
 اگر فوالد آالینده  بود،  ژاپنی ها مرده  بودند
سالروز وفات 
حضرت زینب )س( 
 را به تمامی 
مسلما نان جهان 
تسلیت می گو ییم 

سبحانی مطرح کرد: رکورد فروش محصوالت فوالد در بازار داخلی 
منابع دریافتی شهرک های صنعتی 
صرف امور زیست محیطی می شو د 4

 رونمایی از ۱۴۲ کتیبه ضریح 
امامین جوادین )ع( در اصفهان  5 2

توسعه کشور در سایه اعتماد به 
جوانان محقق می شود

4

صخره نوردان پوسته سالن 
اصلي را نصب مي کنند

بي شك مركز همايش هاي بين المللي اصفهان به عنوان 
بزرگ ترين پروژه تاريخي ش��هر نمادي از شهرسازي و 
معماري پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمي خواهد 
بود؛ به طوري كه هم اكنون از فعاليت هاي صخره نوردي 
تا مينياتوري در اين طرح در حال انجام اس��ت. عمليات 
اجرايی احداث  مركز همايش هاي بين المللي اصفهان...

بازدید رایگان از موزه ها
 و کاخ موزه ها ۲8 اردیبهشت 

سهمیه بنزین۴۰۰ تومانی 
معتبر است

مديركل امور موزه ها و ام��وال منقول تاريخی و فرهنگی 
گفت: به مناس��بت روز جهانی موزه ها، 28 ارديبهش��ت 

بازديد از تمامی موزه ها و كاخ موزه ها رايگان است.
 محمدرض��ا كارگر با اش��اره به برگ��زاری نمايش��گاه و 
نشس��ت های تخصصی در كاخ موزه ها و 31 اس��تان در 
هفته ميراث فرهنگی تصريح كرد: از روز 28 ارديبهشت 
نمايش��گاه ها و برنامه ه��ای متنوع��ی در ح��وزه ميراث 
 فرهنگی و م��وزه در اس��تان ه��ا و كاخ موزه ه��ا برگزار 

می شود.

مدير روابط عمومی ش��ركت پخش ف��راورده های نفتی 
منطقه اصفهان گفت: اعتبار بنزين سهميه ای ۴۰۰ تومانی 
در كارت های سوخت همچنان به قوت خود باقی است. 
بهمن عليپور با رد برخی شايعات مبنی بر ابطال اين اعتبار 
تا يك ماه آينده، افزود: تاكنون چنين مطلبی ابالغ نشده 

است. وی تاكيد كرد: در صورت اعالم زمانی برای...

4
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»آقا معلم« به استفاده از جادوگر 
متهم  است

مجيد جاللی سه شنبه اين هفته به عنوان سرمربی جديد باشگاه سايپا معرفی 
شد و قرار است در فصل جديد رقابت های ليگ بر تر، هدايت خودروسازان را بر 
عهده بگيرد. او در حالی به اين سمت برگزيده شد كه در اواخر هفته گذشته، از 
سوی دو تن از شاگردان قديمی خود، به استفاده از جادوگر در جريان قهرمانی 

6سال 83 باشگاه پاس متهم شد...
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رییس سازمان هواپیمایی کشوری

جام جهانی را در سینماهای اصفهان ببینید

قیمت بلیت هواپیما کاهش 
می یابد

س: آرشیوی
]عك
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برگزاری جشنواره گیاهان دارویی نطنز به صورت بین المللی

اصفهانی ها هیجان فوتبال را
 در سینما تجربه می کنند

  مدير كل اداره فرهنگ و اردش��اد اس��المی اصفهان از احتمال پخش مسابقات 
جام جهانی در سينماهای اصفهان خبر داد. محمد قطبی با بيان اين مطلب گفت: 
استقبال از اين جريان از سوی ما به وزارت خانه تهران اعالم شده است و ما آمادگی 

الزم را برای اختصاص سينماها به جام جهانی داريم.

معاون گردشگری س��ازمان ميراث فرهنگی بر ضرورت لزوم راه اندازی 
گردشگری سالمت و توريسم درمانی در ايران با استفاده از طب سنتی 
و گياهان دارويی تاكيد كرد. مرتضی رحمانی موحد در مراسم افتتاحيه 

نخستين جشنواره و همايش ملی طبيعت گردی، طب سنتی و گياهان 
دارويی در نطنز، اظهار كرد: با همکاری و پشتکار دست اندركاران و مردم 

خوب شهرستان نطنز، همايش گياهان دارويی...

رييس س��ازمان هواپيمايی كش��وری با اش��اره ب��ه برنامه 
آزادس��ازی نرخ بليت هواپيما گفت: قطعا آزاد س��ازی نرخ 
بليت هواپيم��ا به معنای افزايش قيمت بليت نيس��ت و در 
برخی مسير های پرتردد نيز قيمت بليت حتی ممکن است 

 كاهش بسزايی داشته باشد.عليرضا جهانگيريان افزود: تنوع 
قيم��ت ه��ا را ش��ركت ه��ای هواپيماي��ی س��اماندهی و 
تصميم گيری می كنند و ما كنترل و نظارت آن را برعهده 

داريم. جهانگيريان در مورد اين كه...

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بررسی افزایش 500 هزار تومانی 
حقوق کارکنان بهزیستی

مدیرکل دانشجویان داخل وزارت علوم:

پایان اردیبهشت، آخرین فرصت 
ثبت نام انتقاالت دانشجویی
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نوبت دوم  
دعوت   مجمع عمومی شرکت تیبا سنگ تخت کوه 

هیات مدیره شرکت تیبا سنگ تخت کوه 

بدينوس�يله  اعالم می گردد مجمع عمومی ساليانه شركت تيباس�نگ تخت كوه راس 
ساعت 14 روز پنج شنبه 93/3/8 در محل اصلی ش�ركت برگزار می گردد . لذا از كليه 
 اعضاء هئيت مديره و صاحبان س�هام و ي�ا نمايندگان قانونی آنها دع�وت می گردد كه 

در محل مذكور حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه :

الف - ارائه گزارش عملكرد سال مالی 92 
ب- انتخاب اعضاء جديد هئيت مديره شركت توسط مجمع 

ج - بحث و تبادل نظر جهت نحوه ادامه فعاليت در معدن دره هرهره 
د: تغيير محل اصلی شركت 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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   آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول   

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه خريدهای ذيل را مطابق جدول زير 
از فروشندگان ذيصالح انجام دهد.

مبلغ تضمين )ريال (نوع بودجهموضوع مناقصه شماره مناقصه 

132/000/000عمرانیخرید لوله بتنی با پوشش داخلی پلی اتیلن کالس 4 به قطر 1000 میلیمتر جهت آبفا شاهین شهر93-1-48

386/000/000جاریخرید لوله بتنی با پوشش داخلی پلی اتیلن کالس 4 به قطر 1200 میلیمتر جهت آبفا شاهین شهر93-1-49

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه خريدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/3/10 

گشايش پاكات  مناقصه : از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ  1393/3/11 

محل دريافت اسناد مناقصه :  پايگاه اينترنتی www.abfaesfahan.ir شماره تلفن : 0311-6680030

WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 



اخبار کوتاهيادداشت

صورت نگرفتن توافق هسته ای 
خارج از مصوبه شورای عالی امنیت 

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: شورای عالی 
امنیت ملی تمام محدوده تصمیم گیری ها را به صورت شفاف مشخص 
کرده و به طور قطع خارج از این چارچوب هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود 

و تصمیمی در غیر از این راستا قابل قبول نیست.
عالءالدین بروجردی در حاشیه یادواره گرامیداشت 20 شهید مدافع حرم 
حضرت زینب )س( که در مسجد حضرت ابوالفضل )ع( مشهد برگزار شد، 
در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش بینی مذاکرات هسته ای اظهار کرد: 
ماموریت توافق ژنو بسیار مشکل است و بنده گمان نمی کنم که با یک یا 
دو دور مذاکره این موضوع به پایان برسد و به طور قطع باید دانست که این 
عرصه میدان رزمی جدی برای دفاع از منافع ملی کشورمان توسط تیم 
مذاکره کننده است که کامال شورای عالی امنیت ملی این امر را برای تیم 

مذاکره کننده شفاف و مشخص کرده است.
وی افزود: تصوراتی که برخی افراد دارند مبنی بر این که ممکن است در 
این مذاکرات منافع خود را از دست دهیم و همچنین با زیاده خواهی های 
آمریکایی ها گمان نمی رود این مساله به سادگی به اتمام برسد، ولی این را 
با اطمینان خاطر عرض می کنم که شورای عالی امنیت ملی تمام محدوده 
تصمیم گیری ها را به صورت شفاف مشخص کرده و به طور قطع خارج 
از این چارچوب هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود و تصمیمی درغیر از این 

راستا قابل قبول نیست.

دستاوردهای جديد هوافضای سپاه 
نشان دهنده بی اثر بودن تحريم ها 

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: پیشرفت و دستاوردهای 
جدید هوا فضای سپاه پاسداران نشان داد تحریم ها هیچ تاثیری نداشته 
و حتی باعث افزایش توانایی و دس��تاوردهای ما در ح��وزه های نظامی 

شده است
سیدکمال سجادی س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره 
دستاوردهای جدید نیروی هوا فضای سپاه پاسداران، گفت: پیشرفت هایی 
که به دست آمده، دستور قرآنی است و همین دستور، آرم سپاه پاسداران 
شده و از این رو این نهاد نظامی، انقالبی از بدو تاسیس تاکنون در راستای 
حفظ انقالب به ویژه عرصه نظامی به دستاوردها و پیشرفت های خوبی 

رسیده است.
وی پیش��رفت و تعالی کش��ور در تمامی عرصه ها ازجمله عرصه نظامی 
را از مهم ترین منویات ام��ام راحل و امام خامنه ای عن��وان کرد و افزود: 
امام خامن��ه ای اخیرا از نمایش��گاه نیروی هوا فضای س��پاه پاس��داران 
بازدید و مطالب مهمی را بیان کردند و رس��یدن به این دس��تاوردهای 
 جدید نش��ان داد که ما می توانیم و اعتماد به نفس نیروهای انقالب هم

 تقویت شد.

هدف تخريب گران ، سازندگی نیست
یک نماینده پیشین مجلس گفت: در کشور ما برخی دعواهای سیاسی به 
ظاهر شکل عالمانه به خودش گرفته و هدفش این است که رقیبان خود 

را از میدان خارج کنند.
محمدجواد آرین منش با بیان این که نقد باید با هدف اصالح و سازندگی 
انجام شود،  اظهار کرد: هدف کسی که منصفانه نقد می کند، رفع ضعف ها 

و توجه به قوت هاست.
وی خاطرنش��ان ک��رد: اگ��ر ه��دف نق��د اص��الح و تعام��ل در ام��ور 
جامعه باش��د و در نهایت منجر به پیش��برد اهداف کش��ور ش��ود، نقد 
س��ازنده  اس��ت. نقدکنن��ده منصف، ب��دون ح��ب و بغض به بررس��ی 
 کارشناس��انه و عالمان��ه موضوع می پ��ردازد و هدفش اص��الح و تکامل

 است.
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان خراسان رضوی با بیان این 
که فرد تخریب کننده به نوعی دشمنی را در لباس نقد صورت می دهد، 
افزود: متاسفانه بس��یاری از افراد به نام نقد، به تخریب رقیب خود اقدام 

می کنند که این امر ریشه فرهنگی و تاریخی دارد.

بشار جعفری: ابراهیمی در سوريه 
مرتکب اشتباهاتی شد

نماینده دایم سوریه در س��ازمان ملل با اش��اره به خبر استعفای اخضر 
ابراهیمی تصریح کرد: اخضر ابراهیمی به اش��تباهاتش در سوریه اذعان 

کرده است.
بشار جعفری، نماینده دایم سوریه در س��ازمان ملل اظهار داشت: اخضر 
ابراهیمی، فرستاده مشترک س��ازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه به 
اش��تباهات عدیده خود در سوریه اذعان و از این پس��ت استعفا کرد، اما 

صحبت درباره جانشین وی هنوز زود است.
به گفته وی، از جمله اشتباهات ابراهیمی، دخالت در امور داخلی سوریه 
ب��ود؛ در حالی که یک میانجی گ��ر در امور مربوط به مس��ایل مهم هیچ 

کشوری دخالت نمی کند.
بشار جعفری با اشاره به اشتباهات دولت آمریکا، قطر، عربستان و ترکیه 
در قبال سوریه گفت: تروریست های زیادی از اروپا از طریق مرزهای ترکیه 

به سوریه وارد شده اند.
نماینده دایم سوریه تاکید کرد: جغرافیای سیاسی با پایداری ملت سوریه 
در قبال تمامی فش��ارهای گروه های منطقه ای و بین المللی تغییر کرد و 

سوریه،  این جغرافیا را تغییر داد.

گروهبان دانايی فر زنده است
فرمانده س��تاد مرزبانی نیروی انتظامی گفت: بر اس��اس دالئل و قرائنی 
که داریم گروهبان »جمشید دانایی فر« از مرزبانان ربوده شده به دست 

گروهک تروریستی جیش العدل زنده است.
، سردار حسین ذوالفقاری در حاشیه معارفه فرمانده جدید مرزبانی استان 
هرمزگان، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، با اشاره به آخرین وضعیت 
گروهبان جمشید دانایی فر از مرزبانان ربوده شده ایرانی، اظهار داشت: بر 
همین اساس تالش های مختلفی خصوصا در عرصه دیپلماتیک در جریان 

است تا بستر آزادی وی فراهم شود.
وی با بیان اینکه دولت پاکستان جلس��ه اختصاصی برای تامین امنیت 
مرز دو کشور به ریاست نخست وزیر این کشور را تشکیل داده است، بیان 
داشت: ماحصل این مذاکرات توسعه روابط امنیتی خصوصا در نقاط مرزی 

به منظور مقابله با اشرار و گروهک های مسلح است.
فرمان��ده س��تاد مرزبان��ی نی��روی انتظام��ی همچنی��ن در پاس��خ 
به س��وال دیگ��ر خبرن��گار ف��ارس مبن��ی ب��ر به کارگیری س��رباز در 
نقاط حس��اس مرزی و انتق��ادات مطرح ش��ده پیرامون ای��ن موضوع، 
خاطرنش��ان کرد: این گون��ه اظهارنظره��ا غیر تخصصی اس��ت و کلیه 
س��ربازانی که در مرزها خدمت می کنن��د، عالوه ب��ر آموزش های قبل 
 از اع��زام به مرز، ب��ه طور روزان��ه نیز در ح��ال آموزش ه��ای تخصصی

 هستند.
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دیدار اوباما و رییس ائتالف مخالفان سوریه در کاخ سفید

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا با احمد الجربا رییس ائتالف مخالفان سوری در واشنگتن در اقدامی 
برای نشان دادن حمایت خود از مخالفان سوریه، دیدار کرد. در این دیدار  سوزان رایس،  مشاور امنیت ملی 

رییس جمهوری  آمریکا نیز حضور داشت.

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

مذاکرات بر پايه منافع 
ملی است 

حماسه خرمشهر عظیم 
و سرنوشت ساز بود

سفیر س��ابق ایران در مکزیک گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای در راستای 
منافع ملی و هماهنگ با مقامات داخلی گام برمی دارد و هیچ گاه براساس صالح 
دید خود کاری را انجام نمی دهد. محمدحسن قدیری ابیانه در حاشیه همایش 
طبیعت گردی و طب سنتی نطنز اظهار داشت: تیم مذاکره کننده باید تمام 
تالش خود را به کار گیرد تا این مذاکرات در راستای منافع ملی پیش برود. وی 
همچنین گفت: این احساس که مصرف و خرید کاالی خارجی بهتر از تولید 
داخلی است، آسیبی جدی به اش��تغال و بیکاری جوانان است. خرید کاالی 
خارجی یعنی تعطیلی کارخانجات و نیاز بیشتر ایران به ارز خارجی، اما مصرف 
 کاالی ایرانی، یعنی رونق اقتصادی. وی گفت: متاسفانه مردم خود را مخاطب 
پیام های رهبری نمی بینن��د و فقط فکر می کنند مس��ؤوالن مورد خطاب 

فرمایشات رهبری هستند.

 فرماندارنایین درجلس��ه هماهنگی برنامه ریزی مراس��م س��وم خردادگفت:
 آزاد س��ازی خرمش��هر حماس��ه ای عظیم ، سرنوشت س��از و فرازی مهم در 
تاریخ جنگ تحمیلی بود. س��هراب مظفر نجفی، با گرامیداش��ت یاد و خاطره 
 ش��هدای عملیات بیت المقدس از رزمندگان��ی که در این عملی��ات بزرگ و

 سرنوشت سازحضور داشتند، تجلیل کرد. وی افزود: روز سوم خرداد نماد ایثار 
و مقاومت و پیروزی ملت ایران به برکت ایمان وپیروی از والیت وبه کار گرفتن 
 قوای خود برابر دش��من و برای ملت م��ا و تاریخ جهان و آین��دگان یک نمونه 
عبرت آموز است. نجفی با بیان این که سوم خرداد ماه سال 61یادآور حماسه 
بزرگی است گفت: فرزندان عزیز و کسانی که پیرو مکتب اباعبدهلل بودند، با ایمان، 
اقتدار، همدلی و توکل بر خداوند و توسل به ائمه اطهار با دست خالی اما با روحیه 

ایثار و مقاومت از میهن اسالمی دفاع کردند. 

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با بیان این که گروه های 
خودس��ر می خواهند اثبات کنن��د که مخالف��ان آنها هیچ 
مصونیتی ندارن��د، اظهار کرد: مجلس و ق��وه قضاییه باید با 
خودس��رها برخورد کنند ت��ا آنها جری نش��وند. محمدرضا 
راه چمنی با اشاره به این که عده ای از افراد جامعه که ممکن 
است نیروهای متدین و ارزشی باشند، ولی اقدامات خودسر 
انجام می دهند، اظهار کرد: اقدامات آنها برخالف رهنمودهای 
امام)ره( و مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اجرای قانون است.

وی ادامه داد: اقدامات گروه های فشار، مورد تایید هیچ جریان 
سیاسی شناسنامه دار و دارای پروانه رسمی نیست. زیرا آنها 
برخالف قانون و خودس��رانه آنچه را که تشخیص می دهند 
درس��ت اس��ت، انجام می دهند. در این بین برخی افراد هم 
آنها را به انجام چنین اقداماتی تشویق می کنند. وی با اشاره 
به این که می توان گفت که آغاز چنین اقداماتی به دهه 70 
برمی گردد، افزود: این افراد خودسر در روزهایی که سیدمحمد 
خاتمی برای تبلیغات ریاست جمهوری سخنرانی می کرد، 
مجالس وی و حتی سخنرانی رییس مجلس را نیز در قم به هم 
زدند. راه چمنی همچنین گفت:حرمت چهره هایی که مورد 
احترام مردم هستند به ویژه یادگار امام)ره(، باید حفظ شود. 
قطعا سخنرانی ها با اخذ مجوز قانونی انجام می شود. بنابراین 

بر هم زدن چنین جلساتی خالف قانون است. 

یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس معتقد است 
افزایش تولید نفت خام تاثیر زیادی روی اقتصاد نمی گذارد 
و باید جلوی خام فروشی نفت گرفته شود. محسن گروسی 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: باید تالش 
کنیم در سالی که سیاست کش��ور اقتصاد مقاومتی و تولید 
ملی اس��ت، برای جلوگیری از خام فروش��ی در نفت و گاز و 
معدن گام برداشته شود. وی افزود: بحث خام فروشی برای 
ما که همه منابع در کشور خودمان است، خیلی حائز اهمیت 
است. باید با استفاده از دانش فنی کشور همه تالش ها برای 
جلوگیری از خام فروشی صورت گیرد. افزایش فروش نفت 
در شرایطی که خام فروشی داریم، استفاده زیادی ندارد. زیرا 
خیلی از فرآورده ها را مثل بنزین وارد می کنیم.گروسی در 
ادامه بر تمرکز و توسعه صنایع پایین دستی تاکید کرد و با 
اشاره به وجود 68 نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور، 
گفت: در حالی که منابع بزرگ معدنی در کش��ور ما وجود 
دارد، اما موضوع خام فروش��ی در این حوزه هم وجود دارد.

وی افزود: حمل و نقل ریلی بس��یار ارزان، ایمن و اقتصادی 
است که می تواند قیمت تمام شده را هم کاهش دهد. در این 
میان خطوط ترانزیتی جنوب به ش��مال و شرق به غرب ما 
بسیار مهم هستند و باید سرمایه گذاری خوبی در این حوزه 

صورت بگیرد.

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: توان موش��کی کش��ور نباید مبنای مذاکرات 
هسته ای باش��د. محمدحس��ن آصفری عضو هیات رییسه 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر ضرورت تقویت بنیه دفاعی و توان موشکی 
کشور، گفت: با توجه به پیشرفت هایی که در سال های اخیر 
در حوزه توان دفاعی کشور و نیز در زمینه توان موشکی ایجاد 
شده، ضروری است که این دستاوردها حفظ شده و روز به روز 
نیز ارتقا یابد. وی با بیان این که مذاکرات تا زمانی مورد حمایت 
مجلس است که از موضوع هس��ته ای خارج نشود، افزود: هر 
زمان که این مذاکرات از موضوع هسته ای خارج شود، به طور 
قطع مجلس وارد عمل خواهد شد و جلوی ادامه آن را خواهد 

گرفت و درخواست خواهیم کرد که مذاکرات را تعلیق کنند.
وی تاکید کرد: در صالحیت 1+5 نیست که وارد موضوعاتی 
مانند حقوق بش��ر، سیستم موش��کی ما و بحث هایی غیر از 
هس��ته ای ش��ود. البته این اختیار هم به تیم مذاکره کننده 
داده نشده که به این بحث ها وارد ش��وند. آصفری ادامه داد: 
غربی ها اگر لیاقت دارند، پاسخ گوی جنایات حقوق بشری که 
در منطقه و کشورهای خودشان در حال شکل گیری است، 
باشند. آنها بهتر است پاسخ گوی موشک های قاره پیمایی که 

خودشان تولید کرده اند، باشند.

