهی پایان دوره رشد دریافت کردند.
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     وبا، تیفوئید، اس��هال هاي خوني، مس��مومیت هاي 
 غذایي، بوتولیس��م از جمل��ه بیماری هایی اس��ت که

  هر س��اله ب��ا ش��روع تعطی��الت ن��وروزی و افزایش 
مسافرت ها افزایش می یابد.

اکبریزدانی کارشناس بهداش��ت در گفت وگو با ایمنا 
تصریح کرد: پدیده جهاني شدن، افزایش مسافرت ها، 
توسعه گردش��گري و همچنین افزایش مصرف غذا در 
خارج از منزل در جوامع مختل��ف بیماري هاي منتقله 
از غذا را به عنوان یک مش��کل بهداشتي جهاني مطرح 

کرده است.
 وی اف��زود: وب��ا، تیفوئی��د، اس��هال ه��اي خون��ي، 
مسمومیت هاي غذایي، بوتولیسم از جمله بیماری هایی 
است که هر ساله با ش��روع تعطیالت نوروزی و افزایش 
مسافرت ها افزایش می یابد و به ویژه در سال های اخیر 
که با کم آبی روبه رو هس��تیم افزایش این موارد دور از 

انتظار نیست.
 ای��ن کارش��ناس بهداش��ت ادام��ه داد: هزین��ه های 
صرف شده براي کنترل این نوع بیماری ها بسیار زیاد 
اس��ت و چه بس��ا باعث مرگ و میر نیز می شود، نکته 
مهم دیگر این اس��ت که بیماري هاي اس��هالي ناش��ي 
از آلودگي ه��اي غذایي معم��وال در 2۴ تا ۴۸ س��اعت 

 بدون هی��چ گونه مداخله پزش��کي بهب��ود مي یابند و 
معموال تشخیص داده نشده و گزارش نمي شوند. 

یزدانی با بی��ان این مطلب اظهارداش��ت: این مس��اله 
کار تش��خیص به موقع و پاس��خ دهي مناسب و کنترل 
بیماران را از سوی مسوولین امر بهداشت و درمان بسیار 
 مش��کل می کند و بروز طغیان هاي بیم��اري منجر به 
 تلف��ات انس��اني و خس��ارت هاي م��ادي ف��راوان

 می شود. 
وی افزود: توصیه می شود کس��انی که در ساعات اولیه 
بیماری با عالیم مربوط به آن، مواجه می ش��وندضمن 
مراجعه به پزشک و قبل از شروع درمان با آنتی بیوتیک 
با مراجعه به مراکزبهداش��تی درمانی ش��بانه روزی و 
اورژانس بیمارس��تان ها نس��بت به نمونه گیری جهت 

تشخیص وبا اقدام کنند.

آمادگ�یمراک�زدرمانیس�رپاییاصفهان
درایامنوروز

طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مراکز درمانی 
سرپایی در اس��تان اصفهان از 25 اسفندماه 92 لغایت 
15 فروردین ماه 9۳ به طور ویژه به مناسبت ایام نوروز 

9۳ فعالیت می کنند.

دانش��گاه علوم پزش��کی اصفه��ان به منظ��ور جلوگیری 
از اخت��الل در فعالیت این مراک��ز در این ای��ام، بازدید از 
مراکز درمانی سرپایی در نظر گرفته ش��ده در اصفهان را 

توسط کارشناسان 
 ناظر و کارشناسان

 ام��ور حقوق��ی به 
 ط��ور ج��دی انجام

 می دهد. 

لیس�ت    
درمان�گاهه�ای
فع�ال س�رپایی

درایامنوروز
رازی  درمان��گاه 
بهارستان، درمانگاه 
کوث��ر، درمان��گاه 
درمان��گاه  آری��ا، 
فاض��ل، درمان��گاه 
موس��ی بن جعفر، 
درمان��گاه اطف��ال 

پارس��یان، درمان��گاه اطف��ال ای��ران مه��ر، درمان��گاه 
بس��یج،  ش��هدای  درمان��گاه  لبنی��ن)س(،  ا ام 
 درمان��گاه ابوالعب��اس، درمان��گاه صاح��ب الزم��ان، 
 درمان��گاه مسجدالرس��ول، درمان��گاه جواداالئم��ه، 
 درمان��گاه ابالفضل، درمان��گاه مهدی��ه، درمان��گاه آراد، 
 درمان��گاه فرهنگی��ان، درمان��گاه رس��الت، درمان��گاه 
 ثامن االئم��ه و درمان��گاه جی مراک��ز درمانی س��رپایی

 هس��تند که بر اس��اس اع��الم دانش��گاه علوم پزش��کی 
 اصفهان، در ایام نوروز به مراجعه کنندگان خدمت رسانی

 می کنند.  

توسعهگردشگريبیماريهايمنتقلهراافزایشدادهاست

مسمومیت هاي غذایي در ایام نوروز افزایش می یابد

مراکزدرمانی
سرپاییدر

استاناصفهان
از۲۵اسفندماه۹۲

لغایت
۱۵فروردینماه۹3

بهطورویژه
بهمناسبتایام

نوروز۹3فعالیت
میکنند

یادداشت

ویزیترایگان۱000بیمارصعبالعالج
تحتپوششکمیتهامداد

 مدی��رکل اداره کمیت��ه ام��داد اس��تان اصفه��ان از ویزی��ت رایگان
 یک هزار بیمار صعب العالج تحت پوشش امداد در منازل خود خبر داد.

 مهدی مجلس آرا در جمع خبرنگاران به ارایه گزارش و عملکرد کمیته 
امداد در سرفصل های مختلف پرداخت و اظهار داشت: مجموعه کمیته 
امداد امام خمینی استان اصفهان با وفاق و همدلی که بین نیروهای خود 
دارد یک حرکت پر شتاب امدادگری را برای مددجویان دنبال می کند.

وی با بیان این که کمیته امداد امام خمینی همه جوانب رسیدگی به یک 
خانواده نیازمند اعم از اشتغال، توانمند سازی در ابعاد مختلف، آموزش 
فنی و حرفه ای، مس��کن، اکرام و ایتام را در نظر می گیرد، گفت: امسال 
کمک های حامیان طرح اکرام و محس��نین و نیز کمک های مردمی و 
همچنین کمک نقدی و غیر نقدی به جشن نیکوکاری در کمیته امداد 

استان اصفهان افزایش داشته است.

اجرای60طرحتحقیقاتی
درزمینهبیماریهایکلیوی

 رییس مرکز تحقیق��ات کلیه دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت:
 تا کنون 60 ط��رح تحقیقاتی در ح��وزه بیماری های کلی��وی در این 
 مرکز انجام ش��ده و 160 عنوان مقاله از آن ها استخراج و منتشر شده

 است.
مژگان مرتضوی اظهار داشت: این مرکز تحقیقات، برنامه هایی را جهت 

اطالع رسانی عمومی درباره بیماری های کلیه اجرا می کند.
وی بیان داش��ت: برگزاری س��مینار آموزش��ی، همای��ش مردمی به 
صورت کمپینگ در اصفهان، نجف آباد، خمینی ش��هر و شاهین شهر 
از برنامه های آموزشی در این هفته اس��ت.رییس مرکز تحقیقات کلیه 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان به برگزاری چهارمین سال برگزاری 
کمپینگ به مناس��بت روز جهانی کلیه در اس��تان اش��اره کرد و بیان 
داشت: اجرای کمپینگ پنج ش��نبه این هفته مصادف با 22 اسفندماه 

برگزار می شود.

پرداختحقوقبازنشستگان
با۲0درصدافزایشازفروردین۹3

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به افزایش 20 درصدی 
حقوق بازنشس��تگان کش��وری در س��ال 1۳9۳ گفت: حق��وق جدید 
بازنشستگان کشوری از ابتدای سال آینده براساس این میزان افزایش 

پرداخت می شود.
ایراندخت عطاریان، افزایش س��طح خدمات رفاهی و بهبود معیش��ت 
اقتصادی بازنشستگان را جزو برنامه ها و رویکرد ملی دولت تدبیر و امید 
عنوان کرد و افزود: مصوبه هیات وزیران درخصوص افزایش 20 درصدی 
حقوق بازنشستگان در سال 1۳9۳ نیز بیانگر توجه و اهتمام ویژه دولت 
 به ارتقای معیش��ت و افزایش رفاه اجتماعی این قش��ر فرهیخته است.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: براساس مصوبه 
هیات وزیران حداقل حقوق بازنشس��تگان و وظیف��ه بگیران صندوق 
بازنشستگی کشوری در سال آینده 600 هزار تومان تعیین شده است.

عطاریان با اش��اره به میانگین حقوق بازنشس��تگان کش��وری در سال 
جاری گفت: میانگین حقوق بازنشستگان در سال 92 حدود 900 هزار 
تومان است که این رقم با احتساب افزایش 20 درصدی حقوق در سال 
جدید به حدود یک میلیون و ۸0 هزار تومان خواهد رسید.مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری افزود: حقوق فروردین ماه بازنشستگان 
با افزایش 20 درصدی پرداخت می شود و به زودی صدور احکام جدید 

یک میلیون و 200 هزار بازنشسته نیز آغاز خواهد شد.

میزبانی۱۱00مدرسهدراصفهاناز
میهمانانفرهنگیکشور

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 1100 مدرسه 
استان اصفهان در ایام نوروز میزبان میهمانان فرهنگی کشور است.

 سید کمال خشوعی اظهار داشت: ستاد اسکان نوروزی برای میهمانان 
فرهنگی در آموزش و پرورش استان اصفهان و کمیته های این ستاد و 
ستادهای نواحی  تشکیل شده است. وی افزود: ۴0 ستاد فرعی در کنار 
ستاد اصلی کار اسکان مسافران نوروزی را انجام می دهند که مسافران 
فرهنگی در ایام نوروز با سفر به اصفهان دغدغه اسکان نداشته باشند و 
از آن ها در اسکان پذیرایی می شود. معاون پشتیبانی آموزش و پرورش 
استان اصفهان با اشاره به این که آماده س��ازی مدارس برای اسکان در 
حال انجام اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 11 هزار کالس آموزشی در قالب 
هزار و 100 مدرسه برای اسکان مس��افران نوروزی در استان اصفهان 
در ایام نوروز 9۳ پیش بینی شده است.وی بیان کرد: ثبت نام اینترنتی 
از چند روز گذشته آغاز شده و اس��تان اصفهان در این باره پیشتاز بوده 
 که تا کنون هزار و 172 نفر برای اس��کان در مدارس اس��تان اصفهان

 ثبت نام کرده اند. خشوعی افزود: با توجه به ظرفیت های استان اصفهان، 
این استان سهم باالیی از مسافران نوروزی کشور را دارد که ایجاد فضایی 

مناسب و مورد پسند برای مسافران مورد توجه است.

اجرایطرحکشیکنوروزی
تا۱۵فروردینادامهدارد

مس��وول کش��یک نوروزی تعزیرات حکومتی از اس��تقرار ۴۸0 شعبه 
 کشیک نوروزی در کشور خبر داد و گفت: اجرای طرح کشیک نوروزی 

تا 15 فروردین ادامه دارد.
علیرضا جواهری گفت: مرحله اول کش��یک نوروزی سازمان تعزیرات 

حکومتی از 17 اسفند آغاز شده و تا 29 اسفندماه ادامه دارد.
وی با اش��اره به اجرای مرحله دوم کش��یک نوروزی گفت: مرحله دوم 
کشیک نوروزی از اول تا 15 فروردین ماه 9۳ آغاز می شود و رسیدگی ها 
در سه محور کاال و خدمات، بهداشت و درمان و دارو و همچنین قاچاق 

کاال صورت می گیرد.
جواهری با تاکید بر این که هنوز آماری از میزان تخلفات صورت گرفته 
گزارش نش��ده، افزود: ما در مرحله اول بر روند فروش کاالهای اساسی 
همچون برنج، روغن، گوش��ت، تخم مرغ، آجیل، ش��یرینی، و پوشاک 

نظارت می کنیم.
مس��وول کش��یک نوروزی س��ازمان تعزیرات حکومتی خاطرنش��ان 
 ک��رد: م��ا از اول فروردین ماه نظ��ارت بر میهم��ان س��راها، هتل ها و 
رستوران های غذاخوری ش��هری و بین شهری را در دس��تور کار قرار 
خواهیم داد، همچنین نظارت بر انبارها و سردخانه ها را در دستورکار 

داریم تا ازاحتکار میوه جلوگیری شود.
جواهری در پایان گفت: 200 شعبه مستقر و 2۸0 شعبه سیار در طرح 

کشیک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی فعال هستند.

اخبارکوتاه
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کارشناسپیشبینیهواشناسیاستان:

هوایاصفهان6درجهسردمیشود
پلیسراهفرماندهيانتظاميمازندران:

اعمالمحدودیتهايترافیکينوروزدرمحورکندوان

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان با اعالم این 
که ناپایداری هوا تا آخر هفته ادامه دارد، گفت: دمای اصفهان 

بین دو تا 6 درجه کاهش پیدا می کند. ساناز جعفری در مورد 
آخرین وضعیت دمای هوای اصفهان اظهارداش��ت: بررس��ی 
نقشه های هواشناسی بیانگر ورود س��امانه بارش زا به استان  
اصفهان است.وی افزود: بر این اس��اس افزایش ابر، وزش باد 
نسبتا شدید، رگبار پراکنده و رعد و برق در بخشی از مناطق 
به ویژه غرب، جنوب،جنوب غرب و مرکز اس��تان پیش بینی 
می شود. کارش��ناس پیش بینی هواشناس��ی استان اصفهان 
تصریح کرد: دمای هوا امروز دو  تا 6 درجه کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: دمای هوای اصفهان هم اکنون حداقل هش��ت 
و حداکث��ر 16 درجه باالی صفر اس��ت. جعف��ری بیان کرد: 
گرم ترین نقط��ه اصفهان ورزن��ه و خنک ترین نقطه اس��تان 

فریدون شهر گزارش شده است.
پلیس راه فرماندهي انتظامي مازندران از اعمال محدودیت هاي 
ترافیکي ایام نوروز در محور چالوس – کرج  خبر داد.در اطالعیه 

پلیس راه فرماندهي انتظامي مازندران آمده است: 
» تردد انواع وس��ایل نقلیه از س��اعت 21 روز پنج ش��نبه 29 
اسفندماه تا س��اعت 9 صبح روز جمعه اول فروردین ماه 9۳ از  

مرزن آباد به سمت کرج  ممنوع مي باشد. 
براس��اس این گزارش، تردد خودروها با اعالم ماموران پلیس 
 راه مستقر در محل تردد انواع وس��ایل نقلیه از ساعت 2۴ روز 
پنج ش��نبه 29 اس��فندماه تا س��اعت 9 صبح روز جمعه اول 
فروردین ماه از میدان  امیرکبیر  کرج به س��مت مرزن آباد به 
صورت یک طرفه خواهد بود.  این گزارش مي افزاید، تردد انواع 
وسایل نقلیه از ساعت 20 روز جمعه اول فروردین ماه تا ساعت 
۸ صبح روز ش��نبه دوم فروردین ماه 9۳ از مرزن آباد به سمت 

کرج ممنوع مي باشد. 

 ش��هردار منطقه 7 اصفه��ان با بیان ای��ن که منطق��ه 7 در اجراي
 پروژه هاي مش��ارکتي ب��ه بالندگي خوبي رس��یده اس��ت، اظهار 
 داش��ت: پ��روژه هاي مش��ارکتي پش��توانه خوب��ي ب��راي اجراي

 طرح هاي منطقه اس��ت.احمدرضا مصور درحاشیه بهره برداري از 
طرح هاي منطقه 7 و س��ازمان میادین گفت: دیروز خیابان شاهد 
 یکي ازپروژه هاي مهم منطقه که از آرزوهاي دیرینه مردم محسوب 
مي شد،به بهره برداري رسید. وي با اشاره به این که خیابان شاهد در 
منطقه جنوب بزرگراه چمران قرار دارد، افزود: این خیابان به طول 

هزار متر و عرض 2۴ متر در دل بافت فرسوده احداث شده است. 
شهردار منطقه 7 اصفهان به احداث پارکینگ طبقاتي چمران اشاره و 
تصریح کرد: پارکینگ چمران به وسعت 15 هزارمترمربع در 5 طبقه 

احداث شده که ظرفیت پارک ۳60 خودرو را دارد. 
مصور با بیان این که س��اماندهي میدان المپی��ک به منظور تامین 
ایمني ساکنان شهرک میالد و ساماندهي ورودي شهر از سمت بلوار 
 فرزانگان نیز از دیگر طرح هاي این منطقه اس��ت، خاطرنشان کرد: 

با اجراي این طرح قطر میدان از 60 به 160 متر افزایش یافت. 

 وي با اش��اره ب��ه این که باش��گاه 
شماره 2 ش��هرداري نیز با ۴ سالن 
و ظرفی��ت ی��ک ه��زار و 200 نفر 
تکمیل و ب��ه بهره برداري رس��ید، 
اظهار داشت: یکي دیگر از طرح هاي 
مهم که مورد تاکید شهردار اصفهان 
 نیز بوده اس��ت اجراي پ��روژه هاي 
محله محور مي باشد که دیروز یک 
میلیارد و 700 میلیون تومان پروژه 

محله محور از جمله روکش، بازسازي و آسفالت معابر در دل محالت 
 به بهره برداري رس��ید. ش��هردار منطقه 7 اصفهان با بیان این که

 ۴00 میلیون توم��ان براي دفع آب هاي س��طحي در بافت داخلي 

محالت نیز هزینه شده است، 
ادامه داد: اصالح هندس��ي ، 
اح��داث فضاي س��بز و غیره 
از دیگر پ��روژه ه��اي محله 
مح��ور منطقه اس��ت. مصور 
با تاکی��د بر این ک��ه منطقه 
7 در پروژه مش��ارکتي نیز به 
بالندگي خوبي رسیده است، 
گفت:پروژه هاي مش��ارکتي 
پشتوانه خوبي براي اجراي طرح هاي منطقه است از این رو اکنون 
اجراي 60 هزار متر پروژه مشارکتي در دس��ت اجراست. وي افزود: 
تفاهم نامه اجراي ۳0 هزار متر پروژه مشارکتي نیز منعقد شده است 

که در سال آینده انجام مي شود. شهردار منطقه 7 اصفهان با اشاره به 
این که 17 پروژه نیز با حدود ۳0 میلیارد تومان اعتبار در دس��ت اجرا 
است و تا پایان نیمه اول سال آینده افتتاح مي شود، تصریح کرد: احداث 
خیابان هاي نخل، ۳6 متري فدک، ادامه ابوریحان از جمله پروژه هاي در 
دست اجراي منطقه است. مصور با بیان این که دو پل مکانیزه عابر پیاده 
 نیز خریداري شده اس��ت که بعد از نوروز نصب مي شود، اظهار داشت: 
1۸ پروژه با ۳0 میلیارد تومان اعتبار نیز براي سال آینده پیش بیني شده 
است که مي توان به احداث خیابان شهید احمدي، احداث تقاطع 25 آبان 

و مجموعه مشارکتي گلستان اشاره کرد. 
زمینهاش�تغال۱0هزارنفردرش�هركصنعتيامیرکبیر

فراهمشدهاست
     مدیرعامل س��ازمان میادین و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري 
اصفهان با اشاره به افتتاح رس��مي 17 پروژه در این سازمان اعالم کرد: 
2 هزار واحد صنعتي از سوي سازمان میادین در شهرک امیرکبیر ایجاد 
شده است که این مهم زمینه اش��تغال 10 هزار نفر را در این مجموعه 

فراهم کرده است.

