
رقابت های توسعه روابط تجاری اصفهان  با کشور های دنیا
 پرازجنجال
 و بدون پدیده

رییس اتاق بازرگانی اصفهان  عنوان کرد:
 اصفهان میزبان بزرگ ترین

3 اجالس معنوی  جهان می شود
 تعیین تکلیف قیمت خودرو 

به سال 93 موکول شد 4 3
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 مردم برای شکایت از 
رستوران ها به ۱۴9۰ زنگ بزنند
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کره جنوبی با فوالد اصفهان 
همکاری می کند

معاونين و مديران شرکت پوسکوي کره جنوبي با حضور 
در شرکت فوالد مبارکه اصفهان و ديدار با بهرام سبحاني 
مديرعامل اين شرکت، به بررسي نحوه همکاري دو جانبه 
در زمينه اجراي طرح هاي توسعه فوالدمبارکه اصفهان 
پرداختند. معاون بازاريابي ش��رکت پوس��کو با اشاره به 

شرايط جديد اقتصادي ايران در...

چراغ های پل خواجو با شروع 
ساعت زمین خاموش مي شود

 فیلم کوتاه باید خالقیت
 را در جامعه زنده کند

دبير ستاد توسعه پايدار معاونت خدمات شهري شهرداري 
اصفهان از خاموش شدن چراغ های پل خواجو به صورت 
نمادي��ن در س��اعت ۲۰و ۳۰ دقيق��ه ۹ فروردين س��ال 

۹۳مصادف با شروع ساعت زمين خبرداد.
حميدرض��ا ميريان ب��ا بيان اي��ن مطلب گفت: مراس��م 
س��اعت زمين يك ابت��کار بي��ن الملل��ی اس��ت که به 
منظ��ور حفاظ��ت از ک��ره زمين ب��ه عنوان تنه��ا محل 
 زندگي بش��ر برگزار مي شود و آخرين ش��نبه ماه مارس 

هر سال نيز اجرا می شود. 

مدير کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان گفت: 
هنرمندان جامعه با توليد يك فيلم کوتاه خوب می توانند 
حس حرکت و خالقيت را در عموم مردم جامعه زنده کنند.

حجت االسالم محمد قطبی در مراسم اختتاميه  دومين 
جشنواره فيلم توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی 

که در اتاق بازرگانی و با حضور برخی مسووالن کشوری...
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رها شدن مسافران در خارج از کشور 
توسط تورهای غیرمجاز 

رييس پليس مبارزه با جعل و کالهب��رداری پليس آگاهی گفت: برخی 
تورهای غيرمجاز با دريافت پول های ميليونی از مسافران آن ها را در خارج 
از کشور رها می کنند. سرهنگ فريدون رهبريان اظهار داشت: همزمان با 
هفته های پايانی سال آگهی های مختلف تورهای داخلی و خارجی برای 

3مسافرت های نوروزی در روزنامه های کشور چاپ می شود.
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 چهارشنبه سوری باید
 به صورت سنتی احیا شود

امير سرتيپ دوم رضا جهادی ارس��ی با اشاره به اين که در 
س��ال های اخير، چهارشنبه س��وري به چهارشنبه سوزي 
تبديل شده است، افزود: متاسفانه اين جشن از حالت يك 
جشن باستاني خارج شده و اتفاقات بسيار افراطي در آن رخ 
می دهد. وی تصريح کرد: در قديم ي��ك بوته اي از آتش را 
درست مي کردند و اعضای خانواده از روي آن مي پريدند و 
مي گفتند سرخي تو از من،  زردي من از تو  ؛ اما االن خانه را 
آتش مي زنند که شاد شوند؛ آخر، اين چه نوع شادي کردن و 

فرهنگ و جشني است؟ اين يك ناهنجاري است. 
ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی ايران در استان های 
اصفهان، يزد و چهارمحال وبختياری خاطرنشان کرد: ملت 
بزرگ ايران، بايد همانطور که هميشه بزرگ، فکر کردند در 
بحث چهارشنبه س��وري هم يك فرهنگ سازي جديدي 
بکنند؛ ما کاره��اي زيباتري مي توانيم انج��ام دهيم. امير 
جهادی تصريح کرد: تعدادی انسان سودجو اقدام به فروش 
وسايلی غيرقانونی از قبيل ترقه و انواع و اقسام مواد محترقه 
و ناريه می کنند و هر ساله افرادی بر اثر ساخت و يا استفاده از 

اين وسايل، دچار سوختگی يا نقص عضو می شوند و فجايع 
و اتفاقاتي از اين روز برجای می ماند ک��ه دل مردم ما را به 
درد می آورد. ارش��د نظامی ارتش افزود: ما بايد اين رسم را 
مديريت و هدايت کنيم و در اين کار، صدا و سيما، خانواده ها، 
معلمان و فرهيختگان ما در جامعه نقش به س��زايی دارند؛ 
برای فرهنگ سازی بايد از مهدکودک ها و دبستان ها آغاز 
کرد تا بتوان چهارشنبه سوری را به سبك قديم احيا کرد. وی 
اظهار داشت: کار فرهنگی، يك کار دراز مدت است لذا بايد 
در يك پروسه  طوالنی مدت، اين فرهنگ غلط چهارشنبه 

سوزی را از ذهن جامعه پاک کرد .
امير جهادی افزود: البت��ه تاکنون نيز اقدام��ات موثری از 
س��وی اين قش��رها صورت گرفته اس��ت اما دش��منان ما 
 همچنان در حال س��وء اس��تفاده از مناس��بت ها و روحيه

   هيجان طلبی جوانان هستند و سودجويان و منفعت طلباني 
 هم قصد دارن��د که جامع��ه را به اغتش��اش بکش��ند لذا 
 جوانان ما بايد هوش��يار باش��ندکه آب به آسياب دشمن

 نريزند.

نگاه ارشد نظامی ارتش به چهارشنبِه  سرخ :

خودمان برنامه نداشته باشیم، دشمنان برای مان برنامه می ریزند

تشکیل اولین مجمع اقامتگاه های  بوم گردی کشور در خورو بیابانک
مدير کل ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان گفت: با توجه به افزاي��ش اقامتگاه های 
بوم گردی در اس��تان، اولين مجمع اقامت��گاه بوم گردی 
 در کشور با تاکيد معاون گردشگری کشور در شهرستان

 خورو بيابانك تشکيل شد.  محس��ن مصلحی  با اشاره به 
برگزاری انتخابات مجمع اقامت��گاه های بوم گردی اظهار 
داشت: اميرحسين افضل، فرزين جندقی  و غضنفر حيدری 
به عنوان هيات مديره مجمع اقامتگاه های بوم گردی کشور 

مشخص شدند. وی افزود:در ايران 4۰ اقامتگاه بوم گردی 
وج��ود دارد که از اين تع��داد ۲۳ اقامتگاه در شهرس��تان 
خوروبيابانك و هشت مورد در شهرستان های نايين، کاشان 

و اصفهان واقع است.
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مودیان محترم مالیاتی
 آیا می دانید

 حداکثر تا پایان اسفند ماه 
 www.tax.gov.ir سال جاری فرصت دارید با مراجعه به سامانه

نسبت به ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی اقدام نمائید.
جهت دریافت مبانی و دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون 

 مالیاتهای مستقیم به سامانه اطالع رسانی
 www.isf-maliat.ir مراجعه نمائید.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دانشگاه شهر کرد 
مناقصه شماره 93/2

مدیریت امور اداری دانشگاه شهرکرد 

دانش��گاه ش��هر کرد در نظر دارد فعالیت خدماتی ذیل را از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی طبق 
شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکارواجد شرایط واگذار نماید :

 - موضوع مناقصه : » خدمات حفاظت ، نگهداری و توس��عه فضای س��بز دانش��گاه شهرکرد در 
سال 93«

- محل اعتبار موضوع قرار داد : از محل اعتبارات جاری دانشگاه 
- زمان و مدت قرار داد : از تاریخ 93/2/1 لغایت 94/1/31 

- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه : مبلغ 400/000/000 ) چهارصد میلیون ( ریال ، 
بصورت یکی از اشکال ، ضمانت نامه ی بانکی ، یا چک تضمین شده بانکی دروجه دانشگاه شهر کرد 

مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخ گشایش پاکتهای پیشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود 
 متقاضی��ان واجد ش��رایط الزم اس��ت حداکث��ر ت��ا تاری��خ 93/1/16 با واری��ز مبل��غ 500/000 
) پانص��د هزار ری��ال ( باب��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه در وجه حس��اب تمرکز وج��وه در آمد های 
 اختصاصی دانش��گاه ش��هر کرد ، ب��ه ش��ماره 7871915028 نزد بانک تجارت  ش��عبه دانش��گاه 
شهر کرد و ارائه فیش پرداختی به همراه تقاضانامه ی کتبی از س��وی شرکت متقاضی با مراجعه به 
 آدرس : شهر کرد ، بلوار رهبر ،  دانشگاه شهر کرد س��اختمان مدیریت - حوزه معاونت اداری و مالی 
 - امور حقوقی و قرار دادها تحویل نموده و رسید دریافت نمایند . و یا از طریق سایت اینترنتی دانشگاه 
 ش��هر کرد به آدرس www.sku.ac.ir به صورت رایگان نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام

 و در ادامه طبق شرایط تعیین شده ، مدارک و پیشنهادات خود را تهیه و تحویل نمایند . 
- آخرین مهلت قبول پیشنهادها : پایان  وقت اداری روز سه شنبه مورخ 93/1/26 

 - زمان  و مکان گش�ایش پیش�نهادها : روز چهار ش��نبه مورخ 93/1/27 س��اعت 11 صبح 
در محل دفتر معاونت اداری و مالی  دانشگاه 

- دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است  
- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

 اداره روابط عمومی   امور مالیاتی استان اصفهان
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اخبار کوتاهيادداشت

 ايران، افغانستان و پاکستان
 در خط مقدم مبارزه با موادمخدر 

نشست س��ه جانبه ایران، افغانستان و پاکس��تان در زمینه مبارزه با 
موادمخدر با حضور وزیرکش��ور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر 

در وین برگزار شد.
 عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی وزیر کش��ور و دبیرکل س��تاد مبارزه با 
موادمخدر ایران پس از پایان نشس��ت وزرای ابتکار س��ه جانبه در 
وین، گفت: ایران، افغانس��تان وپاکس��تان برای تحکیم همکاری ها 
در زمینه مب��ارزه با موادمخدر مصمم هس��تند.وی ب��ا بیان این که 
در نشس��ت وزرای ابتکار س��ه جانبه هر سه کش��ور گزارش هایی از 
عملکرد خود ارایه کردند، افزود: جمهوری اسالمی ایران، پاکستان 
و افغانس��تان تقاضا داش��تند که جامعه جهانی به خصوص سازمان 
ملل همکاری های بیش��تری بای��د در زمینه مبارزه ب��ا موادمخدر 
 صورت دهد و از نظر تجهی��زات، تبادل اطالعات همکاری داش��ته

 باشد.
وزیر کشور گفت: سه کش��ور ایران ، پاکستان و افغانستان می توانند 
به عنوان کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار دارند 
با همکاری یکدیگر تالش های خود را گسترش دهند و تاثیرگذاری 

بیشتری داشته باشند.
رحمانی فضل��ی اف��زود: ب��ه ج��ز مناس��بات رس��می و قانونی که 
دارد پیگیری می ش��ود، ما س��ه کش��ور اعتقاد راس��خ داریم به این 
که بای��د تالش هایمان را بیش��تر کنی��م چون آس��یب های جانی، 
 اجتماعی و اقتص��ادی بیش��تری در این منطقه در ح��ال رخ دادن 

است.

 استفاده از مديريت جهادی، نشان از 
جنگ تمام عیار اقتصادی است

نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس گفت: اس��تفاده از مدیریت 
جهادی، نشان از جنگ تمام عیار اقتصادی است.

محس��ن صرامی با توجه به س��خنان اخیر رهبر معظ��م انقالب در 
جمع مس��ووالن نظام پیرامون الزامات اجرای سیاست های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی و تاکید ایش��ان مبنی بر مولفه های شفاف س��ازی 
و فسادستیزی در اقتصاد کش��ور اظهار داشت: نخس��تین اقدام ما 
برای شفاف سازی و فسادستیزی در عرصه اقتصاد کشور شناسایی 

خاکریزهای اولیه فساد است.
وی بیان داشت: پس از شناس��ایی خاکریزهای فساد در اقتصاد باید 
در راستای شناسایی راه های ورود به خاکریزها و تسخیر این راه های 

نفوذ اقدام کنیم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی اذعان داشت: 
 مرحله س��وم در ام��ر مهم فسادس��تیزی و شفاف س��ازی در عرصه

 اقتصاد مقاومتی، بخش اجرایی و شناس��ایی عامالن فاسد است که 
هنوز به طور کامل محقق نشده است.

 دولت در قبال ديدار کاترين اشتون
 با فتنه گران، سکوت نکند

امام جمعه شهر فالورجان گفت: سکوت دولت نسبت به دیدار دزدانه 
 کاترین اش��تون با جمع��ی از محکومین امنیتی فتن��ه 88 بی مورد

 است. 
حجت االسالم محمد قدوسی در نماز سیاسی عبادی این هفته این 
شهر که در مصلی نماز جمعه شهر فالورجان برگزار شد، ضمن دعوت 
نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: ایمان و تقوا هر کدام سهمی 

در جلب رحمت الهی دارند.
 وی افزود: انسان مومن اگر به زیور تقوا آراسته شود مشمول رحمت 

و نعمت الهی در دنیا و آخرت می شود.
خطیب نماز جمع��ه فالورجان، پیروی بحث س��بک زندگی پیامبر 
گرامی اس��الم )ص( در هفته های قبل، به تبیین جایگاه »مشورت 
 کردن« در س��بک زندگ��ی آن حض��رت پرداخت و اظهار داش��ت:
  در دین مبی��ن اس��الم و در آیات و روای��ات متعددی به مش��ورت
  ک��ردن در امور س��فارش ش��ده اس��ت و انس��ان مش��ورت کننده
  هی��چ گاه پش��یمان نخواه��د ش��د و از خط��رات مص��ون خواهد

 ماند.

 امام جمعه کاشان: بايد شئونات
 ايام فاطمیه را رعايت کرد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و 
عید نوروز گفت: مسافرت، دید و بازدید و صله رحم مستحب است و 
هیچ منافاتی ندارد، اما باید از کارهایی که برخالف شئونات اسالمی 

است پرهیز کرد.
  آی��ت اهلل عبدالنبی نم��ازی در خطبه های نمازجمع��ه در مصالی
  بقی��ه اهلل االعظ��م )ع( کاش��ان تصری��ح ک��رد: برگزاری مراس��م

  عروس��ی و نواخت��ن س��از و آواز در ای��ن ای��ام در ش��ان جامع��ه 
توحیدی نیس��ت و باید از این کارها دوری کرد و حرمت این ایام را 

نگه داشت.
 وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به حاش��یه های س��فر رییس سیاس��ت 
 خارجی اتحادی��ه اروپا ب��ه ای��ران گفت: ای��ران، اوکراین نیس��ت
  و دیدار خانم اش��تون با س��ران فتن��ه بر خالف ع��رف دیپلماتیک

 است.
آیت اهلل نمازی همچنین با اش��اره به این که اوباما تحریم ها را علیه 
ملت ایران برای یکس��ال تمدید کرد، گفت: این ها در گفت و گوها، 
س��خنرانی ها و مذاکرات حرف از آزادی و دموکراس��ی می زنند اما 

خالف آن را انجام می دهند.

 بحران اوکراين تاثیری بر مذاکرات
 با ايران نخواهد داشت

 یک مقام ارش��د امریکایی ابراز امیدواری کرد که بحران اوکراین بر 
مذاکرات ایران و گروه 1+5 تاثیرگذار نخواهد بود.

این مقام ارشد امریکایی که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگاران 
گفت: من فکر می کنم ما همه امیدواریم که شرایط سخت اوکراین 

مشکلی برای این مذاکرات ایجاد نکند.
 بر اس��اس گزارش پایگاه خب��ری نش��نال ژورنال، مقامات ش��ش

 کش��ور بزرگ جهان ش��امل امری��کا، انگلیس، فرانس��ه، روس��یه، 
 چی��ن و آلم��ان ق��رار اس��ت هفت��ه آین��ده در ادام��ه مذاک��رات

  با ایران بر س��ر برنامه های هس��ته ای این کش��ور در وی��ن اتریش 
گرد هم آیند.
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مرحلهدومیارانهها»اواخرفروردینماه«اجراییمیشود

محمد ش��ریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهور درباره زمان اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
اظهارداشت: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از اواخر فروردین ماه و بعد از انجام ثبت نام از متقاضیان نیازمند 

اجرایی می شود.
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 توجه دولت
 به معیشت مردم

الحاق زيردريايی »فاتح« 
در سوم خرداد ۹۳

یک عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان ای��ن که مهمترین اتفاق 
سال 92 دست یابی به توافق نامه ژنو بود، اظهار داشت: این توافق نامه ایران را 
از انزوای جهانی نجات داد و ش��ریان های اقتصادی کشور را به اقتصاد جهانی 
متصل کرد.حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل ش��کوری بااشاره به این که 
در گذش��ته صرفا اثرات منفی اقتصاد جهانی نصیب کشور ما می شد، تصریح 
کرد: مذاکرات ژنو موجب شد که جمهوری اس��المی ایران به بازیگر فعال در 
عرصه بین المللی تبدیل شود. این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در 
پایان با بیان اینکه دولت باید به معیشت مردم توجه بیشتری کند، خاطرنشان 
کرد: افزایش قیمت های حامل های انرژی می تواند اثر منفی زیادی بر اقش��ار 
آسیب پذیر وارد کند؛ بنابراین دولت باید در این زمینه واقع بینانه عمل کند و 

قیمت ها را به یک باره افزایش ندهد.

وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح از احتم��ال الحاق زیرس��طحی 
 »فاتح« به ی��گان رزم نیروی دریایی ارتش در س��وم خرداد س��ال آینده خبر 

داد.
سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که زمان الحاق زیردریایی فاتح به یگان نیروی دریایی ارتش چه 
زمانی است، گفت: هم اکنون تست های الزم بر روی این زیردریایی انجام شده 
و در این تس��ت ها، ایرادهای احتمالی را بررس��ی و رفع کرده ایم.وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان این که سال آینده عملیات الحاق زیردریایی 
فاتح انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: احتماال سوم خرداد )سالروز عملیات 
 فتح خرمشهر( الحاق این زیردریایی به ناوگان دریایی نیروهای مسلح را شاهد

 باشیم.

ام��ام جمعه شهرس��تان فری��دن گفت: عدال��ت اجتماعی 
ضروری ترین اصل در حیات بشری است.

حجت االسالم احمد طیبی در آیین نماز عبادی - سیاسی 
جمعه شهرس��تان فریدن به دیدار مقام معظ��م رهبری با 
مسووالن اش��اره کرد و اظهارداشت: ایش��ان در این دیدار 
بیش از بیش ب��ه اقتص��اد مقاومتی تاکید داش��تند و یکی 
از ش��اخصه های ش��کل گیری و پیش��رفت میهن اسالمی 
 را رعای��ت عدال��ت اجتماعی اعالم داش��ته و خواس��تار از
  بی��ن ب��ردن فاصله ه��ای بی��ن اف��راد در جامع��ه

 شدند.
وی به رکورد درآمد غیرنفتی ایران اسالمی هم اشاره  کرد و 
افزود: بعد از 2 سال ما حایز رتبه چهارم در منطقه شده ایم.

امام جمعه شهرستان فریدن به آغاز سال جدید اشاره کرد 
و یادآور شد: با تغییر س��ال باید تحولی روحی و معنوی در 
همه عرصه ها ایجاد کرد و از مرگ س��ال کهنه و تولد س��ال 
جدید عبرت بگیریم و درس های س��ال گذش��ته را عبرتی 
برای سال بعد بدانیم و دس��ت افراد ضعیف و مستضعف را 
 بگیریم و لحظ��ات نورانی دل آنان را با کمک به آن ها ش��اد
 کنیم.طیبی اضاف��ه کرد: باید ت��الش کنیم از تش��ریفات
  ظاه��ری بپرهیزی��م و ب��ه دنب��ال کس��ب معنوی��ات

 باشیم.

امام جمعه سمیرم گفت: نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها در 
ایام نوروز افزایش یابد.حجت االسالم سید حبیب اهلل موسوی 
در خطبه های نماز جمعه سمیرم با سفارش نمازگزاران به 
رعایت تقوای الهی، اطاعت از رهبری را بر همه مس��لمانان 
واجب دانس��ت و گفت: در این آیات بر رعای��ت ادب مقابل 
پیامبر و پایین آوردن صدا در مقابل پیامبر و س��ایر رهبران 

الهی تاکید شده است.
وی افزود: این آی��ات مخاطب عموم��ی دارد و وظیفه ما در 
مقابل معلم، روحانی و رهبر این اس��ت ک��ه ادب را رعایت 
کنیم و کس��ی که مراعات کند اجر و مغفرتی عظیم شامل 

وی می شود.
امام جمعه س��میرم در بخش دیگر خطبه ها با اشاره به ایام 
ش��هادت بانوی بزرگوار اس��الم حضرت فاطمه )س( اظهار 
داشت: در این ایام باید متناسب با نیازها و ویژگی های کنونی 
جامعه با اجرای برنامه ها، ابعاد و س��یره شخصیتی حضرت 
فاطمه)س( به خوبی تبیین ش��ود.وی همچنین با اش��اره 
 به نگرانی رهبر معظم انقالب از وضعیت فرهنگی کش��ور، 
تصری��ح ک��رد: در راس��تای تقوی��ت مقول��ه فرهنگ��ی 
برنامه ریزی ه��ای دقیق��ی انج��ام ش��ود و متولی��ان برای 
 رفع این نگرانی تالش و کوش��ش بیش��تری از خود نش��ان 

دهند.