رییس جمهور گفت: ع��ده ای به ن��ام آن که بای��د در برابر 
ابرقدرت ها بایس��تیم و مبارزه کنیم، جیب م��ردم را زدند و 
اموال آنها را به غارت بردند. روحانی با تاکید بر این که با شعر و 
شعار استقالل و عزت درست نمی شود، اظهار داشت: با فریاد و 
هوچی بازی، چیزی درست نمی شود. وی ادامه داد: آن روزی 
که دیگران به ما نیاز دارند، روز غرور و افتخار ما است؛ البته 
ملت ما ملت بزرگی است و فرازونشیب های مختلفی را نیز 
پشت سر گذاشته و راه استقامت و استقالل را برگزیده است. 
رییس جمهور نیاز امروز کشور به کار، تالش و فعالیت بیشتر 
را مورد تاکید قرار داد و افزود: من کامال به آینده این کشور 
امیدوارم و می دانم ملت از مش��کالت نمی هراسد. روحانی 
گفت: درراه��ی را که باید برگزینیم و هدف��ی که باید به آن 
برسیم، باید حواسمان باش��د که حاشیه سازان حواسمان را 
پرت و مسیرمان را منحرف نکنند. وی اضافه کرد: باید چراغ 
راهنما درست عالمت دهد و نقشه راه پیش روی ما باشد و 
در دو راهی ها و 3 راهی ها، راه درست را انتخاب کنیم وگرنه 
راهی طوالنی  را اشتباه می رویم که بازگشت از آن هزینه هایی 
را برای ملت ایجاد می کند. نمی خواهم در این روز ش��ادی 
س��خنی بگویم که مردم را آزرده کنم، اف��زود: اما در همین 
کشور عده ای به نام آن که باید در برابر ابرقدرت ها بایستیم و 
مبارزه کنیم، جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند.

خانه ملت امنیت ملیاحزاب رییس دولت

با خودسرها برخورد قانونی 
شود تا جری تر نشوند

جلوی خام فروشی نفت 
را بگیريم

توان موشکی کشورمبنای 
مذاکرات هسته ای نباشد

با شعر و شعار به عزت 
نمی رسیم
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محسن رضایی در س��فر خود به نطنز، اظهار کرد: بیش از 6 سال 
است که در کل کشور به دنبال نقاطی هستیم که به عنوان الگو برای 
ایران آینده معرفی کنیم. وی ادام��ه داد: از آنجایی که نطنز دارای 
تمدنی 8 هزار ساله بوده و در دوره های تاریخی مختلف در اوج بوده 
و بسترهای الزم را دارد، باید به عنوان منطقه الگوی چشم انداز ایران 
1404 باشد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: 
تجربه نشان داده که برای حرکت در مسیر پیشرفت نباید با سعی 
و خطا پیش رفت، چراکه زمان زیادی را از ما می گیرد و باید برای 
حرکت سریع تر، از نمونه هایی که در دنیا است، الگو بگیریم. رضایی 
افزود: حتی می توانیم از نمونه داخلی هم الگو بگیریم که بهترین آن 
دوران 8 سال دفاع مقدس است که بعد از پیروزی انقالب، در کشور 
ادوات جنگی و نیروهای نظامی کمی داشتیم و در این حین بود که 
کشور عراق با پشتیبانی همه کشورهای جهان به ایران حمله کرد.

وی عنوان کرد: هم اکنون هم با دادن فرص��ت به جوانان می توان 
شاهد رش��د همه جانبه کش��ور بود و جوانان می توانند همان طور 
که کشور را در جنگ تحمیلی به پیروزی رساندند، موجب توسعه 
همه جانبه کشور نیز باشند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  
بیان کرد: آبادی هر منطق��ه، به یک برنامه ریزی دقیق و روش��ن 

نیاز دارد.
محس��ن رضایی در امام زاده آقا علی عباس بادرود حاضر و ضمن 
 زیارت امام��زادگان به مقام ش��هدای گمنام آرمی��ده در امامزاده 

آقا علی عباس بادرود ادای احترام کرد.
جريان انقالبی کشور به شخص و گروهی متکی نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جریان انقالبی در کشور 
به ش��خص و گروهی متکی نیس��ت، بلکه با آرمان ها و ارزش های 
انقالبی پیوند خورده است و در س��ایه مدیریت جهادی می توان، 
اقتصاد مقاومتی و ارزش های انقالبی را تقویت کرد. محسن رضایی 
در مراسم پاسداشت جانباز شهید رضا شاطررجبی و در جمع مردم 
و خانواده معظم شهیدان این شهرستان اظهار کرد: در شرایط فعلی 
و موضوع تحریم بای��د از  فرمول دفاع مق��دس و انقالب که همان 
حضور جوانان در عرصه های مختلف بود، اس��تفاده و به جوانان و 
سرمایه های کش��ور اعتماد کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تاکید کرد: مهم ترین خواسته رهبر معظم انقالب از دولت و 
مجلس و قوه قضاییه، پرداختن به مساله اقتصاد مقاومتی است.زیرا 
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست که به مردم بگوییم تحمل 
کنند، بلکه شکوفا کردن اقتصاد ایران در شرایط تحریم است. دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه خاطرنشان کرد: شهرستان 
نطنز دارای ظرفیت های بالقوه ای است که می تواند با بهره گیری از 
جوانان تحول عظیم اقتصادی را به وجود آورد. وی تصریح کرد: نطنز 
می تواند الگوی چشم انداز ایران آینده باشد و بهترین و مستعدترین 
نیروهایی را در خود دارد که می توانند تح��ول بزرگی را در زمینه 
کشاورزی و معادن  و گردشگری ایجادکنند.دبیر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام در ادامه به موضوع یارانه ها اشاره کرد و گفت: یارانه ها 
اگر درست انجام ش��ود، س��الی 100 هزار میلیارد تومان به منابع 
کشور افزوده شود و طی چهار سال عمر دولت این رقم به 400 هزار 
میلیارد تومان می رس��د که با این منبع عظیم مالی، هزاران شغل 
تولید کرد. رضایی همچنین به مساله کشاورزی و دامداری کشور 

پرداخت و گفت: روش های به 
کار گرفته شده در این سیستم 
مربوط به 50 سال قبل است که 
بازدهی مناس��بی برای کشور 
ندارد. وی خام فروش��ی منابع 
ملی و معادن کش��ور را از دیگر 
مش��کالت موج��ود اقتصادی 
کشور برشمرد. در این مراسم 
از 20 پدر آسمانی تجلیل و لوح 

تقدیر به آنان اهدا شد.
نگران حقوق مردم در 
مذاکرات هسته ای نیستیم

دبیرمجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: نگران حقوق ملت 
ایران در مذاکرات هس��ته ای 
نیستیم، زیرا این مذاکرات زیر 

نظر رهبر معظم انقالب دنبال می ش��ود. محسن رضایی، جمعه 
در حاش��یه بازدید و زیارت آس��تان مقدس امام��زادگان آقاعلی 
عباس و ش��اهزاده محمد )ع( در بادرود ازتوابع نطنز در گفت و گو 
با خبرنگاران افزود: مذاکرات هسته ای زیر نظر رهبر معظم انقالب 
درحال انجام اس��ت و همه باید تذکرات و رهنمودهای ایش��ان را 
رعایت کنند. وی اظهار داش��ت: ما دلواپس مذاکرات هسته ای و 
حقوق ایران نیستیم. مس��ؤوالن درگیر با مسایل هسته ای باید با 
هوشیاری و دقت مسایل را دنبال کنند تا حقوق مسلم مردم ایران 
اس��تیفا ش��ود. رضایی همچنین درباره کلیات طرح رسیدگی به 
دارایی مقامات کشور گفت: طبق مصوبه مجلس از باالترین تا پایین 
ترین فرد مسؤول باید اموالشان مورد رسیدگی قرار گیرد و در این 
رسیدگی ها تبعیض بین افراد وجود نداشته باشد و بررسی جزییات 

این طرح تا دو هفته آینده اعالم خواهد شد. 
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام برای ش��رکت در مراس��م 
پاسداش��ت پدران آس��مانی، زیارت امام��زادگان آقاعلی عباس 
و ش��اهزاده محم��د )ع( ب��ادرود و ش��رکت در همای��ش فرصت 
 ه��ای توس��عه گردش��گری نطن��ز ب��ه ای��ن شهرس��تان س��فر 

کرده بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نطنز

جريان انقالبی کشور به شخص و گروهی متکی نیست
سیاست  های اقتصادی امام توسعه کشور در سایه اعتماد به جوانان محقق می شود

علی)ع( راهکار اقتصاداسالمی 
مس��ؤول تش��کل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی 
 اصفه��ان گف��ت: ام��ام عل��ی)ع( کارگ��زارن اقتصادی

 بی نظیری تربیت کرد که با ساختار اداری سازمان یافته 
توانستند سیاست های اقتصادی اس��المی را اجرا کنند 
و الگوگیری از ایش��ان در اقتصاد اسالمی ضروری است.

حجت االسالم والمسلمین حسن بابایی درباره مدیریت 
اقتص��ادی از دی��دگاه نهج البالغه اظهار ک��رد: حضرت 
علی)ع( خودش��ان اوضاع بازار را زیر نظر داش��تند تا از 

نزدیک شاهد جریان هایی باشند که در بازار می  گذرد.
وی گفت: حضرت علی)ع( نرخ ها را بررسی و بر معامالتی 
 که بین مش��تری و فروش��نده در جریان ب��ود، نظارت 
می  کردند. مسؤول تشکل های دینی تبلیغات اصفهان با 
استناد به فرموده حضرت علی)ع( مبنی بر این که »ای 
گروه تاجران مبادا سوگند دروغ بر زبان رانید که آن کاال 
را تباه کند و برکت را بب��رد«، بیان کرد: علی)ع(  هر روز 
تازیانه بر دوش در یکایک بازارهای کوفه قدم می زد و در 
تک تک بازارها می ایس��تاد و فریاد بر می آورد: ای گروه 
تاجران طلب خیر را جلو اندازید، به خریداران نزدیک و به 
حلم آراسته گردید، از دروغ و سوگند دوری کنید، از ستم 
دست بردارید، به مظلومان انصاف دهید و به ربا نزدیک 
نشوید و پیمانه و ترازو را تمام بپردازید به مردم کم ندهید 
و بی باکانه در زمین فس��اد مکنید. وی خاطر نشان کرد: 
امام علی)ع( بر کارگزارانش نظارت و حسابرسی دقیقی 
داش��تند و به خاطر یک درهم یا یک کار کوچک آنان را 
مواخذه می کردند و به آنان م��ی فرمودند: از زیاده روی 
بپرهیز و میانه روی پیشه کن امروز به فکر فردایت باش 
از مال به قدر نیازت نگه دار و آنچه افزون آید، پیشاپیش 
برای روزی که بدان نیازمند گردی روانه دار. وی افزود: 
بدین ترتیب امیرالمومنین)ع(  از کارگزارانش در مقابل 
هر چیز کوچک و بزرگ حساب می کشید و بر کارهایشان 
نظارت می کرد و آنان نیز به سفارش های حضرت پایبند 
بودند و سر س��وزنی از دس��تورات و رهنمودهایش سر 

پیچی نمی  کردند. 
حجت االسالم بابایی خاطرنش��ان کرد: به خاطر چنین 
برخورد و رفتاری بود که امام علی)ع( کارگزارنی شایسته 
و بی نظیر تربیت کرد که در چنین کار دش��واری یارگیر 
او بودند و بدون تردید وجود یک ساختار اداری سازمان 
یافته و مدی��ران منضبط، تاثی��ر به س��زایی در اجرای 

سیاست های اقتصادی دارد.

دين و اقتصاد؟

مذاکرات هسته ای 
زير نظر رهبر معظم 

انقالب  درحال 
انجام است و همه 

بايد تذکرات و 
رهنمودهای ايشان را 

رعايت کنند



یادداشت

زاینده رود، خشک و افسرده
 ش��کوه فرهنگی وتمدنی دراصفهان، برای هرگردشگر 
موجب نش��اط وبرای اهال��ی فرهنگ ایرانی اس��امی، 
مایه احساس هویت است و خشکی زاینده رود، موجب 
افس��ردگی! این دو چگونه باهم دری��ک روح جمع می 

شوند؟
جشنواره مس��تند اصفهان در نیمه اول اردیبهشت ماه 
در شهر زیبای اصفهان و به همت شهرداری و نهادهای 
فرهنگی هنری آن ش��هر برگ��زار ش��د. اینجانب برای 
دیدار و گفت و شنود با مستندس��ازان خوِب اصفهانی، 
دو روزی را در آن ش��هر به س��ر بردم. اصفهان به حق، 
خاس��تگاه پرقدرت فرهن��گ و تمدن ایرانی اس��امی 
اس��ت. گس��تردگی فرهنگی، تمدنی، علم��ی، فقهی، 
هنری، معماری و آموزشی به میزانی است که می توان 
از»مکتب اصفه��ان« یادکرد. در این مکت��ب، بزرگانی 
در عرص��ه موس��یقی، معم��اری، ریاضی��ات، ادبیات، 
فقه، رجال، فلس��فه و... زندگ��ی می کرده ان��د که هر 
 یک منش��ا یک جریان پرقوت فکری و هنری بوده اند. 
جای جای این شهر پر است از عناصر فرهنگی و تمدنی 
 و تاریخی که بیانگر اوج فرهنگ و تمدن اس��ام و ایران 

است.
خوش��بختانه درس��ال های زیادی به زیباس��ازی شهر 
توجه خوبی شده است. زیبایی شهر در کنار تمیز بودن 
آن و تفرج در شهر، به منزله گشت و گذار در تاریخ غنی 
فرهنگ و هنر ایرانی اسامی، موجب نشاط هر گردشگر 

خواهد بود، اما...
اما حیف که در کنار این همه زیبایی و ش��کوه تمدنی و 
فرهنگی، زاینده رود آب ندارد. نمی دانم چرا؟ اما هرچه 
هست، خش��کی این رود، گردی از افسردگی را به روی 

این شهر پاشیده است.
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کمک ۴۶ میلیون تومانی به بیماران سرطانی کاشان
آیت اهلل عبدالنبی نمازی مدیر عامل موسسه خیریه امدادگران عاش��ورای کاشان گفت: در این 
 موسسه خدمات پزش��کی، پاراکلینیکی، دارویی، مش��اوره، صدور دفترچه و پرداخت وام انجام 
می شود و در سال گذشته ۴۶ میلیون تومان به بیماران سرطانی و صعب العاج کمک شده است.
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معاون گردش��گری س��ازمان می��راث فرهنگی بر ض��رورت لزوم 
راه اندازی گردش��گری س��امت و توریس��م درمان��ی در ایران با 
اس��تفاده از طب س��نتی و گیاهان دارویی تاکید ک��رد. مرتضی 
رحمانی موحد در مراس��م افتتاحیه نخستین جشنواره و همایش 
ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی در نطنز، اظهار 
کرد: با همکاری و پشتکار دست اندرکاران و مردم خوب شهرستان 
نطنز، همایش گیاهان داروی��ی در نطنز، باید به یک پایگاه دایمی 
تبدیل شود و بعد از ملی شدن، بین المللی شده و نطنز به آنچه که 
الیق آن است، برسد. وی ادامه داد: امیدوارم که با برنامه ریزی های 
دقیق و مدون و اساسی، این همایش و جشنواره در نطنز نهادینه 
ش��ود که با پرورش و پیشرفت استفاده و کش��ت گیاهان دارویی، 
ارزآوری چند میلیارد دالری را برای کش��ور ب��ه ارمغان آورد. این 
مسؤول به بحث گردشگری سامت و توریسم درمانی اشاره کرد و 
متذکر شد: با بهره گیری از طب سنتی و گیاهان دارویی در کشور 
به خصوص در نطنز، می توان زمینه گردشگری سامت و توریسم 

درمانی در ایران را مهیا کرد.
رحمانی موحد به اهمیت بازدید توریست های خارجی از فرهنگ و 
آداب و رسوم مردم ایران اشاره و بیان کرد: توریست ها و گردشگرانی 
که چند هفته ای برای تفریحات به ایران می آیند، بعد از برگش��ت 
به کش��ور خود، تبدیل به یک س��فیر اخاق و فرهن��گ و آداب و 
رسوم مردم ایران می شوند. وی تصریح کرد: چه خوب است که با 

برنامه ریزی، طب سنتی و گیاهان دارویی را هم به گردشگران نشان 
دهیم تا آن ها با این موضوع هم آشنا شوند.

لزوم نهادینه سازی طب سنتی در نظام سالمت کشور
معاون طب سنتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر لزوم 

نهادینه سازی طب سنتی در نظام سامت کشور تاکید کرد.
محمود خدادوست با اشاره به سیاست های کلی نظام سامت که 
اخیرا از سوی مقام معظم رهبری اباغ ش��ده است، اظهار داشت: 
بند دوازدهم این سیاست ها با ۶ جزء متمم به احیا، توسعه، ترویج 
و نهادینه کردن طب سنتی در کش��ور مربوط می شود. وی افزود: 
طب سنتی به انس��ان توجه ویژه ای دارد که امیدواریم در راستای 
سیاست های اباغی کلی نظام سامت، طب سنتی در نظام سامت 
کشور نهادینه ش��ود. معاون طب س��نتی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی، قابلیت ها و توانایی طب س��نتی ایران را مورد 
اشاره قرار داد و متذکر شد: طبیعت مدبره، به تعبیر حکما سامانه 
هوشمندی در بدن اس��ت که به صورت غیرارادی بدن را مدیریت 
می کند.خدادوست، فقدان حکیم پروری در نظام آموزش پزشکی 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر بر این باور باشیم که کوچک شده 
اراده مطلق خدا در هر فردی وجود دارد، قطعا رویکرد و برخورد با 

انسان ها کاما متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به تاثیر ستارگان و کواکب بر بدن انسان، گفت: عاج هر 
دردی را باید در طبیعت یافت، چراکه طبیعت بدن با فرآورده های 

طبیعی سازگار است. در هر حال حرف هایی که امروز در مباحث نوین 
پزشکی عنوان می شود، را سال های سال است که حکمای ما گفته اند.

اصفهان س�رآمد می�راث فرهنگ�ی، صنایع دس�تی و 
گردشگری در کشور است

اس��تاندار اصفهان گفت: اصفهان س��رآمد می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در کشور است.رسول زرگرپور در اولین همایش و 
جشنواره طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی نطنز در محل 
دانشگاه آزاد، اظهار داشت: وجود 2 هزار و 500 اثر تاریخی شناسایی 
شده و 200 اثر ارزشمند ثبت ملی، جایگاه استان اصفهان را در کشور 
ممتاز ساخته است.وی ادامه داد: استان اصفهان در سه حوزه میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرآمد سایر استان های کشور 
اس��ت. به گفته اس��تاندار اصفهان، ثبت جهانی چهار اث��ر از مجموع 
1۴ اثر ثبت ش��ده در یونس��کو و وج��ود 102 اثر هن��ری ممهور به 
 مهر یونس��کو، نش��ان دهنده قدمت و سابقه دیرینه اس��تان اصفهان 

است. 
زرگرپور تاکید کرد: اصفهان جزو استان هایی قلمداد می شود که دارای 
سه اقلیم کوهستانی، کوهپایه ای و بیابانی است و وجود 718 امامزاده 
و بقاع متبرکه در سراسر این استان به ویژه امامزاده آقا علی عباس )ع( 
در بادرود و داشتن 308 اثر طبیعی واجد شرایط ثبت، شرایط خوبی 
را برای مردم اصفهان و کش��ور مهیا کرده است. وی در خصوص طب 
سنتی و گیاهان دارویی نیز گفت: از حدود سه ماه قبل تصمیم گرفته 
شد تا سه منطقه ویژه طب سنتی در سطح استان اصفهان شناسایی 
ش��ود که شهرس��تان نطنز هم یکی از کاندیداهای منطقه ویژه طب 

سنتی و گیاهان دارویی است.
استفاده از ظرفیت های گردشگری و مذهبی نطنز برای 

جذب گردشگر
فرماندار نطنز گفت: ب��ا توجه به وجود امامزادگان متعدد در س��طح 
شهرس��تان نطنز، این مکان عاوه بر ظرفیت تبدیل ش��دن به قطب 
گیاهان دارویی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب های گردشگری 

مذهبی را دارا است.
 یوس��ف حس��نی بافرانی در مراس��م افتتاحیه نخس��تین جشنواره 
و همایش مل��ی طبیعت گردی، طب س��نتی و گیاه��ان دارویی در 
نطنز اظهار ک��رد: با توجه ب��ه وجود امام��زاده های متع��دد در این 
شهرس��تان، که یکی از آن ه��ا امام��زاده آقاعلی عب��اس)ع( بادرود 
بوده و این مکان چهارمین ش��هر زیارت��ی ایران اس��ت، می توان در 
حوزه گردش��گری مذهبی فعالیت کرد.وی اف��زود: می توان در کنار 
گیاه��ان دارویی و طب س��نتی، گردش��گری مذهبی را ه��م پویا و 
 این منطقه را به یکی از قطب های گردش��گری مذهب��ی در منطقه

 تبدیل کرد.

راه اندازی توریسم درمانی در ایران با استفاده از گیاهان دارویی

عالج هر دردی را باید در طبیعت یافت 
برگزاری جشنواره گیاهان دارویی نطنز به صورت بین المللی

یادداشت

خشکسالی، زندگی عشایر شهرضا را 
تهدید می کند

رییس امور عشایری شهرضا گفت: مهم ترین معضل پیش روی عشایر 
شهرستان، خشکسالی های پی در پی، ضعیف شدن وضعیت مراتع، 
نبود آب و علوفه و هزینه های سنگین تامین مایحتاج عمومی و علوفه 
اس��ت. بهمن احمدیان اظهار کرد: جامعه عش��ایری با خصوصیاتی 
متمایز از جوامع شهری و روستایی از دیر باز در ایران حضور داشته و 
عاوه بر دفاع از مرز و بوم کشور، نقش چشمگیری در تولید، به ویژه 
محصوالت دامی و لبنی داش��ته اند. وی با اش��اره به مرز جغرافیایی 
پوشش داده شده توس��ط این اداره گفت: عش��ایر شهرستان از مرز 
امین آباد جاده ش��یراز در جنوب شهرس��تان تا م��رز مراتع دهاقان 

مستقرهستند.