رییس انجمن باروری و ناب��اروری می گوید: داروهای ناباروری 
با اثر بخش��ی بیش��تر باید زیر پوش��ش بیمه ب��رود و بیماران 
 مجبورند برای دریافت داروی بیمه ای در داروخانه های سطح

  ش��هر س��رگردان ش��ده و ب��ا نس��خه دس��ت و پا شکس��ته 
برگردند.

باالخره پس از سال ها کش و قوس ،مسووالن کشور و بیمه به 
این نتیجه رس��یدند که درمان ناباروری نه تنها درمانی لوکس 
نیست بلکه با اس��تفاده از ظرفیت زوجین نابارور که 20 درصد 
از جمعیت بارور را شامل می ش��وند می توان به رشد جمعیت 
کمک کرد. اما به گفته ریی��س انجمن باروری و ناباروری ایران 
ظاهرا لیس��ت 10 قلم داروی��ی که به تازگی زیر پوش��ش قرار 

گرفت��ه و ۴0 درصد هزینه  اش را بیمه پوش��ش می دهد با اما و 
اگرهایی روبه رواس��ت.  محمد علی خلیلی اظهار داش��ت: اگر 
 چه بیمه ش��دن 10 قل��م از داروهای درمان ناب��اروری پس از

 سال ها گام مثبتی برای رفع نیاز بیماران است اما در این راستا 
از انجمن ب��اروری و ناب��اروری نظرخواهی نش��ده و داروهایی 
 ک��ه از نظر ما اث��ر بخش��ی بهتری دارن��د در این لیس��ت قرار

 نگرفته اند.
 وی تصریح کرد: معتقدیم این لیس��ت دارویی برای پوش��ش

 بیمه ای باید بازنگری ش��ود. در عین حال موضوع را به وزارت 
 بهداش��ت منعک��س کرد ه ای��م ک��ه امیدواری��م نتیجه بخش 

باشد.

خلیلی با اشاره به این که مراکز درمان بزرگ ناباروری در داخل 
مجموعه خود داروخانه تخصصی دارند افزود: پیش از این مراکز 
بزرگ و تخصصی درمان ناباروی مانند رویان، ابن س��ینا و یزد 
داروهایی که اثربخشی بهتری دارند تهیه و در اختیار بیمار قرار 
می دادند ولی با بیمه شدن این اقالم دارویی پزشک متخصص 
دارویی که اثربخشی بهتری دارد را برای بیمار تجویز می کرده 
و بیمار نیز مستقیم همان لیست دارویی را از داخل مرکز تهیه 

می کرد.
وی ادامه داد: اما اکن��ون بیمار برای تهیه یک نس��خه باید به 
داروخانه های سطح شهر برود که هر داروخانه ای ممکن است 

یک یا چند قلم از نسخه را داشته باشد.

رییس انجمن باروری و ناباروری گفت: خیلی اوقات داروخانه ها 
به جای داروی تجویز ش��ده مش��ابه آن را به بیمار می دهند و 
در نهایت بیمار با یک نسخه دس��ت و پا شکسته پیش پزشک 

برمی گردد که در نتیجه درمان نیز تاثیرگذار است.
وی افزود: این در حالی اس��ت که بیمه ها هم اکنون ۴0 درصد 
هزینه این داروها را می پردازند و 60 درصد را بیمار همچنان از 

جیبش می پردازد.
خلیلی به این نکته اشاره کرد که در صورت انعقاد قرارداد بیمه ها 
با داروخانه های تخصصی داخل مراکز بزرگ درمان ناباروری با 
 این ظرفیت می ت��وان این گره را باز کرد ت��ا این ناهماهنگی ها 

بر نتیجه درمان بیماران تاثیری نگذارد.

درآیینبهرهبرداريازطرحهايمنطقهعنوانشد

منطقه۷دراجرايپروژههايمشارکتيبهبالندگيرسیدهاست

رییسانجمنباروریوناباروری:

سرگردانیبیمارانناباروردرداروخانهها



اخبار کوتاهيادداشت

 مشکل اول شیالت سمیرم 
موضوع تغییر کاربری است

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم، مشکالت بخش شیالت 
شهرستان سمیرم را در سه موضوع تغییر کاربری ، تصرف مازاد بر مصرف و 
تخصیص آب خالصه کرد و گفت: مشکل اول بخش شیالت سمیرم تغییر 
کاربری است.همتعلی انصاری در شورای اداری شهرستان سمیرم که در 
سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان سمیرم برگزار شد با اعالم این خبر 
اظهار داشت: در حال حاضر استانداردهایی برای بخش شیالت وجود دارد 

که الزم است همه طبق موازین قانونی آن استانداردها را رعایت کنند.
وی افزود: آلودگی محیطی و شیوع بیماری ها در بخش شیالت از تبعات 
فقدان رعایت قوانین و اس��تانداردهای موجود اس��ت.مدیر اداره جهاد 
کشاورزی شهرستان س��میرم بیان داش��ت: در حال حاضر شهرستان 
سمیرم با تولید بیش از 53 درصد ماهیان سرد آبی استان اصفهان با فاصله 
زیاد از شهرستان دوم استان اصفهان در رتبه دوم استان در تولید ماهیان 

سرد آبی است.

کلیدهای خارجی دژنگتور واحد 
نورد مقدماتی فوالد بومی سازی شد

سرپرست واحد نورد گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با همکاری 
کارکنان و کارشناسان فوالد مبارکه و شرکت های سازنده داخلی، پروژه 
جایگزینی کلیدهای دژنگتور واحد نورد مقدماتی این شرکت با موفقیت 
انجام شد. صادق طهماسبی افزود: کلیدهای دژنگتور کشویی تابلوهای 
متال کلد ن��ورد مقدماتی واحد پنج) 12KV/HA3( که س��اخت یک 
کارخانه ایتالیایی و از رده خارج بود و هر لحظه می توانست خطوط تولید 
را با توقف جدی مواجه کند، بدون هرگونه توقف به خطوط تولید با کلید 
دژنگتورهای HD4 جایگزین ش��د.وی تصریح کرد: کلیدهای دژنگتور 
کشویی تابلوهای متال کلد نورد مقدماتی در صورت بروز اشکال فنی به 
دلیل نداشتن رزرو می توانست موجب توقف در خط تولید شود.وی گفت: 
امکان تهیه کلید اصلی و قطعات آن وجود نداشت و برای پیشگیری از بروز 
مشکل، با عملیات مهندسی معکوس و بومی سازی با کلیدهای دژنگتور 
گازی HD4 جایگزین شد.شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تولید بیش از 

شش میلیون تن بزرگ ترین تولید کننده فوالد خام کشور است.

بهره برداری بی رويه ،عامل تخريب 
عرصه های طبیعی است

 مدیر بیابان زدایی اداره کل منابع طبیع��ی و آبخیزداری اصفهان گفت: 
بهره برداری بی رویه و دخالت انسانی طی سه دهه گذشته عامل تخریب 
عرصه های طبیعی کشور و از جمله این استان است. غالمرضا ساعی افزود: 
شرایط کشور طی این سال ها از جمله جنگ تحمیلی و تحریم ها موجب 
 ش��ده تا فرصت طلبان با قطع درختان و بهره برداری های غیراصولی از

 آب های زیرزمینی عرصه های طبیعی را تخریب کنند. 
 وی تصری��ح ک��رد: حفاظ��ت از عرصه ه��ای طبیعی بدون مش��ارکت
 سازمان های مردم نهاد و فرهنگ سازی در این زمینه امکان پذیر نیست.

 تولید سواری های دوگانه سوز
 کاهش يافت

تولید سواری های دوگانه سوز در بهمن ماه امس��ال کاهش یافته است.
براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید پژو 405 دوگانه سوز تولیدی 
ایران خ��ودرو مرک��زی در بهمن ماه امس��ال با رش��د 17/1 درصدی از 
1483 دس��تگاه در بهمن ماه 91 به 1737 دستگاه افزایش یافته است.

تولید سمند دوگانه س��وز نیز با افت 97/3 درصدی از 2834 دستگاه در 
 بهمن 91 به 77 دستگاه کاهش یافته اس��ت.تولید پژو 405 دوگانه سوز 
ایران خودروی خراسان با کاهش صد درصدی از 542 دستگاه در بهمن 
91 به صفر رسیده است.بهمن ماه امسال تولید پژو پارس دوگانه سوز ایران 
خودرو خراسان با کاهش48/4 درصدی از 1924 دستگاه به 993 دستگاه 
رسیده است.تولید نسیم و صبا دوگانه سوز نیز با کاهش 29/7 درصدی 

از 2327 دستگاه در بهمن ماه 91 به 1637 دستگاه کاهش یافته است.

 تولید 10 هزار تن تجهیزات
 فوق سنگین فوالدی در اصفهان

      مدیرعامل واحد تولیدي تام کار گفت: امس��ال 10 هزار تن تجهیزات
 فوق س��نگین فوالدي در بزرگ ترین واحدماشین سازي کشور ساخته 
شده اس��ت.برکتین با تاکید بر این که از ابتدای س��ال جاری تاکنون با 
این میزان تولید بی��ش از 240 میلیون دالر صرف��ه جویي ارزي حاصل 
شده است، اظهار داشت: رش��د10 درصدي تولید فوالد استان با ساخت 
این تجهیزات در کارخانه فوالد مبارکه از دیگر دس��تاوردهاي این واحد 
تولیدي اس��ت.وی افزود: تجهیزات فوالدي فوق س��نگین پیش از این 
از کش��ورهاي ایتالیا و آلمان وارد مي ش��د. مدیرعامل واحد تولیدي تام 
 کار ساخت انواع دیس��ک هاي گندله س��ازي، واگن هاي حمل گندله، 
کوره هاي قوس الکتریکي، پاتیل هاي ذوب و سرباره و مخاذن نگهدارنده 
مواد ذوب ش��ده را از مهمترین محصوالت فوالدي فوق س��نگین واحد 
تولیدي تام کار برش��مرد. وی قیمت تمام شده ساخت این تجهیزات در 
این واحد تولیدي را یک دهم قیمت مشابه خارجي دانست و بیان داشت: 
دراین واحد تولیدي س��االنه 30 قطع��ه فوالدي ب��ا وزن 30 تا 100 تن 

ساخته مي شود.

 هنوز خبری از اسکناس نو
 در بانک های اصفهان نیست

 در حالی که بانک مرکزی از آغاز توزیع اس��کناس نو ازدیروز در ش��عب 
بانک های منتخب خبر داد اما به گفته مسووالن اصفهانی هنوز خبری 
از پول نو در بانک های اصفهان نیست.ناظر پولی بانک مرکزی در استان 
اصفهان، اظهار داشت: هنوز تهران تصمیمی برای میزان سهمیه اسکناس 
نو در اس��تان اصفهان نگرفته اس��ت. جعفری تاکید کرد: البته به میزان 
نیاز بانک های اس��تان اصفهان، ایران چک های نو در اختیار آن ها قرار 
داده می شود. وی از رقم اس��کناس های چاپ شده در کشور برای نوروز 
93 اظهار بی اطالعی کرد و افزود: با توجه به تعداد باالی شعب بانکی در 
کشور تقسیم پول نو بین 30 استان کشور هنوز در تهران مشخص نشده 
است. پیش از این نیز بانک مرکزی اعالم کرده بود: بانک های ملی، سپه، 
کارآفرین، اقتصاد نوین و پست بانک به عنوان بانک های عامل ازدیروز تا 
پایان سال موظف به توزیع اسکناس نو است و از هر نوع اسکناس، یک صد 
برگ در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد. همچنین شعب منتخب بانک ها 
در قبال تحویل اسکناس نو، مجاز است فقط معادل وجه را دریافت کند و 
درخواست وجه بیشتر تخلف محسوب می شود و هموطنان می توانند برای 

برخورد، موارد تخلف را به بانک مرکزی گزارش دهند. 

تولید 40 کیلووات برق 
مصرفی نظام  مهندسی

توزيع برنج ايرانی در 
مرحله دوم سبد کاال

     رییس سازمان نظام مهندسي استان گفت: سازمان نظام مهندسي اصفهان 
با نصب پانل هاي خورشیدي ، 40 کیلو وات برق مصرفي خود را تولید مي کند.

پزشکی با بیان این که در ایران مصرف برق ساختمان ها با توجه به نوع کاربري 
نسبت به ساختمان هاي اروپایي3/5 برابر است، اظهار داشت: در ایران میزان 
تابش خورشید 1800 تا 2200 وات بر متر مربع و در استان اصفهان این تابش 
3500 تا 5000 وات بر متر مربع است که این مقدار تابش ظرفیت خوبي براي 
استفاده از خورشید به عنوان مولد انرژي به وجود آورده است. وی با اشاره به 
 این که با نصب پانل هاي خورش��یدي بر بام ساختمان نظام مهندسي استان

35 درصد ب��رق مصرفي ای��ن اداره تامین مي ش��ود، تاکید ک��رد: براي این 
 اقدام س��ازمان واحد انرژي هاي نو در نظام مهندس��ی دایر ش��د تا بر مبحث 
 19 قان��ون س��اختمان و نظ��ارت بر نص��ب این پان��ل ها نظارت بیش��تري 

شود. 

معاون توس��عه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه 
به تامین کاالهای سبد کاالیی از محل تولید داخل قرار است 20 هزار تن برنج 
ایرانی از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزی��ع در مرحله دوم از 
برنج کاران شمال کشور خریداری شود.مجتبی خسروتاج از توزیع برنج ایرانی 
در مرحله دوم س��بد کاالیی خبر داد و گفت: در خصوص کاالهایی که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به مناسبت های مختلف توزیع می کند، یکی از بحث ها 
این بود که در کنار برنج وارداتی توزیعی اگر امکانش فراهم باش��د از ظرفیت 

داخلی نیز استفاده شود.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده است که مشکلی در 
رابطه با این که از برنج داخلی استفاده کنیم وجود ندارد، ولی قیمت برنج ایرانی 
از برنج وارداتی بیش��تر اس��ت و برای جای دادن برنج ایرانی در سبد کاال این 

وزارتخانه نیازمند منابع بیشتری است.

