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اصفهانیهایمجلس
فقطمصاحبهمیکنند!

»یک خیابان 
سهم یک افسانه 
نیست«

خیانت به نسل های بعدی 

سکوت نمایندگان شهر اصفهان در روزهای پرهیاهوی مجلس

هیچ مجوزی برای قطع درختان 
کهنسال صادر نشده است 7

 برخی بازیکنان پرسپولیس
 چند غذای آلوده ای6 درحد لیگ دسته سه!

8 که می خوریم!

3

معرفی دهقان  نشانه  
ژرف اندیشی روحانی 

دریابان علی شمخانی وزیر اس��بق دفاع گفت: به عنوان عضوی 
کوچک از خانواده بزرگ نیروهای مسلح از جناب حجت االسالم 
والمسلمین دکتر روحانی که با دقت نظر و ژرف نگری، بهترین 
گزینه را برای تصدی وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح 

انتخاب و به مجلس محترم شورای اسالمی معرفی کردند ...

گربه سیاه زخمی و 
نارنجی های کرج؛ 

حریفان اصفهانی ها

در هفت��ه پنجم لیگ برتر فوتبال، تیم های س��پاهان 
و ذوب آهن به ترتیب به مصاف فجرسپاس��ی و سایپا 
خواهند رفت. هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
مانند۴ هفته نخست بسیار فشرده و در دو روز برگزار 
می ش��ود. در این هفته سپاهان در ش��یراز میهمان 
فجرسپاس��ی قعرنش��ین خواهد بود و ذوب آهن در 

فوالدشهر از سایپا پذیرایی می کند.
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از ابتکار برگزارکنندگان
5

 تا انتقام داوران

تصور این که ما بر روی
7

 منابع آب نشسته ایم غلط است

دو روز از آغاز بررسی کابینه پیش��نهادی دولت یازدهم در صحن 
 علنی مجلس گذش��ته و خانه مل��ت این روزها صحن��ه داغ ترین 
 بحث ه��ا پیرام��ون کابینه پیش��نهادی اس��ت، ولی م��ردم دیار 
نصف جهان هر چه در دو روز گذشته به صحن علنی مجلس خیره 
شدند، نشانی از تحرک نمایندگان خود در این روزهای مجلس در 

موافقت یا مخالفت با وزرای پیشنهادی ندیده اند.
به گ��زارش اصفهان فردا، هرچن��د دو نماینده اس��تان اصفهان از 
جمله حاجی دلیگانی نماینده مردم ش��اهین ش��هر و بخشایش 
نماینده مردم اردس��تان به عنوان دو نفر از مخالفان کلیات کابینه 
و منصوری نماینده مردم کاشان به عنوان موافق کلیات کابینه در 

روز اول صحبت کردند ، ولی چه در زمان بررس��ی کلیات و چه در 
زمان بررسی وزرایی که تاکنون صورت گرفته، خبری از نمایندگان 
شهر اصفهان نبود و اصفهانی ها تنها دقایقی شاهد حضور حمیدرضا 
فوالدگر به عنوان نماینده موافق وزیر اقتصاد بودند. البته فهرست نام 
موافقین و مخالفین کابینه پیشنهادی نشان می دهد که در روزهای 
آینده نیز تنها در زمان بررسی وزیر پیش��نهادی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، حیدرپور نماینده ش��هرضا به عنوان موافق حاضر خواهد 
شد و باز خبری از نمایندگان استان اصفهان نیست. به نظر می رسد 
این روزها نمایندگان مردم اصفهان بیشتر ترجیح می دهند به جای 

استفاده از تریبون خانه ملت...

