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صعود به جام جهانی
 غیرممکن است
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سالم  بر صـلح

2

به یمن تعامل س�ازنده و همه طرف ها و تهعد و توانایی هیات ها ، مذاکرات با موفقیت به انجام رس�ید و 
اختالف 10 ساله حل و فصل شد.محور های جمع بندی مذاکرات به شرح زیر است : 

- قدرت های جهانی،  برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال 
حقوق هسته ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین المللی محترم می شمارند.

- ده ها میلیارد دالر از درآمدهای ایران که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه در خارج از 
کشور مسدود شده است آزاد خواهد شد.

- ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرصه ها از جمله سرمایه گذاری در 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و سایر زمینه ها مرتفع خواهد شد.

- ایران به عنوان یک قدرت دارای فناوری هس�ته ای و برخوردار از برنامه هسته ای صلح آمیز، از جمله 
چرخه کامل سوخت و غنی سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار می گیرد.

- همه تاسیسات و مراکز هسته ای ایران به کار خود ادامه خواهند داد. بر خالف خواسته های اولیه طرف 
مقابل، هیچ کدام نه برچیده می شوند نه تعطیل.

- برای اولین بار پس از سه دهه تحریم غیر عادالنه، ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری مرتفع و امکان 
بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها فراهم خواهدشد.

- در حوزه انرژی صلح آمیز هسته ای،  زمینه همکاری های گسترده بین المللی با ایران در حوزه ساخت 
نیروگاه های جدید هسته ای، راکتورهای تحقیقاتی و پیش�رفته ترین حوزه های صنعت هسته ای ایجاد 

می شود.
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ت��اق بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن و  برنامه ه��ای ا
کش��اورزی تهران برای اقتص��اد دوران پس��اتحریم در 
س��ه مح��ور اع��ام ش��د.همچنین ب��ه نقل از س��ایت 
خب��ری ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع و مع��ادن ته��ران، 
مت��ن برنامه ه��ای اتاق ته��ران که از س��وی مس��عود 
خوانس��اری اعام ش��د، ب��ه ش��رح زیراس��ت:امضای 
توافقنامه هس��ته ای، دس��تاوردی بزرگ، خردمندانه و 
 آینده نگ��ر برای ایران اس��امی به ش��مار می آید. امروز

 به طور حت��م، تیم مذاکره کننده هس��ته ای پس از طی 
س��اعات و روزهای طوالنی گفت وگو با سران کشورهای 

غربی، خود را در ردیف نام های ماندگار...

4

ضمناً لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.
سایر موارد:

1- زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرمایید.

3- جهت اخذ اطالعات بیشتر در خصوص کلیه مزایده ها با شماره تلفن 03152574532 تماس حاصل فرمایید.

   آگهی فراخوان   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
دریافت اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

تخلیه از کشتی، حمل شهری از اسکله تا دپو و دپوسازی 1000000 تن کک و 9401547R1فراخوان1
زغالسنگ وارداتی در بندر امام خمینی)ره(

94/4/2994/5/10

نوبت دوم

مودیان محترم  مالیاتی:

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق 
سامانه www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را ارسال 

و مالیات مربوطه  را نیز پرداخت نمایید.
 آخرین مهلت ارائه اظهار نامه الکترونیکی عملکرد 1393 از 

 طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه
 سال جاری میباشد

پایان ماراتن نفس گیر مذاکرات 5+1 

بیماران تاالسمی بیشترین
 مصرف کننده خون در اصفهان 

مدی��رکل انتق��ال خ��ون اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
بیش��ترین مص��رف کنن��دگان خ��ون و ف��رآورده های 
 خون اس��تان اصفهان، بیم��اران تاالس��می و هموفیلی 

هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: می توان گفت که صعود 
به جام جهانی روسیه مثل یک عملیات غیرممکن برای ایران 

خواهد بود.
کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی این روزها دور از 
تیم ملی و دور از ایران است، هرچند که به واسطه دستیارانی 

که مثل چشمان او هستند، اوضاع و احوال...
نقش تأمین اجتماعی در رشد

 شاخص های اقتصادی
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی در بخش های مختلف،  زمینه رشد شاخص های 

اقتصادی این استان را فراهم می کند....

دستور اجرای 3
 ابرطرح جدید 

اس��تاندار اصفهان با اش��اره به جریان افت��ادن پروژه های 
مصلی، ورزشگاه نقش جهان و قطار شهری اصفهان اظهار 
داشت: در کنار این 3 ابر پروژه، 3 پروژه بزرگ در اصفهان 

آغاز به کار کرده و موزه بزرگ اصفهان...

رویترز، »بنیامین نتانیاه��و« با اعام اینکه 
توافق حاص��ل ش��ده در وین یک اش��تباه 
تاریخی اس��ت گفت: هر چه می توانم انجام 
می دهم تا از بلندپروازی های هسته ای ایران 

جلوگیری کنم.

برنامه های اتاق بازرگانی ایران 
بعد از تحریم اعالم شد

خشم  اشغالگر از توا فق 



يادداشت
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سالم بر صلح
امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است که اعالم کنیم که 

به یک توافق درمورد موضوع برنامه هسته ای ایران دست یافته ایم.
با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و مدیریت عالی، ما آنچه را که دنیا 
بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم. یک تعهد مشترک به صلح، تالش 
مش��ترک برای امن تر کردن دنیای مان. امروز همچنین یک روز تاریخی 
است؛ بدان جهت که ما در حال ساخت ش��رایط الزم برای اعتماد و ایجاد 

فصل جدیدی در روابط مان هستیم.

هیچ کس تصور نمی کرد که این کار آسانی باش��د. تصمیمات تاریخ ساز 
هرگز آس��ان نیس��تند. ولی به رغم همه فراز و فرودهای ای��ن مذاکرات و 
 تمدیدهای مکرر، امید و اراده ما را قادر س��اخت تا بر همه لحظات دشوار 
فائق آییم. ما همواره واقف بوده ایم که در قبال نس��ل حاضر و نس��ل های 
آینده مس��وولیت داریم. به یمن تعامل س��ازنده همه طرف ها، و تعهد و 
توانایی هیات های مان، ما با موفقیت مذاکرات را به انجام رسانده و اختالفی 

را که بیش از 10 سال به درازا کشیده بود، حل و فصل کردیم.
طی دهه گذشته، افراد بس��یاری در پیش��برد این مذاکرات دشوار نقش 
 داشته اند و ما از همه آنها تش��کر می کنیم؛  همانطور که مایلیم از آژانس

 بین المللی انرژی اتمی برای نقش اساسی و همکاری نزدیک آن، و نیز از 
دولت اتریش برای حمایت و مهمان نوازی اش سپاسگزاری کنیم.

ما نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی و وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران، همراه با وزرای امور خارجه جمهوری خلق 

چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایاالت متحده آمریکا، 
 پس از ماه ها کار فش��رده در س��طوح و اش��کال مختلف، در اینجا در وین

  گرد ه��م آمدیم ت��ا متن » برنام��ه جامع اقدام مش��ترک« را ب��ر مبنای 
مولفه های اساس��ی که در تاریخ 13 فروردین ماه در لوزان سوئیس مورد 
موافقت واقع ش��د، مذاکره کنیم.امروز، ما متن نهایی »برنامه جامع اقدام 

مشترک« را مورد توافق قرار دادیم. 
گروه 1+5 و جمهوری اسالمی ایران از این »برنامه جامع اقدام مشترک« 
تاریخی که ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هس��ته ای ایران را تضمین 

 کرده و نش��انگر تغییر بنیادی��ن در رویکرد آنها نس��بت ب��ه این موضوع 
می باشد، استقبال می کنند. آنها انتظار دارند که اجرای کامل این برجام 
نقشی مثبت در صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی ایفا کند. ایران مجددا 
تاکید می کندکه تحت هیچ شرایطی در پی سالح های هسته ای، ساخت 
یا تحصیل آنها نخواهد بود.برج��ام،  دربرگیرنده برنامه  ی بلندمدت ایران 
مش��تمل بر محدودیت های توافق ش��ده در مورد برنامه هسته ای ایران 
 بوده، و لغو جامع همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز 
تحریم های چندجانبه و یک جانبه مرتبط با برنامه هسته ای ایران، شامل 

گام هایی برای دسترس��ی در زمینه های تجارت، فن آوری، تامین مالی و 
انرژی، را موجب خواهد شد.

برنامه جامع اقدام مش��ترک، مش��تمل بر ی��ک متن اصلی و 5 پیوس��ت 
 فنی در مورد موضوعات هس��ته ای، تحریم ها، همکاری در زمینه انرژی

  هس��ته ای صلح آمیز، تاس��یس کمیس��یون مش��ترک، و برنامه اجرایی 
می باش��د. این اس��ناد با ذکر جزییات و بس��یار دقیق و پیچیده هستند؛  

بنابراین نمی توان خالصه کاملی از آنها در اینجا ارائه کرد.

 متن کامل و پیوست های آن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و ظرف 
چندروز آینده توسط گروه 1+5 برای تایید توسط شورای امنیت به آن شورا 
تسلیم خواهد شد. ما می دانیم که این توافق مورد تدقیق و تامل ژرف قرار 
خواهد گرفت؛  اما آنچه که ما امروز اعالم می کنیم تنها یک توافق نیست، 
بلکه یک توافق خوب اس��ت. توافقی خوب برای همه طرف ها و برای کل 
جامعه بین الملل. این توافق فرصت های جدیدی را خواهد گشود و گامی 
اس��ت رو به جلو برای پایان دادن به بحرانی که بیش از 10 س��ال به طول 
 انجامیده اس��ت. ما متعهدیم تا اطمینان حاصل کنیم که با کمک آژانس 

بین المللی انرژی اتمی، این برنامه اقدام به طور کامل اجرا شود.
این پایان مذاکرات ماست؛  اما پایان کار مش��ترک ما نیست. ما همچنان 
 این وظیفه خطیر را مش��ترکا دنبال خواهیم ک��رد و از جامعه بین المللی

  م��ی خواهی��م ک��ه از اج��رای ای��ن ت��الش تاریخ��ی حمای��ت 
کند.

ادامه تحقیق و توسعه، فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین 
ایران در بازارهای جهانی، برداش��ته شدن تمامی تحریم های 
اقتص��ادی و مال��ی و ف��روش هواپیم��ای مس��افربری،کلیه 
 تحریم ه��ای اقتص��ادی و مالی ش��ورای امنیت لغ��و خواهد

 شد.
رآکتور آب س��نگین اراک به عنوان یک رآکتور آب س��نگین 
باقی مان��ده و ضمن مدرن س��ازی و اضافه ک��ردن قابلیت ها، 
آزمایش��گاه ها و تاسیس��ات جدید، خواس��ته های اولیه برای 
برچیده ش��دن یا تبدیل آن به رآکتور آب سبک کنار گذاشته 

شد.
به گ��زارش ف��ارس، جمهوری اس��المی ای��ران و دولت های 
عضو گ��روه 1+5 )ش��امل آمریکا، آلم��ان، انگلی��س، چین، 
فرانس��ه و روس��یه( همراه با نماینده عالی سیاس��ت خارجی 
اتحادی��ه اروپایی( پس از 22 ماه مذاکره س��خت و فش��رده، 
 س��رانجام در روز 23 تی��ر 1394 ب��رای رفع س��وء تفاهم ها 
در مورد برنامه صلح آمیز هس��ته ای جمهوری اسالمی ایران 
 و همزم��ان لغو تحریم ه��ای ظالمانه علیه ملت ای��ران تفاهم 

کردند.
در نتیجه این تفاهم که با رعایت چارچوب ها، دستورالعمل ها 
و خطوط قرمز جمهوری اس��المی ایران تدوین ش��ده است، 
 دس��تاوردهای زیر در حوزه هس��ته ای و لغو تحریم ها حاصل 

شد.
مولفه های��ی ک��ه در پ��ی خواهن��د آم��د خالص��ه ای 
از برنام��ه جام��ع اق��دام مش��ترک بی��ن ای��ران و 5+1  
اس��ت ک��ه در تاری��خ 23تی��ر 1394 بی��ن جمه��وری 
 اس��المی ای��ران و کش��ورهای 1+5 م��ورد تواف��ق واق��ع

 شد.
در نتیجه اين برجام:

- قدرت های جهانی،  برنامه هس��ته ای صل��ح آمیز جمهوری 
اسالمی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته ای 
 مل��ت ای��ران را در چارچوب معاه��دات بین الملل��ی محترم 

می شمارند.
-  برنامه هس��ته ای ای��ران که با قل��ب حقایق و ب��ه ناحق به 
عنوان تهدی��دی برای صل��ح و امنی��ت بین الملل��ی معرفی 
ش��ده بود، اکنون به موضوعی ب��رای هم��کاری بین المللی با 
 س��ایر کش��ورها در قالب اس��تانداردهای بین المللی تبدیل

 

می شود.
- ایران به عن��وان یک قدرت 
دارای فن��اوری هس��ته ای و 
برخوردار از برنامه هس��ته ای 
صلح آمی��ز، از جمل��ه چرخه 
کامل س��وخت و غنی سازی، 
توس��ط س��ازمان ملل متحد 
ق��رار شناس��ایی   م��ورد 

 می گیرد.
- قطعنامه  ه��ای تحریم��ی 
ناعادالن��ه ش��ورای امنی��ت 
س��ازمان ملل متحد، ش��امل 
کلی��ه تحریم ه��ای اقتصادی 
و مال��ی تحمی��ل ش��ده علیه 
کش��ورمان، در قال��ب ی��ک 
چارچ��وب م��ورد تفاه��م و از 

 طریق صدور ی��ک قطعنامه جدی��د به یک باره لغ��و خواهند
 شد.

- ب��ا ص��دور قطعنام��ه جدید ذی��ل م��اده 25 منش��ور ملل 
متحد، ضمن اش��اره ب��ه ماده 41 منش��ور صرف��اً در بندهای 
مرب��وط ب��ه لغ��و تحریم های گذش��ته، تح��ول ماه��وی در 
 نح��وه برخ��ورد ش��ورای امنی��ت ب��ا ای��ران ایج��اد خواهد 

شد.
- هم��ه تاسیس��ات و مراک��ز هس��ته ای ای��ران ب��ه کار 
خ��ود ادام��ه خواهن��د داد. ب��ر خ��الف خواس��ته های اولیه 
 ط��رف مقاب��ل، هی��چ ک��دام ن��ه برچی��ده می ش��وند ن��ه 

تعطیل.
- سیاس��ت جلوگی��ری از غن��ی س��ازی ای��ران شکس��ت 
ادام��ه خواه��د ای��ران  برنام��ه غنی  س��ازی   خ��ورد؛ 

 یافت.
- زی��ر س��اخت هس��ته ای ای��ران حف��ظ خواهد ش��د. هیچ 
 س��انتریفیوژی از بین نخواهد رف��ت و کار تحقیق و توس��عه 
بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله 

 8-IR 6 و-IR، 5-IR، 4-IR
ادامه می یابد.