4
امداد مشترک دو غول خودروسازی به مناسبت شب عید

مدیرعامل ایساکو از فعال شدن 126 اکیپ امداد نوروزی از 25 اسفندماه در جاده های کشور خبرداد و گفت: امداد 
مشترک نوروزی خودروها امسال با مشارکت ایران خودرو و سایپا در سراسر کشور برگزار می شود و تا 17 فروردین 

93 ادامه خواهد داشت.
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این روزها خیاب��ان  و بازارهای اصفهان مملو از جمعیتی ش��ده که 
خود را برای عید نوروز آماده می کنند طبق سال های گذشته سری 
به مغازه های آجیل و خشکبار زدیم تا حال و هوای بازار آجیل را از 
نزدیک مشاهده کنیم. شاید بتوان گفت امسال بازار آجیل نسبت 
به سال گذشته با استقبال بهتری مواجه ش��ده اما باز هم خبری از 
جمعیت زیاد و صف های طوالنی خرید آجیل همانند س��ال های 
گذشته نیست. به یکی از مغازه های آجیل فروشی شهر وارد شدیم 
قیمت آجیل در این مغازه متفاوت است و به قول یکی از فروشندگان 

نرخ ها بستگی به کیفیت و نوع آن دارد.
    آجیل ارزان نشده، مجبور به خريدم 

 یکی از خریداران در خصوص قیمت آجیل نسبت به سال گذشته
 به ایمنا، گفت: امس��ال نیز مانند س��ال گذش��ته قیمت ها تغییر 
محسوسی نیافته اما به دلیل رفت  و آمدی که به مناسبت عید نوروز 

داریم مجبور هستم به میزان محدود آجیل خریداری کنم. 
خانم مسنی که در حال خرید آجیل بود با اشاره به این که قیمت ها 
کمی کاهش یافته اما بازهم مردم قادر به خرید نیستند، تاکید کرد: 

در حال حاضر حقوق مردم هنوز به حد و اندازه ای نرسیده که بتوانند 
هم مایحتاج ش��ب عید خود و خانواده را تامین کنند و هم بتوانند 
تنقالتی از جمله آجیل خریداری کنند. ع��ده ای دیگر نیز که وارد 
مغازه آجیل فروشی می ش��دند فقط به یک نگاه و پرسیدن قیمت 
بسنده کرده و به راه خود ادامه دادند. یکی از آن ها معتقد بود، خرید 
آجیل دیگر برای خانواده ها مقرون به صرفه نیست چون باید نصف 
بیشتر حقوق خود را برای خرید آن هزینه کنند که با درآمدی که 

اکثر مردم دارند این کار عملی نیست.
یکی دیگر از خریداران آجیل نیز در خصوص وضعیت این تنقالت 
نسبت به سال گذشته،گفت: سال گذشته قیمت آجیل بسیار باال 
بود نتوانستیم به اندازه دلخواه خریداری کنیم اما امسال از قیمت 

آن راضی هستم به این دلیل به اندازه دلخواه خریداری می کنم. 
    افزايش ۵ درصدی استقبال مردم نسبت به سال گذشته 
یکی از فروشندگان آجیل نیز  گفت: امس��ال خرید آجیل نسبت 
به سال گذشته فقط 5 درصد افزایش داشته که با توجه به کاهش 
محسوس این تنقالت می ش��ود گفت استقبال آن چنانی به چشم 

نمی خورد. وی ادامه داد: ما سعی کردیم قیمت ها را در سال جاری 
کاهش دهیم تا مردم بتوانند آجیل ش��ب عید را خریداری کنند. 
این فروش��نده تاکید کرد: حدود 70 درصد آجیل از قبیل پس��ته، 
بادام و فندق نسبت به سال گذشته کاهش داشته و فقط 30 درصد 
محصوالت باقیمانده همچ��ون تخمه ژاپنی کاهش محسوس��ی 

نداشته است. 
    کاهش 10 تا ۲0 درصدی قیمت آجیل 

رییس اتحادیه خواروبار اصفهان نیز گف��ت: در حال حاضر توزیع 
آجیل بیش از تقاضا و به وفور در بازار وجود دارد و در این خصوص 
مش��کلی وجود ندارد. مصطفی بحق، به قیمت برخی اقالم آجیل 
 اش��اره کرد و ادامه داد: در ح��ال حاضر نرخ پس��ته از کیلویی 25

 ت��ا 40 ه��زار توم��ان و مغزه 
بادام نیز از کیلوی��ی 22 تا 30 
هزار تومان در ب��ازار به فروش 
می رس��د. وی اف��زود: قیمت 
آجیل برای نوروز امسال نسبت 
به سال گذشته 10 تا 20 درصد 

کاهش داشته است. 
    عدم خريد آجیل ش�ب 
عید به روزهای پايانی سال 

ریی��س اتحادی��ه خش��کبار 
کش��وری نی��ز در خص��وص 
وضعیت بازار خری��د و فروش 
آجیل، اظه��ار داش��ت: تصور 
می کردیم امس��ال نیز همانند 
سال گذش��ته وضعیت خرید و 
فروش بازار مناسب نباشد اما در 

روزهای اخیر رونق به بازار برگشته و دلیل آن قیمت  مناسب آجیل 
نسبت به سال گذشته و تناسب آن با درآمد مردم است. ارزانی با بیان 
 این که امیدواریم خرید و رونق بازار تا شب عید ادامه یابد، ادامه داد: 
در حال حاضر قیمت آجیل متوسط 30 هزار تومان است که حتی 
در برخی شهرستان ها در بازدید هایی که انجام دادیم شاهد فروش 
آجیل با قیمت 15 هزار تومان هستیم. وی خطاب به مردم، گفت: 
توصیه ای که به مردم دارم این اس��ت که خرید آجیل را به روز های 
پایانی سال موکول نکنند زیرا طبق روال همیشگی و با توجه به این 
که قیم�ت ها تابع عرضه وتقاضا است، نرخ آجیل در روز های پایانی 

افزایش حدود 10 درصدی پیدا می کند. 
رییس اتحادیه خشکبار تصریح کرد: به دلیل این که سال گذشته مردم 
از خرید آجیل خودداری کردند بار آجیل روی دست فروشندگان ماند، 
برای همین امسال با احتیاط بیشتری اقدام به عرضه کردند، بنابراین مردم 
سعی کنند خرید خود را به روز های پایانی موکول نکنند تا با نرخ های 
مناسب تری نیاز خود را تامین کنند.گفتنی است؛ برای رفاه حال مردم 
سایت http://nutsnews.ir/ به عنوان سایت تحلیلی صنعت خشکبار 
کشور راه اندازی شده که قیمت پایه برخی از مهمترین خشکبار مصرفی 

مردم را در ایام نوروز اعالم کرده است.

افزايش ۵ درصدی استقبال مردم از خريد آجیل شب عید

نرخ ها بازار آجیل را داغ نکرد 
 قیمت فرش دستباف با

 فرش ماشینی برابری می کند

رییس ش��رکت س��هامی فرش ایران با تاکید بر این که 
قیمت فرش دس��تباف با فرش ماشینی برابری می کند، 
گف��ت: فرش دس��تباف ی��ک کاالی مصرفی نیس��ت و 
مردم می توانند فرش مس��تعمل خ��ود را به بهایی بیش 
 از قیمت خرید بفروش��ند و س��رمایه خود را از دس��ت

 ندهند.
محمدرضا عابداظهار داش��ت: در س��ال های اخیر، نگاه 
سهل انگارانه بخشی از بدنه تولید فرش دستباف که برای 
کاستن از قیمت تمام شده محصول، رو به کاهش کیفیت 
آورده اند، نگرش��ی را در بین مردم ترویج داده است که 
فرش دستباف، کاالیی مصرفی است و دیگر به عنوان یک 
کاالی س��رمایه ای از آن یاد نمی شود؛ در حالی که مردم 
می توانند هر زمان که اراده کنند، فرش مستعمل خود را 
به بهایی اغلب بیشتر از قیمت خرید بفروشند و سرمایه 

خود را از دست ندهند.
وی تصریح ک��رد: ترویج این نگاه س��بب ش��ده تا مردم 
به خری��د فرش های ماش��ینی روی آورن��د در حالی که 
گاه قیمت فرش های ماش��ینی، هم س��طح قیمت یک 
تخته فرش دس��تباف اس��ت، اما مردم تص��ور می کنند 
که فرش دس��تباف حتما قیمتی دارد که از توان خرید 
آن ها خ��ارج اس��ت.وی تاکید ک��رد: مش��تریان فرش 
دستباف ایران باید آگاه باش��ند که به خانه آوردن فرش 
 دستباف تنها خرید نیست، بلکه یک سرمایه گذاری نیز 

هست.
رییس شرکت س��هامی فرش ایران با اش��اره به فرصت 
ایجاد ش��ده در جش��نواره فروش فرش دس��تباف برای 
مردم گف��ت: این جش��نواره 22 اس��فند ماه ب��ه پایان 
می رس��د و مردم در فرص��ت باقیمان��ده م��ی توانند با 
 مراجعه به فروشگاه های منتخب از این فرصت بهره مند 

شوند.
به گفته عابد، تنوع فرش دستباف به لحاظ قیمت، طرح 
و نقش در کش��ور آن قدر باالس��ت که هر خانوار ایرانی 
می تواند به راحتی با همان هزینه ای که برای خرید فرش 

ماشینی می کند، یک تخته فرش دستباف بخرد.

 امسال بازار آجیل 
نسبت به سال 

گذشته با استقبال 
بهتری مواجه شده 

 اما باز هم خبری 
 از جمعیت زياد

 و صف های طوالنی 
 خريد آجیل 

همانند سال های 
گذشته نیست

مدیر عامل ش��رکت حمل و نق��ل ریلی رجاء گفت: درخواس��تی 
مبنی بر افزایش قیمت بلیت ه��ای قطار در زمان های پیک تقاضا 
ارایه داده ایم چراکه افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت بلیت قطار 

معقول است.
سید حسن موسوی نژاد در نشست خبری با بیان این که درخواست 
این افزایش قیم��ت را به راه آه��ن ارایه داده ایم و منتظر پاس��خ 
 هس��تیم، گفت: در زمان های پیک س��فر، قیمت بلیت قطارهای

 با کیفیت باید افزایش یابد که در صورت موافقت، این کار از سال 
93 اجرایی می شود.

وی با بیان این که شبکه ریلی کشور باید توسعه یابد و هزینه های 
خود را تامین کند، اظهار داشت: در شبکه ریلی باید سرویس های 
 ارزان قیمت برای مردم داشته باش��یم اما این اجازه را بدهیم که 
در ص��ورت تمای��ل متقاضی��ان ،قطارهایی ب��ا کیفی��ت بهتر و 
سرویس دهی باال و با قیمت گران تری در اختیار آن ها قرار گیرد.

موس��وی نژاد درباره  ارتقای سیس��تم فروش بلی��ت گفت: تغییر 
روش صدور بلیت با اس��تفاده از تکنول��وژی بارکد های دو بعدی 
با قابلیت پرین��ت روی کاغذ ه��ای معمولی به جای اس��تفاده از 
 بلیت ه��ای اوراق به��ادار قدیم��ی ک��ه در پیش ف��روش اخی��ر

 120 میلی��ون توم��ان صرفه جویی به دنبال داش��ته اس��ت که 

این رقم برای سال آینده 
مبلغی حدود یک میلیارد 
 تومان پیش بینی می شود.

 مدی��ر عام��ل ش��رکت 
حمل  و نقل ریل��ی رجاء 
اظهار داش��ت: اختصاص 
س��همیه  40 درصدی به 
ف��روش بلی��ت اینترنتی 
ب��ه دلیل ح��ذف کارمزد 
آژانس ه��ا، مبلغی حدود 

100 میلیون تومان صرفه جویی در پیش ف��روش اخیر به دنبال 
داشته است.

      فروش موبايلی بلیت قطار
وی با اش��اره به ف��روش موبایلی بلی��ت گفت: برنامه  آزمایش��ی 

ای��ن کار انجام ش��ده 
و بع��د از ن��وروز 93 
فروش موبایلی را آغاز 
می کنیم.موسوی نژاد با 
اشاره به انجام مقدمات 
فروش بلی��ت از طریق 
کیوسک و تلفن همراه 
گفت: در برنامه داریم 
که این کیوس��ک ها را 
ابت��دا در مجتمع های 
خوابگاهی راه اندازی کنیم و پس از آن تالش می کنیم بحث فروش 
بلیت از طریق کیوسک را تا نیمه اول سال آینده در همه جا داشته 
 باش��یم.مدیر عامل ش��رکت حمل  و نقل ریلی رجاء اظهارداشت:

 35 درصد فروش بلیت نوروزی در سه روز پیش فروش اینترنتی 

یعن��ی در تاریخ ه��ای 26، 27 و 28 بهمن م��اه انج��ام ش��د.وی 
درباره آزاد س��ازی قیمت ها گف��ت: امیدواریم آزاد س��ازی باعث 
ارزان سازی قیمت ها شود نه گران سازی؛ در بحث حمل  و نقل ریلی 
سرویس های بهتر، می تواند با قیمت باالتری عرضه شود و مردم نیز 

پول بیشتری می توانند پرداخت کنند.
      تخفیف 30 درصدی برخی قطارها در ايام نوروز

موس��وی نژاد از تخفیف 30 درصدی برخی قطارها در ایام نوروز 
خبر داد و اظهارداشت: علی رغم این که بیشترین هزینه را در ایام 

نوروز صرف می کنیم بیشترین درآمد را نداریم.
مدیر عامل شرکت حمل  و نقل ریلی رجاء با اشاره به بحث افزایش 
سرعت قطارها گفت: این موضوع به چندین عامل بستگی دارد و 
س��رمایه گذاری در این بخش به عهده دولت و معاونت ساخت و 
توسعه راه آهن است؛ به عنوان مثال بحث افزایش سرعت تهران – 
مشهد به 200 کیلومتر از پروژه های سال آینده این شرکت است.

وی ادامه داد: کمیته افزایش سرعت در راه آهن تشکیل شده و در 
مسیر تهران – مشهد تا حدود دو ساعت کاهش زمان داشته باشیم 
و برنامه هایی نیز در رابطه با کاهش زمان س��فر و افزایش سرعت 
قطارها داریم که بخشی از آن تا شب عید و بخش دیگری از آن در 

سه ماهه ابتدای سال 93 اجرایی می شود.

در قانون بودجه سال 1393، حدود 3800 میلیارد تومان اعتبار برای 
توازن بخشی و بهبود شاخص های استان ها اختصاص یافته است.

 محمدباق��ر نوبخ��ت، مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی
 رییس جمهور با اش��اره به ماده 180 قانون برنامه پنجم توس��عه 
مبنی بر تخصیص دو درصد از درآمدهای کش��ور به منظور ارتقای 
شاخص های کمتر از متوسط شهرستان ها و توازن بخشی به مناطق 
گفت: در تبص��ره 22 قانون بودجه 93 ، نزدی��ک به 3800میلیارد 
تومان اعتبار در اختیار معاونت برنامه ریزی قرار گرفت تا برای بهبود 
استان هایی که از نظر شاخص عقب ماندگی وضعیت خوبی ندارند، 
هزینه شود.وی که در جلسه شورای آمایش سخن می گفت با تاکید 
بر اهمیت شناخت وضعیت اس��تان ها و توجه به آمایش سرزمین 
در تهیه پیش نویس برنامه ششم توسعه در س��ال آینده گفت: در 
حالی که براساس سند چش��م انداز کشور باید در س��ال 1404 از 

لحاظ توسعه یافتگی در جایگاه نخس��ت منطقه قرار گیرد با وجود 
اجرای 10 برنامه عمران و توس��عه از قبل از انقالب تاکنون، هنوز 
به مرزهای توس��عه یافتگی نزدیک نش��ده ایم.معاون برنامه ریزی 
 و نظارت راهبردی رییس جمهور، با اش��اره به ابالغ سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاس��ت تکمیلی و لزوم توجه به آن در 
تدوین برنامه های توس��عه تاکید کرد: برنامه ششم توسعه باید در 
جهت تعادل بخشی و متوازن س��ازی همه مناطق کشور و جبران 
نابرابری ها میان استان ها باش��د.وی همچنین با ابراز خرسندی از 
اقدامات انجام شده در شورای آمایش به طراحی و استقرار سامانه 
س��اترا )ارزیابی توس��عه و رصد آمایش( و تدوین 2500 شاخص 
توسعه ای اشاره کرد و افزود: گزارش ارایه ش��ده در مورد ضرورت  
توجه به رویکرد آمایشی و اقدامات گسترده انجام شده و در دست 
اجرا با هدایت معاونت در سطح استان ها و دستگاه های اجرایی در 

یکی از نخستین جلسات هیات وزیران در سال آینده مطرح شود.
     ابتکار: ظرفیت زيست محیطی در حال فروپاشی است

معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در این 
جلسه با تاکید بر لزوم تعامل برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین 
و این سازمان همچنین اهمیت و جایگاه س��ند آمایش ،خواستار 

ارزیابی راهبردی از برنامه ریزی و فرآیند آن در کشور شد.
وی با بیان این که فقدان س��ند آمایش ملی در30 س��ال گذشته 
هزینه های زیادی از نظر زیس��ت محیطی برای کشور داشته است 
گفت: برای تدوین برنامه های چهارم و پنجم توسعه زمان و انرژی 
زیادی صرف شد، در حالی که 70 تا 80 درصد برنامه چهارم اجرایی 
نشد و با اهداف برنامه پنجم توسعه هم فاصله قابل توجهی داریم که 
همین موضوع لزوم ارزیابی راهبردی و تمرکز بر آمایش سرزمین در 
برنامه ششم توسعه را ضروری می کند.معاون رییس جمهور با بیان 

این که امروز در دنیا بین دستگاه های محیط زیستی و برنامه ریزی 
رابطه تنگاتنگی وج��ود دارد، بر لزوم هماهنگ��ی و همکاری بین 
معاون��ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و س��ازمان 
محیط زیس��ت و دس��تگاه های اجرایی برای تدوین برنامه شش��م 
توسعه تاکید کرد.ابتکار ادامه داد: ظرفیت زیست محیطی از حالت 
ش��کنندگی گذر کرده و در موقعیت فروپاش��ی قرار گرفته است، 
بنابراین باید هرگونه فعالیت آمایشی تنها با در نظر گرفتن ظرفیت  
زیستی انجام شود.وی توجه به الزامات زیست محیطی و آمایشی را 
الزمه حرکت توسعه عنوان کرد و گفت: عدم توجه به این الزامات، 

امکان دسترسی به شاخص های توسعه ای را محدود می کند.
معاون رییس جمه��ور از آمادگی این س��ازمان ب��رای همکاری با 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ایر وزارتخانه ها و دس��تگاه ها 

در این خصوص خبر داد.

مدير عامل رجاء خبر داد:

تخفیف 30 درصدی برخی قطارها در ايام نوروز
احتمال افزايش نرخ بلیت قطار در سال آينده

اختصاص 3800 میلیارد تومان برای جبران عقب ماندگی استان ها

به دنبال کاهش قیمت برخی انواع آجیل از جمله پسته و بادام، امسال بازار آجیل نسبت به سال گذشته با استقبال 
بهتری مواجه شد اما باز هم قیمت ها به گونه ای نبود که مردم را راضی نگه دارد و بازار خريد و فروش آن در روزهای 
پايانی سال نیز هنوز داغ نیس�ت.میهمان نوازی يکی از ويژگی های بارز ايرانیان است و ديد و بازديدها در آيین 
نوروز جايگاه ويژه ای دارد. پذيرايی از میهمان و صرف تنقالت همواره بخشی از اين رفت و آمدها بوده و هست و 

مردم تالش می کنند بهترين ها را برای پذيرايی از میهمانان خود تهیه کنند. 



یادداشت

 همایش��ی با عنوان »به زندگی خود معنا ببخش��ید«  در فرهنگ س��رای خانواده برگزار خواهد ش��د.
مدیر فرهنگ سرای خانواده در این باره گفت: این برنامه در ادامه سلسله نشست های این فرهنگ سرا با 

موضوع کلی معضالت فردی و خانوادگی برگزار می شود. 
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 به زندگی خود معنا ببخشید 
هفتیادداشت

آثار هنری را به خانه های خود ببرید
حراج ویژه ش��ب عی��د نگارخانه آپادانا       
امسال در سه روز با آثاری از هنرمندان 

شناخته شده اصفهان برگزار می شود.
مدیر این نگارخانه گفت: پارس��ال این 
حراج را به صورت یک روزه  برپا کردیم 
که در آن آثار قابل توجهی از هنرمندانی 
که با نگارخانه همکاری دارند، ارایه شد. 
آثار ب��ه واقع  کیفیت خوبی داش��تند و 

نتیجه حراج هم بسیار رضایت بخش بود. 
ژیال منانی ادامه داد: امس��ال هم این حراج را در سه روز برگزار می کنیم. 

