
برخورد جدی با خرده فروشان محلی مواد مخدر
واگذاري 
مدیریت و نظارت 
۱۴ كيوسك 
مطبوعاتي جدید 
به هيات مدیره

سردار آقاخانی خبر داد :در سال جاری
معضل بيکاری ایران از

4 پنجره كارآفرینی برطرف می شود
آلمان، تركيه و چين سه مبدا اصلی 

واردات پوشاک ایران  4 3
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توزیع بسته های خدمتی 
بهداشت و درمان بين مردم
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 كرایه تاكسی 25 درصد 
گران شد

    مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكس��يراني 
اصفهان با اش��اره به تصويب افزاي��ش ۲۵ درصدی نرخ 
تاكسی اعالم كرد: نرخ كرايه تاكس��ی های فاقد سامانه 
هوشمند در كورس اول ۳۴۴ تومان و از كورس دوم به بعد 

۳۱۳ تومان محاسبه می شود.
حسن سقايي با بيان اين خبر گفت:...

 باید روی ساخت خودرو های
 جدید سرمایه گذاری شود 

 راه اندازی مركز رشد 
فرهنگ و هنر اصفهان

رييس انجم��ن قطعه س��ازان اتومبيل اس��تان اصفهان 
گفت: بايد به سمت اصالح برخی قوانين حركت كنيم تا 
سرمايه گذاران به سمت صنعت جذب شوند تا به دنبال اين 

موضوع به مرور زمان وضع بهتر شود.
ابراهيم احمدی با اشاره به مشکالت قطعه سازان اتومبيل 
اظهار كرد: در برخی موارد مش��کالتی وجود دارد كه كار 

را برای توليد كنندگان قطعات اتومبيل مشکل می كند.
وی ادام��ه داد: در ارتب��اط با مالي��ات ب��ر ارزش افزوده، 

مشکالتی وجود دارد كه ...

اس��تان  اس��المی  ارش��اد  و  فرهن��گ  مدي��ركل 
اصفه��ان از راه ان��دازی مرك��ز رش��د فرهن��گ و هن��ر 
 تا پايان ارديبهش��ت س��ال جاری در اصفه��ان خبر داد.  
حجت االس��الم والمس��لمين محمد قطبی، در حاشيه 
همايش بررسی آمايش سرزمين در بخش فرهنگی استان 

اصفهان در...
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صنایع بزرگ از ورزشکاران معلول 
حمایت كنند

قهرمان وزنه برداری دسته فوق سنگين وزن معلوالن جهان با تاكيد بر اين كه با تمام مشکالت 
مالی دست از تالش برای اهتزار پرچم ايران بر نمی دارم، گفت: كارخانجات و صنايع بزرگ استان 

اصفهان، بايد از ورزشکاران و قهرمانان معلول تيم ملی حمايت كنند. 
ميثم متقيان وزنه بردار ۱9 ساله ساكن خمينی شهر است كه در فروردين ماه امسال موفق به 

كسب مقام اول مسابقات وزنه برداری دسته ...
6
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آلمانی ها در بخش آب 
سرمایه گذار ی  می کنند  

 وزير نيرو با دعوت از شركت های آلمانی برای همکاری 
و س��رمايه گذاری در بخش آب اي��ران گفت: تاكنون 
6۴۱ سد در كشور س��اخته شده و ۱68 س��د نيز در 
دست ساخت اس��ت. حميد چيت چيان در همايش 
فرصت های هم��کاری ايران و آلمان از ش��ركت های 
آلمانی ب��رای هم��کاری در بخش آب اي��ران دعوت 
كرد. وزي��ر نيرو تاكيد ك��رد: نگاه دول��ت جديد برای 
همکاری  ها و فرصت  های ايجاد ش��ده توسط دولت 
و امکان خريد زمين برای س��رمايه  گ��ذاری در ايران، 

راه را برای ورود ش��ركت  های آلمانی ب��ه ايران هموار 
ك��رده و اميدواريم ماحصل اين نشس��ت، گس��ترش 
همکاری   ايران با آلمان در زمينه آب باشد. وزير نيرو با 
 بيان اين كه وزارت نيرو و موسسه  های آلمانی سابقه 
هم��کاری  ه��ای خوب��ی در بخ��ش آب داش��ته  اند، 
اظهارداش��ت: اين همکاری  ها بايد در آينده گسترش 
يابد و زمينه  های الزم برای كار شركت  های آلمانی در 
ايران فراهم شود. وی تامين آب در ايران را از قديم يک 

چالش اساسی عنوان كرد و افزود:....

۱68 سد جدید ساخته می شود
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برگزاری مسابقات کشوری شترسواری در کویر مرنجاب اصفهان
رييس هيات ورزش روستايی و عشايری استان اصفهان گفت: 
مسابقات شترسواری كش��وری و استانی از س��وی اين هيات 
 در منطقه كوي��ری مرنجاب شهرس��تان آران و بيدگل برگزار 

می شود.

مهدی اسدی اظهار كرد: اين مس��ابقه در ۲ مقطع استانی و با 
شتر های تنبل و كشوری با شترهای جمباز برگزار می شود. 

وی اف��زود: ت��ا كن��ون اس��تان هايی مانن��د يزد، خراس��ان 
 جنوب��ی، كرم��ان، سيس��تان و بلوچس��تان و س��منان برای

 حضور در اين مسابقات اعالم آمادگی كرده اند. 
 اسدی خاطرنشان كرد: مسابقات شترسواری كشوری و استانی

صب��ح   8 س��اعت  از  ارديبهش��ت   ۲6 جمع��ه   روز 
برگزار می شود.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه 
عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد 

02/18 /93  ت�ا پاي�ان وق�ت اداري روز س�ه ش�نبه   م�دت درياف�ت اس�ناد مناقص�ه : از روز پن�ج ش�نبه م�ورخ 
 م�ورخ 93/02/23 در قب�ال في�ش بانك�ي ب�ه مبل�غ يكص�د ه�زار ري�ال واري�ز ش�ده بحس�اب ج�اري س�پهر ص�ادرات ب�ه 

شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان
ش�نبه  روز  صب�ح    8/00 س�اعت  لغاي�ت   93/02/24 م�ورخ  روزپنجش�نبه  از   : پيش�نهادات  تحوي�ل   م�دت 

مورخ 93/03/03 
محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي 
به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده 

، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ساير توضيحات : 

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي ايران و زاينده رود  بعهده برنده مناقصه ميباشد.
2- مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند . 

3- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي  270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.
   http://tender.tavanir.org.ir 4- اسناد و مدارك و اطالعات كامل  اين مناقصه در  سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس
قابل دسترسي ميباشد همچنين آگهي اين مناقصات در س�ايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و 

سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
5- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا 

پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق  استان اصفهان  

 آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي

  شرکت توزيع نيروی  برق استان   اصفهان  امور تدارکات و انبارها

مبلغ  سپرده شركت در مناقصه ساعت بازگشايي پاكات مناقصهتاريخ بازگشايي پاكات مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
)ريال(

9/00760.800.000 صبح1282/9393/03/03مناقصه خريد انواع تابلو توزيع و روشنايي1

9/301.702.800.000 صبح1283/9393/03/03مناقصه خريد جعبه کنتور کامپوزيت2

فراخوان مشموالن ديپلم 
و  زير ديپلم خدمت وظيفه عمومي

     تمامي مش��موالن ديپل��م و زير ديپلم داراي ب��رگ آماده به 
خدمت در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه سال جاري براي اعزام 
به خدمت فراخوانده شدند.سازمان وظيفه عمومي ناجا ضمن 
فراخوان همه مشموالن غايب و غيرغايب متولد ۱۳۵۵ تا پايان...



اخبار کوتاهيادداشت

استاندار: تالش دانشمندان هسته ای 
باعث عزت و افتخار ملت ايران شد

 اس��تاندار اصفهان گفت: تالش ه��ای ارزنده و قابل تقدیر دانش��مندان 
هسته ای باعث عزت، افتخار و سربلندی ملت ایران شد. رسول زرگرپور 
 در بازدید چهار ساعته از منطقه هس��ته ای اصفهان افزود: فعاالن عرصه 
هس��ته ای با قدرت ابتکار، خالقیت و به فعل رس��اندن توان علمی خود 
 در صحنه رقابت با مدعیان تولید علم در عرصه جهانی، گوی س��بقت را 
ربوده اند. وی توانایی و دانش جوانان فعال در عرصه هسته ای را قابل تقدیر 
دانست و از افتخارات به دست آمده توسط این نیروها ابراز خرسندی کرد. 
زرگر پور تصریح کرد: دانشمندان جوان و کوشای کشور، عزم و توان علمی 
خود را با به فعلیت رساندن این مهم به نمایش گذاشتند. استاندار اصفهان 
با اشاره به این که دش��منان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون از 
توطئه و دسیسه علیه ایران به عنوان یک ابزار استفاده می کنند، اظهار 
کرد: انقالب اس��المی ایران به برکت خون شهیدان انقالب و هشت سال 
 دفاع مقدس و ش��هدای عرصه علم، صنعت و فناوری به ع��زت و اقتدار 

دست یافته است. منطقه هسته ای اصفهان در شرق این شهر قرار دارد. 

دنیای امروز با بحران معنوی 
و ضعف رهبری مواجه است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاش��ان گفت: دنیای امروز با بحران های 
معنوی و ضعف رهبری مواجه اس��ت. آیت اهلل عبدالنبی نمازی در جمع 
اساتید حوزه های علمیه کاشان، آینده غرب و اروپا را از آن اسالم دانست 
و افزود: جهان در حال حرکت به سوی دین مبین اسالم است. ملت های 
جهان به زودی به این واقعیت که رهبران آنان لیاقت و شایستگی ندارند، 
پی می برند. وی با بیان این که بح��ران رهبری در جهان نیازی به برهان 
ندارد، خاطر نش��ان کرد: قیام ها و تظاهراتی که در آمریکا و کشورهای 
اروپایی اتفاق افت��اده به دلیل عدالت خواهی مردم اس��ت. عضو ارش��د 
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: ملت های جهان امروز در 
جست وجوی حقیقت هستند و این تکلیف روحانیت است که حقیقت را 
برای آنها بیان و آشکار کنند. وی با بیان این که هم اکنون موضوع برخی از 
پایان نامه های دانشجویان در کشوهای غربی اسالم و والیت فقیه است، 
افزود: آنان می خواهند بدانند چرا رهبری ش��یعه با دیگر رهبران جهان 

متفاوت است؟

جاسوسی گسترده صهیونیست ها 
علیه آمريکا

مجله آمریکایی نیوزویک در گزارشی به نقل از یک مقام پیشین اطالعاتی 
این کشور نوش��ت که رژیم صهیونیستی دس��ت به جاسوسی گسترده 
سیاس��ی و اقتصادی علیه آمریکا زده و جاسوسان آن برخی اسرار بسیار 
مهم اقتصادی و فنی این کشور را به چنگ آورده اند. هفته نامه نیوزویک 
به نقل از پل پیالر افسر سابق سازمان سیا آمریکا نوشت که اسراییلی ها 
در چند دهه گذشته نه تنها اسرار صنعتی را سرقت کرده اند، بلکه قطعات 
کلیدی بمب اتمی را نیز به چنگ آورده اند .نیوزویک سپس از قول یک 
مقام پیش��ین کنگره آمریکا که نامش را فاش نکرده می نویسد که نباید 
از این موضوع تعجب کرد! وی این رژیم را به سوءاستفاده تکان دهنده از 
روابط امنیتی ویژه با کشورش متهم می کند.گفته می شود در جلسه ای 
در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی درخواست رژیم 
صهیونیستی برای معافیت اسراییلی ها از دریافت روادید سفر به آمریکا، 
مساله جاسوسی این رژیم از آمریکا به میان کشیده شد و به همین دلیل 

درخواست تل آویو رد شده است.

راه اندازی واحدهای انجمن اسالمی 
مدرسین در دانشگاه های غیردولتی 
دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانش��گاه ها با اشاره به برنامه های این 
تش��کل برای گس��ترش فعالیت های خود، اظهار کرد: انجمن اسالمی 
مدرسین به دنبال این است که با دعوت از بانوان، میزان مشارکت اجتماعی 
و سیاسی آنها را افزایش دهد. حجت االسالم والمسلمین محسنی رهامی 
با بیان این که اکنون کمیته تش��کیالت، کمیته علمی، کمیته فرهنگی 
و کمیته سیاسی و اجتماعی فعال ش��ده اند، گفت: ما به دنبال برگزاری 
نشست های علمی ماهیانه در دانشگاه های کشور هستیم. وی همچنین 
اظهار کرد: دولت خوشبختانه به مسایل صنفی اساتید توجه دارد و ما هم 
در همین زمینه فعالیت خود را افزایش داده ایم تا در کنار رس��یدگی به 
مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه، مشکالت اساتید در زمینه معیشتی 

و صنفی هم حل شود.

 گسترش دفاتر و فعالیت های 
مجمع فرهنگیان ايران اسالمی 

دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسالمی گفت: در فضای پیش آمده بعد 
از انتخابات 24 خرداد 92، مجمع فرهنگیان ایران اس��المی گس��ترش 
تشکیالت خود در سراس��ر کشور را در دس��تور کار خود قرار داده است.

فرج کمیجانی اظهار کرد: مجمع فرهنگیان ایران اس��المی در این مدت 
توانسته شعبه های استانی خود را در تهران، سیستان و بلوچستان، بوشهر، 
هرمزگان، گلستان، استان مرکزی، زنجان، مازندران، خراسان شمالی، 
جنوبی و رضوی راه اندازی و ترمیم کند. وی با بیان این که نظام آموزش 
و پرورش ما نیازمند خالقیت و کارآمدی اس��ت، افزود: برای رسیدن به 
اهداف سند تحول نظام آموزش و پرورش و سند چشم انداز بیست ساله، 
نیازمند به کارگیری نیروهای دلسوز، توانمند، آموزش دیده، خالق و موثر 
از همه طیف های فعال در آموزش و پرورش که به شعارهای رییس جمهور 

معتقدند، هستیم.

بررسی تشکیل ستاد نظارت
 بر اجرای سند مهندسی فرهنگی 

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از بررسی تشکیل ستاد نظارت بر اجرای 
سند مهندسی فرهنگی در این شورا خبر داد.

 محمدرض��ا مخب��ر دزفولی دبیر ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگی در 
 خصوص مصوبات جلسه 746 ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست 
رییس جمهور اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، موضوع سند مهندسی 
فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و این مبحث که برای اجرایی شدن سند 
مهندسی فرهنگی و نظارت و پایش آن باید جمعی، این مسؤولیت را به 
عهده گیرند، مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. وی همچنین گفت: 
در جمع بندی این موض��وع، رییس جمهور به درس��تی این اصل تاکید 
داشت و درخصوص وظایف آن، مباحث و پیشنهادهای جدیدی مطرح 
 شد که این موارد اعم از وظایف این ستاد، سطح ترکیب اعضای آن و موارد

 دیگر بود.
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مجوز مجلس به سازمان بازرسی برای استفاده از بازنشستگان

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای به سازمان بازرسی جهت استفاده از نیروهای بازنشسته 
مجوز داد.نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی جزییات طرح دایمی شدن قانون اصالح موادی 

از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده 8 این طرح را به تصویب رساندند.
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  دستیابی به سرعت
 ۸۰ نات شناورهای تندرو 

تعیین چارچوب 
مذاکرات هسته ای

فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران گفت: هدف گذاری ما در س��رعت 
شناورهای تندرو، 8۰ نات است. این سرعت، س��رعت دیوانه کننده ای است 

و هنوز هیچ نیروی دریایی در دنیا سرعت باالی ۳۵ نات را تصور نکرده است.
دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در 
سومین همایش ملی شناورهای تندرو که در دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
در حال برگزاری است، ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر 
گفت: پس از پایان جنگ ما هیچ فرصتی، حتی 24 ساعت را هم از دست ندادیم 
 و خود را به روز و آماده نگه داش��تیم. آمریکایی ها به قدرت و توان ما در حوزه

 قایق های تندرو اعتقاد دارند. دریادار فدوی ادامه داد: آمریکایی ها س��رعت 
قایق های تندرو خود را به 4۰ نات رسانده اند، اما در دنیا، نیروهای دریایی هنوز 

سرعت ۳۵ نات را تصور نکرده اند. 

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی کمیته 
هسته ای شورای عالی، امنیت ملی را حلقه ای از حلقه های تعیین چارچوب 
مذاکرات هس��ته ای خواند و گفت: حلقه نهایی تصمیم گیری در محضر رهبر 
معظم انقالب تشکیل و چارچوب مذاکرات نهایی می شود. عالء الدین بروجردی 
گفت: به عنوان نماینده مجلس در کمیته هس��ته ای شورای عالی امنیت ملی 
حضور و در جریان مباحث قرار دارم. در ای��ن کمیته نقطه نظرات و چارچوب 
مذاکرات بررسی می ش��ود. نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: کمیته هسته ای ش��ورای عالی امنیت ملی یک حلقه از حلقه های 
تصمیم گیری در خصوص مذاکرات هسته ای و آخرین حلقه جلسه ای است که 
در محضر مقام معظم رهبری تشکیل می شود و در آن جلسه چارچوب مذاکرات 

نهایی شده و تیم مذاکره کننده در همان چارچوب مذاکره می کند.

دبیرکل حزب اراده ملت با بیان ای��ن که امروز دولت در برابر 
تخری��ِب تخریب گرها نجابت بس��یاری به خ��رج می دهد، 
گفت: دولت هیچ گاه نباید در برابر تخریب های وارد ش��ده 
به خود، مقابله ب��ه مثل کند. احم��د حکیمی پوربا تاکید بر 
این که رعایت اخ��الق در چارچوب قانون اساس��ی و توجه 
به منافع مل��ی، از مرزهای میان تخریب و نقد اس��ت، اظهار 
کرد: نقد بای��د به گونه ای در جامعه مطرح ش��ود که موجب 
التهاب آفرینی و ایجاد تش��نج در جامع��ه و از آن بوی نزاع و 
تخریب احساس نشود. وی با تاکید بر این کهدولت یازدهم 
همواره از نقد اس��تقبال کرده، تصریح کرد: کسانی که قصد 
دارند با انتقادات دلسوزانه خود دولت و مسؤوالن را راهنمایی 
کنند، باید مراقب باشند که نقدشان به سمت تعارض با منافع 
ملی کشور سوق پیدا نکند. حکیمی پور  گفت: متاسفانه ما 
در داخل کشور مش��اهده می کنیم که برخی منافع جناحی 
و سیاس��ی گروهی خود را به منافع ملی ترجیح می دهند و 
برخی حاضرند مرزهای اخالق،  قانون، ثبات و امنیت در کشور 
را در جهت رس��یدن به اهداف خود زیر پا بگذارند. این افراد 
گروه های تندرویی هستند که از طریق باندهای قدرت پشت 
پرده حمایت می شوند. این افراد کسانی هستند که در گذشته 
منافعی داشتند، اما امروز با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، 

منافع جناحی شان مورد تهدید قرار گرفته است.

عضو کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس گفت: ب��ه نمایش 
گذاشتن موشک بالستیک با توانایی حمل کالهک هسته ای 
عربستان، یک نوع قدرت نمایی خارج از عرف بوده و آمریکا 
 با ای��ن کار به دنبال ایجاد ن��ا آرامی در کش��ورهای منطقه

 است.
 عوض حیدرپور گفت: این کار، اقدامی است که به تحریک 
آمریکایی ها و با راهنمایی آن ها برای ایجاد یک موج جدیدی 

از نا آرامی و دلهره در کشورهای منطقه انجام می شود.
وی افزود: درعین حال این کار به زعم خودشان ضرب شستی 
به کشورهایی است که در حوزه مقاومت اسالمی مجدانه در 

حال فعالیت هستند. 
عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی مجل��س ش��ورای 
نی��ز اروپ��ا  اتحادی��ه  ک��رد:  تصری��ح   اس��المی 

 هی��چ گاه صادقانه ب��ا قضایا برخ��ور نمی کند و همیش��ه 
برخورهای دوگانه ای با مسایل دارد. وی تاکید کرد: برداشت 
ما این است که در این ش��رایط خاص که جمهوری اسالمی 
اصرار بر بیداری اسالمی و پاسداشت مقاومت اسالمی دارد، 
این نوع اقداماتی که آن ها انجام می دهند، در راستای تضعیف 
مقاومت اسالمی و کمک به کس��انی بوده که به کشورهای 
اسالمی زور می گویند و جفا بر مقاومت اسالمی و کشورهای 

همراه با مقاوت انجام می دهند.

 سیدمحمد غرضی با بیان این که گروه های بی نام و نشانی که 
پروژه های تخریبی توسط آنها کلید زده می شود، تابع برخی 
گروه های شناسنامه دار هستند، گفت: امروز سیاست ایجاب 
می کند که گروه های تخریب گر، خود را بی نام و نشان بنامند.

این فعال سیاسی با بیان این که انتقاد سازنده، هم برای نقاد 
و هم برای نقد ش��نونده مفید اس��ت، افزود: در فقه اسالمی 
اصل بس��یار زیبایی وجود دارد که اگر نقد موجب آزردگی و 
گرفتگی فردی شود، نتیجه ای عکس در پی دارد. مرز میان 
تخریب و نقد، آزردگی و گرفتاری فرد نقد شونده است. اگر 
نقد مخرب باشد، موجب ایجاد ضرر و گرفتاری هم برای نقاد 
و نقد شونده و هم برای جامعه می شود. وی با تاکید بر این که 
محیط جامعه برای پذیرفتن نقد و امر به معروف باید محیط 
مناسبی باشد، اظهار کرد: برای این که انتقاد کیفیت حیات 
را باال ببرد، محیط نقد در جامعه باید محیط مناسبی باشد؛ 
در غیر این صورت انتقاد نه تنها موجب پایین آمدن کیفیت 
جامعه، بلکه منجر به تخریب نیز می شود. غرضی با اشاره به 
ترویج تخریب به جای انتقاد در جامعه، ضمن تاکید بر این که 
امروز در جامعه ما تخریب طرفدار و خواهان بیش��تری دارد، 
اظهار کرد: امروز شرایط جامعه به گونه ای است که زمانی که 
تخریبی صورت می گیرد، خواهان بیشتری پیدا می کند. زیرا 

روان جامعه نا آرام است.