پروندهکهریزک
بهدیوانعالیارسالشد

جمعآوریبیشاز
100متکدیازاتباع

سهلآبادیرییسخانه
صنعتومعدنایرانشد

فرشچیانبه
»ایستگاهصفر«رسید

رفتنداورزنی
بهصالحوالیبالنیست
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 تحقق توسعه اقتصادی کشور
 با رشد صنعت مخابرات  
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ادامه در صفحه2

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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مناقصه لوله گذاری فاضالب 
ش�ركت آب وفاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه ه�ای ذيل را از 
 طريق مناقصه عموم�ی به پيمان�كار دارای رتبه بن�دی وواجد صالحيت    
  ) با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس 

جمهور ( واگذار نمايد .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : 
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/06/09 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه :
 از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 1392/06/10

دریافت اسناد : 
سايت اينترنتی

شركت آب وفاضالب استان اصفهان 
www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
www.iets.mporg.ir

شماره تلفن : 0311-6680030

نوبت اول

برآورد )ريال (تضمين )ريال (نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

لوله گذاری فاضالب مباركه )فاز دو نصير 92-2-257
آباد، غرب خيابان مصلی وسطح شهر(

)ازمحل اعتبارات 
247,000,0007,103,441,966مشاركت فوالد مباركه(

لوله گذاری فاضالب مباركه )محدوده 92-2-258
خيابان سلمان ، 17 شهريور وحافظ(

)ازمحل اعتبارات 
196,000,0005,401,780,200مشاركت فوالد مباركه(

)ازمحل اعتبارات لوله گذاری فاضالب سطح شهر مباركه 92-2-259
174,000,0004,678,587,991مشاركت فوالد مباركه(

عمليات اجرايی لوله گذاری فاضالب 92-2-260
چمگردان

)ازمحل اعتبارات 
314,000,0009,331,121,231مشاركت فوالد مباركه(

عمليات اجرايی لوله گذاری فاضالب 92-2-261
ورنامخواست

)ازمحل اعتبارات 
415,000,00012,693,231,040مشاركت فوالد مباركه(

آگهی مزایده نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهر سازی در نظر دارد 
تعدادی از قطعات زمين با كاربری كارواش ، مصالح فروشی و نمايندگی خودرو واقع 
در سايت كارگاهی امين و محله گلستان شهر مجلسی را از طريق مزايده عمومی به 
فروش برساند، متقاضيان محترم می توانند از تاريخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 
ده روز به امور مسكن و واگذاری اين شركت مراجعه يا جهت كسب اطالعات بيشتر 

با شماره تلفن های 2284و5452228-0335 تماس حاصل فرمايند . 
 نشانی : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم 

 WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : شركت عمران مجلسی سايت اينترنتی 
ضمنا كليه هزينه های درج آگهی به عهده برنده مزايده می باشد .

م الف 5216



چهره روزیادداشت

تخصص و تجربه وزیر بهداشت 
زمینه ساز تحوالت 

رییس بیمارستان مسیح دانشوری گفت: در صورت اخذ رأی اعتماد آقای 
سید حسن هاشمی وزیر پیش��نهادی بهداشت و درمان از سوی مجلس 

محترم، حتما شاهد تحوالت چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.
علی اکبر والیتی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اشراف شما در حوزه 
بهداشت و درمان از جمله سابقه تجربی تخصصی و علمی شما همچنین 
با توجه به مباحث مطرح شده در مجلس درباره وزیر پیشنهادی بهداشت 
نظر شما درباره وی چیست، اظهار داشت: با توجه به فعالیت های علمی و 
اجرایی که در حوزه سالمت و بهداشت و درمان در طول سالیان گذشته 
داشته ام، آقای دکتر هاشمی را از اساتید برجسته در حوزه چشم پزشکی و 
دارای سوابق ارزنده و خدمات فراوان می دانم و در صورت اخذ رأی اعتماد، 
حتما ش��اهد تحوالت چشمگیر از سوی ایش��ان در حوزه مسئولیتشان 

خواهیم بود.

رایزنی قزاقستان و ایران درباره 
همکاری نیروهای زمینی دو کشور

فرمانده نیروی زمینی ارتش قزاقستان در دیدار با وابسته نظامی سفارت 
ایران در آلماتی درباره چشم اندازهای همکاری ارتش دو کشور مذاکره 

کردند.
دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع قزاقستان گزارش داد: سرلشگر مراد مایکییف 
فرمانده کل نیروی زمینی ارتش قزاقستان با سرهنگ حمزه روحی، وابسته 
نظامی سفارت ایران دیدار کرد و طرفین در این دیدار چشم انداز همکاری 

بین ارتش های دو کشور را مورد بحث قرار دادند.