وجود معتادان کارتن خواب 
در پارک های اصفهان زیبنده نیست

فرماندار اصفهان گفت: وج��ود معتادان کارتن خ��واب در پارک ها 
و اماکن عمومی زیبنده ش��هر اصفهان نیس��ت و همه دستگاه های 
متولی باید دس��ت به دس��ت هم دهند تا این معض��ل اجتماعی در 
شهر ساماندهی شود. فضل اهلل کفیل در جلس��ه شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهار کرد: در کنار رویکرد پیشگیرانه 
رویکردهای درم��ان و مقابله نیز بای��د مورد توجه ق��رار گیرد. وی 
فرهنگ س��ازی و آموزش جوانان نسبت به آثار س��وء مصرف مواد 
مخدر را از جمله راهکارهای مبارزه با این بای خانمان سوز برشمرد 
و خاطرنش��ان کرد: باید به دور از نگاه احساسی با واقعیت ها برخورد 
کرد و با توجه ویژه به این موضوع، نسبت به اولویت بندی جغرافیایی 
نقاط آسیب دیده و مشخص نمودن جامعه هدف و کنترل تغییرات 

به دست آمده، اقدام و برنامه ریزی کرد.

تاسیس دبیرخانه شهر دوستدار 
کودک ایران در شهرداري اصفهان

معاون فرهنگي اجتماعي ش��هرداري اصفهان اعام کرد: دبیرخانه 
 ش��هر دوس��تدار کودک ای��ران در ش��هرداري اصفهان تاس��یس و 
راه اندازي مي ش��ود. علي قاس��م زاده در جلس��ه هم اندیشي طرح 
 تاس��یس دبیرخانه ش��هر دوس��تدار کودک ای��ران گف��ت: یکي از 
اولویت هاي اصلي جامعه امروز، توجه به نیازهاي کودک در فضاهاي 
عمومي و اجتماعي شهر اس��ت. وي افزود: کودکان در هر جامعه اي 
سرمایه هاي بزرگ و نسل آینده آن جامعه هستند. از این رو نیاز است 
شرایط فرهنگي اجتماعي، معماري و شهرسازي ، سامت و حقوقي 
کودکان در هر شهر برآورده ش��ود تا کودکان با تسهیات به وجود 

آمده بتوانند بهتر رشد و پرورش یابند . 

تریلی، 84 راس گوسفند عشایر 
را تلف کرد

یک تریلی حامل س��یمان در جاده یاسوج- سمیرم، گله گوسفندان 
عشایر در حال کوچ را زیر گرفت و 8۴راس گوسفند را تلف کرد.با آن 
که فصل کوچ عشایر اس��ت و گله های گوسفندان عشایر به خاطر از 
بین رفتن ایل راه ها از حاشیه و گاه از راههای اصلی عبور می کنند، 
 در محل حادثه تابلویی مبنی بر هشدار به رانندگان دراین باره دیده

 نمی ش��ود. شهرس��تان س��میرم محل ییاق چهار طایفه از شش 
طایفه اصلی عشایر ایل قشقایی اس��ت و در 1۶0کیلومتری جنوب 
اصفهان قرار دارد. کوچ عشایر از مناطق گرمسیری جنوب کشور به 
ییاق های سمیرم و جنوب اس��تان اصفهان از حدود دو هفته قبل 

آغاز شده است.

بهره برداری5  طرح عمرانی، 
خدماتی،فرهنگی در خمینی شهر 

رییس اداره اوقاف شهرس��تان خمینی ش��هر گفت: با هزینه بالغ بر 
13 میلیارد ریال، پنج ط��رح عمرانی خدمات��ی ، فرهنگی در جوار 
حرم امامزاده سید محمد در خمینی شهر با حضور مسؤوالن استان 
وشهرس��تان به بهره برداری رسید. حجت االس��ام مهدی قربانی 
در مراس��م رونمایی از تمبر ی��اد بود امامزاده س��ید محمد خمینی 
 ش��هر اظهار کرد: عملیات مرمت و زیبا س��ازی س��قف داخل حرم، 
بهره ب��رداری از درب فوالدی ح��رم، افتتاح رس��توان  وکلنگ زنی 
صحن جدید امامزاده، از مهم ترین اقدامات اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان اس��ت. وی افزود: عملیات زیبا سازی مرمت داخل گنبد 
امامزاده س��ید محمد از روز تولد حضرت رسول اکرم )ص( پس از ۴ 

ماه فعالیت شبانه روزی به اتمام رسید.

جزییات افزایش حقوق 
مستمری بگیران 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تصویب پیشنهاد این سازمان 
برای افزایش 25 درصدی حقوق مس��تمری بگیران از ابتدای سال 
جاری خبر داد. دکتر س��یدتقی نوربخش، اظهار داش��ت: براساس 
این تصمیم، از تاریخ اول فروردین ماه 13۹3 کلیه مس��تمری های 
بازنشس��تگی، از کارافتادگی و مجموع مس��تمری بازماندگان که تا 
پایان سال 13۹2 برقرار شده اند، به میزان 25 درصد مستمری آنان 

در پایان اسفند ماه 13۹2 افزایش یافت.

خیابان ها و معابر شهرها باید برای 
حضور معلوالن اصالح شود

عضو انجمن حمای��ت از معلوالن آس��یب نخاعی اس��تان اصفهان 
گف��ت: خیابان ه��ا و معابر بای��د برای حض��ور معلوالن در س��طح 
ش��هرها اصاح و مناسب س��ازی ش��ود. علی محمدی با اش��اره به 
چالش ه��ا و معض��ات معل��والن و ب��ه وی��ژه معل��والن آس��یب 
نخاعی در س��طح جامع��ه اظهار کرد: وج��ود فضا های نا مناس��ب، 
 نگاه ه��ای ترحم آمی��ز م��ردم و مس��ؤوالن، نب��ود امکان��ات 
حمل و نقلی مناسب، باال بودن هزینه ها، اجرا نشدن قوانین حمایتی 
و موارد دیگر، از مهم ترین معضاتی اس��ت که این افراد با آن مواجه 
هس��تند. وی با بیان این ک��ه نگاه های م��ردم در س��طح جامعه به 
معلوالن آسیب نخاعی، س��بب افسردگی و خانه نش��ینی این افراد 
شده است، اضافه کرد: جامعه هنوز معلول پذیر نشده و به این دلیل 
 معلوالن آس��یب نخاعی، دچار بیماری های روحی و روانی بسیاری 

می شوند.

اخبار کوتاه
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مدیرکل دانشجویان داخل وزارت علوم

پایان اردیبهشت، آخرین فرصت ثبت نام انتقاالت دانشجویی
معاون قرآن و عترت اداره کل ارشاد اصفهان خبر داد

موسسات قرآنی فعال، حمایت مالی می شوند

مدیرکل دانش��جویان داخل وزارت علوم، 31 اردیبهشت را پایان 
مهلت ثبت نام برای نقل و انتقاالت دانشجویی اعام کرد.

دکتر محمدحسن یوسفی با بیان این که سامانه ثبت  درخواست 
نقل و انتقاالت دانش��جویی از اول اردیبهش��ت ماه باز شده است، 
گفت: دانش��جویان متقاضی انتق��ال و مهمان��ی می توانند تا 31 
اردیبهشت ماه نسبت به ثبت درخواست خود در این سامانه اقدام 
کنند. وی اظهار کرد: بافاصله پس از اتمام فرصت ثبت تقاضاها 
توسط دانشجویان، دانشگاه های مبداء از اول خرداد تا 15 تیرماه 
فرصت دارند تا نس��بت به بررسی درخواس��ت های دانشجویان و 
اعام نظر خود اقدام کنند.  دانش��گاه های مقصد نیز از 15 تیر تا 
پایان مرداد مهلت رس��یدگی به درخواس��ت های موافقت ش��ده 
توسط دانشگاه های مبداء را دارند. دانشجویان در هر کدام از این 
مراحل می توانند از طریق کد رهگیری وارد س��امانه شده و پاسخ 

درخواست های خود را دانشگاه های مبداء و مقصد مشاهده کنند.
معاون قرآن و عترت اداره کل ارشاد اصفهان گفت: در آینده ای 
نزدیک توسط شورای توس��عه فرهنگ قرآن استان اصفهان از 

تمام موسسات قرآنی فعال و ثبتی، حمایت های مالی صورت 
می گیرد. 

حجت االس��ام ابوالفضل یعقوبی در جلس��ه ش��ورای توسعه 
فرهنگ قرآنی نطنز با بیان این که فرصت  و ظرفیت های موجود 
در جامعه امروزی برای نش��ر مفاهیم قرآن کریم کم نیستند، 
اظهار کرد: وجود موسس��ات فرهنگی ق��رآن و عترت به مثابه 
شبکه های اجتماعی که امروز به شکل مناسبی توسط نخبگان 
قرآن  ایجاد شده، از جمله فرصت هایی است که ضمن ایجاد عزم 
راسخ در میان مسؤوالن فرهنگی کشور به ویژه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی برای سیاس��ت گذاری های علمی و اصولی در 
این زمینه، ترویج فرهنگ قرآن و آموزه ه��ای آن را در جامعه 

فراهم کرده است.

بي ش��ک مرکز همایش هاي بین المللي اصفه��ان به عنوان 
بزرگ ترین پروژه تاریخي شهر نمادي از شهرسازي و معماري 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسامي خواهد بود؛ به طوري 
که هم اکنون از فعالیت ه��اي صخره نوردي تا مینیاتوري در 
این طرح در حال انجام اس��ت. عملیات اجرایی احداث  مرکز 
همایش هاي بین الملل��ي اصفهان،  واقع در جنوب ش��رقی 
اصفهان و در امتداد خیابان آبشار سوم و در کنار رینگ سوم 
شهر اصفهان با حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وقت، در فروردین 
ماه سال ۹0 در اصفهان  از سوي شهرداري اصفهان آغاز شد.  
ضلع جنوبی  این مجموعه که هم راس��تا با بزرگراه اس��ت به 
طول حدود ۴50 متر، ضلع ش��رق به ط��ول 580 متر، ضلع 
شمال به طول 510 متر و ضلع غرب به طول ۹00 متر است. 
زمین، توپوگرافی طبیعی زیبایی با اختاف ارتفاعی نس��بی 
ش��مال به جنوب حدود 1۶ متر دارد که دسترس��ی اصلی از 
بزرگراه و از سمت جنوب به آن میسر است و امکان دسترسی 

از ش��مال هم در آن پیش بینی ش��ده که به لحاظ ارتباطی 
پتانس��یل خوبی دارد.پروژه مرکز همایش ه��ای بین المللی 
کان ش��هر اصفهان، در س��ایت 50 هکتاری شهید کشوری 
در پنج فاز سالن اصلی ، س��الن های چند منظوره ، ویاهای 
اختصاصی )VIP( ، هتل پنج ستاره ، ساختمان های خدماتی 
و اداری تجاری در نظر گرفته ش��ده ا ست و شامل حدود 30 

زیر پروژه و داراي یک سالن اصلي و سه سالن جانبي است .
 سالن اصلي 

 س��الن اصلي مرکز همای��ش هاي بی��ن المللي ب��ا ظرفیت
 2 هزار و ۴00 نفر نیز براي برگزاري نشست ها و همایش ها 
 محلي، استاني، کش��وري و ملي در نظر گرفته شده است. به

 گونه اي که ظرفیت یک هزار و 200 نفر در همکف این سالن 
در قال��ب هیات هاي 7 نف��ره به ص��ورت وي .آي.پي در نظر 
گرفته ش��ده و ظرفیت یک هزار و 200 نفره نیز در دو بالکن 
براي تماشگران و مدعوین در س��الن اصلي مرکز همایش ها 

پیش بیني شده است. 
 28 زیر پروژه 

 از جمل��ه این پ��روژه ه��ا مي ت��وان ب��ه محوط��ه برگزاري
  کنس��رت ه��اي ش��بانه، انب��ار و آش��پزخانه ب��ا ظرفی��ت 
سرویس دهي به 2 هزار و 500 نفر، 8خانه ویایي و نیروگاه 

خورشیدي 100 کیلو واتي اشاره کرد.
15 صخره نورد براي نصب پوسته سالن اصلي 

 جنس پوسته س��الن اصلی مرکز همایش های بین المللی، 
از بت��ن ه��اي اصلي کامپوزیت اس��ت ب��ه طوري ک��ه براي 
اولین بار در کش��ور مهندس��ان و پیمانکاران محلي و بومي 
 طراحي کرده اند و در مس��احت 8 هزار متر مربع با ضخامت

 3 سانتي متر  از سوي 15 متخصص با مهارت صخره نوردي 
در حال نصب است .

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررس��ی افزایش میانگین 
500 هزار تومانی به حقوق ش��اغان در بهزیستی خبر داد. 
دکترعلی ربیعی ضمن بیان این مطلب گفت: موضوع افزایش 
حقوق شاغان بهزیستی در دست بررس��ی است و به زودی 
اعام می ش��ود. وی افزود: ب��ه صورت میانگی��ن 500 هزار 
تومان به حقوق مددکاران شاغل در مراکز نگهداری فرزندان 
معلوالن جسمی و ذهنی و شیرخوارگاه ها اضافه شده است. 
دکتر ربیعی همچنین از افزایش 25 درصدی مستمری بگیران 
تامین اجتماعی خب��رداد و گفت: تعداد مس��تمری بگیران 
تامین اجتماع��ی، 2 میلیون و 200 هزار نفر اس��ت که تحت 
پوش��ش تامین اجتماعی قرار دارند و ای��ن افزایش از ابتدای 

امسال به صورت علی الحساب اعمال شده است.
 وی یادآورش��د: این اقدام وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
ک��م نظی��ر ب��وده و در ابتدای س��ال ای��ن افزای��ش اعمال 
و پرداخ��ت ش��ده اس��ت. دکت��ر ربیع��ی در ای��ن مراس��م 
 همچنی��ن ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه تاش م��ا این اس��ت که

 گروه های آس��یب پذیر تحت پوش��ش قرار گیرن��د، یادآور 
ش��د: در هر دس��تگاهی که مددکاری در آن جری��ان دارد، 
بای��د تع��دادی از م��ددکاران به عنوان س��مبل ف��داکاری 
 معرفی ش��وند. وی با اش��اره به این که دولت تدبی��ر و امید 
سیاست های اجتماعی و رفاهی مشخصی دارد، افزود: حمایت 
 از جامعه تولید گ��را  و اهتمام به حوزه رفاه��ی و اجتماعی از 
ش��اخصه های ای��ن دولت اس��ت. وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی  با اش��اره به برنامه ری��زی ها و حمای��ت  دولت از 
جامعه تولی��د گرا اف��زود: م��ا معتقدیم هزینه ک��ردن روی 
خلق نظ��ام رفاه��ی جامع به معن��ای صرف هزینه نیس��ت، 
 بلکه س��رمایه گذاری مولد اس��ت.وی تصریح کرد: همکاری

 دولت ها و م��ردم برای تحق��ق اهداف بلند م��دت، نیازمند 
 سرمایه اجتماعی و اعتماد است . دکتر ربیعی افزود: کاستن از

 آس��یب های اجتماع��ی به معن��ای باالبردن ح��س امنیت 
اجتماعی  و رضایت خاطری است که همه دولت ها به دنبال 

آن هستند. 
 وی تضمی��ن عدال��ت اجتماع��ی را یک��ی از اه��داف ای��ن

 وزارت خانه برش��مرد و گفت: سیاس��ت ه��ای رفاهی ما در 
گذشته غیر هدفمند بوده، اما در دولت تدبیر و امید هدفمند 
شده اس��ت. برای نمونه می توان به ایجاد طرح امنیت غذایی 

برای گروه های نیازمند جامعه اشاره کرد. 
وی به س��الم سازی ، ش��فاف س��ازی و اصاح نظام مدیریت 
سازمان هایی که بخش��ی از نظام جامع رفاهی هستند اشاره 
کرد و گفت: این موضوع نشان دهنده اهتمام دولت به اجرای 
سیاس��ت های رفاهی اس��ت. وی اف��زود : دولت ب��رای حل 
مشکات در حوزه های بهزیستی و رفاهی، نیازمند مشارکت 
مردم و نهادهای مدنی اس��ت که ما سعی می کنیم نهادهای 

مدنی را در این امر مشارکت دهیم.

مرکز همایش هاي بین المللي اصفهان بزرگ ترین پروژه تاریخي شهر؛

صخره نوردان پوسته سالن اصلي را نصب مي کنند
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی

بررسی افزایش 500 هزار تومانی حقوق شاغالن در بهزیستی



اخبار کوتاهيادداشت

پیگیر تعطیلی سنگ بری های 
اصفهان هستیم 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس مالیات ب��ر ارزش افزوده و 
اختالف نظر اتحادیه س��نگبری های کشور با مسؤوالن سازمان امور 
مالیاتی را عامل اصلی تعطیلی این صنعت برشمرد و مشخص کردن 
مقصر را بعد از تحقیقات دقیق میسر دانس��ت. حمیدرضا فوالد گر 
اظهار کرد: آنچه تاکنون مشخص شده این است که  اصلی ترین دلیل 
تعطیلی صنعت سنگ کشور، اختالف نظر بر س��ر محاسبه مالیات 
بر ارزش افزوده اس��ت. نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان این 
که نمی ت��وان حق را به طور کام��ل به س��نگ بری ها داد، بیان کرد: 
سنگ بری ها برای نشان دادن اعتراض خود به شیوه محاسبه مالیات 
بر درآمد، فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را ارایه نکردند و این 
موضوع باعث دامن زدن به اختالفات بین صنوف س��نگ و سازمان 
امور مالیاتی ش��د. از این رو س��ازمان امور مالیاتی از فعاالن صنعت 
سنگ خواسته تا بدهی مالیات بر درآمد را محاسبه، پرداخت و پس 
از آن، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را ارایه کنند، اما مس��ؤوالن 
و اعضای این اتحادیه اعالم کردند که ابتدا باید تس��ویه حس��اب به 
آنها داده ش��ود و پ��س از آن اظهارنامه ارزش اف��زوده را ارایه کنند.

فوالدگر افزود: دولت معتقد است که این خواسته قابل اجرا نیست و 
کارخانه های سنگ بری باید هم زمان مالیات بر درآمد و ارزش افزوده 
را تسویه کنند. نماینده مردم اصفهان بیان کرد: به نظر می رسد حق 
با هر دو گروه است و تا زمان بررسی های دقیق نمی توان مقصر اصلی 

را معرفی کرد.

تحرک به بازار مسکن بازگشت
اج��رای ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ها، تح��رک را به بازار مس��کن 
بازگردانده است. بیت اهلل ستاریان  کارشناس اقتصاد مسکن، درباره 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهار کرد: قیمت مصالح با افزایش 
چشمگیری رو به رو بوده اس��ت؛ به طوری که این افزایش قیمت در 
بعضی مصالح مانند آجر، بلوک های س��یمانی، کاشی و سرامیک ها 
به 40 درصد هم رسیده اس��ت. وی با اشاره به این که افزایش قیمت 
حامل های انرژی هزینه های ساخت را تغییر داده، تصریح کرد:  بدین 
ترتیب تحرک به بازار مسکن بازگشته است. ستاریان با بیان این که 
افزایش قیمت مصالح تاثیر مستقیم در هزینه های ساخت و ساز دارد، 
گفت: 60 درصد قیمت تمام شده ساختمان ها مربوط به هزینه های 
آن است و 40 درصد باقیمانده، مربوط به ارزش افزوده خود ساختمان 
است. این کارشناس مسکن افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
در روند ساخت و س��از تاثیری ندارد. زیرا روند س��اخت و ساز متاثر 
از رکود و رونق در بازار اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: اجرای فاز دوم 
هدفمندی  یارانه ها پس از به اجرا در آمدن به صورت کامل و به وجود 
آمدن نقدینگی در جامعه، می تواند در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.

ستاریان با بیان این که دولت باید با در نظر گرفتن یک برنامه جامع 
به این بخش کمک کند، خاطرنش��ان کرد: با در نظر گرفتن میزان 
کسری در این بخش و منابعی که بتواند این کسری ها را جبران کند 

در راستای برنامه ریزی صحیح به این بخش کمک می شود.

45 درصد مخازن سدها خالی است
ذخیره آب سدهای کشور در حال حاضر با یک میلیارد و 10 میلیون 
مترمکعب به24/8 میلیاردمترمکعب رسید و 45 درصد حجم مخازن 
سدها نیز خالی از آب است. از ابتداي سال آبي جاري تاکنون حجم 
آب ورودي به مخازن س��دهای کش��ور 24 میلیارد و 800 میلیون 
مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، 
معادل 4 درصد کاهش نشان می دهد. هم اکنون 55 درصد از حجم 
مخازن سدهای کش��ور از آب پر بوده ضمن این که مجموع ظرفیت 
مخازن س��دهاي کش��ور در زمان کنوني47/4 میلی��ارد مترمکعب 
گزارش شده اس��ت. حجم آب ورودي به مخازن س��دهای کشور از 
ابتداي س��ال آبی جاري )مهرماه 92( تاکنون، در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال آبی گذش��ته، چهار درصد کاهش یافته است. حجم آب 
ورودي به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 
25 میلیارد و 810 میلیون مترمکعب بوده است. براساس این گزارش، 
حجم آب موجود در مخازن سدهای کش��ور نیز از ابتداي سال آبي 
جاري )مهرماه 92( تاکنون، با 3/8 درصد افزایش، به 27 میلیارد و 

910 میلیون مترمکعب رسیده است.

قیمت بلیت هواپیما کاهش می يابد
رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با اش��اره به برنامه آزادسازی 
نرخ بلی��ت هواپیما گف��ت: قطعا آزاد س��ازی نرخ بلی��ت هواپیما به 
معنای افزایش قیمت بلیت نیس��ت و در برخی مس��یر های پرتردد 
نیز قیمت بلیت حتی ممکن اس��ت کاهش بس��زایی داش��ته باشد.