گری سیک عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا دستیابی 
به توافق هس��ته ای میان ایران و گروه ۱+۵ تا اواخر تیرماه 
را محتمل دانس��ت و گفت: اوبام��ا امیدوار اس��ت بتواند از 
 این موض��وع در انتخابات می��ان دوره ای کنگ��ره در پاییز

بهره ب��رداری کند. اس��تاد روابط بین الملل مرکز س��یپای 
دانشگاه کلمبیا درباره برگزاری مذاکرات کارشناسی میان 
نماین��دگان ایران و گ��روه ۱+۵ در نیوی��ورک گفت : هدف 
این دور از مذاکرات، بررس��ی جزییات توافق نهایی است و 
کارشناسان مشغول بررسی مس��ایل فنی هستند تا زمینه 
حضور نمایندگان عالی رتبه فراهم ش��ود. وی درباره زمان 
 احتمالی توافق نهای��ی میان دو طرف گف��ت : هر دو طرف 
می گویند برای رس��یدن به یک توافق تا ماه جوالی آماده 
هستند. عالیم ارسال شده از س��وی همه طرف ها از جمله 
ایران و آمریکا نشان می دهد که تا 2۰ ماه جوالی )29 تیرماه 

سال جاری( می توان به توافق دست یافت. 
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برخی تحلیلگران 
می گویند ب��اراک اوباما تا پیش از انتخاب��ات میان دوره ای 
کنگره توافق با ایران را نهایی نخواهد کرد، زیرا نگران تاثیر 
آن بر موقعیت دموکرات ها در انتخابات است، گفت: تا اینجا 
به نظر می رسد همه گفته ها و تالش اوباما برای دستیابی به 

توافق با ایران باشد.

خانه ملت فعال سیاسیاحزاب سیاست خارجی

نجابت دولت در برابر 
تخريب گرها 

آمريکا به دنبال ناآرامی 
در کشورهای منطقه 

مردم همواره به 
تخريب گرها » نه« گفته اند

توافق هسته ای احتماال 
تیرماه حاصل می شود
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دبیرکل حزب اس��المی کار با بیان این که اختالس ۳هزار میلیاد 
تومانی ب��ه فرهنگ کار ضرب��ه زد، گفت: اگر بخواهی��م به اصالح 
فرهنگ بپردازیم، ناچاریم که از صفر ش��روع کنیم. زیرا باید همه 
مسایل را مدنظر قرار دهیم. حسین کمالی دبیرکل حزب اسالمی 
کار در جمع شاخه جوانان ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات با 
انتقاد از ضعف کار جمعی در کشورمان اظهار داشت: کار جمعی به 
طور کل در بین ما ایرانی ها هنوز جا نیفتاده است و همین موضوع 
سبب شده در زمینه های دیگر نیز با مشکل روبرو شویم. وی با تاکید 
بر این که فرهنگ کار جمعی باید از خانواده و آموزش و پرورش به 
فرزندان این مرز و بوم آموزش داده شود، اظهار کرد: یکی از دالیل 
پیشرفت کشورهای توس��عه یافته، کنار هم قرار دادن سرمایه ها و 
استعدادهای کوچک است که به صورت کالن درمی آیند.کمالی 
با بیان این که ما امروز ب��ه خود می بالیم که جامعه ما تحصیلکرده 
اس��ت، گفت: در همین جامعه تحصیلکرده ما فق��ط ۱۰ میلیون 
 بی س��واد مطلق وجود دارد و ۳۰۰ هزار کارفرمای بیسواد فعالیت

 می کنند. بنابراین معتقدم وقتی می خواهیم جامعه ای را تحلیل 
کنیم، باید همه اجزای آن را بشناس��یم. وی به موضوع طالق در 
کشور اشاره و خاطرنش��ان کرد: در هر س��اعت ۱8 طالق صورت 
می گیرد و این از لحاظ کن��ش اجتماعی و پیامده��ای آن دارای 
پیامی است که ما نمی توانیم و نتوانسته ایم با هم حرف بزنیم. من 
نمی گویم طالق یک امر غیرقابل قبول اس��ت، اما خود این مساله 

نشان دهنده یک نقصان در جامعه است. دبیرکل حزب اسالمی کار 
در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های حزبی اشاره کرد و 
گفت: ما اصوال حرکت حزبی در کشور نداشته و نداریم و در همین 
زمینه هم نتوانستیم در هیچ مقطعی به شرایط مناسب برسیم. چون 
فرهنگ آن یعنی همان کار جمعی در جامعه ما وجود نداشته است. 
کمالی اضافه کرد: حکومت هایی که قبل از انقالب بر ایران حکومت 
کرده اند، اکثرا حکومت های قومی قبیله ای بوده اند؛ یعنی همواره 
طوایف و فرهنگ طایفه ای بر ایران حکومت کرده است. وی با بیان 
این که احزاب باید به خودشان متکی باشند، بیان کرد: تجربه نشان 
داده احزاب دولت ساخته، کاری از پیش نخواهند برد. چون تا زمانی 
که دولت مقبولشان بر سر کار است، فعال هستند و بعد از رفتن آن 
دولت این احزاب نیز محو و یا کم کار خواهند ش��د. دبیرکل حزب 
اس��المی کار ادامه داد: هنگامی که احزاب فعال نباشند و دولت ها 
از دل این احزاب بیرون نیایند، سبب می شود که اگر اشتباهی در 
دولت رخ دهد، نتوان کاری کرد. در صورتی که اگر احزاب مسؤول 
به قدرت رساندن آن رییس جمهور باشند، هنگام بروز اشتباه سعی 
در جلوگیری از آن خواهند داشت و در صورت ناتوانی و ناکارایی، 
مردم دیگر به آن حزب رای نخواهند داد.کمالی تصریح کرد: روسای 
جمهوری که تا به امروز در کشور ما به قدرت رسیده اند، همواره پس 
از تصدی قدرت گفته اند که ما حزبی نیستیم. یعنی به تعبیری دیگر 
این آقایان یک شخصیت کاریزماتیک، محبوب و واالیی بوده اند که 

مردم به آنها رای داده اند. وی با بیان این که در مملکت ما احزاب را 
نمی پذیرند چون فرهنگ قبیله ای و طایفه ای را پذیرفته اند، تاکید 
کرد: هنگامی که شخصی را از س��متی برمی دارند، عزای عمومی 
اعالم می کنند. در حالی که گردش قدرت، اولین مش��خصه یک 
دموکراسی است و کسانی که با این گردش نخبگان مخالفند، راه 

دیکتاتوری را طی می کنند.
دبیرکل حزب اس��المی کار با 
تاکید بر این که افرادی که در 
مس��ند قدرت ق��رار می گیرند 
باید نقد با منطق و دلس��وزانه 
را بپذیرند، تصریح کرد: برخی 
نس��بت هایی ک��ه اصولگرایان 
و اصالح طلب��ان ب��ه همدیگر 
می دهند، پس��ندیده نیست.

کمالی ادام��ه داد: ای��ن که ما 
نس��بت به جوانان در کش��ور 
توج��ه کافی نداری��م، واقعیت 
اس��ت. چون آن خودباوری را 
در کودکان، نوجوانان و جوانان 
به وجود نیاوردیم. بنابراین باز 
هم معتقدم توجه ب��ه جوانان 

باید از س��وی خانواده، جامعه و احزاب شکل و آموزش همه جانبه 
در دستور کار قرار بگیرد. وی با بیان این که یک بازسازی فرهنگ 
حزبی در کشور الزم است، گفت:  گفت وگوهایی که االن به عنوان 
گفت و گوهای سیاس��ی صورت می گیرد، سیاس��ی نیس��ت. زیرا 
ریشه های شناخت سیاست و آشنایی با حقوق مدنی و سیاسی، در 
جامعه ما وجود ندارد و بر خالف آنچه گفته می شود، جامعه ایران 
نیز خیلی سیاسی نیست . زیرا فرد سیاسی باید مبانی سیاست را 
بشناسد تا بتواند حداقل خواسته های خود را در چهارچوب قیاس 
قرار دهد. دبیرکل حزب اسالمی کار اظهار کرد: رییس دولت سابق 
در مقطعی اظهار کرد که قطار ما ترمز بریده است و این سخن در 
عالم سیاست حرف بسیار نامناسبی بود. چون قطار که هیچ؛ یک 
انسان ترمز بریده نیز خطرناک است و عقل حکم می کند که از آن 
باید دوری گزید. بنابراین حرف من این اس��ت که برخی جاها ما 
حرف سیاسی نمی زنیم، بلکه حرفی غیرعلمی به زبان می آوریم.

کمالی گف��ت: برخی اف��راد در مقطعی بحث های تن��دی را علیه 
هولوکاست مطرح می کردند و االن می گویند ما نگفته ایم. آقایان 
نمی دانند که در عالم سیاست که به ش��دت با اقتصاد گره خورده 

است، ما امروزه تاوان خیلی از چیزها را پس می دهیم.

کمالی در جمع جوانان شورای هماهنگی جبهه اصالحات:

اختالس 3هزار میلیاد تومانی به فرهنگ کار ضربه زد
 دبیر شورای اقشار بسیجفرهنگ حزبی باید در کشور بازسازی شود

 سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان:

 شناسايی چالش ها و مطالبات 
مردم، مهم ترين وظیفه بسیج

دبیر ش��ورای اقشار بس��یج س��پاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان گفت: مهم ترین وظیفه اقشار بسیج، شناسایی و 

پیگیری چالش ها و مطالبات مردم است. 
محس��ن خدمت کن در جلس��ه آغاز به کار شورای قشر 
س��ازمان بس��یج رس��انه اصفهان در جمع نمایندگان و 
مسؤوالن مطبوعات و خبرگزاری های استان اظهار کرد: 
مرکز راهبردی بس��یج، اواخر س��ال 88 راه اندازی شد و 
تبیین و بررس��ی اصول راهبردی و استراتژیک بسیج از 
ماموریت ها و وظایف تعریف شده این مرکز است. وی بیان 
کرد: امروز سازمان بسیج رس��انه به عنوان آخرین  قشر 
از مجموع 2۰ قش��ر متعدد جامعه بزرگ بسیج استان، 

شورای قشر بسیج خود را راه اندازی کرد. 
مسؤول دبیرخانه ش��ورای راهبردی اقشار بسیج استان 
اصفهان تصریح کرد: هدف اصلی از تشکیل شورای قشر 
بسیج، تش��کیل و تدارک یک اتاق فکر به منظور تبیین 
مهم تری��ن ماموریت ها، رس��الت ها و وظایف س��ازمان 
مربوطه در شناس��ایی چالش ه��ا و پیگی��ری مطالبات 

مردم است. 
وی افزود: نخس��تین گام در امر کارکرد ش��ورای اقشار 
مختلف بس��یج، تحقق و عملیاتی کردن مطالبات رهبر 
معظم انقالب از این قشر است. شورای قشر بسیج رسانه، 
باید مطالب��ات رهبر معظ��م انقالب را در امر رس��انه ها 
شناس��ایی و در راس��تای تحقق و عملیاتی ساختن آنها 
اقدام کن��د و در درجه دوم، ج��ذب نیروه��ا و نخبگان 
رسانه ای را در دستور کار خود قرار دهد. افراد با توجه به 
انگیزه و تخصص خود در این کارگروه ها فعالیت می کنند 
و عالوه بر کمک برای حل مشکالت و شناسایی موانع، از 

فرصت ها نیز برای توسعه استفاده می کنند. 
وی با تاکید بر کارکردهای مهم و حیاتی بسیج بین الملل 
در جهان امروز گفت: تشکیل بس��یج بین الملل نیز باید 
از سوی اقش��ار مختلف بسیج پیگیری ش��ود. زیرا امروز 
شاهدیم که همین بس��یج بین الملل و بس��یج مردمی، 

سوریه را حفظ کرده است. 
خدمت  کن گفت: در هر شورای قش��ر بسیج، یک نفر به 
عنوان رییس شورا و یک نفر به عنوان نایب رییس اول از 

سوی اعضا انتخاب می شوند.  

شورا

تجربه نشان داده 
احزاب دولت ساخته، 

کاری از پیش 
نخواهند برد. چون 
تا زمانی که دولت 

مقبولشان بر سر کار 
است، فعال هستند



یادداشت

وقتی بیماران از شریک 
زندگی مهم تر می شوند

مردی جوان به دلیل این که همسرش پزشک بوده و به 
بیماران بیش از او اهمیت می دهد و دائم در بیمارستان 
است به دادگاه خانواده پناه آورد. مردی جوان با مراجعه 
به دادگاه خانواده ش��هید محالتی، دادخواست جدایی 
خود را به قاضی یکی از ش��عب ارایه کرد. وی در مقابل 
قاضی ب��ا بیان این که 12 س��ال از زندگی مش��ترکمان 
می گذرد، اظهار داشت: همسرم پزشک است و بیش تر 
س��اعات عمر خود را وقف بیماران کرده است و توجهی 
به زندگی مش��ترکمان ندارد. وی با اشاره به این که یک 
فرزند داریم، ادامه داد: می خواهم از همس��رم جدا شوم 
چراکه بارها مخالفتم را در خصوص شغلش اعالم کردم 
ولی او کار خود را می کن��د و زندگی من مانند یک مرد 
مجرد ش��ده که دائم تنها اس��ت. مرد با تاکید بر این که 
زندگی مش��ترکمان برای همس��رم اندازه بیماران هم 
اهمیت ندارد، گفت: ش��غل همس��رم را ابتدای زندگی 
قبول کرده بودم ولی نه به این ش��کل که ش��بانه روز در 
بیمارستان باشد و حتی روز های تعطیل نتواند در کنار 
من و فرزندش باشد. زن جوان در دادگاه خانواده حضور 
داشت و با بیان این که از ابتدای ازدواج به شوهرم شرایط 
کارم را گفته بودم، افزود: فرزند و شوهرم برایم اهمیت 
و جایگاه خ��اص دارند، ولی نجات بیم��اران وظیفه من 
اس��ت و نمی توانم در این خصوص بی تفاوت ش��وم. وی 
ادامه داد: وجدان کاری ام را چه کنم. ش��وهرم باید این 
مس��ایل را درک کند و بداند که من یک پزشک هستم 
و کارم دست خودم نیس��ت و باید تمام زندگیم را وقف 
بیمارانم کنم. بنابراین ش��وهرم این ام��ر را درک کند و 
تحملش را افزای��ش دهد. مرد بیان کرد: همس��رم این 
موضوع را درک نمی کند که من و فرزندم به او نیاز داریم 
و این روش زندگی مشترک نیست. زن بار دیگر در مقابل 
قاضی پرونده اظهارداشت: شوهرم با این درخواست مرا 
نسبت به ادامه زندگی مش��ترکمان ناامید کرد، ولی به 
خاطر آینده فرزندم نباید جدا نش��ویم. وی با اش��اره به 
این که شوهرم مهندس عمران اس��ت، ادامه داد: شغلم 
بسیار برایم مهم اس��ت و ش��وهرم فرد تحصیلکرده ای 
اس��ت و باید این را بداند که تنها برای حفظ زندگیمان 
از میزان س��اعات کاری ام کم خواهم ک��رد. قاضی این 
پرونده، حکمی مبنی بر طالق ص��ادر نکرد و خطاب به 
زن و مرد گفت: هر دو تحصیلکرده هستید و باید میزان 
تحمل خود را باال برید و دیگر حاضر نشوید کوچک ترین 
ناراحتی در زندگتان رخ دهد. بعد از چند دقیقه سکوت 

جلسه رسیدگی به پرونده به پایان رسید.
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فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفهان  از برخورد جدی پلیس 
با خرده فروش��ان مواد مخدر به عنوان یکی از مهم ترین شکایات 

مردمی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار زاینده رود سردار عبدالرضا  آقاخانی، در نشست 
خبری خود با اصحاب رس��انه درباره برنامه های نیروی انتظامی 
در سال 13۹3 اظهار داشت: برای س��ال جاری، طرح آرامش پنج 
را در دس��ت اجرا داریم که مربوط به مبارزه با خرده  فروشان جزء 

مواد مخدر است.
وی  با بیان این که برخورد جدی با سارقان خرد را نیز مد نظر داریم، 
افزود: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی جامعه یکی 
از مهم ترین برنامه هایی است که در سال جاری در دستور کار نیرو 

انتظامی استان اصفهان قرار گرفته است.
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان  با اشاره به این که ممنوعیت 
تردد در میدان نقش جهان با همکاری مشترک پلیس و شهرداری 
انجام شده است، بیان داش��ت: نظم دادن اموری همانند ترافیک 
 ش��هری، تابلوها، خط کش��ی ها و س��اماندهی پایش تصویری در

 5۰ درصد از نقاط کور ترافیکی استان اصفهان،  از دیگر برنامه های 
در نظر گرفته ش��ده پلیس برای س��ال جاری است که ممنوعیت 

تردد وسایل نقلیه، نخستین بخش اجرایی از این طرح بوده است.
وی با اشاره به فعالیت های  پلیس 11۰ ، تسریع خدمات این بخش 
ارزنده از سوی پلیس را از دیگر طرح های سال ۹3 دانست و گفت: 

بر این مبنا امسال طرح جداسازی فوریت های 11۰ از واحد گشت 
کالنتری در س��ه کالنتری 11، 13 و 1۹ به صورت آزمایشی آغاز 
شده است و تا پایان سال در س��ایر کالنتری های سطح استان نیز 

اجرایی می شود.
سردار آقاخانی در ادامه این نشست با اشاره به برخی فعالیت های 
بدون مجوز اصناف اظهار داش��ت: در این راس��تا با همکاری های 
مجمع امور صنفی امیدواریم بتوانی��م از فعالیت های صنوف فاقد 

مجوز جلوگیری کنیم.
وی با اش��اره به طرحی با ن��ام »مکنا« بیان داش��ت: طرح حقوق 
شهروندی و ساماندهی کالنتری ها با نام مکنا در سال جاری برای 

1۴ کالنتری سطح شهر اجرایی می شود.

*  ضرورت جذب پلیس های افتخاری در نیروی انتظامی
فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفهان  با اش��اره به لزوم جذب 
پلیس افتخاری برای ساماندهی بیشتر مس��ایل شهری اصفهان 
اذعان داشت: امسال با راه اندازی این بخش قصد داریم تا یک هزار 
نیروی افتخاری برای پلیس اس��تان اصفهان جذب کنیم و برای 
اجرای طرح های امنیتی و انتظامی به یقین از ظرفیت های بسیج 

استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به طرح افزایش آموزش های همگانی نیروی 
انتظامی در سال 13۹3، بیان داشت: این نوع از آموزش ها از ابتدای 

سال ۹3 تاکنون با افزایش یک درصدی  رو به رو بود.
سردار آقاخانی جاده  های اصفهان  را نا امن ترین جاده های کشور برای 
قاچاقچیان دانست و اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری سه تن 
مواد مخدر کشف کرده ایم و  در سال جاری نیز با بستن گلوگاه های 
بیش��تری در این اس��تان، جاده های اصفهان به نا امن ترین راه  برای 

قاچاقچیان مواد مخدر مبدل خواهد شد.
 وی با اشاره به برخی فعالیت های پلیس برای ایجاد امنیت در جامعه 
گفت: در مبحث سرقت های خرد،  دزدی از منازل و مغازه ها به ترتیب 

با کاهش15/3 و 2۹ درصدی رو به رو شده است.

*  اج�رای 86 ه�زار تم�اس 
عملیاتی توسط پلیس 110

فرمانده نیروی انتظامی اس��تان 
اصفهان  با بیان این که در س��ال 
جاری، 13۰ ه��زار تماس با 11۰ 
برقرار ش��ده ک��ه از ای��ن تعداد، 
۸6 ه��زار تماس عملیاتی ش��ده 
اس��ت، گفت: همچنین در سال 
جاری، تم��اس با ش��ماره تلفن 
1۹۷ افزایش چشمگیری داشته 
 است به گونه ای که از فروردین تا

 15 اردیبهش��ت 6 ه��زار تماس 
با مرکز پلیس 1۹۷ برقرار ش��ده 

است.
وی با اش��اره ب��ه موفقیت طرح 
ایجاد سیستم مشاوره در نیروی 

انتظامی از سال گذشته تا کنون گفت: با ایجاد این سیستم توانستیم از 
ارجاع 1۷ هزار پرونده به دستگاه قضا جلوگیری کنیم.

س��ردار آقاخانی با اش��اره به دیگر فعالیت های نی��روی انتظامی در 
سال ۹3 بیان داش��ت: مبارزه با شیطان پرستی، کنترل مراکز هنری 
و مبارزه با تجهیزات ماهواره ای، از دیگ��ر برنامه  های مهم پلیس در 

سال جاری است.
وی با بیان اهم فعالیت های گشت ارشاد نیز تصریح کرد:  این گشت 
بر ضد امور بی فرهنگی کار می کند و تمام امور انجام شده ارشادی و به 

دور از برخورد های بد و بی اخالقی بوده است.
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان  با اش��اره به این که  معاونت 
اجتماعی نیروی انتظامی اس��تان اصفهان، به دلی��ل خدمات ارزنده 
خود، رتبه نخس��ت را از آن خود کرده اس��ت، تاکید ک��رد: همچنان 
نیاز ب��ه برخورد ج��دی ، در برخی از اماکن احس��اس می ش��ود و به 
منظور رفع این مش��کل به زودی همکاری های خوب��ی بین نیروی 
 انتظامی استان و ش��وراها برای سالم س��ازی محالت صورت خواهد

 گرفت.
وی همچنی��ن از برگزاری یادواره ش��هدای ناجا در شهرس��تان های 
 ش��هرضا، س��میرم، مبارکه، گلپای��گان و دهاقان به عن��وان یکی از 

مهم ترین برنامه های پلیس در سال جاری خبر داد.

سردار آقاخانی خبر داد:در سال جاری

برخورد جدی با خرده فروشان مواد مخدر

 امسال طرح 
جداسازی 

فوریت های 110 
از واحد گشت 

کالنتری در سه 
کالنتری 11، 13 و 19 
به صورت آزمایشی 

آغاز شده است

یادداشت

  برگزاری اولین المپیاد علمی
 دانش آموزان شاهد و ایثارگر 

اولین المپیاد علمی دانش آموزان شاهد و ایثارگر استان اصفهان، هم 
زمان با سراسر کشورفردا) 1۹ اردیبهشت  (برگزار می شود.

 رییس اداره آموزش اداره کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان گفت: این المپیاد با هدف ایجاد رقابت سالم دانش آموزی، 
اس��تعداد یابی و تقویت بنیه علمی دانش آموزان و آس��یب شناسی 
حوزه آموزش در بین دانش آموزان شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

مهدی نوروزی افزود: این مسابقات علمی در پنج شهرستان و هشت 
حوزه در استان ش��امل دو حوزه در اصفهان، دو حوزه در نجف آباد 

و یک حوزه در نایین، شهرضا، کوهپایه و کاشان برگزار می شود.
وی اظهار ک��رد: در این المپی��اد ۸۰۰ نفر از دانش آموزان ش��اهد و 
ایثارگر اس��تان در پایه دوم متوسطه در رش��ته های علوم انسانی، 
 ریاضی، تجربی، هنرس��تان فن��ی و حرفه ای و کاردان��ش به رقابت 

می پردازند که حدود 6۰ درصد آنها دختر هستند.