 مرزبندی با فتنه
 شاخص رأی اعتماد به وزرا باشد

یک عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: مجلس باید بر سه 
شاخصه کارآمدی، مرزبندی وزرا با فتنه 88 و در نظر گرفتن سیاست های 

کالن نظام در حوزه های مشخص دقت نظر داشته باشد.
حمیدرضا ترقی اظهار داش��ت: تأکید رهبر معظم انقالب این اس��ت که 
مجلس وظیفه خود را باید در قب��ال وزرای صالح انج��ام دهد، بنابراین 
طبیعی است که تش��خیص صالح بودن وزیر به عهده مجلس است. وی 
افزود: مجلس باید دقت الزم را درباره صالحیت وزرا، چه در بعد تخصصی 
و چه در بعد سیاس��ی، انجام دهد و همچنین توانایی های مختلف آنها را 
بررسی و با دقت و وسواس عملکرد گذشته و مواضع سیاسی آنها را مورد 

بحث قرار دهد.

 تشکیل کابینه با رأی پایین
 مناسب حال هیچ دولتی نیست

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان با اشاره به بررسی 
وزرای پیشنهادی برای کابینه یازدهم در مجلس گفت: نمایندگان 
مجلس باید با بی اعتنایی به برخی رایزنی ها، مالک و معیار خود برای 
اعتماد ب��ه وزرا را عملکرد و برنامه های این اف��راد قرار دهند.محمد 
پهلوان با اش��اره به انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر اظهار داشت: 
مردم در روز 24 خردادماه به شکلی حماسی به وظیفه خود که خلق 

حماسه سیاسی بود عمل و رییس جمهور خود را انتخاب کردند.

نباید برای تخریب وزیر پیشنهادی 
خدمات دیگران را زیر سؤال برد

در پی سخنان حمید رسایی عضو جبهه پایداری، خطاب به وزیر اسبق 
اطالعات، دری نجف آبادی نسبت به این سخنان واکنش نشان داد.

در این جوابیه که در جلسه علنی مجلس قرائت شد، آمده است: »متأسفانه 
در صحبت های آقای رس��ایی به صورت غیرمستقیم نس��بت به وزارت 
اطالعات تحلیل های غلط و ناصوابی بیان شد که اوال خالف واقع و به دور از 
حقیقت است، ثانیا بر خالف مصالح کشور  است و ثالثا تحلیل و مقایسه ها 
نیز دور از واقعیت ها بوده و نباید برای تخریب وزیر پیشنهادی، خدمات 

دیگران را زیر سؤال برد و آنان را تخریب کرد.«

گسترش همکاری مسکو با ایران 
پس از تحویل نیروگاه بوشهر

سفیر روس��یه در تهران تأکید کرد که  مسکو قصد گسترش همکاری با 
ایران را بعد از تحویل نیروگاه بوشهر دارد.

وی گفت که اگر در مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران، تهران از خود 
انعطاف نشان دهد و برخورد گروه موس��وم به 1+5 برای حل صلح آمیز 
مسأله جدی باش��د، این مذاکرات می تواند به موفقیت دست یابد. لوان 
جاگاریان س��فیر روس��یه در ایران در گفتگویی با خبرگزاری نووس��تی 
اظهار داشت که روسیه برای گسترش همکاری با ایران در زمینه استفاده 
صلح آمیز از انرژی هسته ای پس از تحویل نیروگاه اتمی بوشهر آماده است.

اخبار کوتاه 

کارگزارانی بودن جرم نیست
نماینده سابق مردم اصفهان   

حجت االسالم محمد تقی رهبر  

بیش��تر اعضای کابینه دولت یازدهم از حزب کارگزاران و دوره اصالحات 
بوده و در دوره هاش��می و خاتمی کار کرده اند که البته ما موضع مخالفی 
نداریم. س��ن نمی تواند مالک انتخاب اف��راد برای وزارتخانه باش��د. اگر 
وزرای پیشنهادی توانایی کار و همچنین تجربه کافی در زمینه مدیریت 
داش��ته باش��ند، س��ن نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای رد صالحیت 
وزرا باش��د. هیچ کس نمی توان��د پیش بینی خلق حماس��ه اقتصادی را 
کند. ما که از آسمان نیامده ایم، 
 از دل همین م��ردم آمده ایم و 
پیش بین��ی ما باید بر حس��ب 
واقعیت امروز باشد.از کارگزاران 
 ب��ودن ج��رم نیس��ت ول��ی