- راکتور آب سنگین اراک،  به 
عنوان یک راکتور آب سنگین 
باق��ی مان��ده و ضم��ن مدرن 
سازی و اضافه کردن قابلیت ها، 
آزمایشگاه ها و تاسیسات جدید 
ب��ه آن ب��ا هم��کاری صاحبان 
پیش��رفته ترین و امن تری��ن 
فن آوری ه��ای روز جهان��ی، 
خواسته های اولیه برای برچیده 
ش��دن یا تبدیل آن ب��ه راکتور 
 آب س��بک ب��ه کنار گذاش��ته 

شد.
عن��وان  ب��ه  ای��ران   -
کنن��ده  تولی��د  ی��ک 
محص��ول  دو  خص��وص  ب��ه  هس��ته ای،  محص��والت 
 راهب��ردی » اورانی��وم غن��ی ش��ده « و »آب س��نگین«

 وارد بازارهای جهانی خواهد ش��د و تحریم ها و محدودیت ها 
علیه صادرات و واردات مواد هس��ته ای، که بعضاً 35 سال در 

جریان بود، بی تاثیر می شود.
- تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، 
گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده توسط 
اتحادیه اروپایی و آمری��کا که به بهانه برنامه هس��ته ای ایران 
 وضع شده اس��ت، در ابتدای اجرای توافق به طور یک جا لغو 

می شوند.
ل��زام ب��ر ممنوعی��ت فعالی��ت موش��کی کش��ورمان  - ا
ب��ه  بالیس��تیک،   موش��ک های  ح��وزه  در  جمل��ه  از 
محدودیت های��ی در ح��وزه موش��ک های طراح��ی ش��ده 
ب��رای س��الح هس��ته ای ک��ه جمه��وری اس��المی ای��ران 
 هیچ��گاه به دنب��ال آن نب��وده و نخواهد ب��ود، تبدیل خواهد

 شد.
- تحری��م تس��لیحاتی ای��ران لغو و ب��ا برخ��ی محدودیت ها 

جایگزی��ن خواهد ش��د؛ ب��ه نح��وی ک��ه ام��کان واردات یا 
ص��ادرات اق��الم دفاع��ی به ص��ورت م��وردی فراه��م و این 
 محدودیت ها نیز بعد از  پنج س��ال به طور کام��ل لغو خواهد

 شد.
- ممنوعی��ت خری��د اق��الم حس��اس ب��ا کارب��رد دو 
منظ��وره لغ��و و تامی��ن نیازه��ای ای��ران از طری��ق 
5 تس��هیل خواه��د  کمیس��یون مش��ترک ای��ران و 1+

 شد.
- تحری��م تحصی��ل دانش��جویان ایران��ی در رش��ته های 
 مرتب��ط ب��ا ان��رژی هس��ته ای به ط��ور کام��ل لغ��و خواهد 

شد.
- برای اولین بار پس از سه دهه تحریم غیر عادالنه، ممنوعیت 
خری��د هواپیم��ای مس��افربری مرتف��ع و امکان بازس��ازی 
 ناوگان هوایی کش��ور و ارتقای ایمنی پروازه��ا فراهم خواهد

شد.
- ده ه��ا میلی��ارد دالر از درآمده��ای ای��ران ک��ه ط��ی 
چن��د س��ال گذش��ته ب��ه دلی��ل تحریم ه��ای ظالمان��ه 
 در خ��ارج از کش��ور مس��دود ش��ده اس��ت آزاد خواه��د 

شد.
- بان��ک مرک��زی جمه��وری اس��المی ای��ران، کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی، ش��رکت ملی نفت ایران، ش��رکت ملی 
نفتک��ش و ش��رکت های تابعه، ای��ران ایر و بس��یاری از دیگر 
نهاده��ا، بانک ها و موسس��ات کش��ورمان )در مجموع حدود 
 800 ش��خص حقیقی و حقوقی( از ش��مول تحریم ها خارج 

می شوند.
- دسترسی بیشتر ایران به حوزه های تجاری، فناوری، مالی و 

انرژی تسهیل خواهد شد.
- ممنوعیت یا محدودی��ت همکاری های اقتص��ادی با ایران 
در تمام��ی عرصه ه��ا از جمل��ه س��رمایه گذاری در صنای��ع 
 نف��ت و گاز و پتروش��یمی، و س��ایر زمینه ها مرتف��ع خواهد

 شد.
- و باالخ��ره در حوزه ان��رژی صل��ح آمیز هس��ته ای،  زمینه 
همکاری های گس��ترده بین المللی با ایران در حوزه س��اخت 
نیروگاه ه��ای جدی��د هس��ته ای، راکتوره��ای تحقیقات��ی 
 و پیش��رفته ترین حوزه ه��ای صنع��ت هس��ته ای ایج��اد

 می شود.

محورهای  جمع بندی  مذاکرات

پايان ماراتن نفس گیر مذاکرات 5+1 



خبر خبر 

زاينده رود: موسس��ه هاي خیریه  یک مرکز تخصصی برای بانوان 
ایجاد کنند.

فرماندار شهرضادر جلسه س��تاد صیانت از حریم امنیت عمومی و 
دفاع از حقوق شهروندی که در سالن ش��هید باهنر فرمانداری این 
شهرستان برگزار شد، اظهار داشت وگفت: با ایجاد مرکز تخصصی 
 بانوان، م��ي توانن��د ماهیانه و یا هفتگی س��امت خ��ود را کنترل 

کنند.
وي اظهار داش��ت : اگرمي خواهیم جامعه اي بانشاط داشته باشیم 
باید مراکزپیش��گیري ها را افزایش دهیم. فرماندار شهرضا با اشاره 
به جلوگیري از بروز بیماری ها اظهار داش��ت: اکثر بیماري ها در اثر 
رعایت نكردن معاینات مي باشدکه با پیش��گیري از آنها دیگر نیاز 
نیست هزینه هاي باالیی رامتقبل و مجبور به خرید دستگاه دیالیز 
 و غیره شویم. وی دربخش دیگرسخنان خود گفت: روابط عمومی، 
مغز متفكر و آینه اداره مي باشد؛ وظیفه روابط عمومی فقط نوشتن 
پیام تبریک و تسلیت نیست. مدیران ادارات باید از طریق مسووالن 
روابط عمومی در خصوص نحوه عملك��رد و وضعیت اداره اطاعات 
دقیقی به مردم بدهند. وي درادامه افزود: برخی دستگاه ها اقدامات 
شایس��ته ای را انجام می دهند، ولی به دلی��ل اینكه روابط عمومی 
ندارند یا روابط عمومی آنها عملكردی ضعیف دارد، اقدامات شایسته 
آنها به بیرون منعكس نمی شود.گابی، فعال بودن و اجرای صحیح 
وظایف را از ش��اخصه های مهم یک روابط عمومی موفق دانس��ت 
وگفت: در برخی مواقع اش��خاصی را در رواب��ط عمومی ها منصوب 
می کنند که چند کار را همزمان انجام می دهند و وظیفه اصلی خود 
را نمی تواند به خوبی اجرا کنند. در این جلسه خانم قوامی مسوول 
کمیس��یون امور بانوان فرمانداری ش��هرضا گفت: توسعه فرهنگي 
مهم ترین عامل رشد یک شهرستان مي باشد. وي درادامه افزود: در 
بازرسی انجام شده از ادارات شهرستان شهرضا به دلیل نوع فرهنگ 
و بارقه ه��ای مذهبی، وضعیت حجاب مناس��ب اس��ت و کم ترین 
مشكل را در این زمینه داش��ته ایم. وي خاطرنشان ساخت: ترویج و 
 گس��ترش فرهنگ عفاف و حجاب در مدارس باید مورد توجه قرار 

گیرد.
قوامی تاکید کرد: مسووالن و کارمندان ادارات، تكریم و احترام  به 
ارباب رجوع و ایجاد آرامش در فضای ادارات را سرلوحه کار خود قرار 
دهند؛ که الزمه حفظ و پش��تیبانی و حمایت مردمی، ارائه خدمات 

بهینه به مردم است.
مسوول کمیس��یون امور بانوان فرمانداری ش��هرضا گفت: باید در 
ورودی ادارات شهرستان منشور حقوق شهروندی و عفاف و حجاب 
نصب شود؛ وي درادامه افزود: فعال ش��دن میز خدمت در راستای 
جلوگیری از سردرگمی مردم، از برنامه های ستاد صیانت از حقوق 

شهروندی است که رضایتمندی مردم را به دنبال دارد.

رییس اداره س��نجش و ارزش��یابی مهارت اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای اس��تان اصفهان گفت: حدود 26هزار نفر در سطح استان 
اصفهان طی سه ماهه نخست سال جاری در آزمون های مهارتی به 

رقابت با یكدیگر پرداخته اند.
مسعود دانشمند با اشاره به برگزاری آزمون های مهارتی در استان 
اظهار کرد: در طول سه ماهه نخست سال جاری آزمون های مهارتی 
ادواری، صنایع ساختمان، صنایع دس��تی و آزمون های پایان دوره 
آموزش��ی برای ارزیابی مهارت های مهارت آموزان در سطح استان 

برگزار شده است.
رییس اداره س��نجش و ارزش��یابی مهارت اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای اس��تان اصفهان با اش��اره به ارایه گواهینامه پس از قبولی 
افراد ش��رکت کننده در آزمون های مهارت��ی در زمینه های مختلف 
تصریح کرد: حدود 18 هزار نفر از افراد شرکت کننده در آزمون های 
مهارتی س��ال جاری در آزمون های پایان دوره آموزش��ی ش��رکت 
 کرده و با ش��رکت در ای��ن آزمون ه��ا مهارت های خ��ود را ارزیابی 

کرده اند.
وی با تاکی��د بر اینك��ه همچنی��ن اف��راد دارای مهارت هر س��اله 
برای دریاف��ت گواهینامه ه��ای مهارت��ی در آزمون ه��ای ادواری 
فن��ی و حرف��ه ای ش��رکت می کنن��د، اضاف��ه ک��رد: برگ��زاری 
 آزمون ه��ای ادواری ب��ه ص��ورت ه��ر س��ه ماه ی��ک ب��ار صورت 

می گیرد.
دانش��مند با اش��اره به رقابت 2هزار و 202 نفر در سطح استان در 
آزمون های ادواری س��ال جاری تاکید کرد: همچنین طی سه ماهه 
نخست س��ال جاری 2هزار و 63 نفر در آزمون های صنایع دستی و 
3هزار و 941 نفر نیز در سطح استان در آزمون های صنایع ساختمان 

به رقابت با یكدیگر پرداخته اند.

با پیشگیری می توان از بروز بیماری ها 
جلوگیری کرد

طی 3 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛

 رقابت حدود 26هزار اصفهانی 
در آزمون های مهارتی

نشس��ت تقدیر از ش��رکت کنن��دگان در کارگاه 
آموزش��ی کارگروهی اتاق اصفهان ویژه معلمان 
آموزش و پرورش استان اصفهان، با حضور رییس 
اتاق و معاون توس��عه اداره کل آموزش و پرورش 

استان اصفهان برگزار شد.
سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق اصفهان 
در این نشست گفت: فرهنگ زیر بنای اساسی هر 
بخش در جامعه از جمله کار و تولید است؛ و برای 
افزایش بهره وری اقتصاد ابتدا باید فرهنگ کار و 

کارآفرینی و کارگروهی ارتقا یابد.
وی با تقدیر از فعالیت کمیت��ه ارتقا فرهنگ کار، 
کارآفرینی و کارگروهی در اتاق خواس��تارفعال 
شدن این کمیته و تبدیل شدن به یک بخش ویژه 

در ساختار اجرایی اتاق اصفهان شد. 
 رییس اتاق اصفه��ان  تاکید کرد: ات��اق اصفهان 
به عنوان مادر تش��كل های اقتص��ادی می تواند 
حلقه  واس��ط و ارتباط��ی صنعتگ��ران و فعاالن 

اقتصادی با  آموزش و پرورش استان شود . 
وی اف��زود: چنانچه آموزش و پرورش بر اس��اس 
نیاز جامعه صنعت و تولید اس��تان نیروی انسانی 
مورد نیاز را آموزش دهد، می توان ش��اهد توسعه 
اقتصادی و علمی اس��تان در زمینه های مختلف  

باشیم.
سهل آبادی، از آمادگی اتاق برای برقراری ارتباط 
بین واحدهای صنعتی با آموزش و پرورش ش��د و 
گفت: در سه ماه تابس��تان می توان دانش آموزان 
را با محیط کار و تولید آش��نا س��اخت و آنان را به 
کارآفرینی و کار کردن در محیط های صنعتی در 

آینده تشویق کرد. 
»رحیم محمدی«معاون توسعه اداره کل آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان در این نشس��ت گفت: 
نیروی انسانی در کنار سایر سرمایه ها، منشا تولید 
ثروت است و این در حالیس��ت که در کشورهای 
توس��عه یافته 67 درصد تولید ث��روت  به نیروی 
 انس��انی مربوط می ش��ود و این عدد ب��رای ژاپن 

80 درصد و برای ایران تنها 32 درصد است.
وی اظهار داش��ت: 22 درصد تولید ناخالص ملی 
کشورهای توس��عه یافته صرف آموزش و پرورش 
مردم می شود؛ و در ژاپن این عدد 27 درصد و در 
ایران تنها 4 درصد اس��ت و این در حالیس��ت که 
میانگین جهانی این عدد 6 درصد است. محمدی 
با اشاره به تدوین س��ند تحول بنیادین آموزش و 

پرورش گفت: این وزارت خانه تنها وظیفه انتقال 
دانش ندارد؛ بلكه احیای پژوهش، تفكر و ایجاد و 
تقویت کارآفرینی  در بین دانش آموزان مهم ترین 

هدف این سند عنوان شده است.
وی ضم��ن اس��تقبال از هم��كاری نزدی��ک اتاق 
بازرگان��ی اصفهان با اداره کل آم��وزش و پرورش 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: آم��وزش و پرورش 
تاش می کند در جهت نیازه��ای جامعه نیروی 
انس��انی تربیت کند، و در این راستا اتاق بازرگانی 
می تواند نقش مهمی را ایفا کند . مصطفی رناسی، 
نایب ریی��س اتاق اصفهان در این نشس��ت گفت: 
نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی انس��انی 
جامعه بسیار حایز اهمیت اس��ت. مرتضی بیشه، 
عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این نشست 
برگزاری دوره آموزش��ی کارگروهی ویژه معلمان 
آموزش و پرورش  اصفهان را نخس��تین گام برای 
فرهنگ پذیری نوجوانان و جوانان برای کارگروهی 
دانس��ت و گفت: امیدواری��م با کم��ک اداره کل 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان شاهد برگزاری 
مداوم این دوره ها برای معلم��ان و دانش آموزان 
باشیم، تا فرهنگ کارگروهی پس از چندین سال 

در استان نهادینه شود.
علیرضا ن��ادری، مس��وول کمیته ارتق��ا فرهنگ 
کار ،کارآفرین��ی و کار گروه��ی ات��اق اصفه��ان 
در این نشس��ت ب��ا ارای��ه گزارش��ی از  عملكرد 

 کمیته در س��ال گذش��ته گفت: این کمیته برای 
فرهنگ س��ازی کار، کارآفرین��ی و  کارگروهی با 
بخش های مختلف و سازمان های مسوول جلسات 
کارشناسی برگزارکرد.   وی افزود: اصاح فرهنگ 
کار، کارآفرینی و کارگروه��ی در جامعه  نیازمند 
مشارکت تمامی س��ازمان های دولتی، خصوصی 
و خانواده ه��ا اس��ت. وحید قاس��می، عضو هیات 
علمی دانشگاه اصفهان و مدرس کارگاه آموزشی 
کارگروهی وی��ژه معلمان آم��وزش و پرورش در 
این نشس��ت گفت: پژوهش��گرانی در حوزه های 
روان  شناسی،جامعه شناس��ی، اقتصاد، مطالعات 
دینی و مدیریت پس از بررس��ی وضعیت فرهنگ 
کار، کارآفرینی و کارگروهی در اس��تان اصفهان، 
مجموعه ای شامل 20 پیش��نهاد به کمیته ارتقا 
فرهنگی کار، کارآفرینی و کارگروهی اتاق اصفهان 
ارایه ک��رد. وی اف��زود: طرح هایی به ن��ام فانوس 
و قاصدک ب��ا هدف آم��وزش کار گروه��ی برای 
معلمان آموزش و پرورش استان اصفهان و مربیان 
مهدکودک ها پیشنهاد شد که نخستین دوره برای 
16 معلم منتخب نواحی 3 و 6 آموزش و پرورش به 

همت اتاق اصفهان برگزار شد.
این استاد دانش��گاه گفت: دوره س��نی 4 الی 5 و 
12 الی 13 س��ال زمان فرهنگ پذیری برای یک 
فرد می باش��د و بایس��تی در این زمان ها فرهنگ 

کارگروهی به آنان آموزش داده شود.

نشست تقدير از شرکت کنندگان کارگاه آموزشی کارگروهی معلمان؛

حلقه ارتباطی  بین صنعتگران و آموزش و پرورش اصفهان
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مجسمه های سنگی عجیب و غریب! این مجسمه های سنگی تنها با استفاده از نیروی گرانش و پیدا کردن نقاط تعادلشان ساخته شده اند. 