ترویج زایمان طبیعی از برنامه های 
مهم بهداشتی کشور است

مدیر درمان تامین اجتماعی اس��تان اصفهان گف��ت: ترویج زایمان 
طبیعی از سیاست های اصلی بهداشتی دولت تدبیر و امید است.

علی اعتصام پور در نشس��ت مس��ؤولین گروه ه��ای مامایی، زنان و 
زایمان مراکز تابع مدیریت درمان تامین اجتماعی اس��تان اصفهان 
افزود: توجه جدی و احس��اس مس��ؤولیت کارشناس��ان مامایی در 
آموزش مادران باردار، می تواند ارتقای فرهنگ جامعه در استقبال از 

زایمان طبیعی را به همراه داشته باشد.
اعتصام پور رایگان شدن زایمان طبیعی را مهم ترین بسته خدماتی 
طرح تحول نظام س��المت عنوان و ابراز امیدواری کرد که این طرح 

بتواند گامی به سوی ارتقای شاخص سالمت مادر و کودک باشد.
اعتصام پور با بیان این که ترویج زایمان طبیعی و کاهش س��زارین 
مهم ترین خواسته نظام سالمت ازماماهاس��ت، ادامه داد: ماماها در 

خط مقدم جامعه سالمت قرار گرفته اند.

 توزیع بسته های خدمتی 
بهداشت و درمان بین مردم اصفهان

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: بس��ته های خدمتی 
بهداشت و درمان وزارت خانه بهداش��ت و درمان، در ماه های آینده 
بین مردم کشور توزیع می ش��ود و مردم اصفهان نیز این بسته ها را 

دریافت می کنند.
غالمرضا اصغری اظهار کرد: هم اکنون بسته های خدمتی متعددی 
از سوی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی تعریف شده و از 

امسال مردم منتظر دریافت این نوع از بسته ها باشند.
وی با بیان این که س��المت امروزه در راس ام��ور رهبری، مجلس و 
دولت قرار گرفته، افزود: در حال حاضر توجه خاصی به تامین منابع 

مالی برای ارتقای خدمات بهداشت و درمانی شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در سال های 
گذش��ته توجه چندانی به موضوع بهداش��ت و درمان نمی شد و این 
فرصت خوبی برای اعضای تیم سالمت بوده تا با کیفیت ترین خدمات 

را به مردم ارایه کنند.

برگزاری کارگروه سالمت و امنیت 
غذایی  در فالورجان 

فرماندار شهرستان فالورجان گفت : استفاده نکردن از آب های آلوده 
در دو بخش شرب و کشاورزی، باید در دس��تور کار شبکه بهداشت 

قرار گیرد.
به گزارش روابط عموم��ی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، اصغر 
هدایت فرمان��دار فالورجان با حضور در کارگروه س��المت و امنیت 
غذایی شهرستان، با اش��اره به خشکس��الی و کم آبی های اخیر در 
اس��تان تصریح کرد: در مواقعی کم آبی، آلودگ��ی هایی را به همراه 
دارد که دس��تگاه های نظارتی باید در خصوص اس��تفاده نکردن از 
 آب های آلوده در دو بخش شرب و کشاورزی توجه بیشتری داشته

 باشند.
وی اف��زود: به علت وجود کش��تارگاه ه��ا در حوزه های روس��تایی 
شهرستان، حضور سگ های ولگرد در معابر و محله ها افزایش یافته 

که شهرداری ها و دهیاری ها باید به دفاع از آنها اقدام کنند.
هدایت در ادامه گفت: ش��یوع بیم��اری ماالریا به عل��ت برنج کاری 
و رطوبت باالی ه��وا و همچنین جمعیت افاغنه در شهرس��تان، رو 
به افزایش اس��ت که مس��ؤولین ش��بکه بهداشت شهرس��تان الزم 
 اس��ت توجه و نظارت وی��ژه ای در پیش��گیری و درمان آن داش��ته 
باشند.شایان ذکر است که در این جلس��ه عالوه بر بررسی مصوبات 
جلسه قبل، گزارش��ی از فعالیت های انجام ش��ده در هفته سالمت 

نیز ارایه شد.

 برپایی شانزدهمین جشنواره 
گل و گیاه و ماهیان زینتی 

 مدیرعامل سازمان میادین و س��اماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان، از آغاز به کار ش��انزدهمین جش��نواره گل و گیاه و ماهیان 
زینت��ی در اصفهان خبر داد. س��ید رض��ا حکیم فعال ب��ا اعالم این 
مطلب اظهار داشت: ش��انزدهمین جش��نواره گل و گیاه و ماهیان 
زینتي با هدف توس��عه فرهنگ مصرف گل و گیاه، گیاهان دارویی و 
 ارتقای سطح نشاط و شادابی در بین شهروندان و همچنین معرفی 
تولی��د کنندگان داخل��ی در راس��تای حمایت از تولی��د ملی صبح 
 دیروز آغ��از به کار ک��رد. وي ب��ا بیان این ک��ه برگ��زاری این گونه 
جش��نواره ها باعث تقوی��ت و ایج��اد فرهنگ ش��هروندی خواهد 
ش��د، افزود: ای��ن جش��نواره از ام��روز به م��دت س��ه روز در محل 
بازار مرک��زی گل و گیاه اصفهان واق��ع در خیاب��ان همدانیان دایر 
اس��ت. مدیرعامل س��ازمان میادین و ساماندهي مش��اغل شهري 
ش��هرداري اصفهان تصریح کرد: این س��ازمان دوره هاي آموزشي 
گل آرایي را به صورت رایگان براي ش��هروندان برگ��زار می کندکه 
 نتیجه کار آن به صورت مس��ابقه اي تحت عنوان »مس��ابقه بزرگ

 گل آرای��ي« در روز آخ��ر جش��نواره، جمع��ه 1۹ اردیبهش��ت ماه 
برگزار خواهد ش��د و به نفرات برتر از دید کارشناس��ان و شهروندان 
هدایایي اهدا مي ش��ود. وي ادامه داد: این جش��نواره از س��اعت ۸ 
صبح الی 13و 15 الی 21 ش��ب دایر است و ش��هروندان مي توانند 
 اقالم م��ورد نیاز خود را با کیفی��ت باال و قیمت مناس��ب از این بازار

 تهیه کنند.

اخبار کوتاه
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ایدز ناشی از روابط جنسی در کشور به 30 درصد رسید

ثبت 120 هزار سقط غیر قانونی در یک سال
در سال گذشته

۷9 درصد از کشته های تصادفات اصفهان، مرد بودند
 

مدیر کل دفتر سالمت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی گفت: آمار مبتالیان به عفونت ویروس 

ایدز ناشی از روابط جنسی نامشروع در کشور به 3۰ درصد رسیده 
است. محمد اسماعیل مطلق در نخس��تین همایش بین المللی 
پرستاری و مامایی سالمتی و تندرس��تی دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: درکاهش نرخ باروری در کشور و 
رسیدن آن به رقم1/۸ درصد که امروزه یک تهدید سالمتی برای 
ایران محسوب می شود، عوامل متعددی از جمله طالق، افزایش 
سن ازدواج، باال رفتن سن باروری، س��قط های غیر قانونی و غیر 
شرعی و گسترش رفتارهای پرخطر دخیل اس��ت. وی ادامه داد: 
بر اساس یک پژوهش در کشور مشخص ش��د که در سال 13۹1 
 تعداد 22۰ هزار سقط انجام گرفته که از این تعداد 12۰ هزار سقط 
غیر قانونی انجام گرفته و یک صد هزار س��قط بر اس��اس دستور 

پزشکی قانونی است.

     

بر اساس بررس��ی آمارهای پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان 
در س��ال ۹2 ، ۷۸/۷ درصد از کش��ته هاي ناش��ي از حوادث 

رانندگي اصفهان در این سال، مرد و 21/3 درصد زن بودند. بر 
اساس بررس��ی های صورت گرفته در اداره کل پزشکي قانوني 
اس��تان اصفهان، در س��ال ۹2، یک هزار و 1۰۹ نفر در حوادث 
رانندگي استان اصفهان کشته ش��ده اند که این تعداد نسبت 
به سال 13۹1 معادل ۷ و یک دهم درصد کاهش داشته است. 
همچنین، بیشترین آمار متوفیات ناش��ی از حوادث ترافیکی، 
مربوط به ش��هریور ماه با 1۴5 مورد و کمترین آمار مربوط به 
دی ماه با ۸5 مورد بود. 53 درصد کشته هاي تصادفات مربوط 
به جاده هاي برون شهري، 3۸ درصد در راه هاي درون شهري، 
6/6 درصد در جاده هاي خاکي و روستایي، 1/5 درصد مربوط 
به جاده های خارج از استان و محل تصادف ۰/۴، نامعلوم بوده 

است.

     

تمامي مشموالن دیپلم و زیر دیپلم داراي برگ آماده به خدمت 
در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاري براي اعزام به خدمت 

فراخوانده شدند.
 سازمان وظیفه عمومي ناجا ضمن فراخوان همه مشموالن غایب 
و غیرغایب متولد 1355 تا پایان اردیبهشت ماه 13۷5 براي انجام 
خدمت دوره ضرورت در اطالعیه اي اعالم کرد: تمامي مشموالن 
دیپلم و زیر دیپلم س��ال هاي مذکور که برگ آماده به خدمت به 
تاریخ اردیبهشت ماه سال 13۹3 از سازمان وظیفه عمومي ناجا 
دریافت کرده اند، باید راس س��اعت، تاریخ، محل و مراکز تعیین 
شده به منظور اعزام به خدمت دوره ضرورت حضور به هم رسانند.

 
مشموالن ساکن تهران بزرگ 

تمامي مش��موالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که داراي 
 برگ آم��اده به خدمت ب��ه تاریخ اردیبهش��ت ماه س��ال 13۹3

 هستند، باید راس س��اعت 6 صبح روز شنبه مورخ 13۹3/2/2۰ 

به محل و مراکزي که توسط سازمان وظیفه عمومي ناجا در قالب 
برگ معرفي نامه مش��موالن به مراکز آموزش ابالغ ش��ده است، 

حضور یافته تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. 

مشموالن ساکن سایر استان هاي کشور 
تمامي مش��موالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که داراي 
 برگ آم��اده به خدمت ب��ه تاریخ اردیبهش��ت ماه س��ال 13۹3

هس��تند، باید راس س��اعت ۷ صبح ش��نبه مورخ 13۹3/2/2۰ 
به مح��ل و مراکزي که توس��ط س��ازمان وظیف��ه عمومي ناجا 
در قالب برگ معرف��ي نامه مش��موالن به مراکز آم��وزش ابالغ 
 ش��ده اس��ت، حضور یافته تا ب��ه خدم��ت دوره ض��رورت اعزام

 شوند.
 شایان ذکر اس��ت، به موجب قانون، تمامي متولدین سال هاي 
1355 تا پایان اردیبهشت ماه سال 13۷5 مشمول قانون خدمت 
وظیفه عمومي بوده و باید جهت تعیین تکلیف مشمولیت، خود را 

به سازمان معرفي نمایند. 
چنانچ��ه در مهلت ه��اي مق��رر قانون��ي خ��ود را به س��ازمان 
معرف��ي ننماین��د، غای��ب ش��ناخته ش��ده و طب��ق م��اده 
 5۸ قان��ون خدم��ت وظیف��ه عموم��ي ب��ا آن��ان رفت��ار 
خواهد ش��د. همچنین آن دس��ته از مش��موالني که به هر دلیل 
تاکنون موفق ب��ه دریافت برگ معرفي نامه مش��موالن به مراکز 
آموزش نش��ده اند، مي توانند ب��ه نزدیک تری��ن دفاتر خدمات 
الکترونی��ک انتظامي )پلی��س+1۰( مراجعه کرده و نس��بت به 
 دریافت برگ مذکور و بر اس��اس اطالعات من��درج در آن اقدام 

نمایند. 
گفتني است، عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعیین شده 

غیبت محسوب مي شود. 

    

مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیراني اصفهان 
با اش��اره به تصویب افزایش 25 درصدی نرخ تاکس��ی اعالم 
کرد: نرخ کرایه تاکسی های فاقد سامانه هوشمند در کورس 
اول 3۴۴ تومان و از کورس دوم به بعد 313 تومان محاس��به 

می شود.
حس��ن س��قایي با بیان این خبر گفت: پس از اجراي فاز دوم 
هدفمن��دي یارانه و افزای��ش قیمت حامل ه��اي انرژي نرخ 
کرایه انواع کاربری ها تاکسي ها نیز پس از گذراندن مراحل 
قانوني به تصویب مراجع ذي ربط رسید و در نهایت 25درصد 

افزایش یافت.
پ��س از ارایه پیش��نهادي، نرخ کرایه تاکس��ي در س��ال ۹3 
ب��ه مراج��ع ذي رب��ط و پ��س از گذران��دن س��یر قانون��ي 
 آن ب��ه تصوی��ب رس��ید و در نهای��ت 25 درص��د افزای��ش

 یافت .
 وی اف��زود: نرخ کرای��ه خودروهاي تاکس��ي که به س��امانه 

هوش��مند تاکس��ي تجهیز ش��ده اند، اعمال ش��ده اس��ت 
 و تاکس��یرانان از دی��روز با ن��رخ جدی��د کرای��ه را دریافت

 می کنند . 
مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان 
با تاکی��د بر ای��ن ک��ه بهتری��ن روش محاس��به و پرداخت 
کرایه در تاکس��ي ها س��امانه هوشمند اس��ت، تصریح کرد: 
 ن��رخ کرای��ه خودروهاي وی��ژه مانن��د ف��رودگاه، ترمینال، 
 راه آهن وبي سیم، براساس محاسبه سامانه هوشمند تاکسي

است.
 س��قایی نرخ کرای��ه خودروهایي که به س��امانه هوش��مند 
مجهزنشده اند را اعالم و تصریح کرد: نرخ کرایه تاکسی های 
فاقد سامانه هوش��مند در کورس اول 3۴۴ تومان و از کورس 

دوم به بعد 313 تومان است. 
وي خاطرنشان کرد: نرخ کرایه خودروهاي تاکسي سرویس 
دربستي فاقد سامانه هوشمند یا آژانس ها براي خودروهاي 
پی��کان، پرای��د، آردي ومش��ابه ورودي 3۷5۰ توم��ان تا 3 
کیلومتر و از 3 تا 15 کیلومتر به ازای هر دقیقه 15۰ تومان به 
 ورودي اضافه مي ش��ود و براي خودروهاي سمند ، پژو، روآ و

تندر ۹۰، 3۷5۰ توم��ان و مبلغ مازاد آن ب��ه ازای هر دقیقه 
165 تومان است. 

مدیرعامل س��ازمان تاکس��یراني ش��هرداري اصفهان اظهار 
داشت: شهروندان و تاکس��یرانان مي توانند به منظور اطالع 
بیش��تر از نرخ هاي کرایه به پرتال س��ازمان تاکس��یراني به 
آدرس WWW.Isfahan.ir/taxirani مراجعه و جهت 
ارایه هرگونه انتقاد و پیش��نهاد ویا ش��کایت ب��ا تلفن گویاي 
 56۸۸1۰۰ و سامانه پیام کوتاه 2۰۰۰۰261 تماس حاصل

بگیرند.

در اطالعیه اي از سوي سازمان وظیفه عمومي ناجا اعالم شد:

فراخوان مشموالن دیپلم و زیر دیپلم خدمت وظیفه عمومي
نرخ کورس اول 344 تومان اعالم شد

 کرایه تاکسی 25 درصد گران شد



اخبار کوتاهيادداشت

 لوازم يدکی با کیفیت
 برچسب »شناسا« می گیرند

نایب ریی��س اتحادیه کش��وری صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی 
اتومبیل و ماشین آالت گفت: در آینده نزدیک تمامی کاالهایی که 
 اصالت و کیفیت الزم را داش��ته باش��ند، پس از کارشناسی الزم، در 

بسته بندی های مشخص و با برچسب »شناسا« عرضه خواهد شد.
دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو )طراحان، قطعه سازان 

و مجموعه های وابسته( در اصفهان آغاز به کار کرد.
 این نمایش��گاه 100 غرف��ه را در فضای��ی بالغ ب��ر 9000 مترمربع 

مشارکت داده است.
حسن س��اده با اش��اره به این که اطالعات موجود در این برچسب، 
 خری��دار و مص��رف کنن��ده را از اصال��ت و کیفیت قطع��ه مطمئن 
می سازد، اظهار داشت: ما باید به مرحله ای برسیم که وقتی مشتری 
عنوان س��اخت ایران را روی محصولی می بیند، ب��ا اطمینان خاطر 

بابت آن هزینه کند.
وی تاکید کرد: حمایت از تولید ملی که مورد تاکید مسؤوالن است، 
تنها وظیفه تولیدکننده نیست، بلکه بخش مهمی از فرهنگ سازی 

در این خصوص برعهده مسؤوالن است.
نایب رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل 
و ماشین آالت اضافه کرد: تولیدکنندگان داخلی، استانداردهای الزم 

را رعایت می کنند. زیرا به خوش نامی نیاز دارند.
گفتنی است دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو )طراحان، 
قطعه س��ازان و مجموعه های وابس��ته( 16 تا 19 اردیبهش��ت ماه 
 از س��اعت 15 ت��ا 21 با حض��ور 100 مش��ارکت کنن��ده در محل 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرستان 

دایر است.   
حضور تولیدکنندگان برتر کشور به همراه واردکنندگان سطح یک 
بازار، حضور اتحادیه کشوری، تضمین کیفیت قطعات با نام انحصاری 
شناس��ا، حضور مش��ارکت کنندگان اس��تان های تهران، اصفهان، 
کرمانش��اه، خراس��ان رضوی، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان 
ش��رقی، فارس و نمایندگان محصوالت کش��ورهای چی��ن، ایتالیا، 
 آلمان، سوئد، دانمارک و روسیه از جمله ویژگی های این نمایشگاه 

است.  

 شبکه و تصفیه خانه فاضالب 
ناحیه صنعتی سروش افتتاح شد

با توجه به وضعیت زیست محیطی استان اصفهان و لزوم توجه بیشتر 
به منابع طبیعی، شبکه و تصفیه خانه فاضالب ناحیه صنعتی سروش 

افتتاح شد.
با توجه به این که در نواحی و ش��هرک های صنعتی صنایع مختلفی 
فعالی��ت دارند و فاض��الب تولیدی در این ش��هرک ها در مقایس��ه 
ب��ا فاضالب های ش��هری از ب��ار آلی و ش��وک های س��می باالتری 
برخوردار اس��ت، لذا جه��ت حفظ محیط زیس��ت، جم��ع آوری و 
تصفیه فاض��الب تولیدی صنای��ع از ضروریات بوده ک��ه در اولویت 
 برنامه های شرکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان قرار گرفته 

است.
 در همی��ن راس��تا و ب��ا توج��ه ب��ه وضعی��ت زیس��ت محیط��ی 
اس��تان اصفهان و لزوم توجه بیش��تر ب��ه منابع طبیعی، ش��بکه و 
تصفیه خانه فاض��الب ناحیه صنعتی س��روش با حض��ور عده ای از 
مس��ؤوالن ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان اصفه��ان، 
 کارشناسان محیط زیس��ت و تعدادی از مسؤوالن اس��تانی افتتاح 

شد.

  350 میلیارد ريال تسهیالت 
اشتغالزايی برای بسیجیان استان 

مدیر موسس��ه کارآفرینی نگار نصر اصفهان وابس��ته به بنیاد تعاون 
سازمان بسیج گفت: امسال 350 میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی 
 در قالب 10 عنوان ش��غلی به بس��یجیان اس��تان اصفهان پرداخت 

می شود. 
عباس حی��دری در همایش توجیهی اش��تغال و اقتص��اد مقاومتی 
 بس��یج س��ازندگی در آران و بیدگل اظهار داش��ت: س��ال گذشته
  280 میلیارد ریال تسهیالت در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی و

20 میلی��ارد ریال برای ط��رح ه��ای خوداش��تغالی و تعاونی ها به 
بسیجیان این استان پرداخت شد.

جاده علويجه بايد به سرعت 
دو بانده شود

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: جاده علویجه 
از جاده های پر حادثه استان اصفهان است و دو بانده شدن این جاده 

به سمت اصفهان باید به سرعت انجام شود.
 ابوالفضل ابوترابی با اشاره به این که جاده علویجه یکی از جاده های 
پر تردد استان است، اظهار کرد: روزانه خودرو های سبک و سنگین 

بسیاری در این جاده تردد می کنند. 
وی با بیان این که در س��فر هیات دولت در س��ال 1388 به اصفهان 
مقرر شد که دو بانده ش��دن جاده علویجه به س��مت اصفهان انجام 
 ش��ود، اضافه کرد: در حال حاضر هنوز ش��اهد راه اندازی این پروژه 

نیستیم.
 نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که 
حدود 22 کیلومتر از جاده علویجه در حوزه نجف آباد است، تصریح 
کرد: در حال حاضر هفت کیلومتر از این جاده دو بانده شده و زیر بار 

ترافیک رفته است.

افزايش دستگاه های کارت خوان 
فروشگاهی در سطح استان

 مدیرش��عب پس��ت بانک اس��تان اصفهان گف��ت: افزای��ش تعداد 
دس��تگاه های کارت خوان فروش��گاهی )POS( در س��طح استان 
اصفهان به بیش از س��ه برابر، از جمله برنامه های پست بانک استان 

اصفهان در سال جاری است. 
حمیدرضا علی کریمی با اش��اره به این که بیش از 8 میلیون قبوض 
مصرفی آب،برق،گاز و تلفن ثابت و همراه توس��ط دفاتر پست بانک 
از مشترکان روستایی دریافت شده است، اظهار داشت: دفاتر پست 
بانک در سطح استان اصفهان با ارایه خدمات بانکی توانستند رضایت 

مردم روستاها را کسب کنند. 
قبل از تاس��یس این دفاتر، مردم برای دریافت خدمات ساده بانکی 

همچون پرداخت قبوض مجبور به عزیمت به شهرها بودند.