علیرضا جهانگیریان افزود: تنوع قیمت ها را شرکت های هواپیمایی 
ساماندهی و تصمیم گیری می کنند و ما کنترل و نظارت آن را برعهده 
داریم. جهانگیریان در مورد این که آیا این نرخ ها کف و سقفی دارد 
هم اظهار داشت : نرخ ها کف ندارد، اما تا مدتی سقف خواهد داشت.
 وی در ب��اره تحریم ه��ای صنع��ت هواپیمایی هم گف��ت با حذف

 تحریم ها، این صنعت در بخش های تعمیر، تامین، نگهداری، تولید 
و طراحی، بازرگانی حمل و نق��ل هوایی، حمل و نق��ل بین المللی 

شکوفا می شود.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سه ماه از موافقتنامه ژنو

 می گذرد و سه ماه برای این که تحریم های 30 ساله کامل برداشته 
ش��ود، زمان زیادی نیس��ت، اما درفض��ا  افق های جدی��دی پیدا و 

ارتباطاتی برقرار شده است.

ساالنه 3700 تن گیاهان دارويی
 در کاشان تولید و فرآوری می شود

 مدیر جهاد کش��اورزی کاش��ان از تولید و فرآوری س��االنه3 هزار و
  700 ت��ن گیاه��ان داروی��ی در این شهرس��تان خب��ر داد. مجید

 کافی زاده اظهار داشت: در این شهرس��تان انواع گیاهان دارویی از 
جمله نعنا، بابونه، مشکک، گل ختمی، ش��وید، بیدمشک و ژرانیوم 
کشت می شود. وی سطح زیر کش��ت گیاهان دارویی در شهرستان 
کاشان را افزون بر 170 هکتار عنوان کرد و افزود: محصوالت تولیدی 
این گیاهان بصورت اس��انس، عرق و عصاره عرضه ش��ده که بخشی 
 از آن در شهرس��تان و س��هم عمده ای نیز به س��ایر شهرستان ها و

استان ها صادر می شود.
مدیر جهاد کشاورزی کاشان از جمله محاسن کشت گیاهان دارویی 
 را نیاز آبی ک��م و ارزش افزوده باال برش��مرد و گف��ت: امیدواریم با

 اطالع رس��انی و تش��ویق بهره برداران، گام ه��ای موثری در جهت 
ترغیب کش��اورزان به کش��ت و تولی��د گیاهان دارویی در س��طح 

شهرستان برداشته شود. 

س�همیه بنزي�ن400 
تومانی معتبر است

نخستین  بومی س�ازی 
دس�تگاه جوجه کش�ی 

رییس سازمان بسیج س��ازندگی اس��تان اصفهان گفت: نخستین دستگاه 
جوجه کشی شتر مرغ کش��ور در نجف آباد اصفهان از سوی کارآفرینان این 
شهرستان رونمایی شد. حسین انوری اظهار کرد: این دستگاه توسط کشور 
آمریکا در گذشته ساخته ش��ده بود که توس��ط کارآفرینان و افراد توانمند 
کشورمان بومی سازی و ساخته ش��ده و از این پس با استفاده از این دستگاه 
کمک 40 هزار دالری به اقتصاد کشور می ش��ود و بر تولید کشور نیز تاثیر 
می گذارد. رییس س��ازمان بسیج سازندگی اس��تان اصفهان به ظرفیت این 
دستگاه اش��اره و بیان کرد: با به کارگیری این دس��تگاه در هر دوره، 2 هزار 
قطعه جوجه شتر مرغ تولید و برای پرورش به مراکز پرورش شتر مرغ  عرضه 
می ش��ود. وی  گفت: باید از ظرفیت های علمی کش��ور برای تهیه و ساخت 

دستگاه های جدید برای افزایش تولید و اشتغال استفاده کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: 
اعتبار بنزین سهمیه ای 400 تومانی در کارت های سوخت همچنان به قوت 
خود باقی است. بهمن علیپور با رد برخی شایعات مبنی بر ابطال این اعتبار تا 
یک ماه آینده، افزود: تاکنون چنین مطلبی ابالغ نشده است. وی تاکید کرد: 
در صورت اعالم زمانی برای پایان یافتن اعتبار این سهمیه ها، این موضوع از 
طریق رسانه ها به مردم اطالع رسانی می شود. به گفته وی طی چند روز اخیر 
عده ای شایعه کردند که بنزین سهمیه ای 400 تومانی تا یک ماه آینده بیشتر 
اعتبار ندارد و این موضوع سبب شد برخی از دارندگان بنزین در جایگاه های 

عرضه سوخت، سهمیه بنزین باقیمانده خود را بفروشند. 
 گفتنی اس��ت نرخ هر لیتر بنزی��ن س��همیه ای 700 توم��ان و بنزین آزاد 

1000 تومان شد.

4
محکومیت 500 میلیون تومانی قاچاقچیان پوشاک در اصفهان

قاچاقچیان پوشاک توسط شعبه تعزیرات حکومتی اصفهان به پرداخت جزای نقدی بیش از 500 میلیون تومان 
محکوم شدند.پرونده قاچاق پوشاک به ارزش 392 میلیارد و 315 میلیون و 940 هزار و 2 ریال که با یک دستگاه 

تریلر ولوو انجام شده بود، در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت.
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با آغاز شماره گذاری خودروهای داخلی و افزایش عرضه، تب چند 
هفته ای بازار خودرو فروکش کرده اس��ت. از ابتدای سال جاری 
تا هفته گذشته ش��ماره گذاری خودروهای داخلی با استاندارد 

آالیندگی یورو 2 متوق��ف بود. به دنب��ال آن کاهش عرضه این 
خودروها به بازار در کنار برخی شایعات، رشد چند میلیون تومانی 
قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار آزاد را به دنبال داشت. 
با این حال در روزهای اخیر به دنبال اب��الغ مصوبه دولت و آغاز 
شماره گذاری خودروهای داخلی، عرضه این محصوالت به بازار 

افزایش و قیمت ها در این حوزه کاهش یافته است. 
فعاالن ب��ازار خ��ودرو معتقدند که ب��ا افزایش تولی��د و عرضه 
خودروهای داخل��ی و همچنین با توجه به ادام��ه رکود در بازار 
خودرو احتمال کاهش بیش��تر قیمت این محصوالت در آینده 
وجود خواهد داش��ت. به گفته کارشناس��ان آغاز مسابقات جام 
جهانی فوتبال از اواخر خرداد و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان 
پس از آن، روزهای کم رونقی را در فصل گرم تابستان برای بازار 

خودرو رقم خواهد زد.

مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان 
گفت: مبارزه ش��یمیایی با آفت ملخ بومی، در سطح هزار هکتار 
از مراتع استان اصفهان با سمپاشی در مراتع و مزارع شهرستان 

 نایین آغاز ش��د. حس��ینعلی رحیم��ی  اظهار کرد: همه س��اله 
شبکه های مراقبت سازمان جهاد کش��اورزی استان، با زیر نظر 
گرفتن کانون های آلوده، به محض فعال شدن این کانون ها، آنها 
را شناسایی و طرح مبارزه با ملخ بومی را آغاز می کنند.وی ادامه 
داد: در صورت ع��دم مبارزه با این آفت، ملخ ها پس از رش��د در 
مراتع، به مزارع و باغات حمله می کنند و باعث خسارات فراوان 
می ش��وند. مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان افزود: مبارزه شیمیایی با آفت ملخ بومی در سطح هزار 
هکتار از اراضی استان در شهرستان های نایین، تیران و کرون، 

لنجان و مبارکه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 
وی افزود: ملخ بومی نوعی آفت است که در سال زراعی به دلیل 
رطوبت در مراتع رشد و پس از افزایش جمعیت، به مزارع و باغات 

حمله می کند.

روزهای سرد خودرو در تابستان گرم می آيد

تب بازار خودرو فروکش کرد
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان:

آغاز مبارزه شیمیايی با ملخ بومی در مراتع استان

 رییس گروه امور محیط زیست ش��رکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان با بیان این که شهرک های صنعتی استان اصفهان 
به لحاظ توجه به مباحث زیست محیطی طی چند سال گذشته 
و با توجه به افزایش مشکالت زیست محیطی در استان اقدامات 
موثری را در دستور کار قرار داده اند، افزود: در این راستا استفاده 
از بیش از 80 درصد از منابع دریافتی این ش��هرک ها در بخش 
محیط زیست می تواند دلیل خوبی بر این ادعا باشد. سید علیرضا 
مومنی  در حاشیه  بازدید خبرنگاران اصفهان از شهرک صنعتی 
مورچه خورت و ضمن معرفی تصفیه خانه این شهرک صنعتی 
با بیان این که تصفیه خانه شهرک صنعتی مورچه خورت یکی 
از پنج شهرک صنعتی موجود در کشور اس��ت، بیان داشت: از 

س��ال 85 تا کنون دو مدول در این تصفیه خانه به بهره برداری 
 رسیده است که این مدول ها در مدت 24 ساعت قابلیت تصفیه

1200 متر مکعب آب را دارند. وی با اشاره به فعالیت 210 واحد 
صنعتی در شهرک صنعتی مورچه خورت اظهار داشت: در حال 
حاضر 130 واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی مورچه خورت 
از آب تصفیه شده در تصفیه خانه  این صنعت استفاده می کنند.

رییس گروه امور محیط زیس��ت شرکت ش��هرک های صنعتی 
 اس��تان اصفهان با بیان ای��ن که تصفیه خانه  ش��هرک صنعتی 
مورچه خورت ظرفیت آبرسانی به 50 واحد صنعتی دیگر را نیز 

دارد، ادامه داد: پساب ایجاد ش��ده در این تصفیه خانه نیز برای 
آبیاری فضای سبز شهرک استفاده می شود. وی با بیان این که 
شهرک صنعتی مورچه خورت در منطقه  خشک اصفهان واقع 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: آب موجود در این ش��هرک نیز شوری 
زیادی دارد و به راحتی برای برخی صنایع قابل استفاده نیست. 
به گزارش خبرنگار زاینده رود مومنی با اش��اره به اعتبار چهار 
 میلیارد و 500 میلی��ون تومانی برای راه ان��دازی تصفیه خانه 
مورچه خورت افزود: هنوز برخی از صنایع استان از طرفیت های 
موجود در تصفیه خانه های صنعت��ی اطالعی ندارند و به همین 

 دلیل هن��وز 100 درص��د صنای��ع از طرفیت تصفی��ه خانه ها
  به��ره ب��رداری نمی کنند. وی ب��ا بی��ان این که مدول س��وم 
تصفیه خانه مورچه خورت هنوز س��اخته نش��ده است، اظهار 
داش��ت: چنانچه این م��دول ب��ه بهره برداری برس��د، ظرفیت 
بیشتری از آب مورد استفاده وارد چرخه  تولید شهرک صنعتی 

مورچه خورت خواهد شد.
رییس گروه امور محیط زیس��ت شرکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان اصفهان با اش��اره به این که تصفیه خانه موچه خورت 
تنها تصفیه خانه  دارای تصفیه خانه  میکروبی است، افزود: اداره 
آب منطقه ای و محیط زیس��ت اس��تان اصفهان از آب تصفیه 
 ش��ده در این محل، نمونه گیری ک��رده  و آن را مورد تایید قرار 

داده اند.

منابع دريافتی شهرک های صنعتی صرف امور زيست محیطی می شو د
ريیس گروه امور محیط زيست شرکت شهرک های صنعتی استان: 

 سهم فوالد از آب زاينده رود کمتر از يک درصد است

پیشرو بودن در 
صادرات جزو 

سیاست های ماست. 
چون فوالد نخستین 

محصولی است که 
می تواند جايگزينی 
برای صادرات نفتی 

باشد

مدیرعامل مجتمع ف��والد مبارک��ه اصفهان گفت: 
با هدف درآمد ارزی بیش��تر، ص��ادرات را جایگزین 
مصرف داخلی کردیم، چرا که بازار داخلی کش��ش 
الزم را نداش��ت و بر این مبنا پیش بینی می ش��ود 
که درآمد 600 میلیون دالر ما در س��ال گذش��ته، 
به 827 میلیون دالر در س��ال 93 برسد. به گزارش  
روزنامه زاینده رود بهرام سبحانی در نخستین نشست 
خبری خود با اصحاب رسانه پس از انتصاب به عنوان 
مدیرعامل جدید فوالد مبارکه، با بیان این که بیش از 
100 درصد اهداف ما در سال 93 محقق شده است، 
ادامه داد: با در نظر گرفتن دیگر بخش های شرکت 
فوالد در دو نقطه دیگر کشور، 7 میلیون و 450 هزار 
تن محصول تاکنون تولید شده است و بدین ترتیب 
در سال 92  شرکت فوالدمبارکه با بیش از 50 درصد 
بیشترین سهم تولید کشور را داشته و پس از آن نیز 
به ترتیب فوالد خوزستان و ذوب آهن قرار دارند. وی 
افزود: امیدواریم تا س��ال 95 حاص��ل فعالیت ها در 
نقاط مختلف کشور موجب شود که تولیدات شرکت 
فوالد در س��ال 95 به بیش  10 میلیون تن در سال 
برسد. مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه با بیان این که 
فوالدمبارکه در زمینه تولید انواع محصوالت چیزی 
از بهترین صنایع فوالد دنیا کم  ندارد، تاکید کرد: اگر 
تا آن زمان کل تولید فوالد کشور از 14 میلیون تن به 
20 میلیون تن در سال برسد، فوالد مبارکه همچنان 
سهم 50 درصدی خود در تولید فوالد کشور را حفظ 

کرده است.
سهم فوالد از آب زاينده رود کمتر از يک 

درصد است
وی با اشاره به شایعاتی مبنی بر این که فوالدمبارکه 
دلیل خشکی زاینده رود اس��ت،  افزود: فوالد کمتر 
از یک درص��د )0/8 درصد( از دب��ی آب زاینده رود 
را اس��تفاده می کند. س��بحانی بیان داشت:  زمانی 
که فوالد مبارک��ه با ظرفیت تولی��د2/4 میلیون تن 
فوالد آغاز ب��ه کار کرد،  به میزان چه��ار هزار و 500 
 مترمکعب بر س��اعت از آب  زاینده رود را اس��تفاده

 می کرد، اما اکنون ب��ا افزایش تولید به 6میلیون تن  
و اضافه کردن خطوطی تکمیلی پایین دس��ت، تنها 
3600 مترمکعب آب بر ساعت از دبی زاینده رود را 
دریافت می کنیم. وی با اش��اره به مصارف آب و برق 
این مرکز گفت: س��الیانه به ازای کل تولیدات فوالد 
6 میلیارد کیلو وات س��اعت برق، دو میلیارد و 650 
مترمکع��ب گاز طبیعی و8/28میلی��ون مترمکعب 
آب صنعتی مصرف می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت 
فوالدمبارکه با اشاره به افزایش قیمت آب، برق و گاز 
در س��ال جاری و تالش مجتمع فوالد برای کاهش 
هزینه ها بیان داشت: با توجه به سیاست های دولت 
مبنی بر پیشگیری از افزایش قیمت ها، شرکت فوالد 
مبارکه با بومی س��ازی تجهیزات و ش��یفت کردن 
قطعات از خارج به داخل، موجب شده تا ضمن ایجاد 
درآمدهای مالی و جلوگیری از خروج ارز، بسیاری از 

هزینه های این مجتمع کاهش پیدا کند. وی گفت: 
در این راستا همچنین 125 هزار دفترچه فنی  شامل 
اطالعات قطع��ه های مختلف از نظر ش��کل، فرایند 
ساخت و مواد، نگاشته شده تا خودمان این قطعات 
را ایجاد کنیم. سبحانی به تشریح برخی از طرح های 
اجرا شده در کارخانه در سال گذش��ته اشاره کرد و 
گفت: مدول A طرح شهید خرازی، دو واحد مستقل 
تولید اکسیژن، نصب 5 دس��تگاه جرثقیل سقفی و 
کارگاه کروم غلطک ها در نورد س��رد، بخشی از این 
طرح ها بوده اس��ت. وی اضافه ک��رد: مدول B طرح 
شهید خرازی،کوره شماره یک بازیابی اسید شماره 
یک، اضافه شدن یک واگن برگردان به کارخانه، اضافه 
شدن پروژه انباشت و برداشت جدید برای واحد فوالد 
صبا،  پروژه گاز زدای��ی برای تولید فوالدهای کیفی، 
توسعه میزهای شماره 4 خط ریخته گری کارخانه و 
بازسازی سه کوره قوس الکتریکی دیگر، در برنامه این 
مجموعه است که امیدواریم نهایتا تا مهر ماه به انجام 
برسد. مدیرعامل مجتمع فوالدمبارکه اصفهان با بیان 
این که دو پروژه جدید برای تامین گندله سنگ آهن 
در معادن سنگ آهن سنگان آغاز شده است، اظهار 
داشت: دو سرمایه گذاری جدید در دست اقدام داریم 
که خرید ورق خودروهای چهارمحال که عمده سهام 
آن متعلق به س��ایپا اس��ت، از آن جمله است. وی با 
اشاره به این که یکی از طرح های 8 گانه دولت قبلی 
برای احداث کارخانه فوالد در نقاط محروم شهر در 

منطقه س��فید رود بوده اس��ت که قصد خریداری و 
تکمیل آن را داریم،  بیان داشت: همچنین قرار است 
یک واحد فوالد جدید در مجتم��ع فوالد هرمزگان 
بزنیم تا ظرفیت تولید در این بخش از 1/5 تن به بیش 
از 3 تن در سال برسد. وی با اش��اره به صادرات این 
مجتمع در سال گذشته بیان داش��ت: به 18 کشور 
آسیایی، اروپایی و آمریکای جنوبی صادرات داشتیم 
که 70 درصد آن برای کشورهای آسیایی، 28 درصد 
به مقص��د اروپا و امری��کای جنوبی و بقی��ه نیز به 5 
کش��ور دیگر از جمله امارات و افغانستان بوده است. 
مدیرعامل مجتمع فوالدمبارکه افزود: پیشرو بودن 
در صادرات جزو سیاس��ت های ماست. چون فوالد 
نخس��تین محصولی اس��ت که می تواند جایگزینی 
برای صادرات نفتی باش��د. وی تاکید ک��رد:  با بیان 
این که مجتمع ما به عنوان بزرگ ترین صنعت فوالد 
خاورمیانه و کشور نه فقط در منطقه محل استقرار، 
بلکه در کشور تاثیرگذار است. سبحانی با اشاره به این 
مجتمع 180 میلیارد تومان س��رمایه گذاری برای 
تجهیزات زیست محیط، کاهش آالیندگی، کنترل 
و مدیریت آالیندگی انجام داده و بنا بر اعالم سازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت  آالیندگی ای��ن کارخانه 
 بس��یار پایین تر از حد استاندارد اس��ت، گفت:تمام

 خروجی های این مجتمع به سیس��تم مانیتورینگ 
آنالین مجهز است که مس��تقیما در سازمان محیط 

زیست رویت می شود.
اگر فوالد آالينده بود ژاپنی ها مرده بودند

وی ادامه داد: اگر صنعت فوالد آالین��ده بود تا االن 
ژاپنی ها که چندین برابر ما ف��والد تولید می کنند، 
مرده بودن��د بنابرای��ن صنعت ف��والد در صورت به 
کارگیری روش های صحیح آالینده نیس��ت.مدیر 
مجتمع فوالد مبارکه با اشاره به دستاوردهای عرصه 

ملی این شرکت بیان داشت: در سال 91 فوالد تنها 
ش��رکت داری تندیس EFQM را که نش��انه ای از 
پیش��رو متعالی ب��ودن صنعتی اس��ت دریافت کرد 
و همچنی��ن جایزه MAKE مربوط ش��رکت های 
دانش بنیان و رتبه نخست در این بخش را کسب و به 
مجتمع آسیایی راه یافته ایم. وی اضافه کرد: همچنین 
شرکت فوالد توسط بنیاد جهانی مدیریت سبز انرژی 
اروپا، تندیس برترین را دریافت کرده است.سبحانی 

در پاس��خی مبنی بر  این که چ��ه راهکارهایی برای 
اتمام طرح های هشت گانه نیمه تمام دولت پیشین 
در زمینه ساخت کارخانه فوالد در مناطق محروم در 
دست اقدام اس��ت، بیان داشت: منطقه سپید دشت 
در نزدیکی ما قرار دارد و محصوالت آن قابل تبدیل 
به نورد اس��ت و بر این مبنا در حال خریداری طرح 
فوالد سپید دشت از ایمیدرو هستیم و امیدواریم با 
 پتانس��یل و امکانات فوالد به لحاظ سخت افزاری و

 نرم افزاری زودتر به مرحله تولید برس��یم تا حداقل 
یکی از این طرح ها به نتیجه برسد. سبحانی با اشاره 

به ای��ن ک��ه طرح 
باف��ق نیز ب��ه یک 
ش��رکت خصوصی 
ش��ده،  فروخت��ه 
گفت: ب��رای مابقی 
طرح ها دولت باید 
 ب��ا در پیش گرفتن

 سیاس��ت هایی که 
ب��رای خری��داران 
ص��ی  خصو
انگی��زه  ایج��اد 

کن��د،  م��ی    
بهره برداری سریع 
از ای��ن ط��رح را 
مدنظر ق��رار دهد. 
وی بی��ان داش��ت:  

بهترین راه این است که این طرح ها به شرکت های 
خصوصی واگذار و فروخته شود. بدین شکل که دولت 
با ش��رکت ش��رط کند تا این طرح را در طول زمان 
 مشخص سه تا چهار س��اله به اتمام برساند و پس از

  بهره ب��رداری، هزینه های میلی��اردی که برای این 
طرح ها سرمایه گذاری کرده را از شرکت خصوصی 
مورد نظرطلب کند. س��بحانی با اش��اره ب��ه این که  
 طلب ک��ردن این هزینه ه��ا در ابت��دای راه موجب

 می ش��ود هیچ ش��رکتی پا پیش نگذارد، گفت: در 
صورت تکمیل نش��دن طرح ها در زمان مورد نظر، 
دولت می تواند ع��الوه بر دریافت خس��ارت، پروژه 
 را بازپس بگی��رد. وی با توجه به چش��م انداز تولید

 55 میلیون تن فوالد در س��ال 1404  گفت: از سال 
 45 که صنعت ف��والد در کش��ور ره اندازی ش��ده،

 توانسته ایم ساالنه 15 میلیون تن فوالد در سال تولید 
کنیم. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی تا 12 سال 
دیگر نخواهیم توانست به تولید سه برابری دست پیدا 
کنیم، اما با به کاربستن راهکارهای اصولی می توانیم 

به این چشم انداز نزدیک شویم. 
وی با اش��اره به این که برای تولیدات س��ال 93 نیز 
جلوت��ر از برنام��ه حرکت ک��رده ایم، بیان داش��ت: 
 از ابت��دای س��ال تاکن��ون بی��ش از 5 میلی��ون و

 720 هزار تن انواع محصوالت مختلف مانند گندله، 
آهن اس��فنجی، تخت��ال، کالف گرم و س��رد، آهن 
اسفنجی، ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه، ورق رنگی، و 

موارد دیگر به بازار عرضه شده است.