ريیس اداره حمل و نقل مسافر اصفهان مطرح کرد: بیماران تاالسمی بیشترين مصرف کننده خون در اصفهان 

آمادگی ۵ هزار دستگاه ناوگان برای سفرهای تابستانی 

اس��تاندار اصفهان با اش��اره به جریان افتادن پروژه های مصلی، ورزش��گاه 
نقش جهان و قطار شهری اصفهان اظهار داش��ت: در کنار این 3 ابر پروژه، 
3 پروژه بزرگ در اصفهان آغاز به کار کرده و موزه بزرگ اصفهان، ش��رکت 
نمایشگاه های بین المللی اس��تان و موزه دفاع مقدس اصفهان از این جمله 

پروژه ها به شمار می روند.
رسول زرگرپور، با اشاره به وضعیت ساخت موزه بزرگ اصفهان افزود: این 
موزه طی 10 سال اخیر منتظر تصمیم گیری است؛ اما ما دیدیم که کارخانه 
ریسباف با 7/5 هكتار زمین مناس��ب این کار است؛ چراکه موقعیت خوبی 
دارد. این کارخانه دارای برخی سالن ها بوده که به عنوان میراث ثبت شده 

استان به شمار می رفته است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: بعد از صحبت های صورت گرفته با مالک این 
کارخانه، اکنون 280 میلیارد تومان برآورد اولیه خرید کارخانه ریسباف بوده 
و قرار است به جای مبلغ آن، در شهر اصفهان و س��ایر نقاط کشور با تعهد 

وزارت راه و شهرسازی زمین هایی به مالک داده شود.
مسابقه طراحی موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می شود

وی بیان ک��رد: در آین��ده ای نزدیک مس��ابقه طراحی م��وزه را هم برگزار 

می کنیم؛ چراکه باید این یک کار ماندگار و فاخری باش��د و پروژه ای باشد 
که 400 س��ال بعد هم کس��ی آن را نگاه می کند، مثل نگاه ما به سازه های 

صفوی باشد.
زرگرپور، با بیان اینكه فعالیت های ابتدایی  روی ای��ن پروژه در حال انجام 
است، خاطرنشان کرد: باید بگویم آثار فاخر و گران بهای بسیاری در پستوی 
خانه های اس��تان وجود دارد، اگر یک موزه داش��ته باش��یم، می توان تمام 
 این آثار را در آنجا ارایه کرد تا م��ردم آثار را حفظ کرده و از آنها اس��تفاده 

کنند.
کلنگ نمايشگاه بین المللی اصفهان 2 ماه آينده زده می شود

وی با اش��اره به ایجاد نمایش��گاه بین المللی اصفهان بیان کرد: اصفهان در 
صنعت، کشاورزی، گردشگری و صنایع دس��تی حرف نخست را می زند و 
شایسته نیست که این اس��تان با عظمتی چنین، یک نمایشگاه بین المللی 

استاندارد نداشته باشد.
استاندار اصفهان خاطرنش��ان کرد: مجموعه نمایشگاه بین المللی اصفهان 
دارای یک مش��كل حقوقی ب��ود که با اختص��اص 60 درصد س��هام آن به 
شهرداری، این مشكل برطرف شده و با توجه به نقشه های اجرائی در مدت 

2 ماه آینده کلنگ این نمایشگاه هم زده می شود.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بین المللی 75 هزار متر مكعب مساحت دارد 
و حدود 30 هزار متر مربع آن مسقف می شود و حدود 100 میلیارد تومان 
هم هزینه دارد که محل آن در نزدیک روشن شهر است؛ که دیوارکشی آن 
صورت گرفته و نقشه های اجرائی آن تائید  ش��ده که این یک کار بزرگ و 

ماندگاری برای اصفهان است.
زرگرپور درباره س��ومین ابرپروژه نصف جهان نیز خاطرنش��ان کرد: قطار 
سریع الس��یر نیز پروژه دیگری بوده که اقدامات موثری درباره آن اجرایی 
می شود و  آخرین مذاکرات با طرف چینی در حال انجام است که آن هم کار 

بزرگی است و بعد از 3 سال توقف، جانی دوباره می گیرد.
فاز نخست موزه دفاع مقدس، پايان امسال افتتاح می شود

وی بیان کرد: امسال فاز نخست موزه دفاع مقدس، افتتاح می شود که این 
پروژه هم مدتی است که مانده و با مشكاتی مواجه است، طراحی آن کامل 
شده و از طریق شهرداری، فوالدمبارکه و استانداری منابع آن تأمین شده 
که اگر مشكلی پیش نیاید فاز نخست آن را به بهره برداری می رسانیم، که 

آن هم کار بزرگی است.

استاندار اصفهان خبر داد؛

دستور اجرای 3 ابرطرح جديد 

يادداشت يادداشت
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مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: بیشترین مصرف کنندگان 
 خون و فرآورده های خون استان اصفهان، بیماران تاالسمی و هموفیلی 

هستند.
محمد مهدی حریری اظهار داشت: آسیب دیدگان تصادفات جاده ای و 
اعمال جراحی پس از تاالسمی و هموفیلی ها از دیگر مصرف کنندگان 
خون اهدایی در استان اصفهان هس��تند. وی بیان داشت: در سه ماهه 
اول امس��ال، بیش از 39 ه��زار و 243 نفر برای اهدای خ��ون به مراکز 
انتقال خون استان اصفهان مراجعه کردند. مدیر کل انتقال خون استان 
اصفهان افزود: از این تعداد بیش از 31 ه��زار و 40 نفر موفق به اهدای 
خون ش��دند که از این تعداد 82 هزار و 442 واح��د انواع فرآورده های 

سلولی و پاسمایی، تولید و در اختیار مراکز درمانی قرار گرفته و یا قرار 
خواهد گرفت.

وی بیان داشت: 55/8 درصد از اهدا کنندگان خون در استان اصفهان 
مستمر، 18/2 درصد بار اول و 26 درصد با سابقه هستند. حریری تصریح 
کرد: از مجموع مراجعه کنندگان برای اهدای خون 22 الی 25 درصد 
موفق به اهدای خون نمی شوند. مدیر کل انتقال خون استان اصفهان 
بیان داشت: س��ال گذش��ته 165 هزار و 604 نفر به پایگاه های انتقال 
خون در استان اصفهان مراجعه کردند، که از این تعداد 126 هزار و 374 
نفر موفق به اهدای بیش از 315 هزار واحد انواع فرآورده های س��لولی 

و پاسمایی شدند.

رییس اداره حمل و نقل مس��افر اداره کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان 
اصفهان گفت: بیش از 5 هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل جاده ای مسافر آماده 

خدمات رسانی دور دوم سفرهای تابستانی در استان اصفهان است.
باقر کیانی، در جلسه کمیته حمل و نقل ستاد هماهنگی خدمات سفر اصفهان 
 اظهار داشت: با شروع دوره دوم سفرهای تابستانی در استان اصفهان از تاریخ

25 تیر، بیش از 5 هزار دس��تگاه انواع خودرو از جمله اتوبوس، مینی بوس و 
سواری کرایه ای آماده خدمات رسانی به مسافران است. وی افزود: در این دوره 
سفرها 138 شرکت حمل و نقل بین شهری و بیش از 80 دفتر حمل و نقل 
روستایی با مجموعه ناوگان استان همكاری می کند. رییس اداره حمل و نقل 

مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان بیان کرد:  هماهنگی های 
الزم درون سازمانی، برون سازمانی با زیرمجموعه های مرتبط حمل و نقل برای 
سرویس دهی هرچه بهتر به مسافران انجام شده است. وی با اشاره به تدابیر 
انجام شده برای ارتقای سطح خدمات رسانی به مسافران در دوره جدید تصریح 
کرد: تدابیر الزم از جمله بازرسی ها برای نظارت بر سامت ناوگان حمل مسافر 
و مراکز خدمات رفاهی بین جاده ها و مساجد و نمازخانه های بین راهی انجام 
شده است.کیانی خاطرنشان کرد: همچنین بازدیدهایی از شرکت های امداد 
خودرو توسط بازرسان و کارشناسان انجام شده و در طول  دور دوم سفرهای 

تابستانی، این نظارت ها مضاعف می شود.



خبر 

:ط��رح ب�رزوزاده   مرتض�ی 
جن��گل کاری اقتصادی با مش��ارکت  

م��ردم در اراض��ی مل��ی اس��تان 
اصفه��ان تهی��ه ش��د.با توج��ه ب��ه 
 قابلی��ت موج��ود در عرص��ه ه��ای

مل��ی و ل��زوم اقتص��ادی ک��ردن  
پروژه ه��ای منابع طبیع��ی جهت جلب مش��ارکت بهره ب��رداران، 
مرک��ز جنگل ه��ای خ��ارج از ش��مال س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع 
و آبخی��زداری کش��ور اق��دام ب��ه اب��اغ دس��تورالعملی جه��ت 
 تهی��ه ط��رح مل��ی جن��گل کاری اقتص��ادی ب��ا مش��ارکت مردم 

کرد. 
در این راستا اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان با توجه به وضعیت 
اقلیمی شهرستان های استان و شرط داشتن متوسط بارندگی ساالنه  
باالی 300 میلیمتر و در نظر گرفتن ش��رایط خاک و توپوگرافی در 
س��طح 31500 هکتار از عرصه های ملی اقدام ب��ه تهیه طرح کرد.

این طرح در صورت تامین اعتبار طی زمان بندی ده س��اله از س��ال 
1394 آغاز و در شهرس��تان های فریدونش��هر، بویین و میاندشت، 
فریدن، چادگان و س��میرم ب��ه مرحله اجرا در خواه��د آمد. هدف از 
اجرای این طرح توانمند س��ازی جوامع محلی و کاهش وابس��تگی 
بهره برداران به عرصه های طبیع��ی، پایداری اکولوژیکی و حفظ آب 
و خاک در مناطق مورد عمل ، افزایش سرانه جنگل استان به میزان 
63 متر مربع برای هر نف��ر ، ارتقاء درصد مش��ارکت پذیری جوامع 
محلی، افزایش تنوع زیس��تی و کارکردها و خدمات اکوسیس��تمی 
 جنگل م��ی باش��د.اجرای این طرح با توج��ه به ش��رایط اقلیمی در

 شهرس��تان های منتخب و بحران ک��م آبی به ص��ورت دیم خواهد 
 ب��ود و از گونه های ب��ادام آم��ارا ، بادام اس��کوپاریا و ارژن اس��تفاده 
می ش��ود. بر اس��اس مطالعات صورت گرفته پیش بینی می ش��ود 
پس از ب��ه بهره برداری رس��یدن طرح که از س��ال چهارم ش��روع و 
در س��ال دهم به حد مطلوب خواهد رس��ید در آم��د ناخالص طرح 
س��االنه 682 میلیارد ری��ال خواهد ب��ود و زمینه اش��تغال 6 هزار و 
 300 نفر از بهره برداران عرصه های منابع طبیع��ی را فراهم خواهد 
ک��رد؛ ک��ه ای��ن موض��وع م��ی توان��د ش��رایط خوب��ی را جه��ت 
کاهش فش��ار بر عرصه ه��ای طبیع��ی را فراه��م ک��رده و زمینه را 
 جه��ت احی��اء و بازس��ازی اکوسیس��تم ه��ای طبیع��ی فراه��م

 سازد.الزم به ذکر اس��ت اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفهان از 
س��ال 1370 تا کنون اق��دام به ایجاد جنگلهای دس��ت کاش��ت از 
ان��واع گونه های جنگل��ی ب��ادام در س��طح 25000 هکتارکرده که 
بخش زیادی از این س��طح در صورت مراقبت و نگه��داری و اجرای 
 عملیات پرورشی بر روی آنها قابلیت بهره برداری اقتصادی خواهند 

داشت.

 تهیه طرح جنگل کاری اقتصادی
 با مشارکت مردم

برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
برای اقتصاد دوران پساتحریم در سه محور اعام شد.

همچنین به نقل از س��ایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن تهران، متن برنامه های اتاق تهران که از س��وی 

مسعود خوانساری اعام شد، به شرح زیراست:
امضای توافقنامه هسته ای، دستاوردی بزرگ، خردمندانه 
 و آینده نگر برای ایران اس��امی به ش��مار می آید. امروز

 به طور حتم، تی��م مذاکره کننده هس��ته ای پس از طی 
س��اعات و روزهای طوالنی گفت وگو با سران کشورهای 
غربی، خود را در ردیف نام های مان��دگار تاریخ ایران قرار 
دادند و چهره درخشانی از »ایران صلح دوست« و »امیدوار 
به توسعه« را پیش روی جامعه جهانی به تصویر کشیدند.

خوشبختانه تیم مذاکره کننده هسته ای که رهبر معظم 
انقاب به درس��تی آنان را ش��جاع و دالور خوانده بودند، 
با انجام گفت و گوهای »هنرمندان��ه« ضمن حفظ اقتدار 
ایران اس��امی، مقدمات دس��تیابی به تفاهمی بزرگ با 
جامعه جهانی را فراهم آورده است. امروز در پس این توافق 
تاریخی، طایه های درخشانی از پیشرفت و تعالی، پیش 

روی اقتصاد ایران قرار گرفته است.
چنین دس��تاورد بزرگی به طور حتم وام دار رهنمودهای 
آگاهانه رهبر معظم انقاب اسامی است که با شناختی 
دقیق از وضعیت اقتصادی کشور مقدمات چنین پیروزی 
را مهیا ساختند. نگاه خردمندانه و برآمده از دانش و تجربه 
ریاست محترم جمهوری و دولت محترم نیز همراه و یاور 
تیم مذاکره کنندگان هسته ای طی تمامی دو سال گذشته 
بوده است. به همین جهت امروز جامعه اقتصادی کشور 

نهایت سپاسگزاری را از این اقدامات دارد.
اما اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن 
ابراز ش��ادمانی بخش خصوصی از چنی��ن اتفاق بزرگی، 
تاش می کند در راس��تای س��اماندهی فض��ای اقتصاد 
پساتحریم و کمک به توسعه کشور، اقدامات زیر را به عنوان 

مسوولیتی مهم و سرنوشت ساز به انجام برساند.
ما اعتقاد داریم در دوران پس��اتحریم نیاز به سه سطح از 

روابط وجود دارد:
اوال: دس��تگاه های اجرایی با توجه به اداره اقتصاد کشور 
در دوران سخت تحریم ها، ساختاری متفاوت از نیازهای 
امروز اقتصاد کشور پیدا کرده اند. برهمین اساس بازنگری 
در ش��یوه مدیریت ها و جلوگیری از بروز سوء مدیریت ها 
در چنین روزهایی به ش��دت احساس می ش��ود. اقتصاد 
در دوران پس��اتحریم به طور حتم فضایی پرنشاط، پویا و 
توانمند نیاز دارد که در سایه تغییر روش ها از اقتصاد بسته 
و فرسوده به اقتصادی بانش��اط می تواند چنین مهمی را 
مهیا سازد. بنابراین سطح اول نیازهای اقتصاد پساتحریم، 

بازنگری در شیوه های مدیریتی و نظام اداری کشور است.
ثانیا: جامعه اقتصادی بین المللی با توجه به تحریم های 
ظالمانه طی تمامی سال های گذشته، شناخت دقیقی از 
پتانسیل ها و توانمندی های اقتصادی ایران ندارد. به همین 
دلیل امروز نیاز است تا تاش های مشترک و وسیعی برای 
شناساندن توانمندی ها و امکانات اقتصاد ایران به جامعه 
اقتصادی جهانی ص��ورت گیرد. بنابراین در س��طح دوم 
بازتعریف جایگاه اقتصاد ایران در دل اقتصاد جهانی رسالت 

بخش خصوصی است.
ثالثا: با توجه به اداره اقتصاد کش��ور در محیطی نس��بتاً 
بس��ته و البته با محدویت ه��ای تحریم های س��ال های 
گذش��ته، بخش خصوصی و بدنه تولید کش��ور از فضای 
اقتص��اد بین المللی فاصله گرفته اس��ت. به همین جهت 
نیاز دیگر اقتصاد پساتحریم بازس��ازی فضای روابط بین 
بخش خصوصی ایران و اقتصاد جهانی و هم سطح سازی 
دانش اقتصادی میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی است. 
برهمین اساس سطح س��وم نیازهای اقتصادی کشور در 
دوران پساتحریم، افزایش دانش بخش خصوصی متناسب 

با جامعه جهانی است.
برهمین اساس اتاق تهران تاش می کند طی زمان بندی 
کوتاه مدت و میان مدت اقدامات زیر را در جهت بهره برداری 

مناسب از فضای اقتصادی پساتحریم صورت دهد:
یک: تاریخ اقتصاد ایران و اقتصاد بین المللی نش��ان داده 
است که در چنین مقاطع حساس��ی، فعالیت های بخش 