اجرای طرح صرفه جويی 
30 درصدی آب 

ن�رخ بلی�ت قطارتاآخر 
سال گران نمی شود

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی 
 یارانه ها خبری از افزایش قیمت بلیت قطار نیس��ت و احتمال بس��یار دارد 
قیمت ها تا آخر سال گران نشود. حس��ن ماسوری اظهار داشت: چند سالی 
است که نرخ بلیت قطار نسبت به دیگر ناوگان های حمل و نقل افزایش زیادی 
نداشته و فقط سال گذشته 10 درصد بر قیمت بلیت قطار اضافه شد. وی با 
اشاره به فاز دوم هدفمندی یارانه ها، افزود: با اجرای مرحله دوم این قانون، 
احتمال گران شدن بلیت قطار در این روزها وجود ندارد و اگر قرار بر افزایشی 
بود، باید از ابتدای س��ال جاری صورت می گرفت. مدیرکل راه آهن اس��تان 
اصفهان با اشاره به خدمات برخی شرکت های مسافربری ریلی در اصفهان، 
گفت: از تاریخ20 فروردین تا 15 اردیبهش��ت سال جاری شرکت قطارهای 
غزال و نورالرضای اصفهان، تخفیف 15 درصدی را در محور اصفهان-مشهد 

و بالعکس برای همشهریان قرار دادند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: وقوع خشکسالی های 
متوالی و جریان نداش��تن زاینده رود، س��بب کاهش آبدهی چاه های فلمن 
اصفهان ش��ده و طرح صرفه جویی 30 درصدی آب در دستگاه های اجرایی 
اصفهان انجام می شود.  هاشم امینی با اش��اره به آب شرب تخصیصی اظهار 
کرد: در تابستان سال جاری آب ش��رب تخصیصی، 11 مترمکعب در ثانیه 
اس��ت. در حالی که میانگین مصرف14/5 ال��ی 15 مترمکعب در ثانیه بوده 
بنابراین صرفه جویی 25 ال��ی 30 درصد تمام مش��ترکان، ضروری به نظر 
می رسد . وی در تابس��تان دسترسی پایدار به آب ش��رب را مستلزم مصرف 
بهینه آب دانست و گفت : در حال حاضر متوسط مصرف آب هر اصفهانی در 
شبانه روز در بخش خانگی، 160 لیتر است، در حالی که این رقم باید به 120 
لیتر برس��د. هم اکنون 22 درصد از آب ش��رب در بخش غیرخانگی مصرف 

می شود. بنابراین  نهادها هم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

4
انجام ۸ درصد صادرات غیر نفتی کشور از استان 

   معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان گفت: 8 درصد صادرات غیر نفتی کشور از استان اصفهان انجام 
می شود. علیرضا همدانیان افزود: ظرفیت صادرات استان در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی تا 10 میلیارد 

دالر عملیاتی شده، اما در حال حاضر یک چهارم آن تحقق یافته است. 
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 در فروردین ماه امس��ال، ح��دود 13 تن انواع پوش��اک به ارزش 
183 هزار دالر وارد کشور شد. براساس آمار گمرک ایران، واردات 
انواع پوشاک به کشور در نخستین ماه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب49/76 و1/25 
درصد کاهش یافته اس��ت. پوش��اک در فروردین امس��ال از نظر 
ارزشی س��همی معادل تنها0/01 درصد از کل واردات کشور را به 
خود اختصاص داد. آلمان، ترکیه و چین، س��ه مبدا اصلی واردات 
پوشاک ایران در نخستین ماه سال جاری بودند و  سهم آلمان از کل 

واردات پوشاک به تنهایی به بیش از 68 درصد وزنی و83/6 درصد 
ارزشی رسید. سال گذشته نیز واردات انواع پوشاک به کشور، بیش 
از 80 درصد کاهش یافته بود. سال پیش حدود 315 تن پوشاک 
به ارزش دو میلیون و 251 هزار دالر وارد کشور شد که رقم بسیار 
ناچیزی محسوب می شود. افت واردات پوشاک خارجی به کشور 
در حالی رخ داده که ش��اهد فروش و عرضه گس��ترده پوشاک با 
برندهای خارجی در سطح بازار هستیم که این نشان دهنده حجم 
گسترده قاچاق پوشاک به کشور است. بخش وسیعی از پوشاک 
نیز تحت عنوان تاناکورا و دست دوم از طریق مرزهای غربی وارد 
کشور می شود. تا چند ماه پیش پوشاک به دلیل این که در اولویت 
10 قرار داشت، ثبت س��فارش آن متوقف بود، اما در حال حاضر 
ثبت سفارش پوشاک و سایر کاالهای اولویت 10 آزاد شده است. 
پوشاک از اقالمی محسوب می ش��ود که باالترین حجم قاچاق به 
کشور را دارد. مرکز پژوش های مجلس سال قبل در گزارشی درباره 
واردات پوشاک اعالم کرده بود که محموله های کشف شده پوشاک 
قاچاق در سال 1389 سه برابر کل حجم واردات قانونی این کاالها 
بوده و در سال های 1385 تا 1389 قاچاق پوشاک به کشور رشد، 

500 درصدی داشته است.

وزیر نی��رو با دعوت از ش��رکت ه��ای آلمانی ب��رای همکاری و 
س��رمایه گذاری در بخش آب ایران گفت: تاکنون 641 سد در 
کشور ساخته شده و 168 سد نیز در دست ساخت است. حمید 
چیت چیان در همایش فرصت های همکاری ای��ران و آلمان از 
ش��رکت های آلمانی برای همکاری در بخ��ش آب ایران دعوت 
کرد. وزیر نیرو تاکید کرد: ن��گاه دولت جدید برای همکاری  ها و 
فرصت  های ایجاد شده توس��ط دولت و امکان خرید زمین برای 
سرمایه  گذاری در ایران، راه را برای ورود شرکت  های آلمانی به 

ایران هموار کرده و امیدواریم ماحصل این نشس��ت، گس��ترش 
همکاری  های ایران با آلمان در زمینه آب باشد. وزیر نیرو با بیان 
این که وزارت نیرو و موسس��ه  های آلمانی سابقه همکاری  های 
خوبی در بخش آب داشته  اند، اظهارداشت: این همکاری  ها باید 
در آینده گسترش یابد و زمینه  های الزم برای کار شرکت  های 
آلمانی در ایران فراهم ش��ود. وی تامین آب در ایران را از قدیم 
یک چالش اساس��ی عنوان کرد و افزود: ایران در منطقه خشک 
 و نیمه خش��ک قرار دارد و بارندگی ایران یک س��وم متوس��ط

 بارش  های جهان است. 
چیت چی��ان مناب��ع آب در دس��ترس ای��ران را 130 میلیارد 
مترمکعب اعالم ک��رد و گفت: ای��ن میزان در زم��ان کنونی به 
120 میلیارد مترمکعب رس��یده اس��ت. وزیر نیرو ب��ا بیان این 
که س��رانه آب در ایران از چه��ار هزار مترمکعب ب��ه یک هزار و 
800 مترمکعب رسیده است، بیان داش��ت: ایران هم  اکنون در 
 مرحله تن��ش و بحران آب ق��رار دارد و به مدیریت هوش��مند و 

به  هم پیوسته آب نیازمندیم.
وی افزود: از این پس بای��د به جای عرض��ه آب، تقاضای آب را 

مدیریت کنیم. 

168 سد جديد ساخته می شود

آلمانی ها در بخش آب سرمايه گذار ی  می کنند  
براساس آمار گمرک ايران

آلمان، ترکیه و چین سه مبدا اصلی واردات پوشاک ايران 

رییس انجمن قطعه سازان اتومبیل استان اصفهان گفت: باید 
به سمت اصالح برخی قوانین حرکت کنیم تا سرمایه گذاران به 
سمت صنعت جذب شوند تا به دنبال این موضوع به مرور زمان 

وضع بهتر شود.
ابراهیم احمدی با اش��اره به مش��کالت قطعه س��ازان اتومبیل 
اظهار کرد: در برخی موارد مشکالتی وجود دارد که کار را برای 

تولید کنندگان قطعات اتومبیل مشکل می کند.
وی ادامه داد: در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده، مش��کالتی 
وجود دارد که سبب بروز مسایلی برای صنعت گران شده است.

رییس انجمن قطعه سازان اتومبیل استان اصفهان تصریح کرد: 
در مورد تامین اجتماعی نیز مس��ایلی وجود دارد. برای نمونه 
درصد حق بیمه تامین اجتماعی در کش��ور ما، تنها 30 درصد 

است که از این میزان 20 درصد آن را کارفرما و هفت درصد آن 
را کارگران می پردازند.

وی با بیان این که حق بن و مس��کن نیز به بیمه ملحق ش��ده 
اس��ت، اضافه کرد: با این کار فشار بیش��تری بر صنعت گران و 
تولید کنندگان وارد شده و این موضوع س��بب ورود آسیب به 
صنعت می ش��ود. احمدی تاکید کرد: خراب کردن یا درس��ت 
کردن چیزی یک ش��به، امکان ندارد و باید به س��مت اصالح 
برخی قوانین حرکت کنیم تا س��رمایه گذاران به سمت صنعت 
جذب ش��وند تا به دنبال این موضوع به م��رور زمان وضع بهتر 

شود. وی افزود: در شرایط موجود باید روی ساخت خودرو های 
جدید سرمایه گذاری ش��ود تا بتوانیم خود را در بازار 

رقابتی حفظ کنیم.رییس انجمن قطعه س��ازان 
اتومبیل اس��تان اصفهان با اشاره به تخصیص 

ارز مبادله ای به خودرو سازان گفت: اگر قرار 
باش��د با ارایه ارز مبادله ای به خودرو سازان 

قیمت ه��ا در بازار خ��ودرو کاه��ش یابد، به 
صورت قطعی این موضوع در نیمه دوم س��ال 

رخ می دهد و در شش ماهه نخست امسال، 

تاثیر چندانی بر بازار خودرو ندارد.
بايد روی ساخت خودرو های جديد سرمايه گذاری شود 

ريیس انجمن قطعه سازان اتومبیل استان اصفهان تاکید کرد

ضريب رشد جوانان 
ايرانی برای اشتغال، 

63 درصد است که 
هر ساله يک میلیون 

نفر آنان وارد بازار کار 
می شوند و اين در 

حالیست که بازار کار 
ايران جوابگوی نیاز 
آنان نمی تواند باشد

جولیا روح در همایش تجربیات یونیدو در کارآفرینی 
پایدار جوانان در سالن همایش های بین المللی اتاق 
اصفهان تصریح کرد: باالبردن مهارت ها نیازمند ارتقا 
سطح سرمایه گذاری و آموزش های مورد نیاز در این 
زمینه است. وی با اشاره به نرخ بیکاری رسمی ایران 
که 10/3 درصد اعالم ش��د و منابع غیر رس��می آن 
را20 درصد اعالم می کنند،گفت:36 درصد جمعیت 
ایران از نظر اقتصادی فعال اند و این در حالیست که 
 س��هم زنان  در بازار کار بین 14 تا 16 درصد انتظار 
می رود. مدیر کارآفرینی س��ازمان  توسعه صنعتی 
ملل متحد )یونی��دو( تصریح کرد: زن��ان ایرانی در 
طول سال های گذشته توانسته اند سطح تحصیالت 
دانش��گاهی خود را تا مرز 50 درصد افزایش دهند. 
وی اظهار داشت:به طور نسبی ضریب رشد جوانان 

ایرانی برای اش��تغال، 63 درصد اس��ت که هر ساله 
یک میلیون نفر آنان وارد بازار کار می ش��وند و این 
 در حالیس��ت که بازار کار ایران جوابگ��وی نیاز آنان

 نمی تواند باش��د. روح با اش��اره به مهاجرت جوانان 
ایرانی جهت پیدا کردن چش��م ان��داز بهتری برای 
کس��ب و کار گفت: این مهاجرات ب��رای ایران، فرار 
مغزها محسوب می ش��ود که با اتخاذ سیاست های 
جدید، بای��د زمینه فعالی��ت آنان در ای��ران فراهم 
 شود. وی یادآور ش��د:80 درصد نیروی کار ایران در 
 بنگاه های کوچک و متوسط )sme( اشتغال دارند که

 96/5 درص��د آنان کس��ب و کار خ��رد دارند. مدیر 
کارآفرینی س��ازمان  توس��عه صنعت��ی ملل متحد 
)یونیدو( با اشاره به مطابق نبودن مهارت کارکنان با 
شغل های خود و نبود سیستم حمایتی برای مبتکران 

و خالقان در بازار کار ایران گفت: در طی س��ال های 
 اخیر ایران از نظ��ر علمی و فناوری پیش��رفت های

 قاب��ل توجه��ی در بخ��ش ه��ای پتروش��یمی، 
 داروسازی، هوا و فضا داشته و این در حالیست که با

 تحریم های گس��ترده رو ب��ه رو بوده، ولی  مس��یر 
خود را ادامه داده اس��ت. وی کارآفرینی را به عنوان 
یک راه حل مناس��ب برای اش��تغال زایی کشورها 
برشمرد و گفت : یونیدو تالش می کند که با همکاری 
کش��ورها با برگ��زاری دوره ه��ای کارآفرینی برای 
جوانان و زنان، زمینه اش��تغال زایی آنه��ا را فراهم 
س��ازد. روح تصریح کرد: یکی از دالیل��ی که یونیدو 
کش��ورها را درگیر موض��وع کارآفرین��ی می کند، 
 وجود ظرفیت محدود برای جذب نیروی انسانی در 
بخش های دولتی است و توس��عه بخش خصوصی 

در کشورها زمینه اش��تغال زایی را فراهم می سازد. 
 وی ب��ا بی��ان این ک��ه از ه��ر 10 ش��غل در جهان، 
9 ش��غل به بخش خصوصی اختص��اص دارد گفت: 
جوین��دگان کار ب��ا موان��ع و مش��کالت بس��یاری 
 در کش��ورها رو به رو هس��تند و آموزش مهارت ها

 م��ی توان��د آن��ان را راح��ت تر ج��ذب ب��ازار کار 
کند. مدی��ر کارآفرین��ی یونیدو اضاف��ه کرد: بخش 
خصوصی هر اقتصادی نیازمند ب��ه افراد متخصص 
و خ��الق اس��ت و دولت ه��ا بای��د ت��الش کنند تا 
زمینه رش��د اس��تعداد جوانان فراهم ش��ود. وی با 
اش��اره به تجریه یونیدو در کش��ورهای ارمنستان و 
اندونزی گفت: در این دو کش��ور جوانان بس��یاری 
 ب��ا معضل بی��کاری رو ب��ه رو بودن��د که یونی��دو با 
حمایت های معنوی و آموزش جوانان ،کارآفرینی را 
 در نزد آنان تقویت کردند. روح برقراری ارتباط بین 
س��رمایه گذاران و کارآفرینان را از فعالیت های این 
سازمان بین المللی در کش��ورهای متقاضی عنوان 
کرد و اظهار داشت: افزایش سطح انتقال تکنولوژی و 
ایجاد زمینه برای شکوفایی خالقیت جوانان، از دیگر 
فعالیت های یونیدو در کشورهاس��ت. وی ادامه داد: 
پروژه یونیدو در کش��ورها باعث ایجاد فرصت برای 
جوانان در عرص��ه کارآفرینی می ش��ود. جولیا روح 
 در ادامه سخنان خود گفت: یونیدو به جوانان کمک

 می کند که چگونه وارد کسب و کار شوند و زنجیره 
ارزش ش��امل کارآفرینی و س��رمایه گ��ذاری، برای 
آنان س��ازمان دهی می ش��ود. وی افزود: زمانی که 
ی��ک کارآفرین کس��ب و کار خود را آغ��از می کند، 
ادارات یونیدو ب��ه این کارآفرین، خدمات مش��اوره 
جهت توس��عه تکنول��وژی و ایجاد ارتباط با س��ایر 
کش��ورها را ارایه می دهند. مصطفی رناسی رییس 
کمیس��یون صنعت و معدن اتاق اصفهان در ابتدای 
این جلس��ه گفت: فعالیت مهم دولت، بسترس��ازی 
برای حضور مردم در اقتصاداس��ت و در این راس��تا 
باید از تجربه س��ایر کشورها اس��تفاده کنیم. وی با 
اش��اره به تاس��یس مرکز پیمانکاری فرعی اصفهان 
 )مپفا( و ارتباط با یونیدو با ه��دف تقویت ارتباطات

 بی��ن المللی اف��زود: این مرکز با تش��کیل ش��بکه 
 ارتباطی بین کارفرمایان و پیمانکاران، زمینه توسعه

 همکاری ه��ای اقتصادی بی��ن دو ای��ن دو بخش 

فراهم می سازد. مس��ؤول کمیته کنسرسیوم های 
صنعتی کمیسیون صنعت و معدن اتاق و رییس مپفا 
اصفهان تصریح کرد: مپفا با یونیدو همکاری نزدیکی 
برای استفاده از تجربیات کش��ورهای موفق در این 
زمینه را دارد. علی صفرنوراهلل  اس��تفاده از تجربیات 
 یونیدو برای پرورش خالقیت جوانان و به کارگیری

 ایده های نو برای استان اصفهان را ارزشمند دانست 
و گفت: با تنظیم قراردادی بین اتاق اصفهان و یونیدو، 

این همکاری ها به صورت رسمی دنبال می شود. 
استانداردس�ازی ش�رکت های ايرانی با 

مالک های جهانی
مدیر بخش مش��ارکت و قرارداد س��ازمان توس��عه 
صنعتی مل��ل متحد گف��ت: ش��رکت های ایرانی از 
نظر کشور ایران استاندارد هستند اما بسیاری از این 

شرکت ها در مقایسه 
با مالک ه��ای جهانی 
اس��تاندارد نیستند و 
باید استانداردس��ازی 

کنند.
اس��تفان ک��راچ در 
بررس��ی  نشس��ت 
ی  صت ه��ا فر
ش��رکت های ایران��ی 
ارتب��اط  ب��رای 
بین الملل��ی از طریق 
اس پ��ی ایک��س و 
یونیدو ک��ه به همت 
کمیس��یون صنای��ع 
و مع��ادن در س��الن 
همایش ه��ای ای��ن 

اتاق برگزار ش��د، اظه��ار کرد: افتخار من اس��ت که 
در اصفهان هس��تم و از این موضوع خوش��حالم که 
ب��رای دومین بار در طول عمرم به این ش��هر س��فر 
 ک��رده ام و در این س��فر دوب��اره ش��اهد میزبانی و

 مهمان نوازی م��ردم  خونگرم اصفهان ش��دم. وی 
با اش��اره به هدف این س��فر بیان کرد: هدف از سفر 
ما به ات��اق اصفهان متص��ل ک��ردن اس پی ایکس 
 اصفه��ان ب��ه ش��رکت ها و پیمان��کاران بین المللی

 است. این سازمان با هدف توسعه صنعتی شرکت ها، 
س��عی دارد با کمک کردن به بخش های خصوصی 
و هم چنین ب��ا در اختیار ق��رار دادن تکنولوژی ها و 
ابزارمورد نیاز شرکت ها و س��ازمان های مردم نهاد، 

ضرر کمتری هم به محیط زیست برساند.

مدير کارآفرينی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در اتاق بازرگانی 

معضل بیکاری ایران از پنجره کارآفرینی برطرف می شود

مدير کارآفرينی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )يونیدو( توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ايران را نقش موثری  گروه 
در کاهش يا افزايش نرخ بیکاری دانست و گفت: معضل بیکاری ايران تنها از پنجره کارآفرينی برطرف می شود.اقتصاد



یادداشت

شهردار منطقه ۴ اصفهان از پیش��رفت ۹۰ درصدی عملیات احداث آمفی تئاتر باغ تندرستی خبر داد.
حمیدرضا شهیدی اظهار داشت: احداث سالن روباز آمفی تئاتر در باغ تندرستی در کمربندی شرق اصفهان 

در دست اجرا است و تاکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
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آمفی تئاتر روباز باغ تندرستی ۹۰ درصد پیشرفت داشته است
هفتیادداشت

  جشن ماه رجب به مناسبت روز پدر
جشنواره ای ویژه به عنوان جشن     
ماه رجب به مناسبت روز پدر در 
 کنار دریاچ��ه باغ ف��دک برگزار 
م��ی ش��ود. ای��ن جش��نواره به 
مناسبت روز پدر  فردا ساعت ۲۰ 
در کنار دریاچ��ه باغ فدک برگزار 
می شود. مسؤول هماهنگی این 
برنامه با اعالم این خبر گفت: این 
جشنواره که با برنامه هایی شاد و 
جذاب شامل موسیقی ، مسابقه ، ش��عبده بازی و… همراه است، با 
گروه های هنری متعدد برگزار می شود. صادقی افزود: جمعه هر هفته 
برنامه های متنوع در این مکان برگزار می ش��ود ک��ه جلب رضایت 

مخاطبان زیادی را به همراه دارد. 
همچنین به مناسبت اعیاد مختلف از جمله عید شعبان این برنامه ها 

نیز دایر است و تا ۳۰ شهریور ماه ادامه دارد.

ایجاد تقویت و روحیه پرسش گری 
مهم ترین گام فرهنگسرای پرسش

     
 رییس سابق فرهنگسرای پرسش 
گف��ت: ایج��اد تقوی��ت و روحیه 
گام  مهم تری��ن  پرس��ش گری، 

فرهنگسرای پرسش است.
س��ید مس��عود جزایری در مراسم 
معارف��ه ریی��س فرهنگس��رای 
پرس��ش، اظه��ار داش��ت: ای��ن 
فرهنگسرا در سال 8۳ با همکاری 
تفریح��ی  فرهنگ��ی  س��ازمان 
شهرداری اصفهان ایجاد ش��ده که در زمینه پاس��خگویی به تمامی 
سواالت و مسایل اعتقادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نیز پاسخ 
به پرسش های مطرح در موضوعاتی چون زندگی در عصر ارتباطات، 
برنامه ری��زی، حقوق زن و م��رد، رواب��ط دختر و پس��ر، مدگرایی و 

پرسش های دینی و مذهبی ویژه جوانان برنامه هایی داشته است.
وی افزود: نحوه پاس��خگویی به ای��ن طریق بوده ک��ه عالقه مندان 
می توانستند به صورت کتبی یا از طریق سایت و پست الکترونیکی و 
یا تلفن گویای ۲۴ ساعته این مرکز، سواالت را  مطرح کنند که به طور 

متوسط طی یک هفته به آنها پاسخ داده شده است.

تولیدات هنری کاالی ارزشمند
 تلقی نمی شود

ریی��س اداره فرهن��گ و ارش��اد 
اس��المی آران و بی��دگل گف��ت: 
متاسفانه تولیدات هنری در جامعه 
 به عن��وان کاالی ارزش��مند تلقی

 نمی شود.
میث��م نمکی اظهار داش��ت: پیش 
نی��از رون��ق تولی��دات هن��ری و 
 اش��اعه آم��وزش هن��ر در جامعه، 
ارزش گذاری کاالها و تولیدات هنری است. وی افزود: با ارزش گذاری 
صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
رونق نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده، اما این مهم در حوزه هنری 

بی رونق است.
نمکی خاطرنش��ان کرد: توجه به ذائقه مخاطب��ان و خریداران آثار 
هنری، کیفی ش��دن و استاندارد س��ازی تولید آثار و فرهنگ سازی 
مصرف آثار هنری در جامع��ه، از جمله راهکاره��ای مهم حمایت از 

هنرمندان است.
 وی در خاتم��ه گف��ت: در ف��از دوم مجتم��ع فرهنگ��ی و هن��ری

 آران و بیدگل، ایجاد بازارچه هنر با ه��دف عرضه تولیدات هنری به 
مردم پیش بینی شده است.