سبحانی مطرح کرد: رکورد فروش محصوالت فوالد در بازار داخلی 

اگر فوالد آالینده  بود،  ژاپنی ها مرده  بودند



یادداشت

کتاب آرامش درمانی از دیدگاه قرآن، عترت و روانشناسی توسط سه محقق و نویسنده جوان چاپ و منتشر 
شد. یکی از نویسندگان این کتاب گفت: این کتاب شامل دو بخش است که در بخش اول به جایگاه آرامش 

در قرآن و انواع آن و راه های رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن کریم پرداخته شده است.
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انتشار »آرامش درمانی از دیدگاه قرآن، عترت و روانشناسی«
هفتیادداشت

 »شکوفه سیب«
 با صدای حامد زمانی آمد

جدیدترین اثر حام��د زمانی با نام 
»شکوفه سیب«  منتشر شد.

جدیدتری��ن تران��ه حام��د زمانی 
خوانن��ده ج��وان کش��ور تح��ت 
عنوان »شکوفه س��یب« در هیات 
 انص��ار شهرس��تان ی��زد رونمایی

شد. 
در ای��ن اث��ر ک��ه پیشکش��ی ب��ه 
س��احت مق��دس ب��اب الحوائ��ج 
حضرت علی اصغر)ع( اس��ت، حس��ین متولیان، ترانه س��رایی این 
 قطعه را بر عه��ده دارد و نیما نورمحم��دی تنظیم این اث��ر را انجام 
داده است.حامد زمانی پیش از این قطعاتی همچون »ما ایستاده ایم« 
»گزینه های روی می��ز«، »راز روش��ن«، »مرگ بر آمری��کا« و ... را 

خوانده است.

کودکان میراث فرهنگي ناملموس 
کشور خود را به تصویر می کشند 

      دبی��ر اج��اس و جش��نواره 
بی��ن الملل��ي می��راث فرهنگي 
ناملموس )معن��وي( از برگزاري 
مس��ابقه بی��ن الملل��ي میراث 
فرهنگي ناملموس، در نقاش��ي 

کودکان خبر داد.
 مس��عود حس��ین میرزای��ي در 
این باره گفت: دبیرخانه اجاس 
و جشنواره به منظور آشناسازي 
کودکان با میراث فرهنگ��ي ناملموس به عنوان گنجینه ارزش��مند 
بش��ري و با توجه به نقش آن در نزدیك نمودن جوام��ع به یکدیگر 
 و پي ریزي صلح مبتني بر تفاهم و درك مش��ترك، اولین مس��ابقه 
بین المللي نقاش��ي کودکان با موضوع میراث فرهنگي ناملموس را 

برگزار مي کند.
وی ادامه داد: موضوعات عنوان ش��ده از س��وي دبیرخانه؛ جشن ها، 
 مراس��م ها و مناس��ك آییني، بازي ها و ورزش ه��اي بومي محلي،

 نمایش ها، تئاتر هاي آییني، اجراي موسیقي بومي و سنتي در میان 
مردم، افسانه ها، قصه ها و الالیي ها، هنرهاي سنتي، صنایع دستي 
و سنتي، مشاغل س��نتي مرتبط با محیط زیست و طبیعت است که 
تمامي کودکان ۷ تا ۱۴ سال از سراسر جهان، مي توانند در این مسابقه 
شرکت کنند. شایان ذکر است فراخوان این مسابقه به زودي از طریق 
پایگاه اطاع رساني دبیرخانه اجاس و جشنواره بین المللي میراث 
 فرهنگي ناملم��وس به نش��اني         WWW.ICCN2014 اعام

 خواهد شد.

نخستین تصاویر از بتمن جدید
زك اسنایدر در توییترش دو عکس 
از فیلم بتمن در برابر س��وپرمن را 

منتشر کرد.
6 می 20۱6 روزی اس��ت که فیلم 
جدید س��وپرمن در براب��ر بتمن با 
بازی بن افل��ك در نقش ش��والیه 
تاریکی اک��ران خواهد ش��د. تا آن 
موقع زمان زی��ادی باقی مانده، اما 
تیم س��ازنده این فیلم در حال کار 
هستند. زك اسنایدر نخستین تصویر از لباس جدید بتمن را رونمایی 
کرد. این لباس قرار است توسط بن افلك پوشیده شود. با این وجود 
برادران وارنر هنوز پاسخی به این سوال نداده اند که در عکس زیر چه 
کسی لباس را به تن کرده است؟! آیا خود بن افلك این لباس را برای 

عکاسی پوشیده یا خیر؟

اسراییل باید لوکیشن سریال های 
آمریکایی شود

گایدون رف یکی از تهیه کنندگان 
س��ریال هوملن��د اعام ک��رد که 
اسراییل باید لوکیشن سریال های 
آمریکایی ش��ود.این تهی��ه کننده 
اس��راییلی می گوید برای ساخت 
فیل��م های��ی ک��ه لوکیش��ن آنها 
خاورمیان��ه اس��ت، بهتری��ن ج��ا 

سرزمین های اشغالی است.
او معتقد اس��ت که هزینه ساخت  

دکورهای ش��بیه خاورمیانه در خاك آمریکا بس��یار گزاف است و از 
آنجایی که همه چیز ش��امل لباس ها، چهره ها و... باید از نو ساخته 
شوند، امکان اشتباه هم وجود دارد. ضمن این که مخاطب آمریکایی 
می خواهد فیلمی که خارج از آمریکا را نشان می دهد، واقعا در خارج 

از آمریکا فیلمبرداری شده باشد.

کارگردان برنده اسکار در 36 سالگی 
درگذشت

بندیل��ول«،  »مالی��ك  جس��د 
 کارگ��ردان برن��ده اس��کار فیل��م 
»در جس��ت وجوی شوگرمن« در 
س��ن 36 س��الگی در خانه اش در 
استکهلم پیدا شد.مالیك بندیلول، 
کارگردان جوان س��وئدی در خانه 
اش در اس��تکهلم مرده پیدا شد و 
پلیس هنوز نتوانس��ته دلیل مرگ 
وی را مش��خص کن��د و هیچ جرم 
مشکوکی در رابطه با مرگ مشکوك این سینماگر کشف نشده است. 
بندیلول تنها یك فیلم را در طول دوران کوتاه فعالیت سینمایی خود 
با نام »در جست وجوی شوگرمن« کارگردانی کرد که البته با همان 
فیلم، عاوه بر کسب جایزه اس��کار بهترین مس��تند، جوایز بهترین 
مس��تند بافتا، انجمن کارگردان��ان آمریکا، انجم��ن تهیه کنندگان، 
نویس��ندگان و تدوین گ��ران س��ینمای آمریکا و همچنی��ن انجمن 
بین المللی مستندس��ازان را نیز کس��ب کرد. این مس��تند موزیکال 
روایتگر داس��تان واقعی زندگی »رودریگوئز«، خواننده و ترانه سرای 
آمریکایی اس��ت و به چگونگی تبدیل وی به یك قهرمان در آفریقای 

جنویی در جریان آپارتاید می پردازد.

اجرای طرح مبادله 
کتاب در اصفهان

 ظرفیت باالی اصفهان 
در ایجاد تمدن اسالمی 

مدیر کتابخان��ه مرکزی اصفهان ش��هرداری اصفهان، از اجرای طرح باش��گاه 
مبادله کتب اهدایی خبر داد. مجید خاش��عی اظهار ک��رد: کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان با هدف تس��هیل در امر تبادل کتاب و فراهم آوردن امکان 
رایگان دسترسی عموم به کتاب در زمینه های مختلف، به راه اندازی این باشگاه 
 اقدام کرده است. وی گفت: روند کاری این باشگاه به این صورت بوده که افراد 
عاقه مند به کتاب و کتاب خوانی عضو این باش��گاه می شوند و بدون پرداخت 
هیچ هزینه ای کتاب های مطالعه شده خود را که دیگر به آن ها نیازی ندارند به 
این باشگاه هدیه کرده و در قبال آن یك کتاب دیگر هدیه می گیرند. نحوه تبادل 
کتاب ها دارای قوانین و مقررات ویژه ای است که به هر یك از اعضای باشگاه در 
هنگام عضویت توضیح داده می شود.عاقه مندان می توانند روزهای چهارشنبه از 
ساعت 9 تا ۱3 و ۱5 تا ۱9 به گالری شماره چهار کتابخانه مرکزی مراجعه کنند.

دبیر دومین جشنواره موسیقی اصفهان در اختتامیه این جشنواره به ظرفیت 
 باالی اصفهان در ایجاد تمدن اس��امی اش��اره کرد و دوران ج��اری را دوران 
ش��کل گیری و زایش تمدن نوین اس��امی خواند. محمدعلی ایزدخواستی 
گفت: همت مردانی ک��ه در جریان یك رویداد هس��تند، می توان��د زمان آن 
را به ده س��ال کاهش یا به صد س��ال افزایش دهد. ما در جری��ان تولید تمدن 
نوین اس��امی ق��رار گرفته ای��م و س��رعت این جری��ان، به هم��ت و تاش 
م��ا بس��تگی دارد. او با اش��اره ای ب��ه تاریخ تمدن اس��امی و ش��کل گیری 
فلس��فه اس��امی مش��اء س��ینوی و اش��راق، اهمیت تمدن اس��امی را در 
 س��خنی از هنری کورم��ن خاصه  ک��رد: دوران تمدن س��ازی نوین، تمدنی

 مسیحی- اسامی است  و دیگر یهودی – مسیحی نخواهد بود. چون ذات سالم 
دین را در سرزمین های اسامی می توان یافت.

سینمای ایران

»معراجی ها« پس از فروش میلیاردی خود س��ینما ها را ترك 
کرد و »متروپل« س��اخته مس��عود کیمیای��ی جایگزین آن 
می شود. این در حالی اس��ت که فیلم های »طبقه حساس« و 

»چ« ، اکران خود را ادامه خواهند داد.
فیلم س��ینمایی »معراجی ها« در گروه س��ینمایی 

قدس از چهارش��نبه 2۴ اردیبهش��ت م��اه جای خود 
را به فیلم س��ینمایی »متروپ��ل« به کارگردانی مس��عود 

کیمیایی داد.
 فیلم »معراجی ها« به کارگردانی مسعود ده نمکی در اکران 

نوروزی حضور داش��ت، اما به علت کمك به گیش��ه س��ینما 
اکرانش از 2 اسفند آغاز شد. معراجی ها در شهرستان ها بهتر 
از تهران فروش داشت و بر اساس آخرین آمار، این فیلم فروشی 

نزدیك به 5 میلی��اردو 500 میلیون 
تومان نصیب خود کرده است.

بنا ب��ه تصمیم ش��ورای 
صنف��ی نمایش، 
فیلم س��ینمایی 
ب��ه  »چ« 
براهی��م  ا ن��ی  کارگردا
کارگردانی حاتمی کیا، کف 
فروش باالی��ی دارد وبا 
توجه به زمان زیاد فیلم 

و تعداد سانس های کم، نمایش آن در هفته آینده ادامه دارد. با 
این حال فیلم سینمایی »اشباح« ساخته داریوش مهرجویی از 
چهارشنبه 3۱ اردیبهشت ماه به سرگروهی سینما آزادی اکران 

خود را شروع می کند.
»طبقه حساس« ممکن است آخرین فیلم اکران نوروزی باشد 
که از گردونه فروش خارج می شود و سینماهای به سرگروهی 
سینما اس��تقال را در ۷ خرداد ماه به »زندگی مشترك آقای 

محمودی و بانو« تحویل دهد. 
با این تفاسیر اکران »زندگی مش��ترك آقای محمودی و بانو« 
سومین فیلم بلند سینمایی روح اهلل حجازی با اکران مسابقات 

جام جهانی در سینماها هم زمان می شود. 
فیلم��ی ک��ه در جش��نواره س��ی و دوم فیل��م فجر 
با اس��تقبال منتقدان و رس��انه ها رو به رو ش��ده بود، 
 در یکی از  پرریس��ك ترین فصل ه��ای اک��ران، نمایش داده 

می شود.
اکران »زندگی جای دیگری اس��ت« س��اخته منوچهرهادی  
از 2۷ فروردین در سینماهایی به س��رگروهی استقال شروع 
شده اس��ت و همچنان ادامه دارد و »5 س��تاره« به کارگردانی 
مهشید افش��ارزاده از دیگر فیلم های اکران دوم بهار است که  
از چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه به جای فیلم سینمایی »خط 
ویژه« به کارگردانی مصطفی کیایی در گروه سینمایی آفریقا 

اکران شده است.

فیلم های اکران دوم بهار می آیند
گزارشی از فصل جدید اکران

 بیش از چهار قرن از زمان حیات شکسپیر می گذرد، اما شاهکارهای 
او همچنان بارها و بارها در دنیای هنرهای تصویری و نمایشی مورد 

اقتباس قرار می گیرند. 
بحث های جنجالی بسیاری حول محور زندگی این نویسنده  بزرگ 
رنسانس��ی وجود دارد. در هفته ای که گذش��ت، سراسر انگلیس و 
دیگر کشورهای جهان، ۴50 س��الگی »ویلیام شکسپیر«، شاعر و 
نمایشنامه نویس بزرگ تاریخ ادبیات انگلیس را جشن گرفتند. به 
همین بهانه نگاهی داریم به نکات کمتر گفته شده از زندگی خالق 
نمایش��نامه هایی چون »هملت«، »ش��ب دوازدهم«، »مکبث« و 

»اتللو«.
 ما دو »شکسپیر« داشتیم

»ادموند«، برادر ویلیام شکس��پیر هم که ش��ش س��ال از وی کوچ 
کتر بود و  هم به عنوان بازیگر در لندن کار می کرد، نتوانس��ت مثل 
برادرش در ای��ن حرفه موفقیت کس��ب کند. ادموند در س��ن 2۷ 
 سالگی درگذشت و مراس��م ختم پرهزینه ای برای وی در کلیسای

 »سن ساویور« برگزار شد.
 شکسپیر، شاعری ثروتمند

او که در حوزه های بازیگری، نمایشنامه نویس��ی و س��رمایه داری 
کمپانی های تئاتر فعال بود،  در سن 33 سالگی مالك »نیو پِلِیس«، 
دومین عمارت بزرگ اس��تراتفورد ش��د. طب��ق وصیت نامه  خالق 
»مکبث«، 300 پوند که تنها بخشی از سرمایه  او بود به »جودیث« 
دختر دومش رس��ید. اگر این مبلغ را به پول امروزی تبدیل کنیم، 

حدود 50 هزار پوند می شود. 
این در حالی اس��ت که »توم��اس دکر« همکار نمایش��نامه نویس 
شکسپیر، تمام عمرش را به خاطر بدهکاری در مسیر بین این زندان 

و آن زندان سرگردان بود.
 شکسپیر دست تنها نبود

در دورانی که این شخصیت بزرگ ادبی زندگی می کرد،  همکاری 
در نگارش نمایشنامه ها امری عادی تلقی می شد، تا جایی که گاه 
سه یا چهار نویسنده در نگارش متن یك اثر همکاری داشتند. گرچه 
شکسپیر به انفرادی کار کردن عاقه داشت،  بخش هایی از آثار روی 

متعلق به نویسنده ای دیگر است. 
او »تیمون آتِنی« را با »توماس میدلتون« نوشت و »هنری هشتم« 
حاصل همکاری شکس��پیر و »جان فلچر« اس��ت. ع��اوه بر این، 
گفته می ش��ود بخش هایی از نمایش��نامه ماندگار »مکبث« که به 
دیالوگ های جادوگرها مربوط می ش��ود را هم میدلتون به نگارش 

درآورده است.
 شکسپیر، بنیانگذار انگلیسِی امروز

با این که دانش��جویان ادبیات انگلیس��ی، زبان شکسپیر را ثقیل و 
شاعرانه  می دانند،  بخش وسیعی از زبان انگلیسی که در حال حاضر 
مورد استفاده قرار می گیرد را نویس��نده  »رام کردن زن سرکش« 

خلق کرده است. او اولین نویسنده ای بود که بعضی واژه ها را در زبان 
 radiance، انگلیسی ابداع کرد. انگلیسی زبان ها کلماتی همچون
 lackluster و bloodstained ،eyeball ،assassination
را به شکسپیر مدیون هستند. عباراتی چون »به درد سر افتادن «، 
»رسیدن روزهای خوب «، »سرما خوردن «، »شکستن یخ« و... را نیز 

این شاعر و نمایشنامه نویس شهیر وارد زبان انگلیسی کرده است.
 غزلیات شکسپیر ریشه در زندگی وی ندارند

اطاعات ما در این زمینه قطعیت صد درصدی ندارد، اما می دانیم که 
سرودن مجموعه غزل در آن دوران بسیار ُمد بوده است. »اسپنسر«، 
»سیدنی« و بسیاری از دیگر شعرای هم عصر شکسپیر در سرودن 
این گونه شعر دستی داشتند. غزل در دوره رنسانس نوعی نمایش 
مهارت های تکنیکی محس��وب می شد و ش��عرا لزوما عاشق پیشه 

نبودند. 
ممکن اس��ت جوان زیبا و بانوی تاریك غزل های شکسپیر، ریشه 
در واقعیت داشته باش��ند، اما به نظر می رسد بیشتر بُعد دراماتیك 

شخصیت او، خالق این شخصیت ها و ماجراها بوده است.
 دختر شکسپیر بی سواد بود!

ویلیام شکس��پیر و »آن هاتوی« س��ه فرزند داش��تند که تنها دو 
دخترشان به نام های »س��وزانا« و »جودیث« زنده ماندند. سوزانا 

می توانس��ت نامش را امضا کن��د، اما خواه��ر کوچك ترش کاما 
بی س��واد بود. س��وادآموزی در آن دوران، مهارتی مفید در زمینه  
تجارت و کسب وکار به حساب می آمد که عمدتا در انحصار مردان 
بود. شکسپیر مرد زمانه  خود بود و در آن روزگار، تحصیات ارزشی 

برای زنان به شمار نمی رفت. 
 شکسپیر به آیندگان اهمیت نمی داد

حداقل در مورد نگهداری نمایشنامه هایش می توان چنین گفت که 
او اهمیتی به حفظ و چ��اپ آن ها نمی داد. هفت 

س��ال از مرگ شکسپیر گذش��ته بود که 
انجمن های هنرهای نمایشی اولین 

نسخه  چاپی نمایشنامه های او 
را منتشر کردند.

 شکسپیر در زمان حیاتش 
عاقه ای به جمع آوری و 
چاپ کارهایش نداشت 
و دلیل آن شاید این بود 

که وی نمایش��نامه هایش 
را دارای ارزش ادب��ی 

نمی دانست. 

آنچه از »شکسپیر« نمی دانستید

فرهنگ

رونمایی از ۱۴۲ کتیبه ضریح 
امامین جوادین )ع( در اصفهان 

    
 

آیین رونمایی از ۱۴2 کتیبه ضریح امامین جوادین )ع( با 
حضور مسؤوالن و جمع کثیری از مردم والیی شهرستان 
 لنجان در مصل��ی نماز جمعه زرین ش��هر برگزار ش��د.

حجت االسام والمسلمین قاس��م باقریان اظهار داشت: 
متاسفانه ارج نهادن ایام والدت و شهادت امامین جوادین 
در کش��ور، کمتر مورد توج��ه عموم مردم و مس��ؤوالن 
 قرار گرفته اس��ت که ای��ن موضوع، خ��ود زنگ خطری

 است. 
وی با تاکید بر این که دش��من از همین فرصت در حال 
بهره برداری اس��ت، افزود: وقتی اهمیت و ارج نهادن به 
مقام واالی امامین جوادین )ع( کم می شود، این موضوع 
کم کم به کم اهمیت شدن جایگاه امام مهدی )عج( منجر 

خواهد شد. 
امام جمعه زرین ش��هر با تاکید بر برگ��زاری آیین های 
با ش��کوه در ایام والدت و س��وگواری های عظیم در ایام 
ش��هادت امامین جوادین )ع( تصریح ک��رد: ما باید برای 
شناخت عموم مردم از سیره عملی ائمه معصومین به ویژه 

امامین جوادین )ع( برنامه ریزی کنیم. 
درادامه این مراس��م نورانی، علی حیدری رییس س��تاد 
 بازس��ازی عتبات عالی��ات ضم��ن تش��کر از زحمات و

 فعالیت های ستاد بازس��ازی عتبات عالیات زرین شهر، 
مسؤوالن و مردم شریف شهرستان، بیان داشت: این پروژه 
یکی از افتخارات ایران زمین اس��ت که به لطف خداوند و 
 مش��ارکت مردم خیراندیش شهرس��تان لنجان به اتمام

 رسید. 
ش��ایان ذکر اس��ت از ۱۴2 کتبیه رونمایی ش��ده، ۱0۸ 
کتیب��ه ب��زرگ در ابع��اد ۱3×3۷ و 3۴ کتیب��ه کوچك 
 درابعاد ۱3×۱3 اس��ت و با هنرهای قلمزنی، میناکاری و 
آب طاکاری تهیه شده که بر روی ضریح امامین جوادین 

)ع( نصب می شود.