سفیر کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد: ایران از ابتدای 
بحران همواره تاکید داشته که بحران سوریه راه حل نظامی 
ندارد و رسیدن به یک توافق سیاسی جامع تنها راه حل این 
بحران است.غالمحس��ین دهقانی در نشس��ت غیر رسمی 
مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: تالش های ایران 
تاکنون بر پایه  همکاری با دولت س��وریه، گروه های مخالف 
سیاس��ی و مقامات س��ازمان ملل بوده و آخری��ن نمونه  آن 
نشست ۳ جانبه ایران ، سوریه و سوئیس است که بهمن ماه 
گذشته و با هدف رسیدگی به وضعیت سوریه از ابعاد انسان 

دوستانه برگزار شد.
دهقان��ی نقش س��ازمان مل��ل در س��وریه را بس��یار مهم 
خواند و افزود: این س��ازمان باید ضم��ن رعایت کامل اصل 
بی طرفی ب��ه یافت��ن مصالحه  سیاس��ی کمک ک��رده و به 
 این ترتیب راه کمک رس��انی به مردم نیازمند را تس��هیل

 کند.
 س��فیر کش��ورمان در س��ازمان مل��ل ادام��ه داد: اقدامات

انسان دوستانه س��ازمان ملل باید بدون پیش داوری و فارغ 
از اهداف سیاسی صورت گیرد و ایران همواره با این دیدگاه 
 نسبت به کمک های انسان دوس��تانه خود به مردم سوریه 
 عم��ل کردن��د و در آین��ده نی��ز ب��ه همی��ن نح��و عمل

 می کنند.

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با اش��اره به ش��رایط 
سیاسی کشور در س��الی که گذش��ت، گفت: خلق حماسه 

سیاسی در 24 خرداد، مهمترین اتفاق سال 92 بود.
محمدرضا راه چمنی با بیان این که روحانی در شرایط خاص 
سیاس��ی و اقتصادی دولت را تحویل گرفت، اظهار داشت: 
مردم قبل از پیروزی روحانی نشاط چندانی نداشتند اما بعد 
از انتخابات 24 خرداد شور و نشاطی در جامعه به وجود آمد و 

مردم به آینده امیدوار شدند.
این فعال سیاسی افزود: روحانی دولت را در شرایطی تحویل 
گرفت که خزانه کش��ور اعتبار چندانی نداشت و بدهکاری 
 و تعهدات دولت بس��یار زیاد ب��ود به گونه ای ک��ه به میزان

 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام وجود داشت. تورم 
باالی 40 درصد، رش��د اقتصادی منف��ی و حجم نقدینگی 
بس��یار باال و رکود در کش��ور به همراه آثار انواع تحریم های 

ظالمانه در زمینه های مختلف از دیگر شرایط کشور بود.
وی در همین رابطه اظهارداشت: با این وجود در مدتی که از 
کار دولت یازدهم گذشته است، دولت تورم و حجم نقدینگی 
را کنترل کرد و فضای بین المللی را با دیپلماس��ی فعال به 
 نفع جمهوری اسالمی ایران تغییر داد زیرا قبل از انتخابات

 24 خرداد نظام بین الملل دیدگاه مطلوبی نسبت به جمهوری 
اسالمی نداشت.

نماز جمعه سیاست خارجیخطبه احزاب

عدالت، ضروری ترين اصل 
در حیات بشری

نظارت و کنترل قیمت ها 
در ايام نوروز بیشتر شود

رسیدن به توافق جامع 
تنها راه حل بحران سوريه

 انتخابات مهمترين اتفاق 
سال ۹2 بود
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امام جمع��ه اصفهان گفت: متاس��فانه عده ای در کش��ور به بهانه 
خودشیرینی پیش مردم در محضر خداوند خود را تلخ می کنند، 
آنچه که اسالم و خداوند به آن دستور می دهد، بر منفعت و مصلحت 
 زنان اس��ت، هرچند که ش��اید به مذاق ما خوش نیای��د.  آیت اهلل 
سید یوس��ف طباطبایی نژاد اظهار داشت: امیدوار هستیم با توجه 
به نزدیکی ایام به سال جدید همگی ما با یک طهارت نفس و یک 
تحول درونی س��ال را نو کنیم.وی بیان داش��ت: بر طبق سخنان 
امیرالمومنین عل��ی)ع( در نهج البالغه دوری از ن��گاه هوس آلود 
 بر مرد و زن الزم اس��ت و هی��چ تفاوت��ی در زن و م��رد در گناه و

هوس بازی نمی کند.امام جمعه اصفهان با انتقاد از برخی از اظهارات 
دولتم��ردان فعلی که مخالفت ش��ریعت و دین اس��ت، ادامه داد: 
اختالط زن و مرد بر هیچ طریقی از اسالم جایز نیست، چرا باید در 
امور استخدامی اولویت را به زن بدهیم، در صورتی که طبق اسالم 
وظیفه تامین معیشت برعهده مردان است.طباطبایی نژاد تصریح 
کرد: متاسفانه عده ای در کشور به بهانه خودشیرینی پیش مردم در 
محضر خداوند خود را تلخ می کنند، آنچه که اسالم و خداوند به آن 
دستور می دهد، بر منفعت و مصلحت زنان است، هرچند که شاید 
به مذاق ما خوش نیاید.وی افزود: بر طبق فرمایشات امام علی)ع( 

مردان باید نسبت به ناموس خود غیرت داشته باشند ولی از غیرت 
و سوء ظن بی جا به شدت باید پرهیز شود.

امام جمعه اصفهان در خطبه های دوم نماز جمعه نیز عنوان کرد: 
حق خانواده شهدا، ایثارگران، آزادگان و جانبازان بر ملت ایران زیاد 

است و باید همه تمام تالش خود را در ادای این دین انجام دهند.
طباطبایی نژاد با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه)س( 
ابراز کرد: تقارن ایام عید نوروز و شهادت دخت پیامبر، مادر والیت، 
انجام مناسبات اجتماعی و نوروزی هرگز نباید باعث هتک حرمت 

و از بین رفتن احترام ها به امور ارزشی و دینی شود.
وی با تاکید بر فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب بر مواضع اقتصاد 
و توصیه موکد ایشان بر تحقق اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: 
دغدغه و نگرانی رهبری در امر اقتصاد ایران به واسطه آن است که 
به خوبی می داند اگر کشوری بخواهد از نظر سیاسی مستقل باشد 

و در مقابل مستکبران بایستد، باید از نظر اقتصادی خودکفا باشد.
 امام جمع��ه اصفهان در پایان متذکر ش��د: سیاس��ت های ابالغی

 اقتص��اد مقاومتی از س��وی رهبری بر اس��اس دوری از اس��راف، 
تجمل گرایی و اشرافی گری و برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی 

است.

     توصیه ه�ای طباطبائی ن�ژاد ب�رای عمل�ی ش�دن
 اقتصاد مقاومتی در کشور

 امام جمع��ه اصفه��ان گفت: 
عملی ش��دن اقتصاد مقاومتی 
در کش��ور باعث می ش��ود که 
دش��منان در جنگ اقتصادی 
نابرابر خود با جمهوری اسالمی 
بخورند.آی��ت اهلل  شکس��ت 
سیدیوس��ف طباطبائی ن��ژاد 
با اش��اره به توصیه ه��ای رهبر 
معظم انقالب مبن��ی بر توجه 
ج��دی ب��ه اقتص��اد مقاومتی 
گفت: ایش��ان در ام��ر اقتصاد 
دغدغه بس��یاری دارند و آن را 
به روش ه��ای گوناگون مطرح 
می کنند و همچنین سال ها را 
با عنوان اقتص��ادی نام گذاری 

می کنند.
وی افزود: اگر کشوری بخواهد از نظر سیاسی مستقل باشد، باید بر 
روی پای خود بایستد، انسان و جامعه گرسنه راه به جایی نمی برد، 
خیلی ها هستند که به خاطر فقر به دزدی کشیده می شوند، البته 
بعضی ها هم هستند که خودنگهدارند و با عزت زندگی می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با تاکید بر این نکته که اگر ملتی 
فقیر باشد و دست نیازش به سوی دیگران دراز باشد از نظر فرهنگی 
نیز ضعیف خواهند بود،  اظهار داشت: دشمنان از طریق اقتصادی 
فرهنگ خودش��ان را بر ما تحمیل می کنند و ب��رای پابرجا بودن 
 باید از نظر اقتصادی خودکفا باش��یم.وی با اشاره به این که معنای

 اقتصاد مقاومتی به غیر از اقتصاد ریاضتی و ریاضت اس��ت، بیان 
کرد: در قضیه اقتصاد مقاومتی همه با هم باید حرکت کنند، مانند 
جریان جنگ تحمیلی که همه مردم با یکدیگر حرکت کردند و در 
برابر دشمنان ایس��تادگی کردند و اقتصاد مقاومتی تنها مختص 
ش��رایط تحریم نیس��ت.آیت اهلل طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: 
دش��من هنگامی که در جنگ نظامی شکس��ت خ��ورد، روی به 
جنگ فرهنگی و اقتصادی آورد،  ام��ا باید بدانند که آنان در جنگ 
فرهنگی و اقتصادی نیز شکست می خورند و مردم ما هیچ نیازی به 

ریاضت کشی ندارند

امام جمعه اصفهان:

نبايد در امور استخدامی اولويت را به زنان داد

برخیبرایخودشیرینیپیشمردمخودرا
درمحضرخداتلخمیکنند

مديرکل بنیاد شهید استان: 

اصفهان با تقديم شهدا پايبندی 
خود را ثابت کرده است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت:  
اصفهان با تقدیم کردن بیش از 2۳ هزار شهید پایبندی خود 

را به اسالم و انقالب ثابت کرده است.
 محمدرض��ا رضایی در س��خنان پی��ش از خطبه های نماز 
جمعه این هفته به مناس��بت 22 اسفندماه سالروز تشکیل 
 بنیاد ش��هید به فرم��ان امام راح��ل و روز ش��هادت اظهار

  داش��ت:  ش��ورای انق��الب فرهنگ��ی در س��ال 8۳، 
22 اس��فندماه را به پاس گرامیداش��ت ش��هدا روز شهادت 

نامیده است.
وی بیان داشت: استان اصفهان که در همه عرصه ها پیشتاز 
بوده است، در تقدیم کردن ش��هدا و ایثارگران نیز در کشور 

طالیه دار است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان تصریح 
کرد: اس��تان اصفهان همواره در پیروزی انقالب اس��المی و 
مبارزه با رژیم پهلوی و عرصه های علم و فناوری و صنعتی، 
پیشتاز بوده و همچنین در عرصه دفاع با تقدیم کردن بیش 
از 2۳ هزار شهید پایبندی خود را به اس��الم و انقالب ثابت 

کرده است.
 وی اف��زود: اس��تان اصفهان ب��ه خ��ود می بالد ک��ه بیش 
از 128 خلبان ش��هید را تقدیم راه اسالم کرده و هنوز بیش 
 از 1400 ش��هید این استان اجسادش��ان به خانه باز نگشته

است.
رجایی اظهار داشت: امروز پاسداش��ت از فرهنگ شهادت، 
ایث��ار و جهادگری ج��زء الینف��ک وظایف ما اس��ت، امروز 
 امنیت و آرامش و اس��تقالل خ��ود را مدیون خون ش��هدا 

هستیم.
وی عن��وان کرد:  اگر ام��روز نظام جمهوری اس��المی ایران 
عزتمندانه در جهان گام برمی دارد و ندای اسالم سر می دهد، 
 به برکت خ��ون ش��هدای انقالب و 8 س��ال دف��اع مقدس

 است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان تاکید 
کرد: نظام جمهوری اسالمی ایران امروز اقتدار، صالبت و عزت 

خود را در جهان مدیون خون شهداست.
وی یادآور ش��د: ش��هدای ما پرچمداران افتخار ما هستند 
 و م��دال افتخ��ار ب��ه پ��اس فداکاری ه��ا، ایثارگری ه��ا و

 از جان گذش��تگی  های این شهدا بر س��ینه استان اصفهان 
چسبیده است.

بنیاد شهید؟

 سیاست های ابالغی
 اقتصاد مقاومتی 

از سوی رهبری 
بر اساس دوری از 

اسراف، تجمل گرايی 
 و اشرافی گری و

  برای رسیدن
 به خودکفايی 
اقتصادی است



یادداشت

 اصفهان میزبان بزرگ ترین اجالس معنوی
 جهان می شود

مشاور عالی شهردار اصفهان از برگزاری اجالس جهانی میراث معنوی جهان به میزبانی اصفهان در 
سال آینده خبر داد. مهدی جمالی نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اجالس میراث معنوی جهان 
اظهار داشت: اصفهان سال آینده میزبان برگزاری بزرگ ترین اجالس جهانی با حضور یک هزار و 900 
نفر از اقصی نقاط جهان می شود.وی با اشاره به این که این اجالس در راستای منویات رهبر معظم 
انقالب و در راستای توسعه صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود، افزود: برای نخستین بار شهر 

اصفهان در حوزه  شهرهای خالق وارد می شود.
مشاور عالی شهردار اصفهان تصریح کرد: چهار شهر در دنیا وجود دارد که به عنوان شهر های خالق 
دنیا محسوب می شوند و این در حالی است که شهر سانتافه امریکا که بسیار در این زمینه معروف 
است،چهار صنایع دستی دارد اما شهری همچون اصفهان از نظر صنایع دستی قابل قیاس با آن سه 
شهر خالق دنیا نیست. وی گفت: استان اصفهان 370 رشته هنری در 15 گروه بندی شده دارد که 
196 مورد آن در استان اصفهان به ثبت رسیده است که 60 رشته این شهر کشوری است.جمالی نژاد 

اضافه کرد: 38 کارگاه و گروه هنری فعال و نیز یک هزار هنرمند در اصفهان مشغول به کار هستند.

حمل و نقل، متهم اول آلودگی هوای استان است
استاندار اصفهان از حمل و نقل به عنوان متهم اول آلودگی هوای این استان نامبرد و گفت: صنایع 
دومین منبع آلودگی هوا در استان به شمار می آیند.» رس��ول زرگرپور « در دیدار با معاون توسعه 
مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مردم بر این باورند که صنایع نقش مهمی در 
آلودگی هوا دارند و باید با صنایع آلوده کننده برخورد کرد. وی با اشاره به وضعیت صنعت این استان 
و جایگاه نخست اصفهان در صنعت کشور، گفت: با توجه به مشکل خشکسالی و کمبود آب در استان 

اصفهان، نمی توانیم توسعه صنعت استان را به شکل عادی ادامه دهیم.

 فرهنگ نقدپذیری باید در بین مسوولین 
نهادینه شود

     قائم مقام دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اس��تان اصفهان با اشاره به این که
 امر به معروف و نهی از منکر در بین سایر فروع دین از حساس��یت بیشتری برخوردار است، 

گفت: شیوه امر به معروف و نهی از منکر، تذکر توام با محبت است، نه تخریب.
  حجت االس��الم و المس��لمین اخوان در نشس��ت خبری با خبرنگاران با اش��اره ب��ه این که

اصحاب رسانه زمینه سازان بالندگی و تعالی جامعه هستند، ابراز داشت: خبرنگاران برای این 
که کار ماندگاری داشته باش��ند باید به خدا توکل کرده و با درک صحیح از مسایل، انعکاس 
صحیحی از مسایل جامعه داشته باشند. وی با اشاره به این که خبرنگاران فرهنگ سازان جامعه 

هستند، افزود: خبرنگاران باید آزاد اندیش باشند تا بتوانند جریان ساز شوند. 
      به تع�داد فرمانداری ها، س�تاد احیای امر ب�ه معروف و نه�ی از منکر وجود

 دارد
قائم مقام دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان با اش��اره به این که به تعداد 
فرمانداری های شهرس��تان های اس��تان، س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر وجود 
دارد، گفت: رییس هر س��تاد شهرس��تانی امام جمعه آن شهر، معاون س��تاد فرماندار و دبیر 
 ستاد هم فرماندهان نواحی مقاومت بسیج بوده و مس��وولین برجسته شهرستان هم اعضای 
این ستاد هستند.  وی بیان داشت: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی ادارات، 
 بیمارستان ها، کارخانجات، دانش��گاه ها، بخش خصوصی، مس��اجد و هیات حضور پررنگی

 دارد. 
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بازگشایی مسیر ۹ روستای گردنه کلوسه فریدونشهر
 مجتبی معین الدینی ،مس��وول مرک��ز مدیریت راه های اس��تان اصفهان گفت: مح��ور ارتباطی

 9 روس��تا واقع در گردنه کلوسه شهرستان فریدونش��هر که براثر بارش برف و کوالک بسته شده 
بود، بازگشایی شد.
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معاون بهداش��تی وزیر بهداشت از حضور 5 هزار 
بازرس بهداش��ت محیط برای نظ��ارت بر اماکن 
و رس��توران ها خبر داد و گفت: س��امانه 1۴90 
راه اندازی ش��ده و م��ردم از هر نقطه از کش��ور 
می توانند ش��کایات خود را از اغذیه فروش��ی ها 

اعالم کنند.
علی اکبر س��یاری در مورد بازرس��ی ماموران در 
ایام نوروز از رس��توران ها و جاده های بین شهری 
گفت: سامانه ای با عنوان بهداشت و محیط ایجاد 
کرده ایم که مردم می توانند از طریق این سامانه 

گزارش های خود را اطالع رسانی کنند.
وی ادامه داد: همچنین 5 هزار بازرس بهداش��ت 
محیط برای نظارت بر اماکن و رس��توران ها قرار 

داده ایم.
سیاری گفت: از طریق این س��امانه در لحظه ای 
که ش��کایت مردمی وج��ود دارد،اطالعات، وارد 
سیس��تم خواهد ش��د و به صورت آنالین به آن 

رسیدگی می شود.
معاون بهداشتی وزیر بهداش��ت ادامه داد: طبق 
گزارش��ی که در روزه��ای اخی��ر از وضعیت این 

سامانه دریافت کرده ایم، دسترسی به این سامانه 
امکان پذیر اس��ت و عالوه بر بازرسان، مردم نیز 
می توانند ب��ا آن تماس بگیرند. وی در پاس��خ به 
این که مردم چگونه از س��المت رس��توران های 
بین شهری مطلع ش��وند، گفت: متاسفانه از این 
بابت که مردم متوجه شوند رستوران های جاده ای 
درجه  بندی سالمت دارند اقدامی صورت نگرفته 
است اما اگر کسی شکایتی داشته باشد این سامانه 
ایجاد شده تا به آن رسیدگی کنند. سیاری تصریح 
کرد: شماره این سامانه 1۴90 است و تمام مردم 
می توانند از سراسر کشور به این سامانه دسترسی 
پیدا کنند، این سامانه فقط مربوط به کمبودهای 
دارویی نیست بلکه به مسایل بهداشت محیط نیز 

رسیدگی می کند.
وی گف��ت: بنابراین مردم از هر نقطه از کش��ور و 
در هرجایی که به تلفن دسترس��ی داشته باشند 

می توانند گزارش خود را اعالم کنند.
به گزارش فارس، طی تماس��ی که با این سامانه 
گرفته ش��د، مردم می توانند گزارشات خود را در 
مورد بهداش��ت محیط ارس��ال کرده و حتی به 
گفته اپراتور این س��امانه، در تمام ای��ام نوروز به 
صورت 2۴ ساعته این سامانه جوابگوی شکایات 
 مردم است و مدت زمان رسیدگی به شکایات نیز 

یک هفته خواهد بود.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت: 

رستوران های بین راهی هنوز درجه بندی نشده اند

مردم برای شکایت از رستوران ها به ۱۴۹۰ زنگ بزنند

یادداشت

 استقرار ۸ ستاد هدایت
 در ورودی هاي شهر     

 ش��هردار اصفهان با اش��اره ب��ه این ک��ه 8 س��تاد هدایت و اس��کان در 
 ورودی هاي ش��هر ب��ه منظ��ور راهنمایي مس��افران نوروزي مس��تقر 
 مي ش��وند اعالم ک��رد: پی��ش بینی ه��اي الزم ب��رای اس��کان تعداد 
 150 هزار نفر ش��ب خواب در ایام نوروز برای ش��هر اصفهان انجام شده 

است.
سید مرتضي سقاییان نژاد در برنامه زنده رادیویی »شهر و مردم« با اعالم 
این مطلب گفت: از ۴ ماه پیش کمیته هاي س��تاد تسهیالت سفر شهر 
اصفهان تشکیل شده و هدف اصلي این ستاد عالوه بر هماهنگي، کاهش 

و حذف چادر خوابي در فضاهاي روباز است . 
 وي با بیان ای��ن که 8 س��تاد هدای��ت و اس��کان درورودي ش��هر و در
  الیه ه��اي مختلف ش��هر ب��ه مس��افران خدمات رس��اني م��ي کنند

 اذعان داشت: با استقرار این مهم موضوع اس��کان مسافر قبل از ورود به 
 شهر حل مي ش��ود و از بروز گره های ترافیکی در مرکز شهر جلوگیری

 مي گردد. 
 ش��هردار اصفهان با تاکید بر این که اولویت اول براي اس��کان، مسافران 
هتل ها و میهمانپذیرها هس��تند اذعان داشت: اتحادیه مشاوران امالک 
 نیز 20 ه��زار خانه اس��تیجاري را براي اس��کان مس��افران پیش بیني 

کرده اند . 