در جشن » آفتاب حسن «
 شرکت کنید

     جشنی با عنوان » آفتاب حسن« 
از س��وی فرهنگس��رای ش��هید 
هم��ت، وابس��ته ب��ه س��ازمان 
فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری 

اصفهان برگزار خواهد شد.
ش��هید  فرهنگس��رای  مدی��ر 
همت ضم��ن اع��الم ای��ن خبر 
گفت: این جش��ن وی��ژه والدت 
ب��ا س��عادت امیرمومن��ان)ع( 
 و با ه��دف ایجاد اوقاتی ش��اد ب��رای همش��هریان محت��رم برگزار

 می شود. 
نقوی در ادامه افزود: این برنامه ش��امل تواش��یح، مداحی و مسابقه 
خواهد بود و عالوه بر این، جناب آقای بی باک، به سخنرانی با موضوع 
نقش الگویی حضرت علی )ع( در زندگی مردان امروز با عنوان »یک 

مرد خوب، یک همسر خوب« خواهند پرداخت.
 عموم عالقه مندان می توانند جهت ش��رکت در ای��ن برنامه در روز 
۲۲ اردیبهشت و در ساعت ۲۰:۳۰ به مسجد صاحب الزمان، واقع در 

خیابان سجاد، خیابان شهید خلیلی مراجعه کنند.

 راه اندازی مرکز رشد 
فرهنگ و هنر اصفهان 

 صنعت گردشگری از 
مهم ترین صنایع ارزآور 

مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفه��ان از راه ان��دازی مرکز 
 رش��د فرهنگ و هنر تا پایان اردیبهش��ت س��ال جاری در اصفه��ان خبر داد.  
حجت االسالم والمس��لمین محمد قطبی، در حاشیه همایش بررسی آمایش 
سرزمین در بخش فرهنگی استان اصفهان در کاشان افزود: این مرکز فرهنگی 
 در سه گرایش هنرهای تجسمی، رسانه های دیجیتال   و مهندسی  فرهنگی 
 راه اندازی خواهد شد. وی گفت: با ایجاد این مرکز، تیم هایی در قالب شرکت 
های دانش بنیان می توانند از امکانات و حمایت های همه جانبه در حوزه فرهنگ 
وهنر بهره مند ش��وند. وی در ادامه تصریح کرد: پس از نام گذاری سال جدید 
 به نام »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« توسط رهبر انقالب، 
نشس��ت هایی با اصحاب مختلف حوزه های فرهنگی و اف��راد صاحب و فکر و 

اندیشه برگزار شد. 

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اس��تانداری اصفهان گفت: شهرستان 
نایین دارای پتانسیل بس��یار زیادی برای گس��ترش صنعت توریست در این 

شهرستان است؛ حتی برخی از آثار تاریخی نایین در کشور بی نظیر است.
احمد جمشیدی در بازدید از آثار باس��تانی و تاریخی شهرستان نایین اظهار 
کرد: بررس��ی ها نش��ان داده که یکی از مهم تری��ن صنای��ع ارزآور در جهان، 
 صنعت گردش��گری اس��ت که باید از این ظرفیت ها در اس��تان و شهرستان 
بهره برداری ش��ود. وی با اش��اره به این که در صنعت گردشگری توانایی های 
بسیاری نهفته، خاطرنشان کرد: متاسفانه ما تبلیغات خوبی در بحث گردشگری 
نداریم و این در حالی اس��ت که در کشور هیچ استانی همچون اصفهان چنین 
 پتانسیلی ندارد. وی افزود: برای گسترش صنعت گردشگری در نایین، باید ابتدا 

محل های مناسبی برای اقامت گردشگران آماده شود. 

سینما حقیقت

کارگردان مستند »مشتی اسماعیل« از موفقیت این مس��تند در جشنواره ویزیون دوریل سوییس 
 از معتبرترین جشنواره های مس��تند جهان خبر داد و گفت: این مس��تند به عنوان بهترین مستند

 میان مدت انتخاب شد.
 مهدی زمانپور کیاسری کارگردان مستند مطرح »مشتی اسماعیل« با اشاره به این که نسخه 6۰ دقیقه ای این 
مستند که پیش از این در جشنواره فجر جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرده در این جشنواره حاضر شد، 
افزود:  مستند »مشتی اسماعیل« در دو نوبت در شهر نیون س��وییس به نمایش درآمد که پس از نمایش اول و 
در هنگام نمایش دوم، سالن سینما پر شد و بعد از نمایش فیلم، تماشاچیان 5 دقیقه برای آن دست زدند و ابراز 

احساسات نسبت به این مستند تا پایان جشنواره ادامه داشت.
* هیات داوران جشنواره اعالم کرد» مشتی اسماعیل« پر از امید است و زندگی را به خوبی تعریف 

کرده
زمانپور با بیان این که این جایزه، به ارزش 1۰ هزار فرانک س��وییس است، تصریح کرد: هیات داوران جشنواره 
بین المللی ویزیون دوریل، بیانیه ویژه ای برای این مستند منتشر کردند که در آن آمده است که این فیلم عارفانه 

و عاشقانه است و به شخصیت فیلم اعتبار می دهد و امید بسیاری در آن موج می زند و زندگی را به خوبی تعریف 
کرده است و شوخ طبعی مشتی اسماعیل در این فیلم فوق العاده زیباست و ما را به خودش جذب می کند.

وی با اشاره به این که این فیلم پس از موفقیت در این جشنواره معتبر در سینماها و دانشگاه های همه شهرهای 
سوییس نمایش داده می شود، درباره دیگر واکنش ها به مستندش گفت: نکته جالبی که دبیر جشنواره ویزیون 
دوریل می گفت این بود که »ما بعد از جشنواره برای برخی فیلم ها تبلیغ می کنیم، اما تنها فیلمی که نیاز به تبلیغ 

ندارد، فیلم توست و خودش تبلیغ است و هر کس این فیلم را ببیند، عاشقش می شود«.
زمانپور به زمان دریافت جایزه اش در این جشنواره اش��اره کرد و افزود: در هنگام دریافت جایزه با بچه کوچکم 
که دو ساله است، به باالی سن رفتم و جایزه را گرفتم. فرزندم به تازگی hello thank you را یاد گرفته بود و 
رفت جلو و پشت میکروفون گفت hello thank you و همه خندیدند و دست زدند؛ بعد از آن دبیر جشنواره 
آمد و به من گفت که این یک نوآوری در جشنواره بود و خیلی برای ما زیبا بود که به زبان بچه  از ما تشکر کردی.

* مردم سوییس می گفتند »مشتی اسماعیل« نشان داد زندگی خیلی شیرین تر از آن 
چیزی است که می شناسیم

زمانپور کیاسری درباره احساس مردم پس از دیدن این فیلم، با اشاره به دیده شدن این فیلم توسط برخی ایرانیان 
ساکن سوییس، گفت: ایرانی هایی که آنجا بودند می گفتند بسیاری از خانواده ما دوست دارند مهندس و دکتر 
شوند، اما اگر این فیلم را ببینند، متوجه می شوند که هر ش��غلی داشته باشی اما شریف باشی، می توانی زندگی 

خوبی داشته باشی.
وی با اشاره به نظر مردم سوییس افزود: آنها می گفتند »مشتی اسماعیل« حس خوبی در ما به وجود آورد و حس 
می کنیم زندگی خیلی شیرین تر از آن چیزی است که می شناسیم؛ تا جایی که شخص نابینایی نگاهش به زندگی 

این گونه است و خدا را خیلی شکرگزار است.
کیاسری ادامه داد: آنها می گفتند ما آن گونه که باید نگاه به زندگی داشته باشیم و آن طور که باید شکر خدا را 
کنیم، نمی کنیم و این احساسات برای من خیلی ارزش��مند بود؛ یکی بود که می گفت من اصال دوست نداشتم 

فیلم تمام شود و بعد از فیلم دوست داشتم این شخصیت ها را ببینم.

»مشتی اسماعیل« بهترین مستند جشنواره ویزیون دوریل
اکران در سراسر سوییس

مسعود فراستی منتقد س��ینما با انتقاد از وضعیت سینمای ایران 
گفت: من به ش��دت لغت هنرمند را با دقت به کار 

می برم و در سینمای ایران به کسی هنرمند 
نمی گویم.

نشست پخش و نقد فیلم روانی اثر آلفرد 
هیچکاک ب��ه همت کان��ون فیلم و 
عکس دانش��گاه اصفهان و با حضور 
مسعود فراس��تی منتقد سینما، در 
تاالر آوینی این دانشگاه برگزار شد. 

فراس��تی در جم��ع دانش��جویان 
اصفهانی گفت: برای دیدن یک اثر به 

فیلمساز نگاه نکنید؛ به 
اثر نگاه کنید. بعد 

از ای��ن که 

مرحله  اول را رد کردید، به سراغ فیلمساز بروید. 
این مسیر ادامه دارد؛ بعد از این که رفتید سراغ 
فیلمساز، برگردید بر روی تک تک آثار تمرکز 
کنید.  این راه درس��ت تری برای ش��ناخت اثر 

است. 
وی با اشاره به تئوری مولف افزود: تئوری مولف 
می گوید فیلم خوب و بد نداریم؛ فیلمس��از خوب 
و بد داریم و از فیلم به فیمساز می رسد و 
اهمیت فیلمساز و جهان مولف 

را بحث می کند.
 اما ب��ه نظر من 
ه��م فیل��م 
و  خوب 
بد 

داریم و ه��م فیلمس��از خوب و ب��د. یک فیلمس��از خ��وب مثل 
هیچ��کاک، فیلم ب��د ه��م دارد مانن��د ه��ر آدم دیگ��ری مانند 
موالنا که بی نظیر اس��ت، اما ش��عر بد ه��م دارد.  همانند بتهوون 
 که در موس��یقی غ��رب در کن��ار ب��اخ ب��زرگ ترین اس��ت، اما

 کار های سطحی، تبلیغاتی هم دارد. 
باید بتوانیم از آثار خوب و بد به صاحبش��ان برسیم. اگر فیلمی از 
هیچکاک بد باشد، باز می شود رد پای هیچکاک را در آن پیدا کرد. 
اثر بد یک آدم بزرگ به عنوان ردپا، از اثر خوب یک آدم کوچک هم 

مهم تر است. 
 این منتقد س��ینما ادام��ه داد: م��ن در ایران به هی��چ کس مولف

 نمی گویم. در فرهنگس��تان هم هر کس��ی که از در می آید و دو 
فیلم ادایی می سازد، مولف نمی ش��ود. چون به زمان نیاز دارد که 
آثارش��ان به جایی برسد که موثرشان را نش��ان بدهند و این موثر، 
 یک هنرمند است که در مجموع، از مجموعه  آثارش باید بزرگ تر 

باشد. 
من به شدت لغت هنرمند را با دقت به کار می برم. در سینمای ایران 
به کسی هنرمند نمی گویم و در غرب و آمریکا هم به فیلمسازهای 
امروزی هنرمند نمی گویم. زیرا باید حداقل ده، دوازده تا فیلم 

بسازند تا مشخص شود اصال جهانی هستند یا نه.
مسعود فراس��تی ضمن تعریف هنرمند بیان داشت: تعریف من از 
هنرمند، داشتن یک جهان اس��ت. جهانی که دارای سبک است، 

جهانی که به سبک رسیده است.
 اگر هنرمندی جهان و سبکی نداشته باشد، هنرمند نیست و هنوز 
ماقبل از هنرمند اس��ت. جهان و کهکش��ان هنرمند، قابل توضیح 
دادن اس��ت؛ به طور مثال از طریق جهان شکس��پیر می توان او را 

شناسایی کرد. 
وی در رابطه با هیچکاک و سینمایش گفت: هیچکاک از نگاه من 
مظهر سینماست؛ س��ینما به معنای این که سرگرم می کند و هنر 
می آفریند و از طریق سرگرم کردن به ما یاد می دهد چگونه از هنر 
لذت ببریم. این کار خیلی بزرگی است که هیچکاک انجام می دهد. 
او تنها کارگردانی اس��ت که مخاطبان و بینندگان فیلم خود را هم 

کارگردانی می کند. 
مسعود فراستی با انتقاد از کج فهمی های عده ای از تعلیق در سینما 
 خاطر نش��ان کرد: لغت تعلیق در فیلم را اغلب بد و ضعیف و غلط 
می فهمند. تعلیق، توضیح سینما و درام است. بدون تعلیق درامی در 

کار نیست. تعلیق یعنی کنتراست که این اساس درام است. 
در اثر ندادن اطالعاتی، کارگردان به ما شک می دهد، اما هیچکاک 
 از ابتدا قاتل را مش��خص می کن��د و ما دیگر دچار ش��ک که تاثیر

 لحظه ای دارد نمی ش��ویم؛ بلکه در چگونگی ش��ریک می شویم. 
چگونگی، اساس سینما و هنر است.

هم فیلم خوب و بد داریم هم فیلمساز خوب و بد
فراستی منتقد سینما:

 حضور در میان هی��ات داوران بخش اصلی یک 
رویداد معتبر س��ینمایی همچون جشنواره کن، 
نقطه درخشانی در کارنامه سینمایی یک بازیگر 
یا کارگردان است که امسال س��ینمای ایران بر 
خالف این که هیچ فیلمی در بخش های گوناگون 
کن ندارد، در میان هیات انتخاب برندگان نخل 
طال یک چه��ره آش��نا دارد. ش��صت وهفتمین 
جش��نواره فیلم کن درحالی از ۲۴ اردیبهش��ت 
به ریاس��ت »جی��ن کمپی��ون« در راس هیات 
داوران بخ��ش رقابتی آغاز می ش��ود که حضور 
لیال حاتمی به عن��وان یک��ی از داوران، بهانه ای 
بود تا کارنامه س��ینمایی هیات داوران امسال را 
که ش��امل چهار بازیگر و چهار کارگردان است 
مورد بررس��ی قرار دهیم.جی��ن کمپیون متولد 
۳۰ آوری��ل 1۹5۴ کارگ��ردان،  فیلمنامه نویس 
و تهیه کنن��ده سرش��ناس نیوزلن��دی اس��ت 
که امس��ال ب��ه عن��وان ریی��س هی��ات داوران 
ش��صت وهفتمین دوره جش��نواره کن انتخاب 
شده اس��ت. وی تنها فیلمس��از زنی است که در 
تمام ادوار برگزاری جشنواره کن، موفق به کسب 
نخل طال ش��ده اس��ت. کمپیون در سال 1۹۹۲ 
با فیلم تحسین ش��ده »پیانو« موفق به دریافت 
این جای��زه ش��د. وی همچنین در می��ان چهار 
کارگردان زنی قرار دارد که تا کنون توانس��ته اند 
نامزد اسکار کارگردانی ش��وند. کمپیون با فیلم 
پیانو، عالوه بر کس��ب نخل طالی ک��ن، جایزه 
اس��کار بهترین فیلمانامه را از آن خود کرد و در 
بخش کارگردانی نیز نامزد کس��ب جایزه ش��د. 
وی س��ال گذش��ته رییس هی��ات داوران بخش 
فیلم های کوتاه و سینه فونداس��یون جش��نواره 
کن بود که با اعطای جایزه دوچرخه طالیی از او 
تقدیر شد. وی دو بار با فیلم های »عزیز«)1۹8۹( 
و »ستاره درخش��ان«)۲۰۰۹( در بخش رقابتی 
جشنواره کن حضور داش��ته و یک بار نیز با فیلم 
»مامانی« در س��ال 1۹86 موفق به کسب نخل 
طالی بهترین فیلم کوتاه جش��نواره کن ش��د. 
این کارگردان 6۰ س��اله نیوزلندی، اولین فیلم 
بلندش را با عنوان »یک داستان شخصی از یک 
دختر« در س��ال 1۹8۴ کارگردانی کرد و اواخر 
همان س��ال، فیلم »پس از ساعت ها« را ساخت. 
کمپیون با فیلم »یک فرشته روی میز« توانست 
جایزه ویژه هیات داوران جش��نواره را به دس��ت 
آورد.اما »لیال حاتمی« بازیگر سرش��ناس ایرانی 
که با فیلم برنده اسکار »جدایی نادر از سیمین« 
در س��طح بین المللی ش��ناخته ش��د، امسال به 
عنوان یکی از اعضای هیات داوران بخش رقابتی 

جش��نواره کن انتخاب شده اس��ت. وی پیش از  
این نیز داوری جش��نواره های فیل��م کوتاه دبی 
)۲۰۰1(، کارلوواری )۲۰۰6(، دوویل )۲۰11(، 
مراک��ش )۲۰11(، کاس��تندورف )۲۰1۲(، رم 
)۲۰1۲(، و پرتقال طالیی ترکیه )۲۰1۳( را در 
کارنامه س��ینمایی خود دارد.لیال حاتمی که به 
زبان فرانسوی آش��نایی کامل دارد، نشان معتبر 
ش��والیه فرانس��ه را به پاس فعالیت های هنری 
دریافت کرده اس��ت. از مهم ترین دستاوردهای 
بین المللی لیال حاتمی می توان به جایزه فیبرشی 
جش��نواره پالم اس��پرینگز برای »جدایی نادر از 
سیمین«، گوی بلورین جشنواره کارلووی واری 
برای »پله آخر«، خرس نقره ای جشنواره برلین 
برای »جدایی نادر از سیمین« و بهترین بازیگر 
جش��نواره مونترال ب��رای »ایس��تگاه متروک« 
اشاره کرد.»سوفیا کاپوال« متولد 1۴ مه 1۹۷1 
فیلمنامه نویس، کارگردان، تهیه کننده و بازیگر 

آمریکایی اس��ت. او در س��ال ۲۰1۰ برای فیلم 
»در یک جایی« برنده شیر طالی جشنواره ونیز 
شد. »کاپوال« فرزند کارگردان شهیر آمریکایی 
»فرانسیس فورد کاپوال« و پسرعموی »نیکالس 
کیج« است. وی در س��ال ۲۰۰6 با فیلم »ماری 
آنتوانت« نامزد کس��ب نخل طالی جش��نواره 
کن شد و جایزه س��ینمایی سیس��تم آموزشی 
فرانس��ه را دریافت کرد. از دیگ��ر افتخارات وی 
می توان به کس��ب اس��کار بهترین فیلمنامه در 
سال ۲۰۰۳ برای فیلم »گمش��ده در ترجمه« و 
همچنین نامزدی کسب اسکار در بخش بهترین 
فیلم و کارگردانی ، جایزه گل��دن گلوب بهترین 
فیلمنامه برای »گمشده در ترجمه« و همچنین 
کسب شیر طالی جشنواره ونیز با فیلم »در یک 
جایی« در سال ۲۰1۰ اشاره کرد.»گائل گارسیا 
برنال«، بازیگر و کارگ��ردان مکزیکی یکی دیگر 
اعضای هیات داوران جشنواره امسال کن است. 

وی که در سال 1۹8۹ فعالیت سینمایی خود را 
آغاز کرد، تا کن��ون در فیلم هایی چون »بابل« و 
»عشق سگی« ایفای نقش کرده است. برنال در 
سال ۲۰۰1 جایزه دس��تاورد بازیگری »مارسلو 
ماستریانی« را دریافت کرد و د رسال ۲۰۰۳ نیز 
موفق به کسب جایزه »شوپارد« از جشنواره فیلم 
کن ش��د.»نیکالس وندینگ رفین«، کارگردان 
دانمارکی که س��ال گذش��ته با فیلم »تنها خدا 
می بخشد« در بخش رقابتی برای کسب نخل طال 
حضور داشت، امسال یکی از اعضای هیات داوران 
جشنواره معتبر کن است. وی پیش از این نیز در 
سال ۲۰11 با فیلم »رانندگی« نه تنها به عنوان 
یکی از فیلم های بخش رقابتی حضور داشت، بلکه 
جایزه بهترین بهترین کارگردان جشنواره کن را 
نیز از آن خود کرد.» ژان��ک که جیا«، کارگردان 
و فیلمنامه نویس چینی اس��ت که او را به عنوان 
پرچمدار نسل ششم سینمای چین می شناسند. 

این کارگ��ردان تاکنون س��ه بار و در س��ال های 
۲۰۰۲، ۲۰۰8 و ۲۰1۳ به ترتی��ب با فیلم های 
»لذات ناشناخته«، »۲۴ شهر« و »یک ذره گناه« 
نامزد نخل طالی جشنواره کن بوده است که در 
نهایت در سال ۲۰1۳ نیز موفق به کسب جایزه 
بهترین فیلمنامه با »یک ذره گناه« از این رویداد 
سینمایی ش��د. وی همچنین در سال ۲۰۰۷ با 
فیلم »همچنان زندگی« موفق به کس��ب جایزه 
ش��یر طالیی بهتری��ن فیلم از جش��نواره معتبر 

ونی��ز نیز ش��ده 
اس��ت.»ویلیام 
دافوئه«، بازیگر 
آمریکای��ی یکی 
از چهار بازیگری 
است که امسال 
در جم��ع هیات 
داوران جشنواره 
حض��ور  ک��ن 
دارد. وی دو بار 
س��ال های  در 
1۹8۷ و ۲۰۰1 
به ترتی��ب برای 
ین��ی  فر نقش آ
فیلم ه��ای  در 
 » ن پلیت��و «
»س��ایه  و 

خون آش��ام« نام��زد دریاف��ت جای��زه اس��کار 
 بهتری��ن بازیگر نقش مکمل مرد ش��ده اس��ت.

»ژون دو یئ��ون« بازیگر اهل کره جنوبی اس��ت 
که در ط��ول حرف��ه کار خود جوایز س��ینمایی 
فراوانی از جمله بهترین بازیگر زن جشنواره کن 
در س��ال ۲۰۰۷ برای فیلم »تاللو پنهان« را در 
کارنامه خود دارد.»کارول بوکه«، بازیگر فرانسوی 
یکی دیگر از بازیگ��ران عضو هیات داوران بخش 
رقابتی جشنواره کن ۲۰1۴ است که البته تجربه 
کارگردانی هم دارد. وی بیش��تر ب��رای بازی در 
 فیل��م »میل مبه��م هوس« س��اخته س��ورئال 
»لوئیس بونوئل« محصول 1۹۷۷ ش��ناخته شد 
 و س��پس در س��ال 1۹۹۰ برای ب��ازی در فیلم

 »بسیار زیبا برای تو« موفق به کسب جایزه سزار 
بهترین بازیگز زن شد. این بازیگر فرانسوی پیش 
از این یک بار در س��ال 1۹۹۹ در جشنواره فیلم 
شانگهای چین نیز از اعضای هیات داوران بوده 
است.شصت وهفتمین جشنواره فیلم کن از 1۴ 
تا ۲5 می )۲۴ اردیبهش��ت تا چهارم خرداد( در 

فرانسه برگزار می شود.