ضرب المثل ها بخش��ی از ادبیات فارسی را تش��کیل داده اند و 
فارسی زبانان قرن ها با اس��تفاده از آنها تفکر و برقراری ارتباط 
را س��اده تر کرده اند، اما آیا این ضرب المثل ها با گذشت زمان 
به فراموشی سپرده می شوند؟مهدی محسنیان راد در کتابی 
با عنوان »ریش��ه های فرهنگی ارتباط در ایران« به بررس��ی 
هنجارهای ارتباطی در ضرب المثل ها و یازده قرن اشعار ایرانی 
پرداخته است. این استاد علوم ارتباطات اجتماعی در مقدمه 
کتاب »ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران« می نویسد: حدود 
هفده س��ال پیش، وقتی پاس��خ یکی از س��واالت نظرسنجی 
سراسری از خبرنگاران ایرانی، درباره دلیل کمی تعداد خبرهای 
کشف شده در مطبوعات ایران را استخراج می کردم، با شگفتی 
دیدم که چند خبرنگار گفته بودند»س��ری که درد نمی کند، 
دس��تمال نمی بندند!« در واقع آن ها، ریشه یکی از رفتارهای 
معاصر دست اندرکاران رسانه های امروز ایران را به کمك یکی 
از ضرب المثل ه��ای مانده در دل تاریخ اجتماع��ی ایران بیان 
کرده بودند. امروزه حضور هنجارهای ارتباطی نهادینه شده در 
ایران را حتی در استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین غیررسانه ای 
نیز می توان مش��اهده کرد. مثا به نظر می رس��د در مکالمات 
تلفنی پاره فرهنگ ها و اقوام مختلف در ایران، مدت طی ش��ده 
برای ورود به اصل مطلب - یعنی دقایق اولیه احوال پرسی - با 
یکدیگر متفاوت اس��ت. بعضی ها در ماه های اولیه دسترس��ی 

به تلف��ن، دقای��ق زی��ادی را صرف هم��ان ش��یوه ارتباطات 
چهره به چه��ره »عجله گریز روس��تایی« و احوال پرس��ی های 
کشدار می کنند و بسیار دیرهنگام سراغ اصل مطلب می روند. 
س��خت افزار ارتباطی - یعنی دس��تگاه تلفن - در همه جای 
دنیا مش��ابه اس��ت،  اما نحوه رفتار ارتباطی با آن تفاوت دارد. 
 علت این امر را باید در ریش��ه فرهنگ ارتباطی هر قوم یافت.

محس��نیان راد در بخش دیگری از این کتاب با عنوان »شعر و 
ضرب المثل، نمادی از تعام��ل نخبگان و عوام« اظهار می کند: 
به نظر می رس��د که در حوزه ارتباطات، تعاملی گاه ش��دید و 
گاه ضعیف، میان این دو وجود داش��ته اس��ت. بخشی از این 
تعامل در تبدیل اشعار نخبگان به ضر ب المثل های عوامل بوده 
اس��ت. در واقع مجموع ضرب المثل های مکتوب شده موجود، 
می تواند انعکاسی از تجربیات تلخ و شیرین عوام در طول تاریخ 
حیات اجتماعی تمدن ایرانی به عاوه نفوذ ساده شده اندیشه 
نخبگان به تلقی عامه باش��د. چنان که قاآنی ش��روانی، شاعر 
قرن س��یزدهم هجری قمری، در یکی از مدیحه سرایی هایش 
به وجود چنین جریان نفوذی اش��اره کرده و می گوید: »الفاظ 
بدیعت از بداعت / ضرب المثل اس��ت در قبای��ل«. او در ادامه 
اظهار نظر جالبی از دورکیم را درب��اره ضرب المثل ها و رابطه 
آنها با توس��عه یافتگی و پیش��رفت جوامع نقل می کند: امیل 
دورکیم نیز کاربرد ضرب المثل را در میان طبقات عقب مانده 

جامعه هم عصر خود دنبال کرده اس��ت. او ضرب المثل را بیان 
متراکم یك احس��اس، فکر و اعتقاد جمعی می داند که چون 
بین تعدادی از افراد مشترك است، به صورت قاعده درمی آید 
و می افزاید: »ضرب المثل ها، پنده��ا، کلمات قصار و حکیمانه 
و مانند این ها، در بین اقوام بدوی فراوان تر بوده، به طوری که 
اغلب نژادهای غرب آفریقا گنجینه ای غنی از ضرب المثل دارند 
و برای هر موقعیتی، می توانند ضرب المثل��ی را به کار گیرند، 

اما به موازات توس��عه جوامع، 
کاربری و تعداد ضرب المثل ها 
کاهش یافته اس��ت. آن چنان 
که جوامع پیش��رفته، پس از 
رس��یدن به مرحله پیشرفت، 
دیگ��ر ضرب المث��ل جدیدی 
تولید نکرده اند و حتی همان 
ضرب المثل های موجودشان 
نیز کم کم از مح��اورات محو 
ش��ده اس��ت. اگر ه��م بازگو 
ش��ود، مفاهی��م آنه��ا چنان 
از دس��ت رفت��ه ک��ه دیگ��ر 
کمتر کس��ی آن ه��ا را درك 
می کند. زیرا ای��ن قاعده های 
کوتاه دیگ��ر گنجایش زیادی 
ب��رای دربرگرفت��ن تمام��ی 

گوناگونی های احساس��ات ف��ردی را ندارند. ب��ه همین دلیل 
ضرب المثل ها و کلمات قصار وقتی می توانند بمانند که معانی 
وس��یع تری بیابند.« )دورکیم، ۱369، ص��ص ۱۸۴-۱۸5(« 
این پژوهشگر در بخش دیگری از کتاب »ریشه های فرهنگی 
ارتباط در ایران« با عنوان »ماندگار شدن رفتارهای فرودستی« 
می نویس��د:تداوم اس��تبداد انواع قدرت در ایران، آن چنان بر 
هنجارهای ارتباطی جامعه ریشه دواند که در اوایل قرن حاضر 
نیز آثار آن در کتاب »خلقیات ما ایرانیان« محمدعلی جمالزاده 
ثبت شد. در آن کتاب، نهادینه ش��دن پذیرش عمودی بودن 
ارتباط فرادست با فرودست را می توان این گونه دید. جمالزاده 
می نویسد: ایرانی به جای لفظ »ش��ما« به رسم ادب و احترام 
»س��رکار« و »جناب عال��ی« و»قربان« می گوی��د و به جای 
»من« از طریق تحقیر نفس خود و تعظی��م طرف، از »بنده« 
 و »فدوی« و »خاکس��ار« اس��تفاده می کند.)جمالزاده، بی تا، 
ص ۱۸( جمال��زاده در جمع آوری اظهارنظره��ا درباره اخاق 
ایرانیان، مصادیق ارتباطی را نقل می کند که می توان با آن آثار 
انسان خوگرفته در جامعه استبدادزده را دید. وی می نویسد: 
در تمام دنیا هیچ ملتی مانند ایرانیان منافق نیس��ت و چه بسا 
همان موقعی که دارند با تو تعارف می کنند، تو باید از شرشان 
در حذر باش��ی و برای اندك نفعی حاضرند به دروغ ش��هادت 

بدهند. )جمالزاده، بی تا، صص ۷3-۷9(.«

مکالمه  تلفنی به سبک ))عجله گریز روستایی((

وقتی ضرب المثل ها می میرند

 امروزه حضور 
هنجارهای 

ارتباطی 
نهادینه شده در 

ایران را حتی 
در استفاده از 

ابزارهای ارتباطی 
نوین غیررسانه ای 

نیز می توان 
مشاهده کرد

.IR



اخبار کوتاهیادداشت

هادی عقیلی با سپاهان تسویه 
حساب کرد؛مقصد بعدی استقالل

گفته می شود، هادی عقیلی که 
مانن��د عل��ی کریم��ی و مهدی 
رحمتی از تیم مل��ی دور ماند، از 
س��پاهان ج��دا خواهد ش��د. به 
همین دلی��ل وی راه��ی تهران 
می شود تا پیش��نهاد استقالل را 
مورد بررس��ی کامل قرار دهد و 
تصمیم ایده آل��ی را اتخاذ کند. 
گفتنی اس��ت این مدافع چندی 
پیش با امی��ر قلعه نوی��ی برای 
حضور در این تیم مذاکراتی را انجام داد، اما همه چیز به پس ازجدایی 
قطعی  وی از سپاهان موکول شد و به همین دلیل در حال حاضر بحث 
حضور وی در اس��تقالل به صورت جدی پیگیری می شود. شایان ذکر 
است ارتباط وی با سرمربی استقالل ایده آل است و این موضوع  عاملی 
است که وی را به استقالل نزدیک می کند. زیرا وی جدی ترین گزینه 

خط دفاعی استقالل است.

برگزاری دوره مربیگری برای تونیک  
رییس کمیته برای تونیک هیات 
ورزش ه��ای همگان��ی اس��تان 
اصفه��ان از برگ��زاری دوره 
توجیه��ی و مربیگ��ری درجه 3 
ب��رای تونی��ک خب��ر داد. فرناز 
کمیت��ه  ریی��س   س��رگلزایی 
برای اتونی��ک هیات ورزش های 
همگانی استان اصفهان گفت: این 
دوره خرداد ماه در اصفهان برگزار 
 می ش��ود و مربیان خان��م و آقا 
می توانند برای این دوره ثبت نام کنند. وی ادامه داد: مهلت ثبت نام تا 
27 اردیبهشت است و زمان و مکان برگزاری دوره متعاقبا اعالم می شود.

متقاضیان با مراجعه به دفتر هیات ورزش های همگانی و ارایه مدارک 
مورد نیاز می توانند برای ثبت نام اقدام نمایند.

همایش پیاده روي معلولین
  درسمیرم

همایش پیاده روي ویژه معلولین 
در شهرستان سمیرم به مناسبت 
 والدت ب��ا س��عادت حض��رت 
علي )ع( و روز پدر برگزار شد. این 
همایش ک��ه بی��ش از 100 نفر 
شرکت کننده داش��ت، از محل 
اداره بهزیستي ش��روع و تا محل 
اداره ورزش و جوانان ادامه یافت 
و تعدادي از مسؤولین شهرستان 
در آن ش��رکت کردن��د. درادامه 
فلسفي رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمیرم، هدف از برگزاري 
این همایش را ایجاد نشاط و شادابي در جامعه به وی ژه در بین معلوالن 
عنوان کرد. در پایان به تعداد 20 نفر از ش��رکت کنندگان به قید قرعه 

هدایایي به رسم یادبود تعلق گرفت.

معامله پرسود پرسپولیس
 با ذوب آهن

یکی از نکات مهم و سوژه های قابل 
توج��ه در نیم فص��ل دوم لیگ، 
حضور مسلمان در پرسپولیس در 
ازای میالد غریبی و خانزاده  بود 
که راهی ذوب آهن شدند. حاال با 
پایان فصل دوب��اره بحث انتقال 
مس��لمان به ذوب آهن و متعاقب 
آن حضور مجدد خانزاده و غریبی 
در پرسپولیس مطرح شده است. 
مسلمان که با عملیات رسانه ای و 
توجیهات فن��ی از ذوب آه��ن لوکا به پرس��پولیس پیوس��ت، درطول 
نیم فصلی که برای سرخپوشان به میدان رفت، نتوانست همان مسلمان 
همیشگی باشد و به واس��طه مصدومیت هایی که برایش به وجود آمد، 
نتوانست انتظارات را در پرسپولیس برآورده کند. البته با توجه به فرصت 
کمی که در اختیار این هافبک میانی بود نمی توان چندان از وی انتظار 
داشت. حضور خانزاده در اردوهای تیم ملی که او را به بازیکن مورد عالقه 
کی روش بدل ساخته، می تواند برای کادرفنی سرخپوشان و علی دایی 
قابل توجه باشد. غریبی نیز نشان داده که میانه ای با حاشیه ها حداقل 
در قیاس با مسلمان ندارد و این می تواند تراز حاشیه های پرسپولیس را 
به ش��دت پایین بیاورد. از این رو برای دایی که تیمی به دور از حاشیه 
می خواهد، این انتقال منطقی اس��ت.  پرس��پولیس در نیم فصل قبل، 
معامله پرسود انجام دادکه باعث زنده ش��دن دو بازیکن جوان این تیم 

شد.

اعالم ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران برای حضور در جام جهانی

به نقل از فدراس��یون کش��تی، 
رقابت های جام جهانی کش��تی 
فرنگی از امروز پنجش��نبه و فردا  
جمعه  در سالن شهدای هفتم تیر 
تهران برگزار می شود. ترکیب تیم 
ایران برای حضور در این رقابت ها 
به شرح زیر اس��ت:59 کیلوگرم: 

حمید سوریان، محمد نوربخش
66 کیلوگ��رم: امی��د ن��وروزی، 

افشین بیابانگرد
71 کیلوگرم: سعید عبدولی، برومند اصالن

75 کیلوگرم: فرشاد علیزاده، هادی علیزاده پورنیا
80 کیلوگرم: حبیب اهلل اخالقی، مهدی محمدی

85 کیلوگرم: طالب نعمت پور، داود اخباری
98 کیلوگرم: مهدی علیاری، داود عابدین زاده

130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده، بهنام مهدی زاده

فتح اهلل زاده همچنان با آبی ها

عذرخواهی خادم 
از طرفداران استقالل

نماینده تام االختیار وزی��ر ورزش و جوانان در پیگیری 
فرایند خصوصی سازی و واگذاری استقالل و پرسپولیس 
با اعالم این که منتظر تضمین حامیان مالی اس��تقالل 
برای معرفی مدیرعامل این باشگاه است،گفت: ازاین که 
معرفی مدیرعامل استقالل طول کشید، از طرفداران این 

باشگاه عذرخواهی می کنم. 
امیررضا خادم در باره بررس��ی آخرین وضعیت ترکیب 
جدید هیات مدیره باشگاه استقالل افزود: تاکنون در باره 
حامیان مالی به جمع بندی نهایی نرسیده ایم، زیرا آنان 

هنوز تضمین به ما ارایه نداده اند.

 حامی�ان مال�ی دیگ�ر ه�م دردس�تور کار ق�رار 
می گیرند

خادم درپاس��خ به این پرس��ش ک��ه اگر ای��ن حامیان 
تضمین مورد تایید وزارت ورزش و جوانان ارایه نکنند، 
اقدام بعدی چیس��ت،گفت: در حال حاضر منتظر ارایه 
تضمین از سوی آنان هس��تیم، اما گروه هایی که تمایل 
 به حمایت مالی از این باشگاه را دارند، نیز در دستور کار

 هستند.
 وی اف��زود: در تالش هس��تیم ت��ا این موض��وع هرچه

 سریع تر به نتیجه برس��د وبتوانیم ترکیب جدید هیات 
مدیره را معرفی کنیم؛ هر چند همچنان درحال بررسی 

ترکیب جدید هم هستیم.

هوادارن استقالل نگران نباشند
خادم از طرف��داران اس��تقالل که نگ��ران وضعیت این 
باشگاه هستند عذرخواهی کرد وگفت: این حق طبیعی 
طرفداران این باشگاه است، اما نگران نباشندآنهامی دانند 

که مشکل اصلی این دوباشگاه مالی است.
وی اظهارامی��دواری کردک��ه هرچ��ه س��ریع ترنگرانی 

طرفداران این باشگاه برطرف شود.

 فتح اهلل زاده همچنان در باش�گاه استقالل به سر 
می برد

خادم درباره ترک باش��گاه از س��وی فتح اله زاده گفت: 
ایشان همچنان به عنوان مدیرعامل در باشگاه هستند و 
در تماس تلفنی درباره وضعیت باشگاه گفت و گو کردیم.

زاویه

6
همایش بزرگ دوچرخه سواری در آران و بیدگل  

سومین همایش فرهنگی،ورزشی دوچرخه سواری »بچه های والیت« مصادف با سالروز میالد حضرت 
علی )ع( در شهرس��تان آران و بیدگل با حضور بیش از 100 دوچرخه س��وار)کودکان رده سنی 6 تا 9 

سال(  برگزار شد. در پایان این همایش به رسم یادبود هدایایی به تمامی شرکت کنندگان اهدا شد.

مجید جاللی س��ه ش��نبه این هفته به عنوان سرمربی جدید 
باشگاه سایپا معرفی شد و قرار است در فصل جدید رقابت های 
لیگ بر تر، هدایت خودروسازان را بر عهده بگیرد. او در حالی به 
این سمت برگزیده شد که در اواخر هفته گذشته، از سوی دو 
تن از شاگردان قدیمی خود، به استفاده از جادوگر در جریان 
قهرمانی سال 83 باشگاه پاس متهم ش��د. حضور جادوگر در 
فوتبال ما و اس��تفاده از نیروهای ماورایی در کسب موفقیت 
تیم های فوتبالی، موضوع تازه ای نیست. سال هاست  شایعاتی 
در این باره هس��ت و البته تا کنون در اخبار ش��نیده نشده 

افراد در فوتبال ما تایید شده باشد که حضور این 
یا خیر یا این که کمیته هایی 
چون منش��ور اخالق��ی یا 
نهادهایی از این دس��ت 

س��ال های  در  ک��ه   �
مختل��ف ب��رای مبارزه 
با فس��اد در فوتبال ما 
تشکیل شده اند � 
برخوردی با این 

د  ا ف��ر ا

کرده باشند. بنا بر این گزارش، سال 88 و در جریان مسابقات 
مقدماتی جام جهانی بود که مردی با ظاهری آراسته در جریان 
تمرین تیم ملی به اعضای کادر فنی پیشنهاد داد که می تواند 
 با نیروهای غیب��ی تیم مل��ی را برابر کره ش��مالی پیروز کند.

پیش تر هم یکی از همین افراد به مس��ؤوالن باشگاه 
برق ش��یراز پیش��نهاد داده بود که می تواند 
آنها در لی��گ بر تر نگ��ه دارد. ماجرای قرآن 
حوله پیچ��ی که دروازه بان اس��تقالل درون 
دروازه اش می گذاش��ت و مه��ارت خاصش 
در گرفت��ن پنالتی ه��ا، همه و همه بخش��ی 
از ش��ایعاتی اس��ت که اواخر دهه هشتاد در 
خص��وص حض��ور جادوگ��ر در فضای 
فوتبال ما م��وج م��ی زد. هم اکنون 
چند س��ال پ��س از آن ماج��را و در 
حالی که هنوز شایعاتی از این دست 
در کنار برخ��ی از تیم های لیگ 
برتری وجود دارد، دو س��تاره 
قدیمی فوتبال ای��ران � که در 
س��ال های پس از فوتبالشان به 
مصاحبه های پرس��روصدا و ایجاد 
جنجال مشهورند �  علیه مجید جاللی مصاحبه 
کرده اند که »آقا معلم« با استفاده از جادوگر، تیم 
پاس تهران را در س��ال 1388 قهرم��ان لیگ ایران 

کرده است. 
گفت وگوی خداداد عزیزی به این شرح است؛

به نظر شما امسال که س�ال فرهنگ است در این 
زمینه فوتبال ما چه تحولی به خود خواهد دید؟ 

فوتبال م��ا چیزی به ن��ام فرهنگ ندارد. فقط ی��ک عده افراد 
هس��تند که بَلَدند آنچنانی مصاحبه کنن��د و بگویند فرهنگ 
حلقه مفقوده فوتبال است؛ کدام حلقه مفقوده؟ اصال فرهنگ 

نداریم که حلقه مفقوده داشته باشد.
 وقتی در این فوتبال آقای اس��تاد، آقای اخ��الق، آقای معلم، 
تئوریس��ین بزرگ فوتبال و ... با جادوگ��ر کار می کنند، دیگر 
بحث فرهنگ و امثال این مس��ایل هیچ جای��ی در فوتبال ما 

ندارد. 
منظورتان از آقامعلم  ، همان مجید جاللی است؟ 

هم��ه می گویند آقامعل��م من هم ب��ه همین اس��م صدایش 
می کنم. همی��ن آقا از پاداش بازیکنان می گرفت به اس��م کار 
خیر می داد به آقای جادوگر. حتی یک بار از خود من هم بابت 

کمک به همین کارهای خیر، بخشی از پاداشم را گرفت. حاال 
شما به من بگو این چه فرهنگی است که معلم و تئوریسینش 
دنبال جادوگری و داللی هس��تند!پس از ای��ن گفت وگو بود 
که همین وب سایت به س��راغ مهدی هاشمی نسب رفت  تا در 

ادامه حرف ه��ای عزیزی 
حرف های هاشمی نسب 
را هم منعکس کند. مدافع 
سابق استقالل در بخشی 
از گفت وگوی خود با این 
وب سایت گفت: شاید اگر 
خداداد صحبت نمی کرد 
م��ن هم ت��ا آخ��ر عمرم 
صحبت نمی کردم، اما این 
را می دانم ش��اید خداداد 
تن��د صحب��ت کن��د، اما 
همیشه واقعیت ها را گفته 
و حاال هم  چون مصاحبه 
کرده، من هم حرف های 

او را تأیید می کنم. 
یعنی جاللی برای 
قهرمانی پاس در سال 

۸۲ به رمال و جادو متوسل شده بود؟
من اسم از کسی نمی برم؛ اما این حرف و حدیث ها اطراف تیم 

بود و همه بازیکنان در جریان این مسایل بودند.
 اکنون باید از عزیزی و هاشمی نسب پرسید  دلیلتان برای این 
ادعا چیست و چه  چیزی موجب شده تا پس از سال ها    یکباره و 
اینچنین بی پروا علیه مجید جاللی مصاحبه کنند و اتهاماتی 
تا این حد تکان دهنده را به او نسبت می دهند. سالمت فوتبال 
ما مدتی است زیر س��وال رفته و دیگر دامان پاکی ندارد، ولی 
دس��ت کم برای  حفظ اندک آبروی فوتبال هم که ش��ده، الزم 
اس��ت نهادهای نظارتی فدراس��یون فوتبال وارد عمل شوند 
و راس��تی گفته های این دو نفر را بس��نجد که اگر در فوتبال 
ما ناپاکی حتی تا مربی ش��هره به اخالق م��داری چون مجید 
جاللی هم رسیده باشد، باید دیگر فاتحه این فوتبال را خواند. 
به نظر می رس��د  مصاحبه های زنجیره ای و بی موقع عزیزی و 
هاشمی نس��ب که در این س��ال ها کم از این کار ها نکرده اند و 
پرمدعا و پر هیاهو به میدان نیامدند تا آبروی کسی را ببرند، با 
هدف دیگری بوده که شاید با انتخاب جاللی به  سرمربی گری 

سایپا تیرشان به سنگ خورده است.