رها شدن مسافران در خارج از کشور 
توسط تورهای غیرمجاز

رییس پلیس مبارزه با جعل و کالهب��رداری پلیس آگاهی گفت: برخی 
تورهای غیرمجاز ب��ا دریافت پول های میلیونی از مس��افران آن ها را در 

خارج از کشور رها می کنند.
سرهنگ فریدون رهبریان اظهار داشت: همزمان با هفته های پایانی سال 
آگهی های مختلف تورهای داخلی و خارجی برای مسافرت های نوروزی 

در روزنامه های کشور چاپ می شود.
متاسفانه برخی از آژانس های فاقد مجوز نیز اقدام به انتشار آگهی های 

گسترده کرده و در این صنعت فعال هستند. 
وی ادامه داد: این آژانس ها میلیون ها تومان پول از افراد به بهانه تورهای 
خارجی گرفته و مسافران را در کش��ور مقصد رها می کنند. البته برخی 
تورهای داخلی نیز امکانات رفاهی و اقامتی را براساس قراردادهای اولیه 

ارایه نمی کنند.
 رییس پلیس مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی با اعالم این که 
53 شرکت خدمات مس��افرتی دارای مجوز در س��امانه سازمان میراث 
فرهنگی معرفی شده اند، تاکید کرد: تبلیغ رسانه ای و روزنامه ای دلیل 
داشتن مجوز از سوی آژانس ها نیس��ت و مردم با استفاده از 53 شرکت 

مجاز بدون دغدغه سفر کنند.
رهبریان با اش��اره به این که افراد می توانند هرگون��ه تخلف آژانس ها را 
 به سازمان میراث فرهنگی اعالم کنند، افزود: وظیفه نظارت بر عملکرد

 آژانس های مس��افرتی بر عهده س��ازمان میراث فرهنگی است و مردم 
برای ش��کایت از آژانس های متخلف و غیرمجاز می توانند به دس��تگاه 
قضایی مراجعه کرده و پس از ثبت شکایت موضوع در دستور کار پلیس 

قرار می گیرد.

اخبار کوتاه
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رییس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آم��وزش و پ��رورش از راه ان��دازی ایمیل 
دانش آموزی و آموزش س��اخت آن از س��ال 93 

خبرداد.
حجت االس��الم والمس��لمین محی الدین بهرام 
محمدیان درباره برنامه هایی که سازمان پژوهش 
ب��رای حوزه های فض��ای مج��ازی دانش آموزان 
تدارک دیده، گفت: متولی آموزش های مجازی 

یا آموزش در محیط مجازی، س��ازمان پژوهش 
است و در ساختار این سازمان، پایگاه ملی فضای 
مجازی رشد به عنوان یک شبکه آموزشی زیر نظر 

این سازمان اداره می شود.
وی ب��ا بیان ای��ن که تولی��د محت��وای برخط یا 
»آنالین« و همچنین غیر برخط یا »آفالین «در 
این شبکه انجام می شود، گفت: بخش دانشنامه 
به عن��وان پش��تیبان محت��وای درس��ی در این 

شبکه فعالیت گس��ترده ای دارد. رییس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی وزارت آموزش 
و پرورش درباره آموزش فضای مجازی و آشنایی 
دانش آموزان با این گونه فضاها، گفت: این برنامه 
با همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش اتفاق 
می افتد و تعامل خوبی بین این دو بخش صورت 
 گرفته تا آسیب شناس��ی های فضا های آموزشی 

به طور کامل احصا شود.

رییس سازمان پژوهش آموزش و پرورش: 

راه اندازی ایمیل دانش آموزی از سال 93

ش��هردار فالورجان گف��ت: با توس��عه های همه جانب��ه، جایگاه 
مظلومانه فالورجان را از حالت فعلی خارج می کنیم.

امیراحمد زندآور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه وبا اشاره 
به این ک��ه در حال حاضر س��ازمان ش��هرداری ها از حالت صرف 
خدماتی خارج و به س��مت امور فرهنگی، اجتماع��ی و زیربنایی 
سوق پیدا کرده است، افزود: در این راستا منشور شورای اسالمی 
و ش��هرداری فالورجان، جوابگوی نیاز های آینده این شهرستان 

خواهد بود.
وی با تاکید بر این که نبود برنامه ریزی و تک محوری بودن، چیزی 
جز نابودی ش��هرها به دنبال ندارد، اظهار داش��ت: باید بتوانیم از 
نزدیکی این شهرس��تان به اصفهان و در امور روبنایی و زیربنایی 

بیشترین استفاده ممکن را ببریم.
شهردار فالورجان مناسب نبودن ورودی و خروجی های فالورجان 
را مشکلی بسیار بزرگ برای مردم و مسافران این شهر عنوان کرد 

و گفت: قطع راه شهرس��تان 
از س��وی اتوب��ان ذوب آه��ن 
ی��ک تهدید بزرگ ب��رای این 
شهرس��تان و در واقع زندانی 

کردن آن است.

     بودجه  93 ش�هرداری 
و  منطق�ی   فالورج�ان 

قابل وصل است
ش��هردار فالورجان با اش��اره 
 ب��ه بودجه چه��ار میلی��ارد و 
300 میلی��ون تومان��ی ای��ن 
ش��هرداری در س��ال جاری، 
تاکید کرد: این مبلغ در سال 
1393 به 22 میلیارد 
توم��ان )در دو بخش 
نقدی و مش��ارکتی( 
افزای��ش پی��دا کرده 

است.
وی راه ان��دازی دفتر 

مشارکت ها و سرمایه گذاری های شهرداری فالورجان را 
از جمله اقدامات مهم این شهر عنوان کرد و بیان داشت: 
شهرداری فالورجان از معدود ش��هرداری هایی است که 
معاونت فرهنگی را با اس��تفاده از افراد باتجربه، در درون 

خود، به کار گرفته است.
زندآور ادامه داد: با این که در گذش��ته، با کج سلیقه های 
مدیریتی فراوانی روبه رو بوده ایم ام��ا در حال حاضر و با 
استفاده از یک تیم متخصص، تالش داریم فالورجان را به 

جایگاه واقعی خود سوق دهیم.
وی در مورد برطرف ش��دن س��ایر مش��کالت فالورجان 
مانند پس��ماند ها، اظهار داش��ت: در این راستا سایتی به 
صورت انفرادی و مش��ارکتی و برای برط��رف کردن این 
مش��کل تا اوایل س��ال آینده راه اندازی می شود. شهردار 
فالورجان افزود: برای برطرف کردن مشکل پسماند ها و 
به صورت مشارکتی جلساتی را با شهرداری مبارکه برگزار 
کرده ایم.وی برطرف شدن مشکالت شهرسازی را از دیگر 
برنامه های ش��هرداری فالورجان عنوان کرد و گفت: در 
حال حاضر عالوه بر نیاز اصالح خروجی های فالورجان در 

سال آینده، هر چهار ورودی این شهر با مشکالت زیادی از جمله 
سردرگمی های مردمی روبه رو است.زندآور ادامه داد: برای رفاه 
حال مردم ورودی امام رضا )ع( و میدان جانبازان، تا 30 اسفندماه 

سال جاری ) با هزینه 10 میلیارد ریال( اصالح خواهد شد.
وی بیان داش��ت: نهضت آسفالت کش��ی معابر فالورجان نیز ) با 
هزینه دو میلی��ارد تومان(، ش��ادی را در دل اهالی بافرهنگ این 

شهرستان کاشته است.
ش��هردار فالورجان در مورد نیاز مبرم این شهر به پارکینگ های 
طبقاتی گفت: جانمایی این اماکن ) در سه نقطه شهر( و با استفاده 
از س��رمایه گذاری های بخش خصوصی انجام ش��ده اس��ت.وی 
 ادامه داد: البته در پایان س��ال جاری مردم می توانند از پارکینگ
  موقتی این ش��هر )ب��ا ظرفیت ی��ک هزار دس��تگاه( اس��تفاده

 کنند.
شهردار فالورجان در مورد نیاز این ش��هر به راه اندازی باغ بانوان 
بیان داش��ت: با راه اندازی و احداث این باغ، دل نیمی از مردم این 

شهر را که بانوان هستند، به دست می آوریم.
وی گف��ت: البت��ه بای��د بتوانی��م از عهده تعه��د خ��ود در برابر 
س��رمایه گذاری های بخش خصوص��ی برآییم که در این راس��تا 

بهره ب��رداری از ای��ن ام��کان نی��ز 
س��رمایه گذاران اختی��ار   در 

 قرار می گیرد.
زندآور نب��ود بروکراس��ی اداری را 
از دیگ��ر مزیت ه��ای مه��م برای 
س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی 
برش��مرد و گفت: از تمام توان خود 
برای ایج��اد انگی��زه در این بخش 
اس��تفاده می کنی��م.وی مق��دار 
فض��ای س��بز را در شهرس��تان 
نامطل��وب  بس��یار  فالورج��ان 
 عنوان کرد و بیان داش��ت: حاشیه 
زاینده رود نیز به دلیل مش��کالت 
 فعل��ی س��رانه کاف��ی ن��دارد که

 در ای��ن راس��تا برنامه ریزی ه��ای 
مناسبی انجام شده است.

     فالورجان پتانس�یل های 
زیادی دارد

 مس��احت شهرس��تان فالورج��ان
 319 کیلومتر مربع و جمیعت آن 250 هزار نفر است.

در ابتدای این نشس��ت خبری  رییس ش��ورای اس��المی ش��هر 
فالورج��ان نی��ز در 
س��خنانی گفت: شهر 
دارای  فالورج��ان 
ظرفیت ه��ای زیادی 
اس��ت که متاس��فانه 
از ای��ن ظرفیت ها به 
درس��تی در راستای 
پیش��رفت و افزایش 
امکان��ات رفاه��ی در 
سطح جامعه استفاده 

نشده است.
امیر قاس��می افزود: 
ش��هر فالورج��ان با 
مرکزیت شهرستان و 
قرار داشتن در مسیر 
ارتباطی بس��یاری از 

ش��هرها و اس��تان ها و همجواری با ش��هر اصفهان ، کانون اصلی 
انتظارات مردم استان است اما متاسفانه ش��هروندان این شهر از 
بسیاری از امکانات فرهنگی ، رفاهی ، اجتماعی و خدماتی محروم 
هس��تند. وی اظهارداش��ت: چش��م انداز اصلی و رویکرد شورای 
اسالمی ش��هر فالورجان ایجاد بستری مناس��ب برای حرکت به 
سمت توس��عه پایدار و همه جانبه ش��هر فالورجان و مهیا کردن 
زمینه ایجاد رفاه ، ارتقای سطح زندگی شهروندان و تامین نیازهای 

شهری مردم است.
رییس ش��ورای اس��المی ش��هر فالورجان  اولویت ه��ای دوره 
چهارم ش��ورای این ش��هر را برنام��ه ریزی جهت بسترس��ازی و 
زیباسازی حاشیه زاینده رود با توجه به مرمت و احیای پل تاریخی 
فالورجان و توجه به جاذبه های گردشگری خواند و تصریح کرد: 
 با توجه به اصل یکصدم قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران

  ک��ه جای��گاه ش��ورای اس��المی ش��هر را به عن��وان ی��ک نهاد 
قانون گذار و ناظر مشخص کرده است ، شورای اسالمی فالورجان 
بر کلیه دستگاه های خدمت رس��ان در این شهر نظارت ویژه ای 
خواهد داشت. وی تاکید کرد: شورای اسالمی شهر فقط محدود 
 به شهرداری نیست بلکه با وس��عت دید و انسجام در برنامه ریزی

 ش��هری و با رویک��رد نظارت ب��ر مجموعه مدیریت ش��هری ، بر 
 کلیه دس��تگاه های اجرایی نظارت دارد و از تمام توان خود برای
  ایج��اد زمینه ه��ای خدمت رس��انی به ش��هروندان اس��تفاده

 می کند.

شهردار فالورجان:

جایگاه فالورجان نیاز به بازیابی دوباره دارد
راه اندازی دفتر مشارکت ها و بخش سرمایه گذاری برنامه شاخص امسال



اخبار کوتاهيادداشت

 مكالمه ارزان قيمت بين الملل
 با سرويس پنج

     مش��تركان همراه اول مي توانن��د براي مكالم��ه ارزان و با كيفيت
 بين الملل، پيش از دو صفر، عدد ۵ را شماره گيري كنند.

از اين پس هم��راه اولي ها م��ي توانند براي مكالم��ه ارزان قيمت و 
 با كيفيت در تماس ه��اي خارجي، پيش از ش��ماره گيري دو صفر،

 عدد »۵« را شماره گيري كنند. 
از جمله ويژگي هاي اين سرويس مي توان به نرخ ارزان تر در مقايسه 
با ساير سرويس هاي مشابه، ش��ماره گيري آسان و پرداخت هزينه 
به همراه قبض مش��ترك اشاره كرد.  هزينه ارس��ال پيامك به تمام 
مش��تركان اپراتورهاي خارجي طرف قرارداد، ۱۴۰۰ ريال اس��ت. 
همچنين به هزينه مكالم��ه بين الملل، هزينه ي��ك دقيقه مكالمه 
شهري افزوده مي شود. مشتركين همراه اولي مي توانند جهت كسب 
اطالعات بيشتر در خصوص مكالمات بين الملل، به پرتال اين اپراتور 

به نشانيwww.mci.irمراجعه كنند.

رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان معارفه شد

مراس��م توديع و معارفه رييس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان اصفهان برگزار ش��د و در آن مظفر انصاری توديع و اسرافيل 
احمديه معارفه ش��دند. رييس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ايران 
در اين مراسم به بخش��نامه افزايش حقوق دولتی معادن اشاره كرد 
و گفت: در اعتراضاتی كه در اين خصوص در استان اصفهان صورت 
گرفت، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان چه اقدامی برای 
حمايت از معدن داران انجام داد. س��يدعبدالوهاب س��هل آبادی با 
اشاره به مش��كالت بخش صنعت در اس��تان گفت: در طرح راستی 
آزمايی انجام ش��ده تاكنون به اين نتيجه رس��يده ايم كه بسياری از 
واحدهايی كه تاكنون بازديد ش��ده اند با كمتر از 3۰درصد ظرفيت 
خود فعاليت دارند. وی با اعالم آمادگی خانه صنعت، معدن و تجارت 
و اتاق بازرگانی اصفهان برای همكاری با سازمان صنعت، عنوان كرد: 
ما سال ها برای تفويض بعضی اختيارات دولت به خانه ها تالش كرده 
ايم و با اين كه تفاهم نامه حاصل، در خيلی از استان ها اجرايی شده 

اما در استان اصفهان همچنان اجرا نشده است.

صرفه جويی ۱۱ هزار يورويی با توليد 
دستگاه مخزن استيل حمل شير

      مديرعامل ش��ركت توليدی مخازن اس��تيل اصفه��ان گفت: در
  س��ال جاری با توليد ۱۲۰ دس��تگاه مخزن اس��تيل حمل شير در
  ب��زرگ ترين توليدكنن��ده اين محص��ول در كش��ور ۱۰ ميليون و

 ۸۰۰ هزار يورو صرفه جويی حاصل شد.
حس��ينی با اش��اره به اين كه برای توليد اين نوع مخازن، از هزار تن 
استيل خام استفاده ش��ده است، اظهار داش��ت: ۷۰ درصد مخازن 
استيل كش��ور در اين واحد توليد می ش��ود.  وی افزود: پيش از اين 
مخازن اس��تيل حمل ش��ير در انحصار كش��ورهای هلند، آلمان و 
دانمارك بود كه با بومی سازی اين مخازن در داخل ساالنه از خروج 
۱۲ ميليون يورو جلوگيری می ش��ود.  مديرعامل ش��ركت توليدی 
مخازن اس��تيل اصفهان يادآور ش��د: اين ش��ركت با بيش از ۲ هزار 
مترمربع مساحت و ظرفيت توليد اسمی ۲۰۰ دستگاه حمل لبنيات 

و مواد غذايی مجهز به سه خط توليد است. 

 معافيت مالياتی فعاالن اقتصادی
 در منطقه آزاد انزلی برقرار شد

مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از فعال شدن معافيت مالياتی 
فعاالن اقتصادی در منطقه آزاد انزلی خبر داد و گفت: پيشنهاد شده 
است تا محدوده منطقه آزاد انزلی از 3 هزار و 6۰۰ هكتار خشكی به 

9 هزار و 6۰۰ هكتار افزايش يابد.
رضا مسرور با اشاره به ابالغ سياست های اقتصادی مقاومتی از سوی 
رهبر معظم انقالب گفت: برای اولين بار درسياست های ابالغی اين 
 بخش مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادی مورد تاكيد ق��رار گرفته اند كه
  بر اين اس��اس توس��عه حوزه عمل مناط��ق آزاد و ويژه ب��ه منظور
  انتقال فناوری های پيش��رفته، گس��ترش توليد، تامي��ن نيازهای

 ضروری و نيز تامين منابع مالی از خارج كشور به عنوان تكليف ذكر 
شده است. مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: انزلی نيز در 
برنامه اجرايی خود تشكيل شركت های مديريت صادرات را در امر 

انتقال صادرات به خارج كشور مورد توجه قرار داده است.

 توسعه روابط تجاری اصفهان
 با کشورهای خارجی دنيا

رييس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اصفهان پ��س از تهران همواره 
مورد توجه هيات های تجاری و س��فرای كش��ورهای خارجی بوده 
و انتظار می رود در آينده ش��اهد توس��عه روابط تجاری بيشتر بين 
اصفهان و ديگر كشورها باشيم.خسرو كسائيان در گردهمايی بزرگ 
اعضای اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: اتاق اصفهان چهارمين 
اتاق از نظر تعداد كارت بازرگانی در بين اتاق های كش��ور بوده ولی 
از نظر فعاليت اقتصادی ات��اق اصفهان دومين اتاق فعال كش��ور به 
ش��مار می آيد.وی از تعام��ل اتاق اصفه��ان با س��ازمان های دولتی 
به ويژه س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان خب��ر داد و بيان 
كرد:همكاری با تش��كل های اقتصادی به ويژه خانه صنعت و معدن  
اس��تان از مهمترين رويكردهای اتاق در اين دوره است. رييس اتاق 
بازرگانی اصفهان با اش��اره به نحوه وصول درآمدهای اتاق اصفهان 
گفت: وجوه دريافتی از محل يك در هزار فروش و ساير موارد هر اتاق 
به حساب اتاق ايران واريز می ش��ود و سهمی از آن به اتاق اختصاص 
می يابد؛ همچنين حسابرس رس��می از اتاق هر ساله حسابرسی به 
عمل می آورد و ات��اق ايران نيز نظارت ه��ای الزم را انجام می دهد و 
 اتاق اصفهان توانسته در فعاليت های خود ش��فاف و هدفمند عمل

 كند.
وی از راه اندازی كارت هوش��مند بازرگان��ی و عضويت برای فعاالن 
اقتصادی در اتاق اصفهان خبر داد و گفت: برقراری ارتباط اينترنتی 
بين اتاق با 3 سازمان دولتی زمينه تسهيل در صدور كارت بازرگانی 
را فراهم كرده و در آينده برقراری ارتباط با ۲۴ س��ازمان در دستور 
كار است. كسائيان با اش��اره به حضور هيات های تجاری متعدد در 
اتاق اصفهان تصريح كرد: اصفهان پس از تهران همواره مورد توجه 
هيات های تجاری و سفرای كشورهای خارجی بوده و انتظار می رود 
در آينده شاهد توس��عه روابط تجاری بيش��تر بين اصفهان و ديگر 

كشورها باشيم.

 افتتاح آزمايشگاه 
دامپزشكی و مواد غذايی 

دستگاه ذوب کره در 
اصفهان بومی سازی شد

با حضور مديركل دامپزش��كی اصفهان بيس��ت و شش��مين آزمايشگاه 
دامپزشكی و مواد غذايی استان اصفهان در گلپايگان افتتاح شد.

 س��يد علی اكبر حس��ينی در آيين افتتاح اين آزمايش��گاه ك��ه در تاالر 
اجتماعات جهاد كش��اورزی گلپايگان برگزار ش��ده بود، اظهار داش��ت: 
وظيفه دامپزشكی تامين بهداشت و سالمت جمعيت دام و طيور و آبزيان 
و همچنين تامين بهداش��ت فرآورده های خام دام��ی و نظارت و كنترل 
بيماری های مشترك انس��ان و دام اس��ت.وی با تاكيد بر اينكه خدمات 
ارايه ش��ده در دامپزش��كی به همه مردم اختص��اص دارد، تصريح كرد: 
همه مصرف كنندگان فرآورده های دامی از خدمات دامپزشكی بهره مند 
هستند.مديركل دامپزشكی استان اصفهان خاطرنشان كرد: از جمعيت 
حدود ۴ميليون راس��ی دام استان اصفهان س��اليانه بيش از ۱3/۵ نوبت 

واكسيناسيون انجام می شود.

 با بومی س��ازی دس��تگاه ذوب كره در اصفهان، هزينه س��اخت آن نس��بت 
 به مش��ابه خارج��ی آن ك��ه ۲۰۰ هزار دالر اس��ت ب��ه يك چه��ارم كاهش

 يافت.
 حس��ينی طراح اين دس��تگاه، با بيان اين كه قيمت مش��ابه آلمانی دستگاه

  ۲۰۰  ه��زار دالر اس��ت، اظه��ار داش��ت: اي��ن دس��تگاه قادر اس��ت حدود 
 3 تن ك��ره را درم��دت ي��ك س��اعت ذوب و در دم��ای مناس��ب نگهداری

 كند. 
وی افزود: جلوگيری از نفوذ آلودگی های ناشی از باقی ماندن مواد اوليه، افزايش 
بازدهی توليد با 3۰ درصد بيشتر ازمشابه خارجی، نصب سقف های دو جداره 

برای اتالف انرژی از مهمترين ويژگی های دستگاه ذوب كره است. 
حسينی بيان داشت: نمونه اوليه اين دستگاه در مدت سه ماه با ۲ ميليارد ريال 

هزينه ساخته شده است.

4
قیمت جهانی طال افزایش یافت

 در حالی كه س��رمايه گ��ذاران از تنش های بين ش��رق و غرب در آس��تانه همه پرس��ی روز يك ش��نبه كريمه 
 به بازار ط��ال پناه آورده ان��د، قيمت فل��ز زرد در روز جمعه گذش��ته به باالترين رقم در طی ش��ش ماه گذش��ته

 رسيد. 
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تصميم گيری درباره قيمت خودروها در سال جديد به بعد از 
تعطيالت نوروزی موكول شد.