نش��ان دهن��ده این اس��ت که 
جریان اصالح��ات و کارگزاران 
پشت پرده بیشترین سهم را از 

کابینه دولت دارند.
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نقدمخالفان به وزرای پیشنهادی، فنی، منطقی و علمی باشد

منصور حقیقت پور عضو هیأت رییسه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
بیان این که مخالفان، وزرای پیش��نهادی را به لحاظ فنی، منطقی و علمی نقد کنند، گفت: 

نباید به احواالت شخصی وزرای پیشنهادی در صحن علنی ورود شود.

پرونده کهریزک به 
دیوانعالی ارسال شد

معرفی دهقان  نشانه  
ژرف اندیشی روحانی 

محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری اس��تان تهران در گفتگو با تسنیم 
درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک اظهار داش��ت: ای��ن پرونده و احکام 
صادره برای متهمان به دیوانعالی کش��ور ارسال ش��د تا قضات دیوان درباره 

احکام نظر دهند.
وی همچنین درباره پرونده سه نماینده مجلس هشتم مرتبط با فساد سه هزار 
میلیارد تومانی گفت: احکام این سه نماینده نیز تا هفته آینده صادر خواهد شد.

افتخاری درباره اخبار منتشره مبنی بر تبرئه دو نفر از نمایندگان در این پرونده 
ادامه داد: تا زمانی که حکم صادره به قطعیت نرسد هیچ اظهارنظری نمی توانیم 
بکنیم، حتی اگر متهمان از اتهامات تبرئه ش��ده باشند. این در حالی است که 
پیش از این، شهریاری بازپرس پرونده  از ارسال این پرونده به دادگاه کیفری و 

درخواست اولیای دم برای قصاص متهم خبر داده بود.

دریابان علی شمخانی وزیر اسبق دفاع گفت: به عنوان عضوی کوچک از خانواده 
بزرگ نیروهای مسلح از جناب حجت االسالم والمسلمین دکتر روحانی که با 
دقت نظر و ژرف نگری، بهترین گزینه را برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح انتخاب و به مجلس محترم ش��ورای اسالمی معرفی کردند 
سپاسگزاری می کنم. رییس مرکز مطالعات راهبردی دفاعی از حسین دهقان 
به عنوان مدیری توانمند و دارای اش��راف کامل ب��ه نیازمندی ها و اقتضائات 
داخلی و خارجی نیروهای مس��لح  یاد کرد و افزود: با در نظر گرفتن مجموعه 
شرایط حاکم بر کشور و نیروهای مسلح، معرفی وی را باید انتخاب اصلح نامید. 
به گزارش ایسنا، حسین دهقان که در حال حاضر از سوی رییس جمهور برای 
تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی شده است، در 

دوره وزارت علی شمخانی ،جانشین وی در این وزارتخانه بود.

  ادامه از صفحه یک- از تریبون خبرگزاری های گوناگون 
استفاده کنند و مصاحبه را به حضور در تریبون علنی مجلس 

ترجیح می دهند.
هرچند طبق قانون مجل��س، موافقان و مخالف��ان وزیران 
پیشنهادی بر اس��اس قرعه کشی مشخص شده و به ترتیب 
پشت تریبون قرار می گیرند، ولی طبق همین قانون هر کدام 
از این افراد می توانند بخش��ی از وقت خود را به نماینده ای 
دیگر واگذار کنند. اتفاقی که همیشه در چنین زمان هایی 
 ش��اهد آن بوده ایم و فعاالن در زمینه بررس��ی برنامه های

  وزرا، منتظ��ر فق��ط درآم��دن نام خ��ود در قرعه کش��ی 
نمی نشینند و با صحبت با نمایندگان مخالف و موافق، بخشی 
 از وقت آنها را به خود اختصاص می دهند. انتظار اصفهانی ها