خصوصی می تواند زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی بین 
کشورها باش��د. برهمین اس��اس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی تهران ب��ا راه ان��دازی مراکز مختلف 
مش��اوره ای از جمل��ه »کمیته ج��ذب س��رمایه گذاران 
خارجی« ت��اش می کن��د در دوران پس��اتحریم نقش 
فعال و موثری را در روند جذب مش��ارکت های اقتصادی 
خارجی و س��رمایه گذاران بین المللی به کش��ور برعهده 
گیرد. همچنین اتاق تهران با توجه به سطح گسترده روابط 
خود با سفارتخانه های کش��ورهای مختلف جهان تاش 
می کند با برگزاری نشست های مشترک زمینه های انتقال 
فرصت های س��رمایه گذاری در ایران را به سرمایه گذاران 

بین المللی مهیا سازد.
دو: ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی تهران 
به س��رعت اقدام به شناس��ایی گلوگاه ها و موانع توسعه 
کسب وکار در کشور می کند. برهمین اساس گزارش های 
فنی اتاق تهران از موانع تولید در اختیار نهادهای اجرایی 
برای ساماندهی این وضعیت در دوران اقتصاد پساتحریم 
قرار می گیرد. همچنین اتاق تهران به عنوان نماینده بخش 
خصوصی آمادگی دارد تا با تش��کل کمیته های مشترک 
همراه با حضور دس��تگاه های اجرایی کشور اقدام به ارایه 
راهکاریی برای تسهیل شرایط س��رمایه گذاری در دوران 

پساتحریم کند.
س�ه: امروز اقتصاد ایران بیش از ه��ر دوره تاریخی دیگر 
نیاز به اجماع، همراهی، همدل��ی و توجه به تحلیل های 

کارشناس��ی دارد. به همین دلیل اتاق تهران با همفکری 
جامع��ه اقتصاددانان و دانش��گاهیان کش��ور اق��دام به 
برگزاری نشست های تخصصی مشترک در جهت تدوین 
استراتژی های اداره اقتصاد در دوران پساتحریم می کند. 
نتیجه این نشس��ت ها و بحث های کارشناسی به صورت 
گزارش های مدون در اختیار دستگاه های اجرایی کشور 

قرار می گیرد.
چهار: به طور حتم تجارت و تولید در دوران پس��اتحریم 
نیاز به آموخته های تازه ای دارد. برهمین اساس اتاق تهران 
 تاش می کند با جلب مش��ارکت نهاده��ای بین المللی،

 در جهت افزایش سطح توانمندی جامعه اقتصادی ایران 
برای استفاده از فرصت های دوران پساتحریم گام بردارد. 
نیاز به آموزش، فهم مفاهیم توسعه ای در اقتصادهای رو 
به رشد، اطاع از قوانین و مقررات بین المللی و همچنین 
روش های مذاکره مدرن و موثر خواسته ای اجتناب ناپذیر 
اس��ت. اتاق تهران تمامی توان خود را در جهت برگزاری 
دوره های آموزش��ی و انتقال چنی��ن مفاهیمی به جامعه 

اقتصادی کشور به کار می گیرد.
امروز فصل جدیدی در اقتصاد ایران گش��وده شده است. 
بخش خصوصی کشور ضمن آنکه خوشحالی و شور خود 
از چنین دس��ت آورد قابل ستایش��ی را پنهان نمی کند، 
آگاهانه سعی می کند تا نقش ماندگاری بر تابلوی درخشان 
اقتصاد ایران برای فردای فرزندان این سرزمین ثبت کند. تا 

رسیدن به چنین روزی نباید از پا ایستاد.

برنامه های اتاق بازرگانی ایران بعد از تحریم اعالم شد

یادداشت

خبر 
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

»یاد داش��ت های ی��ک زن خان��ه دار« بع��د از عید فط��ر، آماده 
 پخش خواهد بود و س��ه س��ریال ب��ا عنوان های » از ی��اد رفته«،

 »در جس��تجوی آرام��ش« و»گرانب��اری« در مرحل��ه ن��گارش 
هستند.

مهدی روشن روان، مدیر گروه فیلم و سریال شبكه پنج در خصوص 
سریال های آماده پخش و در حال نگارش این شبكه گفت: سریال 
»یاد داش��ت های یک زن خانه دار« به كارگردانی مسعود كرامتی 
و تهیه كنندگی اسماعیل عفیفه، آماده پخش است كه بعد از عید 

فطر به روی آنتن شبكه پنج می رود. 
» یاد داش��ت هاي یک زن خان��ه دار« مجموعه ای 45 قس��متی 
اس��ت و داس��تان زنی وبالگ نویس به نام ش��یوا را بیان می كند 
 كه اتفاق��ات روز م��ره زندگ��ی خ��ودش و اطرافیان��ش را در آن 

می نویسد. 
 طب��ق برنامه ریزی ها تصویرب��رداری تا اواخر ماه آین��ده به پایان 
 می رس��د و همزمان با تولی��د، مراحل فن��ی نیز در ح��ال انجام 

است. 
امیر ادیب پرور تدوین و صداگذاری را برعهده دارد و افشین عزیزی 

نیز ساخت موسیقی را انجام می دهد. 
خبر دیگر درباره این پروژه، آغاز بازی فرناز رهنما و كاظم سیاحی 
است كه به تازگی مقابل دوربین كرامتی رفته اند.گروه تولید این 
روزها مش��غول مذاكره با چند خواننده برای تیتراژ پایانی هستند 

كه به زودی قطعی خواهد شد. 
 فرناز رهنما و كاظم س��یاحی، از جمله بازیگرانی هس��تند كه به 

تازگی به سریال مسعود كرامتی پیوسته اند. 
  ش��قایق دهق��ان، امیررض��ا دالوری، فالم��ک جنی��دی، علی 
 عامل هاش��می، فریبا جدیكار، محمود بهروزی��ان، مونا غمخوار،

پارس��یا  حاجت��ی،  فاطیم��ا  محبوب��ی،  ش��یخ  نعی��م   
ش��كوهی بازیگ��ران اصل��ی و امیرحس��ین رس��تمی، بی��وک 
، ب��ه  . . میرزای��ی، مهش��اد مخب��ری، حش��مت آرمی��ده و.
 عن��وان بازیگ��ران مهم��ان در ای��ن س��ریال ب��ه ایف��ای نقش 

می پردازند. 
»یادداش��ت های ی��ک زن خان��ه دار« س��اختاری اپیزودی��ک 
دارد و موض��وع اصل��ی آن اس��تفاده از برخورده��ای زندگ��ی و 
مس��ائل روزمره اس��ت. مجموعه داس��تان زندگی زن��ی با بازی 
ش��قایق دهقان را روای��ت می كند ك��ه روانشناس��ی خوانده و به 
دلیل عدم س��رمایه كافی برای تاس��یس كلینیک با اس��تفاده از 
 مهارت هایش تصمیم می گیرد یک س��ایت برای خود راه اندازی 

كند....    
این سریال در 45 قسمت 35 دقیقه ای به س��فارش گروه فیلم و 

سریال شبكه تهران در حال تولید است.

»یک شهر، یک ضیافت« عنوان ویژه برنامه تركیبی است 
كه در ایام ماه مبارک رمضان از شبكه اصفهان پخش می 

شود.
به گزارش ایمنا، حكایت زندان و زندانیان، حكایت عجیبی 
است. كسی باور نمی كند كه این زندانی نیز از جنس خود 
مردم است. همان مردمی كه هر روز در خیابان آنها را می 
بینیم، نگاهمان در نگاه شان می افتد، تن شان به تن مان 
می خورد و بی تفاوت از كنارش��ان رد می شویم،  اما حاال 
وقتی می ش��نویم و می بینیم كه گرفتار بند شده اند، آن 
وقت اس��ت كه دیگر، دلمان ُهری می ریزد. آن وقت است 
كه مو بر تن مان سیخ می شود. آن وقت است كه شاید قِصه 
پر ُغصه ش��ان تنها دل مان را به درد نیاورد، بلكه تلنگری 
برای زندگی ما باشد. حاال دیگر، سهِم كوچک او از زندگی، 
كنج حصارهای سیاه و آهنین اس��ت، جایی كه خنده به 
چرک می نش��یند. جایی كه امید، ن��رم نرمک بوی نا می 
گیرد. جایی كه مردمک چشمان در حسرت و انتظار خیره 
به س��یاهی میله های آهنین، باقی می ماند. این جا همان 
جایی است كه حصارهای شوم زندگی قفسی شده اند بر 
اندام نحیف او. این حكایتی است كه دست تلخ سرنوشت 
آن را برایش گره زده؛گره ای كه ش��اید خودش هم نمی 
داند كه به عقوبت كدامین گناه برای آن به هم بافته شده 
 اس��ت. این جا جایی اس��ت كه جنین رویاها در البه الی 
گرد و غبارهای كهنه  زندان آرام آرام می پوسند و به خواب 
ابدیت، فرو می رود. اما چه می شود كرد؟ گاهی یک اشتباه، 
گاهی یک اتفاق آدم را می برد جایی كه هیچ تعلقی به آنجا 
ندارد. حاال حكایت اینجاست؛ جایی كه پر از حسرت و ای 
كاش هاس��ت. آدم اینجا به تناقض می خورد. وقتی حصار 
اتفاقات و اش��تباهات دورتادورش دیوار می كشند، حرفی 
برای گفتن باقی نمی ماند. از اینجا به بعد فقط باید نشست 

و تماشا كرد. اینجا واقعیت تلخی است به نام زندان.
اما درس��ت همان وقتی كه گل امید در گوشه دلش آرام 

آرام می رود كه پژمرده ش��ود، آن وقت ك��ه از همه كس 
و همه جا گالی��ه در دل دارد، آن وقت ك��ه زمین و زمان 
 متهم می ش��وند برای در بند بودنش، آهس��ته آهس��ته 
كور سویی از امید، سختی حصارهای آهنین را می شكند 
و پاورچین پاورچین از البه الی حصارهای سیاه، خودش 
را به داخل ُهل می دهد و نرم نرمک گوش��ه ای به تماشا 
می نشیند و به روی زندگی آغوش باز می كند. اینجا هنوز 

آدمیت زنده اس��ت. مهربانی همچنان لبخند به لب دارد. 
اینجا هنوز گل های نیلوفر به تماشای زندگی نشسته اند.

اینجا لوكیش��ن ساخت برنامه »یک ش��هر، یک ضیافت« 
است. همه شهر به یک مهمانی دعوت هستند. مهمانی كه 
طعم ناب زندگی را می دهد. فرقی نمی كند كه هستی و به 

دنبال چه هستی. پا به سن گذاشته باشی. 
به دلی��ل اینكه آق��ای اكلیلی چه��ره ای هن��ری دارند و 
همچنین در خیریه ها و موسس��ه ه��ای خیریه اجراهای 
متعددی داشته اند، بنابراین به نظر می رسد بهترین گزینه 

انتخابی ایشان باشند.
پیر یا جوان، زن باش��ی ی��ا مرد هیچ فرقی ن��دارد. همه و 
همه در این ب��زم، طعم ش��یرین مهربانی را قرار اس��ت، 
 مزه م��زه كنند. طعمی كه در این ماه عس��ل قرار اس��ت، 
ش��یرین كام مان كند. همه چی��ز برای برپای��ی یک بزم 
خودمانی آماده اس��ت. از پله های كوتاه س��ن گرفته كه 
آب و جارو ش��ده اند، تا گلدان های كوچک شمعدانی كه 
دانه دانه به انتظار نشس��ته اند. بوی خوش ش��معدانی ها 
عجیب دلبری می كن��د. كمی آن طرف ت��ر، كبوترها در 
قفس محبوس اند. قفس هایی كه حصار شدند بر پر و بال 
كبوترهای سفید فام. چشمان كبوتر ها اضطراب عجیبی 
در خود نهفته دارند، انگار ب��ی قرارند، بی قرار پرواز؛ ولوله 
عجیبی اینجا حكمفرماس��ت. همه در تكاپو هستند، آرام 
ندارند حتی برای اندک زمانی. بی قراری را در چش��مان 

تک تک ش��ان می توان دید. همه منتظر هستند. زیر لب 
 نجوا می كنن��د.  مردم آرام آرام وارد س��الن می ش��وند و 
بر صندلی های س��فید فام جای می گیرند. اگر لحظه ای 
درنگ و گوش هایت را تیزكنی، صدای تپش قلب هایی را 
خواهی شنید. دوربین ها آماده حركت اند، اما انگار آنها هم 

بی قرارآرامش هستند.
حجت االس��الم س��ید مه��دی مدنی��ان تهی��ه كننده و 
كارگ��ردان »ی��ک ش��هر ی��ک ضیاف��ت« یك��ی از افراد 
 پش��ت صحنه اس��ت. به س��راغ او می روم و به گفت و گو 
می نش��ینم. وی  در رابطه با ایده پخش برنامه یک شهر، 
یک ضیافت با بیان اینكه ایده متعلق به سال گذشته است 
و امسال، سال دومی است كه »یک شهر، یک ضیافت« از 
شبكه استانی اصفهان، پخش می ش��ود، گفت: ایده های 
مختلفی برای س��اخت یک ویژه نامه مطرح شد، سرانجام 
قرعه به نام این وی��ژه برنامه افتاد.  همچنین امس��ال نیز 
تغییراتی نسبت به برنامه پارسال اعمال شد و با یک نگرش 

جدیدتر برنامه كلید خورد و بر روی آنتن رفت.
برای مثال قرار گرفت��ن 30 كبوتر در دكوراعمال ش��ده 
است. همچنین در س��ال گذش��ته دایره مددجویانی كه 
در برنامه ش��ركت می كردند، تنها ش��هر اصفهان بود؛ اما 
با توجه به اینك��ه حدود 11 زن��دان در اس��تان اصفهان 
وجود دارد، امس��ال مددجویان��ی از ش��هرهای مختلف 
 در برنامه حض��ور دارند. همچنی��ن در برنامه امس��ال از 
چهره ه��ای محبوب برای جذاب تر ش��دن و تاثیرگذاری 
بیش��تر اس��تفاده می ش��ود. مدنیان در بخ��ش دیگر از 
سخنانش، دلیل این امر را مردمی شدن این برنامه دانست 
و افزود: طیف های مختلف جامعه با برنامه یک شهر، یک 
ضیافت، همزاد پنداری كرده اند. چون فضای كار، فضایی 
انسانی اس��ت و این یک بعد و توفیق در امر برنامه سازی 

تلویزیون است.
وی  با اش��اره به اینكه با وجود ماهواره ها بسیار شنیده و 
دیده ام كه در این زمان مردم ماهواره را خاموش كرده و به 
تماشای این برنامه می نشیند، خاطرنشان ساخت: طبق 
بررسی هایی كه در سال گذشته انجام گرفت، برنامه یک 
شهر یک ضیافت، بعد از ماه عسل بیشتر بیننده را به خود 

اختصاص داد بود كه این نش��ان دهنده این است كه این 
برنامه، برنامه ای  پر مخاطب است.

به گفته وی، »یک شهر یک ضیافت« به نسبت سایر برنامه 
های دیگر یک تفاوت عمده دارد، چرا كه اكثر برنامه های 
شاخص اصفهان، با مجری های غیر بومی اجرا می شوند؛ 
اما در ویژه برنامه یک ش��هر یک ضیاف��ت، هر دو مجری، 
اصفهانی و با فرهنگ اصفهان به طور كامل عجین و آشنا 

هستند.
مدنیان در رابطه با انتخاب حسن اكلیلی برای اجرای این 
برنامه افزود: به دلیل اینك��ه آقای اكلیلی چهره ای هنری 
دارن��د و همچنین در خیریه ها و موسس��ه ه��ای خیریه 

اجراهای متعددی داش��ته اند به نظر می رس��د بهترین 
گزینه انتخابی ایشان باشند.

مدنیان در این باره افزود: هر بار با آزاد شدن یک زندانی، 
شادی كرده ام و حتی اشک شوق ریخته ام. این از شیرین 
ترین خاطرات من از این برنامه است. اما خاطره تلخ زیاد 
بودن مراجعات و گرفتاران است و امیدوارم كه با همدلی و 

هم زبانی بتوانیم گره از كار این افراد باز كنیم.
وی تصریح كرد: ادامه این برنامه در س��ال ه��ای آتی به 
توفیق الهی بر می گردد؛ اما اگر قرار  باش��د این اتفاق رخ 
دهد باید از تكرار و كلیشه ای شدن برنامه پرهیز كرد و با 

یک فضا و ایده جدیدتری كار را ادامه داد.
 مدنیان ادامه می ده��د:  امید دارم فرداك��ه من و امثال 
من در قیامت ،گرفتار هس��تیم این كار موجب ِش��فاعت 
 ش��ود و همه این كارها بتواند، ذخی��ره ای برای آخرت ما 

باشد.
نرم نرمک به لحظه های ناب اذان نزدیک می شویم. چیزی 
تا آزادی نمانده اس��ت، وقت آن اس��ت كه كبوتر سفید از 
قفس آزاد شود و آرام آرام در آس��مان آزادی پر بگشاید.