سقف قیمت ها در آن هم400هزار تومان است. 
وی هدف اصلی از انج��ام چنین حراجی را راه یابی نقاش��ی به خانه های 
مردم ذکر کرد و افزود: هنرمندانی که آثارش��ان در این نمایش��گاه ارایه 
 شده هنرمندان امضاداری هستند که در یک سال اخیر و در بیشتر موارد

 سال های قبل با نگارخانه آپادانا همکاری داشته اند و آثارشان از کیفیت 
قابل توجهی برخوردار است.

 وی ادامه داد: ای��ن آثار از مجموعه های قبلی یا اخیر و کمتر دیده ش��ده  
آن هاس��ت که با وجود قیمت گذاری بس��یار باالتر به صورت معمول در 
این نمایشگاه با قیمت های مناسب و بس��یار پایین تر از قیمت خودشان 
ارایه شده اند تا به نوعی عیدی به مردم اصفهان باشد و این آثار را به فضای 

زندگی آن ها وارد کند. 
شایان ذکر اس��ت، حراج امس��ال آثار هنری در گالری آپادانا از ۲4 تا ۲۶ 
اسفندماه از ساعت ۱۶ تا ۲0 برپاس��ت و عموم عالقه مندان می توانند از 

آن دیدن کنند. 

963 فقره پروانه تولید کارگاهی 
صنایع دستی در استان صادر شد

معاون صنای��ع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 9۶3 فقره پروانه تولید کارگاهی 
صنایع دس��تی برای هنرمندان در استان 

اصفهان صادر شده است.
احمد ادیب اظهار داشت: پنج هزار و ۱۶5   

فقره کارت شناسایی نیز در یازده ماه سال 
9۲ برای هنرمندان و صنعتگران استان اصفهان صادر شد.

وی افزود: از پنج هزار و ۱۶5 فقره کارت شناسایی صادر شده در سال 9۲ 
تعداد 8۲ فقره پروانه تولید متعلق به هنرمندان و صنعتگران زن و 88۱ 

فقره متعلق به هنرمندان و صنعتگران مرد است.
 معاون صنایع دستی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون

 دو هزار و 383 فقره کارت شناس��ایی برای هنرمن��دان و صنعتگران زن 
شاغل در حوزه صنایع دستی صادر شده است.

وی اضافه کرد: این اس��تان با دارا بودن بیش از 9 ه��زار کارگاه انفرادی و 
گروهی و وجود بیش از ۱4 هزار هنرمند و صنعتگر از لحاظ جمعیت شغلی 

نیز به عنوان استان مطرح کشور شناخته می شود. 

 صدای اذان بهترین قالب برای
 امر به معروف و نهی از منکر

رییس ستاد اقامه نماز شهرستان سمیرم 
گفت: ص��دای اذان بهتری��ن قالب برای 
مذهب تشیع به منظور تجسم فریضه امر 

به معروف و نهی از منکر است.
عبدالرس��ول افش��اری اظهار داشت: در 
کتاب قران کری��م هزار و صد آی��ه و واژه 
 پیرامون نماز وج��ود دارد که از این تعداد 
سی و هش��ت مورد مربوط به اقامه نماز و 

هفده مورد هم پیرامون نماز پیامبران است.
وی افزود: نماز امر واجب و مهمی است که خداوند متعال برای گسترش 
معنویت در جامعه اسالمی ارایه کرده است و آثار آن در دوران بعد از انقالب 

اسالمی در کشور ایران بسیار مشهود است.

 هنرمندان میهمان نوروزی
 »رادیو هفت« می شوند

»رادیو هفت« ویژه برنامه نوروزی خود را 
 ب��ا حض��ور 70 هنرمن��د ب��ه روی آنتن

 می برد.
محمد صوفی - کارگ��ردان و تهیه کننده 
»رادیو هف��ت« - ضمن اع��الم خبر باال 
 عنوان ک��رد: وی��ژه برنامه س��ال تحویل

 »رادیو هفت« پنج شنبه - ۲9 اسفند - از 
ساعت ۲۲ به مدت سه ساعت و از جمعه 
اول فروردین تا ۱۲ فروردین هر ش��ب به مدت یک ساعت و نیم به روی 

آنتن می رود.
وی اف��زود: »رادیو هفت« در ای��ام نوروز ب��ا دکور و فض��ای جدیدی به 
 روی آنت��ن می رود ک��ه با ح��ال و ه��وای همیش��گی »رادی��و هفت«

 فرق دارد.
این تهیه کننده با اشاره به این که مجریان همیشگی »رادیو هفت« در ایام 
نوروز این برنامه را اجرا می کنند، ادامه داد: خوانندگان و هنرمندان سینما 
و تئاتر میهمانان نوروزی »رادیو هفت« خواهند بود؛ ضمن این که این ویژه 
 برنامه دارای بخش هایی نظیر متن خوانی، گفت وگ��و با کودکان و ... نیز 

هست.

 باید جای نقد
 در رسانه ها باز شود

  شرکت در اولین عیدانه 
دست سازه ها

 مدیر خان��ه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفه��ان گفت: روحی��ه نقد در
 رسانه ها کم رنگ شده است و باید جای نقد در رسانه ها باز شود.منصور گلناری 
در آیین اختتامیه نخستین جش��نواره خبرنگار پرسش��گر در اصفهان افزود: 
فقط ۱5 درصد از رسانه ها در استان اصفهان مطالب نقادانه دارند و باید تالش 
 کرد که این حجم به بیش از 50 درصد برس��د تا به نقطه مطلوب برس��یم.وی
  اظهار داشت: اگر مسوولین روحیه پاس��خگویی داشته باشند خبرنگاران هم

 می توانند پرس��ش های مطلوب خود را مطرح کنند و باید این دو حرکت به 
موازات هم و در کن��ار هم پیش برود.گلناری از جمله اهداف این جش��نواره را 
عالوه بر حفظ و تقویت روحیه مطالبه گری، تقویت روحیه پرسشگری بیان کرد 
و افزود: با تقویت روحیه پرسشگری میل با سواد شدن در خبرنگاران و روزنامه 

نگاران تقویت خواهد شد. 

اولین عیدانه با عنوان جشنواره دست سازه های زیکزاک در آستانه نوروز 93 از 
امروز تا۲3 اسفند ماه برگزار می شود.

مدیر این گروه هن��ری گفت: قبال در چند دوره این جش��نواره را در زمان های 
مختلف برگزار کرده ایم و برای اولین بار نیز در آس��تانه ن��وروز با حال و هوای 
نوروزی آن را برپا می کنیم. مرجان مش��تاقیان درباره محصوالت ارایه ش��ده 
در این نمایش��گاه ادامه داد: در این جش��نواره محص��والت مختلف و صنایع 
 دس��تی هنرمندان مثل دس��ت س��ازه های زیک��زاک، محصوالت پ��ر گره، 
خوشمزه های موکا، زیور الناز، دیباج، داو اول، رنگین کمان ایرسا، چرم توبره، 
دوخت های هرندی، نق��ش و زیور مدن��زو، زیور آالت آوات، نق��ره اطمینان، 
 کیک های اس��لیمی، صنایع دستی باربد، مانتو های ش��هناز، چرم باُرنس و...

عرضه می شود. 

کمپین فرهنگی

پرویز پرستویی میهمان تلفنی برنامه نود بود.
عادل فردوس��ی پور در بخش��ی از برنامه نود از مردم خواس��ت تا ب��ا مراجعه به س��ایت موزه صل��ح ایران که 
ب��رای آزادی مرزبان��ان ایرانی امضا جم��ع می کند ب��ه این کمپی��ن بپیوندند.ای��ن اتفاق در حال��ی افتاد که 
پرویز پرس��تویی هنرمن��د س��ینما و تلویزیون ه��م روی خط آمد ت��ا در این زمین��ه صحب��ت کند:»مردم ما 
 همیش��ه ثابت کرده اند ک��ه در عرصه های مختل��ف حضور دارند.اما آنچه که مس��لم اس��ت 5 س��رباز ایرانی

 بی گناه هستند.
علت این که م��ن در برنامه ش��ما میهمان ش��ده ام ب��ه دلیل گره خ��وردن ورزش��کاران و هنرمندان اس��ت.

در ح��ال حاضر تیم ه��ای ملی کش��تی آزاد و فرنگ��ی حمایت خودش��ان را اع��الم ک��رده اند.هنرمندان هم 
بیانی��ه ای را در ای��ن زمینه ص��ادر ک��رده اند.رایزنی ه��ای مختلفی هم ب��ا نماینده س��ازمان مل��ل در ایران 
 انجام ش��ده اس��ت.اگر یک میلی��ون نفر حمای��ت کنند س��ازمان مل��ل وارد عمل خواهد ش��د ت��ا موضوع را 

بررسی کند.«
پرستویی ادامه داد:»من از ملت ایران می خواهم که با مراجعه به این سایت حمایت خودشان از 5 سرباز ایرانی 

را اعالم کنند.سربازها بی گناه ترین افراد هستند و امیدوارم آن ها در آستانه عید نوروز در کنار خانواده هایشان 
باشند.مادران همیشه انتظار دارند که شب عید فرزندانشان در کنار س��فره های رنگین شان باشند.از شما هم 

تشکر می کنم که همیشه در این زمینه ها پیشقدم بوده اید.
 می خواهم که تا آخر برنامه حمایت خودتان را ادامه بدهید.من به عنوان یک ش��هروند این درخواست را از شما

 می کنم.«
پرس��تویی در پای��ان س��خنانش گفت:»م��ن فوتبال��ی هس��تم،خیلی ه��م فوتبال��ی هس��تم.در پاس��خ به 
این س��وال که اس��تقاللی هس��تم یا پرسپولیس��ی همیش��ه جواب کلیش��ه ای داده ام» تیم مل��ی «.درباره 
 انتخ��اب بهتری��ن بازیک��ن س��ال ایران ه��م بای��د بگوی��م ک��ه رای خ��ودم را ب��ه ص��ورت پیام��ک اعالم

 می کنم.«

درخواست پرویز پرستویی از مردم ایران در برنامه نود

از 5 مرزبان گروگان گرفته شده حمایت کنید

رییس انجمن نمایش سازمان بس��یج هنرمندان استان اصفهان با 
اشاره به نقش ش��هدا و جانبازان در ثبات و آرامش کشور در هشت 
س��ال دفاع مقدس و پس از آن گفت: هنرمندان تئاتر باید بیشتر و 
گسترده تر به شهدا بپردازند و در این باره کار کنند. محمدرضا رفیعی 

افزود: شهدا، جانبازان و ایثارگران حقی بزرگ به گردن همه ما دارند 
و باید بیش از این به آن ها بها داده شود.

وی با بی��ان این که در باره ش��هدا و ایثارگری ه��ای آن ها نمایش 
س��اختن و کار کردن همانند قطره در مقابل دریاست، افزود: باید 

در حد ممکن و توان به این تکلیف عمل کنیم.این کارگردان تئاتر 
با بیان این که باید در این بخش حمایت هایی صورت بگیرد، گفت: 
بسیج هنرمندان حالت سیاس��ت گذاری دارد و پیگیری و نظارت 
فعالیت های هنرمندان را با توجه به وضع بودجه و مس��ایئل دیگر 

انجام می دهد.
مسوول انجمن نمایش بسیج هنرمندان افزود: کارهایی که در باره 
شهدا ساخته ش��ده با توجه به ویژگی ها خود تاثیر گذار بوده ولی 
بیشتر در حد جشنواره، کنگره و کارهای مناسبتی است و به صورت 

مستمر در این زمینه کار نشده است.
رفیعی افزود: این بخش مخاطبان زیادی دارد و باید فرهنگ سازی 
کنیم تا همه مردم بتوانند در طول سال از برنامه های تئاتر در زمینه 
شهدا بهره مند شوند.وی تصریح کرد: باید در سراسر کشور پشتوانه 
خاصی ایجاد ش��ود تا بتوان ارزش های دفاع مق��دس را به نمایش 
گذاشت.وی گفت: در شش ماه دوم سال آینده دو ساالنه جشنواره 
تئاتر بسیج هنرمندان برگزار می شود و در حال برنامه ریزی در این 

مورد هستیم.

شهدا قهرمانان همیشگی هستند
بازیگر س��ینما، تئاتر و تلویزیون گفت: شهدا و جانبازان قهرمانانی 
هستند که همیش��ه و در همه زمان ها از آن ها یاد می شود، چون 

برای خدا و مردم شهید شدند.

 حسن اکلیلی با بیان این که فیلم هایی که در باره این قهرمانان تولید 
می شود وضع خوبی ندارد، گفت: برخی از فرصت استفاده می کنند 
و برای بخش تجاری یا خشنودی جناح به خصوصی در این زمینه 
کار می کنند که درست نیست و نباید از نام شهدا سوء استفاده کرد.

اکلیلی با بیان این که هر آنچه برای مردم و خدا باشد با توفیق روبه رو 
می شود، گفت: حق مطلب باید در تولیدات ارایه شود.

وی اظهار داشت: با ساختن فیلم های آن چنانی با سوپر استارها و 
مضحکه کردن، حق مطلب ادا نمی شود و باید در این زمینه صداقت 

داشت و درست حرکت کرد.
اکلیلی با بیان این که بر روی اهداف و جانفش��انی های شهدا باید 
متمرکز ش��ویم و برای رضای خدا و برای مردم فیلم ساخته شود، 
 گفت: این باید الگوی ما باش��د که وقتی با مادر ش��هیدی صحبت 
 م��ی کنی��م چ��ه ط��ور ب��ا ظراف��ت از فرزند ش��هیدش س��خن

 می گوید.
این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با اشاره به این که هنرمندان ما با 
بزرگی، عظمت و صداقت حق مطلب را ادا نکرده اند، گفت: شهدای 
ما همین انسان های ساده در کوچه و خیابان های شهر و کشور مان 

بودند که راه خود را آگاهانه انتخاب کردند و با هدف پیش رفتند.
وی افزود: این انسان ها شب قبل از عملیات از شهادت خود اطالع 
 داش��تند و خالصانه در راه خدا دین، وطن و ناموس کش��ور شهید

 شدند.

رییس انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان: 

هنرمندان تئاتر بیشتر به شهدا بپردازند

شهدا و جانبازان 
قهرمانانی

 هستند که 
همیشه و در همه 
زمان ها از آن ها 

یاد می شود
 چون برای خدا

 و مردم
 شهید شدند

رییس کمیس��یون فرهنگي � اجتماعي و ورزش��ي 
ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان از تدوین طرحي 
جام��ع و عملیاتي در حوزه س��ینما در کالن ش��هر 
اصفهان تا یک م��اه آینده خب��ر داد.مهندس اصغر 
آذربایجاني در نشست اعضاي کمیسیون فرهنگي، 
اجتماعي و ورزش��ي این ش��ورا با مس��ووالن اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اس��المي، حوزه هنري استان 
اصفهان و دس��ت ان��درکاران و کارشناس��ان حوزه 
سینما با اش��اره به این که تیم کارشناسي متشکل 
از مس��ووالن و کارشناس��ان اداره کل فرهن��گ و 
ارشاد اس��المي و حوزه هنري استان و کمیته هنر و 
رسانه این کمیس��یون، معاونت فرهنگي اجتماعي 
و س��ازمان فرهنگي تفریحي شهرداري براي تدوین 
طرح جامع در حوزه س��ینما مش��خص شده گفت: 
قطعا نظ��رات و دی��دگاه هاي کارشناس��ي صاحب 
نظ��ران و متخصصان حوزه فیلم و س��ینما در جمع 

بندي و نهایي ش��دن ای��ن طرح نقش اساس��ي ایفا 
خواه��د ک��رد. وي اهداف این نشس��ت را بررس��ي 
 مشکالت و دغدغه هاي حوزه س��ینما و استفاده از 
ظرفیت ها، دی��دگاه ها و راهکارهاي کارشناس��ان، 
صاحب نظران و اف��راد تاثیرگ��ذار در عرصه فیلم و 
س��ینما در کالن ش��هر اصفهان بیان و تصریح کرد: 
قطعا تمام مس��ایل، مش��کالت و دغدغ��ه هاي این 
بخش در طرح جامع حوزه س��ینماي کالن ش��هر 
اصفهان که در حال تدوین است پیش بیني و لحاظ 
خواهد شد. رییس کمیس��یون فرهنگي، اجتماعي 
 و ورزشي شوراي اسالمي ش��هر اصفهان، استفاده از
  ظرفیت ه��اي کارشناس��ي، علمي و دی��دگاه ها و

 ایده هاي افراد کارش��ناس و متخص��ص و خبره در 
حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزش��ي ش��هر را 
مهمترین رویکرد این کمیسیون در چهارمین دوره 
شوراي اسالمي ش��هر بیان کرد و گفت: براي تحقق 

این مهم کمیسیون فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي این 
شورا ۶ کمیته تخصصي تشکیل داده که این کمیته 
ها در حوزه هاي تخصصي با بررسي وضعیت موجود 
و ترسیم وضعیت مطلوب هدف گذاري کرده و سعي 
دارد موضوع را به صورت عملیاتي و مداخله مستقیم 
براي مدیریت ش��هري و حوزه مطالبه گري مربوط 

به دیگر دستگاه هاي مرتبط موضوع بررسي کنند. 
وي، کمیت��ه هاي تخصصي را اتاق فکر کمیس��یون 
فرهنگ��ي، اجتماعي و ورزش��ي ش��وراي اس��المي 
 ش��هر اصفهان دانس��ت و گفت: آس��یب شناسي و
  برنام��ه ری��زي آن��ان ب��راي رف��ع مش��کالت و

 دغدغ��ه ها و اس��تفاده از ظرفیت ه��ا و راهکارهاي 
اصولي در جهت حل این مشکالت به عنوان رویکرد 
این کمیته ه��ا در حوزه هاي فرهنگ��ي، اجتماعي، 
هنر و رسانه، قرآن، ورزش و بانوان است. وي با بیان 
این که یکي از این کمیت��ه ها به عنوان کمیته هنر و 