شایعه ای قدیمی که دوباره بر سر زبان ها افتاد؛

»آقا معلم« به استفاده از جادوگر متهم است
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به نتایج دیدارهای 
تدارکاتی توجه نشود

قایقران اصفهانی
 راهی چک شد

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران اعالم کرد که نباید به نتایج دیدارهای تدارکاتی 
توجه کرد. وی همچنین گفت: هرچه بازی تدارکاتی بیشتری داشته باشیم، 

می توانیم به فرم ایده آل نزدیک تر شویم.
رضا قوچان نژاد در مورد حض��ورش در اردوی تیم مل��ی، ضمن بیان مطلب 
فوق گفت: بسیار خوش��حالم بعد از برگزاری مسابقات سنگین و فشرده برای 
تیم باشگاهی ام در لیگ انگلس��تان و بازی های زیادی که انجام دادیم، به تیم 
ملی اضافه ش��دم و در این یک ماه باقیمانده تا جام جهانی باید تالش زیادی 
انجام دهیم تا بتوانیم نتایج آبرومندی را کسب کنیم و با آمادگی کامل به این 

مسابقات برویم.
قوچان نژاد در پایان در خصوص انتظارش از رس��انه ها و م��ردم گفت: نیاز به 
توضیح ندارد و قطعا مردم و رس��انه ها مانند قبل از م��ا حمایت خواهند کرد. 
البته خواسته آنها، ارایه بازی های خوب از س��وی تیم ملی است و از همه آنها 

می خواهم از ما حمایت کنند.

مس��ابقات کاپ جهانی 26 تا 28 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری ب��ه میزبانی 
چک برگزار می ش��ود. تیم مل��ی قایقرانی کش��ورمان برای حض��ور در این 
رقابت ها راهی چک ش��د ک��ه احمدرضا طالبی��ان، ملی پ��وش اصفهانی نیز 
در جمع نف��رات اعزامی ج��ای دارد.طالبیان که برای تک��رار عنوان قهرمانی 
در بازی های آس��یایی اینچوان کره جنوب��ی خود را مهیا می کن��د، تا قبل از 
حضور در این مس��ابقات، در چند رویداد بین المللی حضور پیدا خواهد کرد.

 افشین ش��عبانی، فرزین اسدی، س��عید فضل اولی، علی آقامیرزایی، علیرضا 
علی محمدی، امین بوداغی، حمیدرضا ترکی و آرمین بخش��ی زاد به همراه 
طالبیان در بخش کایاک مردان در این کاپ ش��رکت می کنند. آرزو حکیمی 
و مینا عبدالهی نیز در بخش بانوان، سایر ش��رکت کنندگان در این مسابقات 
هستند. کاپ سه جهانی نیز دوم تا چهارم خرداد ماه  سال جاری در مجارستان 
برگزارمی شود و تیم ملی کشورمان پس از پایان مس��ابقات چک، راهی این 

کشور خواهد شد.

شعار تیم ملی ایران در جام جهانی 
بنا بر اعالم فدراس��یون جهانی فوتبال از بین سه شعار 
پرتکرار»افتخار پ��ارس«، »یک جهان، یک ملت و یک 
تیم« و »رویایت را محقق کن« که در سایت فیفا درج 

شده بود،در نهایت شعار »افتخار پارس« انتخاب شد.

واکنش تند دروازه بان جامانده از تیم ملی
حامد لک  دعوت ش��دن علیرضا حقیقی به تیم ملی را خنده دار 
دانست و مالک دعوت ش��دن به تیم ملی را موارد دیگری غیر از 
آمادگی عنوان کرد! لک در فصل گذشته یکی از بهترین دروازه بانان 

لیگ بود، اما هم اکنون در لیست اردوی تیم ملی نیست.

این مهاجم ایرانی را بازیکن لیورپول بدانید
چند روز بعد از رسانه ای شدن مذاکره باشگاه لیورپول با روبین کازان برای جذب 
مهاجم ایرانی این تیم و عالقه س��ردار به بازی در لیگ برتر، سرگی پوشکین در 
صفحه توییترش اعالم کرده که سردار به لیورپول خواهد رفت؛ خبری که در صورت 

صحت داشتن موفقیت بسیار بزرگی برای آزمون خواهد بود.

خداداد: فوتبال ما 
چیزی به نام فرهنگ 
ندارد. فقط یک عده 

افراد هستند که بََلدند 
آنچنانی مصاحبه کنند 
و بگویند فرهنگ حلقه 

مفقوده فوتبال است

جنجال های پیراهن تیم ملی ادامه دارد

یوزپلنگ تقلبی،  با ۱۲ دالر روی پیراهن تیم ملی ایران نشست 
یوزپلنگ کمرنگ پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در   همان روزهای  ابتدایی، عادل فردوس��ی پور در برنامه 

نود  از طرح گرافیکی پیراهن ایراد گرفت و به کفاش��یان 
توصیه کرد ک��ه ای کاش از گرافیس��ت های بهتری برای 

این کار کمک می گرفتند. البته 
از فدراس��یونی ک��ه 

لوگوی  سازمانش 
یک توپ س��اده 
فوتبال اس��ت، 

از  بیش  

این ها هم نمی شود انتظار داشت! 
اما ابعاد ماجرا هنگامی گس��ترده تر ش��د که برخی س��ایت ها، از 
منبع اصلی طرح یوزپلنگ پیراهن تیم ملی 
س��خن گفتند؛ طرحی که آل اشپورت پس 
از مدت ها طراح��ی روی پیراهن تیم ملی 
ایران نش��اند؛  طرحی آماده از یک 
وب س��ایت آنالی��ن ف��روش 
طرح های گرافیک��ی که با 
بهای 12 دالر در اختیار 

همه خواهد بود.
نکته جالب اینجاست  که در 
توصیف طرح یوزپلنگ 
در ای��ن وب س��ایت 
از  یوزپلن��گ 
آفریقایی یاد شده 
اس��ت. این 
وب سایت 
در توضیح 
ط��رح خود 
نوش��ته، برای دریافت آن در 
سایز کوچک و متوسط 5 دالر، برای س��ایز بزرگ 7 دالر و برای 

سایز خیلی بزرگ 8 دالر باید هزینه کنید. 
در این بخش همچنین نوش��ته ش��ده که برای دریافت تصویر در 
سایزی که بتواند هر نوع چاپی را جواب دهد، 12 دالر قیمت تعیین 
شده است. نکته جالب تر این که این طرح در ماه مارس 2012 برای 
این وب سایت طراحی شده و تیم ملی در آن زمان حتی رقابت های 
مقدماتی جام جهانی را آغاز نکرده بود؛ بنابراین، نمی توان تصور کرد 
که آل اشپورت،  طراحی این یوزپلنگ را اختصاصی به این وب سایت 

پیشنهاد داده باشد.
پیراهن تیم ملی ایران و شرکت تولیدکننده آن همچنان خبرساز 
هس��تند. پس از اردو  آفریق��ای جنوبی و اعتراض ه��ای کارلوس 
کی روش به کیفیت لب��اس  تیم مل��ی ایران، مصاحب��ه پی درپی 
ملی پوش��ان درباره کیفیت این لباس ها، موجب ش��د تا ماجرای 

کیفیت پیراهن تیم ملی ابعاد جهانی به خود بگیرد. 
شاید در هیچ دوره ای پیراهن تیم ملی ایران و شرکت تولید  کننده 
آن تا این اندازه خبرساز نشده بود. کیفیت پایین البسه تیم ملی در 
کنار اسپانسر کم نام و نشانی که به شدت از سوی فدراسیون حمایت 
می شود، تنها بخشی از ماجرای حساس شدن موضوع پیراهن تیم 

ملی ایران است. 
بنا بر این گزارش، همین آخر هفته گذشته بود که علی کفاشیان، 
بازیکنان تیم ملی را از تعویض پیراهن تیم ملی با رقبایشان محروم 

کرده بود   و این به  سوژه   رسانه ای بزرگ بین المللی تبدیل شد. 

روزنام��ه بیلد آلم��ان در این زمینه نوش��ت: »در 
ش��انزدهم ژوئ��ن 201۴ )26 خرداد( ش��اگردان 
کارلوس کی روش به دیدار نیجریه خواهند رفت، 
ولی بازنده این دی��دار، نیجریه خواهد بود که پس از س��وت پایان 
بازی، باید دست خالی  زمین مسابقه را ترک کند، چون فدراسیون 
فوتبال ایران، بازیکنان تیم ملی را از تعویض پیراهن خود با بازیکنان 
تیم های دیگر در جام جهانی 201۴ برزیل منع کرده است. دلیل این 
ممنوعیت »شرم آور« برای کشوری که غنی از نفت است، مشکالت 
مالی برای تهیه پیراهن بیشتر است. علی کفاشیان هم در توضیح 
این ماجرا گفت: ما نمی توانیم در هر بازی به بازیکنانمان یک پیراهن 

بدهیم. بازیکنان باید در استفاده از پیراهن صرفه جویی کنند «.
ناگفته نماند که اخباری منتشر شد، مبنی بر این که طرح یوزپلنگ 

پیراهن تیم ملی از کجا آمده است.
 از وقتی قرار ش��د تیم ملی ایران در حمایت از یوزپلنگ ایرانی در 
حال انقراض پیراهنی با طرح یوز ایرانی بپوشد، خیلی ها قند توی 
دلشان آب شد که عجب حرکت زیبا و پس��ندیده ای! در واقع  کار 
زیبا و خوبی بود و جای تقدیر و س��تایس داشت؛ اما همین که یک 
پای ماجرا فدراسیون فوتبال بود که همه از کیفیت کارش در این 
 س��ال ها با خبر بودند، کمی نگرانی هم در این زمینه ایجاد ش��ده

 بود.
 نگرانی ها در   همان مراس��م رونمایی رنگ واقعیت به خود گرفت؛ 
یوزپلنگ کمرنگی ک��ه روی   همان پیراهن تیم مل��ی هم در حال 

انقراض بود، چنگی به دل نمی زد.
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حمایت از آثار مربوط به سیره امام 

خمینی)ره( در استان
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
نویس��ندگانی که در ارتباط با سیره و ش��خصیت امام خمینی)ره( 
آثاری را چاپ و منتش��ر کنند، حمایت می شوند. حسین گنجی در 
نشست کمیته فرهنگی هنری ستاد سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 
اظهار کرد: برنامه های فرهنگی هنری که برای همه اقش��ار و سنین 
به اجرا درمی آید، شامل مجموعه شب های شعر، برنامه های ادبی و 
شب های خاطره است. در راستای ترویج اندیشه های حضرت امام)ره( 
و آشنایی نسل امروز با سیره آن حضرت، تاش کرده ایم تا با شیوه ای 

متفاوت بین امام)ره( و نسل امروز پیوند برقرار کنیم.

اعتکاف جوانان را از آسیب های 
اجتماعی در امان نگاه می دارد

مدیرکل اوقاف و امورخیریه چهارمح��ال و بختیاری گفت: اعتکاف 
فرصت بسیار مناس��بی اس��ت تا آس��یب ها و تهدیدهای موجود را 
شناس��ایی و راهکاره��ای مقابله با آن ب��رای معتکفان ارایه ش��ود.

حجت االسام محسن غامیان اظهار کرد: اعتکاف پرورش جسم و 
جان است. انس��ان نیازمند پرورش در ابعاد وجودی خود و به دنبال 
سعادت و کمال است. وی با اشاره به آسیب های موجود در راه رشد 
نسل امروز، گفت: اعتکاف فرصت بسیار مناسبی است تا به مسایل و 
مشکات جوامع پاسخ داده شود و با استناد به آیات قرآن و روایات در 
ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اخاقی و عبادی مطالبی ارایه شود 

تا معتکفان به رشدی قابل توجه برسند.

 چهارمحال و بختیاری قطب 
ورزش سه گانه کشور است

مدیر فنی تیم ملی س��ه گانه و دوگانه کش��ور گف��ت: چهارمحال و 
بختیاری قطب ورزش سه گانه کشور است. محمد منصورزاده اظهار 
کرد: وجود شرایط جغرافیایی خوب از قبیل ارتفاع زیاد و شرایط  آب 
و هوایی مناسب و وجود ورزش��کاران با استعداد، استان چهارمحال 
و بختیاری را به یکی از قطب های مهم ورزش س��ه گانه و دوگانه در 
کشور تبدیل کرده است. وی افزود: اردوی آمادگی تیم ملی ورزش 
سه گانه و دوگانه تا یکم خردادماه  سال جاری در شهرکرد مرکز استان 

چهارمحال و بختیاری ادامه خواهد داشت.

ارزش صادرات گمرک استان 
 ۵۰ درصد افزایش یافت

حمیدرضا خبی��ر مدیرکل گم��رک چهارمحال و بختی��اری گفت: 
در شش ماه گذش��ته  ارزش کاالهای صادرش��ده از گمرک استان 
چهارمحال و بختیاری بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. تا پایان 
سال گذشته  میزان صادرات گمرک استان بیش از 21 میلیون دالر 
به وزن 4۵ هزار تن بوده است که نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 

بیش از ۵۰ درصد رشد نشان می دهد.

اخبار کوتاه 

مدیر کل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری از حمایت 12 هزار حامی از دو هزار و ۵۰۰ نفر 
یتیم این استان خبر داد. ابوالقاسم رستگار گفت: یکی از تفاوت های کمیته امداد امام خمینی با سایر 

مراکز نیکوکاری،تضمین آینده ایتام است. امسال سرانه کمک به ایتام دو میلیون ریال می شود .

7
فرهنگ مهدویت

خرداد ماه صورت می گیرد

برگزاری جشنواره 
شبنم هدایت در شهرکرد

معاون فرهنگی و هنری اداره کل ارشاد اسامی چهارمحال 
و بختیاری از برگزاری جش��نواره ش��بنم هدایت با موضوع 

مهدویت، در خرداد ماه سال جاری در شهرکرد خبر داد.
بهمن اکبریان اظهار کرد: این جشنواره که موضوع اصلی آن 

مهدویت است، با همکاری بنیاد مهدویت برگزار خواهد شد.
وی با بیان این که در این جشنواره تکنیک طراحی آزاد است، 
گفت: جشنواره فرصت خوب حضور و درخشش گرافیست ها 
و هنرمندان خوش ذوق اس��تان است و هر هنرمند می تواند 

حداکثر سه اثر ارائه دهد.
 اکبریان با اش��اره به این که آثار ارایه ش��ده بای��د به صورت

 س��ی دی در اندازه ه��ای ۵۰*7۰ با فرم��ت jpg با وضوح 
3۰۰dpiبه دبیرخانه ی جشنواره ارسال شود، خاطر نشان 
کرد: تاریخ خلق آثار ارسالی به مسابقه باید مربوط به سال93 

و در موضوعات اعام شده طراحی شده باشد.
معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسامی این استان مهدویت 
و انقاب اسامی را یکی از موضوعات این جشنواره دانست و 
اذعان داشت: مهدویت و انتظار، مهدویت و حکومت جهانی 
 و مهدی یاوری، از دیگر موضوعات انتخابی در این مس��ابقه

 است.
اکبریان اضافه کرد: به برگزیدگان در رتبه اول 4 میلیون ریال، 
در رتبه دوم3/۵میلیون ریال، در رتبه سوم 3 میلیون ریال و به 

رتبه برگزیده،2 میلیون ریال اهدا می شود.
این مسؤول، مهلت ارسال آثار مرحله اول را 17 خرداد  اعام 
کرد و گفت:  پیش بینی می شود این جش��نواره با استقبال 

عموم هنرمندان در 22 خرداد ماه افتتاح شود.
وی تاکید کرد: عاقه مندان می توانن��د آثار خود را به آدرس 
دبیرخانه واقع در ش��هرکرد، تقاطع فارابی و کاش��انی، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان، مجتمع فرهنگی هنری 
غدیر، نگارخانه شهید شهرانی ارسال و یا با شماره تلفن های 

334689۰ و33319۵6  تماس بگیرند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: شرایط 
آب و هوایی این استان، مستعد توسعه فعالیت های کشاورزی است.

رستم غیبی اظهار کرد: مدیریت جهادی، راه گشای تحقق اهداف 
توسعه بخش کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری است.

وی افزود: تولید محصوالت کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار 
است که عاوه بر اش��تغالزایی، ارزش افزوده و گردش مالی باالیی 
 دارد که بر همین اس��اس باید توجه جدی به ای��ن بخش صورت 

بگیرد.
غیبی بیان داشت: استان چهارمحال و بختیاری دارای اقلیم مناسب 
برای تولید انواع محصوالت کشاورزی است که با تعامل و همدلی 
و توان مدیریتی باال، می توان زمینه دس��ت یابی به اهداف از پیش  

تعیین شده را فراهم کرد.  
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، توسعه را 
فرایندی با اش��کال مختلف قابل تعریف و طبقه بندی برش��مرد و 
گفت: توسعه سرمایه و مشارکت مردمی در حوزه کان تر با عنوان 
توسعه اجتماعی شناخته ش��ده است که در مس��یر این توسعه، 

مدیریت جهادی نقش مهمی دارد.
وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با مدیریت 
جهادی گفت: احساس مس��ؤولیت، رعایت تقوا، اش��اعه و ترویج 
فرهنگ کار و وجدان کاری، از موضوعات مورد اش��اره مقام معظم 
رهبری است که باید تاش شود در سایه مدیریت استقال واقعی 

بخش اقتصادی کشور حاصل شود.
این مسؤول تاکید کرد: تمام کارکنان این مجموعه بزرگ در سایه 
تعامل، همدلی، اتحاد و حمایت از مدیریت در انجام وظایف خطیر 
خود در تولید و خودکفایی در محصوالت بیش از پیش موفق عمل 
کنند و با انجام دقیق اهداف، امکان تحقق توسعه این بخش مهم 

را عملی تر سازند.

قنات الغدنبه سامان الیروبی شد
مدی��ر قن��وات س��ازمان جه��اد کش��اورزی چهارمح��ال و 
 بختی��اری از الیروب��ی قن��ات الغدنب��ه س��امان در این اس��تان 

خبر داد.
سید طاهر نوربخش اظهار کرد: قس��متی از این قنات ،در دی ماه 
سال گذشته بر اثر بارندگی ها تخریب و باعث انسداد کوره قنات و 
مسیر آب شده بود که در حال حاضر این مشکل برطرف شده است.

وی افزود: عملیات الیروبی و مرمت این قنات با طول 3 هزار و ۵۰۰ 
متر با صرف اعتباری بالغ  بر 4۰۰ میلیون ریال انجام گرفته است.

نوربخش با بیان این که قنات الغدنبه قدیمی ترین قنات اس��تان 
چهارمحال و بختیاری است، بیان داش��ت: عمق این چاه 4۰ متر 
و با 11۰ حلقه اس��ت که عاوه  بر تامین آب شرب 7۰۰ خانوار در 
شهرستان سامان، 7۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان 

را آبدهی می کند.

نوربخ��ش با بیان ای��ن که می��زان آبدهی قنات الغدنبه س��امان 
در چن��د س��ال گذش��ته 2۰۰ لیت��ر در ثانی��ه ب��وده اس��ت، 
 تصریح ک��رد: می��زان آبدهی فعلی ای��ن قنات 13 لیت��ر در ثانیه

 است.
این مس��ؤول تاکید کرد: این قنات عاوه  بر منبع تامین آب از نظر 
آداب و رسوم و فرهنگ این منطقه، از اهمیت باالیی در نزد مردم 

برخوردار است.

پیشرفته ترین کارخانه صنعتی تولید کمپوست قارچ 
آماده بهره برداری است

 مدی��ر صنای��ع کش��اورزی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: پیش��رفته تری��ن کارخانه صنعتی 
 تولید کمپوست قارچ در چهارمحال و بختیاری آماده بهره برداری

 است.
طهورث فتاحی ب��ا بیان این که ایج��اد طرح های اش��تغال زا در 
چهارمحال و بختیاری همواره باید مورد توج��ه قرار گیرد، اظهار 
داشت: در حال حاضر بیشترین سرمایه گذاری ها در بخش صنایع 
تبدیلی انجام می شود.وی تصریح کرد: چنانچه سرمایه گذاری در 
بخش صنایع تبدیلی به درس��تی پیگیری و اجرا شود بسیاری از 

مشاغلی که تاکنون ایجاد شده، پایدار خواهد ماند.
فتاحی یکی از مسایل مهم در راستای ایجاد اشتغال را خوشه سازی 
تولیدی دانست و یادآور شد: در راستای خوشه سازی تولیدی، جهاد 
کشاورزی این استان بیشترمنابع و تسهیات خود را با هماهنگی 
بانک های عامل، به ایجاد طرح های اشتغال زا اختصاص داده است.