لیال حاتمی در کنار تنها برنده  زن  نخل طال

نگاهی به داوران بخش رقابتی جشنواره کن 

 امسال سینمای 
ایران بر خالف این 
که هیچ فیلمی در 

بخش های گوناگون 
کن ندارد، در میان 

هیات انتخاب 
برندگان نخل طال 

یک چهره آشنا 
دارد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

تا 6 روز دیگر سرمربی سپاهان 
مشخص می شود

مس��عود تابش اظهار ک��رد: در حال 
حاض��ر در خصوص مان��دن یا رفتن 
کرانچار نم��ی توان س��خن گفت و 
گزینه های دیگر را آنالیز می کنیم و 
تا 6 روز دیگ��ر اعالم کنی��م که چه 
کسی س��ر مربی س��پاهان می شود. 
س��پاهان تیم بزرگي اس��ت و بدون 
ب��راي  گزین��ه  بهتری��ن   ش��ك 
سر مربي گري این تیم انتخاب خواهد شد. وی با اشاره به این که برای 
تی��م هندبال س��پاهان بازیکن��ان در خور س��پاهان خواهی��م آورد، 
تصریح کرد: ما در نوجوانان و جوانان نیز فعالیت داریم و می خواهیم آنها 
نیز در بزرگساالن حضور داشته باش��ند.قائم مقام باشگاه سپاهان در 
پاسخ به این س��وال که احتمال حضور ستاره های هندبال اصفهان در 
تیم فوالد مبارکه سپاهان تا چه حدی است، خاطرنشان کرد: ما دوست 
داریم از آن ها استفاده کنیم، اما به شرطی که خود آنها نیز بخواهند در 

سپاهان باشند.

ملی پوشان رو بال در اصفهان 
به اردو می روند 

نخس��تین اردوی تیم ملی اسکیت 
روب��ال ب��ا حض��ور 20 بازیک��ن از 
پنجش��نبه در اصفهان آغاز می شود 
که از این تعداد 13 نفر ورزش��کاران 
اصفهانی هس��تند. به نق��ل از روابط 
عمومی فدراس��یون اسکیت، در این 
 1۸ پنج ش��نبه  از  ک��ه  اردو 
اردیبهشت ماه و به مدت سه روز، به 
میزبانی اصفهان آغاز خواهد شد، 20 ورزشکار دعوت شده به اردوی 
تیم ملی زیر نظ��ر کادر فنی به مرور تمرین می پردازن��د. این اردو در 
آکادمی اس��کیت اصفهان واقع در ورزش��گاه آزادی خوراسگان برپا 

خواهد شد. 

برگزاری مسابقات والیبال در بهاران  
لیب��ال  ی��ك دوره مس��ابقات وا
گرامیداشت ش��هدای شهر بهاران با 
شرکت 11 تیم از اول اردیبهشت ماه 
در س��الن شهدای این ش��هر برگزار 
 ش��د. بعد از بازی ه��ای نزدیك بین

تیم های س��طح روستاهای مختلف  
شهرستان، تیم شهدای شهر بهاران 
موف��ق ش��د در دی��دار نهای��ی تیم 
اس��پادانا را از پیش روی ب��ردارد و 
قهرمان این مسابقات شود. دیدار رده بندی این مسابقات بین دو تیم 
شهدای شهر ابریش��م و پایگاه بسیج روس��تای رارا برگزار شد و تیم 
شهدای شهر ابریشم برسکوی سوم ایس��تاد. در پایان مسابقات نیز با 
حضور هدایت فرماندار شهرستان، مهدی مرادی رییس اداره ورزش 
وجوانان، شوراهای شهرستان و شهرداران از تیم های برتر تقدیر شد.

اعالم ترکیب تیم ملی
 بدنسازی و پرورش  اندام

ترکی��ب تی��م مل��ی بدنس��ازی و 
پرورش اندام کشورمان برای شرکت 
در رقابت ه��ای قهرمان��ی آس��یا در 

سریالنکا اعالم شد. 
اسامی تیم ملی بدنسازی و پرورش  

اندام به شرح زیر است:
رده سنی بزرگساالن:

65 کیلوگرم:  فرامرز عزیزی
70 کیلوگرم:  امید سلیمانی

75 کیلوگرم: کیانوش گرامی
۸0کیلوگرم: علی رستمی

90 کیلوگرم:  خلیل اسدی - آیت نجد باقری
100 کیلوگرم: رضا باقرزاده

100+ کیلوگرم: محمدرضا علی اکبر - حسین جاللی
رده سنی جوانان:

70+ کیلوگرم: امید حاتم آبادی - رضا تقدسی
پیشکسوتان:

50 سال به باال:  محرم علی صیاد هجبرمنش - سید امیر موسوی
60 سال به باال:  داود محمد علیزاده

مس��ابقات قهرمانی آس��یا از 27 خرداد تا 4 تیر در س��ریالنکا برگزار 
می شود.

مربي اسبق تیم فوتبال ذوب آهن:

واسطه گري در فوتبال باید
 از میان برود

حس��ن حاج رس��ولیها اظهارکرد:اگر ما مي خواهیم در 
خصوص قراردادهاي بازیکنان شفاف سازي کنیم، بهتر 
اس��ت تنها به چند تیم یا بازیکن محدود نشود و قرارداد 
تمام تیم ها روشن شود. پس این شفاف سازي باید براي 
همه تیم ها باشد تا هیچ ش��ائبه اي به وجود نیاید. وي با 
بیان این که مشکل اصلي فوتبال واسطه گري است گفت: 
مدیران باشگاه ها و مسؤوالن باید واسطه گري در فوتبال 
را از میان بردارند و اجازه ندهند این افراد واس��طه گر از 
بازیکنان سو استفاده کنند. براي مثال یك بازیکن با یك 
باش��گاه 500 میلیون قرارداد مي بندد و در پایان فصل 
 تنها نصف این مبلغ را گرفته اس��ت و نصف دیگر را فرد

 واسطه گر گرفته است. چون به واس��طه او این بازیکن 
 ج��ذب آن باش��گاه ش��ده اس��ت. پ��س اگ��ر بخواهیم 
شفاف س��ازي کنیم، این مس��ایل نیز باید روشن شود.

مربي اس��بق تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: بازیکن 
حقش است که بر اساس توانایي خود پولي دریافت کند، 
چون زحمت مي کش��د و در طول فصل صدمات زیادي 
را مي بیند، اما یك فرد واس��طه هیچ زحمتي نمي کشد 
 و تقریبا ان��داره ی��ك بازیکن فوتب��ال پ��ول مي گیرد.

حاج رسولیها افزود: در فوتبال اروپا اصال چنین مواردي 
مشاهده نمي ش��ود. در فوتبال ایران باید قاعده و قانون 
حاکم باشد. البته خوشبختانه در ذوب آهن هیچ گاه شاهد 
چنین واسطه گري هایي نبوده ایم. وي اظهارکرد: طبیعي 
است وقتي یك بازیکن مي بیند که بازیکني درجه 3 مبلغ 
قراردادش از او که در ترکیب اصلي تیمش بازي مي کرده 
بیش��تر اس��ت، براي فصل جدید تقاضاي مبلغ بس��یار 
بیشتري نسبت به فصل گذشته مي کند. این کارشناس 
فوتبال در پاسخ به این سوال که به نظر شما رقم قرارداد 
بازیکنان در ایران باال است یا خیر، خاطرنشان کرد: به هر 
حال یك سري از قیمت ها کاذب است و بي جهت قیمت 
 برخ��ي بازیکنان را مي برن��د، اما مقصر بازیکن نیس��ت.

حاج رسولیها افزود: یك بازیکن مگر تا چند سال مي تواند 
در اوج بازي کند؟ جالب است که هیچ بیمه اي هم ندارند 
و مخارج ورزش��ي و خرج تغذیه آن ها نیز سنگین است. 
بازیکن باید قراردادش آنقدر باشد تا از پس این مخارج بر 
بیاید. به طور طبیعي هم چند درصد به قرارداد بازیکنان 
مالیات مي خورد. پس قیمت بازیکنان باید معقول باشد 

تا بر این مشکالت غلبه کنند.

زاویه

6
صدای پای اسپانسر در  بدمینتون اصفهان

سروش اسماعیلی رییس هیات بدمینتون استان گفت: در بحث پایه با با شگاه گیتی پسند صحبت کرده ایم و به 
احتمال زیاد این باشگاه در لیگ دسته دوم، تیمداری خواهد کرد. وی با  اشاره به حمایت از بدمینتون بانوان بیان 

کرد:  با باشگاه فوالد مبارکه وارد مذاکره شده ایم وخوشبینیم که این مذاکرات به نتیجه برسد.

قهرمان وزنه برداری دس��ته فوق سنگین وزن معلوالن جهان 
با تاکید بر این که با تمام مش��کالت مالی دست از تالش برای 
اهتزار پرچم ایران بر نمی دارم، گف��ت: کارخانجات و صنایع 
بزرگ استان اصفهان، باید از ورزش��کاران و قهرمانان معلول 

تیم ملی حمایت کنند. 
میثم متقیان وزنه بردار 19 ساله ساکن خمینی شهر است که 
در فروردین ماه امسال موفق به کسب مقام اول مسابقات وزنه 
برداری دس��ته فوق س��نگین وزن معلوالن جهان در کشور 

 امارات ش��د، اما مدال خود را به پاس قدرشناسی ها و 
 حمایت ه��ای مردم��ی، به م��ردم اه��دا ک��رد. این

 وزنه بردار جوان درخصوص علت گرایش خود به این 
رش��ته ورزش��ی و موفقیت هایش،اظهار داشت: بنده 

متولد فروردین ماه 1374 هس��تم که متاس��فانه 
در سن 9 س��الگی پدرم را از دست دادم و 

عالوه بر رنج معلولیت جسمانی و آن 
هم مادر زادی، دچار بحران روحی 

ش��دید ش��دم، اما به هر نحوی 
که بود برای خالص��ی از این 
وضعی��ت، ورزش را تنها راه 

نجات خود یافتم.
وی افزود: در ابت��دا ورزش 

بدنس��ازی و پرس س��ینه را 
از باش��گاه ورزش��ی »هیرمن��د« 

خمینی ش��هر و زیر نظر محمد رضا 
امیر یوسفی آغاز کردم که به تدریج 
مورد توجه آقای شیرانی از مربیان 
سرشناس وزنه برداری معلوالن 

در اصفهان قرار گرفتم.
 این قهرمان ج��وان ادامه داد: 
در سال 13۸9 موفق به کسب 
مقام اول در مسابقات کشوری 
ش��دم و به دنبال آن در سال 
1390 مص��ادف ب��ا 2011 
میالدی در مسابقات جوانان 
جهان مع��روف ب��ه »آیواز« 
ک��ه در ام��ارات برگزار ش��د، 
رتبه دوم جهان را به دس��ت 
آوردم. در شهریور سال 1391 

در مس��ابقات انتخابی تیم ملی 

برگزیده ش��دم. در آبان ماه س��ال 1392) مصادف با 2013 
میالدی ( در مسابقات پارا آسیایی جوانان در شهر کواالالمپور 
مالزی، ب��ا زدن وزنه باالی 1۸3 کیلوگرم رک��ورد جهانی این 
رش��ته را نصیب ایران کردم که تا کنون کس��ی در دنیا آن را 
نشکسته است. وی با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی وزنه 
برداری معلوالن سال 2014 میالدی در امارات متحده عربی 
گفت: در فروردین امسال این مسابقات با حضور 350 ورزشکار 
از 59 کشور جهان در کش��ور نام برده برگزار شد که با 
توکل برخداوند، مقام اول دسته فوق سنگین وزن 
را نصیب ملت ش��ریف ایران ک��ردم. این قهرمان 
خمینی شهری یادآور شد: در حال حاضر چین، 
برزیل، قرقیزستان، مصر و نیجریه در عرصه وزنه 
برداری معلوالن، کش��ور های شاخص و 
رقبای سرس��ختی به شمار می 

آیند.
قهرمانی هایم را 
با ق�رض به دس�ت 

آورده ام
متقی��ان در ادام��ه 
درب��اره مش��کالت 
خ��ود  ورزش��ی 
معل��والن  هم��ه  و 
گف��ت:  رش��ته  ای��ن 
ه��ر ورزش��ی در کش��ور، 
 فدراس��یون تخصص��ی و 
خ��اص  ه��ای  بودج��ه 
خ��ود را دارد، ام��ا از حق 
نم��ی ت��وان گذش��ت که 
فدارس��یون جانب��ازان و 
معلوالن کشور به تنهایی 
و با ان��واع محدودیت ها، 
متولی تمامی رشته های 
ورزش��ی مربوط به این 

قشر از جامعه است.
وی تاکی��د کرد: در هر 
ماه باید ح��دود دو تا 
سه میلون تومان 
خ��رج تمرینات 
باشگاه و رفت آمد 

خود کنم. زیرا باید با آژانس ب��ه اصفهان تردد کنم که طبیعی 
است راننده به دلیل حمل ویلچر مبلغ بیشتری طلب می کند. 
این قهرمان ملی ادامه داد: به عنوان معلول جس��می حرکتی، 
مبلغی ناچیز از بهزیستی به عنوان مخارج زندگی دریافت می 
کنم که آن را در شان یك شهروند معلول در جامعه نمی دانم و 
حتی از گفتن رقم آن خودداری می کنم. متقیان با بیان مثالی 
گفت: ضمانت تست دوپینگ، حدود س��ه میلیون تومان پول 
نیاز دارد که بدون تعارف همیش��ه این مبالغ را از طریق وام و 
تس��هیالت و نیز کمك برادرانم تهیه کرده ام. به عبارت بهتر 
قهرمانی هایم را با قرض به دست آورده ام و اگر حمایت خانوداه 

و الطاف خداوند نبود، هرگز به این مراتب ترقی نمی رسیدم.
شهرس��تان  مس��ؤوالن    
ق��ول های��ی ب��رای حمایت 
مالی به م��ن داده اند از جمله 
ش��هردار خمین��ی ش��هر که 
وعده اعطای یك قطعه زمین 
مس��کونی را در اوایل امسال 
داده، ام��ا تا کن��ون در عمل 

چیزی مشاهده نکرده ام.
ای کاش وزن�ه بردار 

مازندرانی بودم! 
وی گف��ت: ب��ه صراح��ت 
 م��ی گوی��م ک��ه اگ��ر در

 تی��م ه��ای مازندران��ی وزنه 
 م��ی زدم، حداق��ل ماهان��ه

 500 ه��زار توم��ان حق��وق 
داش��تم، ام��ا در اصفه��ان 

 هیچ خبری از حمایت از ورزش��کار معلول در سطح تیم ملی
 نمی بینم.

وی با بیان ای��ن که یك وزنه ب��ردار نیاز قطعی ب��ه تمرین در 
منزل دارد،تاکی��د کرد: میز وزنه ب��رداری مخصوص معلوالن 
 حدود پنج میلیون توم��ان قیمت دارد که  ت��وان خرید آن را 

هم ندارم.
صنایع بزرگ از معلوالن حمایت کنند

این قهرمان تیم ملی پوش گف��ت: کارخانجات بزرگ صنایع 
س��نگین اس��تان تقریبا در تمامی رش��ته های ورزشی برای 
افراد س��الم و عادی تیم ایجاد ک��رده اند، اما بای��د به هر حال 
 ورزش��کاران و مدال آوران معلول را از نیز تحت پوشش خود

 بگیرند.

قهرمان  وزنه برداری معلوالن جهان:

صنایع بزرگ از ورزشکاران معلول حمایت کنند

به صراحت 
 می گویم که اگر در

 تیم های 
مازندرانی وزنه 

می زدم، حداقل 
 ماهانه

 500 هزار تومان 
حقوق داشتم

دربی اصفهان در 
فوتبال ساحلی  

استقبال امیرکویت از 
کاپیتان تیم ملی

کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال، برنامه مسابقات هفته اول لیگ 
برتر ساحلی فصل 94-93 را اعالم کردکه در مهم ترین این دیدارها، دو 
تیم یاران اصفهان و صنعت و کشاورزی مبارکه در زمین ساحلی ناژوان به 
مصاف هم می روند و تیم تاک تیران نیز در زمین خود میزبان تیم شهید 
جهان نژادیان آبادان خواهد بود. از دیگر دیدارهای هفته نخست لیگ برتر 

فوتبال ساحلی می توان به بازی های زیر اشاره کرد:
پنجشنبه 1۸ اردیبهشت ماه 93، ساعت 17:30 :
* ملوان بندرگز - هف سمنان، ورزشگاه امام رضا 

* قوی سپید انزلی - خزر رودسر، ورزشگاه شهدای بشمن
* لسمان مروارید - فائزکاران، ورزشگاه مروارید خزر

در فینال رقابت های امیر کاپ کویت که بی��ن تیم های الکویت که جواد 
نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال کش��ورمان را در اختیار دارد و القادسیه 
قهرمان این فصل لیگ فوتبال کویت برگزار ش��د، ی��اران نکونام پس از 
تساوی یك بر یك در 120 دقیقه وقت های قانونی و اضافی، موفق شدند 
در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 و در مجموع 5 بر 4 بر القادس��یه غلبه 
کنند و جام ثروتمندان کویت را به خانه ببرند. نکونام در این دیدار برای 
تیمش بازی کرد، اما در ضربات پنالتی الکویت حضور نداش��ت. در پایان 
این دیدار نکونام هنگام دریافت مدال قهرمانی از دستان امیر کویت، مورد 
استقبال ویژه وی قرار گرفته و گفت و گوی این دو چند دقیقه ای به طول 

انجامید. نکونام در جشن قهرمانی الکویت، با پرچم ایران حاضر شد.

تیم ملی فوتبال جوانان به امارات می رود
این تیم روز 29 اردیبهشت برای برگزاری اردوی تدارکاتی عازم 
اوکراین می ش��ود. در این س��فر 20 بازیکن تیم ملی را همراهی 
می کنند و قرار است 2 بازی دوستانه برگزار شود. این تیم خود را 

برای رقابت های قهرمانی آسیا 2014 در میانمار آماده می کند.

پیروزی شیاطین سرخ 
منچس��تر یونایتد در دیدار مقابل هال سیتی در 
هفته س��ی و چهارم لیگ برت��ر و در حضور بیش 
 از 75 هزار تماش��اگر با نتیجه س��ه بر یك پیروز

 شد.

برتری پرگل ناپولی مقابل کالیاری
ناپول��ی در آخرین دیدار هفته سی و شش��م س��ری 
A ایتالیا میزبان کالیاری بود و س��ه ب��ر صفر پیروز 
ش��د. مرتنس از روی نقطه پنالتی، پاندف و زمایلی 
در دقیقه های33، 43، 57 گل هارا به ثمر رساندند.

کي روش به تهران برگشت

کارلوس کي روش، سرمربي تیم ملي فوتبال ایران که پس از اردوي 
آفریقاي جنوبي ترجی��ح داد تعطیلي چند روزه بی��ن دو اردو را در 
ژوهانسبورگ سپري کند، آفریقا را به مقصد دوبي ترک کرد و پس 
از توقفي کوتاه در س��الن ترانزیت، صبح دیروز )چهارشنبه( ساعت 

10:30 به تهران رسید.
دومی��ن اردوي تیم ملي از عصر امروز)پنج ش��نبه( آغاز مي ش��ود و 
ملي پوش��ان پس از چند روز تمرین در تهران، 23 اردیبهشت راهي 
اردوي اتریش خواهند ش��د. با این اوصاف سرمربي تیم ملي فوتبال 
ایران به طور سرس��ختانه و فش��رده به دنبال آماده سازی تیم برای 

حضوری آبرومندانه در جام جهانی2014 برزیل است.

داراکا نماینده تنیس استان

تیم تنیس داراکا نماینده اس��تان اصفهان، در فص��ل جدید تنیس 
باشگاه های کشور خواهد بود.

به این ترتیب این مسابقات ) جام خلیج فارس ( از 1۸ مرداد ماه آغاز 
می شود و مقرر شد تنیس��ورها به صورت رفت و برگشت و هفتگی با 
یکدیگر به رقابت بپرازند و از سویی دیگر تیم ها موظف به معرفی تیم 

زیر 1۸ سال هم هستند.
گفتن��ی اس��ت فصل گذش��ته ب��ا انح��الل تی��م تنیس س��یمین 
س��پاهان، اصفهان در لیگ برت��ر نماینده ای نداش��ت ک��ه به این 
 ترتی��ب دوره غیب��ت اصفهان��ی ه��ا در لی��گ تنی��س پای��ان

 می یابد.

بازی برای ایران، سیاسی نیست

استیون )مهرداد( بیت آش��ور می گوید: انتخاب تیم ملی ایران برای 
ادامه دوران بازیگری  اش در فوتبال، به هیچ وجه مرتبط به مس��ایل 
سیاسی نیست، اگرچه عده ای خالف این باور را دارند. وی همچنین 
گفت: فرهنگ، بخشی از توس��ت. تو می دانی که پدر و مادرت کجا 
متولد ش��ده اند. بنابراین من واقعا احس��اس می کنم که پیوندهای 

قوی دارم.
 لس آنجلس تایمز در گزارش��ی درباره این بازیکن فوتبال نوش��ت: 
بیت آش��ور یك آدم مزدور نیست. اگر فدراس��یون فوتبال آمریکا با 
همان حرارتی که ایرانی ها دنبال بیت آشور بودند، برای این بازیکن 

تالش می کردند، شاید او خوشحال می شد که در خانه بماند.

بیت آشور در پاسخ به تایمز:تیم اصفهانی در جام خلیج فارس23 اردیبهشت آغاز اردوی اتریش
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فوتسال ایران در حال درجا زدن 

است
حسین افضلی/ كارشناس فوتسال

آیا ما در رنکینگ جهانی فوتسال ترفیع درجه داشته ایم یا تنزل 
درجه؟ به راس��تی قبال  چهارم جهان بوده ایم و حاال هفتم جهان که این 
نشان از درجا زدن فوتسال ایران است. به نظر بنده تیم دوم با تیم دوازدهم 

فوتسال، هیچ تفاوتی ندارد. زیرا مسابقات بزرگی در ایران نیست.
 همچنین تنها یك تیم می تواند در جام باش��گاه های آسیا حضور داشته

 باشد.
مسابقات جام باش��گاه های فوتسال 
 آس��یا دو س��ال ی��ك ب��ار برگ��زار

 می شود.
ببینیم فوتسال ایران کجا بوده است 
و به کجا رسیده است و اگر مسؤوالن 
کاری نکنند، در آینده ضعیف تر هم 

خواهد شد. 
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مدیران بانک ها مجموعه خود را 

مستثنی از قانون های موجود ندانند
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: قوانی��ن، ابالغیه ه��ا و 
بخشنامه های مربوط به تمامی بانک ها یکسان بوده و مدیران برخی 
بانک های این اس��تان نباید مجموعه خود را مستثنی از قانون های 
موجود بدانند. قاس��م س��لیمانی دش��تکی گفت: مجموعه مدیران 
دستگاه های اجرایی و بانک های عامل، باید با برنامه ریزی های علمی 
زمینه رفع مشکالت مربوط به بخش های مختلف را به ویژه در زمینه 
تولید فراهم کنند. وی تاکید کرد: از ابت��دای فعالیت دولت یازدهم 
بسیاری از مشکالت موجود در طرح های تولیدی، رفع و پروژه های 

جدیدی بهره برداری شدند.