براساس جديدترين اخبار به دست آمده وزير صنعت، معدن 
و تجارت از خودروسازان خواس��ته با توجه به نزديكی به ايام 
تعطيالت نوروزی از اظه��ار نظر در رابطه ب��ا افزايش قيمت 

خودروها در سال آينده خودداری كنند.

در اين زمينه در آخرين جلسه شورای سياست گذاری خودرو 
در س��ال 9۲، خودروسازان با ارايه گزارش��ی اعالم كردند كه 
آغاز فاز دوم هدفمندی يارانه ها در س��ال آينده و رشد قيمت 
حامل های ان��رژی موجب افزايش قيمت مواد اوليه اساس��ی 
مانند فوالد، مس و پتروش��يمی و در نتيجه رشد هزينه های 

توليد قطعات و خودرو خواهد شد.
وزير صنعت، مع��دن و تجارت ني��ز اظهار داش��ت كه تالش 
می ش��ود با اجرای قانون هدفمندی مبنی بر ارايه بخش��ی از 
درآمدهای ناشی از اين طرح به بخش توليد، از افزايش قيمت 

مواد اوليه اساسی در سال آينده جلوگيری شود.
در نهايت محمدرضا نعمت زاده از خودروس��ازان خواس��ت با 
توجه به در پيش بودن تعطيالت ن��وروزی هرگونه اظهارنظر 

درباره قيمت اين محصوالت را به سال آينده موكول كنند.
پيش از اين نيز وزي��ر صنعت، معدن و تجارت اظهارداش��ته 
بود كه تالش می ش��ود با افزايش تيراژ توليد خودرو و كاهش 

هزينه ها از افزايش قيمت ها در سال آينده جلوگيری شود.

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در اطالعي��ه ای درباره زمان 
 توزيع س��بد اول كاال، اعالم كرد: فرصت باقيمان��ده تا پايان

س��ال جاری، تمديد نخواهد ش��د.وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت در اطالعيه ای در خصوص توزيع سبد كاال، اعالم كرد: 
بر اس��اس اين اطالعيه، به آگاهي سرپرستان خانوار مشمول 
طرح دريافت سبد كاالی رايگان كه تا به حال فرصت مراجعه 

برای دريافت سبد كاال را پيدا نكرده اند، می رساند كه با توجه 
به فرصت محدود باقيمانده تا آخر س��ال نسبت به مراجعه به 

مراكز توزيع و دريافت كاالهای موضوع طرح، اقدام كنند. 
اين افراد بايد با اطمينان از ش��موليت دريافت س��بد كاال از 

طريق: 
۱- شماره تلفن ثابت ۸۴۸۰۲۲۲۲-۰۲۱ )9۰ خط( 

 www.yaranehkala.ir ۲- مراجعه به درگاه اينترنتی
3- ارسال كدملی از طريق پيامك به شماره های ۵۰۰۰۴99 

يا ۷۰۰۷99 
۴- ارس��ال كد ملی به ش��ماره #۷99* از طريق تلفن همراه 
برای دريافت س��بد كاال به فروش��گاه های اعالم ش��ده قبلی 
 مراجع��ه كنن��د. همچني��ن مجموع��ه فروش��گاه های اتكاء 
نيز آمادگی تحويل س��بد كاال را به مشموالن طرح دارا است. 
در صورت وجود هرگونه مشكل در دسترسی به كاال از طريق 
 تلف��ن گويای ش��بانه روزی ۱۲۴ در سراس��ر كش��ور تماس

 بگيريد. 

براساس جديدترين اخبار به دست آمده

تعيين تكليف قيمت خودرو به سال 93 موکول شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت:

زمان توزيع سبد اول کاال در سال 9۲ تمديد نمی شود

مديركل استاندارد اس��تان اصفهان از لزوم اس��تاندارد سازی 
آسانسورهای اصفهان طی سه ماه آينده خبر داد.

غالمحس��ين ش��فيعی در جمع خبرن��گاران گف��ت: موضوع 
آسانس��ورهای اصفهان و امنيت آن ها يكی از مس��ايل اصلی 
اداره كل استاندارد بوده كه تا سه ماه آينده تمامی آن ها ايمن 
سازی می ش��وند.وی اظهار داش��ت: از ابتدای س��ال 9۲ ديگر 
الزم نبود مردم برای دريافت گواهی ايمنی آسانس��ور به اداره 
استاندارد مراجعه كنند، بلكه می توانستند از  طريق سامانه ای 
كه برای اين منظور در نظر گرفته ش��ده بود ، ثبت نام و گواهی 
ايمنی دريافت كنند.مديركل استاندارد استان اصفهان تصريح 
كرد: در س��ال 9۲ حدود ۲ هزار و 3۰۰ گواهی تاييديه ايمنی 
آسانسور از س��وی اين اداره كل صادر و تمام واحدهايی هم كه 
از شهرداری پايان س��اخت می گيرند، موظف هستند پيش از 
صدور پايان ساخت گواهی ايمنی آسانسور دريافت كنند.وی 

بيان كرد: تمامی دستگاه های آسانس��وری كه تا پيش از سال 
۸3 در اصفهان نصب شده بودند غير استاندارد بوده و در ادارات 
دولتی مراحل ايمن سازی اين آسانسورها آغاز شده اما در منازل 
و مجتمع های مسكونی هيات مديره بايد برای اين منظور اقدام 
كنند. شفيعی تصريح كرد: در صورت عدم اقدام به موقع هيات 
مديره و وقوع اتفاق برای س��اكنان آن مجتمع، مسووليت اين 
موضوع با هيات مديره بوده و بايد پاسخگوی اين موضوع باشند.

     مصالح ساختمانی بايد استاندارد باشند
وی بر لزوم رعايت اس��تفاده از مصالح س��اختمانی استاندارد 
در ساخت و س��از س��اختمانی نيز تاكيد كرد و گفت: چنانچه 

پيمانكاران از مصالح س��اختمانی غير استاندارد استفاده كنند 
و اين موضوع باعث ايجاد آس��يب گردد، بايد خس��ارت آن كار 
را پرداخت كنند.مديركل استاندارد استان اصفهان بيان كرد: 
 س��ازمان نظام مهندس��ی، ش��هرداری ها و اداره كل مسكن و

 راه سازی  در اين زمينه مس��ووليت دارند و بايد فعال تر عمل 
كنند.وی تصريح كرد: در ح��ال حاضر حدود 9۱۷ واحد توليد 
مصالح ساختمانی غير استاندارد در استان اصفهان فعال است 
كه بايد تكليف آن ها مشخص شود.شفيعی اضافه كرد: شرايط 
استاندارد در مصالح ساختمانی به گونه ای است كه واحدهای 
 پروانه دار در حال ورشكس��ته ش��دن هس��تند، چون مصالح 

غير استاندارد و ارزان به سهولت در اختيار افراد قرار می گيرد. 
وی افزود: مهندسان ناظر بايد بيش از اين در راستای استفاده 
از مصالح اس��تاندارد همكاری كنند و اين در حالی است كه در 
همه اين مس��ايل مصوبه های خوبی داريم، ام��ا در زمينه اجرا 

دچار مشكل هستيم.
     نان های اصفهان آغشته به سرب هستند

اين مديركل افزود: بس��ياری از نان های اصفهان كه به ش��يوه 
سنتی پخت می ش��ود به سرب آغش��ته بوده و اين موضوع در 

آزمايشگاه های استاندارد استان به اثبات رسيده است.
وی اظهار داشت: بايد هرچه سريع تر دستگاه های پخت نان در 
اصفهان استاندارد شوند، اما اتحاديه نانوايان مقابل اين موضوع 
به داليل نامشخصی می ايستند.شفيعی اضافه كرد: يكی ديگر 
از مواردی كه مورد توجه اداره كل استاندارد استان اصفهان قرار 

گرفت موضوع استاندارد سازی نازل های سوخت رسان  بود .

مديرکل استاندارد اصفهان:

آسانسورهای اصفهان ايمن می شود

معاونين و مديران شركت پوس��كوي كره جنوبي با 
حضور در ش��ركت فوالد مباركه اصفه��ان و ديدار با 
بهرام سبحاني مديرعامل اين شركت، به بررسي نحوه 
همكاري دو جانبه در زمينه اجراي طرح هاي توسعه 

فوالدمباركه اصفهان پرداختند.
معاون بازاريابي ش��ركت پوسكو با اش��اره به شرايط 
جديد اقتصادي ايران در بازار جهان��ي و ابراز عالقه 
همكاري ش��ركت ه��اي متع��دد براي حض��ور در 
فوالدمباركه اصفهان و همكاري در اجراي طرح هاي 
توسعه اين شركت، ضمن ابراز خوشحالي از حضور در 
شركت فوالد مباركه گفت: شركت پوسكو به عنوان 
يك شركت مهندسي در زمينه توليد فوالد، تجارب 
بسيار خوبي در زمينه همكاري با شركت هاي ايراني 
 را در كارنام��ه خود دارد و آماده اس��ت ت��ا در زمينه

 طرح هاي توسعه فوالدمباركه نيز همكاري كند.
و  بهتري��ن  را  فوالدمبارك��ه   ميندوكي��م، 
بزرگ تري��ن توليدكننده فوالد در ايران دانس��ت و 

گفت: خوشبختانه تجربه همكاري ما با شركت هاي 
ايراني اين اطمينان را به م��ا مي دهد كه با موفقيت 
تمام مي تواني��م در زمين��ه اجراي ط��رح نوردگرم 
 ش��ماره ۲ فوالدمباركه همكاري كنيم. بعد از انجام 
موفقي��ت آميز طرح ت��وازن در ش��ركت ذوب آهن 
اصفهان، شركت پوسكو طرح هاي متعددي را انجام 
داده كه وضعي��ت موجود آن ها ني��ز درحد مطلوب 
است و آماده است تا براي حضور در مناقصه مربوط 
به نوردگرم دوم فوالد مباركه با ظرفيت ۴/6 ميليون 
تن همكاري كن��د.وي افزود: ش��ركت فوالدمباركه 
يك واحد صنعتي تميز است و امروز با اين مشخصه، 
حضور در فوالدمباركه، ش��ركت پوسكو را براي من 
تداعي كرد زيرا رعايت مس��ايل محيط زيس��ت در 

فوالدمباركه به خوبي قابل مشاهده است.
بنابر همين گزارش در ابتداي اين نشست سبحاني 
نيز درخص��وص چگونگي انجام طرح هاي توس��عه 
فوالدمباركه و شرايط همكاري فوالدمباركه و شركت 

پوسكو اظهار داشت: شركت فوالدمباركه به عنوان 
بزرگ ترين شركت توليدكننده فوالد در خاورميانه، 
يك شركت به روز و سرآمد است و به راحتي مي تواند 
با شركت هايي همچون نيپون استيل، كوبه استيل 
و حتي دماگ رقابت كن��د.وي درخصوص همكاري 
دو شركت فوالدمباركه و پوس��كو گفت: بهتر است 
با برگزاري نشس��ت هاي تخصصي بين كارشناسان 
دو شركت، زمينه هاي همكاري و نقاطي كه تفاوت 
ديده مي شود در جلسات كارشناسي بررسي شود و 
در نهايت ،فضاي بهبود مستمر فرآيندها شكل گيرد.

مديرعامل فوالدمباركه در همين رابطه، مش��اركت 
ش��ركت پوس��كو در انجام طرح هاي توس��عه فوالد 
هرمزگان را از ديگر زمينه هاي همكاري دو شركت 
 برش��مرد و اب��راز امي��دواري ك��رد: در نتيجه اين

 همكاري ها راه انتقال هرچه بيشتر دانش فني ساخت 
كارخانجات فوالدي براي ف��والد مباركه اصفهان و 

ساير شركت هاي ايراني هموارتر شود.

براي تحقق اهداف س�ند چشم انداز در بخش 
توليد فوالد بايد زيرساخت هاي مناسب ايجاد 

کرد
 رييس انجم��ن توليدكنندگان ف��والد ايران گفت: 
برای محقق ش��دن توليد فوالد خام كشور در سند 
چشم انداز ۱۴۰۴ نيازمند ساز و كارهاي الزم از سوی 
همه دستگاه ها و عمليات زيربنايی جهت رسيدن به 

۵۵ ميليون تن فوالد خام مي باشيم.
 بهرام س��بحانی با اع��الم اين مطلب اف��زود: تامين  
و دسترس��ي آس��ان به مواد اوليه نظير سنگ آهن 
 و گندل��ه، اس��تفاده از تكنول��وژي و ماش��ين آالت 
كم مصرف برق و گاز؛ تامين ب��ه موقع منابع مالي از 
طريق جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي 
و تشكيل كنسرس��يوم؛ تجهيز ناوگان حمل و نقل 
ريلي و جاده اي و غيره از جمله س��ازوكارهای الزم 
و عمليات زيربنايی براي رسيدن به ۵۵ ميليون تن 
فوالدخام است.وي در ادامه گفت: تا پايان سال جاری 
ش��ركت های دولتی و خصوصی توليد كننده فوالد 
خام موفق به توليد ۱۵ ميليون تن فوالدخام خواهند 
شد به طوری كه ظرفيت اسمی ثبت شده توليد اين 

محصول بيش از ۲۰ ميليون تن است
.مديرعامل فوالد مباركه اف��زود: توليد جهانی فوالد 
خام در دنيا بالغ بر يك ميلي��ارد و ۵۰۰ ميليون تن 
است كه در اين ميان سهم توليد جمهوری اسالمی 
ايران حدود يك درصد است.وي گفت: جايگاه ايران 
در سطح دنيا ۱۵ بوده و كشور چين با ۷9۰ ميليون 
تن فوالد در رتبه نخس��ت ق��رار دارد.رييس انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران تصريح كرد: براي توليد ۵۵ 
ميليون تن فوالد، نيازمند ۸۰ ميليون تن كنسانتره 

سنگ آهن می باشيم.
وي در ادامه افزود: صنعت فوالد در واحد های بزرگي 
نظير، فوالد مباركه )فوالد س��با و فوالد هرمزگان(، 
 ذوب آهن و فوالد خوزستان از نظر تكنولوژی توليد

 به روز رسانی شده و مصرف انرژی در واحد های بزرگ 
فوالدی در حد استانداردهای جهانی است.

س��بحانی در ادامه يادآور ش��د: ب��رای جابه جايی 
موادنسوز، آهك و سنگ آهن نياز به تخصيص معدن 
برای تكميل حلقه های زنجيره فوالد، ايجاد خطوط 
جديد راه آهن بوده همچني��ن تامين گاز كافی برای 
واحدهای ف��والدی و تامين برق ب��ا واحدهايی كه 
با احيای مس��تقيم و قوس الكتريك��ی كار می كنند 
 ب��رای تولي��د ۵۵ ميلي��ون ت��ن فوالدخ��ام امری 

ضروری است.
وی افزود: با اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی، بخش 
 خصوصی فعاالن��ه وارد ميدان ش��ده و امروز بخش

 عمده ای از صنعت فوالد كش��ور بومی سازی شده 
اس��ت.وی تاكيد كرد: وزارت نيرو باي��د براي تامين 
برق واحدهاي فوالدي كه با روش احيای مستقيم و 
قوس الكتريكی فعاليت دارند اقدام الزم به عمل آورد.

سيدرس��ول خليف��ه س��لطاني دبي��ر انجم��ن 
توليدكنندگان فوالد ايران در اين نشس��ت خبري 
گفت: طی ۱۰ماهه نخس��ت س��ال جاری مجموع 
توليد محصوالت فوالدی بالغ بر ۱۴ ميليون تن بوده 
 كه نسبت به دوره مشابه خود در سال 9۱ با كاهش

 

۵ درصدی روبه رو بوده اس��ت. همچنين طی دوره 
مورد بررس��ی واردات فوالدخام بالغ بر دو ميليون و 
۲۰۰ هزارتن بوده كه نسبت به ده ماهه نخست سال 
9۱ كه بالغ بر سه ميليون تن بوده است كاهش ۲۸ 

درصدی را نشان مي دهد.
همچنين طی ده ماهه نخست س��ال جاری واردات 
 فوالدخ��ام با كاه��ش قابل توجه��ی روب��ه رو بوده

 به طوری كه تنها 6۷۰ هزار تن واردات انجام ش��ده 
است و در ده ماهه نخست س��ال 9۱ ميزان واردات 
محصول ياد شده بالغ بر دو ميليون و ۷۰۰ هزار تن 
بود.خليفه سلطاني در ادامه يادآور شد: در سال 9۲ 
بالغ بر يك ميليون و ۵۰۰ هزارتن صادرات محصوالت 
فوالدی داشتيم و اين ميزان در سال گذشته بالغ بر 
 يك ميليون و ۱۵۰ هزارتن بوده كه حاكی از رش��د 

3۱ درصدی است.
دبير انجم��ن توليدكنندگان ف��والد اي��ران افزود: 
واحدهای فوالدمباركه اصفه��ان، ذوب آهن، فوالد 
خوزس��تان و فوالد خراس��ان عمده توليدكنندگان 
 فوالدی كش��ور محس��وب می ش��وند ك��ه اكنون

  ۵۰ درص��د تولي��د اين بخ��ش مربوط به ش��ركت 
فوالد مباركه اصفهان است.

معاونين و مديران شرکت پوسكوي کره جنوبي با حضور در فوالد 

کره جنوبی با فوالد اصفهان همکاری می کند

ميندوکيم:
 تجربه همكاري ما با
 شرکت هاي ايراني

 اين اطمينان را 
به ما مي دهد که با

 موفقيت تمام مي توانيم
 در زمينه اجراي 

طرح نوردگرم شماره ۲ 
فوالدمبارکه  همكاري کنيم



یادداشت

 محمد نیک بین، تهیه کننده فیلم س��ینمایی »آتش بس 2« به کارگردانی تهمینه میالنی اظهارداشت:
 این فیلم سینمایی قبل از سی و س��ومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در س��ینماهای کشور اکران 

می شود .
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»آتشبس2«قبلازجشنوارهفیلمفجراکرانمیشود
هفتیادداشت

امامزادگان و بقاع متبرکه کشور 
سطح بندی می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف 
و امور خیریه، از برنامه ریزی برای تدوین و 
س��طح بندی امامزادگان و بقاع متبرکه 

کشور در این سازمان خبر داد.
 حج��ت االس��الم والمس��لمین احم��د 
شرفخانی در مراسم معارفه اعضای جدید 
هیات امنای آستان مقدس هالل ابن علی 
 )ع( آران و بی��دگل افزود: براس��اس این

 طبقه بندی، برنامه ریزی ها و فعالیت های جدید در س��طح این اماکن 
صورت خواهد گرفت.وی برنامه محوری را الزمه فعالیت فرهنگی و عمرانی 
در بقاع متبرکه دانست و اظهار امیدواری کرد، با برنامه ریزی دقیق بتوان 

از نیروهای جوان در مدیریت اماکن متبرکه بهره گرفت.
وی تصریح کرد: خدمت به بقاع متبرکه فرصتی برای بهره مندی از رحمت 
الهی است.شرفخانی تاکید کرد: آستان مقدس حضرت محمد هالل بن 

علی)ع( از شاخصه های مهم تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی است.
در این مراسم حجت االسالم علی ناصریان ،میثم آقابیگی ، حسین مرادپور، 
محمد عمویی و  رضا رمضانی  به عنوان اعض��ای جدید هیات امنای این 

آستان معرفی شدند.

 سریال نوروزی شبکه سه
 از پنج شنبه پخش می شود

سریال »روزهای بد به در« به کارگردانی       
»سعید آقاخانی« از پنج شنبه 2۹ اسفند 

به روی آنتن می رود.
مجموعه روزهای بد به در در ۱۵ قسمت 
۴۵ دقیقه ای تولید شده و قسمت اول 

آن پنج شنبه به روی آنتن می رود. 
این سریال داس��تان زندگی سرایداری 
را روای��ت می کند که پس از ۳۰ س��ال 
فعالیت در آستانه بازنشستگی قرار دارد و تصمیم به جا به جایی می گیرد. 
فرزند او در آستانه ازدواج است و قرار بوده مراسم عروسی او را در مدرسه 

بگیرند. در این میان ماجراهایی برای وی و خانواده اش پیش می آید. 
نویسنده این سریال برزو نیک نژاد است و کارگردانی آن را سعید آقا خانی 

برعهده داشته است. 
تهیه کنندگی روزهای بد به در را ایرج محمدی و مهران مهام انجام داده 
 اند و هومن برق نورد، مریم امیر جاللی، غالمرضا نیکخواه، مهرناز بیات،

 امیر رضا میر آقا، بیژن بنفش��ه خ��واه ،مهران رجبی و بازیگر خردس��ال 
محمدرضا شیرخانلو در آن ایفای نقش کرده اند. 

شایان ذکر است؛ این سریال در ایام نوروز هر شب ساعت 2۰:۴۵ به روی 
آنتن می رود و تکرار اول آن ساعت ۱۵ دقیقه بامداد فردا و همچنین تکرار 

دوم آن ساعت ۱۶: ۱۰ روز بعد پخش خواهد شد.

 مبارکه برای پذیرایی 
از میهمانان نوروزی آماده است

سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرس��تان مبارکه 
گفت: شهرستان مبارکه برای پذیرایی از 

میهمانان نوروزی آمادگی کامل دارد.
  ول��ی اهلل رهب��ری ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه 
 برنام��ه ری��زی ه��ای خوب��ی ب��رای 
خدم��ات رس��انی و رفاه حال مس��افران 
نوروزی توس��ط فرمانداری، اداره میراث 
فرهنگی و گردشگری و ش��هرداری های شهرستان صورت گرفته است، 
 افزود: از همه مس��افران نوروزی و گردش��گران عزیز دعوت می ش��ود از 
جاذبه های متعدد تاریخی و طبیعی شهرس��تان مبارکه به ویژه حاشیه 
زاینده رود بازدید کنند.رهبری با بیان این که ظرفیت اس��کان مسافران 
نوروزی در اماکن اقامتی شهرستان در نوروز ۹2 نسبت به سال ۹۱ افزایش 
۱۰ درصدی دارد، اظهار داشت: این ظرفیت در سال ۹۱ رقم دو هزار و ۱۴۵ 

نفر و سال ۹2 رقم دو هزار و ۳8۵ نفر است.