صدای ضرب فض��ای زورخانه را تداعی م��ی كند. ذكر یا 
 علی تا به آسمان می رسد.  حاال دیگر كبوتر سفید قفس را 
می ش��كند و پاورچین پاورچین خود را به آغوش آسمان 

می اندازد. صدای اذان فضا را پر می كند: اهلل اكبر ....
به راستی كه خدا بزرگ تر است.

»یک شهر، یک ضیافت« برنامه ای مردمی است؛

 بزمی به وسعت یک شهر
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 مجموعه سریال های شبکه پنج 
بعد  از عید سعید فطر

دبیر بخش هنر نمایش��گاه قرآن گفت: آثار 30 هنرمند در شش حوزه خوشنویسی، 
هنرهای سنتی، عكاسی، نقاشی، تصویرگری و آثار حجمی از سوی داوران بخش هنر 

نمایشگاه قرآن به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.
علی ثابت اظهار كرد: بخش هنری نمایش��گاه قرآن امس��ال در دو محور مجزا برای 
هنرمندان برگزار شد، یک محور مربوط به نمایش آثار و فروش آن ها بود و بخش دیگر 

به هنرمندانی تعلق داشت كه خواستار شركت در مسابقه هنری بودند.
وی افزود: در این دوره از نمایش��گاه 2 هزار اثر هنری به دبیرخانه رس��ید؛ كه از این 
 تعداد 400 اثر به نمایش گذاش��ته ش��د و براس��اس نظر هیات داوران از این تعداد 

30 اثر واجد شرایط شناخته شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

در مراسم تجلیل، بیانیه هیات داوران قرائت شد كه در این بیانیه آمده است: نمایشگاه 
قرآن كریم در راس��تای اهداف خود به منظور اعتالی هنر قرآنی تالش كرده تا توجه 
ویژه ای به هنر قرآنی داش��ته باشد. اگر چه در طول سالیان گذش��ته با فراز و نشیب 
هایی مواجه بوده است. از همین رو در بیست و س��ومین نمایشگاه بین المللی قرآن 
كریم، احیای بخش مسابقات هنری در این نمایشگاه مورد عنایت خاص قرار گرفت و 
خوشبختانه با استقبال گرم هنرمندان مواجه شد.در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: از ابتدای نزول قرآن، این كتاب آسمانی محققان، ادیبان و هنرمندان به تدبیر و 
تدبر در آن پرداخته اند و هر یک در رشته خویش كوشیده اند آثار ماندگاری را با تأسی 
از فرهنگ عظیم قرآنی به یادگار بگذارند. این فرهنگ به واسطه گستردگی و آمیختگی 
آن با حقایق ناب الهی، زندگی افراد و حركت جامعه را متحول و متعالی می س��ازد و 
بر مبنای همین ارزش و اعتبار است كه هنرهای مرتبط با قرآن همواره در مرتبه ای 
بلند قرار دارند. هیات داوران در ادامه بیانیه خود آورده اند: قرآن از دیرباز مورد توجه 
هنرمندان فرهیخته ایران زمین بوده است و آنان با اشتیاق وصف ناپذیر با این معجزه 
الهی قرابت و انس پیدا كردند و همواره نشان دادن و زینت بخشیدن مفاهیم مطرح 
شده در این كتاب مقدس، از دغدغه ها و افتخارات شان بوده است. برترین آثار بخش 
 هنری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن كریم طی مراسمی با حضور احمد 
مسجد جامعی عضو شورای اسالمی شهر تهران و برزین ضرغامی، مدیر كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان تهران و دبیر نمایشگاه قرآن معرفی ش��دند و جوایز خود را 

دریافت كردند. 

هنرمند نقاش و گرافیست گفت: تصویرگر كتاب كودک باید روان شناسی 
كودک بداند و با روحیات آن آشنا باش��د تا بتواند كتابی در جهت عالقه 

این گروه عرضه كند.
ابراهیم كاش��انی، با اشاره به این كه رده های س��نی خردسال، كودک و 
نوجوان هریک ویژگی ه��ای خود را دارند، اف��زود: در جذب مخاطب به 
كتاب گرافیک اهمیت زیادی دارد. گرافیست نیاز دارد تا حدودی جامعه 
شناسی دانسته و سلیقه جامعه و قشر كتاب خوان را بداند و این دانش در 

كسانی كه برای كودكان كار می كنند بیشتر احساس می شود.
مدیر هنری انتشارات س��وره مهر با اشاره به طراحی جلد كتاب كودک و 
نوجوان اظهار كرد: كودكی یكی از مهم ترین دوره های زندگی است و ما 
به این واقفیم كه ممكن است كودک با دیدن و خواندن یک كتاب مسیر 
 آینده اش به طور كلی تغیی��ر كند؛ بنابر این وظیفه و مس��وولیت داریم 
با اس��تفاده از تكنیک های چاپی متعدد، طرح جلد و صفحه آرایی های 

جذاب و متفاوت در حوزه كتاب كودک و نوجوان ارایه می دهیم. 
وی ادامه داد: در انتشارات سوره مهر با كمک افراد متخصص و با تجربه در 
گرافیک داخل كتاب و صفحه آرایی، برای ادبیات كودک و نوجوان اهمیت 
و دقت بسیار زیادی به خرج داده می شود؛ چرا كه به عنوان هنرمند تعهد 

داریم كاری كنیم كه متناسب با روحیه كودک باشد. 
كاشانی خاطرنشان كرد: گاهی تصور می ش��ود كه انتشارات سوره مهر 

 تنها به انتش��ار كتاب های دفاع مقدس و جنگ می پردازد؛ در حالی كه 
كتاب ه��ای متنوعی در زمینه های مختلف دارد كه ش��امل پژوهش��ی 
موس��یقی، تئاتر، ادبیات نمایشی، هنرهای تجس��می، فلسفه، كودک و 
نوجوان و می شود. وی افزود: با راه اندازی فروشگاه كتاب انتشارات سوره 
مهر افراد جامعه می توانند این كتاب های متفاوت را ببینند و در جریان 
انتشار آن ها قرار گیرند. كاشانی اضافه كرد: به این ترتیب، نیاز خانواده ها 
در زمینه كتاب های كودک و نوجوان نیز برطرف می شود و با كتاب هایی 
با مضامین گوناگون كه برای این گروه سنی انتشار یافته، از نزدیک آشنا 

می شوند كه اتفاق خوبی در عرصه كتاب خوانی كشور است.

رونمایي كتاب 
» زیبایی و فلسفه هنر در گفتگو: ارسطو«

كار شکرستانی ها به داعش افتاد» در حاشیه« به زندان مي رودكودكان، با اصول داستان نویسی آشنا می شوند

جلس��ه رونمایی و نقد و بررس��ی كتاب » زیبایی و فلس��فه هنر در گفتگو: 
ارسطو« از سوی موسسه پیدایش رویش دیگر برگزار می شود.

مدیر این موسسه گفت: كتاب » زیبایی و فلس��فه  هنر در گفتگو: ارسطو« 
ش��امل مجموعه مصاحبه های منیره پنج تنی با فت��ح اهلل مجتبایی، محمد 
ضیمران، سعید بینای مطلق، محمدرضا بهشتی، شمس الملوک مصطفوی و 
امیر نصری در موضوع فلسفه هنر از دیدگاه ارسطو است كه از سوی موسسه 

متن فرهنگستان هنر منتشر شد.
واعظ افزود: این كتاب در اصل یک مجموعه چند جلدی است كه نخستین 
كتاب آن به افالطون اختصاص داشت؛ و اینک دومین جلد آن به دیدگاه های 

زیبایی شناختی ارسطو اختصاص دارد.
وی ادامه داد: این نشست با حضور و س��خنرانی مولفین كتاب، دكتر سعید 
بینای مطلق، استاد فلسفه یونان و فلسفه هنر دانشگاه اصفهان و منیره پنج 
تنی، روزنامه نگار، پژوهش��گر فلس��فه و هنر و طراح پرسش ها و گفت و گو 
كننده كتاب برگزار می شود. وی خاطرنش��ان كرد: همچنین دكتر فاطمه 
صانعی، مترجم و پژوهشگر فلسفه هنر و فلس��فه یونان و علیرضا محمدی 
بارچانی، پژوهشگر فلسفه هنر و فلسفه یونان وظیفه نقد و بررسی این كتاب 

را در این جلسه بر عهده خواهند داشت.
شایان ذكر است؛ این جلس��ه روز 23 تیر ماه از س��اعت 17 تا 20 در محل 
موسس��ه واقع در خیابان بزرگمهر، روبروی بیمارس��تان ش��هید صدوقی، 

ساختمان جام جم، طبقه اول برگزار می شود.

كارگاه داستان نویسی ویژه كودكان، از س��وی موسسه سرزمین قصه های 
كهن برگزار می شود.

مدیر این موسسه ضمن اعالم این خبر گفت: برخی از كودكان دارای ذهنی 
فعال جهت ساخت داستان هستند و پس از اینكه قادر به خواندن و نوشتن 
شدند نیز می توانند با استفاده از قدرت خالقیت شان به روایت قصه و داستان 

بپردازند.
علیزاده افزود: این كارگاه داستان نویسی قادر اس��ت تا با ارایه شرایط الزم 
به كودكان، مقدمات آش��نایی آنها را با اصول و روش های صحیح داس��تان 

نویسی فراهم كند.
وی خاطرنش��ان كرد: این كارگاه در قالب دو ترم برگزار می شود كه در ترم 
نخست به تقویت حس بینایی، ش��نوایی، بویایی، چشایی و المسه كودک 
جهت درک و دریافت بهتر از محیط پیرامونش پرداخته می ش��ود و در ترم 
دوم نیز كودک با انواع سبک های نوشتاری با استفاده  از روشی متناسب با 

رده سنی اش آشنا می شود.
وی عنوان داشت: این كارگاه ویژه كودكان 8 سال به باال كه قادر به خواندن 
و نوشتن هستند و با حضور مربیان مجرب و متخصص در حوزه كار با كودک 

برگزار می شود.
گفتنی اس��ت؛ این كارگاه آموزش��ی از ابتدای فصل تابس��تان در مجموعه 
فرهنگی هنری فرش��چیان برگزار می ش��ود و عالقمندان می توانند جهت 
ثبت نام به ای��ن مجتمع واقع در  ابت��دای خیابان توحید، روب��روی پل آذر 

مراجعه كنند.

فصل دوم سریال » در حاشیه« با موضوع زندان و زندانی بعد از ماه مبارک 
رمضان كلید خواهد خورد.

صفحه فیلم آنالین در اینستاگرام با انتشار عكسی از مهران مدیری از كلید 
خوردن سری دوم س��ریال » در حاش��یه« با موضوعی متفاوت بعد از ماه 

مبارک رمضان خبر داد.
كارگردان سریال در حاش��یه این بار زندان و زندانی را دستمایه مجموعه 
جدیدش قرار داده و ماجراه��ای این محیط را برای طن��ز اجتماعی خود 
انتخاب كرده است. گروه نویسندگی این مجموعه به سرپرستی مهدی ژوله 
این روزها در حال نگارش سری جدید هس��تند و سعی می كنند به دور از 

حاشیه هایی باشند كه قبل از این گرفتار آن بودند.
سری اول سریال » در حاش��یه« مهران مدیری با دستمایه طنز اشتباهات 
پزشكی، فروردین امسال از شبكه 3 به روی آنتن رفت؛ اما اعتراضاتی را در 
جامعه پزشكی به همراه داشت. گروه نویسندگی سری دوم سریال مهران 
مدیری با درک این حساسیت ها با احتیاط قلم به دست گرفته اند تا مبادا 
با اعتراض های قشر و صنفی روبرو شوند و طنزشان به طور جدی به كسی 

بربخورد.
اكنون دكور داستانی با محور زندان در دست ساخت است، داستانی كه قرار 
است با همان مجموعه بازیگران از شبكه سه سیما به روی آنتن برود. سری 
دوم مجموعه طنز مهران مدیری هنوز ساخته نشده است؛ اما مراحل پیش 
تولید این مجموعه تا پایان ماه مبارک رمضان به پایان می رسد و فصل دوم 

به زودی كلید می خورد.

 داع��ش مان��ع ورود محص��والت نوش��ت افزار با ط��رح » شكرس��تان« 
به كشور عراق شد.

رضا حدیدی، مدیر شركت آزاده،  گفت: شركت محصوالت آزاده امسال 
نیز همانند سال های گذشته با انرژی وارد بازار خواهد شد، اما در این میان 
مشكالتی برای ما و برای دیگر تولیدكنندگان و فعاالن در این حوزه وجود 
دارد كه بخش��ی از آنها نیازمند عزم جدی مسووالن برای برطرف كردن 
این دسته از مشكالت است. وی با اش��اره به برنامه های این شركت برای 
توسعه فعالیت های خود گفت: قرار بود كه محصوالت نوشت افزار با طرح 
شكرستان را در كش��ورهای عراق و تاجیكستان توزیع كنیم، اما این كار 
به دلیل وجود مشكالت این چنینی و عالوه بر این، حضور داعش در عراق 
و نبود امنیت الزم برای انجام فعالیت های الزم، فعال متوقف شده است.

سه سالی است كه گروه های خودجوش فرهنگی عزم خود را برای تولید و 
طراحی نوشت افزارهای ایرانی اسالمی جزم كرده اند؛ نوشت افزارهایی كه 
بتواند با كیفیت مناسب و با طرح های زیبا و جذاب در بازار نابرابر توزیع و 
عرضه این اقالم رقابت كند. در ابتدا گروه  های كوچكی در نقاط مختلف 
كشور ایجاد شد كه كار خود را با چند طرح اولیه آغاز كردند؛ گروه هایی 
مانند روشنا، پویا، مدرسه، قاصدک، آزاده و ایام. كم كم برخی ازنهادهای 
دولتی كه دغدغه فعالیت در این زمینه را داشتند نیز وارد میدان شدند، 
مانند گروه شكرس��تان به مدیریت حوزه هنری كودک و نوجوان كه در 
مدت كمی توانس��ت جای خود را میان مخاطبان كودک و نوجوان خود 

باز كند.
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هنرمند نقاش: 

تصویرگر كتاب كودک، باید روان شناسی كودک بداند
دبیر بخش هنرنمایشگاه قرآن:

30 اثر برتر بخش هنری نمایشگاه قرآن معرفی شد



یادداشت
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دو کماندار اصفهانی 
 مسافر دانمارک 

شدند

 حضور  روانشناس 
 در کنار تیم ملی 

تنیس روی میز

دو کمان��دار اصفهان��ی در مس��ابقات جهان��ی دانم��ارک ک��ه حک��م 
خ��ود   حریف��ان  مص��اف  ب��ه  دارد  را  المپی��ک  س��همیه   کس��ب 

می روند.
 تیم ه��ای مل��ی تیران��دازی ریک��رو و کامپون��د کش��ورمان ای��ن روزه��ا 
آم��اده دانم��ارک  جهان��ی  مس��ابقات  در  ش��رکت  ب��رای  را   خ��ود 

 می کنند.
این مس��ابقات که از شش��م مردادماه و به مدت ی��ک هفته در ش��هر کپنهاک 
 برگزار می ش��ود، اولی��ن مرحله کس��ب س��همیه المپیک 2016 ری��و خواهد

 بود.
در پایان این مسابقات، ملی پوشان ایران عازم لهس��تان می شوند تا اردویی یک 
 هفته ای در این کش��ور برگزار و در مس��ابقات بین المللی این کشور نیز شرکت

 کنند.
از اصفهان نیز افسانه ش��فیعی در ماده کامپوند و امیر پیرعلی در ماده ریکرو در 

ترکیب تیم های اعزامی کشورمان قرار دارند.

 ملی پوشان تنیس روی میز، اردوهای آماده سازی خود برای شرکت در مسابقات 
قهرمانی آسیا را با حضور یک روانشناس پیگیری می کنند.