چهارمحال و بختیاری یکی از اس�تان های مس�تعد 
پرورش قارچ دکمه ای است

 مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و 
بختیاری بیان داشت: تولید کمپوست قارچ یکی از طرح هایی بوده 
که در این استان انجام شده و بزرگ ترین و پیشرفته ترین کارخانه 

صنعتی آن آماده بهره برداری است.
فتاحی با بیان این که چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های 
مستعد پرورش قارچ دکمه ای است، افزود: کارخانه صنعتی تولید 
کمپوست قارچ این استان با ظرفیت تولید ساالنه 2۰ هزار تن در 

سال آماده بهره برداری است.
 وی تاکی��د کرد: ای��ن طرح به مس��احت 13 ه��زار مت��ر مربع و 
س��رمایه گذاری یک هزار و 642 میلیون ریال بوده و برای 1۵ نفر 
 به صورت مس��تقیم وبیش از ده ها نفر به صورت غیر مس��تقیم،

 اشتغال زایی کرده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

قنات الغدنبه سامان الیروبی شد

چهارمحال و بختیاری مستعد توسعه فعالیت های کشاورزی است

  حمایت  ۱۲ هزار خّیر از ایتام چهارمحال و بختیاری 
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ 
آقای  که  فراهانی  به  معروف  زاده  شلش  امین  آقای   : خوانده  به    23204
به خواسته مطالبه  انصاری فرزند عباس دادخواستی  امیر رضا جابر زاده 
 52000000 میزان  به   92/12/22-8417 شماره  به  فاکتور  فقره  یک  وجه 
برای  و  ثبت   2 ح   930196 کالسه  به  که  تقدیم  شعبه  این  به  شما  بطرفیت 
توجه  با  است  گردیده  دادرسی  وقت  تعیین    8/30 ساعت   93/6/18 مورخ 
دادگاه  به دستور  به درخواست خواهان و  بودن خوانده  المکان  به مجهول 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به 
روزنامه های کثیر االنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد جهت شرکت 
حاضر  دادگاه  در  شده  مشخص  تاریخ  در  دادگاه  دادرسی  جلسه  در 
منشی دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  – بابایی  الف 3565   شوید م 

 شاهین شهر

اخطار اجرایی

23193 شماره: 268 به موجب رأی شماره 287 تاریخ 92/11/12 شعبه 37 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مجید شریفیان  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حضور 
در دفتر خانه و انتقال سند موتور سیکلت شماره انتظامی 85194 تهران در 
 ( له  محکوم  حق  در  دادرسی  هزینه  ریال  هزار  انضمام صد  به  له  محکوم 
نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد  محکوم له ابراهیم رئیسی 
اتوبان فرودگاه حصه غربی خ رودکی کوچه سعدی   حسن هندوئی نشانی 
شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاده  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
به  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  آن میسر  از  به  استیفاء محکوم  و 
دارائی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای 
نماید.  اعالم  صریحًا  ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود 
اختالف استان الف:3545 دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل   م 

 اصفهان 

تغییرات 
کیمیا  شرکت  در  تغییرات  آگهی   103/93/1223/25 شماره    23195
فرآیند اسپیروز ) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 1593 و شناسه ملی 

10260458671 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  93/2/20 
موضوع شرکت به تولید انواع مواد شیمیایی ، غذایی ، آرایشی ، بهداشتی و 
ایجاد دانش فنی تولید مواد شیمیایی و دارویی و غذایی ،   ، داروهای دامی 
طراحی ، نصب و راه اندازی واحد های تولید کننده مواد شیمیایی ، آرایشی 
، صادرات   اقتصادی  و  فنی  مشاوره  انجام  غذایی  و  دارویی  و  بهداشتی  و 
های  بانک  از  اعتبار  و  وام  اخذ   ، بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات   و 
داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ، عقد قرار 
داد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی و هر آنچه با موضع شرکت مرتبط باشد پس از اخذ مجوزهای 
و   . گردید  اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه   2 ماده  و  یافت  تغییر  مربوطه 
و  ثبت  تجاری  غیر  و موسسات  ثبت شرکتها  دفتر  ذیل   93/2/21 تاریخ  در 
 مورد تایید و امضا قرار گرفت .سید مهدی میر محمدی رئیس ثبت اسناد و

 امالک شهرضا 

تحدید حدود اختصاصی
باغ  یکدرب  حدود ششدانگ  تحدید  چون   103/92/2625/337 شماره   2165
فرعی   143 پالک  بشماره  نیم   و  رجل  دو  تقریبا  مرغزار  بخش  در  مشجر 
از 37- اصلی واقع در کشه  جزء بخش 11 که  بنام سید محمد طاری فرد 
در جریان ثبت می باشد بعلت عدم رعایت حد فاصل در آگهی قبلی بایستی 

تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح رور 1393/4/10 در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
تا  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 8 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و 

امالک نطنز 

فقدان سند مالکیت 
باستناد دو برگ استشهاد محلی که  نادر توکل فرزند خداداد  آقای   23185
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت 8 حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ قطعه ملک شماره 3947  واقع در اردستان 
یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 110 دفتر 56 امالک ذیل 

ثبت 3337 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و بعلت دزدی مفقود شده  
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک 
مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و 
یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند 
 – خیراله عصاری   69 الف:  خواهد شدم  اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

تاسیس 
شهرک  خدماتی  شرکت  تاسیس  آگهی  93/872/33/و  شماره    23176
و  نامه  اظهار  خالصه  خاص  سهامی  کویر  صنعت  اردستان  صنعتی 
شهرک  خدماتی  شرکت  موسس  عمومی  هیات  جلسه  صورت  و  اساسنامه 
صنعتی اردستان کویر سهامی خاص با شناسه ملی 14003962103 که با 
شماره 855 در تاریخ 1392/12/27 در این اداره به ثبت رسیده  در تاریخ 
در  عموم  اطالع  برای  شده  تکمیل  ثبت  ذیل  امضاهای  حیث  از   1393/2/16
شود  می  آگهی  زیر  شرح  به  رود   زاینده  روزنامه  نیز  و  رسمی  روزنامه 
: با این مقدمه که ثبت موضوعات زیر به منزله اخذ و  1- موضوع شرکت 
صدور پروانه فعالیت نمیباشد – انجام کلیه وظایف و اموری که در قانون 

نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهر کهای صنعتی و آئین نامه اجرایی 
آن بر ععهده شرکت خدماتی میباشد. انجام کلیه اموری که ارتقاء کمی و کیف 
ناحیه صنعتی را در یک روند   / انجام خدمات عمومی و عمرانی درشهرک 
خود گردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید 
تسهیل تعامل واحد های مستقر در شهرک / ناحیه صنعتی با دست اندرکاران 
بخش صنعت و اقتصاد کشور و برگزاری نمایشگاه ها ، سمینار ها ، نشست 
نیاز  المللی در جهت رفع  بین  ،ملی و  ... در سطح  محلی  و  های تخصصی 

.... در چهار چوب  های فنی ، مدیریتی ، بازار یابی ،پژوهشی ، خدماتی و 
مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور ، انجام کلیه 
امور ناظر بر حفظ و نگهداری و اداره شهرک / ناحیه صنعتی از قبیل حفظ و 
نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضالب و تصفیه خانه های مربوطه و 
تاسیسات برقی و مکانیکی حفظ و نگهداری فضای سبز ، معابر و ساختمانهای 
عمومی ، جمع آوری زباله و ضایعات غیر صنعتی و نظافت عمومی شهرک 
/ ناحیه صنعتی ، مرمت و تعمیر ، نوسازی و باز سازی ضروری  هر یک از 
تاسیسات و امکانات زیر بنائی مذکور ، اخذ هزنیه های مشترک موضوع ماده 
امور شهر کهای  اداره  قانون نحوه واگذاری مالکیت و  اجرائی  نامه  آئین   8
مخابراتی  جمله خدمات  از  گونه خدمات  هر  ارائه  هماهنگی جهت   ، صنعتی 
شرکت  عمومی  مجمع  تشخیص  به  بنا  که   ... و  رسانی  اطالع   ، اینترنتی   ،

/ ناحیه صنعتی  اداره شهرک  ارتقاء کمی و کیفی  خدماتی برای نگهداری و 
بر اساس قوانین و مقررات با قانون و آئین نامه های مربوطه با این تبصره 
که شرکت خدماتی صرفا در چهار چوب موضوع خود فعالیت میکند و حق 
واگذاری زمین یا حق بهره برداری و دخالت در وظایف و اختیارات شرکت را 
ندارد –برای موضوعات فوق در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع 
نامحدود. 3- مرکز اصلی  به مدت  ثبت  تاریخ  از  . 2 مدت شرکت:  ذیصالح 
سنگبری   – اول  خیابان   – شهرک صنعتی   – اردستان  : شهرستان  شرکت 
عدالت – کد پستی 8381794811 . 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1180000 یک 
میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال نقدی که به 118 سهم 10000 ده هزار 
شرکت  مدیران  اولین   -5 ندارد   نقدی  غیر  و  میشود   تقسیم  نام  با  ریالی 
و   1189185865 کدملی  با  اسداله  فرزند  محمدی  عبدالوهاب  سید  آقایان   :
کدپستی 8381838331 به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره و هادی 
با کدملی 1189338068 و کدپستی 8381794811   احمد  فرزند  زاده  مومن 
عضو اصلی هیات مدیره و مدیر عامل و محمد مهران فرزند مسیب با کدملی 
نایب رئیس  هیات  1189293285 و کدپستی 8381955944 عضو اصلی و 
مدیره و عبداله عسکریانفرد فرزند محمد با کد ملی 1189306247 و کد پستی 
8381836641 و مهدی اردستانی فرزند رضا با کد ملی 1189146835 و کد 
پستی 8381784185 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال  
انتخاب شدند. 7- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
با امضای مشترک هادی مومن زاده مدیر عامل و سید عبدالوهاب  شرکت 
اداری  یا  محمدی ) رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
با امضای هادی مومن زاده ) مدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر است  
8- بازرسان آقای محمد کچوئی زاده فرزند حسین با کد ملی 1189903121 
و کد پستی 8383156591 به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال 
انتخاب گردید . 9- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود برای نشر آگهی های 
 شرکت انتخاب شد.. م الف: 65 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک

اردستان   

   مفاد آراء 
2313آگهي  اصالحی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
ماه   دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند   باشند   داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  راي شماره 139260302013002616  7-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
ایرج  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
حسامي فرزند شنبه بشماره شناسنامه 1560 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 123.20 مترمربع پالک2249 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 9 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 
آقاي محمد علی رستمی آخوره علیائی محرز گردیده است.)در اگهی قبلی محل 

وقوع ملک اشتباهًا فریدون درج شده است(
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :93/2/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   93/2/25                                                                                                       
 محسن مقصودی- اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

   مفاد آراء
2326هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات  شماره139260302012000403  راي  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حبیب زواره 
فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 2025 صادره از در یک باب  ساختمان گاوداری 
و تاسیسات متعلقه به مساحت 3770.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک1 
فرعي از4 اصلي  واقع در  دامنه خریداري از مالک رسمي آقاي  فتح اله زواره محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
مالکیت صادر  سند  مقررات  طبق  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور  مدت   انقضاي 

÷خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/2/10   تاریخ انتشار نوبت دوم 93/2/25

 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد فریدن

اخطار اجرایی

 91/10/3 تاریخ   1618 شماره  رأی  موجب  به   33 874/91ش  شماره:   23207
شعبه سی و سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
است  محکوم  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  قائدی  علی  آقای  علیه  محکوم 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال)42000000(   میلیون  دو   و  چهل  مبلغ  پرداخت  به: 
خسارت  و  قانونی  ی  تعرفه  طبق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  چهل  مبلغ 
تاریخ اجرای حکم  تا  تاریخ سر رسید چک موصوف )85/4/30(  از  تادیه  تاخیر 
الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکالء در  و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق 
: اصفهان  حق محکوم له آقای محسن منظری با وکالت خانم هاله نیلیه  نشانی 
– بلوار ملت – بن بست ارکیده پالک 100 . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاده 
در  و  باشد  آن میسر  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی 
مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی 
ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت 
 صریحًا اعالم نماید. م الف:3588 شورای حل اختالف استان اصفهان شعبه 33 

حقوقی 

ابالغ وقت رسیدگی 

براهیمی   شهرام  خواهان   669-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23206
نیسان  وانت  یکدستگاه  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
موتور  و   A70353 و شاسی  23 به شماره شهربانی 784757ایران  مدل 1362 
080138 آبی رنگ بانضمام هزینه دادرسی  به طرفیت خدیجه ابرتوبی تمجیدی 
شنبه  سه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  جهانگیری   سیامک   -2
مورخ 93/4/3 ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
مسجد  خیابان  انتهای  خوراسگان  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت 
روبروی دانشگاه پیام نور مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت 
اختالف حل  شورای   35 شعبه  دفتر  مدیر   3581 الف  م  شود   می   اتخاذ 

 اصفهان 



حضرت فاطمه زهرا )س(:
کس��ی که خالصانه برای عبادت خدا برخی��زد خداوند متعال 

بهترین مصلحت ها را برای او قرار می دهد.
سبزی کوهی بهاری
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حکايتی از شمس تبريزی 
واعظی خلق را تحریص م��ی کرد بر زن خواس��تن و تزویج  کردن و 
احادیث می گفت و زنان را تحریص  می کرد بر ش��وهر خواس��تن و 
آن کس را که زن  داشت،تحریص  می کرد بر میانجی کردن و سعی 
نمودن  در  پیوند ها و احادیث می  گفت . پس از  بس��یاری که گفت  
یکی برخواست که:»من  مرد  غریبم . مرا  زنی  می  باید.« واعظ رو به  
زنان کرد و گفت:» میان شما کسی هست که رغبت کند  به  همسری 

این مرد ؟« گفتند که »هست« گفت: »بر خیزد  پیش تر آید.«
زنی بر خاست ؛ پیش تر آمد .گفت : »رو باز کن تا تو را  ببیندکه سنت  

این است از  رسول که پیش از نکاح، یک بار ببینند.«
زن روی  باز کرد. واعظ گفت:»ای جوان  بنگر.«

گفت: »نگریستم«
گفت:  »شایسته  هست؟«

گفت: »آری«
گفت: »چه  داری از دنیا؟«

گفت: »خرکی  دارم؛ سّقایی کند و گاهی  گندم  به  آسیا  برد و هیزم  
کشد. اجرت آن به من دهند.«

 واع��ظ گفت:» این ج��وان م��ردم زاده می نمای��د و متمّی��ز؛ نتواند
خر بندگی کردن.دیگری هست؟«

گفتند: »هس��ت.« همچنین پی��ش آم��د؛ روی  بنمود.جوان گفت: 
»پسندیده است«. واعظ گفت »چه  دارد؟«کسی گفت:»گاوی  دارد. 
گاهی آب کشد؛ گاهی زمین شکافد وگاهی گردون کشد. اجرت آن 

بدو رسد.«
واعظ گفت:»این جوان متمّیز اس��ت. نش��اید گاوبانی کند. دیگری 

هست؟«
گفتند: »هست«.

گفت: »تا خودرا بنماید« . بنمود .
گفت: »از جهاز چه داری؟«

گفت: »باغی  دارم«
واعظ روی بدین جوان کرد و گفت :

»اکنون تو را اختیار است؛ از این هرسه؛ آن که موافق تر است، قبول 
کن.«آن جوان بن گوش خاریدن گرفت.واعظ گفت:  »زود بگو؛ کدام  

می خواهی؟«
جوان گفت: »خواهم که بر خر نشینم و گاو پیش کنم  و به سوی باغ 
روم .« واعظ گفت: »آری،ولی چنان نازنین نیس��تی که تو را هر سه 

مسلّم شود .«

شهر حکايت

این روزها گوش��ی ه��ای مختلفی با عن��وان ض��دآب در بازار 
وج��ود دارن��د، ام��ا همچن��ان تماس گوش��ی ب��ا مایع��ات و 
 ی��ا در آب افت��ادن آن، بی��م بس��یاری از مش��ترکان ای��ن

 وسیله است.
در اغل��ب مواقع ای��ن ترس وج��ود دارد ک��ه پ��س از افتادن 
گوش��ی در آب دیگ��ر خیلی نمی ت��وان امیدی به اس��تفاده از 
آن داش��ت، اما راهکارهایی ب��رای جلوگی��ری از این وضعیت 
 وج��ود دارد ک��ه ممک��ن اس��ت ای��ن مش��کل را برط��رف 

کند.
در این میان نور مستقیم آفتاب، سشوار و گرفتن با فاصله روی 
حرارت اجاق گاز راه حل هایی است که ممکن است همه ما آنها 
را ش��نیده باش��یم، اما این راهکارها هم قطعا همیشه به نتیجه 

نخواهند رسید.
همچنین در این مساله جای هیچ شکی وجود ندارد که بالفاصله 
پس از افتادن گوش��ی در آب باید بدون معطلی، آن را خاموش 
کرد. این مرحله باید به س��رعت و در عرض یکی دو ثانیه انجام 

شود، حتی پیش از آن که گوشی را با لباستان خشک کنید! چرا 
که با این کار قب��ل از این که آب بتواند ب��ه مدارهای الکتریکی 
دست پیدا کند و باعث اتصالی شود، گوشی خاموش شده است.

عالوه بر این باید در این مدت بر کنجکاوی خود درباره س��الم 
ماندن یا از کار افتادن گوشی غلبه کرده و اگر می خواهید چک 
کنید که آیا موبایل کار می کند یا خیر، دست نگه دارید؛ چراکه 

فشردن دکمه ها شانس تاثیر مخرب رطوبت را به شدت افزایش 
می دهد و موجب نفوذ بیشتر آب به داخل دستگاه می شود.

اما از جمله راهکارهایی که توصیه شده پس از خاموشی گوشی 
امتحان شود، خش��ک کردن بیرون گوش��ی با یک حوله بدون 
پرز یا یک تکه پارچه اس��ت. البت��ه در این زمینه ت��ا جایی که 
ممکن است از دس��تمال کاغذی اس��تفاده نکنید، زیرا ممکن 
 است در ش��کاف های گوش��ی گیر کند و جلوی کار کردن آن 

را بگیرد.
نکت��ه بعدی این اس��ت که بخ��ار در این ش��رایط نمی تواند به 
راحتی از موبایل خارج ش��ود و دوباره درون گوش��ی به حالت 
مایع در می آید. پس از این روش به هیچ وجه اس��تفاده نکنید. 
 درضمن در آفتاب قرار دادن نیز می تواند تاثیری مشابه داشته

 باشد.
در این می��ان باید به این نکته هم توجه داش��ته باش��ید که در 
صورت نفوذ آب به گوشی، تلفن همراه ش��ما از گارانتی خارج 

می شود.

چگونه گوشی خیس شده را نجات دهیم؟

نتایج تحقیق مش��ترک صورت 
محقق��ان  توس��ط  گرفت��ه 
دانمارک��ی و آلمان��ی نش��ان 
می دهد، مواد شیمیایی موجود 
در محصوالت مختلف از جمله 
ی��ا خمیردن��دان   صاب��ون، 

اس��باب ب��ازی، باع��ث ب��روز  
مش��کالت ناباروری در مردان 
می شود. مواد شیمیایی مختلف 
در محصوالت غذایی، داروها، لوازم آرایشی، لوازم منزل، محصوالت پالستیکی مانند بطری 
آب و اسباب بازی وجود دارند. محققان مرکز تحقیقات و مطالعات پیشرفته اروپایی در بن، 
تاثیر مواد شیمیایی موجود در محصوالت مختلف را بر باروری انسان مورد بررسی قرار دادند. 
نتایج نشان می دهد، این مواد شیمیایی در دزهای مشخص، مختل کننده عملکرد سیستم 
آندوکرین – دس��تگاه غدد درون ریز – هس��تند. دکتر »نیلز ش��اکبیک« سرپرس��ت تیم 
تحقیقات دانش��گاه کپنهاگ گفت: برای نخس��تین بار ارتباط قرار گرفتن در معرض مواد 

شیمیایی وعملکرد اسپرم را نشان دادیم.

شرکت ایرباس نخس��تین نمونه از 
نس��ل هواپیماهای برقی را به پرواز 
درآورد. این هواپیماه��ا می توانند 
 هزینه  مس��افرت های هوای��ی را تا 
یک س��وم کاه��ش دهن��د. اندازه 
هواپیمای آموزش��ی دو سرنش��ین 
 5 E-Fan از دماغ��ه ت��ا دم79/
 متر اس��ت ک��ه از دو بات��ری پلیمر 
لیتی��وم- ی��ون 120 ب��رای تامین 

نیرو اس��تفاده کرده و از توانایی پ��رواز به مدت یک س��اعت پس از هربار ش��ارژ برخوردار 
 اس��ت.پرواز تجاری به مدت یک س��اعت با هواپیمای برقی E-Fan تنه��ا 16 دالر هزینه

 دارد. 
به گفته »ژان بوت��ی« مدیر فنی گروه ایرباس، این هواپیمای برق��ی عالوه بر کاهش هزینه  
مسافرت های هوایی، میزان انتش��ار آالینده های موتور هواپیما و آلودگی صوتی را به اندازه 
قابل توجهی کاهش می دهد، به طوری که صدای تولید ش��ده توسط هواپیما، کمی بیشتر 

از یک سشوار است. 

والک، نوعی س��بزی کوهی اس��ت که تنه��ا در فصل بهار 
می روید و از هزاران س��ال پیش تا کنون به عنوان گیاهی 
ش��گفت انگیز، در اف��رادی ک��ه در دامنه کوه ه��ا زندگی 
می کردند، معروف بوده است. زیرا خواص درمانی متعدد و 

خارق العاده ای دارد.
والک گیاهی شبیه سیر با خواص مشابه است. امروزه افراد 
درباره خواص بی شمار گیاه سیر اطالعات زیادی دارند، اما 
والک گیاهی است که مهجور مانده و کمتر کسی با خواص 

بی نظیر آن آشنایی دارد.
سه برتری سیر جنگلی )والک( بر سیر خانگی

سیر جنگلی )والک( و س��یر خانگی هر دو از یک خانواده 
هستند و فعالیت مش��ابهی نیز در بدن دارند. با این تفاوت 

که والک سه مزیت بیشتر از سیر دارد:
1. والک در مقایسه با سیر از مواد فعال شیمیایی بیشتری 

تشکیل شده است.
2. گیاه وال��ک دارای مواد ش��یمیایی فعالی اس��ت که در 

گونه های دیگر سیر یافت نمی شود.
3. س��بزی کوهی والک برخالف سیر بی بو اس��ت و بعد از 

خوردن در دهان ایجاد بو نمی کند.
پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی با والک

آلیسین، یک ترکیب گوگرددار در والک است. این ترکیب 
فش��ارخون را در حد نرمال حفظ می کن��د و با جلوگیری 
از جذب کلس��ترول، باعث کاهش س��طح کلسترول خون 
می شود. پس می توان آن را به عنوان یک محافظت کننده 
بی نظی��ر در برابر ایجاد لخت��ه خون و پالک ه��ای چربی 
دانس��ت. نتیجه این ک��ه این س��بزی کوهی از س��کته و 

بیماری های قلبی پیشگیری می کند.
والک و بهبود بیماری های گوارشی

اثرات مفید والک بر کبد، کیس��ه صف��را، روده و معده در 
مطالعات متعدد به اثبات رسیده اس��ت. این گیاه هضم را 
ارتقا می بخشد. عصاره آن را می توان برای درمان کرم های 
لوله ای روده به کار برد. بهب��ود بیماری های رودی معدی 
مانند اسهال، کولیک، گازهای اضافی معده و روده و رودل 

و کمبود اشتها از اثرات این گیاه است. 
بهبود سیستم ايمنی با سیر جنگلی )والک(

والک ب��ه دلیل دارا ب��ودن ترکیب موثر آلیس��ین، خواص 
آنتی  باکتریایی و ضدقارچی متع��ددی دارد و می تواند در 
زمان حمله باکتری ها به بدن به کمک سیستم ایمنی بدن 

آمده و آن را تقویت کند. 
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