برگزاری مسابقه کاریکاتور دیجیتال 
در چهارمحال و بختیاری

مدیر مجتم��ع دیجیت��ال چهارمح��ال و بختیاری گفت: مس��ابقه 
کاریکاتور با عنوان رسانه های دیجیتال در اس��تان برگزار می شود.

کامیار محبوبیان اظهار کرد: این مسابقه با موضوع رسانه دیجیتال و 
تهدید دنیای مجازی در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار 
می ش��ود. وی گفت: گروه سنی برای ش��رکت در این مسابقه آزاد و 
عموم مردم می توانند در این مسابقه شرکت کنند و برای نفرات برتر 
جوایز نفیسی از قبیل یک تا 3 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

جشن گلریزان
 دراستان برگزار می شود

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشن گلریزان 
در این استان خبر داد. علی نظری با بیان این که جرم بیشتر زندانیان 
در استان چهارمحال و بختیاری مواد مخدر است، اظهار کرد: در این 

استان 9.84 درصد از زندانیان نیز مرتکب جرایم غیرعمد شده  اند.
وی افزود: تصادف و بدهی مالی بارزترین نمونه جرایم غیرعمد برای 
زندانیان اس��تان چهارمحال و بختیاری است.علی نظری با اشاره  به 
آخرین عفو که شامل حال زندانیان اس��تان چهارمحال و بختیاری 
شده، بیان داشت: آخرین عفو به مناسبت روز زن و مقام مادر بود که 
20 نفر از مددجویان واجدالشرایط پرونده  آن ها جهت بررسی نهایی 

به دادگستری فرستاده شد.

7 هزار زائر از استان به مرقد امام 
خمینی اعزام می شوند

 فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م)ع( چهارمحال و بختی��اری از اعزام 
7 هزار زائ��ر از این اس��تان به مرقد مطه��ر امام خمین��ی خبر داد. 
رضامحمد سلیمانی در نشست ستاد بزرگداشت سالروز ارتحال امام 
خمینی)ره( اظهار کرد: به گفته مقام معظم رهبری قدرت معنویت، 
روحیه جهادی و اهمیت دادن به کار را باید از امام راحل آموخت که 
برای همه مفید فایده است. وی افزود: باید مراسم سالروز بزرگداشت 

ایشان هرچه باشکوه تر برگزار شود.

اخبار کوتاه 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ساالنه 3۵ هزار تن 
گوشت قرمز در چهارمحال وبختیاری تولید می شود. برزو هیبتیان اظهار کرد: هم اکنون این مقدار از 
میزان تولید پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه که به میزان 32 هزار و 200 تن بوده، جلوتر است.

7
در دانشگاه

برگزاری  نوزدهمین المپیاد 
علمي دانشجویي در شهرکرد 

رییس دانشگاه شهرکرد گفت: هم زمان با سراسر کشور مرحله  
اول نوزدهمین المپیاد علمي دانشجویان مقطع کارشناسي در 

دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
 اسماعیل اسدی اظهارکرد: هم زمان با سراسر کشور مرحله  
اول نوزدهمین المپیاد علمي دانشجویان مقطع کارشناسي 
کش��ور، با هدف کشف اس��تعدادهاي درخش��ان، تشویق و 
ترغیب دانش��جویان به مطالعه وتحقی��ق و همچنین ایجاد 
فرصت هاي مناسب براي اعتالي علمي آنان، با حضور 26 نفر 

از دانشجویان ممتاز این دانشگاه برگزار شد.
 وی افزود: در این مرحله از المپیاد دانش��جویي، دانشجویان 
دانشگاه هاي قطب هاي 8 گانه  کشور، در 10 رشته  شامل زبان 
و ادبیات فارسي،  ادبیات داس��تاني، ژنتیک، زیست شناسي 
عمومي، مهندس��ي مکانیک، مهندس��ی برق )گرایش های 
الکترونیک و قدرت(، مهندسی عمران، مهندسی کشاورزی 
)گرایش های زراعت و اصالح نباتات( و رش��ته ی حقوق، به 

رقابت پرداختند. 
اسدی خاطرنش��ان کرد: نتایج مرحله  اول این المپیاد اواخر 
خرداد ماه اعالم خواهد ش��د و برگزیدگان ه��ر قطب به دور 

نهایي المپیاد کشور راه خواهند یافت. 
به گفته وی، برگزیدگان برتر مرحله نهایي المپیاد دانشجویي 
کشور، از بورس هاي تحصیلي در مقاطع باالتر، امکان ادامه  
تحصیل بدون آزمون ورودي در مقطع کارشناس��ي ارش��د 
و دیگر تس��هیالت بنیاد ملي نخبگان و دفتراس��تعدادهاي 

درخشان وزارت علوم بهره مند مي شوند.
تجلیل ازفعاالن اردوهای جهادی در دانشگاه 

شهرکرد 
ویژه  برنامه  »شکوه هجرت« به منظور تجلیل از گروه جهادي 
شهید علم الهدي دانشگاه شهرکرد و فعاالن اردوهاي جهادي 
استان چهارمحال وبختیاری با حضور مسؤول بسیج سازندگی 

کشور در این دانشگاه برگزار شد.
مسؤول بسیج دانشجویی اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
ویژه  برنامه شکوه هجرت ضمن تشکر از همه  تالشگران فعال 
در عرصه  اردوهای جهادی، اقدامات آنان را بسیار ارزشمند  و 

قابل تقدیر دانست.
 احمد راس��تینه افزود: جهادگرانی که ب��رای گام نهادن در 
مسیر ایثار و نوع  دوستی س��ختی حضور در مناطق محروم 
کشور را به جان می خرند، در راس��تای تحقق فرامین رهبر 
 معظم انقالب قدم گذاشته و در این راه با تمام وجود مجاهده 

می کنند.

فرش دستبافت بختیاری یکی از مهم ترین انواع فرش در ایران به 
شمار می رود. این فرش که توسط دست های بانوان چهارمحالی 
بافته می شود توانسته نام چهارمحال و بختیاری را در جهان زنده 
نگه دارد و به یکی از پر س��ود ترین زمینه ه��ای اقتصادی در این 
 استان تبدیل شود. استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از 
 اس��تان های صاح��ب س��بک در صنعت ف��رش کش��ور قلمداد 
می ش��ود؛ صنعت فرش دس��تباف در ای��ن اس��تان از نظر ارزش 
افزوده، اشتغالزایی و حجم س��رمایه گذاری دارای سومین جایگاه 
 پس از کشاورزی و دامپروری اس��ت. فرش های دستبافت استان 
چهار محال و بختیاری در چهار سبک بختیاری، یلمه، ن�ایی��نی 
و گبه تولید می شود که بیش��ترین درصد تولید آن، به کشورهای 
غربی و حوزه خلیج فارس صادر می ش��ود. طبقه بندی طرح ها و 
نقوش قالی ایران از جمله مباحث مهمی اس��ت که در شناسایی و 

حفظ و حراست ازطرح های ایرانی دارای ضرورتی اساسی بوده و به 
ویژه اهمیت آن در دوره معاصر با توجه به گستره وسعت طرح ها، 
 تقلید و عدم شناسایی آنها رو به فزونی است. فرش بختیاری یکی از 
مهم ترین فرش های تولیدی در کش��ور اس��ت که شهرت باالیی 
در خارج از کشور دارد و این در حالی اس��ت که شهرت این فرش 
در خارج، بیش��تر از داخل ایران اس��ت. فرش بختیاری با توجه به 
نوع تولی��د و کیفیت باال و رنگ ه��ای ثابت، توانس��ته در خارج از 
 کشور در کشورهای غربی مانند آلمان، آمریکا وکشورهای حوزه 
خلی��ج فارس ش��هرت باالیی کس��ب کن��د. هنگامی ک��ه کلمه 
 فرش بختی��اری را ب��ا واژه )Bakhtiari Rug( در س��ایت های 
جس��ت و جوگر تایپ می کنیم، متوجه می ش��ویم شهرت فرش 
بختیاری در بین فعاالن فرش کش��ورهای مختلف جهان بس��یار 
باال است و در س��ایت های معروف فروش، نام استان چهارمحال 

و بختیاری و انواع مختلف فرش تولی��دی آن که به مناطق تولید 
آن ش��هرت گرفته، به راحتی مشاهده می ش��ود. نام این استان و 
نوع فرش تولیدی آن به صورت التین در س��ایت های مهم فروش 
فرش جهانی آورده و قیم��ت های باالی نیز برای ف��روش آنها در 
نظر گرفته شده اس��ت. در یکی از س��ایت های مهم فروش فرش 
جهانی در خصوص فرش بختیاری این گونه بیان شده است: فرش 
بختیاری در رش��ته کوه های زاگرس ایران و به طور عمده توسط 
روستاییان و عشایر منطقه بافته شده است. الگوی فرش بختیاری 
به طور عمده هندس��ی، گاهی اوقات نیمه هندس��ی، و به ندرت 
 خمیده است.  فرش ها بسیار متراکم بافته شده و در آنها رنگ های 
پر جنب و جوش مانند قرمز عمیق، سبز، قهوه ای و بژ معموال مورد 
استفاده قرار گرفته است. شایع ترین طرح بختیاری، طراحی باغ، 
که متشکل از مربع، مستطیل شکل، الماس یا محفظه شش گوشه 
پر از انگیزه های گل، مانند یک درخت بید، درخت س��رو، درخت 
انگور، یک گلدان، یا یک پرنده نشس��ته بر روی ش��اخه هاس��ت. 
فرش بختیاری در خارج از کشور بس��یار بازار پسند است. یکی از 
کارآفرینان استان چهارمحال و بختیاری در زمینه تولید و فروش 
فرش بختیاري  مي گوید: فرش بختیاری توانسته جایگاه خود در 
خارج از کش��ور پیدا کند و با قیمت های باال خرید و فروش شود.

سید جالل الدین موسوی اذعان داشت: در خصوص فرش بختیاری 
بس��یاری از فعاالن خرید و فروش فرش بین المللی، اطالعاتشان 
بسیار باال اس��ت. وی تصریح کرد: فرش بختیاری توانسته استان 
چهارمحال و بختیاری را در بس��یاری از مناط��ق مختلف جهان 
معرفی کند و بسیاری ازخارجی ها این اس��تان را به نام فرش آن 

می شناسند. 
وی  با اش��اره به این ک��ه فرش بختی��اری انواع مختلف��ی دارد و 
انواع آن با منطقه تولید آن مشخص شده اس��ت، اظهار داشت: از 
فرش های معروف که امروز در بس��یاري از کشورها خواهان زیاد 
دارد فرش چالش��تر )chalshotor(، فرش فرخ ش��هر )قهفرخ

qafarokh(، شلمزار و... است. موس��وی بیان داشت: 80درصد 
فرش بختیاری به کش��ورهای اروپایی، آس��یای میانه، آمریکای 
جنوبی، چین، آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

وی اذعان داش��ت: فرش بختیاري از دیر باز به خاطر نقش، رنگ 
 و همچنی��ن دوام ب��اال، از محبوبیت خاص��ی برخوردار ب��وده واز

 طرح هاي مهم فرش بختیاری می توان به طرح هاي خشتي، قابی، 
درختي، لچک و ترنج، گلداني، قاب سماور، محرابي، سر و کاج ،گل 
مینا و طرح هاي تلفیقي اشاره کرد. این کارشناس فرش در ادامه 
افزود:  باید با در نظر گرفتن طرح هاي اصیل و س��الیق مشتریان، 
 به تولید و بافت فرش هایي با  طرح هایي نو که اصالت وکیفیت را با 
رن��گ ه��اي  طبیعي ب��ه هم��راه دارد، دس��ت زده ش��ود. فرش 
 زمینه  مناس��بي براي کمک به توس��عه اقتصادي، ایجاد ش��غل،

 سرمایه گذاري و بهره وري باال است. 
 وی  بیان ک��رد: در راس��تای فروش فرش، س��ایتی را ب��ا آدرس

 www.bakhtiarirug.com براي  آشنایي بیشترعالقه مندان 
به فرش بختیاري ایجاد کرده ایم.

وقتی دستان پینه بسته موجب شهرت یک منطقه می شود

فرش بختیاری همراه با نیاز جهانی

    تولید ساالنه ۳۵ هزار تن گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری 

 فرش دس�تبافت بختیاری یک�ی از مه�م ترین ان�واع فرش در ای�ران به ش�مار م�ی رود. این فرش که توس�ط
  دست های بانوان چهارمحالی بافته می شود، توانسته نام چهارمحال و بختیاری را در جهان زنده نگه دارد و به یکی از
  پر س�ود ترین زمینه های اقتصادی در این استان تبدیل ش�ود. اس�تان چهارمحال و بختیاری، به عنوان یکی از
 استان های صاحب س�بک در صنعت فرش کشور قلمداد می شود. صنعت فرش دس�تبافت در این استان از نظر 
 ارزش افزوده، اش�تغالزایی و حجم سرمایه گذاری، دارای س�ومین جایگاه پس از کش�اورزی و دامپروری است. 
فرش های دستبافت استان چهار محال و بختیاری در چهار سبک بختیاری، یلمه، ن�ایی��نی و گبه تولید می شود 

که بیشترین درصد تولید آن، به کشورهای غربی و حوزه خلیج فارس صادر می شود.

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

فقدان سند مالکیت 
دارای  فرزند نصیر خان  فریدون زندی   23122 شماره 93/455/24/وآقای 
شناسنامه شماره 82 میمه و کد ملی شماره 6229859531  باستناد یک برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده مدعی است که 
از ششدانگ  قطعه  سند مالکیت تمامت چهار دانگ و یک سوم دانگ مشاع 
زمین مزروعی شماره 5543 فرعی از یک اصلی واقع در میمه دشت خندق 
جزء بخش ثبتی میمه  که در صفحه 12 دفتر 57 امالک ذیل شماره 8792 بنام 
گلین خانم طاهری فرزند نصراله  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب 
او  به  میمه   14 خانه  دفتر   1392/12/15 مورخ   39281 شماره  رسمی  سند 
انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشده و سابقه تامین و بازداشت 
ندارد و در قید رهن و وثیقه نمی باشد که بعلت جابجایی اثاثیه منزل مفقود 
گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده، است طبق تبصره 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر  قانون  نامه  آئین  یک اصالحی ماده 120 
کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
اصل  اعتراض  در صورت  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف  گردد. 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز – رئیس ثبت میمه 

اجرائیه

23123 شماره پرونده: 9204002004000196/1 شماره بایگانی: 9200487/2 
کشاورزی  مجید  به  بدینوسیله   139205102004003882 ابالغیه:  شماره 
ارکیده  بن بست  آبادی ساکن اصفهان خ شهید رجائی خیابان مهر  شریف 
پالک 49 که برابر گواهی مامور پست شناخته نگردیده  ابالغ می گردد که 
برابر سند رهنی شماره 37556-1388/8/18 بین شما و بانک اقتصاد نوین 
مربوطه به پالک 113/93 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان مبلغ 200000000 
بابت  ریال  و 50724813  بابت سود  ریال  و 19/314/814  اصل  بابت  ریال 
خسارت تا 92/2/4 و روزانه 189/272 ریال و هزینه بیمه بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 

زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . م الف: 15 اسدی – 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

 اجرائیه
بایگانی:  شماره   9204002004000435/1 پرونده:  شماره   23124
9201144/2 شماره ابالغیه: 139205102004003827 بدینوسیله به داریوش 
کهانجان  ساکن اصفهان  کوی امام خمینی خیابان شهید خسرو پور پالک 
52 کد پستی 33497-81477 بدهکار پرونده کالسه 9204002004000435/1  
که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند 
رهنی شماره 57159-1390/7/13 بین شما و بانک مهر اقتصاد اصفهان مبلغ 
476250000  ریال بانضمام 5000000 ریال حق الوکاله بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
لذا طبق  این اجرا مطرح می باشد  قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
ماده 18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
انتشار آگهی  این صورت بدون  اقدام در غیر  نسبت به پرداخت بدهی خود 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه مورد وثیقه ) ششدانگ یکدستگاه 

آپارتمان طبقه همکف 15182/6868/10537 بخش 5 اصفهان  تعقیب خواهد 
شد . م الف: 1811 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اخطاریه 
23125 شماره پرونده: 9204002003000744/1 شماره بایگانی: 9201260/1 
شماره ابالغیه: 139305102003000252 بدینوسیله به آقا ی محمود تاجمیر 
ریاحی فرزند حسن علی به شماره شناسنامه 81 و کد ملی 1290039259 
اعالم می گردد تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 1/1083 واقع 
در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان متعلق به شما در قبال طلب مدیریت شعب 
بانک سپه بازداشت گردیده است  لذا طبق ماده 87 آیین نامه اجرای مراتب 
بشما اخطار میشود ضمنا هر گونه نقل وانتقالی از طرف شما نسبت به مورد 
بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود در ضمن این آگهی در یک 
الف:  م   . است  گردیده  منتشر  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت 

2145 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9310100361701052  : ابالغیه  شماره    23111
متین   علیرضا   / خواهان   921240  : بایگانی  شماره   9209980361701228
وجه  مطالبه  به خواسته  نژاد   پروین  مهدی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 28 دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  خیابان شهید نیکبخت –  باغ باال – 
ثبت  به کالسه 9209980361701228  ارجاع و  اتاق شماره 214  طبقه 2   –
گردیده که وقت رسیدگی آن 1/4/1392 و ساعت :12:15 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
تا  االنتشار آگهی می شود  از جراید کثیر  دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 2975 شعبه بیست و هشتم  دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
بذر  مهدی رضایی  خواهان   416-92 کالسه  پرونده  در خصوص   23110

طرفیت  به  خودرو   به  وارده  خسارت  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  انی   
مورخ  برای روز شنبه  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  مرتضی شجاعی  
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  عصر   16 ساعت   93/3/24
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
ثانی دادخواست و ضمائم  این شعبه مراجعه و نسخه  به  از وقت رسیدگی 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را 
اختالف  دفتر شعبه 37 شورای حل  الف 2981  م  اتخاذ می شود    مقتضی 

اصفهان 

احضار متهم

پرونده:  شماره   9310100353300731 ابالغیه:  شماره   23126
کیفری  محاکم   930110 بایگانی:  شماره   9209980358601912
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری 
9209980358601912 برای ایمان حاتمی  به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه 
وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای 
رسیدگی برای مورخه 1393/5/5 ساعت 8:00 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
انتسابی در وقت مقرر  اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  مراتب یک نوبت منتشر 
در دادگاه حاضر گردد. بدهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 2483 شعبه 107 دادگاه عمومی 
کیفری اصفهان

اخطار اجرایی
23128 شماره: 1062/92 به موجب رأی شماره 1555 تاریخ 92/9/30 شعبه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
المکان محکوم است به:  اقامت: مجهول  : عظیم سر تیپی زاده  نشانی محل 
پرداخت مبلغ 34000000 ریال بابت اصل خواسته که چک شماره 143871 
 90/9/5 بتاریخ   610934 و   90/7/10 بتاریخ   142870 و   90/7/25 بتاریخ 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   116000 مبلغ  و    90/8/5 بتاریخ   610933 و 
حکم  اجرای  زمان  لغایت  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت 
خیابان  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  افتخاری   حسن  له  محکوم  حق  در 
رحیم ارباب ساختمان پویا واحد 1. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  مفاده آن 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  دارائی خود را  مزبور صورت جامع 
یک شماره  مجتمع   13 شعبه  دفتر  الف:2473  م  نماید.  اعالم  صریحًا   ندارد 

اصفهان 

اخطار اجرایی

23127 شماره: 1061/92 به موجب رأی شماره 1505 تاریخ 92/9/27 شعبه 
محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  13 شورای 
علیه : محسن حیدریان   نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 41730000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 102000 ریال بابت 
قانونی و هزینه نشر آگهی  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق  هزینه 
دادخواست  تقدیم  تاریخ   از  تادیه  تاخیر و  مبلغ 100000 ریال خسارت  به 
92/7/17 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق 
محکوم له احمد قدیری با وکالت خانم آسیه غالمی نشانی : اصفهان میدان 
از پزشکی قانونی پالک 24 طبقه  ابتدای خیابان فیض سمت چپ بعد  فیض 
فوقانی . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:2476 دفتر 

شعبه 13 مجتمع شماره یک اصفهان 

اخطار اجرایی

23132 شماره: 359/92 به موجب رأی شماره 866 تاریخ 92/6/26 شعبه 20 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه : 
جالل بهرامی فرزند اکبر    نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
92/4/4 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له 
و نیم عشر دولتی مجتبی محمدیان جوادی  بنشانی اصفهان بلوار کشاورز خ 
امیریه خ دکتر حسابی – مجتمع گلها بن بست الله پالک 322. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:2472 شعبه 20 مجتمع شماره 

یک اصفهان 

احضار متهم
پرونده:  شماره   9310100354600595 ابالغیه:  شماره   23130
کیفری  محاکم   930112 بایگانی:  شماره   9209980364902164
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری 
با  تهدید  اتهام  به  برمهینی   سازنده  حسین  برای   9209980364902164
و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  چاقو 
گردیده  تعیین   10:30 ساعت   1393/5/19 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است. 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   180 و   115 مواد  مقررات  اجرای  در 
جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
است  بدیهی  گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع 
خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور،  عدم  صورت  در 
شهرستان کیفری  عمومی  دادگاه   120 شعبه  منشی   2519 الف:  م   آمد. 