علی لهراسبی با »روبات« آمد
تازه ترین آلبوم موس��یقی علی لهراسبی 
خواننده موس��یقی پاپ کش��ورمان با نام 
»روبات« از سوی موسسه فرهنگی هنری 
ب��اران و تصویر دنی��ای هن��ر در آخرین 

روزهای سال ۹2 وارد بازار موسیقی شد.
در این آلبوم که با عن��وان »روبات« روانه 
بازار موسیقی شده است ۱۰ قطعه با اسامی 
»شرشر بارون« با ترانه مهرزاد امیرخانی، 
آهنگ مرتضی پاشایی و تنظیم معین راهبر، »دوس��م نداری« با ترانه و 
آهنگ حمید نصراللهی و تنظیم بهروز علی یاری، »سفر« با ترانه و تنظیم 
محمد ناهیدی و آهنگ پویا حسین خانی، »دیوونه وار« با ترانه سوشیانت، 
آهنگ حسین قربانپور و تنظیم ش��هاب اکبری، »فال« با ترانه، تنظیم و 
آهنگ بابک ماف��ی، »دلهره« با ترانه مه��رزاد امیرخانی، ملودی مرتضی 
پاشایی و تنظیم مهران عباس��ی، »دیوار« با ترانه امیر ارجینی و ملودی 
و تنظیم بابک مافی، »حالم خوب��ه« با ترانه مه��رزاد امیرخانی، ملودی 
مرتضی پاشایی و تنظیم مهران عباسی، »من دیگه خسته شدم« با ترانه 
امیر بذرافشان، آهنگ حس��ین قربانپور و تنظیم فربد یزدانفر و »پناه« با 
 ترانه حدیث دهقان، ملودی فواد غفاری و تنظی��م هومن نامداری برای

 عالقه مندان موسیقی عرضه شده است.

زیبا ترین سبزه نوروزی 
را بسازید

ایران مراقب آثار تاریخی 
خود باشد

    سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مسابقه و نمایشگاه سبزه های 
نوروزی را همراه با جشنواره تخم مرغ های رنگی برگزار می کند.

این مس��ابقه به پاس مهرباني و س��خاوت خداوند در بهار طبیعت روز هشتم 
فروردین ماه در باغ جوان برگزار می شود.امسال جشنواره سبزه های نوروزی 
 متنوع تر و متفاوت از هر س��ال برگزار می شود. مسابقه س��بزه ها در دو بخش

 حرفه ای و آماتور انجام خواهد شد و در بخش حرفه ای ها، برترین سبزه سال 
از طریق آرای مردمی انتخاب خواهد ش��د. همچنین برای اولین بار مسابقه و 
نمایشگاهی از تخم مرغ های رنگی برپا خواهد شدو در حاشیه آن کارگاه های 
خانوادگی رنگ آمیزی تخم مرغ به ارایه خدمات به بازدیدکنندگان می پردازند. 
بازدیدکنندگان می توانند از غرفه های متنوع تفریحی استفاده و روز شادی را 

در کنار خانواده بگذرانند.

مشاور مجلس و دولت الجزایر گفت: آثار تاریخی ایران زیبا و بی نظیر هستند و 
باید از آن ها به طور ویژه محافظت و مراقبت شود.

  کریم بل حداد در حاش��یه بازدید از خانه عباس��یان کاش��ان اظهار داش��ت:
  در کش��ور الجزایر خانه های قدیمی بس��یاری مربوط به دوره عثمانی وجود
  دارد ک��ه دولت بودج��ه خیل��ی خوبی ب��رای بازس��ازی آن ه��ا اختصاص

 می دهد.
 وی افزود: تا ۵۰ س��ال قبل خانه های قدیمی در الجزایر مورد بی توجهی قرار

 می گرفت، ولی درحال حاضر برای حفظ آن ها اقدامات موثری صورت گرفته 
است.وی تصریح کرد: مسووالن شهر کاش��ان باید از خانه های زیبا با معماری 
منحصر به فردی چون عباسیان مراقبت کنند و مانع از آسیب و تخریب بیشتر 

آن بشوند.

جشنواره

مدیرکل ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خواستار معرفی 
میراث معنوی اصفهان در دومین جشنواره بین المللی میراث معنوی )ICCN( شد.

 » فرهاد ناظری « در اولین جلسه هماهنگی دومین جشنواره بین المللی میراث معنوی اظهار داشت: متاسفانه 
هیچ اثری از اصفهان در فهرست میراث معنوی یونسکو ثبت نشده است.

مدیرکل ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: 
معرفی میراث ناملموس، ثبت آن ها در فهرست جهانی یونسکو را تسهیل می کند.

وی با تشریح تفاوت های میراث معنوی با میراث ناملموس پیشنهاد داد که در این جشنواره این دو از هم تفکیک 
و بیشتر به میراث ناملموس توجه شود.

ناظری با اش��اره به فعالیت مجدد کارگروه ملی میراث ناملموس پس از پنج سال گفت: دبیرخانه این جشنواره 
می تواند با این کارگروه همکاری کنند.

وی خاطر نشان کرد: در س��ال آینده پرونده آیین باران خواهی برای ثبت در لیست میراث معنوی جهان ارایه 
می شود.

وی میراث معنوی ایرانیان را نماد صلح و دوستی بیان کرد و گفت: برگزاری اولین اجالس زنان در این جشنواره 
می تواند زمینه های تصحیح افکار عمومی پیرامون مسایل زنان در ایران را به دنبال داشته باشد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اش��اره به ثبت چوگان توسط جمهوری آذربایجان در یونسکو 
گفت: این به این معنانیست که ایران نمی تواند پرونده چوگان را برای ثبت در یونسکو ارایه کند.

ناظری رقابت در ثبت میراث فرهنگی ناملموس را مردود دانست و گفت: هدف از ثبت میراث فرهنگی ناملموس 
تقارن فرهنگ ها و افزایش دوستی میان کشورهاست.

سازمان شبکه همکاری بین شهری برای حفاظت از میراث فرهنگی معنوی )ICCN( تنها سازمان بین المللی 
حکومت های محلی و نهادهای فرهنگی است.

در حال حاضر این سازمان دارای ۴۰ عضو اصلی )شهر( و 2۵ عضو وابسته )2۵ سازمان مردم نهاد( از ۴۰ کشور 
جهان می باشد که هر ساله با توجه به قابلیت های کش��ورها، میزبانی اجالس و جشنواره را یک شهر عهده دار 

است.
این اجالس ۱۶ تا 2۰ مهرماه سال آینده به میزبانی شهر اصفهان برگزار می شود.

یک مسوول خواستارشد/ معرفی میراث معنوی اصفهان در جشنواره بین المللی میراث معنوی

تماشاگر

بازدید از نگارخانه ها، جزو 
برنامه های نوروزی نیست

یکی از اتفاقاتی که در نگاه به جریان هنری سال گذشته نباید 
از نظر دور داش��ت، اضافه یا کم ش��دن نگارخانه های هنری 
شهر است. نگارخانه نگاه نو یکی از این نگارخانه ها بود که با 
وجود مش��کالت متعدد گالری ها برای سرپا ماندن در اواخر 
سال گذشته به جمع نگارخانه ها پیوست.مدیر نگارخانه نگاه 
نو با بیان این که متاس��فانه نگارخانه ها در اصفهان فعالیت 
الزم را ندارند،گفت: فعالیت اکثر آن ها به کار نمایش منتهی 
شده است، در حالی که فعال کردن جدی بخش فروش آثار 
می تواند بخش مهمی از فعالیت های نگارخانه ها را شکل دهد.

بابک شکرانی با تاکید بر کار فروش آثار هنری افزود: این بحث 
اهمیت فوق العاده ای در جریان هنری دارد و ما تصمیم داریم 
به انجام فعالیت جدی در این زمینه بپردازیم. او در پاسخ به 
این پرسش که بحث فروش آثار توسط این نگارخانه در قالب 
فروش آثار در کشورهای دیگر دنبال می شود یا به تالش برای 
آوردن آثار هنری به خانه های مردم معطوف می شود، گفت: 
البته ما کانال هایی برای ارتباط و فروش آثار در خارج از کشور 
به خصوص گالری های خلیج فارس و اروپا داریم و می خواهیم 
به این شیوه هنرمندان و هنرمندان مان را به خارج از کشور 
معرفی کرده و جریان خرید آثار را ج��ا بیاندازیم ولی بخش 
خرید آثار با قیمت مناسب برای مردم عادی را هم در دستور 

کارمان داریم. 
وی همچنین درباره نداش��تن رویکرد و سبک خاص هنری 
در نمایش آثار توس��ط نگارخانه نگاه نو گفت: به نظرم اتخاذ 
رویکرد تخصصی در فضای اصفهان درست نیست زیرا اتخاذ 
یک سبک خاص باعث می شود، گالری خیلی وقت ها خالی 
بماند و فرصت نمایش برای بس��یاری از هنرمندان به تعویق 
افتاده یا از دست برود و اتخاذ چنین روندی حداقل در اصفهان 

کار را خیلی سخت می کند. 
وی تمرکز اصلی در نگارخانه نگاه نو را بر دو بخش نمایشگاه 
اساتید و برگزاری نمایش��گاه های حمایتی برای جوان ترها 
دانس��ت و ادامه داد: ما س��عی کردی��م در چند نمایش��گاه 
برگزار ش��ده قدم های محکمی برداریم و تا کنون در بیشتر 
نمایشگاه های برگزار شده از اساتید برجسته تجسمی استفاده 
کرده ایم هر چند این رویه تمام کار ما را تش��کیل نمی دهد 
و حمایت از هنرمندان ج��وان البته با ت��الش در این جهت 
 که س��طح کیفی نگارخانه پایین نیاید هم ج��زو برنامه های 

ماست. 
او در رابطه با چگونگی نحوه اعمال این روند حمایتی اضافه 

کرد: تخفیف ویژه به جوان ترها یکی از این راه هاست. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: هنرمندان 
جامعه با تولید یک فیل��م کوتاه خوب می توانن��د حس حرکت و 
خالقیت را در عموم مردم جامعه زنده کنند.حجت االسالم محمد 
قطبی در مراس��م اختتامیه  دومین جش��نواره فیلم تولید ملی و 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در اتاق بازرگانی و با حضور برخی 
مسووالن کشوری، استانی و هنرمندان سرتاسر کشور برگزار شد، 
با اش��اره به این که دو صفت مالکیت و خالقی��ت از جمله صفات 
خداوندی تجلی یافته در انسان اس��ت، گفت: صفت مالکیت  که 
بر این اس��اس، انس��ان تمام چیزهای دنیا را از آن خود می داند، با 
مقوله ای به نام ظرفیت محدود می ش��ود ام��ا در عین حال صفت 
خالقیت، این محدود شدن را برطرف می کند.وی ادامه داد: خالقیت 
موجود در انسان ها همان خالقیتی است که خداوند در انسان ودیعه 
گذاشته است. مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان 
با اش��اره به این که جش��نواره فیلم کوتاه حمایت از تولید داخلی 
بلندهمتانه و جریان ساز برگزار شد، افزود: یک فیلم کوتاه اثرگذار 
به همه یاد می دهد که به جای توجه به داشتن ها، باید خالق باشند 
و بیافرینند.در این مراسم از شروین پاگیری ، محمد کالهدوزان از 
روزنامه اطالعات،  نفیسه راهداری از فارس، اکبری از خبرگزاری 

ایرنا و راضیه کشاورز از سایت خبری صاحب نیوز قدردانی شد.
هنر گامی ارزنده برای دست یابی به اقتصاد مقاومتی 

است

حسین مالیری  در مراسم اختتامیه  دومین جشنواره فیلم تولید 
ملی و حمایت از کار و س��رمایه ایرانی گفت: با ای��ن که پایان این 
جشنواره ۳۰ بهمن ماه در نظرگرفته شده بود اما این مدت افزایش 

یافت چرا که جشنواره همواره با لطف به هنرمندان نگاه می کند.
وی با اش��اره به این که گزینه های روی میز دشمن اثری بر سر راه 
ایران اسالمی ندارد، تاکید کرد: با برگزاری چنین جشنواره هایی 

سیلی محکمی بر صورت دشمنان ایران اسالمی خواهیم زد.
دولت حامی فیلم های اقتصاد مقاومتی باشد

مهدی حقیقی، مشاور سازمان سینمایی کشور نیز در این مراسم 
با بیان این که بر اساس تجربه ۳۰ س��اله خود آینده درخشانی را 
برای این جش��نواره پیش بینی می کنم، تاکید ک��رد: البته بدون 
حمایت های دولتی جشنواره راه به جایی نمی برد.وی تاکید کرد: 
بسیار خوشحالم که یک ش��هر کوچک ) لنجان( با این قدرت وارد 

میدان شده و این ورود دست مریزاد دارد.
پیش بینی رهب�ر معظم انقالب در راس�تای تحوالت 

جهانی صورت می گیرد
محمدرضا عبدانی فرماندار برخوار و رییس جش��نواره فیلم کوتاه 
حمایت از تولید ملی در این مراسم اظهار داشت: رهبر معظم انقالب 
با برش��مردن اصول اقتصاد مقاومتی بار مسوولیتی این جشنواره 
 را افزایش دادن��د .وی تاکید کرد: به احتمال زیاد س��ال آینده نیز 
بر اس��اس یک اصل اقتصادی نام گذاری می ش��ود و در این راستا  

وظیفه هنرمندان جامعه از جمله فیلم سازان  دو چندان خواهد شد.
در جشنواره فیلم حمایت از تولید داخلی یک هزار اثر در قالب فیلم 
کوتاه، مقاله، فیلم نامه و عکس به دبیرخانه راه یافت که در مرحله 

نخست داوری 8۶ اثر و در مرحله دوم ۱۳ اثر پذیرفته شد.
دیپلماس�ی رس�انه ها به حمای�ت هر چه بیش�تر از 

تولیدات ملی سوق یابد
مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: با رویکرد و دیپلماسی رسانه ها 
برای حمایت از تولیدات ملی، کار و سرمایه  ایرانی، حماسه سیاسی 

و اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقالب، محقق می شود.
مهدی جمالی نژاد در مراسم اختتامیه  دومین جشنواره فیلم تولید 
ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در اتاق بازرگانی و با حضور 
برخی مسووالن کشوری، استانی و هنرمندان سرتاسر کشور برگزار 
ش��د، با اش��اره به این این که در نظر گرفتن اصولی مانند توسعه 
اقتصادی دانش بنیان و فرهنگ سازی برای اس��تفاده از تولیدات 
داخلی می تواند اقتصاد بیمار فعلی را به یک اقتصاد پویا تبدیل کرد، 
افزود: اقتصاد دانش بنیان از اصولی اس��ت که مهم و در عین حال 

کمتر به آن پرداخته شده است.
وی با اش��اره به  تقسیم بندی 
مدیران از س��وی رهبر معظم 
انق��الب ب��ه جهان اولی ها  تا 
جه��ان چهارمی ه��ا، گفت: 
مدیری ک��ه توانای��ی تبدیل 
دانش را به ثروت دارد، در رده 
مدیران کشورهای جهان اولی 

قرار می گیرد.
میزب�ان اصفه�ان 
 1000 هنرمن�د خارج�ی 

می شود
مش��اور عال��ی ش��هرداری 
اصفهان از دیگ��ر راهکارهای 
دس��ت یاب��ی ب��ه اقتص��اد 

مقاومتی را توجه به گسترش هر چه بیشترصنایع دستی دانست 
و گفت: تصمیم داری��م اصفهان را ب��ا وجود ۳7۰ رش��ته صنایع 
دستی، جزوچهار شهر بزرگ هنری دنیا قرار دهیم.وی ادامه داد: 
 اصفهان در س��ال ۱۳۹۳، میزبان ۱۰۰۰ هنرمند خارجی خواهد

 شد.
جمالی نژاد با اشاره به برگزاری این جش��نواره، یک فیلم کوتاه را 
در کنار خوراک های اختصاصی خوب،  منبعی بزرگ برای دست 
یابی به حماسه سیاسی و اقتصاد مقاومتی برشمرد و بیان داشت: 

دیپلماسی رسانه ها باید بدین سو گام نهد.
جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی همکاری شهرداری را   

می طلبد
مدیر امور استان های جشنواره فیلم فجر گفت: جشنواره فیلم کوتاه 
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسیار محدود است و این 

جشنواره یاری شهرداری را می طلبد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

فیلمکوتاهبایدخالقیترادرجامعهزندهکند

مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان گفت: بسیاری از 
کتاب ها در کتابخانه های شخصی خاک می خورد و بدون استفاده 

باقی مانده است.
 » غالمرض��ا ی��اوری « در اولین جلس��ه هی��ات مدی��ره انجمن 
 خیری��ن کتابخانه س��از شهرس��تان مبارکه با اش��اره ب��ه این که 
 کتابخان��ه ه��ای عمومی اس��تان ب��ا محدودی��ت مواجه اس��ت، 
گفت: ثواب این اس��ت که مردم کتاب های ش��خصی بال استفاده 
 خود را برای اس��تفاده عموم در اختیار کتابخانه های عمومی قرار

 دهند. 
 مدی��ر کل کتابخان��ه ه��ای عموم��ی اس��تان از مردم خواس��ت

 همان گونه که در ایام سال نو، منازل خود را خانه تکانی می کنند 
نس��بت به اهدای کتاب های بال اس��تفاده خود ب��ه کتابخانه های 

عمومی اقدام کنند.
 وی در ادامه نق��ش خیران را در توس��عه کتابخانه ه��ای عمومی
  استان بسیار تاثیرگذار دانس��ت و اظهار داشت: همت بلند خیرین
  می توان��د کمب��ود فضاه��ای کتابخان��ه ای را جبران و س��رعت

براب��ر  را چن��د  کتابخان��ه  و س��اخت  مطالع��ه  توس��عه    
کند.

 یاوری ب��ه نقش مهم انجم��ن خیرین کتابخانه س��از در توس��عه 
 فرهن��گ مطالعه اش��اره ک��رد و اف��زود: خی��ران کتابخانه س��از
  می توانند امکان��ات بالق��وه ای را در اختیار دوس��ت داران کتاب

قرار دهند تا فرهنگ کتابخوانی هر چه بیشتر در بین مردم نهادینه 

شود. وی گفت: باید زمینه و بس��تر ورود خیران به عرصه کتابخانه 
سازی به نحو شایسته فراهم شود.

 مدی��ر کل کتابخان��ه ه��ای عموم��ی اس��تان اف��زود: خیری��ن
 در چهار س��ال گذش��ته بیش از ۹۰ میلیارد تومان به کتابخانه ها 

کمک کردند .
 ی��اوری بابی��ان این ک��ه هم��ه ش��اخص ه��ای کتابخوان��ی در
 اس��تان اصفهان نس��بت به چهارس��ال گذش��ته رش��د داش��ته
  اس��ت گفت: مهمترین رش��د ما در حوزه خیرین کتابخانه س��از

 است.
 ی��اوری با بی��ان این که خیری��ن بی��ش از ۳۰۰ ه��زار جلد کتاب
  به کتاخانه های عمومی اس��تان اه��دا کردند گف��ت: خیرین در

 قالب اهدای زمین، اهدای ساختمان، س��اخت کتابخانه و اهدای 
کتاب فعالیت داشته اند.

 ی��اوری در ای��ن جلس��ه از برگ��زاری اولی��ن جش��نواره تجلیل
 از خیرین کتابخانه ساز استان اصفهان در ابتدای سال آینده خبر 

داد.
در پایان جلس��ه آقایان محمدی ،غالمی ،ضیایی، گرامی، بهرامی 
 و باق��ری و خانم صالح��ی به عن��وان اعضای اصلی هی��ات مدیره

 و آقایان شفیع زاده و صادقیان به عنوان اعضای علی البدل انتخاب 
شدند.

 شهرس��تان مبارکه با ۱۴۳ ه��زار نفر جمعی��ت در ۴۵ کیلومتری
 جنوب غربی اصفهان قرار دارد.

مدیر کتابخانه های اصفهان :

کتاب ها در کتابخانه های شخصی خاک می خورد

خالقیت 
موجود در

 انسان ها همان 
خالقیتی است 
که  خداوند در
 انسان ودیعه 
گذاشته  است



اخبار کوتاهیادداشت

تجلیل از قهرمانان نجف آبادی 
مراس��م تجلی��ل از قهرمان��ان و 
م��دال آوران جهان��ی و آس��یایی 
شهرس��تان نجف آباد درمجموعه 
تفریحی کوهس��تان این ش��هر با 
حضور محمد س��لطان حس��ینی 
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان و جمع کثیری از مسووالن 
برگزار شد.در این مراسم از 20 نفر 

از مدال آوران این شهرستان تجلیل شد.