برای نخستین بار اردوهای آماده سازی ملی پوش��ان تنیس روی میز با حضور یک 
روانشناس پیگیری می شود. این حضور بنا به پیشنهاد سرمربی تیم ملی و موافقت 
سرپرست فدراسیون انجام شده است، تا بازیکنان از نظر مسایل روحی و روانی به 

باالترین سطح آمادگی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دست یابند.
کاظم مستحقی راد، در این زمینه گفت: استفاده از روان شناس در کنار ملی پوشان 
یک حلقه گمشده بود. به هر حال یکی از فاکتورهای مهم تنیس روی میز داشتن 
تمرکز باال و آرامش روحی الزم است که تاثیر مستقیم در ارتقای مسایل فنی دارد. 
به همین دلیل شرایط حضور تمام وقت یک روانشناس در کنار ملی پوشان را فراهم 

کردیم.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز افزود: استقبال بازیکنان از حضور روانشناس در 

کنار تیم ملی خیلی خوب بود و ملی پوشان از این حضور رضایت کامل دارند.

صعود به جام جهانی غیرممکن است

دوران رکورد اخبار داغ است!
سرمربی تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: این روزها دوران رکورد 
اخبار داغ اس��ت، و به همین دلیل بعضی خبرس��ازی ها طبیعی 
اس��ت؛ ضمن تکذیب مطالبی که در روزهای گذشته از قول من 
منتشر شد، می گویم اینجا همه چیز خوب است و انگیزه و رضایت 

ما باال است.
برانکو ایوانکوویچ در گفت و گو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس 
گفت: از شرایط اردو و انگیزه بسیار باالی بچه ها خوشحال هستم و 

با وضعیتی که داریم، ما هم انگیزه مضاعفی پیدا کرده ایم.
وی ادامه داد: در این اردو اهداف مشخصی را دنبال می کنیم که 
شرایط برای تحقق آنها مهیا است. قبل از هر چیز هدف این اردو 
آن بود که همه با هم باش��یم و حداکثر ش��رایط مطلوب را برای 
تمرین و ارتق��ای روحی، بدنی و فنی تیم ایج��اد کنیم. در اینجا 
آنچه اهمیت دارد، این اس��ت که وقت کافی برای تمرین داریم 
و به همین مقدار هم زمان برای استراحت بازیکنان وجود دارد. 
همچنی��ن می توانیم ش��رایطی ایده آل از نظر پزش��کی و تغذیه 

ایجاد کنیم.
برانکو خاطرنشان کرد: در این اردو به دنبال آن هستیم که چند 
بازیکن جدید نیز هر چه س��ریعتر با نف��رات قدیمی تر هماهنگ 
و آشنا شوند و س��ه بازی تدارکاتی هم انجام می دهیم که نقش 
مهمی در آماده س��ازی تیم خواهد داش��ت. البت��ه آنچه بیش از 
هر چیز مرا خوش��حال می کند، انگیزه بس��یار زیاد و اراده باالی 
بازیکنان برای کار و تمرین است که موجب رضایت بسیار زیاد من 
شده است. این شرایط بازیکنان و اردو به ما هم انگیزه مضاعفی 

داده است و به همین دلیل رضایت کاملی دارم.
سرمربی پرسپولیس درباره بعضی حواش��ی پیش آمده به دلیل 
انتشار نقل قول های منتسب به او نس��بت به مسووالن باشگاه و 
هواداران تصریح کرد: االن زمانی از فصل فوتبال اس��ت که زمان 
اخبار نیست. در واقع خبرهای داغ وجود ندارد یا اینکه کم است، 
بازار اخبار راکد اس��ت و در این ش��رایط طبیعی است که بعضی 
رسانه ها دنبال خبرسازی باشند؛ اما به طور قطع چنین مواردی 

نمی تواند تمرکز و انگیزه ما را از بین ببرد.
وی درباره شائبه هایی که درباره وجود مشکل بین گروه مدیریتی 
و فنی وجود دارد، تاکی��د کرد: این موارد ه��م از همان تفکرات 
خبرسازی ناشی می شود. من ضمن آنکه آن مطالب نقل شده را 
تکذیب می کنم، می گویم همکاری خوبی با هیات مدیره، به ویژه 
مدیر عامل داری��م. من مدیر عامل و دیگر مس��ووالن و کارکنان 
باشگاه که شبانه روز در باش��گاه زحمت می کشند، به دنبال آن 
هستیم که به بهترین نحو ممکن، تیم خوبی را برای فصل آینده 

ببندیم.

 با برنامه ریزی، عقب ماندگی 
را جبران می کنیم

 س��رمربی اس��تقالل با بیان اینک��ه از عملک��رد بازیکنان جوان 
این تی��م در دیدار مقابل بهمن راضی اس��ت، ب��ه عقب ماندگی 
استقالل از برنامه ها اشاره کرد و گفت: ما با برنامه ریزی این عقب 
ماندگی را جبران می کنیم. پرویز مظلومی درباره بازی دوستانه 
 تیمش برابر بهم��ن و نتیجه آن گفت: همان ط��ور که می دانید 
درحال حاضر ما در شرایط بدن س��ازی هستیم و از طرفی دیگر 
بازی برابر بهم��ن، اولین دیدار دوس��تانه ما ب��ود. در این دیدار 
خیلی از بازیکن��ان اصلی مان را در اختیار نداش��تیم، با این حال 
بازی راضی کنن��ده ای را به خصوص در نیم��ه دوم ارائه کردیم.

مظلومی، درباره حل مش��کل عقب ماندگی استقالل در فرصت 
آماده سازی تصریح کرد: این بازی تدارکاتی را باید دو هفته قبل 
برگزار می کردیم. برای انجام یک کار اصولی هش��ت هفته زمان 
نیاز است، ولی ما تنها چهار هفته فرصت داشتیم و این برای تیمی 
که نیاز به بدنسازی و تاکتیک دارد بس��یار کم است. تا به امروز 
نیز همه بازیکنان مد نظرمان در تیم حضور نداشته اند، مثال کرار 
که به تازگی به ما اضافه ش��ده اس��ت و یا تکلیف یعقوب کریمی 
که معلوم نیست. محسن کریمی و رمضانی نیز از گذشته آسیب 
دیده هستند و از  برنامه های ما عقب هستند. باید با برنامه ریزی 
مناس��ب این عقب ماندگی را جبران کنیم تا بازیکنان را هر چه 
سریع تر به لیگ و مسابقات برسانیم. وی درباره جذب بازیکنان 
خارجی استقالل گفت: فیلم چند بازیکن خارجی را دیدیم و به 
امید خدا به زودی با اینها به توافق خواهیم رسید تا در تمرینات 

حضور پیدا کنند.
سرمربی اس��تقالل در پاس��خ به این س��وال که قرعه تیمش در 
رقابت های لیگ برتر را چطور ارزیابی می کن��د، گفت: به نظرم 
 خیلی ف��رق ندارد که در چ��ه هفته ای با چه تیم��ی بازی کنید. 
ما باید با همه تیم ها به میدان برویم و خواست خدا این گونه بوده 
که قرعه ما به این شکل شود. ما هم با تالش و حمایت هواداران، 

می خواهیم از همان اولین هفته محکم گام برداریم.
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درحالی که س��ازمان لیگ رقم بدهی های باش��گاه های فوتبال را 
بیست میلیارد تومان اعالم کرد، بررسی های صورت گرفته نشان 
می دهد رقم طلب های این باش��گاه ها از حق پخش ش��انزده برابر 

بدهی های آنهاست.
این اتفاق خوبی است که س��ازمان لیگ برتر فوتبال ایران بدهی 
باش��گاه ها را به تفکیک اعالم کند و برای س��یزده باشگاه  مبلغی 
در حدود بیس��ت میلیارد تومان بدهی را رس��انه ای کند. در واقع 
هر چقدر در هر موضوع��ی با اع��داد و ارقام و حس��اب و کتاب و 
 علم جل��و برویم، بهت��ر می توانیم زمینه س��از پیش��رفت فوتبال

 باشیم.
ب��ا ای��ن وج��ود پرسش��ی ه��م داری��م از س��ازمان لی��گ و در 
راس آن مه��دی ت��اج:  » رق��م بده��ی ص��دا و س��یما ب��ه 
 باش��گاه ها چق��در اس��ت؟«، ای��ن ع��دد را ه��م رس��انه ای 

کنید.
تا جایی که برخی کارشناسان فوتبال ایران را با فوتبال عربستان 
و امارات مقایس��ه م��ی کنند، رقم اصل��ی که باید توس��ط صدا و 
س��یما به خاطر درآمد زای��ی و پخش ه��زاران س��اعت آگهی و 
جلب مش��تری از فوتب��ال به دس��ت م��ی آورد، پرداخ��ت کند 
حدود ص��د میلیون دالر اس��ت، یعنی معادل س��یصد و بیس��ت 
 میلی��ارد توم��ان ب��رای یک س��ال اس��ت. به ای��ن ارق��ام دقت

 کنید:
عربستان: 

10 سال، یک میلیارد دالر معادل سه تریلیون و 20 میلیارد تومان
ایتالیا: 

یک فصل، ۹۵0 میلیون یورو معادل سه تریلیون و ۸۸۵ میلیارد و 
۵00 میلیون تومان

انگلیس:
سه سال ۵ میلیارد پوند، معادل 2۴ تریلیون و 1۵0 میلیارد تومان

ترکیه:
یک س��ال 12۳ میلیون دالر، معادل ۳۷1 میلیارد و ۴60 میلیون 

تومان
فرانسه:

یک فصل 66۸ میلیون یورو، مع��ادل 2 تریلیون و ۷۳2 میلیارد و 
120 میلیون تومان

آلمان:
یک فصل ۴20 میلیون یورو، معادل یک تریلیون و ۷1۷ میلیارد 

و ۸00 میلیون تومان
در واق��ع اگر تنها یک س��ال بدهی صدا و س��یما را ب��رای فوتبال 
در نظر بگیریم و تم��ام بدهی های دهه های گذش��ته را فراموش 
کنیم، و با توجه به اینکه صدا و س��یما حتی رقم بیس��ت میلیارد 
تومانی ک��ه در دوران مدیریت قبل��ی با فدراس��یون توافق کرده 
بود را ه��م پرداخت نک��رده، باید گفت: س��یزده باش��گاه حدود 
بیس��ت میلی��ارد توم��ان بدهکارن��د؛ اما تنها از س��ال گذش��ته 
 کل باش��گاه ها تقریب��ا س��یصد و بیس��ت میلیارد توم��ان طلب

 دارند!
این اما تنها طلب باش��گاه ها نیس��ت، ب��ه عنوان مثال ت��ا قبل از 
آنکه مجلس ش��ورای اس��المی قانونی مصوب کند که دولت حق 
هزینه ک��ردن در ورزش قهرمانی را ن��دارد، وزارت ورزش حداقل 
 نیم��ی از هزینه های اس��تقالل و پرس��پولیس را بای��د پرداخت 
می کرد که نکرد، بلیط فروش��ی ها هم در بسیاری موارد در دست 
 وزارت ورزش ب��وده، طلب باش��گاه ها از خود س��ازمان لیگ نیز، 
با احتس��اب رقم قرارداد با تبلیغات محیط��ی اش، بیش از پنجاه 
 میلیارد تومان اس��ت که هنوز س��ازمان لیگ آن را وصول نکرده

 است.
به واقع باش��گاه های ایران اگ��ر طلب های ش��ان را بگیرند نه تنها 
 بدهی های هم��ه س��ال های خ��ود را می دهند، بلک��ه می توانند 
هر کدام، یک استادیوم بزرگ ورزشی بسازند و خود دیگو مارادونا و 
مورینیو را به ایران بیاورند تا مردم برای رزرو بلیط ورزشگاه ها همه 
آنها را از قبل از شروع تا پایان مسابقات رزرو کنند؛ اما تنها بدهی 
باشگاه ها اعالم می شود و از اعالم طلب ها خبری نیست که نیست.

خشت دوم قهرمانی، در شهرآورد فوتبال اصفهان اتفاق خوب زیر سایه اتفاق بد  �

س��رمربی تیم ملی فوتبال ای��ران گفت: می توان 
گفت که صعود به جام جهانی روس��یه مثل یک 

عملیات غیرممکن برای ایران خواهد بود.
کارلوس کی روش، س��رمربی پرتغال��ی تیم ملی 
این روزه��ا دور از تیم ملی و دور از ایران اس��ت، 
هرچند که به واسطه دستیارانی که مثل چشمان 
او هستند، اوضاع و احوال را به دقت زیر نظر دارد.

سرمربی تیم ملی پس از چند ماه، حدود 20 روز 
پیش برای س��پری کردن مرخص��ی ۳ هفته ای 
راهی آفریقای جنوبی و س��پس پرتغال ش��د که 

البته کی روش به خاطر درگذشت همسر 
س��ابقش به اجبار چن��د هفته ای 

بیشتر در پرتغال ماندگار شد.
ب��ا ای��ن ح��ال و در فرصتی 
مناسب با کارلوس کی روش 
که البته هم چنان به برخی 
کارش��کنی ها علیه تیم ملی 
انتق��اد دارد گف��ت و گویی 

ص��ورت گرفت ک��ه متن 
کامل این گفت و گو را در 

زیر می خوانید:
از رقابت های جام جهانی 

س�احلی  فوتب�ال 
شروع کنیم. شما 
برای بازی ایران 
براب�ر برزیل در 

ه  ش�گا ز ر و
ر  حض�و

داشتید.
من به دیدار تیم ملی ساحلی مقابل برزیل رفتم که 
حمایت کامل خود را نشان دهم. بسیار به عملکرد 
بازیکن��ان فوتبال س��احلی ایران افتخ��ار کردم. 
روحیه جنگندگ��ی و طرز ب��ازی بازیکنان 
تیم ملی فوق الع��اده بود و 
مطمئن هستم که 
ای��ران در بازی 
برابر مکزیک 

به پیروزی خواهد رسید.
در مورد تیم ملی فوتب�ال و برنامه های این 
تیم صحبت می کنید. به این ترتیب که امروز 
تا چه اندازه نسبت به برنامه های خود که از 
قبل آنها را تدوین کرده اید مطابقت دارید. 
آیا نس�بت به این برنامه ها جلوتر هس�تید 

یا عقب؟
امیدوارم هستم که در اردوی بعدی بتوانیم شاهد 
آن باشیم یک سری مشکالت که در اردوی قبل 
از ترکمنستان با آن دس��ت و پنجه نرم کردیم را 
حل ش��ده ببینیم و دیگر شاهد چنین مشکالتی 

نباشیم.
چه زمانی قصد بازگشت به ایران را خواهید 

داشت؟
بعد از حض��ور در کنفرانس مربی��ان تیم ملی که 
به میزبانی کنفدراس��یون فوتبال آسیا در مالزی 

برگزار می شود، به ایران بر می گردم.
در مورد انتقاداتی که هفته گذش�ته مطرح 
کردید و گفته بودید که نمی خواهم پش�ت 
دروغ ه�ا و وعده های الکی دیگ�ران پنهان 
شوم با آقای کفاش�یان صحبت کردم که او 
گفت منظور کی روش من نیس�تم و یادآور 
شد که عده ای به دنبال اختالف افکنی بین 
کی روش و م�ن هس�تند و می خواهند این 
رابطه خوب را خ�راب کنن�د. در این مورد 

صحبت می کنید؟
صحبت هایی که آقای کفاشیان، رییس فدراسیون 
فوتبال انجام داده اند، کامالدرست است و حق با 

ایشان است.
در م�ورد بازی های دوس�تانه تیم ملی فقط 
دی�دار با ژاپ�ن هماهنگ ش�ده اس�ت. آیا 
بازی های دیگر در دس�تور کار است. اگر 

پاسخ مثبت است چه دیدارهایی؟
طب��ق تقویم فیف��ا تنها زمان��ی که ما 
فرصت انجام بازی دوستانه را 
داریم مقاب��ل ژاپن خواهد 
بود و فعال فقط این دیدار 

قطعی شده است.
یک مرب�ی ایرانی دیگ�ر و آیا ی�ک مربی با 
هر ملیت دیگری برای اضافه ش�دن به کادر 
فنی تیم ملی در هر بخشی )فنی، پزشکی، 
فیزیوت�راپ و ی�ا دروازه بان�ی( در دس�تور 

کارتان قرار دارد؟
همانطور که همه می دانند ما عالقه مند هس��تیم 

که جواد نکونام را به کادر مربیگری اضافه کنیم.
به نظر می رسد عده ای نمی خواهند فوتبال 
ایران پیش�رفت کند، آن هم در ش�رایطی 
که تیم ملی در راه انتخاب�ی جام جهانی راه 
بس�یار دش�واری دارد. چه پیامی برای این 

افراد دارید؟
می توان گفت که صعود به جام جهانی روسیه مثل 
یک عملی��ات غیرممکن برای ای��ران خواهد بود! 
مطمئنا یک وظیفه و مس��وولیت بسیار سنگین 
برای فوتبال ایران خواهد ب��ود که در این راه باید 
تعهد و انگی��زه کامل برای دس��تیابی به این رویا 
 و تحقق خواس��ته های ه��واداران به خ��رج داده 

شود.
گفتی�د عملیات غی�ر ممک�ن! در این مورد 

بیشتر توضیح می دهید؟
نکته اولی که بای��د به آن توجه کنیم این اس��ت 
که  آس��یا ۴ س��همیه در روس��یه خواهد داشت 
که ب��ار دیگر تک��رار می کن��م ۳ س��همیه کم و 
بیش از قبل مش��خص اس��ت، ژاپن، کره جنوبی 
و اس��ترالیا. ثانیا یک س��همیه ب��رای تیم های در 
درجه اول ایران، امارات، قطر، عربس��تان، چین، 
ازبکستان و در پشت س��ر آنها عمان، اردن، عراق 
و کره ش��مالی می ماند. بس��یار واجب اس��ت که 
بتوانی��م ی��ک برنامه آماده س��ازی بس��یار قوی، 
جدی و کارآمد را برای موفقیت تیم ملی داش��ته 
باش��یم. در حال حاضر لحظات بس��یار حساس 
و خطیری را پی��ش روی خود داری��م و امکان از 
دس��ت دادن هیچ موقعیت یا زمان��ی را نخواهیم 
داش��ت. در زمان مناس��ب اگر حمای��ت صحیح 
با مناب��ع الزم و همین طور راهکاره��ای مرتبط 

 صورت نگیرد به گونه ای فرار از مسوولیت خواهد 
بود.