 اصفهان

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9310100354300442  : ابالغیه  شماره   23131
9209983752300693 شماره بایگانی : 930108 زهرا قریشی قهجاورستانی 
تقدیم  براتی  فاطمه  علیه  تلفنی  مزاحمت  بر  مبنی  شکایتی  بابا  حاجی  فرزند 
دادگاه های عمومی استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 
دادگاه عمومی ) کیفری ( استان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
138 ارجاع و به کالسه 9209983752300693 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/8/3 و ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 ) کیفری   ( دادگاه عمومی  دفتر شعبه 117  الف 2521مدیر  م  گردد.  حاضر 

شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9309970354200109  : دادنامه  شماره   23129
امیر  آقای  شاکی   920828  : شعبه  بایگانی  شماره   9209980359200230
امینی با وکالت آقای علی کیانی به نشانی اصفهان بوستان سعدی طبقه دوم 
تاالر زیتون واحد 29 متهم آقای رضا کیانی به نشانی مجهول المکان اتهام 
بررسی  با  دادگاه   : گردشکار  غیر  مال  انتقال   -2 غیر  مال  فروش   -1  : ها 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای 
می نمایدرای دادگاه در خصوص اتهام رضا کیانی ) محمد ( فرزند عبدالعلی 
دائر بر فروش مال غیر ) یک دستگاه خودرو ( موضوع شکایت  شاکی امیر 
امینی فرزند اسداله نظر به محتویات پرونده ، کیفر خواست دادسرای عمومی  
انقالب اصفهان  شکایت شاکی خصوصی تحقیقات انجام شده  اظهارات  و 
مطلعین و مالک اولیه خودرو عدم دسترسی به متهم و عدم حضور وی جهت 
امارات موجود  و  قرائن  به  نظر  و  آگهی  نشر  از طریق  اخطار  علیرغم  دفاع 
به  مستندا  فلذا  تشخیص  محرز  فوق  به شرح  نامبرده  بزهکاری  پرونده  در 
قانون تشدید  انتقال  مال غیر و ماده یک  به  قانون مجازات راجع  ماده یک 
بر  عالوه  را  نامبرده  کالهبرداری  و  اختالس   ، ارتشاء  مرتکبین  مجازات 
مال  پرداخت  و  تعزیری  حبس  یکسال  تحمل  به  صاحبش  به  مال  اصل  رد 
نمایدرای  می  محکوم  نقدی  جزای  بعنوان  دولت  صندوق  حق  در  ماخوذه 
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  ظرف  تلقی   غیابی  صادره 
 دادگاه می باشد .    م الف 2520 دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی

اصفهان 



رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله:
فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زيرا كه قرآن دل  مرده 

را زنده مى كند و از فحشاء و زشتى  باز مى دارد.

بیماران مبتال به دیابت به زودی می توانند با استفاده 
از یک چسللب مخصوص، سللالمت یا آسیب دیدگی 
عروق پا را به راحتی در منزل مورد بررسی قرار دهند.

آسللیب به اعصاب یا نوروپاتی دیابتللی – اختالل در 
عملکرد اعصللاب محیطی بدن – یکی از مشللکالت 
 شایع در دیابت های کنترل نشده محسوب می شود که

 50 درصد بیماران را درگیر می کند.
سللطوح باالی قند خون بیمار، باعث آسللیب دیدن 
شاخه های حسی اعصاب محیطی می شود. این مشکل 
با درد یا بی حسی همراه اسللت، اما خطر اصلی زمانی 
بروز می کند که زخم جزیی به عفونت شدیدی تبدیل 
شده و با گسترش عفونت، بافت از بین رفته و پزشکان 

مجبور به قطع پای بیمار می شوند.
تشللخیص به موقع نوروپاتی دیابتی در مراحل اولیه 
نیازمند کنترل منظم اسللت؛ یکللی از این روش های 
موجود »الکترومیوگرافی« است که شامل قرار دادن 
الکترودهللا درون عضالت و بررسللی عملکرد اعصاب 

محیطی است.
این روش در مراکز درمانی و زیر نظر متخصص انجام 
می شود، اما محققان روش ساده تری را ابداع کرده اند.

محققان با هللدف جلوگیللری از قطع پللای بیماران 
 Neuropad دیابتی در اثر نوروپاتی دیابتی، چسب
را تولیللد کرده انللد کلله بللا بررسللی وضعیللت عرق 
 کللردن، آسللیب دیدگی عللروق پللا را تشللخیص

 می دهد.
چسب پس از قرار گرفتن در کف پا در مدت 10 دقیقه 
میزان تعرق را بررسللی می کند؛ تغییر رنگ چسب از 
آبی به صورتی نشان دهنده مناسب بودن شرایط و عدم 
تغییر رنگ در اثر نبود عرق به معنای وجود مشکل در 

اعصاب پا است.
محققللان دانشللگاه آکسللفورد عملکللرد چسللب 
Neuropad را بللر روی 3000 بیمللار مبتللال 
به دیابللت مللورد بررسللی قللرار داده اند کلله نتایج 
بلله دسللت آمللده، حاکللی از دقللت 86 درصللدی 
 این چسللب در تشللخیص آسللیب دیدگی عللروق پا

 است.

آنچه درباره سنگ كليه 
نمى دانيد 

رییللس هفدهمین کنگللره انجمن اورولللوژی ایران 
گفت: تحقیقات نشان می دهد که بی تحرکی و ورزش 
نکردن و یا مشاغلی که نیاز به نشستن طوالنی دارد، در 

ابتال به سنگ کلیه بسیار موثر است.
دکتر عباس بصیری گفت: میزان بروز سنگ کلیه در 
کشور3/5 در هر 100 هزار نفر اسللت و با این شرایط 
ایران باالترین میزان بروز سللنگ کلیلله را در دنیا را 
دارد. وی بی تحرکی، نشستن طوالنی مدت، مصرف 
مواد غذایی نامناسللب و مصرف مایعات کم را در ابتال 
به سنگ کلیه موثر اسللت. رییس هفدهمین کنگره 
انجمن اورولوژی ایران با ارایه این آمار که که 8 تا 10 
درصد از جمعیت ایران به نوعی درگیر مشکل سنگ 
کلیه هستند، افزود: شیوع این بیماری در کشور بسیار 
باال است. بصیری گفت: بررسللی ها نشان داده است، 
افرادی که سنگ کلیه خود را درمان نمی کنند، دچار 

عود مجدد این بیماری پس از پنج سال می شوند.
وی بیمللاری پروسللتات در مللردان را شللایع ترین 
 بیماری در رشته اورولوژی دانست و گفت: 30 درصد 
مراجعه کنندگان به متخصصللان اورولوژی، بیماری 
مرتبط با پروسللتات دارند. به گفته بصیللری، دامنه 
این بیماری متنوع اسللت و می تواند شامل بزرگی و 
عفونت یا سرطان پروسللتات باشد و حدود 10 درصد 
از بیماران مبتال به پروسللتات نیاز بلله عمل جراحی 
دارند. وی به بررسللی وضعیت ابتالی زنان به بیماری 
سنگ کلیه پرداخت و افزود: این بیماری در زنان پس 
از دوره یائسگی، شیوع بیشللتری دارد، این در حالی 
است که ابتال به این بیماری در مردان جوان نیز بسیار 
اسللت. رییس هفدهمیللن کنگره انجمللن اورولوژی 
 ایران افزود: مشکالت دسللتگاه ادراری، یکی دیگر از

 مهم ترین بیماری های رایج در این رشللته است که 
البته اختالالت مادرزادی، بیشترین آمار دراین زمینه 

را به خود اختصاص می دهد.
وی هشللدار داد: مطالعللات نشللان داده اسللت کلله 
 سللیگار کشللیدن بیماری هللای کلیه و سللرطان را 
پیشللرفته تر می کند.بصیری، وجود خللون در ادرار 
را یکی از مهم ترین عالیم هشللدار دهنده برای افراد 
دانست و گفت: بیماران باید این نشانه را جدی بگیرند 

و روند درمانی را پیگیری کنند.

 چسبى برای پيشگيری 
از قطع پای دیابتى ها
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

حکایت آموزنده فقط برو ! 
  یکي از شللاگردان شللیوانا همیشلله روي تخته سللنگي رو به افق 
مي نشست و به آسمان خیره مي شد و کاري نمي کرد. شیوانا وقتي 
متوجه بیکاري و بي فعالیتي او شد، کنارش نشست و از او پرسید چرا 
دسللت به کاري نمي زند تا نتیجه اي عایدش شود و زندگي بهتري 
براي خود رقم زند. شللاگرد جوان سللري به عالمت تاسف تکان داد 
 و گفت: تالش بي فایده اسللت اسللتاد! به هر راهي که فکر مي کنم، 
مي بینم و مي دانم کلله بي فایده اسللت. من مي دانم کار درسللت 
 چیست اما دست و دلم به کار نمي رود و هر روز هم حس و حالم بدتر

 مي شود! شیوانا از جا برخاست و دسللتش را برشانه شاگرد جوانش 
 زد و گفت: اگللر مي داني کجللا بروي خللوب برخیز و بللرو! اگر هم 
نمي دانللي، خوب از ایللن و آن، جهت و سللمت درسللت حرکت را 
بپرس و بعد که جهت را پیدا کللردي، آن موقع برخیز و در آن جهت 

برو! فقط برو و یکجا منشین! از 
یکجا نشسللتن هیچ نتیجه اي 
عاید انسان نمي شود. فرقي هم 

نمي کند آن انسللان چقدر دانش 
داشللته باشللد! اگر غم و اندوه داري در 

حین فعالیت و کار به آنها فکر کن! 
اگر مي خواهي معناي زندگي را 
درك کني، در اثناي کار و تالش 
این معنا را دریاب. مهم این است 

که دائم در حال رفتن به جلو باشي! 
پس برخیز و راه برو!

بال و نعمت خاص
از حکیمي پرسیدند: نعمتي که بر صاحبش رشک نبرند، یا بالیي که 

بر گرفتارش دلسوزي نکنند مي شناسي؟
گفت: آري، آن نعمت تواضع است و آن بال تکبر.

عابد و دزد
مردي سجاده عابدي را دزدید. عابد چون دید، دزد خجالت کشید و 
سجاده را واگذاشت و گفت: نمي دانسللتم که سجاده از توست. عابد 

گفت: چگونه نمي دانستي که سجاده از تو نیست؟!

 منبع:كشکول شيخ بهایي

شهر حکایت

امام رضا )ع( کسی است که او را سلطان ایران و شاه خراسانش 
می خوانند؛ سلللطانی با عظمت که پللس از رحلتش، عظمتش 
بیشتر و بیشتر نمایان شد و اکنون پس از گذشت بیش از هزار 

و دویست سال، همچنان همان سلطنت و عظمت را داراست.
یکی از بهترین توشلله هایی که می توان از زندگللی امامان )ع( 
فراگرفت، مرور بر اخالقیات ایشللان اسللت که خوشللبختانه، 
عالمان و محدثان شللیعه، با عنایت به این مهللم، در حد توان، 
به ثبت لحظللات حسللاس زندگی آنللان و فرمایشاتشللان در 
 این عرصه پرداخته اند. ابن شللهر آشللوب می نویسد: حضرت 
 رضا )ع( وارد حمام شد. یکی از کسانی که حاضر بود  و ایشان را

 نمی شللناخت  از آن حضرت خواسللت تا دالکی او را کرده، به 
اصطالح امروزه پشت او را کیسه بکشد. حضرت درخواست او را 
پذیرفت و مشغول کار شد. برخی که امام را می شناختند آن مرد 
را در باره امام رضا )ع( آگاه کردند و او مشغول عذرخواهی شد. 
با این حال امام به او آرامش داد و همچنان به دالکی او مشغول 
بود )مناقب ابن شهرآشوب:412(از امام رضا علیه السالم در باره 

تواضع و حد آن پرسش شد. حضرت فرمود: تواضع مراتبی دارد. 
از جمله آن که انسللان قدر و منزلت و اندازه خود را بشناسللد و 
همانجا و در همان حد متوقع باشد، آن هم با قلب سلیم و آرام. 
رفتارش هم با دیگران آنچنان باشللد که دوست دارد چنان با او 
رفتار کنند. اگر بدی هم دید با نیکی پاسخ دهد. خشمش را هم 
بتواند رام خویش سللازد. از دیگران هم درگذرد و البته خداوند 

نیکوکاران را دوست دارد )مسللند االمام الرضا - ع - 273/1(.
امام رضا )ع( برخوردهای مشاجره آمیز را که از سر خودخواهی 
و بزرگ بینی است، مردود دانسللت و فرمود چنین رفتارهایی 
سبب برآمدن غرور و از میان رفتن عزت انسانی می شود )امالی 
الطوسللی: 96/2(. ابراهیم بن عباس در باره اخالقیات امام رضا 
علیه السالم می گوید: زمانی که حضرت خلوت می کرد و سفره 
غذا پهن می شد، تمامی خدمتکاران را بر سر سفره می نشاند و 
با آنان غذا می خورد. )مسللند االمام الرضا علیه السالم: 45/1(. 
دیگری نقل می کند که در مسیر خراسان که بودیم سفره پهن 
شد و حضرت خدمتکاران سودانی را هم بر سر سفره نشاند. من 
اعتراض کردم. حضرت فرمود: خدای ما یکی است. مادر و پدر 
ما هم یکی است و پاداش به اعمال ما خواهد بود. )روضة الکافی: 
230( ابوعباد گوید: امام در تابستان روی حصیر می نشست و 
در زمستان روی پوسللت و لباس زمخت می پوشید و وقتی در 
 برابر مردم ظاهر می شللد، لباس تمیز و شللیک داشت. )عیون

 اخبار الرضا علیه السالم : 178/2(.

یادداشتى از دكتر رسول جعفریان

ریيس هيات مدیره مجتمع فرهنگى مطبوعاتى اصفهان اعالم كرد: با هدف تقویت سامانه توزیع جراید

روایت هایى شنيدنى از رفتارهای امام رضا)ع( با مردم

واگذاري مدیریت و نظارت ۱۴ كيوسك مطبوعاتي جدید به هيات مدیره

فضایللی، بعللد از بازنشسللتگی  شللاتل ها 
جابجایی شللاتل روی هواپیمایللی کلله برای 
نیز به تاریخ پیوسللت، زمین اسللتفاده می  شد 
منتقللل کللردن بدنلله اما بازکللردن قطعات و 
نبود. ناسللا به دو فروند بلله مللوزه بی دردسللر 
بوئینللگ 747 بللرای هواپیمللای تغییریافته 
بیللن مرکللز فضایللی جابجا کردن شللاتل ها 
 مجهز بللود، امللا بعد از کندی و دیگر پایگاه ها 
شللدن  شاتل  های فضایی، دیگر بازنشسللته 

نیازی به این هواپیماهای غول پیکر نبود.
 به همین دلیل، کارشناسان ناسللا ابزارهای کلیدی این هواپیما را از آن جدا کرده و بدنه را برای 
انتقال به مرکز فضایی هوستون در تگزاس آماده کردند. انتقال بدنه از طریق بزرگراه انجام شد، اما 
در مراحل آخر این جا به جایی، در خروجی بزرگراه به پارکینگ ناسا عملیات به مشکل برخورد. 
ارتفاع هواپیما از خطوط انتقال برق بیشتر بود و به همین دلیل، مهندسان برق با احتیاط کامل 

کابل  های برق را باال بردند. 
برای مهندسان ناسا که روزگاری نه چندان دور پیچیده  ترین فضاپیمای رفت و برگشت را به فضا 

پرتاب می کردند، چنین مشکالتی البته بیشتر به شوخی شباهت دارد!

کتاب »غذا و روحیه« الیزابت سومر، نویسنده 
مواد غذایی که هنگام می گویللد: در انتخللاب 
بیشللتری بلله خللرج شللب می خورید، دقت 
می شللود، چه کم چه دهید. مللواردی که ذکر 
چند سللاعت در حالت زیاد بدن شما را به مدت 
قرار خواهد داد. سیر، نللاآرام و ناخوشللایندی 
دیگر صددرصد، غذا را انواع فلفل و هر نوع ادویه 
باعللث افزایش ضربان خوشمزه تر می کند، اما 
هضم غذا می شوند.قلللب و مشللکالتی در 

اگر بیش از اندازه غذا بخورید، معده زمان بیشللتری برای هضم الزم خواهد داشللت. خواب شب 
بسیار مهم است پس وعده غذایی پرحجم را به ناهار اختصاص دهید و برای شام غذایی سبک در 

حدود 500 کالری بخورید. 
همچنین گنجاندن سبزیجات در وعده غذایی شب هیچ ایرادی ندارد اما سعی کنید سبزیجات 
نفاخ مانند جوانه گندم، گل کلم، کلم بروکلی ... را در وعده ناهار خود مصرف کنید. معده پر از باد، 
هر کسی را بیدار نگه می دارد. آرام غذا بخورید و از آن لذت ببرید. هنگامی که سریع غذا می خورید، 
 همراه با هللر لقمه مقدار زیادی هللوا به داخل معده می فرسللتید و همین باعللث ناراحتی معده

 می شود.

اثر غذا بر خواب خوش دردسرهای ناسا بعد از بازنشستگى شاتل 

     

رییس هیات مدیللره مجتمع فرهنگللی مطبوعاتی اصفهللان از واگذاري 14 کیوسللک 
مطبوعاتي جدید به هیات مدیره مجتمع مطبوعاتي اصفهان با هدف تقویت سامانه توزیع 

جراید خبرداد.
14 کیوسللک مطبوعاتللي بلله  ابراهیللم معتمللدي بللا اعللالم ایللن خبللر گفللت:
منظللور سللاماندهي کیوسللک هللاي مطبوعاتللي سللطح شللهر، آماده سللازي شللده 
و بنا به درخواسللت هیات مدیللره و موافقت شللهردار اصفهللان مقرر شللده مدیریت و 
 نظللارت بر ایللن کیوسللک ها برعهللده هیللات مدیللره مجتمللع فرهنگللی مطبوعاتي

 قرار  می گیرد. 
وي تاکید کرد:طرح ساماندهي کیوسک هاي مطبوعاتي به منظور تقویت جراید و امکان 

دسترسی راحت عموم شهروندان به نشریات به اجرا درآمده است. 
وی با تاکید بر این که شللهرداری اصفهان در ادامه روند حمایت خود از توسعه فرهنگی 
بر مبنای توسعه ظرفیت های رسانه ای پس از سللرمایه گذاری در ساخت اولین مجتمع 
مطبوعاتی کشللور، هم اکنون ارتقای کمی و کیفی توزیع مویرگی مطبوعات در سللطح 
شللهر را نیز مورد توجه جدی قرار داده اسللت، تاکید کرد:یکی از دغدغه های عمده ای 
که منجر به برنامه ریزی برای سللاخت مجتمع مطبوعاتی شللد، اوضاع نابسللامان توزیع 
مطبوعات در محل فعلی بود کلله امیدواریم به زودی با برنامه ریزی مدونی که از سللوی 
 هیات مدیره مجتمع مطبوعاتی در حال انجام اسللت، تحول مهمی در امر توزیع نشریات

 رخ دهد.
معتمدی با اشللاره بلله برگزاری جلسلله هیللات مدیللره مجتمللع تاکید کللرد: در کنار 

دغدغلله راه انللدازی هرچلله سللریع تللر ظرفیللت هللای اداری و خدماتللی مجتمللع 
مطبوعاتللی، یکللی دیگللر از اقدامللات بسللیار خوبللی کلله عملیاتللی شللد، موافقللت 
 بللا واگللذاری کیوسللک هللای جدیللد مطبوعاتی بلله هیللات مدیللره ایللن مجموعه

 فرهنگی بود. وی با اشللاره به این که 14 کیوسللک جدید مطبوعاتی با طراحی متناسب 
بللا کاربری یک کیوسللک مطبوعاتللی آماده نصب در نقاط مختلف شللهر شللده اسللت 
 گفت: توزیع مطلوب نشریات در کل شللهر اصفهان، مسللتلزم هماهنگی زنجیروار همه 
بخش ها از تحویل به توزیع کننللدگان تا فروش به مخاطبان اسللت و واگذاری مدیریت 
و نظارت 14کیوسللک جدید به مجتمع مطبوعاتللی و امکان مدیریت این کیوسللک ها 
از سللوی این مجموعه فرهنگی که خود راس هللرم چرخه مدیریت توزیع اسللت، اقدام 
بسیار شایسته ای بود که سللرانجام محقق شد. وی زمان نصب کیوسللک ها را طی یک 
ماه آینده دانسللت و تاکید کرد: مکانیزم هللای نظارتی و مدیریتی برای اسللتفاده بهینه 
 از ظرفیت کیوسللک های جدید از سللوی هیات مدیللره مجتمع مطبوعاتی در دسللتور 

کار است.
مدیر روابط عمومی شللهرداری اصفهان توسللعه کمی و کیفی کیوسک های مطبوعاتی 
را خواسته به حق مطبوعات اصفهان دانسللت و افزود: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسللالمی، باید همه زمینه های رشللد و تعالی مطبوعات را به عنوان یکی از 
شللاخصه های اصلی رشللد فرهنگی در جامعه مورد توجه قرار دهد. لذا توسعه کیوسک 
های مطبوعاتی به منظور قرار گرفتن بیش از پیش نشللریات در سبدفرهنگی خانوار، در 

دستور کار است.

وی ورود 14 کیوسللک جدیللد را گام اول در ایللن 
زمینه دانسللت و تاکید کرد: در تالشللیم با حمایت 
اعضای هیات امنا و هیات مدیره مجتمع و اصحاب 
رسللانه و مطبوعات، این توسللعه کمللی و کیفی را 
فاز به فاز بلله پیش ببریم.گفتني اسللت هفت عضو 
هیات مدیره مجتمع فرهنگللی مطبوعاتی اصفهان 
در اواخر سللال گذشللته با برگللزاری انتخابات در 
جلسلله هیات امنای مجتمع مطبوعاتی متشللکل 
از بیللش از 25 نفر از مدیران و چهره های شللاخص 
حوزه مطبوعللات و رسللانه های اصفهللان انتخاب 
شللدند.در این انتخابللات ابراهیم معتمللدی مدیر 
روابللط عمومللی شللهرداری اصفهللان، محمدرضا 
رضایی سرپرسللت روزنامه جمهوری اسالمی،ایرج 
ناظمللی سللردبیر روزناملله نصللف جهان،منصور 
گلناری سرپرسللت روزنامه رسللالت، امیللر اکبری 
سللردبیر روزناملله اصفهللان امللروز ، عبدالمجید 
مجیدی نژاد سرپرسللت روزنامه دنیللای اقتصاد و 
سعید سللاکت سللردبیر خبرگزاری ایمنا، به عنوان 
اعضللای اصلللی و محمدعلللی شللاه علللی سرپرسللت روزناملله کیهللان و رضللوان 
 اصغللری سللردبیر روزناملله اصفهللان زیبللا به عنللوان اعضللای علللی البللدل انتخاب

 شدند.
همچنین عبدالحسین جعفری سرپرست روزنامه سبحان و رضا صابری سرپرست روزنامه 

همشهری به عنوان بازرس انتخاب شدند.
همچنین در اولین جلسلله هیللات مدیللره، ابراهیم معتمللدی به عنوان رییللس، ایرج 

ناظمللی به عنللوان نایللب رییللس، محمللد رضللا رضایی بلله عنوان 
 خزانه دار و سللعید سللاکت به عنوان منشللی هیات مدیللره انتخاب

 شللدند. جلسللاتی برای فراهم نمودن بسللترهای الزم جهت فعالیت 
منسجم مطبوعاتی در حال برگزاری  است.

 ۱۴ كيوسك مطبوعاتي 
به منظور ساماندهي 

كيوسك هاي مطبوعاتي 
سطح شهر، آماده سازي 

شده و بنا به موافقت 
شهردار اصفهان مقرر 

شده مدیریت و نظارت 
بر این كيوسك ها 

برعهده هيات مدیره 
مجتمع فرهنگى 

مطبوعاتي قرار گيرد. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