رسانه مسایل و مشکالت و دغدغه هاي این حوزه را 
پیگیري مي کند اظهار امیدواري کرد: نشست اعضاي 
این کمیس��یون با کارشناسان و دس��ت اندرکاران 
حوزه سینما،  اس��تفاده از ظرفیت هاي تخصصي و 
کارشناسي، رفع مشکالت و محدودیت ها و تحولي 
اساسي در فیلم و سینما و رونق گرفتن این بخش و 
ایجاد نشاط اجتماعي در بین شهروندان را به دنبال 

داشته باشد. 
همکاري و ه�م افزای�ي کارشناس�ان و 

متخصصان و دست اندرکاران حوزه سینما 
مدیر کمیت��ه هنر و رس��انه کمیس��یون فرهنگي، 
اجتماعي و ورزشي شوراي اس��المي شهر اصفهان 
نیز بررس��ي مس��ایل، مش��کالت و معضالت حوزه 
هنر و سینما و اس��تفاده از راهکارها و ظرفیت هاي 
کارشناس��ي و تخصصي براي رفع آن ها و عملیاتي 
ک��ردن اقدام��ات و دیدگاه ه��اي کارشناس��ي در 
این ح��وزه را از جمل��ه اهداف تش��کیل این کمیته 
 بیان کرد و گفت: ب��ه رغم وجود جوانان مس��تعد و 
عالقه مند در حوزه س��ینماي کالن شهر اصفهان، 
متاس��فانه محدودیت ه��ا، کمبود امکان��ات و عدم 
حمایت ها باعث شده تا پیشرفت شایسته و بایسته در 
این حوزه صورت نگیرد. مهدي باقربیگي، همکاري 
و هم افزای��ي کارشناس��ان و متخصصان و دس��ت 
اندرکاران حوزه سینما براي حل مشکالت و ارتقای 
این حوزه را ضروري دانست و رسانه، هنر و سینما را به 
عنوان مهمترین ابزار براي پیشرفت فرهنگي جامعه 
 مورد تاکید قرار داد و تصریح ک��رد: این مهم در رفع 
دغدغه ها، تکمیل زیرس��اخت ه��ا، تامین امکانات، 
توس��عه تولیدات س��ینمایي و تحول وارتقای حوزه 
سینما و فراهم شدن بسترهاي الزم در جهت فعالیت 
جوانان مس��تعد در این حوزه در کالن شهر اصفهان 

نقش اساسي ایفا مي کند. 
در این جلس��ه همچنین مهندس وحید فوالدگر و 
ندا واشیاني پور از دیگر اعضای کمیسیون فرهنگي، 
اجتماعي و ورزشي شوراي اس��المي شهر اصفهان، 
دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان 
حوزه سینما را در رفع مشکالت و دغدغه ها و ارتقای 
این حوزه تاثیرگذار دانس��ته و تبدی��ل تهدیدها به 
فرصت ه��ا در جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان و 
استفاده از این جشنواره در جهت پویایي حوزه سینما، 
توسعه سالن هاي سینمایي، اجراي طرح آشتي مردم 
و سینما، توسعه تبلیغات براي رونق سینماها و تشویق 
و ترغیب مردم به استفاده از س��ینما و الگوگیري از 
دیگر کشورها در این زمینه و تطبیق این الگوگیري با 

فرهنگ کشورمان را خواستار شدند. 

اصفه�ان از ظرفیت علم�ي، تخصصي و 
تجربي باالیي برخوردار است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان نیز 
مسایل و مشکالت حوزه سینما در کالن شهر اصفهان 
را در بخش هاي آموزش، تولید و اکران و نمایش فیلم 
قابل پیگیري دانس��ت و گفت: در بخ��ش آموزش و 
توانمندسازي و جذب منابع انساني در عرصه سینما 
اقداماتی در سطح استان و شهر اصفهان توسط انجمن 
سینماي جوان و تشکل هاي دیگري که در این زمینه 

فعالیت مي کنند صورت گرفته است. 
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبي از اقدامات 
خوب و مطلوب در بخش تولید فیلم در سطح کشور 
با وج��ود تهیه کنن��دگان و کارگردانان ب��ا تجربه و 
متخصص در حوزه سینما خبر داد و افزود: متولي این 
بخش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است و در این 
حوزه کشور به سمت تحول و کسب رتبه هاي ملي 
و جهاني پیش م��ي رود. وي، اکران و نمایش فیلم را 
یکي دیگر از مسایل حوزه سینما بیان کرد و آن را بر 
پایه ساختمان ها و اماکن و اجتماع محور دانست و 
گفت: متولي اصلي سینما داري که موضوع اکران و 
نمایش فیلم را پیگیري مي کند حوزه هنري بوده که 
در استان اصفهان بیشترین همت و تالش را داشته و 
بخش خصوصي نیز در این زمینه نقش آفریني کرده 
است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان، ایجاد 
بستر و شرایط مناس��ب براي اکران عمومي و جذب 
 مخاطب و توس��عه فعالیت هاي نمای��ش فیلم را از 
بخش هاي اصلي مدنظر ش��وراي اس��المي شهر و 
شهرداري بیان کرد و صاحب نظر اصلي در این زمینه 
را حوزه هنري دانست و افزود: از دیگر موضوعاتي که 
نقش اساسي در ارتقای حوزه سینما دارد مهندسي 
سینما و تولید و تجهیز ابزارها، امکانات و تجهیزات 
س��ینما در مراحل مختلف بوده که متاسفانه در این 
بخش وضعیت نامناسب است. وي اقدامات اساسي 
و اصولي در بخش ه��اي اکران و نمای��ش در حوزه 
س��ینماي اصفهان را ضروري دانست و تصریح کرد: 
 ایج��اد پردیس هاي س��ینمایي و تجهی��ز و تبدیل 
س��الن هاي موجود به س��ینماهاي محلي، احداث 
مجتمع هاي فرهنگي، هنري، ورزش��ي و تفریحي و 
ارایه خدمات در این بخش ها به عنوان راهکاري براي 

ارتقای  این حوزه ضروري است .
حجت االسالم قطبي، این نشس��ت و هم اندیشي را 
بستري مناس��ب براي اجراي این طرح ها دانست و 
الزمه تحق��ق آن را نظرخواه��ي از متولیان فرهنگ 
 و مردم به عنوان مخاطبین و بررس��ي آس��یب هاي 

آن ها بیان کرد.

در کمیته هنر و رسانه کمیسیون فرهنگي �  اجتماعي شوراي اسالمي شهر اصفهان بررسي شد

طرح آشتي مردم و سینما اجرا شود
مشکالت و دغدغه ها و راهکارهاي پیشرفت حوزه سینما در کالن شهر اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 مراحل اجرایي تكميل 
۳ پروژه جدید خيرساز 

معاون فن��ي- مهندس��ي اداره كل 
ورزش و جوانان اس��تان اصفهان از 
آغاز مراحل اجرايي تكميل سه پروژه 
جديد خير ساز بعد از تعطيالت عيد 
نوروز خبر داد.غالمحسين محموديه 
اظهار داش��ت: طب��ق قراردادهاي 
جديدي كه دي ماه امسال ميان اين 
مجمع و خيران اصفهان��ي به امضا 
رسيد تكميل سه پروژه ورزشي در دستور كار قرار گرفت. وي افزود: اين 
 قرارداد ش��امل تكمي��ل زمين چمن ش��هر جديد بهارس��تان، س��الن

 چند منظوره زينبيه اصفهان و سالن چند منظوره شهر سين برخوار است 
كه در هفته هاي اخير نقشه هاي مهندس��ي و طراحي هاي فني اين سه 
پروژه تهيه شد. معاون فني- مهندسي اداره كل ورزش و جوانان استان 
اصفهان ادامه داد: با توجه به تغيير و تحوالت مديريتي كه در راس ورزش 
استان صورت گرفت آغاز مراحل اجرايي پروژه هاي فني قدري با تاخير 
صورت گرفت كه اميدواريم از آغاز سال ۹۳ اين طرح هاي نيمه تمام با قوت 

بيشتري وارد مراحل تكميل گردند. 

سومی اصفهان در پاورليفتينگ 
نابينایان و کم بينایان کشور  

مس��ابقات پاورليفتينگ نابينايان و 
ك��م بيناي��ان قهرمان��ی كش��ور 
بزرگس��االن و جوانان كه در رشت 
برگزار شد با قهرمانی تيم مازندران 
در هر 2 رده سنی به پايان رسيد.در 
اي��ن رقابت ه��ا كه با حض��ور 100 
 ورزش��كار از 22 اس��تان در س��الن

 جه��ان پهل��وان تخت��ی مجموعه 
ورزشی شهيد عضدی رشت برگزار شد، تيم مازندران در هر 2 رده سنی 
جوانان و بزرگساالن به مقام قهرمانی دست يافت.در رده سنی بزرگساالن 
هم مازندران با 6۳ امتياز اول شد،گيالن با 60 امتياز در رديف دوم ايستاد 

و اصفهان با 56 امتياز سوم شد.
اسامی ورزشكاران اصفهانی:

وزن 60 كيلوگرم: سجاد خالدان از اصفهان
وزن 75 كيلوگرم:مهدی بهارزاده از اصفهان 
وزن ۹0 كيلوگرم:مهرداد بهارزاده از اصفهان

 سومی کاراته کاران سپاهان
 در کشور  

پرون��ده  رقاب��ت  های  س��وپر ليگ 
كاراته بانوان باش��گاه های كشور با 
س��ومی كاراته كاران فوالد مباركه 

سپاهان در فصل ۹2 بسته شد. 
آخ��ر  هفت��ه  چارچ��وب   در 
رقابت های سوپر ليگ  بانوان يادواره 
»درنا كاويانی« كه در س��الن شهيد 
كبكانيان برگزار ش��د،تيم دانشگاه 
آزاد با شكست 1۹ بر 8 تيم فوالد مباركه س��پاهان و كسب ۳0 امتياز از 
عنوان قهرمانی خود دفاع كرد و جام قهرمانی را را براي دومين سال باالی 
سر برد. با اين نتايج دانشگاه آزاد با كس��ب ۳0 امتياز از 10 بازی تيمی و 
245 امتياز انفرادی عنوان نخست اين دوره از رقابت ها را از آن خود كرد 
و به مدال طال رس��يد. تيم علمدار كربال با  24 امتياز تيمی و 1۹1 امتياز 
انفرادی نايب قهرمان شد و تيم فوالد مباركه سپاهان با 18امتياز تيمی 

و172 امتياز انفرادی در جايگاه سوم قرار گرفت.

پایان مسابقات شين کيوکوشين 
کاراته  

بيس��ت و نهمي��ن دوره مس��ابقات 
شين كيوكوشين كاراته انتخابی تيم 
مل��ی جمهوری اس��المی اي��ران و 
س��مينار سراس��ری در اصفهان با 
حضور2۳ تيم از سراسر كشور برگزار 
گرديد. در پايان تيم های موسس��ه 
مال��ی اعتب��اری ثام��ن الحج��ج 
اصفهان،فارس و خوزستان به ترتيب 
اول تا سوم ش��دند.در همين روز هيات كاراته اس��تان اصفهان به غير از 
ميزبانی سمينار ساليانه شين كيوكوشين كاراته جمهوری اسالمی ايران 
و مسابقات قهرمان قهرمانان يادواره سرداران و بيست و سه  هزارشهيد 
استان اصفهان ميهمان ويژه ای از كشور ژاپن داشتند اين ميهمان ويژه 

كسی نبود جز رييس سازمان جهانی شيتو ريو.
برگزاری استاژ مربيگری بين المللی كاراته نيز از ديگر برنامه ها بود.

ریيس هيات شناي استان اصفهان:

 باشگاه ها فقط به فوتبال
 بها مي دهند!

حميد شب انگيز گفت: متاس��قانه سياست بيشتر باشگاه ها 
در حال حاضر فوتبال است و اكثر باشگاه ها به سمت فوتبال 
رفته اند اما باي��د يك نگاهي هم به ديگر رش��ته ها بياندازند 
و تاس��ف مي خورم كه باشگاه ها به رشته ش��نا روي خوش 
نش��ان نمي دهند.رييس هيات شناي اس��تان اصفهان ، با 
بيان اين كه بزرگ ترين رويداد در كش��ور ليگ سراس��ري 
است، اظهارداشت: فوالد مباركه س��پاهان به نمايندگي از  
استان اصفهان سال ۹0 در ليگ سراسري شنا شركت كرد 
كه متاسفانه نتوانست جايگاه مناس��بي به دست آورد.وي 
 افزود: اوضاع بد اقتصادي كشور در سال ۹0-۹1 بر وضعيت

تيم داري باش��گاه هايي مانند س��پاهان، ذوب آهن و فوالد 
ماهان تاثير گذاش��ت تا اين باش��گاه ها برخي از رشته هاي 
ورزش��ي خود را حذف كنند.ش��ب انگيز اظهارداشت: برای 
مثال استان اصفهان قطب هندبال ايران بود، به علت وضعيت 
اقتصادي نامناسب هيچ باشگاهي براي سال ۹2 در اين رشته 
تيم تشكيل نداد.رييس هيات شناي استان اصفهان با بيان 
اين كه سال ۹1-۹2 استان اصفهان براي ليگ سراسري شنا 
تيمي اعزام نكرده است، تصريح كرد: در سال  ۹1 هيات شناي 
استان اصفهان با تمام باشگاه ها مانند فوالد مباركه سپاهان، 
گيتي پس��ند، ذوب آهن و ف��والد ماهان مكاتبه ش��فاهي و 
كتبي انجام داد تا بتواند تيم ش��ناي اس��تان را به مسابقات 
بفرستد اما متاسفانه هيچ باشگاهي سرپرستي تيم را قبول 
 نكرد و  تيمي از طرف اس��تان اصفهان به مسابقات فرستاده

 نشد.وي در پاسخ به اين س��وال كه چرا باشگاه ها اسپانسر 
تيم هايي مانند شنا نمي شوند؟خاطرنشان كرد: من نمي دانم 
و بايد اين س��وال را از باشگاه ها پرس��يد، متاسفانه سياست 
بيشتر باشگاه ها در حال حاضر فوتبال است و اكثر باشگاه ها به 
سمت فوتبال رفته اند اما بايد يك نگاهي هم به ديگر رشته ها 
 بياندازند و تاسف مي خورم كه باشگاه ها به سمت ورزش شنا 

نمي آيند. 
چرا باش��گاه هايي مانند استقالل و پرس��پوليس رشته هاي 
ورزش��ي ديگري را دنبال نمي كنند و فقط فوتبال را در نظر 
گرفته اند؟ شايد به علت تبليغات است و شايد درآمد بيشتر، 
اما نبايد ورزش هاي ديگر مظلوم واقع شوند.شب انگيز افزود: 
طبق گفته بازيكنان ش��ناي تيم فوالد مباركه س��پاهان در 
سال۹0، هنوز اين باش��گاه به تعهداتش نسبت به بازيكنان 

عمل نكرده است. 

زاویه

6
سوءاستفاده از لوگوی جام جهانی 

علی كفاشيان، رييس فدراسيون فوتبال با ارسال نامه ای به رييس سازمان صدا و سيما، شهردار تهران، 
رييس سازمان گردشگری و ميراث فرهنگی و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی از آن ها خواست تا از پخش 
هرگونه تبليغات شهری با لوگوی جام جهانی بدون دريافت مجوز فدراسيون فوتبال خودداری كنند. 

     هفته دوم مرحله گروهی ليگ قهرمانان آسيا- ۲۰۱۴
اولي��ن ميزبان��ی س��پاهان در آس��يا س��پاهان- اله��الل 

عربستان؛امروزچهارشنبه ساعت 1۹
در ديدار حساس سپاهان و الهالل عربستان، دو تيمی كه ركورددار 
بيشترين حضور در ليگ قهرمانان آسيا هستند از ساعت 1۹ امروز 

در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم می روند.
هر دو تيم در روز نخست مسابقات ناكام بودند، سپاهان در دوحه 
با ارايه يك نمايش نااميد كننده مغلوب الس��د شد و الهالل هم در 
خانه خود تنها يك امتياز از ميهمان خ��ود، االهلی امارات گرفت. 
حال دو تيم می خواهند با كسب نتيجه مطلوب ناكامی خود را در 
هفته نخست جبران كنند و با اميد بيشتری به 4 هفته ديگر ليگ 

قهرمانان آسيا نگاه كنند.
طبيعتا س��پاهان اگر می خواهد اميدی به صعود داشته باشد بايد 
حداقل ۹ امتياز ديدارهای خانگی را نصيب خود كند و از ديدارهای 
خارج از خانه نيز دست پر بازگردد، آن ها فراموش نكرده اند كه فصل 
گذشته نيز به رغم كسب ۹ امتياز از مرحله گروهی صعود نكردند و 
اين كار سخت تيم های حاضر در ليگ قهرمانان آسيا را برای صعود 

از گروه نشان می دهد.
     هواداران سپاهان را تنها نگذارند 

مدافع تيم سپاهان اصفهان گفت: می توانيم در دو بازی آينده امتياز 

بگيريم و از مسابقات ليگ قهرمانان آسيا صعود كنيم اما هواداران 
سپاهان نبايد ما را در اين بازی تنها بگذارند.

علی حمودی با اشاره به بازی امروز سپاهان مقابل الهالل عربستان 
و شرايط اين بازی اظهار داش��ت: ديدار سپاهان مقابل الهالل يك 
بازی مهم برای ما به شمار می رود اما ما بايد در اين بازی به پيروزی 

برسيم و ۳ امتياز آن را ازآن خود كنيم.
وی با اشاره به بازی هفته گذشته تيم اش مقابل السد قطر و شكست 
در اين بازی افزود: ما در بازی با السد بد بازی كرديم اما در نيمه دوم 
خيلی خوب شروع كرديم و می توانستيم با مساوی بيرون بياييم اما 

متاسفانه با بدشانسی دو گل ديگر دريافت كرديم.
حمودی پيرامون كار كردن با كرانچار نيز خاطرنشان كرد: كرانچار 
يك مربی بسيار خوبی اس��ت كه حرفه ای بوده و خودش فوتبال 
بازی كرده و مربی با شخصيتی است كه با بازيكنان بسيار خوبی كه 

داشته اميدوارم امسال با او به قهرمانی برسيم.
     قهرمانی در خون سپاهان است

مهاجم جوان تيم س��پاهان گفت: قهرمانی در خون سپاهان است 
و ما بايد كاری كنيم كه به چيزی كه شايسته آن هستيم، برسيم. 