هیچ ش��کی ندارم که هواداران خ��وب تیم ملی 
اس��تحقاق دیدن تیم ملی کشورش��ان را در جام 
جهانی روسیه دارند. اگر بخواهیم به آن رویا برای 
تیم ملی ایران دست پیدا کنیم، باید حمایت های 

مناسب در زمان درست صورت بگیرد.
در  ایج�اد ش�ده  از جوان گرای�ی   آی�ا 
تیم ملی راضی هستید و آیا این روند یعنی 
جوان گرای�ی در تی�م ملی هم چن�ان ادامه 

دارد؟
بله، ما پتانس��یل خوبی داریم ولی بای��د در نظر 
بگیریم که کیفیت بدون تجربه منجر به موفقیت 
نخواهد ش��د. مثل این می ماند که شما بخواهید 
خلبان یک هواپیما را در اتاقک های شبیه سازی 
ش��ده تمرین دهید و هی��چ گاه فرص��ت فرود یا 

تمرین در آسمان را به این خلبان ندهید.
فکر نمی کنید انجام این کار به خاطر کمبود 
تجربه بازیکنان جوان کمی با ریسک همراه 
باشد و در نهایت شاهد کسب نتایجی مانند 
دیدار با ترکمنستان باشیم. اگر می خواهید 
این کار را ادامه دهی�د، در نتیجه و موفقیت 

چه اتفاقی می افتد؟
راجع به این مطلب هیچ ش��کی نیس��ت. ریسک 
باالیی اینجا وجود دارد و م��ا نمی توانیم هم برای 
آینده خودمان را آماده کنیم و هم در حال حاضر 
نتیجه به دس��ت بیاوری��م، اگر بخواهی��م این دو 
کار را هم زمان انجام دهی��م. فراموش نکنیم که 
بازی های مقدماتی در راه صع��ود به جام جهانی 
201۸ روسیه ،زمان دستیابی به اهداف مان است، 

نه زمان یادگیری.
آیا بازیک�ن ایرانی جدیدی ک�ه در خارج از 
ایران بازی کن�د را مدنظر داری�د. چند روز 
 قبل یک�ی از روزنامه ها از زیر نظر داش�تن 
طاه�ا زارع�ی دروازه بان ایرانی ش�اغل در 

پرتغال توسط شما خبر داد.
من به شخصه همیشه در حال برنامه ریزی و تالش 
در راس��تای باال بردن ارزش های تیم ملی هستم 
و اعتقاد راسخ دارم که فقط زمانی یک بازیکن را 
 به تیم مل��ی دعوت  کنم که آن بازیک��ن بتواند به

 ارزش های تیم ملی اضافه کند، در غیر این صورت 
از آن بازیکن دعوت به عمل نمی آورم.

سرخابی ها

مسلمان،رضایت نامه اش را دریافت کرد
  محسن مسلمان از دریافت رضایت نامه خود از باشگاه ذوب آهن 
خبر داد. مسلمان با انتشار عکس زیر نشان داد مانند 2 فصل 
پیش، پیراهن ش��ماره ۷۷ پرس��پولیس را به تن خواهد کرد.

از لنز دوربین

تکلیف برنامه رقابت های پانزدهمین دوره 
لیگ فوتبال هم مش��خص ش��د و 16 تیم 
حاض��ر در این رقابت ها، رقبای خودش��ان 
 در ط��ی پان��زده هفته ای��ن مس��ابقات را

 ش��ناختند. اما مطمئنا مه��م ترین بازی 
برای عالقمن��دان به فوتب��ال در اصفهان، 
ب��ازی دو تی��م س��پاهان و ذوب آه��ن در 
قال��ب ش��هرآورد فوتبال اصفهان اس��ت؛ 
که با توجه ب��ه موفقیت های ای��ن دو تیم 
در سال گذش��ته بس��یاری از هواداران در 
انتظار نشس��ته اند تا ش��اهد نب��رد دوباره 
 حس��ین فرک��ی و یحی��ی گل محم��دی

 باشند.
از طرف دیگر لیگ در حالی آغاز می شود که 
شرایط تیم ها در چند هفته ابتدایی آنچنان 
با ثبات نیس��ت و خیلی نمی توان در مورد 
 کیفیت فنی تیم ها تا پایان فصل اظهار نظر

 کرد.
 اردوهای تدارکاتی و تمرینات بدنس��ازی 
در دوران آماده س��ازی پی��ش فص��ل، 
فش��ار مضاعفی را به بدن بازیکن��ان وارد 
می کند و قرار گرفتن در چرخه مس��ابقات 
رس��می اس��ت که می تواند این بدن های 
اصطالح��ا ش��الق خ��ورده را ک��م کم به 
م��رز آمادگ��ی کام��ل برس��اند و طبیعی 
اس��ت که بس��یاری از این تیم ه��ای لیگ 
 برتری در چن��د هفته ابتدایی، خودش��ان

 نباشند.
هنوز فراموش نکرده ای��م رقابت های فصل 
گذشته لیگ برتر را که ذوب آهن با کسب 
نتایج ضعیف ت��ا قبل از رس��یدن به هفته 
هش��تم هنوز بردی را در کارنامه اش ثبت 
نکرده ب��ود و از ط��رف دیگ��ر تیمی مثل 
پدیده مش��هد با کس��ب امتیازات متوالی 
خودش را ب��ه جمع مدعیان رس��انده بود؛ 
اما با نزدیک ش��دن به نیم فصل مسابقات 
چه��ره واقعی تیم ها رو ش��د و ش��رایط به 

 نسبت پنج هفته ابتدایی کامال تغییر پیدا 
کرد.

البته ب��ا وج��ود این ش��رایط ی��ک نکته 
امیدوار کننده هم وج��ود دارد که آن هم 
بی تغییر ماندن ترکی��ب اصلی هر دو تیم 
سپاهان و ذوب آهن اس��ت؛ که شاید باعث 
شود ش��هرآورد فوتبال اصفهان بر خالف 
پیش بینی های موجود از آن حالت س��رد 
 و  ب��ی روح هفته ه��ای اولیه لی��گ خارج

 شود.
حس��ین فرکی و یحی��ی گل محمدی که 
این روزها تیم های شان را به اردوی ترکیه 
برده اند مطمئنا از همان زمان قرعه کشی 
برنامه پیروزی در ش��هرآورد هفته دوم را 
 بر روی کاغذ آورده اند؛ چون خودشان هم 
به خوبی می دانند ک��ه باخت در بازی های 
اولیه فصل آن هم به تیم همشهری می تواند 
برای شان گران تمام ش��ود و برعکس برد 
در بازی به این مهم��ی می تواند تضمینی 
 برای موفقیت ش��ان در نیم فصل اول لیگ 

باشد.
س��پاهان و ذوب آهن این بار خش��ت دوم 
قهرمانی در لیگ را باید در شهرآورد فوتبال 
اصفهان ب��ر روی زمین قرار دهن��د؛ و باید 
دید که قهرمان��ان فصل گذش��ته فوتبال 
ایران چگونه طرف��داران خودش��ان را در 
 همان هفته های ابتدایی لیگ خوش��حال

 می کنند.



یادداشت

استاندار چهارمحال و بختیاری؛

نقش تأمین اجتماعی در رشد 
شاخص های اقتصادی

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
در بخش های مختلف،  زمینه رشد شاخص های اقتصادی این استان 

را فراهم می کند.
قاسم س��لیمانی به مناس��بت هفته تأمین اجتماعی سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف از طریق ش��رکت های وابسته به این سازمان 
را خواستار ش��د. وی افزایش اش��تغال و کاهش نرخ بیکاری، رونق 
اقتصادی و افزایش درآم��د خانوارها در این اس��تان را از مهم ترین 

دستاوردهای سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی دانست.
س��لیمانی اف��زود: س��رمایه گذاری در بخش های مختل��ف زمینه 
پیشگیری از هدر رفت منابع، رشد شاخص های اقتصادی و رسیدن 

سریع تر به اهداف توسعه چهارمحال و بختیاری را به همراه دارد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: مدیران دس��تگاه های 
اجرایی باید انجام فعالی��ت اقتصادی به منظور اج��رای پروژه های 
مختلف برای افزای��ش منافع عمومی را در اولوی��ت کاری خود قرار 

دهند. 

آیات قرآن در شهرکرد کتابت شد
آیین کتاب��ت و خوش نویس��ي آیات ق��رآن کریم همزمان با ش��ب 

بیست وهفتم ماه مبارک رمضان، در شهرکرد برگزار شد.
 محمدرضا سلیماني، مسوول سازمان بسیج هنرمندان چهارمحال و 
بختیاری در حاشیه این آیین اظهارکرد: انجمن خط و خوش نویسي 
سازمان بس��یج هنرمندان اس��تان هر ساله بر اس��اس سنت حسنه 
اقدام به کتابت و خوش نویس��ي آیات قرآني در ش��ب بیست وهفتم 
ماه مبارک رمضان مي کند. وي افزود: این مراسم با حضور 25 نفر از 
خوش نویسان و خطاطان ممتاز، فوق ممتاز و پیشکسوت بسیجي در 
تاالر مهر فرهنگ و ارشاد شهرس��تان شهرکرد برگزار شد. سلیماني 
ایجاد زمینه حضور خطاطان و خوش نویسان در فعالیت هاي قرآني، 
ایجاد بستر الزم براي خلق آثار جدید هنري قرآني و ایجاد محفل انس 
و مودت میان هنرمندان خوش نوی��س را از مهم ترین اهداف کتابت 

آیات قرآن کریم برشمرد.

مدیرعامل فضای سبز شهرداری     
شهرکرد:

استقرار اکیپ سیار شهرداری 
ویژه عید فطر 

مدیرعام��ل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری 

ش��هرکرد گف��ت: یک اکیپ کش��یک س��یار ش��امل یک 
کارش��ناس و یک نفر نیروی ماهر در زمینه تأسیس��ات از 
س��اعات اولیه ش��ب تا هنگام صبح آماده ارائه خدمات به 
مس��افران هس��تند. مجید جاللی اظهار داشت: با توجه به 
نزدیک ش��دن ایام عید سعید فطر و تعطیالت بعد از آن و 
افزایش سفرهای برون شهری تدارک الزم برای پذیرایی از 

مسافران به استان اندیشیده شده است.
وی با اشاره به اینکه عملیات تکمیل، تعمیر و اصالح برج های 
نوری پارک های شهرکرد از جمله پارک الله، تهلیجان و آبی 
جنگلی پایان یافته است  افزود: 10 عدد پایه چراغ استخر در 

پارک ملت شهرکرد نصب شده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شهرکرد 
با اش��اره به اینکه طرح صلوات در ورودی تپ��ه اصفهان اجرا 
می ش��ود بیان کرد: طرح گلکاری به شکل صلوات با اعتباری 
بالغ بر 100 میلیون ریال ویژه ایام عید سعید فطر در ورودی 

شهرکرد از سمت اصفهان رونمایی می شود.
جاللی با اشاره به اینکه تجهیز و ساماندهی پایگاه های اقامه 
نماز در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: 
جایگاه ه��ای نماز در پارک ه��ای الله، مل��ت، تهلیجان، آبی 
جنگلی و در ورودی شرقی ش��هرکرد برای اقامه فریضه نماز 

مسافران آماده شده اند.
وی با اش��اره به اینکه  چهار دس��تگاه س��رویس بهداش��تی 
برای مکان های ضروری تهیه ش��ده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
سرویس های بهداشتی واقع در پارک های شهرکرد بهسازی 
و تجهیز شده اند و  دو سرویس جدید بهداشتی در پارک های 
داالن س��بز و الله احداث ش��ده اس��ت.مدیرعامل س��ازمان 
پارک ها و فضای س��بز شهرداری شهرکرد با اش��اره به اینکه 
هرس، فرم دهی و گلکاری س��طح ش��هر، میادین و پارک ها 
در دستور کار قرار گرفته اس��ت، افزود: با توجه به تعداد زیاد 
مس��افران در ایام تعطیل به مناسبت عید س��عید فطر هفت 
 پیمانکار نگهداری از فضای س��بز ش��هری آماده باش کامل 

هستند.
جاللی با اشاره به اینکه بنرهایی در راستای راهنمایی مسافران 
در سطح شهر نصب شده است، بیان کرد: المان کوچ عشایری 

ویژه ایام عید سعید فطر در میدان کوهرنگ نصب می شود.
تم��ام دک��ه داران  ب��ر  دقی��ق  نظ��ارت  اف��زود:  وی 
از  اس��تفاده  اذان،  پخ��ش  زمین��ه  در  پارک ه��ا 
 موس��یقی مج��از و عرض��ه م��واد غذای��ی س��الم انج��ام

 می شود.

یادداشت

نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری گفت:فضای 
معنوی دانش��گاه ها س��بب توس��عه فضای ایمانی در جامعه 

می شود.
حجت االس��الم والمس��لمین محمدعلی نکون��ام  در ضیافت 
افطار با دانش��گاهیان و فرهیختگان اس��تان اظهار داش��ت: 
تأثیرپذیری دانش��جو از استاد مس��اله ای غیرقابل انکار است 
 و هر گاه استاد قابل اعتماد باش��د خود به خود تاثیرگذار نیز 

می شود.
وی افزود: اعتمادسازی با اخالق، ایمان، رفتار و دانش صورت 
می گیرد و اساتید دانشگاهی باید به این نکات مهم توجه کافی 

داشته باشند.
نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری م��اه رمضان را 
فرصتی برای لطیف ش��دن دل عن��وان و بیان ک��رد: یکی از 
واقعیت هایی که در ایام ماه مبارک رمضان بیشتر از هر زمان 
دیگری مورد توجه است، واقعیت انسان و مقصد نهایی اوست 
که خداوند متعال در س��وره مؤمنون در قالب چند آیه مقصد 

انسان را مشخص کرده است.
نکونام خاطرنشان کرد: هدف مسجد و دانشگاه،  انسان سازی 
است و نباید بین آن ها تفاوتی قائل شد؛  در همین راستا باید 
بیشتر تالش کرد تا فضای دانشگاهی به فضای معنوی تبدیل 
شود؛ چرا که این یک ضرورت و سبب توسعه فضای ایمانی در 
جامعه می شود و اگر جامعه انسانی غیر از این هدفی را دنبال 

کند قطعاً راه به خطا می رود.