 روی خط ورزش و جوانان 
خمینی شهر

جلسه ش��ورای اداری شهرستان 
خمینی ش��هر به میزبان��ی اداره 
ورزش و جوانان و انجمن خیرین 
ورزش یار این شهرس��تان برگزار 
شد.این مراسم با حضور امام جمعه 
خمینی شهر،فرماندار و همچنین 
محمد سلطان حسینی، مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان و 
هیات همراه برگ��زار گردید.محمدی ریی��س اداره ورزش و جوانان 
شهرستان خمینی شهر طی سخنانی از فعالیت های اداره ورزش و 
 جوانان شهرس��تان گزارش��ی ارایه و در خص��وص انجمن خیرین

 ورزش یار شهرستان خمینی شهر که به عنوان اولین انجمن خیرین 
در بین شهرستان های سراسر کشور می باشد سخن گفت.همچنین 
از نحوه بازسازی زمین چمن قدس و مشارکت خیرین در بازسازی 
پروژه های ورزشی شهرستان و همچنین مشارکت بخش خصوصی 
جهت س��رمایه گذاری در ورزش و اجرای 2 طرح مشارکتی بخش 
خصوصی در شهرستان خبرداد.در پایان حقیقی فرماندار شهرستان 
از فعالیت های چشمگیر اداره ورزش و جوانان شهرستان طی 2 سال 
اخیر تقدیر و تش��کر کرد و از راه اندازی انجم��ن خیرین ورزش یار 
 شهرس��تان خمینی ش��هر ب��ه عن��وان اولی��ن مجموع��ه در بین 

شهرستان های سراسر کشور تمجید فراوانی کرد.
     مسابقات بسکتبال شهرستان خمینی شهر برگزار شد

هیات بسکتبال شهرستان خمینی شهر یک دوره مسابقات بسکتبال 
 در رده س��نی بزرگس��االن را با حضور تی��م ه��ای آرارات اصفهان،

هالل احمر اصفهان، هیات بس��کتبال شهرس��تان نجف آباد، مالک 
 اشتر خمینی شهر و هیات بسکتبال شهرستان خمینی شهر از تاریخ 

15 بهمن سال جاری وبه مناسبت دهه فجرآغاز و پس از رویاروی
 تیم ها به صورت هفتگ��ی در نهایت تیم هیات بس��کتبال خمینی 
شهر موفق ش��د در دیدار فینال هالل احمر اصفهان را با نتیجه 78 
بر 69 شکس��ت دهد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.در 
دیدار رده بندی نیز تیم آرارات اصفهان موفق ش��د با نتیجه نزدیک 
57 بر 53 از سد هیات بسکتبال نجف آباد گذشته و مقام سوم را به 

خود اختصاص دهد.

 محرومیت محمد موسوی
 از کلیه فعالیت های والیبال

س��ید محم��د موس��وی بازیکن 
متین ورامین و ملی پوش والیبال 
کش��ور تا اط��الع ثان��وی از کلیه 
 فعالیت ه��ای والیب��ال مح��روم 

شد.
به نقل از روابط عمومی فدراسیون، 
سید محمد موسوی عراقی بازیکن 
والیبال کشورمان به علت توهین 
به مس��ووالن فدراس��یون والیبال تا اطالع ثانوی و تشکیل کمیته 
انضباط��ی از کلی��ه فعالیت های والیب��ال در خارج و داخ��ل ایران، 
باشگاهی و ملی محروم شد و حتی حق شرکت در اردوی تیم ملی را 
هم ندارد.الزم به ذکر است این پرونده به زودی در کمیته انضباطی 
 بررسی می ش��ود و حکم و زمان محرومیت وی دقیقا اعالم خواهد

 شد. 

۱۰ درصد قرارداد بازیکنان ذوب آهن 
پرداخت شد

مسووالن باشگاه ذوب آهن اصفهان 
10 درصد دیگر از قرارداد بازیکنان 
پرداخ��ت  را  اصفهان��ی   تی��م 

کردند.
با پرداخت این مبل��غ به بازیکنان 
ذوب آهن، تا کن��ون 70 درصد از 
قراردادهای بازیکنان تیم اصفهانی 
پرداخت شده و این تیم از معدود 

باشگاه هایی است که این مبلغ را پرداخت کرده است.

 قهرمانی مقاومت اصفهان 
در رول بال کشور

اولین دوره مسابقات دستجات آزاد 
کش��ور انتخابی تیم ملی اسکیت 
رول بال ب��ه میزبانی شهرس��تان 
خمینی ش��هر با معرفی تیم های 
برتر به پایان رس��ید ک��ه در بین 
 نفرات تی��م های ش��رکت کننده 
از24 نفر از بهتری��ن بازیکنان به 
اردوی تیم ملی در سال 93 دعوت 

به عمل آمد.
 در این مس��ابقات 9 تیم از ش��ش اس��تان کشور ش��رکت داشتند 
 که در پایان ب��ه تیم های اول تا س��وم حکم و م��دال قهرمانی اهدا

 شد.
تیم های مقاومت اصفهان،کاشان و ام.آر شهر ری توانستند به ترتیب 

مقام های اول تا سوم را کسب کنند.
این مسابقات با حضور رفیعانی دبیر محترم فدراسیون اسکیت،علی 
 قاس��می مدیرعام��ل باش��گاه فرهنگ��ی ورزش��ی مقاومت س��پاه

 صاحب الزمان،علیرضا ذوالقدر رییس هیات اسکیت استان اصفهان 
و دیگر مسوولین به انجام رسید.

سرپرست تیم سپاهان اصفهان:

پیروزی سپاهان مقابل الهالل 
پاسخی به اظهارات ناحق بود

سرپرس��ت تیم س��پاهان اصفهان گفت: پیروزی سپاهان 
مقابل الهالل عربستان نه فقط از بعد فنی بلکه از ابعاد دیگر 
هم دارای اهمیت بود زیرا پاسخی بود به اظهارات ناحقی که 

برخی از کشورها برای فوتبال ما ایجاد کرده بودند.
محمد فرامرزی درباره بازی تیم اش مقابل الهالل عربستان 
اظهار داش��ت: بازی مقابل الهالل همان طور که پیش بینی 
می شد، بازی بسیار س��ختی بود و با توجه به نتایج 2 تیم در 
بازی نخست رقابت های جام باشگاه های آسیا، هر 2 تیم به 
این 3 امتیاز نیاز بسیار داش��تند.وی تصریح کرد: سپاهان و 
الهالل فقط با انگیزه پیروزی و کسب امتیاز پای به این رقابت 

گذاشتند و خوشبختانه نتیجه به نفع سپاهان رقم خورد.
سرپرست تیم سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: ما شناخت 
کامل از تیم الهالل عربستان داش��تیم و این را می دانستیم 
که الهالل تیم کامل و بسیار پر قدرتی است و دارای برخی از 
بازیکنان ملی پوش عربستان است و 2 بازیکن خارجی این 
تیم در میانه میدان به واقع تیم را به یک رقیب سرس��خت 
تبدیل ک��رده بودند.وی بیان کرد: ش��رایط جوی خاصی بر 
ورزشگاه فوالدشهر حاکم بود که بر ابهام کار می افزود، ولی 
بازیکنان ما مصمم بر برد این بازی بودند و توانستند در گام 
نخست از حریف پیشی بگیرند اما شرایط جوی به نحوی بود 

که خیلی از اتفاقات به وجود آمده غیر قابل پیش بینی بود.
فرامرزی گفت: متاسفانه 2 گل در نیمه اول دریافت کردیم 
که باعث ش��د نتیجه نیمه اول به نفع الهالل رقم بخورد اما 
با تدابیر کادر فنی و تالش و همت بازیکنان، تیم س��پاهان 
توانست یک بازی بسیار سنگینی را به پیروزی برساند و برد 
 الهالل عربستان نشان دهنده شایستگی های بسیار این تیم

 بود.
سرپرست تیم سپاهان اصفهان تصریح کرد: بی شک سهمیه 
را کسب می کنیم و س��پاهان یکی از نمایندگان کشورمان 
 در رقابت های آسیایی بوده و با توجه به عملکردهایی که از

 تیم های باال جدول می بینیم و ش��رایط تیم خود، ش��انس 
قهرمانی باالیی را داریم.

وی تشکر ویژه ای از هواداران تیم سپاهان کرد و گفت: کسانی 
که در ورزشگاه فوالدشهر حضور داش��تند، عاشقان واقعی 
سپاهان بودند زیرا در آن ش��رایط جوی، ایستادن چندین 
ساعت زیر بارش باران و سرما بسیار دشوار بود و همین باعث 

دلگرمی و برد بازیکنان سپاهان شد.

زاویه

6
فیروز کریمی به سوگ نشست

فیروز کریمی در غم از دست دادن برادر خود عزادار شد. گروه ورزش روزنامه زاینده رود مصیبت وارده 
را به سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تسلیت می گوید. کریمی که به تازگی هدایت ذوب آهن را پذیرفته 

این روزها با تیم اش در اردوی تدارکاتی کرج به سر می برد.

پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های ایران، با قهرمانی 
تیم دبیری تبریز و بعد از جنجال ها و حواشی فراوان خاتمه یافت.

قطار پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتس��ال روز 14ش��هریور ماه 
امس��ال بعد از تعویق های متوالی و ناآمادگی اکث��ر تیم ها آغاز 
 شد، به طوری که ناهماهنگی در هفته های نخست این رقابت ها 

بسیار مشهود بود.
 بس��یاری از باش��گاه ها به دلیل مش��کالت مالی ف��راوان و نبود 
انگیزه های الزم، تمرینات آماده سازی خود را دیر آغاز کردند و 
بدون دیدارهای تدارکاتی مناسب، راهی لیگ برتر فوتسال شدند.

اما دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان، تنها تیم هایی بودند که 
با حضور در رقابت ه��ای بین المللی، گام به لیگ برتر فوتس��ال 

گذاشتند.
تیم گیتی پسند اصفهان نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا 
بود که در دیدار فینال مقابل چونبوری تایلند تن به شکست داد تا 

ناکامی های فوتسال ایران همچنان مقابل تایلندی ها ادامه یابد.
شاگردان رضا لک سرمربی تیم گیتی پسند در دیدار فینال با ارایه 
یک بازی دور از انتظار و محتاطانه، بازی برده را به حریف واگذار 

کردند و نتوانستند از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند.
تیم دبیری تبریز نیز پیش از آغاز لیگ برتر فوتسال با ترکیبی از 
بازیکنان جوان و باتجربه راهی رقابت های جام رمضان در کویت 
شد اما با کسب فقط دو امتیاز در قعر جدول گروه سوم قرار گرفت 

تا وحید شمسایی تجربه تلخی در نخس��تین حضورش در راس 
کادر فنی داشته باشد.

تساوی مقابل تیم های السد قطر و کولونیال پاراگوئه و شکست 
س��نگین 11 بر 3 برابر القادس��یه کویت باعث ش��د شمس��ایی 
 تغییرات فراوانی با کمک برادر بزرگ ترش در ترکیب فصل قبل 

دبیری تبریز ایجاد کند.
 فصل جدی��د لیگ برت��ر فوتس��ال با ق��درت نمایی تی��م های 
دبیری تبریز، گیتی پسند اصفهان و میثاق تهران آغاز شد که در 
ادامه تیم های شرکت ملی حفاری خوزستان و شهید منصوری 

قرچک به جمع مدعیان افزوده شدند.
تیم دبی��ری تبریز در پایان نیم فصل نخس��ت با به��ره گیری از 
تجربیات بازیکنان خود به مقام قهرمانی دس��ت یافت تا این تیم 

همراه با شمسایی، سودای قهرمانی لیگ برتر را در سر بپروراند.
شاید یکی از جذابیت های فصل گذشته لیگ برتر فوتسال، جدال 
تیم های دبیری تبریز، گیتی پسند اصفهان و شرکت ملی حفاری 
خوزستان تا هفته های پایانی رقابت ها بود که تیم آذری در هفته 
پایانی با وجود توقف مقابل تاسیسات دریایی ایران، جام قهرمانی 

را باالی سر برد.
 اما مش��کالت مالی، نب��ود پخ��ش تلویزیونی، نواق��ص داوری، 
بی برنامگی، اظهارنظرهای تند و غیر حرفه ای برخی از مدیران، 
مربیان و بازیکنان باش��گاه ها علیه یکدیگر و وضعیت نامناسب 

سالن تعدادی از تیم ها باعث شد، رقابت ها در سطح قابل قبولی 
برگزار نشود.

نیمه تمام ماندن برخی از رقابت ها، ادعای تبانی، رعایت نکردن 
مسایل اخالقی در سالن ها، مصاحبه ها و اظهارنظرهای برخی از 
مسووالن و حواشی فراوان در هفته های پایانی رقابت ها موجب 
ش��د مدیران تعدادی از باش��گاه ها از کناره گیری از این رش��ته 
ورزشی خبر دهند تا فوتسال همچنان از نبود یک ساختار منسجم 
 و مس��تقل و بی برنامگی و ضع��ف های ف��راوان مدیریتش رنج

 ببرد. اما نکته حایز اهمیت دیگر این اس��ت که یک��ی از اهداف 
مهم در برگ��زاری لیگ، افزایش س��طح کیفی و فن��ی تیم ها و 

بازیکنان، معرفی بازیکنان 
جوان و پدیده و درخشش 
ستارگان اس��ت اما کمتر 
تیمی در فصل گذش��ته 
لی��گ برت��ر دس��ت ب��ه 

جوانگرایی زد.
در هر ص��ورت تیم ملی 
فوتسال ایران باید از دهم 
 اردیبهش��ت م��اه 93 در 
جام ملت های فوتس��ال 
آسیا در ویتنام به مصاف 
حریف��ان خ��ود ب��رود تا 
ناکامی دوره گذشته این 
مسابقه ها را جبران کند 
اما لغو پیاپ��ی دیدارهای 
دوستانه و نبود بازیکنان 
جوان و با انگیزه، مشکالت 
»خس��وس کان��دالس« 

سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتسال ایران را دو چندان کرده است.
تیم ملی فوتسال ایران در گروه دوم با تیم های ملی چین، استرالیا 

و اندونزی هم گروه است.
در پایان لیگ برتر فوتسال، تیم دبیری تبریز با کسب 60 امتیاز 
در صدر ایستاد و تیم های گیتی پس��ند اصفهان و شرکت ملی 
حفاری خوزستان به ترتیب با 59 و 50 امتیاز در رتبه های بعدی 

قرار گرفتند.
     اسامی تیم های قهرمان این مسابقه ها از ابتدا تاکنون:

91 - 92: دبیری تبریز            90 - 91: گیتی پسند اصفهان
89 - 90: شهید منصوری قرچک

88 - 89: ش��هید منصوری قرچ��ک          87 - 88: فوالد ماهان 
اصفهان

87  - 86: فوالد ماهان اصفهان          85 - 86: تام ایران خودرو
84 - 85: شن سا ساوه                    83 - 84: تام ایران خودرو

82 - 83: شن سا ساوه                  81 - 82: پاس تهران
80 - 81: استقالل تهران            79 - 80: استقالل تهران

78 - 79: پیمان تهران                77 - 78: پیمان تهران

نگاهی به فصل گذشته لیگ برتر فوتسال؛

رقابت های پرازجنجال و بدون پدیده
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ورزش تای چی چوان 
حامی سالمتی است

بازیکن خوب ،لزوما 
مربی خوب هم نیست

رس��ول صادقی مس��وول س��بک تای چی چ��وان اس��تان اصفه��ان اظهار 
داشت:سمینار تای چی چوان روز جمعه گذشته زیر نظر هیات ووشو استان 

اصفهان برگزار شد .
وی هدف از برگزاری این س��مینار را آش��نا کردن جامعه با ای��ن هنر زیبای 
رزمی،انس��جام و یکپارچگی بیش از پیش بین مربیان و هنرجویان و س��وم 
 آشنایی مسوولین ورزش کشور با مسوولین این رشته در استان اصفهان عنوان

کرد.
رسول صادقی ادامه داد:در استان اصفهان 150 نفر به این ورزش می پردازند و 
روزهای جمعه ساعت 8 صبح در مکان پشت خانه هنرمندان به صورت رایگان 
به عموم افراد بدون محدودیت سنی آموزش می دهیم که آقایان زیرنظر بنده 
و بانوان را نیز ندا سیفی پور نایب رییس سبک تای چی چوان استان اصفهان 
آموزش می دهد،در این آموزش سه بعد را در نظر می گیریم که می توان به بعد 

قهرمانی،بعد درمانی و بعد همگانی اشاره کرد.

مسوول کمیته آموزش فدراس��یون فوتبال گفت: صرف بازیکن خوب بودن، 
دلیلی برای مربی بزرگ شدن نیست.محمد احس��انی در حاشیه سفرش به 
اصفهان برای حضور در  مراسم اختتامیه دوره مربیگری B آسیا اظهار داشت: 
براساس قوانین فیفا هیچ تیمی حق استفاده از مربیان بدون مدرک مربیگری را 
ندارد زیرا اگر فردی به دانش مربیگری آشنایی نداشته باشد با اشتباهات خود 

یک اتفاق ساده را به وضعیتی ناگوار تبدیل می کند.
وی همچنین افزود: مدیران باشگاه ها نیز باید دوره های آموزشی را سپری کنند 
زیرا بسیاری از این مدیران با ورزش فوتبال آشنایی ندارند و این موضوع می تواند 

زمینه ساز اتفاقات تلخی در ورزش کشور شود.
مسوول کمیته آموزش فدراسیون فوتبال با بیان این که اصفهان همیشه در 
امر آموزش پیش رو بوده اس��ت، بیان کرد: برای بهتر شدن آموزش در کشور 
نیازمند تشکیل کمپ های آموزشی هستیم اما در حال حاضر به دلیل نداشتن 

زیرساخت های الزم این مهم امکان ندارد. 

سرمربی نیجریه: ایران می تواند خطرناک باشد
 عقاب ها در نخس��تین بازی خ��ود در تاریخ )26 خ��رداد 93( 
ر ش��هر کوریتیبا به مصاف ایران می روند و پ��س از رویارویی با 
 ش��اگردان کارلوس کی روش بای��د با بوس��نی و آرژانتین بازی

 کنند.

استوریج  بهترین  بازیکن لیگ برتر انگلیس شد
مهاجم 24 ساله لیورپول به عنوان بهترین بازیکن ماه فوریه لیگ برتر 
شناخته شد. دنیل استوریج، مهاجم ملی پوش تیم فوتبال لیورپول و 
سام آالردایس، سرمربی وستهام  به ترتیب به عنوان بهترین بازیکن 

و بهترین مربی ماه فوریه 2014 لیگ برتر انگلیس معرفی شدند.

رای باال برای ایران
کاربران سایت جام جهانی کشتی آزاد به قهرمانی ایران در امریکا رای دادند. 
 رقابت های جام جهانی کش��تی آزاد روزهای 24 و 25 اسفندماه با حضور

 10 کشور ایران، امریکا، روسیه، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، مغولستان، 
ترکیه، اوکراین و هند در شهر لس آنجلس امریکا برگزار می شود.

نیمه تمام ماندن برخی 
از رقابت ها، ادعای 

تبانی، رعایت نکردن 
مسایل اخالقی در 

سالن ها، مصاحبه ها و 
اظهارنظرهای برخی از 

مسووالن و حواشی فراوان 
 درهفته های پایانی 

رقابت ها موجب شد 
 مدیران تعدادی از

  باشگاه ها از کناره گیری
  از این رشته ورزشی

 خبر دهند

برای تخریب ما شایعه می سازند

پروین: رکورد اسپانسر پیراهن پرسپولیس را شکسته ایم
حواشی دیدار گیتی پسند و شهرداری ساوه

 گیتی پسند اصفهان قهرمان نشد
سرپرس��ت باش��گاه پرس��پولیس گفت: در صورت 
موافقت وزارت ورزش و جوانان با قرارداد باش��گاه و 
اسپانسر فصل آینده، حداقل چهار میلیارد تومان از 

مطالبات بازیکنان پرداخت خواهد شد.
 عل��ی پروی��ن اظه��ار داش��ت: پ��س از مذاکرات 
چند هفته ای با مدیران بانک رس��الت که با حضور 
اعض��ای محترم هیات مدی��ره و قائم مقام باش��گاه 

پرسپولیس برگزار شد، با این بانک به عنوان اسپانسر 
فصل آینده به توافق رسیدیم و آن ها قبول کردند که 
نیمی از مبلغ قرارداد را در مقطع کنونی به باش��گاه 
پرداخت کنند تا مش��کالت مالی تیم و باشگاه حل 
شود.سرپرست باش��گاه پرس��پولیس تصریح کرد: 
فقط می توانم بگویم مبلغ قرارداد ما با بانک رسالت 
برای فصل آینده رکورد اسپانسر پیراهن را شکسته 
و این مبلغ قابل توجه است. بر اساس توافق موجود، 
ما می توانیم مشکالت مالی بازیکنان و تیم را تا حد 
زیادی حل و فصل کنیم.پروین در ادامه خاطرنشان 
کرد: رقم توافق و قرارداد بی سابقه بوده و با مشارکت 
ه��واداران در این طرح، افزایش چش��مگیرتری هم 
خواهد یافت. ما در سایه این توافق، مطالبات چندین 
ماهه کارکنان باش��گاه و مش��کل س��ند خودروی 
بازیکنان را حل و فصل کردیم اما به نظر می رس��د 
با توجه به فرآیند خصوصی س��ازی پرسپولیس و 
واگذاری سهام باشگاه موانعی بر سر راه امضای این 
قرارداد به وجود آمده است. بر این اساس ما هم 
منتظر موافقت وزارت ورزش و جوانان هستیم. 
در صورتی که وزارت اجازه اجرای این قرارداد 
را صادر کند، حداقل چهار میلیارد تومان از 
مطالبات بازیکنان و اعضای کادر فنی پرداخت 

خواهد شد تا مشکالت مالی تیم را حل و فصل کنیم.
وی تصریح کرد: تا همین جای کار از همکاری و یاری 
وزارت ورزش و جوانان تشکر می کنیم. امیدواریم با 
موافقت وزارتخانه بتوانیم این قرارداد را اجرایی کرده و 
مشکالت را حل کنیم.پروین همچنین درباره شایعه 
جلسه با محمد مایلی کهن و داریوش مصطفوی در 
مانتو فروشی و مذاکره با چند بازیکن برای فصل بعد 
گفت: بابت رواج این شایعات بسیار متاسفم و نمی دانم 
چه باید بگویم. من که اهل شکایت از رسانه ها نبودم 
اما نمی دانم این شایعه پردازی ها بر چه اساسی صورت 
می گیرد. بنده با هر کسی بخواهم جلسه داشته باشم، 
این کار را در باشگاه انجام می دهم و نیازی نیست که 
کسی را جای دیگری ببینم. همین آقای مصطفوی را 
چهار، پنج ماه است ندیدم و مایلی کهن را هم پس از 
آن جلسه پیشکسوتان ندیده ام. در این مدت جز حل 
مشکالت مالی تیم و باشگاه و پیدا کردن راه حل برای 
آن ها به هیچ چیز دیگری فکر نکرده ام. هیچ یک از این 
شایعات به قدر ذره ای صحت ندارد و من باید بگویم در 
صورت تکرار چنین شایعاتی اقدام قانونی خواهیم کرد. 
چرا که این شایعات با هدف تخریب روابط مدیر عامل 
باشگاه و سرمربی تیم و ضربه زدن به تیم و بازیکنان 

صورت می گیرد. 