مهدی شريفی اظهار داش��ت: اين بازی برای ما از اهميت بسياری 
برخوردار است و ما بايد كاری كنيم كه در بازی با الهالل به پيروزی 

برسيم و ۳ امتياز آن را ازآن خود كنيم.

وی با اشاره به ضرورت حضور تماشاگران سپاهان در اين بازی بيان 
داشت: اميدوارم هميش��ه بازيكنان را حمايت كنند و ما با تالش 
خود، س��پاهان را به س��پاهانی تبديل كنيم كه شايسته آن است.

چراكه قهرمانی در خون تيم س��پاهان بوده و ما بايد تالش كنيم 
كه در بازی های آينده بازی های خوبی داشته باشيم تا به قهرمانی 

نزديك تر شويم.
     سپاهان باید مقابل الهالل محتاط عمل کند 

پيشكسوت تيم سپاهان اصفهان گفت: سپاهان بايد مقابل الهالل 
 بسيار محتاط عمل كند زيرا آن ها می دانند كه سپاهان برای برد 

می آيد پس تاكتيك خود را روی ضد حمله می گذارند. 
عباس س��روری با اشاره به 
ب��ازی امروز تيم س��پاهان 
مقاب��ل الهالل عربس��تان 
اظه��ار داش��ت: اله��الل 
عربس��تان پر افتخار ترين 
باش��گاه از نظر قهرمانی در 
آسيا به حس��اب می آيد و 
دارای بازيكن��ان بس��يار 

بزرگی است.
وی تصريح ك��رد: در خط 
دف��اع وس��ط اي��ن تي��م، 
هافبك دفاعی و بازيكنان 
 با تجربه ای كار می كنند و

 2  مهاج��م بس��يار عال��ی 
بهتري��ن  ك��ه  داش��ته 

فورواردهای آسيا هستند.
پيشكس��وت تيم سپاهان 

افزود: تيم الهالل عربستان در حمله و ضد حمله زهردار بوده ولی در 
بحث دفاعی به دليل اين كه از دفاع كناری نفوذ می كنند، اين فضا 
را به حريف  می دهند و اگر تيم های حريف بتوانند از كناره استفاده 
كنند، می توانند در حمله به الهالل فشار وارد كرده و نتيجه بگيرند.

وی گفت: چيدمان تيم اله��الل 4-4-2 لوزی ب��وده و در جدول 
عربس��تان، اين تيم به طور معمول در رده ه��ای  اول يا دوم قرار 
دارد  و مربی اين تيم بزرگ س��امی الجابر بوده ك��ه قبال بازيكن و 
كاپيتان همين تيم به ش��مار می رفته و  شناخت خوبی نسبت به 

تيم الهالل دارد.
سروری بيان كرد: سپاهان بايد در اين مسابقه احتياط كند زيرا به 
دليل نيازش به ۳ امتياز بازی و باخت بازی گذش��ته السد، الهالل 
فقط ضد حمل��ه می كند و عناص��ر موجود در ض��د حمله الهالل 
بسيار حرفه ای هس��تند.وی با بيان اين كه بهتر است سپاهان در 
 اين مسابقه با سيستم 4-2-۳-1  بازی تا بتواند در حمله و دفاع ا

 5 نفر استفاده كند، بيان كرد: به نظر من اشتباهات سپاهان مقابل 
السد قطر نبايد مقابل الهالل تكرار شود زيرا بازی در اصفهان بوده 
و پيروزی الهالل عربس��تان تاوان س��ختی را برای سپاهان دارد و 

سپاهان ديگر جای اشتباه ندارد.

قهرمانی در خون سپاهان است

 امروز یار دوازدهم سپاهان هوا دارانند

اولین میزبانی طالیی پوشان  در آسیا
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ایران، اولين تجربه 
سرمربيگري کواچ

حضور۷۰ هزار گردشگر  
درپيست فریدون شهر

 صبح ديروز، فدراسيون واليبال از امضاي قرارداد رس��مي با اسلوبودان كواچ
 به عنوان سرمربي جديد تيم ملي واليبال ايران خبر داد.

با جدايي خوليو والس��كو مربي بزرگ و نامدار آرژانتيني، فدراسيون واليبال 
ايران با چند مربي نام آشناي جهان واليبال وارد مذاكره شد و پس از گذشتن از 
نام هايي مانند برناردی، آناستازی، مكاچن، لوزانو، پرندی و تراويتسا، سرانجام 
براي حضور روي نيمك��ت هدايت تيم ملي واليبال ايران با اس��لوبودان كواچ 
سرمربي تيم پروجا ايتاليا به توافق نهايي رسيد و قرارداد اين همكاري نيز امضا 
شد. اسلوبودان كواچ متولد 1۳ سپتامبر 1۹67 در وليكو صربستان بازيكن و 

كاپيتان سابق تيم ملی صربستان است. 
در كارنامه كواچ دو مدال المپيك ديده مي شود و از اين حيث گفته مي شود كه 

او كارنامه اي بهتر از لورنزو برناردي گزينه قبلي هدايت ايران دارد. 
كواچ  از سوي رس��انه هاي صربستان به بازيكن افس��انه اي واليبال اين كشور 

معروف شده است .

دبير هيات اس��كي اس��تان اصفهان از س��رويس رس��اني پيس��ت اس��كي 
 فريدون ش��هر ب��ه 70 هزار نف��ر گردش��گر ورزش��ي در زمس��تان ۹2 خبر

 داد.
محمود يسلياني با بيان اين كه توس��عه عمراني پاركينگ اين پيست يكي از 
مهمترين اقدامات هيات بود گفت: قبال نزديك به صد اتومبيل امكان استفاده 
از پاركينگ را داشتند كه با توسعه پاركينگ، اين تعداد به هزار اتومبيل افزايش 

پيدا كرد. 
وي با اشاره به آغاز فعاليت اس��كي چمن در سال ۹۳ گفت: شرايط استفاده از 
پيست اس��كي چمن فقط در پارك صفه اصفهان فراهم است كه اين پيست 
داراي باالبر بوده اما متاس��فانه لوازم و تجهيزات ش��خصي فعاليت در اسكي 
چمن فقط در انحصار چند نفر است كه به دنبال اين هستيم تا با تامين  لوازم 
 از سوي فدراسيون،فعاليت آموزشي در پيس��ت صفه را از خرداد ماه سال ۹۳

 آغاز كنيم. 

آلدو ِربلو به کمپ تمرینی تيم ملی آمد
آلدو ِربل��و، وزي��ر ورزش برزي��ل در راس��تای كنترل 
پروژه های جام جهانی 2014 از كمپ تمرينی يواكيم 
 گ��راوا بازديد كرد. تيم ملی كش��ورمان قرار اس��ت در 

جام جهانی 2014 برزيل در همين كمپ  اردو بزند. 

ليگ قهرمانان آسيا
به نوشته الرياض، تيم فوتبال الهالل عربستان سعودی در ساعت 
11 ديروز به وقت محلی به وسيله يك فروند هواپيمای اختصاصی به 
منظور ديدار با سپاهان به ايران سفر كرد.نكته جالب درخواست تيم 

الهالل عربستان برای حضور ناظر بازی به هنگام ورود به ايران بود.

پاداش ۳۰ هزار دالری برای عقاب ها
فدراس��يون فوتبال نيجريه س��اختار تصاعدی پرداخت پاداش به تيم ملی اين 
 كش��ور و مس��ووالن تيم برای جام جهانی برزيل را اعالم كرد كه براس��اس آن 
درصورت قهرمانی در اين تورنمنت ه��ر يك از بازيكنان ۳0 ه��زار دالر پاداش 

خواهند گرفت.

حمودی:
دیدار سپاهان 

مقابل الهالل 
یک بازی مهم

 برای ما 
به شمار می رود

 اما ما باید در
 این بازی به پيروزی 

برسيم و ۳ امتياز
 آن را ازآن
 خود کنيم

پله ، اسطوره فوتبال:

جام جهانی یک تورنمت کوتاه است
از نمازی خسارت می خواهيم

کفاشيان: در این فوتبال فساد و تبانی ندیدم
اسطوره فوتبال برزيل تاكيد كرد فوق ستاره خط حمله بارسلونا 
 نتوانس��ته عملكرد درخشان خود در تيمی باش��گاهی اش را در

 آلبی سلسته تكرار كند. 
 پله در س��فر به پاريس به عنوان بخش��ی از ت��ور تبليغاتی برای

 جام جهانی 2014 برزي��ل، در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و 
درباره مس��ايل مختلف از جمله تفاوت عملكرد ليونل مسی در 
بارس��لونا و تيم ملی آرژانتين ، ش��انس سلس��ائو برای قهرمانی 
در ج��ام جهانی 2014 و 
همچنين مش��كالت 
سياسی موجود در 
برزيل صحبت كرد.

پل��ه اف��زود: ج��ام 
ي��ك  جهان��ی 
تورنمن��ت كوت��اه 
مدت 

اس��ت و فقط يك ماه به ط��ول می انجامد. باي��د احتياط كنيم 
چ��ون 2 يا ۳ تي��م فوق العاده ق��وی در اين تورنمنت هس��تند. 

از  يك��ی  آن ها اس��ت، ضمن اين ك��ه بايد آلم��ان 
ه��م باش��يم چ��ون بازيكنان مراق��ب اس��پانيا 

سال است كه كنار هم بازی 8        اي��ن تي��م 
كرده اند.

ه  ر س��طو فوتبال برزي��ل در ادامه در ا
ص  ليونل مسی عنوان كرد: زمانی خص��و
مسی را در بارس��لونا مشاهده ك��ه بازی های 
يك بازيكن است و زمانی كه او می كني��د، او 
تيم مل��ی آرژانتي��ن می بينيد، را در پيراهن 

يكن��ی  ز ديگر. با
لي��ل  اين تفاوت آن اس��ت كه مسی در د

بارس��لونا 2 هم تيمی فوق العاده را 
در كنار خ��ود می بين��د، بازيكنانی 
مانند ژاوی و اينيس��تا كه به او كمك 

می كنند.
 در آرژانتي��ن ام��ا كار او س��خت اس��ت 
و ارتب��اط برق��رار ك��ردن ب��ا هم تيمی ه��ا 
برای او س��خت تر. مس��ی در تي��م مل��ی آرژانتين 
 يك بازيكن كامال متفاوت با مس��ی اس��ت كه در بارس��لونا

 می بينيم.

رييس فدراس��يون فوتبال گفت: در فوتبال ايران فساد و تبانی 
نديدم و اين حرف ها را مربيان ضعيف برای توجيه خود می زنند.

علی كفاشيان گفت: اميد نمازی با رفتار خود به ما توهين كرد و در 
حالی كه قرارداد ۳ ساله داشت بدون توضيح و تنها با ارسال يك 

ايميل با ما قطع همكاری كرد.
وی اف��زود: مربی ك��ه قص��د جداي��ی دارد بايد مدت��ی جلوتر 

 اعالم كند و دالي��ل آن را بگويد ت��ا براي��ش جايگزين پيدا 
كنيم. 

 ضمن آن ك��ه وقتی مربی قص��د ترك تي��م را دارد نبايد
 ۳ -4 ماه حقوق خود را دريافت كند كه قطعا در اين مورد 

از نمازی ادعای خسارت خواهيم كرد.
رييس فدراسيون فوتبال با انتقاد از كسانی كه بحث تبانی 

در فوتبال را مطرح می كنند، تاكيد كرد: اين انتقاد من به كل 
جامعه ای است كه اين حرف ها را می زنند.

 من در اين فوتبال فساد و تبانی نديدم.
 اي��ن ح��رف ه��ا را مربي��ان 

 ضعي��ف ب��رای توجي��ه خود 
می زنند.

كفاش��يان افزود: آن هايی 
كه ادعای فس��اد و تبانی 
دارن��د باي��د مداركش 
 را ه��م اراي��ه دهن��د

 در غي��ر اي��ن ص��ورت خ��ود آن ه��ا ج��زو جري��ان فاس��د 
هستند.

وی درباره بازی ايران و آرژانتين گفت: مردم از تيم ايران انتظار 
دارند كه بازی خوبی انجام دهند و نتيجه را نمی توان پيش بينی 

كرد.
كفاش��يان در مورد اس��تعفای مريم 
ايراندوس��ت از تيم فوتبال بانوان 
گفت: تي��م بزرگس��االن بانوان 
هنوز برنامه ای پيش رو ندارد و 
اصال تشكيل نشده كه بخواهيم 
 ب��رای آن س��رمربی انتخ��اب 

كنيم. 
اين تيم اصال سرمربی نداشته 
اس��تعفا  بخواه��د   ك��ه 

بدهد.

نقد رسانه  ها به توسعه ورزش 
کمک می کند

گودرزی/وزیر ورزش و جوانان 

تاكيد می كنم كه» انتقاد« را می پذيرم، چرا كه به رشد ورزش كمك 
می كند. نقدی كه در رسانه ها می شود به باروری و توسعه ورزش كمك 
می كند.راجع به انتقاداتی كه در رس��انه ها مطرح می ش��ود هم من 
بخش عمده معضالت ورزش را از طريق 
رسانه ها متوجه می شوم. قبول دارم 
كه نگاه بايد سيس��تماتيك باشد 
اما هي��چ جريانی زودتر از رس��انه 
نمی تواند اتفاقات را مطرح كند. نقد 
بايد باشد،  ولو نقد بر من. ما 
می آيي��م و می رويم 
ام��ا مه��م كمكی 
اس��ت كه بايد به 
روند ورزش شود.
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آغاز به کار 55 مرکز عرضه کننده 

میوه نوروزی از 26 اسفند
ریس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:  
از 26 اسفندماه جاری میوه نوروزی مردم در 55 مرکز وی ژه در سراسر 
استان توزیع می شود.نعیم امامی اظهار داشت: مردم استان می توانند 
از 26 اسفندماه میوه مورد نیاز خود را از 55 مرکز اصلی که برای توزیع 

میوه با پارچه نوشته های مخصوص مشخص شده است، تهیه کنند.
وی از تامی��ن یک هزار و 500 تن س��یب و پرتق��ال در طرح نوروزی 
امسال خبر داد و گفت: این در حالی است که سایر میوه ها نیز به وفور 

موجود است.

 درخشش داستان نویس استان
 در یادواره شهید چمران  

داستان نویس جوان استان در چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویی 
حمایت از محرومان مهر باران »یادواره شهید چمران« خوش درخشید. 
سجاد خالقی داستان نویس جوان استان چهارمحال و بختیاری موفق 
به کسب مقام نخست داس��تان کوتاه از چهارمین جشنواره فرهنگی 
دانشجویی حمایت از محرومان مهرباران »یادواره شهید چمران« شد.

این جشنواره با هدف فرهنگ س��ازی انجام فعالیت های خیرخواهانه 
در جوامع دانشگاهی، ترویج فرهنگ فعالیت های محرومیت زدایی و 
آشنایی جامعه با زوایای مختلف محرومیت و نیازهای موجود در جامعه، 
رشد نگاه هنری، علمی و فکری در حوزه حمایت از محرومان، آشنایی 
با اندیشه ش��هید چمران در فعالیت های محرومیت زدایی، توجه به 
فعالیت های صورت گرفته در عرصه محرومیت زدایی برگزار شده است.

جش��نواره مهر باران در پنج بخش عکس، کاریکاتور، مقاله، ش��عر و 
داستان کوتاه از سوی جهاد دانشگاهی برگزار شده است.

 گرامیداشت هفته  منابع طبیعي 
در دانشگاه شهرکرد

     همایش گرامیداش��ت هفته                                 منابع طبیعي در دانش��گاه ش��هرکرد 
برگزار شد. همایش هفته  منابع طبیعي و مراسم درخت کاري با حضور 
دانشگاهیان و مسوولین منابع طبیعي استان چهارمحال وبختیاري در 

دانشگاه شهرکرد برگزار شد.   
 دکتر اس��دي ریی��س دانش��گاه ش��هرکرد در این همای��ش ضمن

 خیرمقدم  گویي به ش��رکت کنندگان و تبریک هفته  منابع طبیعي، 
حفاظت از منابع طبیعي را مس��اوي با باال بردن ارزش افزوده و درآمد 
کشور دانست و گفت: منابع طبیعي به منزله  قطعه  بزرگي ازیخ مي باشد 
که روز به روز در حال ذوب شدن اس��ت و با برنامه ریزي مسووالن در 
این بخش مي توان، از این نعمت خداوندي هرچه بهتر صیانت کرد.       
     ریی��س دانش��گاه ش��هرکرد، کش��ور ای��ران را از لح��اظ مناب��ع 
طبیعي بس��یار غني دانس��ت و افزود: متاس��فانه با وجود این منابع 
 عظیم خ��دادادي، بیاب��ان زایي، فرس��ایش خاك و می��زان تخریب

 محیط زیست در کش��ور بسیار زیاد اس��ت به طوري که امروزه حدود 
یک سوم جنگل هاي کشور به عنوان س��رمایه هاي ملي و طبیعي در 

معرض نابودي است. 

اخبار کوتاه 

فرماندار بروجن گفت: نخستین هتل چهار ستاره در شهر بروجن آماده بهره برداری است.فتاح کرمی 
با اشاره به این که نخستین هتل چهار ستاره در بروجن آماده بهره برداری است، عنوان کرد: این هتل 

هم اکنون دارای97 درصد پیشرفت فیزیکی است و نوروز 93 آماده بهره برداریمی باشد.