وی با بیان اینکه رشد علمی در سایه ایمان مفید است تصریح 
کرد: هویت بخش��ی به جوان یک��ی از عوامل تربیت اس��ت و 
اس��اتید باید با فهم و بصیرت این موضوع را در بین جوانان به 

خوبی ترویج کنند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری نشاط را در همه 
جا و به ِویژه در دانش��گاه ضروری عنوان و بی��ان کرد: عوامل 
نشاط باید شناخته شوند و تنها نباید نشاط را در مسائل غربی 
جس��تجو کرد؛  چرا که جامعه ما نیاز به نشاط اسالمی دارد و 
مومن اوج این نشاط است که باید آن را در دانشگاه ایجاد کرد.

نکونام ادامه داد: انسان خلیفۀاهلل اس��ت و در سایه روح الهی، 
رنگ الهی به خود می گیرد و اگر چنین ش��ناختی از انس��ان 
وجود داشته باشد و در سایه این ش��ناخت تربیت نیز صورت 
گیرد،  قطعا انسان به مقصد نهایی که هدف از آفرینش او نیز 

بوده است می رسد.
خیرین سالمت، فعالیت جدی تری داشته باشند

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با 
اش��اره به اینکه جامعه مخاطب این دانشگاه مردم کل استان 
است بیان کرد: بخش درمان در استان مشکالت زیادی دارد و 
یکی از این موارد خیرین سالمت است که نیاز به کار و تالش 
بیش��تری دارد؛  چرا که دولت توان ندارد که آن چه شایسته 
مردم است را رقم بزند؛  از همین رو در ساخت مراکز بهداشتی 

کمک خیران سالمت، راه گشاست.
مهرداد ش��هرانی افزود: افزایش سطح س��واد سالمت جامعه 

از بخش دانش��جویی رقم می خورد و باید اس��اتید دانشگاهی 
این مس��اله را م��د نظر داش��ته باش��ند. وی کمب��ود بودجه 
فرهنگی را یکی از مش��کالت دانش��گاه های اس��تان عنوان و 
تصریح کرد: استفاده از نظرات اس��اتید و نخبگان دانشگاهی 
برای تحول و توس��عه اس��تان مفی��د و موثر اس��ت و باید در 
 ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان از نظرات این افراد استفاده 

شود.
کمیته کارشناس�ی در مس�ائل فرهنگ�ی و اجتماعی 

تشکیل شود
عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد ش��هرکرد در این مراس��م با 
اشاره به اینکه در دانش��گاه ظرفیت های خوبی در حوزه های 
مختلف وجود دارد گفت: تشکیل کمیته کارشناسی فرهنگی 
و اجتماعی در استان و نیاز سنجی سبب می شود که از توانایی 
نخبگان دانشگاهی در راستای رفع مشکالت فرهنگی استان 

به خوبی استفاده شود.
 قاس��می اس��تفاده از نیروهای بومی را برای مبانی عقیدتی 
و رفتاری توصیه و خاطرنش��ان ک��رد: این افراد با ش��ناختی 
که از نقاط ضعف و قوت و توانمندی های اس��تان به واس��طه 
س��کونت در منطقه دارند،  س��بب اعتالی فرهنگ عمومی و 
حل مشکالت با بینش و درک صحیح تری از شرایط و موقعیت 

می شوند.
فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی ترویج شود

رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری 
گفت: دانشگاه ها باید از آموزش نظری فاصله گرفته و به سمت 

عملی کردن دروس حرکت کنند.
 عزیزیان با اشاره به اینکه18 درصد فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
بیکار هستند، بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی پس از   پیروزی 
انقالب اسالمی،  نخستین دانشگاهی بود که متناسب با بازار 
کار حرکت کرد و سایر دانش��گاه ها نیز باید چنین برنامه ای را 

برای کاهش نرخ بیکاران دانشگاهی در اولویت قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: افزایش رشته های مناس��ب با بازار کار 
و تربیت نیروی انس��انی ماه��ر در این زمین��ه نیازمند کمک 
مسووالن استان است که سبب کاهش نرخ بیکاری و توسعه 

همه جانبه استان می شود.
کمبود نیروی انس�انی، بزرگ ترین مش�کل دانشگاه 

فرهنگیان است
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان با بیان اینکه این 
دانشگاه 13 عضو هیات علمی دارد افزود: این دانشگاه نیازمند 
همکاری تمام نهادها اس��ت؛  چرا که با کمبود ش��دید نیروی 
انس��انی و امکانات مالی خوبی نیز برای ب��ه کارگیری نیروی 

انسانی متخصص ندارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

فضایمعنویدانشگاهها،سببتوسعهفضایایمانیمیشود
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مفاد آرا
4/432 شماره:1394/38/66321-1394/4/20 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی و  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین 

رسمی اداره ثبت بادرود 
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت بادرود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
محرز شده است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
نوبت اول به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت بادرود تسلیم و پس از اخذ 
قضایی  مرجع  به  را  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید 

تقدیم نمایند
1-رای شماره 139460302022000030-1394/4/13- آقای محمدرضا شریفی فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 16128 کدملی 0037128825 صادره از تجریش ششدانگ 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 29155 مترمربع به شماره پالک 51 فرعی از 
116 اصلی واقع در مزرعه کریم آباد جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که متقاضی خود 

مالک رسمی سند شماره 27258-93/3/17 می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/5/8

م الف:95 رضا طویلی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
حصر وراثت

 4/408 آقای خدامراد امینی دارای شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسۀ 180/94
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/12/27 تاریخ  در   2155 بشناسنامه  امینی  غالمحسین 
امینی  عبدالحسین  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی 
نوگورانی فرزند غالمحسین ش.ش 20 ت.ت 1334 صادره از باغبادران )پسر متوفی( 
باغبهادران  از  صادره   1340 ت.ت   3 ش.ش  غالمحسین  فرزند  امینی  عبدالصمد   -2
از  امینی فرزند غالمحسین ش.ش 14 ت.ت 1343 صادره  )پسر متوفی( 3- خدامراد 
فرزند غالمحسین ش.ش 56  نوگورانی  امینی  اکبر  علی  متوفی( 4-  )پسر  باغبهادران 
غالمحسین  فرزند  امینی  اصغر  علی   -5 متوفی(  )پسر  لنجان  از  صادره   1345 ت.ت 
ش.ش 301 ت.ت 1357 صادره از باغبهادران )پسر متوفی( 6- گوهر امینی نوگورانی 
متوفی(  )دختر  باغبهادران  از  صادره   1334 ت.ت   51 ش.ش  غالمحسین   فرزند 
از  فرزند غالمحسین ش.ش 1029 ت.ت 1337 صادره  نوگورانی  امینی  7- مهرانگیز 
 2041 غالمحسین ش.ش  فرزند  نوگورانی  امینی  زهرا   -8 متوفی(  )دختر  باغبهادران 
ت.ت 1349 صادره از لنجان )دختر متوفی( 9- نصرت امینی نوگورانی فرزند حیدرعلی 
انجام  با  اینک  والغیر.  متوفی(  )همسر  باغبادران  از  1313 صادره  ت.ت   843 ش.ش 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  او باشد  از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:472 شعبه پانزدهم حقوقی 

شورای حل اختالف لنجان
ابالغ رای 

4/430 شماره دادنامه: 9409973623100237 شماره پرونده: 9309983623100974 
شماره بایگانی شعبه: 931245 خواهان: آقای قادر زمانی فر فرزند خداداد به نشانی 
شهرستان اردستان – خ.شهید فائق – خ.هاتف9 خوانده: آقای جابر زارعی فرزند پرویز 
به نشانی شهرستان اردستان – خ.شهید فائق – کوچه شهید رمضانپور – منزل نصرا... 
خواسته: الزام به فک پالک خودرو دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. قرار 
دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان قادر زمانی فر فرزند خداداد به طرفیت خوانده 
جابر زارعی فرزند پرویز به خواسته تقاضای فک پالک یک دستگاه مینی بوس به شماره 
به شرح دادخواست  قانونی  انتظامی 289ع19-ایران43 و هزینه دادرسی و خسارات 
به شماره 94/3/17-940336 ثبت شده  به شرح الیحه  اینکه خواهان  به  نظر   تقدیمی 

دادخواست خود را مسترد نموده و استرداد دادخواست از سوی خواهان به نظر دادگاه 
ابطال  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   107 ماده  الف  بند  به  مستنداً  لذا  است  محرز 
تاریخ  از  اعاده می نماید قرار صادره ظرف بیست روز  دادخواست خواهان صادر و 
ابالغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:647  شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان

ابالغ وقت رسیدگی 
4/431 در خصوص پرونده کالسه 94/58ش4 خواهان ماشاءا... رمضانپور فرزند علی 
به نشانی اردستان- میدان امام – محله بازار – منزل شخصی درخواستی مبنی بر خلع 
ید به ظرفیت هدایت سهرابی به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه 94/5/21 ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  نشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اردستان  دادگستری  جنب  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:638 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اردستان
مزایده 

4/433 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردستان در نظر دارد در 
اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 186/92مدنی ش که به موجب آن آقای جواد 
به  ریال   24/965/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  فرزند حسن  امیرآبادی  خوری 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی در حق محکوم له 
آقای عزت ا... محمدی فرزند حسن و پرداخت مبلغ 205/800 ریال به عنوان هزینه اجرا 
در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا در صدد اجرای مفاد اجراییه 
می رساند: فروش  به  مزایده  از طریق  را  ذیل  به شرح  را  توقیفی  ملک  فلذا   برنیامده 

126/57 متر مشاع از قطعه زمینی به مساحت تقریبی 528 مترمربع متعلق به محکوم 
آباد  فاقد سند رسمی واقع در روستای حسن  امیرآبادی که  آقای جواد خوری  علیه 
موغار که به صورت قولنامه ای در تصرف محکوم علیه و از طریق کالنتری توقیف 
شده است که فاقد حصار و دیوار پیرامونی بوده و فاقد مستحدثات اعیانی و اشتراکات 
توجه  با  می باشد  رمضانی  حسین  آقای  زمین  به  محدود  آن  اربعه  حدود  می باشد 
ارزیابی شده توسط  به جمیع موارد مذکور و نوع مالکیت عادی مالک و بافت زمین 
کارشناس رسمی به مبلغ 25/170/000 ریال. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده 
در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهی شده 
مالحظه نمایند مال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید 
برنده مزایده باید کل بهای مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
نماید. تاریخ مزایده: 94/5/12 ساعت 9 صبح روز دوشنبه. مکان مزایده: واحد اجرای 
احکام حقوقی دادگستری شهرستان اردستان.م الف:640 اجرای احکام حقوقی شورای 

حل اختالف اردستان
ابالغ رای 

4/434 کالسه پرونده:1050/93 شماره دادنامه:125-94/2/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم شورای حل اختالف نجف آباد خواهان: عباس مومن نشانی گلدشت – خ.بهشتی 
آباد  نجف  نشانی:  قیصری  زهره  خانم  خواهان:  وکیل   36-87441 مومن  طالی   –
مجهول المکان  نشانی  فاضل  مجید  خوانده:  دوم  طبقه   – پارسیان  مجتمع  خ.امام-   –
مبلغ  به  به شماره 063978-1392/10/20 جمعا  فقره چک  یک  مطالبه وجه  موضوع: 
بیست میلیون ریال گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت مقرر جلسه شورا به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای شورا: در خصوص دعوای آقای عباس مومن با وکالت خانم قیصری به طرفیت 
آقای مجید فاضل به خواسته مطالبه تقدیمی از سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه 
لذا چون خوانده دفاعی در قبال  خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد 
دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً 
به مواد 198و502و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310و313و314 
قانون تجارت دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 185/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از بابت تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
اجرای حکم  لغایت  تاریخ سررسید 1392/10/20  از  تادیه  تاخیر  و پرداخت خسارات 
اعالم  و  در حق خواهان صادر  احکام محاسبه و وصول می گردد  اجرای  توسط  که 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی نزد 
آباد می باشد.م الف:1751 شعبه دوم حقوقی  دادگستری نجف  محاکم عمومی حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد 

ابالغ وقت رسیدگی
4/435 در خصوص پرونده کالسه 633/94 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
است  نموده  تقدیم  محمد  علی  فرزند  کچوئی  مردانی  ناهید  طرفیت  به  مطالبه چک  بر 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   94/5/27 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:11034 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/436 در خصوص پرونده کالسه 629/94 خواهان ایرج شریف مهرآبادی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت علی مالحسینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/5/27 ساعت 8 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   5 شعبه  می شود.م الف:11035  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  پور  گرگعلی  خواهان رضا   311/94 پرونده کالسه  در خصوص   4/437
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- عبدالرضا بهلولوند 2- سیالکاران اصفهان تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 94/5/26 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   39 شعبه  می شود.م الف:11040  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

4/438 شماره ابالغیه: 9410100354402359 شماره پرونده: 9309980358000239 
فرزند  بروجنی  خردمند  داریوش  آقای  اینکه  به  نظر   940226 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  ای(  )رایانه  کالهبرداری  بر  دایر  درگاهی  مهرداد  آقای  علیه  شکایتی  فریدون 
دادگاه  به شعبه 18  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
کیفری دو شهر اصفهان )118 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
و  ارجاع   118 اتاق شماره   1 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان 
و   1394/05/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980358000239 کالسه  به 
ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی 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 کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:11054 

شعبه 18 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)118 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980350200141  شماره  ابالغیه:9410100350202907  شماره   4/439
طرفیت  به  دادخواستی  قوامین  بانک  خواهان/شاکی  شعبه:940160  بایگانی  شماره 
بابت...  وجه  مطالبه  خواسته  به  جالیر  نگین  و  دستگردی  احمدی  ابراهیم  خواندگان 
دادگاههای عمومی  تقدیم  تادیه  تاخیر  و مطالبه خسارت  دادرسی  مطالبه خسارات  و 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
کالسه  به  و  ارجاع   304 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
9409980350200141 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/27 و ساعت 09:00 

تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
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:11065 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

پرونده:9309980351000939  شماره  ابالغیه:9410100351003590  شماره   4/440
به  دادخواستی  آبادی  حسین  دهقان  مسعود  خواهان  شعبه:931075  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده مدیریت محترم بانک سپه شعبه میدان انقالب به خواسته ابطال اوراق 
گواهی سپرده تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 
ارجاع و به کالسه 9309980351000939 ثبت گردیده است لذا به دستور دادگاه مراتب 
برای نوبت دوم در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا دارنده اوراق گواهی 
سپرده سرمایه گذاری عام )یک ساله با نرخ سود علی الحساب 20 درصد( به شماره 
6005225/7 مرحله 92-91 مکلف است آن اسناد را به دادگاه ارائه نماید.م الف:11068 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

پرونده:9309980351000786  شماره  ابالغیه:9410100351003556  شماره   4/441
شماره بایگانی شعبه:930889 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم 
می گردد  ابالغ  می باشد  مجهول المکان  که  ابوالخیری  محمدی  محسن  سید  آقای  علیه 
چون وفق دادنامه شماره 9309970351001881 صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان 
اصل  بابت  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  محکوم   930889 پرونده شماره  در 
خواسته، مبلغ دو میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ 
سه میلیون و ششصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی 
نیم  بابت  ریال  میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت  و  موفقیان  محمدحسین  له  محکوم  حق  در 
عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
نسبت  مقررات  طبق  احکام  اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجراییه  مفاد 
به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.م الف:11071 شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/442 شماره ابالغیه: 9410100351203433 شماره پرونده: 9209980351200616 
شماره بایگانی شعبه: 920623 خواهان/شاکی شرکت آذر پویا زاینده رود با مدیریت 
به خواسته  قاضی عسگر  ا...  امین  به طرفیت خوانده/متهم  دادخواستی  احسانی  اذین 
مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 12 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 425 ارجاع 
و به کالسه 9209980351200616 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/29 و 
ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  تا خوانده/متهم  می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11073 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

4/443 شماره ابالغنامه: 9310100351207207 شماره پرونده: 9309980351201355 
شماره بایگانی شعبه: 931462 ابالغ شونده حقیقی: رسول هاشمی فرزند امرا... نشانی 
حضور:  تاریخ  شیکا  مانتوفروشی   – چهارباغ  مدرسه  روبروی   – عباسی  چهارباغ 
باال-خ شهید  اصفهان-خ چهارباغ  یکشنبه ساعت: 09:30 محل حضور:   1394/05/25
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: 
در خصوص دعوی اکبر محمدی نیلوفر بدر به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

ارسال می گردد.م الف:11074 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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