تماشاگران تیم فوتسال گیتی پسند بعد از قهرمان 
نشدن تیم اصفهانی در لیگ برتر، به تشویق علی 

افضل، سرمربی سابق این تیم پرداختند.
حواش��ی دیدار تیم های فوتس��ال گیتی پس��ند 
اصفهان و شهرداری ساوه در چارچوب رقابت های 
هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه های 

کشور به این شرح است:
* برای تماشای این مسابقه حدود 700 تماشاگر به 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان آمده بودند و به تشویق 

تیم اصفهانی می پرداختند.
* احمد اسماعیل پور، بازیکن گیتی پسند پس از 
تعویض در نیمه نخس��ت بازی به نش��انه اعتراض 
بط��ری و کاورش را پ��رت ک��رد و کفش هایش را 

در آورد.
* باش��گاه گیتی پس��ند بین دو نیمه ب��ه 10 نفر 

از تماش��اگران خود که در مس��ابقه ویژه این 
دیدار ش��رکت کرده بودند، به قید قرعه، 

جایزه داد.
* تشویق علی افضل، سرمربی سابق تیم 
گیتی پسند با شعار »سلطان علی افضل«از 
دیگر حواشی دقایق پایانی این بازی بود؛ 
وی در فصل گذشته گیتی پسند را قهرمان 

کرد اما در نهایت از این تیم کنار گذاشته شد.
* رضا لک، س��رمربی گیتی پسند و اسماعیل پور، 
بازیکن این تیم، در طول مس��ابقه بارها با یکدیگر 

درگیری لفظی پیدا کردند.
* جام و تدارکات جش��ن قهرمانی در ورزش��گاه 
پی��روزی اصفهان دیده ش��ده بود اما ب��ا توجه به 
قهرمان نشدن گیتی پس��ند در این بازی، جشنی 

برای قهرمانی برگزار نشد.
دیدار تیم های فوتس��ال گیتی پس��ند اصفهان و 
ش��هرداری س��اوه ب��ا نتیجه 3 ب��ر یک به س��ود 
گیتی پسند به پایان رسید و تیم اصفهانی به مقام 

نایب قهرمانی رقابت های لیگ برتر دست یافت.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1270 | یک شنبه 25 اسفند 1392 |14 جمادی االول   1435
 برگزاری سوگواری یاس نبوی 

در بقاع متبرکه 
سرپرس��ت اوقاف و امورخیریه چهارمحال و بختیاری از برگزاری برنامه 

سوگواری یاس نبوی در بقاع متبرکه این استان خبر داد.
 حجت االسالم محسن غالمیان با اشاره به برنامه های نوروزی این اداره کل 
اظهار داش��ت: طرح آرامش بهاری از برنامه  های شاخص این اداره کل در 
ایام نوروز در بقاع متبرکه است که پذیرای میهمانان نوروزی و آغاز مراسم 
تحویل سال و دعای تحویل سال اس��ت.وی افزود: سوگواری یاس نبوی 
در عزاداری دخت نبی مکرم اس��الم)ص( که عزاداران به صورت هیات و 
دسته های عزاداری وارد بقاع متبرکه می  شوند از دیگر این برنامه ها است.

تحصیل 330 دانش آموز در مدارس 
عشایری چهارمحال و بختیاری

بهمن احمدی ،رییس مجتمع آموزش��ی و پرورش��ی عش��ایری شهید 
ش��اهمرادی چهارمحال و بختیاری گف��ت: 330 دانش آموز در مدارس 
عشایری این استان مش��غول به تحصیل هس��تند.وی افزود: این تعداد 
دانش آموز در 23 مدرسه عشایری در استان مشغول به تحصیل هستند.

احمدی ادامه داد: مدارس عشایری استان در فصل ییالق در شهرستان 
کوهرنگ مستقر می  ش��وند که زمان برپایی مدارس در این بخش شامل 

فصل بهار و فصل پاییز است.

سومین جشنواره هفت سین 
شهرکرد به کار خود پایان داد

شهردار شهرکرد گفت: سومین جش��نواره سفره هفت سین و سبزه های 
نوروزی با معرفی آثار برتر با حضور جمعی از مس��ووالن و شهروندان به 
کار خود پایان داد. نوراهلل غالمیان اظهار داشت: سومین جشنواره سفره 
هفت سین و س��بزه های نوروزی با معرفی برترین آثار با حضور جمعی از 

مسووالن و شهروندان  به کار خود پایان داد.
وی، هدف از برپایی سومین جشنواره هفت سین و سبزه های نوروزی را 
ایجاد روحیه نشاط و شادمانی بین ش��هروندان در آستانه سال نو عنوان 
کرد و افزود: تکریم سنت ها، ارزش های اجتماعی و پاسداشت فرهنگ و 
سنت های مردم بام ایران از جمله موضوعاتی است که شهرداری شهرکرد 

توجه ویژه ای به آن دارد.

 مساجد بروجن آماده 
استقبال از مسافران نوروزی است

رییس اداره تبلیغات اس��المی بروجن از آمادگی مساجد این شهر برای 
استقبال از مسافران نوروزی خبر داد.حجت االسالم مجید الهیان اظهار 
داشت: در سال جاری در مناسبت های مختلف مذهبی افزون بر 800 مبلغ 

و مبلغه به مناطق مختلف این شهرستان اعزام شده اند.
وی گفتمان های دین��ی را از دیگر فعالیت های فرهنگی اداره برش��مرد 
و گفت: در س��ال جاری گفتمان دینی با ش��رکت جوانان و نوجوانان در 
مس��اجد، مدارس، حوزه های علمیه و دانش��گاه ها با موضوعات مختلف 

برگزار شد.

اخبار کوتاه 

 س��ید محمدکاظم من��زوی ،مع��اون تولی��د و امور صنایع س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری گفت: 2۵ هزار تن خوراک آبزیان در بزرگ ترین کارخانه تولید غذای ماهی 

خاورمیانه تولید و روانه بازار مصرف شد.

7 تولید ۲۵ هزارتن غذای ماهی در چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاري:

 آب سدهاي استان 
زیر خط قرمز است

اس��تاندار چهارمحال و بختیاري به وضعیت چالشی آب در 
استان اشاره کرد و گفت: آب س��دهاي استان زیر خط قرمز 
است.قاسم سلیماني  افزود: تاکنون بیش از 60 درصد از قنوات 
استان خشکیده و سطح آب هاي زیر زمیني استان نیز 23 متر 
مکعب نشست داشته اس��ت.وي با بیان این که اکثر اراضي 
کشاورزي اس��تان از طریق قنوات و س��فره هاي زیر زمیني 
آبیاري مي ش��وند، تصریح کرد: از 8۵0 قنات استان بیش از 
470 قنات خشك شده است و همچنین چندین قنات در حال 

خشکیدن هستند.
سلیماني همچنین خاطرنش��ان کرد: آب مورد نیاز بیش از 
90 درصد از کارخانج��ات و 70درصد از اراضي کش��اورزي 
چهارمحال و بختیاری از منابع آب زیر زمیني تامین مي شود.

به گفته وی، ب��ا وجود این ک��ه 10 درصد از آب کش��ور در 
این اس��تان تامین مي ش��ود متاس��فانه بیش از 218 شهر، 
 روس��تا و مناطق صنعتي در اس��تان ب��ا تانکر آب رس��اني

 مي شوند.
سلیماني اظهار داش��ت: حدود 110 میلیون متر مکعب آب 
 پشت سدهاي اس��تان اس��ت که 60 میلیون مترمکعب آن

 گل و الي است که این نشان مي دهد که وضعیت آب سدهاي 
استان زیر خط قرمز است.

وي به سرانه مصرف آب در اصفهان اشاره کرد و گفت: سرانه 
مصرف آب اصفهان 100 لیتر بیش��تر از نرم کشوري است؛ 
همچنین مصرف آب در کارخانجات قدیمي صنعتي و بخش 

کشاورزي این استان بسیار باال است.
سلیماني با اشاره به مصرف باالي آب در کارخانجات صنعتي 
از جمله فوالد اصفهان اظهارداشت: اصفهان باید با استفاده 
از روش هاي نوی��ن مانند تصفیه پس آب ه��ا، صنعت خود 
را س��یراب کند و از آبی��اري مکانیزه برای تغییر سیس��تم 
 کشاورزي خود در راستای صرفه جویی مصرف آب استفاده

 کند.
 وي تاکی��د ک��رد: م��ا ب��ا انتق��ال م��ازاد آب از اس��تان 
چهارمحال و بختیاری مخالف نیس��تم بلکه بای��د این کار از 
طریق کار کارشناسي و قانون انجام شود.سلیماني به مشکالت 
ناشي از حفر تونل سوم کوهرنگ اشاره کرد و گفت: این تونل 
باعث خشکیدگي بسیاري از چش��مه هاي منطقه از جمله 
چشمه مروارید و آوارگي مردم آن منطقه شده است.وي انتقال 
آب استان از طریق تونل بهشت آباد را یادآور شد و تصریح کرد: 
این طرح غیر کارشناسي و غیر اصولي است که با اجراي آن به 
4شهرستان استان و دو شهرستان اصفهان خسارات جبران 

ناپذیري وارد مي شود که باید این شیوه آبرساني تغییر یابد.

نماینده ولي فقیه در چهارمح��ال و بختیاري ن��وروز 93 را نوروز 
فاطمي دانست و با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن یاد حضرت 
 زهرا)س( در هم��ه ام��ور زندگي، بر ل��زوم نگه داش��تن حرمت

 ایام فاطمیه در عید نوروز تاکید کرد.
 حجت االس��الم محمدعلي نکون��ام  در خطبه ه��اي نماز جمعه

 خدا محوری در همه امور را از مصادیق بارز تقوای الهی برش��مرد 
 و با بیان این ک��ه در دنیای امروز خ��دا محوری جای خ��ود را به

انسان محوری داده است، اظهارداش��ت: متاسفانه انسان مشکل 
بزرگ امروز بشر است که موجب بدبختی و حقارت او شده است.

 امام جمعه ش��هرکرد ب��ا تاکید بر این ک��ه اتکا به خ��دای متعال
 تمام نیازهای بش��ر را تامین می کند، تنها راه رستگاری و فالح را 
در خدامحوری دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در دنیای غرب 
و شرق خدا محوری جایگاه و ارزش خود را به انسان محوری داده 
است و نتیجه آن چیزی جز بدبختی و خس��ران برای آن ها نبوده 

است.
حجت االس��الم نکون��ام با بی��ان این که انس��ان مح��وری آثار و 
 نتایج خطرناک و غی��ر قابل جبران را در پی خواهد داش��ت، راوج

 شهوت پرس��تی در غرب را نتیجه این انس��ان محوری دانست و 
خاطرنشان کرد: رواج همجنس بازی، گس��ترش روابط نامشروع 
بین زن و مرد و تامین نیازهای جنس��ی از راه خالف و گناه نتیجه 
حاکمیت تفکر انسان محوری در جامعه اس��ت که اکنون به یك 

بحران و چالش بزرگ در دنیا غرب تبدیل شده است.
خود محوري و بندگی خدا بایکدیگر سازگار نیست

وی با تاکید بر این که خود محور بودن و انجام عبادت و بندگی در 
محضر خدا هیچ گاه بایکدیگر س��ازگار نخواهد بود، نماز و عبادت 
ظاهری بدون خدا محوری را خطری جدی برای هر انسان دانست.

امام جمعه شهرکرد 24 اسفند سال 1363 س��الروز انفجار بمب 
 در مراس��م نماز جمعه تهران را یادآور ش��د و اف��زود: این جنایت

 بار دیگر چهره پلید و شوم استکبار در راس آن ها امریکا و اسراییل 
را برای همگان نمایان و ثابت کرد تروریست ها همیشه مورد حمایت 

مستکبرین بوده و خواهند بود.
وی به 26 اسفند سالروز ارتحال یادگار امام خمینی)ره(، سید احمد 
خمینی در سال 73 اشاره کرد و افزود: سید احمد خمینی )ره( یکی 
از یاران صدیق ومخلص امام بود که باید نام و یاد او همیش��ه زنده 

بماند؛ چرا که حق بزرگی را بر گردن  همه ما دارد.
حجت االسالم نکونام 29 اسفند سال 1381و اشغال نظامی عراق 
به دست امریکایی ها را یادآورد شد و گفت: امریکایی ها با اهدافی 
شوم و خباثت آلود عراق را به اشغال خود درآوردند اما بعد از مدتی 
بدون هیچ دستارود و نتیجه ای شرمنده و حقیرتر از گذشته عراق 

را به  خود مردم واگذار و از آن جا خارج شدند.
وی با بیان این که امریکایی ها در نظر ملت ها جرثومه ای از فساد 
و خیانت هستند، تصریح کرد: چهره پلید اس��تکبار جهانی برای 

همه ملت ها شناخته شده اس��ت؛ چرا که می دانند اگرامریکایی 
 ها در جایی قدم بگذارند چیزی جز خیانت و فس��اد برای ملت ها

 در پی نخواهد داشت.
انقالب اسالمی ایران؛ زمینه ساز اصلی استقالل نفت 

در کشور و جهان
حجت االسالم نکونام با اشاره به 29 اسفند روز ملی شدن صنعت 
نفت، انقالب اسالمی ایران را زمینه س��از اصلی استقالل نفت در 
کشور و جهان دانست وخاطرنش��ان کرد: 29 اسفند سال 1329 
گام کوچکی در راستای تحقق استقالل نفت بود که با شکل گیری 
انقالب اس��المی ایران این اس��تقالل به معنای واقعی کلمه خود 

محقق و شکوفا شد.
وی به س��الروز ش��هادت حضرت فاطمه زهرا)س( اش��اره کردو 
اظهارداشت: به نقلی 7۵ روز بعد از ارتحال پیامبر اکرم)ص( سالروز 
شهادت حضرت زهرا )س( است که باید حرمت این ایام به خوبی 

حفظ و تکریم شود.
زنده نگه داش�تن ی�اد حض�رت زه�را)س( باید در 

لحظه لحظه زندگی مورد توجه قرار گیرد
 ب��ه گفت��ه وی ، به یقی��ن، تعیی��ن این زم��ان ها برای ش��هادت

 حضرت زهرا)س( از اهمیت باالیی برخوردار نیست بلکه باید زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره آن بانوی بزرگوار در لحظه لحظه زندگی 

مورد توجه قرار بگیرد.
حجت االسالم نکونام با تاکید بر این که هیچ گاه از نورانیت و عظمت 
حضرت زهرا )س( کاسته نخواهد شد، سوره کوثر را نشانه و مصداق 
بارز این سخن دانست و خاطرنشان کرد: حضرت زهرا)س( بانوی 
عظیم شان و جلیل القدری اس��ت که تنها خدا، پیامبر و حضرت 
 علی علیه السالم می توانند حق این بانو را در سخن ادا کنند و زبان

 انسان های عادی در بیان وصف و عظمت او قاصر است.
نوروز 93، نوروز فاطمي است

وی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با عید نوروز ، نوروز 93 را نوروزی 
فاطمی دانست و خاطرنشان کرد: در سال جدید همه دل ها به یاد 
مظلومیت و غربت فاطمه زهرا غمین و ناراحت است و به یقین مردم 

ما عید امسال را فاطمی برگزار خواهند کرد.
حجت االس��الم نکونام با بیان این که نوروزی که رضایت حضرت 
فاطمه )س( در آن نباشد سیه روزی است تصریح کرد: عیدی که 
یاد و نام زهرا )س( در آن زنده نباشد به یقین سیه روزی و تیرگی 
خواهد بود بنابراین بکوشیم یاد و نام فاطمه زهرا )س( را در این ایام 

زنده نگه داریم.
 وی صله ارح��ام، کمك ب��ه مس��تمندان و نظاف��ت و پاکیزی را

 از ویژگی های بارز حضرت زهرا )س( برشمرد و افزود: به یقین این 
دید و بازدیدها، عیدی دادن ها، نظافت و پاکیزگی و کمك و احسان 

به فقرا مورد پسند و توجه حضرت زهرا )س( خواهد بود.
حجت االسالم نکونام تاکید کرد: بکوشیم در لحظه تحویل سال در 
امامزادگان و مساجد شهر حضور داشته باشیم و سال جدید را به 
یاد زهرا و اش��ك بر او آغازکنیم و برای نابودی دشمنان و پیروزی 

مسلمانان بر دشمنان نیز دعا کنیم.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد:

لزوم حفظ حرمت ايام فاطمیه در ايام نوروز

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي اميدعلي كاظمي اسفه باارائه دو برگ استشهادمحلي 
سند  مفقود شدن  مدعي  رسمًاگواهي شده  وامضاءشهود  هويت  كه 
مالكيت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالك 1913 / 23 واقع دربخش 
 334 درصفحه   66712 ثبت  سندمذكورذيل  كه  شهرضاشده  يك 
درخواست  نامبرده  اينك  صادرگرديده  نامبرده  نام  به   402 دفتر 
صدورسندمالكيت المثني نسبت به دودانگ نموده است لذا دراجراي 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي  نامه اصالحي  ماده 120آئين 
شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در 
آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
اعتراضي نرسدويا در صورت  تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت 

اسناد وامالك شهرضا

ابالغ اجرائيه
  بدينوسيله به آقايان علي ضيائي فرزند جمشيد به شماره شناسنامه 
فرزند  پارسائي  ومهدي   1362 متولد  ازشهرضا  صادره   497
متولد  ازشهرضا  صادره   1011 شناسنامه  شماره  به  رمضانعلي 
فانتزي  نان   4 تعاوني  مقابل  مدرس  ميدان  :شهرضا  1359ساكنين 
پارساپالك 966 كه برابر گزارش ماموركالنتري مديونين در آدرس 
براساس سند  ؛  ميگردد  ابالغ  نگرديده  واقع  مورد شناسائی  مذكور 
اجاره شماره 170850 مورخ 1384/02/24دفتراسناد رسمی شماره 
56 اصفهان شماقطعه زمينی به مساحت سه هزاروششصدمترمربع 
از اراضي ملي پالك ثبتی شماره 295/1 واقع درپاتله بخش دو ثبتی 
شهرضابه مدت يك سال شمسی ازسازمان جهاد كشاورزی )مديريت 
اجاره  مدت  انقضاء  به  توجه  با  كه  ايد  نموده  اجاره  اراضی(  امور 
مورده  يد  وخلع  تخليه  جهت  اجرائيه  بستانكار  درخواست  به  بنا  و 
اجاره توسط دفترخانه تنظيم كننده سند صادروپرونده تحت شماره 
بايگاني9200663 دراداره اجرای اسناد رسمی اصفهان تشكيل وتحت 
شماره بايگاني 9200068 در اجرای ثبت اسناد وامالك شهرضا در 

جريان رسيدگی ميباشد لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر ميگردد وظرف مدت 
يافت./  خواهد  جريان  اجرائی  عمليات  آگهی  انتشار  از  پس  روز  ده 

مسئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا - يوسفيان

فقدان سند مالكيت 
2151شماره 92/7540/33/و ورثه مرحوم علی احمدی گلملی فرزند 
هويت  كه  شهودرسمی  و  استشهاديه  برگ  دو  باستناد  سليمان 
شهود رسما گواهی شده  مدعی شده سند مالكيت 8 حبه مشاع از 
عليا  دهستان  در  واقع  اصلی    175 پالك  بومكن  حبه ششدانگ   72
 35 دفتر   364 صفحه  در  كه  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  اردستان  ی 
امالك ذيل ثبت 2762 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گرديده و بنا 
به اظهار مالك به علت جابجايی سند مذكور مفقود گرديده و معامله 
المثنی  مالكيت  سند  صدور  درخواست  چون  نشده  انجام  ديگری 
آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آيين  اصالحی   120 ماده  طبق  نموده 
با  مزبور  ملك  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  كس  هر  كه  شود  می 
آگهی  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد  می  خود  نزد  مالكيت  سند  وجود 

لغايت 10 روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا با مدارك 
وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضا  صورت  در  نمايد  تسليم  مثبت 
سند  يا  مالكيت  سند  ارائه  بدون  واخواهی  وصول  يا  و  واخواهی 

خواهد  اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالكيت  سند  صدور  در  معامله 
امالك اسناد و  ثبت  اداره  رئيس   – الف: 567 خيراله عصاری   شدم 

 اردستان  

ابالغ رای 
مورخ   1171 دادنامه   شماره   1013/92  : پرونده  كالسه   2158
92/11/28 مرجع رسيدگی : شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان  
خواهان : ميالد عمو نبی فرزند حسين نشانی : اصفهان – ميدان احمد 
آباد ابتدای بزرگمهر – مجتمع برنيان  خوانده : حميد قاسمی مجهول 
:مطالبه يك فقره سفته به مبلغ 20000000 ريال به  المكان خواسته 
محتويات  به  عنايت  با   : گردشكار   92/7/5 بتاريخ   016547 شماره 
پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 