7 نخستین هتل چهار ستاره در بروجن آماده بهره برداری است

معارفه

فرماندار شهرکرد معرفی شد

فرماندار جدید شهرس��تان ش��هرکرد معرفی شد.معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهار محال و بختیاری 
در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان شهرکرد اظهار 
داشت: خدمات رس��انی به مردم یک اصل اس��ت و در نظام 
مقدس جمهوری اس��امی همواره باید به آن توجه ویژه ای 

شود.
خدابخش مرادی تصریح کرد: همه مسووالن باید در طلیعه 
آغاز مسوولیت از خدای متعال توفیق خدمت رسانی صادقانه 

و خالصانه را طلب کنند و برای تحقق آن نیز تاش کنند.
وی با اش��اره به این که روزهای پایانی س��ال را باید فرصتی 
مناس��ب برای ارزیابی عملکردها دانس��ت، اذعان داش��ت: 
تمام مس��ووالن باید با یک نگاه عبرت آموز به گذشته و نگاه 
امیدوارانه به آینده در راس��تای تحقق منویات رهبر انقاب 

اسامی و سیاست های کلی نظام تاش کنند.
 مرادی ادامه داد: دولت تدبیر و امید با ن��گاه برنامه محورانه 
در راستای تحقق حماسه اقتصادی گام های موثری را برداشته 

است که بازتاب و خروجی آن در این مدت دیده شده است.
      ایجاد یک امنیت پایدار در حوزه اقتصادی الزم 

و ضروری است
اس��تاندار  اجتماع��ی  و  امنیت��ی  سیاس��ی   مع��اون 
چهارمحال و بختیاری گفت: برای ایجاد یک امنیت پایدار عزم 

و همت همگانی الزم است تا این مهم محقق شود.
مرادی افزود: امنیت پایدار با حرف و سخنرانی محقق نخواهد 

شد بلکه باید در این راستا از هیچ تاشی دریغ نکرد.
وی با اش��اره به این که این اس��تان ظرفیت ه��ای بالقوه ای 
را دارا اس��ت، بیان داشت: الزم است بس��تر سازی مناسبی 
 برای شکوفایی و نقش آفرینی اس��تعدادهای این استان در 

حوزه های تولید و اشتغالزایی فراهم کرد.
 م��رادی تاکی��د ک��رد: توس��عه هم��ه جانب��ه در گ��رو

 برنامه ریزی های مداوم است.
دراین مراسم از زحمات مراد کاظمی تقدیر و حمید ملک پور 

به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرکرد معرفی شد.

بارش برف پی در پی و یخبندان و پاشیدن نمک در زمستان س�ال جاری در استان چهارمحال و بختیاری موجب 
شده است آسفالت جاده های استان دچار آسیب جدی شود.

 استان چهارمحال و بختیاری استانی کوهستانی در بلندای زاگرس است که هر ساله شاهد بارش های قابل توجه 
برف در زمستان است.

امسال بر خالف سال های گذشته بارش های پی در پی برف به صورت س�نگین در این استان اتفاق افتاد و همین 
امر موجب شد راهداران این استان زمستانی پر کار داشته باشند و به صورت 24 ساعته برای بازگشایی جاده ها 

شهرها و روستاها تالش کنند.
برودت و سردی هوا نیز امسال در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به سال های گذشته شدت بیشتری داشت 

و در بسیاری از نقاط  حتی به منفی 32 درجه هم رسید.

 س��ردی هوا وبرودت هوا و پاش��یدن نم��ک در ج��اده ها موجب
 وارد شدن صدمه جدی به روکش آسفالت های جاده ها این استان 
شده است و این در حالی است که در آستانه سال نو وافزایش ورود 
مسافران و گردشگران ، اکیپ هایی ماموریت بهسازی ، بازسازی و 

ترمیم را بر عهده دارند.
 ه��م اکن��ون بی��ش از 15 اکی��پ در ج��اده ه��ای اس��تان

 چهارمحال و بختیاری وظیفه لکه گیری و ترمیم آس��فالت های 
جاده های این استان را بر عهده دارند.

      آس�فالت جاده های اس�تان چهارمح�ال و بختیاری 
آسیب جدی دیده اند

اس��تان  شهرس��ازی  و  راه  کل  اداره  راه��داری   مدی��ر 
چهارمحال و بختیاری در این خصوص به مهر گفت: در زمس��تان 

امسال به خاطر برودت هوا و سرمای  بی سابقه آسفالت جاده های 
استان چهارمحال و بختیاری آسیب جدی دیده اند.

  شهرام ندیمی اظهار داش��ت: نمک مصرفی در جاده های استان 
 چهارمحال و بختیاری  در پ��ی بارش های پی در پ��ی چند برابر 
سال های گذشته بوده است و همین مهم نیز دلیلی بر آسیب روکش 

آسفالت های جاده های استان بوده است.
 وی عن��وان ک��رد: 15 اکیپ امان��ی و پیمان��ی با آس��فالت گرم
 و رود میکس در حال لکه گیری و ترمیم آسفالت جاده ها هستند.

وی با اشاره به این که یکی از وظایف راه و شهرسازی تامین یک راه 
مناسب است، عنوان کرد: برنامه ریزی کامل برای تامین راه مناسب 
در آستانه سال نو و ورود مسافران و گردشگران در این استان انجام 

شده است.

      آفعالیت های استانداردس�ازی در جاده های اس�تان 
آغاز شده است

وی عنوان کرد: در ایام نوروز 
 مس��افرت ها افزای��ش پیدا 
می کن��د وت��ردد در جاده ها 
نس��بت ب��ه دیگر ایام س��ال 
افزایش پیدا می کند به همین 
خاطر اداره راه و شهرس��ازی 
نیز برنامه ریزی گس��ترده و 
 کاملی برای استاندارد سازی 
ج��اده ه��ای ای��ن اس��تان 
انج��ام داده اس��ت وفعالیت 
 های اس��تانداری س��ازی در

جاده های اس��تان آغاز شده 
اس��ت. مدیر راه��داری اداره 
کل راه و شهرس��ازی استان 
بختی��اری  و  چهارمح��ال 
 در ادامه با اش��اره ب��ه این که

 لکه گیری یکی از مهمترین فعالیت های استانداردسازی جاده ها 
به ش��مار می رود، تصریح کرد: تاکنون 70 درصد لکه گیری های 
جاده های استان انجام شده است و سعی و تاش خود را می کنیم 
تا آغاز مسافرت ها لکه گیری پایان یابد.وی تاکید کرد: خط کشی 
جاده ها یکی دیگر از اقدامات اداره راه و شهرسازی در این ایام است 
که در حال انجام است و هم اکنون خط کشی جاده های لردگان و 
بروجن در حال اتمام است.شهرام ندیمی یادآور شد: اگر آب و هوا 
 اجازه بدهد و بارندگی نداش��ته باش��یم، جاده های دیگر استان را 
خط کشی می کنیم.مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان 
چهارمحال و بختیاری شست وشوی عایم راهنمایی و رانندگی 
جاده های استان را از دیگر فعالیت ها در آستانه سال نو بر شمرد و 
گفت: روشنایی جاده ها و تونل ها مورد بررسی قرار می گیرد و اگر 

مشکلی داشت بر طرف می شود.

درپی بارش ها و برودت هوا؛ پاشیدن نمک چند برابر سال های گذشته شده است

جاده های چهارمحال و بختیاری دچارآسیب جدی شده اند

هم اکنون بیش از 
 15 اکیپ در 

 جاده های استان
 چهارمحال و 

بختیاری وظیفه 
لکه گیری و ترمیم 

 آسفالت های
 جاده های این 

 استان را 
بر عهده دارند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آراء نوبت دوم 

قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   2048
سند فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف   تعیین 
وضعیت تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر   رسمی 
واحد در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی    
محرز متقاضیان  معارض  بال  و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتی    
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند درتاریخ انتشار اولین آگهی به  

مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد . رای شماره 139260302008004657 خانم مهر نوش 
احتشامی فرزند ولی اله به شناسنامه 222 حوزه 9 آبادان و شماره ملی 1819461734 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1/1249 واقع در مزرعه فضل آباد دو اصلی 
بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 373/10 متر مربع که بموجب سند شماره 186438 

مورخه 88/4/4 دفتر سه شهرضا به مدت 5 سال در اجاره میباشد .  م الف 291 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/12/7 تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/12/21 

سید مهدی میر محمدی رئیس اد اره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

ابالغ اجرائیه
به  مرتضي  فرزند  شهسوار  مسلم  آقایان  به  بایگاني9200143بدینوسیله  شماره  به   
خیابان  شهرضا   : آدرس  به   1357 متولد  سمیرم  از  صادره   443 شناسنامه  شماره 
پاسداران امیرآبادفازیک کوچه ششم فرعي 2 پالک 32 ونصیب اله نصیري زاده کمه 
 : آدرس  به  متولد 1341  ازسمیرم  864 صادره  به شماره شناسنامه  وردي  فرزنداله 
به  فرزندعبدالخالق  عبدالي  بس  ماه  وخانم   38 پالک  قدس  کوي  بلوارمدرس  شهرضا 
بلوارمدرس  شهرضا   : آدرس  به  متولد1344  ازسمیرم  صادره   8 شناسنامه  شماره 
تقاضانامه ساکنین آدرس هاي فوق  ادرس متن سند و  کوي قدس پالک 38 که طبق 
واقع  شناسائی  مورد  فوق  هاي  آدرس  در  نامبردگان  مامورابالغ  گزارش  برابر  که 
نگردیده اند ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره 27787 مورخ1385/07/24 تنظیمی 
هشتصدوسي  مسلم شهسوارمبلغ  آقاي  6 سمیرم  رسمی شماره  اسناد  دردفترخانه  
وهفت میلیون ریال ازتسهیالت بانک کشاورزی شعبه سمیرم  استفاده نموده که درقبال 
تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ پالک ثبتي شماره 5667 / 2 واقع در فضل آبادبخش 
 23  /  677 شماره  ثبتي  پالک  وششدانگ  بانوشهریاري  ماه  ملکی  شهرضا  ثبتی  یک 
اله نصیري زاده کمه و ماه بس عبدالي  واقع دربخش یک ثبتي شهرضا ملکي نصیب 

به  اجرائیه  بدهی  پرداخت  عدم  علت  به  و  گرفته  قرار  مذکور  بانک  وثیقه  و  دررهن 
ریال  وشش  هزارونهصدوبیست  وپنج  ودویست  میلیون  ششصدوهشتادوپنج  مبلغ 
بعدروزانه  به  تاریخ  این  از  که  تاریخ1392/06/07   تا  دیرکردوسود  طلب،  اصل  بابت 
،صادرو  گردد  می  اضافه  آن  به  ریال  هزاروسیصدوهفتادوپنج  ونه  یکصدوسي  مبلغ 
بایگاني  وشماره  سمیرم  رسمي  اسناد  درواحداجرای  بایگاني9200029  شماره  تحت 
9200134 اجراي ثبت اسنادشهرضا تشکیل و درجریان رسیدگی است که برابر قانون 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا به 
استناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به 
شما یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت 
ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .  مسئول واحد اجرای 

اسناد رسمی شهرضا -  محمد مهدی یوسفیان

تغییرات 

نوجوان  و  کودک  خانه  خیریه  موسسه  تغییرات  آگهی  92/7145/33/و  شماره   2124
رسالت به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده هیات امناء و هیات مدیره 
موسسه خانه کودک و نوجوان رسالت به شماره ثبت 25 و شناسه ملی 10860203282 
مورخه 1392/11/27 که به پیوست نامه شماره 12/6/2221-1392/12/5 اداره بهزیستی 
شهرستان اردستان به این اداره ارسال شده است تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی به شرح 
زیر در موسسه به عمل آمده است . 1- اساسنامه جدید موسسه شامل 3 فصل و 36 
ماده و 27 تبصره به تصویب رسید . 2- مطابق دستور معاونت امور اجتماعی اداره کل 

بهزیستی استان اصفهان به شماره 714/92/26114-1392/11/8 مقرر گردید که کلمه 
خیریه به عنوان ثبتی موسسه اضافه و عنوان موسسه به صورت ))موسسه خیری خانه 
کودک و نوجوان رسالت (( در آید . 3- آقایان رضا شفیعی با کد ملی 1189246651 

و کد پستی 8381635161 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت رئیس هیات 
مدیره و احمد بخشایش اردستانی با کد ملی 1189308797 و کد پستی 1393933834 
اله  نایب رئیس هیات مدیره و رحمت  به سمت  به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و 
بخشایش اردستانی با کد ملی 1188818473 و کد پستی 8381965751 به عنوان عضو 
اصلی هیات مدیره و به سمت مدیر عامل و علیرضا اللهیاری با کد ملی 1818097613 و 
کد پستی 8381656551 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت خزانه دار و خانم 
فاطمه صادقی با کد ملی 1189336065 و کد پستی 8381853851 به عنوان عضو اصلی 
هیات مدیره و آقایان حسن سبحانی با کد ملی 1189098148 و کد پستی 8381868641 
و عباس خانی با کد ملی 1189282909 و کد پستی 8381859167 به عنوان اعضای 
البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند . 4- مطابق تبصره 1 ماده  علی 
21 اساسنامه کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور موسسه با امضای 2 نفر از 3 نفر 
رئیس هیات مدیره ، خزانه دار ، و مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود 

. 5- آقایان مرتضی نعمت الهی با کد ملی 1189278022 و کد پستی 8381957961 و 
حشمت اله فدوی با کد ملی 1189287366 و کد پستی 8381853411 به سمت بازرسان 
اصلی و آقای ابوالقاسم شفیعی با کد ملی 1189284936 و کد پستی 8381634671 به 
سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند . م الف 548 خیر اله 

عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  زمانی   شاه  اکبر  خواهان   1633/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2129
مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید غنی زاده  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
المکان بودن  با توجه به مجهول  مورخ 93/2/3 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف 15820مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2128 در خصوص پرونده کالسه 1974/92 خواهان حسین حیدر پور با وکالت خانم 
فرزند  حیدری  اصغر  علی  طرفیت  به  مطالبه چک  بر  مبنی  دادخواستی  شاهمرادی   
رحمت اهلل  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/3/25 ساعت 
8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م 

الف 15819مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  شاهزمانی    اکبر  خواهان   1632/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2130
مبنی بر مطالبه به طرفیت همت جهانپور  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
مورخ 93/2/3 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف 15821مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2131 در خصوص پرونده کالسه 1896/92  خواهان عبدالرضا قاسمی   دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 28000000 ریال بابت ضمانت بانک ملت بانضمام مطلق خسارت 
به طرفیت فروزان دهقانی   تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز مورخ 93/2/6 
المکان بودن خوانده حسب  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است.  ساعت 12 صبح 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  وقت رسیدگی  عدم حضور  در صورت 
شود. م الف 15822مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

احضار 
بر  مبنی  طاهری  محسن  آقای  علیه  شکایتی  جمشیدیان   مصطفی  آقای  چون   2127
دادگاه  این   104 920603ک  کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  امانت  در  خیانت 
اینکه  به  نظر  شده  تعیین  صبح   9:30 ساعت   93/6/5 روز  برای  رسیدگی  وقت  ثبت، 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  باشد،  می  المکان  مجهول  متهم 
می شود  نشر  و  طبع  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  متهم  از  و 
تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه  حضور  عدم  صورت  در  و  شود 
عمومی دادگاه   104 شعبه  دفتر  15810مدیر  الف:  م  نمود.  خواهد  اتخاذ   مقتضی 

 اصفهان 

اخطار اجرایی

اختالف  حل  14 شورای  92/10/17 شعبه  تاریخ   1527 رأی شماره  موجب  به   2134
انگیز روحانی قورجانکی  علیه مهر  یافته است محکوم  که قطعیت  شهرستان اصفهان 
فرزند محمد علی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی  و انتقال سند خودروی پژو پارس به شماره انتظامی 232ص77 
هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  شش  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  و   13 ایران 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی درحق محکوم له و نیم عشر حق االجرا نسبت به مقوم 
له مهدی صفری فرزند حسین  نشانی  دادخواست 50000000 ریال در حق محکوم 
اقامت: اصفهان- خ خاقانی کوچه اسفندیاری بن بست حسینی . ماده 34 قانون  محل 
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:15828 شورای 

حل اختالف شعبه 14 حقوقی اصفهان  

تاسیس 

2136 خالصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت عمران گستر میمه ) سهامی خاص ( که در 
تاریخ 92/11/5 تحت شماره )331( و شناسه ملی 14002863112 در این اداره به ثبت 
رسیده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 

می شود 1- موضوع شرکت : تامین نیرو اهم از نیرو های خدماتی و ساختمانی  جهت 
انجام پروژه ها ی عمرانی و ساختمانی و فضای سبز و نگهداری و امور پیمانکاری با 
سایر ارگانها از جمله شهرداری و غیره – نگهداری فضای سبز – خدمات شهری 
– کارهای عمرانی و مهندسی ساخت و ساز و نگهداری از پروژه های ساختمانی 
و انجام کلیه امور مهندسی – مدیریت اجرای پروژه های ساختمانی و راهسازی و 
شهر سازی مورد استفاده در فضای سبز و گلکاری – عقد قرار  داد موارد فوق 
الذکر و انجام آنها با ادارات و سایر ارگانهای دولتی و خصوصی 2- مرکز اصلی 
شرکت : میمه – خیابان شریعتی – جنب کوچه امام علی – کد پستی 8351636511 
، 3- سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی 
با نام 4- مدت شرکت از تاریخ 92/11/5 بمدت نامحدود 5- مدیران و صاحبان 
امضا : آقای ابراهیم پناهنده  بشماره ملی 6229868652 بسمت رئیس هئیت مدیره 
و آقای هادی زاهدی بشماره ملی 6229979659 بسمت نائب رئیس هئیت مدیره 
و آقای سعید سراجی بشماره ملی 6229979284 بسمت مدیر عامل شرکت برای 
مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدا آور شرکت با امضای 

ابراهیم پناهنده ) رئیس هئیت مدیره  آقای سعید سراجی ) مدیر عامل ( و آقای 
( متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای آقای 
سعید سراجی ) مدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر است 6- خانم مریم متقی 
بشماره ملی 6229983672 و آقای مهدی پورمندیان بشماره ملی 6229914581 
انتخاب  البدل شرکت برای مدت یکسال  به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی 
شدند 7- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی هاو دعوت 
نامه های شرکت تعییین گردیدند ضمنا امضاء ذیل دفاتر روزنامه در 1392/11/5 

تکمیل گردید . 
حسین نوروز رئیس ثبت میمه 

ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9209970376500213  : دادنامه  شماره   2133
نظر  تجدید   920035-  920005  : شعبه  بایگانی  شماره   9109980350300043
به  احمدپور سامانی  اله  آقای رحمت  وکالت  با  مجید شعفی  آقای   -1  : خواهان 
نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید کوچه سعدی جنوبی پالک 
دوم کد پستی 8164764466 2- آقای سید شهروز شجاعی ، با وکالت آقای سید 
تجاری  دروازه شیراز مجتمع مسکونی  اصفهان  نشانی  به  آبادی  حسن محمود 
سپهر طبقه 3 شماره 15 تجدید نظر خواندگان : 1- آقای امیر حسین ادیب حاج 
باقری با وکالت آقای مصطفی جواد محب بنشانی چهار باغ عباسی جنب سینما 
چهار باغ بازار میهن ط 2 ، 2- آقای مجید بصراوی به نشانی اصفهان / خ مسجد 
سید / فروشگاه موتور های آبکشی – فعال مجهول المکان 3- آقای بهنام دهکردی 
با وکالت آقای محمد جلیل سهیلیان اصفهانی – خیابان فیض بعد از بانک صادرات 
نبش کوچه شهیدآقا بابایی )11( ساختمان سفیر طبقه اول واحد سوم  4- آقای 
فروشگاه  رشتیها  کوچه  پایین  باغ  چهار  اصفهان  نشانی  مهربه  شادان  سعید 
سامانی  پور  احمد  اله  رحمت  آقای  وکالت  با  شعفی  مجید  5-آقای  پارس  کاغذ 
مفید کوچه سعدی جنوبی  خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ   – اصفهان  نشانی  به 
پالک دوم کد پستی 8164764466 تجدید نظر خواسته : نسبت به دادنامه شماره 
9209970350300025 مورخ 92/1/21 شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان – وارد 
ثالث گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می 
نماید . رای دادگاه : تجدید نظر خواهی آقای مجید شعفی با وکالت آقای رحمت اله 
احمدپور به رای 920025 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که به موجب 
آن اعتراض ثالث اجرائی وی نسبت به توقیف مغازه تحت پالک ثبتی 5874/51 
کارشناس  نظریه  زیرا  نیست  وارد  ه  گردید  رد  اصفهان  ثبت   2 بخش  در  واقع 
رسمی دادگستری که ارزش مغازه را به مراتب بیش از مبلغ اعالمی در قولنامه 
ادعائی وی اعالم نموده مصون از اعتراض باقی مانده است اظهارات نویسنده 
مبایعه نامه آقای تجدد مبنی بر اینکه آقای شعفی در هنگام تنظیم مبایعه نامه طلبی 
نامه مذکور  مبایعه  بابت  نیز  اند و وجهی  نداشته  آقای بصراوی و همسرش  از 
نپرداخته اند دلیل دیگری بر رد ادعای آقای شعفی است بر استدالل دادگاه بدوی 
نیز ایرادی وارد نیست بنابراین مستندا به ماده358 قانون آئین دادرسی مدنی با 
رد اعتراض وی رای معترض عنه تایید می گردد . در خصوص دادخواست تقدیمی 
از ناحیه وارد ثالث سید شهروز شجاعی با وکالت آقای سید حسن محمود آبادی 
به طرفیت آقای بهنام دهکردی  زادگان و سعید شادان مهر و مجید شفعی و مجید 
بصراوی به رای مذکور و به خواسته بطالن قرار داد عادی مورخ 90/8/28 نظر 
یازده دادگاه  اینکه آقای سید شهروز شجاعی در پرونده مطروحه در شعبه  به 
توقیف  تومان  مبلغ 850میلیون  قبال  در  را  مذکور  ملک  اصفهان  عمومی حقوقی 
نموده و عمال می بایست در پرونده مذکور توسط آقای دهکردی شکایت موضوع 
از ملک  توقیف  تا زمان رفع  تقدیم گردد و  احکام مدنی  اجرای  قانون  ماده 147 
مذکور حق توقیف کننده برای استیفاء طلب خود از آن وجود دارد بنابراین پذیرش 
 ( باقری  حاج  ادیب  امیر حسین  آقای  در حق  فقط  دهکردی  آقای  ثالث  اعتراض 
وارد  دعوی  به  موجبی جهت رسیدگی  و  است  معتبر   ) ملک  مقدم  کننده  توقیف 
این پرونده وجود  نبودن وی در  به لحاظ ذینفع   ) ) آقای شهروز شجاعی  ثالث 
می  اعالم  و  مطروحه صادر  کیفیت  به  مذکور  دعوی  استماع  عدم  قرار  و  ندارد 
 گردد آراء صادره قطعی است  م الف 15824رئیس دادگاه تجدید نظر شعبه 25 

استان اصفهان 



217

-212

سالمت جسم
 

چهار شنبه 21 اسفند  1392 |10 جمادی االول  1435
شماره 1267 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1267   , march  12 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام باقر )علیه السالم( :
 نیکى و صدقه پنهانى فقر را از بین مى برد.

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

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

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

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

آیا هر فردی که ب��ه ظاهر چاق به نظر می  رس��د، دچار 
بیماری  چاقی است؟ خیر. در اصل چاقی ناشی از بافت 
چربی است نه بافت عضالنی، بنابراین خیلی از افرادی که 
دارای بافت عضالنی پرورش یافته )به اصطالح باد کرده( 

هستند، چاق نمی باشند.
      اضافه وزن،باور های غلط،سنجش چاقی

در مورد چاقی باورهای نادرست دیگری نیز وجود دارد، 
برای مثال خیلی از افراد فکر م��ی  کنند چاقی آن ها به 
دلیل کم  کاری تیروئید است اما واقعیت این است که کم  
کاری تیروئید خفیف، هیچ  گونه تاثیری بر چاقی ندارد 
و در موارد شدید نیز در نهایت 2 تا 3 کیلو موجب چاقی 
می شود. بیماری  هایی که موجب چاقی می  شوند خیلی 
شایع نیس��تند.یکی دیگر از باورهای غلط نیز این است 
که افراد الغر چربی خون ب��اال ندارند یا افراد چاق حتما 
چربی خون دارند. دلیل اصلی چاقی عدم تحرک بدنی 
است. وقتی کمترین مسافت را با خودروی شخصی خود 
طی می کنیم یا خرید خود را با پیک تحویل می گیریم، 
آن وقت باید انتظار چاقی افراد جامعه را داشته باشیم، 
بنابراین ممکن است زمینه های ژنتیکی موجب شوند که 
وزن ما افزایش یابد، ولی ما می  توانیم با در پیش گرفتن 

سبک زندگی صحیح، وزن خود را کنترل کنیم.
      س�رعت کاهش وزن اس�تاندارد چه مقدار 

است
هر یک کیلو وزن بدن، حدود هش��ت ه��زار کالری دارد. 
توصیه ما این اس��ت که هر فردی در م��اه، حدود 2 کیلو 
 وزن کم کند، بنابراین رژیم  هایی ک��ه مبتنی بر کاهش

 6 کیلو وزن در یک ماه هستند، استاندارد نیستند.کاهش 
وزن دو بال دارد. یادمان باشد که رژیم الغری گرفتن، فقط 
یک بال وزن کم کردن است و بال دیگر آن ورزش کردن است.
      ورزش باید چگونه باش�د تا هم�راه با رژیم 

گرفتن موجب دور شدن چربی  ها از بدن  ما شود
با ورزش کردن خالی، معجزه ای اتف��اق نمی  افتد؛ برای 
مثال بس��یاری از ما، بعد از نیم س��اعت ش��نا کردن یک 
 س��اندویچ چرب می  خوریم و تمام رش��ته  های��ی را که

 بافته  ایم پنب��ه می  کنی��م، بنابراین بع��د از ورزش باید 
 غذای کم  کالری مانند س��االد بخوریم. دوچرخه  سواری 
و پیاده  روی با سرعتی متوس��ط یا تند، بهترین ورزش ها 
برای کم کردن وزن هس��تند.ورزش های مناس��ب برای 

کاهش وزن، ورزش  های هوازی و یا استقامتی هستند.
      توضیح کارشناس: ورزش های هوازی  ورزش هایی 
هستند که دارای ش��دت کم و مدت زمان طوالنی هستند، 
مثل دویدن، دوچرخه سواری، ش��نا، پیاده روی سریع، باال 
رفتن از پله. در این ورزش ها برای تامین انرژی، چربی های 
بدن می سوزند.در نهایت یادمان باشد هدف ازرژیم غذایی 
این نیست که تبدیل به مانکن شویم، بلکه هدف از آن حفظ 

سالمت بدن است.

باورهای غلط در مورد چاقی  
چاقی چیست؟

اندروید ویروسی

97 درصد از ویروس های موبایل 
روی اندروید است

 تحقیق��ات کمپان��ی اف-س��کیور نش��ان م��ی ده��د 97 درصد از
  ویروس ها و بدافزارهای موبایل روی سیس��تم عام��ل اندروید قرار

 می گیرد. بر این اس��اس در س��ال 2012 کل ویروس های منتشره 
روی اندروید 79 درصد بوده که در س��ال 2013 به رقم بی س��ابقه 
97 درصد رسیده اس��ت.در گزارش 40 صفحه ای منتشره از سوی 
کمپانی F-Secure همچنین آم��ده بدافزارهای اندرویدی از 238 
مورد تهدید آمیز سال 2012 به 804 مورد تهدید آمیز در سال 2013 
رسیده اس��ت.دو نکته ای که اف س��کیور به ان اهمیت داده این که 
تهدید های اندرویدی جنبه غیر امریکایی داشته و با توجه به جدول 
کش��ورها می توان نام کش��ورهای غیر امریکا را )دقیقا 75 درصد از 
کشورهای عربستان سعودی و هندوستان بوده است( در آن مشاهده 
کرد. در ضمن 5 کش��ور اروپایی تنه��ا 15 درصد از ای��ن تهدیدات 
بدافزاری را به خود اختصاص داده اند. نکته دومی که اف سکیور روی 
آن پا فشرده این که نباید بگوییم گوگل روی باال بردن امنیت اندروید 
 تالش نکرده است.آش��کاری بدافزارهای اندرویدی برای عربس��تان

 42 درصد، هندوستان 33 درصد، امریکا 5 درصد، فنالند 5 درصد، 
آلمان 3/2درصد، انگلیس 2/8درصد، هنگ کنگ 2 درصد، س��وئد 
2/6درصد و هلند با 1/6 درصد مهمترین کش��ورهای آلوده شده به 

بدافزارهای اندرویدی در سال 2013 بوده اند.
 ذک��ر این نکت��ه حایز اهمی��ت اس��ت ک��ه عم��ده راه ورود بدافزار 
روی اندروید ، اپلیکیشن هایی است که شرکای نرم افزاری موسوم به 

third party app stores نوشته و راهی بازار مصرف می کنند.
آنالی��ن  فروش��گاه  ی��ا  اس��توربزرگ  اپ   4 لبت��ه  ا
 ف��روش اپ ک��ه عمدت��ا در چی��ن وج��ود دارن��د ش��امل

 Anzhi,Mumayi,Baidu و eoeMarket مورد بررسی این 
تحقیق قرار گرفته و مش��خص ش��د که کمتر از 10 درصد در زمینه 
انتشار بدافزار مقصر هستند.)به دلیل عدم دسترسی کاربران چینی 
به گوگل پلی، این فروشگاه ها در چین فعالیت می کنند.(اما فروشگاه 
دیگری به نام Android159 مقص��ر 33 درصد از توزیع بدافزارها 
در این گزارش شناخته ش��د.جالب این جاست که خود گوگل پلی، 
که فروشگاه رسمی فروش اپلیکیش��ن های اندرویدی است کمتر از 

0/1درصد مقصر توزیع بدافزار شناخته شد.

   فناوری

دردهای جسمانی بعد از خانه تکانی گریبان بسیاری از خانم ها 
را می گیرد.بدن استانداردهایی دارد که براساس آن کار و حرکت 
می کند. اگر یکی از این شرایط مطلوب دستخوش تغییرات منفی 
شود، کارکرد بدن با مشکل مواجه خواهد ش��د. ارگونومی بدن 
 نیز از این قاعده مستثنی نیس��ت ودر صورت قرارگیری اعضا در

 موقعیت های نامطلوب، آس��یب می بیند.ای��ن روزها که در هر 
خانه ای مراس��م باس��تانی خانه تکانی با جدیت اجرا می شود را 
می توان موسمی برای بروز این دسته آسیب ها نامید. دردهای 
جسمانی بعد از خانه تکانی گریبان بسیاری از خانم ها را می گیرد 
و فشارهای غیرمعمول به مفاصل، کار خیلی ها را به بیمارستان 

می کشاند.
دست را دریاب

انجام ح��رکات پیاپی، س��نگین و خم کننده مفاصل دس��ت ها 
 در روزهای خانه تکانی عوارضی را به دنبال دارد که کش��یدگی 
تاندون ها و کوفتگی مفاصل از جمله آن هاست. پزشکان مجموعه 
این حالت ها را »سندروم استفاده بیش از حد« می نامند. انجام 
کارهای س��نگین تر با انگش��ت ها نیز می تواند تش��دید کننده 
روماتیسم مفاصل یا عامل بروز آرتروز انگشتان باشد. در مچ دست 
نیز عوارضی ایجاد می شود. ش��ایع ترین آن ها یعنی »سندروم 
تونل کارپ« بر اثر ضربات و خم شدن مکرر مچ، روی عصب دست 
ایجاد می ش��ود و گزگز انگش��تان را به دنبال دارد. عارضه دیگر 
»دکورون« نام دارد که درد و تورم در ناحیه زیر شس��ت دس��ت 
و کشیدگی دو تاندون آن را سبب می شود. در مراحل پیشرفته 
باید مچ دس��ت را گچ گرفت یا تاندون ها را جراحی کرد. از دیگر 

محدوده هایی که هنگام خانه تکانی آسیب می بینند می توان به 
آرنج و شانه اشاره کرد. البته درد با باال بردن بازوها برای نصب لوازم 
سقفی یا تمیزکاری در ارتفاع بیشتر می شود. چنین کارهایی در 
بیماران دیابتی عارضه خشک شدن شانه را سبب می شود اما افراد 

عادی نیز باید بعد از هر 10 دقیقه کمی استراحت کنند.
سر، کمر، زانو

 خانه تکانی غیراصول��ی باعث بروز مش��کالت فراوانی در گردن 
می شود. خم نگه داش��تن طوالنی گردن به پایین و به خصوص 
 باال، آس��یب عضالت و رباط های گردنی و حت��ی بیرون زدگی

 دیسک های ناحیه گردن را به دنبال دارد. به همین دلیل نباید 
در انجام بی وقفه کارهایی که نیازمند خم ش��دن گردن هستند 
اصرار بورزید. حاال که صحبت از دیسک های گردنی شد بد نیست 
بدانید دیس��ک ها و ان��دام تحتانی نیز در ای��ن روزها در معرض 
 خطر قرار دارند و انجام کارهای س��نگین م��ی تواند حتی باعث

س��رخوردن مهره ها شود. خم شدن، ایس��تادن و نشستن های 
طوالنی به عالوه حرکات چرخشی ناگهانی می تواند به کمرتان 
آسیب های غیرقابل جبرانی وارد کند. زانوها نیز از دیگر اعضایی 
هستند که بر اثر کار زیاد در قسمت قدام با تورم کیسه های آب 

مواجه می شوند.
خانه تکانی و تندرستی

رعایت یکسری نکات به شما کمک می کند آسیب های کمتری 
ببینید و تندرستی خود را در هنگام خانه تکانی حفظ کنید. بیشتر 
آسیب ها بر اثر انجام حرکات تکرار شونده یا فشار بر مفاصل ایجاد 
می شوند. بین حرکات و کارها زمان استراحت قرار دهید و حتما 
از دیگران نیز کمک بگیرید.- فراموش نکنید آسیب به مفصل تا 
آخر عمر شما را آزار می دهد بنابراین قانون محافظت از مفاصل 
 با بهره گیری از مفصل بزرگ تر را به کار بندید. بدان معنا که اگر

 می توانید یک کیس��ه را با یک انگش��ت بلند کنید باید آن را با 
مفصل بزرگ ت��ر یعنی کف دس��ت حمل کنید.- هن��گام بلند 
کردن اجسام از زمین از مفاصل زانو و کمر توامان کمک بگیرید، 
 کمرتان را صاف و زانو را خم نگه دارید تا فشار بین آن ها تقسیم 

شود.
 اگر در ناحیه یک مفصل درد احساس کردید همان روز به پزشک 

متخصص مراجعه کنید و درمان زودرس را جدی بگیرید.
کوفتگی های معمول بدن با مصرف ویتامین C برطرف می شود 
و می توان کوفتگی های کمی دردناک را نیز با استفاده از زانوبند یا 
آرنج بند بهبود بخشید. اجازه پزشک در این زمینه الزم و استفاده 

طوالنی مدت از آن ها ممنوع است.

آسیب های خانه تکانی به ارگونومی بدن

مهندس��ان ش��رکت »رولز رویس« یک نمونه اولیه 
مجازی کش��تی بدون سرنش��ین در نروژ ساخته اند 

که توسط کاپیتان کشتی از روی خشکی هدایت می شود.
 امروزه تمام حمل و نقل و فناوری ها در حال تکامل هستند.

 مهندسین ش��رکت »رولز رویس« یک نمونه اولیه مجازی 
کشتی بدون سرنشین در دفتر خود در نروژ ساخته اند. این 
نمونه نمای 360 درجه از عرش��ه یک کشتی را شبیه سازی 

کرده است.
تولیدکننده موتور و توربین که مستقر در لندن است گفت: 
کاپیتان ها روی زمین با استفاده از کنترل می توانند کشتی 

را بدون خدمه هدایت کنند.
این کشتی امن تر و ارزان تر برای صنعت حمل و نقل 

است و باعث 375 میلیارد دالر صرفه جویی می شود.
شرکت های حمل و نقل، بیمه و مهندسان اتحادیه ها شک 
دارند که کش��تی بدون خدمه در آین��ده نزدیک مطمئن و 

سود آور باشد. 
این شرکت گفت: با ساختن این کش��تی خیلی از هزینه ها 
مانند تهویه مطبوع، آب و فاضالب، برق و هزینه های دیگر 
کم شده و بار بیشتری می توان حمل کرد و درآمد بیشتری 

کسب می شود.

حمل و نقل با کشتی های بدون سرنشین

دریچه- اصفهان سرزمین زیبای من
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