بصدور  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسيدگی 
رای می نمايد :  رای قاضی شورا : در خصوص دعوی ميالد عمو 
ميليون  بيست  مبلغ  به خواسته مطالبه  قاسمی  به طرفيت حميد  نبی 
ريال با توجه به فتوكپی مصدق يك فقره سفته مدركيه ، به شماره 
خزانه داری كل 016547 بتاريخ 92/7/5 به مبلغ بيست ميليون ريال 
به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزينه دادرسی با توجه به بقای 
اصول مستندات در يد خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته و اينكه دفاع خواند با وصف ابالغ قانونی وقت رسيدگی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و اليحه ای كه حكايت از رد دين و يا 
انكار و تكذيب دعوی مطروحه باشد تقديم شورا ننموده و دفاعی هم 
بعمل  نياورده لذا شورا با توجه به محتويات پرونده دعوی خواهان 
و  تجارت  قانون  307و309  مواد  به  مستندا  داده  تشخيص  ثابت  را 
موادی 198و519و522 ق. آ دم  حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصدو شانزده هزار ريال 
دادخواست  تقديم  زمان  از  تاديه  تاخير  خسارات  و  دادرسی  هزينه 
قابل محاسبه در واحد اجرای احكام در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همين 
شعبه می باشد . ضمنا خوانده محكوم به پرداخت هزينه نشر آگهی 

اختالف حل  شورای   22 شعبه  قاضی   15832 الف  م  گردد.    می 
 اصفهان 

ابالغ رای 
در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احكام  اجرای   اول  شعبه   2159
خصوص پرونده اجرايی 4438/91 ش ح يك له اعظم صداقت  بوكالت 
عيسی نيان  عليه خليل لطيفی  به آدرس اصفهان خيابان عسگريه جنب 
مبلغ  به  بنا  اجرايی  به و هزينه های  بابت محكوم  پوشاك شهروز  
79773021 ريال به منظور فروش اموال توقيفی محكوم عليه به شرح 
زير  طبقه   – الغدير  پاساژ   – در اصفهان خيابان نشاط  واقع  ملكی 

زمين ) خيابان بشير فروشگاه 110 كه عبارت است از يكباب مغازه به 
شماره ثبتی 2400 فرعی از 5022 اصلی بخش سه ثبت اصفهان واقع 
و طبقه زير زمين  به مساحت 14/19 متر مربع كه بر اساس استعالم 
اداره ثبت اصفهان مورخ 92/7/4 و شماره ثبت 22451 صفحه 380 
و  بدنه ها گچ و كف سنگ  بتنی و  اسكلت  به مشخصات  دفتر 154 
زمان  در  باشد   می  برق  انشعابات  دارای  سكوريت  ورودی  درب 
بازديد  مالحظه گرديد مغازه مذكور به دو خانه  مفيد 3/15 متر با 
پارتيشن به دو قسمت تقسيم شده بود و دهانه مغازه 1/58 متر مربع 
استفاده  انباری  عنوان  به  و  را تصرف  مغازه شعای  از شركا  يكی 
می كند و مغازه جنوبی تخليه دار تصرف محكوم عليه می باشد با 
عنايت  به موارد موصوف و موقعيت محل و متراژ و نحوه ساخت و 

دهانه ورودی مغازه و جميع عوامل موثر در قضيه ارزش  ششدانگ 
مغازه مذكور شامل عرصه و اعيان و حقوق تجاری )كپ و نشر ( 
مبلغ 1450000000 ريال و يك ميلياردو و چهارصد و پنجاه ميليون 
ريال و. ارزش سه دانگ مشاع از شدانگ به مبلغ 725000000 ريال 
با  كه  است  آورد شده  بر   ) ريال  ميليون  پنج  و  بيست  و  هفتصد   (
توجه به مبلغ محكوم به ميزان مالكيت  معادل 3/88 حبه از 36 حبه 
دادگستری  كارشناسی رسمی  نظر  طبق  72حبه ششدانگ  از  مشاع 
در  11-10صبح  93/2/16درساعت  درمورخ  كه  است  شده  ارزيابی 
محل اجرای احكام واقع در خيابان حاج رحيم  ارباب روبروی مدرسه 
نيلی پور مجتمع شوراها جلسه مزايده برگزار می شودطالبين شركت 
بشماره  كارشناسی  درصد   10 مبلغ  واريز  با  توانند  می  مزايده  در 
اين  حساب 2171350205001 بانك ملی دادگستری وارائه فيش به 
از  نمايند  بازديد  مزايده  اموال  از  مزايده  از  قبل  روز   5 اجرا  شعبه 
اين  برنده  نمايد  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترين  كه  اشخاصی  يا  شخص 
الف 15825 شعبه يك اجرای احكام استان  مزايده خواهند بود   م 

 اصفهان 

اخطار اجرایی
2157 به موجب رأی شماره 1033 تاريخ 92/6/31 شعبه 46 شورای 
عليه  يافته است محكوم  اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت  حل 
آقايان 1- امير رضا 2- نورا و خانم فاطمه همگی مومنی نشانی : 1- 
2- مجهول المكان 3- اصفهان خ سپهساالر كوچه شهيد رضوانی  بن 
بست شيدا پالك 1  محكوم است به: صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
بيست و نه  ميليون و ششصد و چهل هزار ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ سی و نه هزار ريال بابت هزينه دادرسی و تاخير و تاديه از زمان 
سر رسيد )91/6/3 ( و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و هزينه اجرای 
احكام ) نيم عشر ( در حق محكوم له 1- نام : آقا ياسر شيروانی  زاده 
وكيل موسسه مالی و اعتباری عسگريه  نشانی : تهران – خ شيراز 
جنوبی بين بزرگراه همت و كردستان نبش 68 پالك 8  . ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  نداند  اجرائيه  اجرای مفاد  به 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 
 اعالم نمايد. م الف 15836شورای حل اختالف حوزه 46 شهرستان 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
2156 در خصوص پرونده كالسه 2133/92 خواهان محسن جعفری 
مبلغ  به  برگشتی  چك  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زيارتگاهی  
لواسی  محمد  طرفيت  به   278198 به شماره چك  ريال   10000000
تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/2/29 
ساعت 11 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن 
رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خوانده 
روبه   – ارباب  اول   – اصفهان خيابان سجاد  در  واقع  اين شعبه  به 
پالك 57 كد پستی  جنب ساختمان صبا –  روی مدرسه نيلی پور – 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  8165756441 شورای 
وقت  عدم حضور  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست 
الف  م  اتخاذ می شود.  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  رسيدگی 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   22 شعبه  دفتر  15837مدير 

اصفهان 

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9210100353205403 ابالغنامه  شماره   2155
9209980359501400 شماره بايگانی  شعبه : 921516 مشخصات 
مجهول  وهابی   : خانوادگی  نام  مرتضی  نام   : حقيقی  شونده  ابالغ 
المكان تاريخ حضور : 1393/5/6 دوشنبه  ساعت 10 محل حضور 
دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  باغ  چهار  خ  اصفهان   :
در   : حضور  علت    123 شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان  كل 
فوق  مقرر  وقت  در  شما  عليه  مجلسی  حسن  شكايت  خصوص 
 : اتهام  موضوع   . شويد  حاضر  دادگاه  اين  در  رسيدگی  جهت 
عمومی دادگاه   106 شعبه   15839 الف  م  اينترنتی    كالهبرداری 

اصفهان  

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9210100353205396 ابالغنامه  شماره   2154
9109980360101004 شماره بايگانی  شعبه : 921504 مشخصات 
مجهول  مظاهری   : خانوادگی  نام  رضا  نام   : حقيقی  شونده  ابالغ 
المكان تاريخ حضور : 1393/5/5 يكشنبه  ساعت 9:30 محل حضور 
: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل 
استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123  علت حضور : در خصوص 
شكايت رضا محمدی  عليه شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در 
اين دادگاه حاضر شويد . موضوع اتهام : كالهبرداری م الف 15838 

شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان

احضار 
پرونده  شماره   9210460358300069  : درخواست  شماره   2152
پرونده  در   911445  : بايگانی  شماره   9109980358301407  :
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   چهار  شعبه   911445 كالسه 
علی   فرزند محمد  القرايی   امير حسين خادم  آقای  اصفهان   انقالب 
خيانت  بر  دائر  مصيب  فرزند  امينيان  حسين  آقای  عليه  شكايتی 
ارجاع  اين شعبه  به  رسيدگی  جهت  در  كه  نموده  مطرح  امانت   در 
ماده  حسب   ، باشد  می  المكان  مجهول  متهم  اينكه  به  نظر   ، گرديد 
115 آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت  در يكی از جرايد كثير 
مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاريخ  از  متهم  تا  شود  آگهی  االنتشارمحلی 
يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی كامل خود جهت 
پاسخگويی به اتهام وارده  و دفاع از از خود حاضر گردددرصورت 
الف  م   . نمود  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادسرا  حضور  عدم 
انقالب و  عمومی  دادسرای   بازپرسی  چهارم  شعبه  دفتر   15815 

 اصفهان 

احضار 
 : پرونده  شماره   9210460358200022  : درخواست  شماره   2153
9209980358201494 شماره بايگانی : 921765 در پرونده كالسه 
921765 شعبه سوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  
بابا  تيمور  آقای  وكالت  با  فرزند حسن  فتحيان    محمد رضا  آقای 
 ، آبادی  دولت  رفيعی  علی  آقايان   عليه  شكايتی  ميالنی    ی  احمد 
گزارش  در  برتبانی  دائر  نريمانی  مجيد  و  رياحی  تاجمير  ابراهيم 
خالف واقع  مطرح نموده كه در جهت رسيدگی به اين شعبه ارجاع 
ماده  حسب   ، باشد  می  المكان  مجهول  متهم  اينكه  به  نظر   ، گرديد 
115 آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت  در يكی از جرايد كثير 
يكماه  تاريخ نشر آگهی ظرف مدت  از  متهم  تا  االنتشار آگهی شود 
جهت  خود  كامل  نشانی  اعالم  ضمن  تا  مراجعه  مربوطه  شعبه  به 
پاسخگويی به اتهام وارده  و دفاع  از خود حاضر گردد. درصورت 
الف  .م  نمود  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادسرا  حضور  عدم 
انقالب و  عمومی  دادسرای   بازپرسی  سوم   شعبه  دفتر   15811 

 اصفهان 
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تغذیه سالم زندگی سالم
برای برطرف ش��دن نیاز ب��دن به مایع��ات، آب بهترین 
نوشیدنی است.یک کارشناس تغذیه به خانواده ها توصیه 
کرد: برای خرید آجیل پایان س��ال، آجی��ل کم نمک را 
انتخاب کنند.نیلوفر حی��دری در خصوص تغذیه در ایام 
نوروز گفت: زیاده روی در مصرف غذاو تنقالت، شیرینی 
و شکالت می تواند منجر به مشکالت گوارشی و همچنین 
افزایش انرژی دریافتی و در نتیجه اضافه وزن در ایام نوروز 
شود. حیدری گفت: در مورد افرادی که مبتال به قند خون 
و یا چربی خون باال هس��تند زی��اده روی در مصرف این 
مواد باعث اختالل در وضعیت سالمت آن ها خواهد شد، 
بنابراین برای برخورداری از آرامش و سالمتی در سفرهای 
نوروزی باید تعادل در مصرف مواد غذایی را در نظر گرفت. 
وی تاکید کرد: کودکان باید از مصرف بیش از حد شیرینی 
و ش��کالت در ایام نوروزی و س��فرهای نوروزی اجتناب 
کنند، زیاده روی در مصرف تنقالت، شیرینی و شکالت 
در کودکان اغلب باعث بروز مشکالت گوارشی مثل درد 
معده، تهوع و استفراغ می شود، ضمن این که مانع مصرف 
وعده های اصلی غذا می ش��ود.حیدری اف��زود: بعد از هر 
بار مصرف شیرینی و ش��کالت در ایام نوروز به بهداشت 
دندان ها و مسواک زدن به خصوص در کودکان توجه شود.

وی ادام��ه داد: همچنین هن��گام خرید آجی��ل باید به 
تازگی و کم نمک بودن آن توجه داش��ت و تا حد امکان 
از فروشگاه هایی که معتبر هس��تند و اجناس با کیفیت 
مرغوب و تازه عرضه می کنند و م��واد را در مکانی خنک 
و به دور از ن��ور آفتاب نگه��داری می کنن��د، خریداری 
 کنید. حیدری گفت: باید از خرید خش��کباری که عالیم 

کپک زدگی در آن ها مشاهده می شود خودداری کرد.
وی در ادامه افزود: در س��فرهای نوروز بهتر است برنامه 
غذایی مانند سایر زمان ها تنظیم شود و در صورت مصرف 
 آجی��ل و مغزها به عن��وان میان وعده در مص��رف آن ها 
زیاده روی نش��ود. همچنین در این ایام بهتر است حجم 
مواد غذایی را در هر وع��ده اصلی کاه��ش داد و به ویژه 
ش��ام را مختصر میل کرد. حیدری در خصوص تغذیه در 
سفر نیز یادآور شد: حتما در طول سفر به دریافت مقادیر 
مناسب لبنیات پاستوریزه دقت کنید و روزانه متناسب با 
نیاز بدنتان حدود 2 تا 3 لیوان شیر یا ماست استفاده کنید 
و در طول سفر برای جلوگیری از کم آبی و یبوست مقادیر 
مناسبی آب بنوشید و حداقل روزانه 6 تا 8 لیوان مایعات 
مصرف کنید. وی گفت: در سفر بهتر است از آب های بسته 

بندی که سالمت آن مورد اطمینان است استفاده کرد.
این کارشناس تغذیه اظهارداش��ت: برای برطرف شدن 
نیاز بدن به مایعات، آب بهترین نوشیدنی است و توصیه 
می شود تا حد امکان از مصرف آب میوه های مصنوعی و 
نوشابه های گازدار پرهیز شود. وی در پایان عنوان کرد: به 
جای مصرف غذاهای سرخ شده، ازغذاهای آب پز، کبابی 

و تنوری استفاده کنید.

بخور و نخورهای نوروزی

حکایت اول
دزد مال و دزد دین 

روزی شخصی بسته ای یافت که در آن چیز گران بهایی بود ودعایی 
نیز پیوست آن بود.آن شخص بسته را به صاحبش برگرداند.

او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟
گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا ،مال او را حفظ می کند... 
من دزد مال او هس��تم ، نه دزد دین او... اگ��ر آن را پس نمی دادم و 
عقیده صاحب آن مال ، خللی می یافت ، آن وقت من، دزد باورهای او 

نیز بودم و این کار دور از انصاف است.
حکایات - کشف االسرار

حکایت دوم
مال باخته و کریم خان زند

 مردی به دربار خ��ان زند م��ی رود و با نال��ه و فریاد م��ی خواهد تا 
کریم خان را مالقات کند. سربازان مانع ورودش می شوند. خان زند 
ناله و فریاد مرد را می شنود و می پرسد ماجرا چیست؟ پس از گزارش 

سربازان به خان، وی دستور می دهد که مرد را به حضورش ببرند.
مرد به حضور خان زند می رسد و کریم خان از او می پرسد: »چه شده 

است چنین ناله و فریاد می کنی؟«
 مرد با درشتی می گوید: »دزد همه اموالم را برده و االن هیچ چیزی 

در بساط ندارم!«
خان می پرسد: »وقتی اموالت به سرقت می رفت تو کجا بودی؟«

 مرد می گوید: »من خوابیده بودم!«
خان می گوید: »خوب چرا خوابیدی که مالت را ببرند؟«

 مرد می گوید: »من خوابیده بودم، چون فکر می کردم تو بیداری!«
خان بزرگ زند لحظه ای س��کوت می کند و سپس دستور می دهد 
خسارتش ر از خزانه جبران کنند و در آخر می گوید: »این مرد راست 

می گوید ما باید بیدار باشیم.«

شهر حکایت

تقریبا 8 روز از زمان گم شدن پرواز MH370 هواپیمایی مالزی 
گذشته و مقامات مسوول هنوز هیچ نظری در مورد این که چه بر 
سر هواپیما آمده ندارند. چرا در دنیای شبکه ای قرن 21، پیدا کردن 

یک هواپیما به این بزرگی، این قدر سخت است؟
چه طور چیزی به بزرگی یک هواپیما گم می شود؟

هواپیماها بزرگ هستند، ولی اقیانوس خیلی بزرگ تر از آن ها است 
و جست وجو در چنین سطح وسیعی، کار سختی است. یافتن تمام 
بقایای هواپیمای ایرفرانس که در سال 1388/2009 در اقیانوس 

اطلس سقوط کرده بود، دو سال به طول انجامید.
آیا هواپیماها در تمام مدت پرواز رهگیری نمی شوند؟

 تمام هواپیماها یک ترانس��پاندر رادار دارند که هویت و موقعیت
 آن ها را از طریق سیگنال های رادیویی زمینی ارسال می کند. ولی 
وقتی از حوزه برد رادارهای زمینی خارج شوند و چند صد کیلومتر 
در دریا جلو روند، تا رسیدن به ساحل بعدی و ورود به حوزه رادار 

بعدی، خبری از هواپیما نخواهیم داشت.
مگر ماهواره ها همه چیز را روی زمین نمی بینند؟ پس چرا 

تصویری از این هواپیما در دست نیست؟
به گفته جاناتان م��ک داول به رغ��م این که ماهواره ه��ا هر روزه 
عکس های ک��م کیفیت��ی از کل زمی��ن می گیرند، ام��ا تصاویر 
با کیفی��ت باال که برای جس��ت وج��وی هواپیما الزم هس��تند، 
چندان معم��ول نیس��تند.تنها 10 ماهواره امریکایی، روس��ی و 
اروپایی هس��تند که توان گرفت��ن چنین عکس های��ی را دارند. 

هر ک��دام از آن ه��ا تقریبا هر یک و نیم س��اعت، یک ب��ار به دور 
 کره زمی��ن می چرخن��د، و در حین عب��ور، از نواری ب��ه پهنای

 چند صد کیلومتر عکس می گیرند. مک داول می گوید: »هر کدام 
از آن ها در هر روز، احتماال تنها چند درصد از مس��احت زمین را 

پوشش می دهند«.
ماهواره های جاسوسی چه طور؟

اداره ملی شناسایی ایاالت متحده )NRO(، شبکه گسترده ای از 
ماهواره های جاسوسی دارد که زمین را پوشش می دهند و ممکن 
است عکس هایی از هواپیمای سقوط کرده گرفته باشند.اما خیلی 
از ماهواره ه��ا، در طیف مرئی عکس نمی گیرن��د، و به جای آن از 
دیگر طول موج ها استفاده می کنند. ماهواره های فروسرخ ان .آر .او 
به دنبال نشانه های گرمایی موشک های شلیک شده در سرتاسر 
زمین می گردند، و می توانند انفجار احتمالی یک هواپیما در آسمان 
را رصد کنند. به گزارش نیویورک تایمز، وزارت دفاع ایاالت متحده، 
تمام داده های شناسایی را بررسی کرده و هیچ نشانی از انفجار در 

آن منطقه نیافته است.

ماجرای هواپیمای گمشده مالزی ازنگاه دانش وفناوری

ش��نیده ها حاکی از آن است که تلس��کوپ بایسپ در قطب 
جنوب توانسته امواج گرانشی مهبانگ را مشاهده کند. قرار 

است جزییات دقیق این کشف اعالم شود.
ط��ی چن��د روز اخی��ر، ش��ایعه هیجان انگی��زی در میان 
کیهان شناس��ان نقل می ش��ود مبنی بر این ک��ه گروهی از 
دانشمندان امریکایی توانسته اند نخستین امواج گرانشی عالم 
را کشف کنند. این امواج که امواج گرانشی نخستین نامیده 
می شوند، پژواک مهبانگ هس��تند، انفجار بزرگی که 13/8 

میلیارد سال پیش جهان ما را به وجود آورد.
اگر ش��ایعات مطرح شده درس��ت باش��ند و امواج گرانشی 
نخستین کشف ش��ده باشند، ارزش این کش��ف دوچندان 
خواهد بود، چراکه نه تنها این ها امواج گرانش��ی هس��تند، 
که بازمانده مهبانگ هم هس��تند و نش��انه های دسته اولی 
از چگونگ��ی پدید آمدن عال��م در اختیار دانش��مندان قرار 

خواهند داد. 
ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که این امواج گرانشی توسط 
 تلس��کوپ بایس��پ در قط��ب جن��وب اندازه گیری ش��ده

 است.
 ای��ن تلس��کوپ آس��مان را در طول موج ه��ای ریزم��وج 
)مایکروویو( رص��د می کند و می تواند انرژی فسیل ش��ده از 

مهبانگ را مشاهده کند.
چند ده س��الی اس��ت که کیهان شناس��ان حدس می زنند 
نش��انه های امواج گرانش��ی نخس��تین در این تابش زمینه 
باقی مانده اس��ت. یافتن این امواج به قدری مهم اس��ت که 
کیهان شناسان آن را جام مقدس کیهان شناسی لقب داده اند.

بر اس��اس مدل اس��تاندارد کیهان شناس��ی، امواج گرانشی 
نخستین می توانند وضعیت عالم را در نخستین لحظه های 
پدید آمدن��ش توضیح دهند. کیهان شناس��ان معتقدند که 
 34-10 ثانیه پس از انفجار بزرگ عالم ما به شدت منبسط

 شد. 
این انبس��اط ش��دید که تورم نام گرفته، ب��ه خوبی توضیح 
می ده��د که چرا جه��ان ما این ق��در یکنواخت اس��ت و در 
بزرگ مقی��اس، تفاوتی بی��ن جهت های مختل��ف آن دیده 
نمی ش��ود. اما این نظریه هم بی اشکال نیس��ت، چرا که در 
 طول چند ده س��الی از مطرح ش��دن آن گذش��ته، کس��ی 
 نتوانس��ته دلیل��ی ارای��ه کن��د ک��ه چ��را ت��ورم اتف��اق

 افتاد.
ام��واج گرانش��ی نخس��تین اما بهتری��ن چیزی اس��ت که 
فیزیک دان��ان می توانند برای اثبات کیهان شناس��ی تورمی 
پیدا کنند، زیرا فقط تورم می تواند امواج گرانشی نخستین 
را به قدری تقویت کند که بتوان آن ه��ا را بعد از 14 میلیارد 

سال شناسایی کرد.

مشاهده عالیمی از نخستین لحظه های خلقت عالم

دریچه/ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همه به استقبال نوروز می روند


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