از نمایندگان این ش��هر و البته اس��تان، فعالیت، کوشش و 
نقش آفرینی در روزهای حساس خانه ملت است. بی شک 
وزارتخانه هایی مانند وزارت نیرو، صنایع و معادن، ورزش و 
جوانان، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسالمی و علوم از 
جمله وزارتخانه هایی هس��تند که با مشکالت این روزهای 
اصفه��ان و اصفهانی ها ارتباط مس��تقیم دارن��د و فعالیت 
نمایندگان استان در معرفی و تبیین این مشکالت و برنامه 
های وزیر برای حل آن، انتظار همه صفهانی ها از نمایندگان 

شهر اصفهان در خانه ملت است.

نماینده موافق وزیر پیشنهادي دادگستري دولت یازدهم در 
واکنش به صحبت هاي مهدی کوچک زاده گفت: آن وقت که 

خاوری دزد پول ها را برداشت و فرار کرد چرا ساکت بودید؟
بعد از سخنان مهدي کوچک زاده به عنوان نماینده مخالف 
 و عنوان این ک��ه آقاي پورمحمدي به دلی��ل بي توجهي به 
اشرافي گري در دوران ریاستش و این که به درد این وزارتخانه 
ضد افراط نمي خورد، عبدالرضا عزی��زي به عنوان نماینده 
موافق در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقاي کوچک زاده چرا 
حماسه سیاس��ي و بزرگي که مورد نظر رهبر معظم انقالب 
بوده اس��ت را اینقدر تلخ مي کنید. شما س��وراخ دعا را گم 

کرده اید.
وي افزود: وقتي آقاي خ��اوری دزد رفت هیچ حرفي نزدید، 
آن موقع چرا س��کوت بودید؟ 8 س��ال دولت احمدي ن ژاد 
600 میلیارد دالر پول نفت گرفت و سهم  دو میلیارد دالري 
خانواده شهدا و جانبازان را نداد، ولي شما ساکت بودید و دفاع 
نکردید و در ارایه گفته هایتان براي مخالفت با پورمحمدي، 
آق��اي ربیعي از جانبازان جنگ و کس��ي که60 ماه س��ابقه 
جبهه دارد را تخری��ب کردید. عزیزي اظهار داش��ت: آقاي 
پورمحمدي، در این سال ها یک لحظه از عمرش را خارج از 
نظام نبود و معتقد نظام بوده است. وی از خانواده خوشنام و 

از نوادگان آیت اهلل حائري یزدي است. 

نماینده م��ردم خوي در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: 
اختالف سلیقه ها نباید مبناي ارزیابي رأي اعتماد به وزیران 

پیشنهادي دولت یازدهم قرار گیرد.
مؤید حسیني صدر در حاشیه جلسه علني روز چهارشنبه 
مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با خبرنگار سیاسي ایرنا، 
افزود: کشور در ش��رایطي قرار دارد که مي بایست همه قوا 
کمک کنند تا مشکالت برطرف ش��ود و در مسیر پیشرفت 

قرار گیرد.
وي تصریح کرد: شاه بیت مشترک سخنان مخالفان وزیران 
پیشنهادي، انتخابات س��ال88 بود، آنها به دنبال موشکافي 
آن دوران هس��تند. نماینده مردم خوي در مجلس شوراي 
اس��المي اظهارداش��ت: مردم در انتخابات 24 خ��رداد ماه 
سال۹2 و با خلق حماسه سیاس��ي به همه موضوعات »نه« 
گفتند و خواس��تار پرهیز از تفرقه افکني و برخورد چکشي 
با افراد هستند. حسیني صدر خاطرنشان کرد: کشور امروز 
نیازمند همدلي، وحدت و یکپارچگي است و نمایندگان نباید 

اعتنایي به برخي گفته ها و حرف ها داشته باشند.
وي همچنین درم��ورد وضعیت وزیران پیش��نهادي دولت 
یازدهم گفت: به نظر مي رسد اکثریت وزیران پیشنهادي از 
مجلس رأي اعتماد خواهند گرفت و درست نیست موضوعات 

گذشته امروز باردیگر به بحث و تبادل نظر کشیده شود.

نایب رییس مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به سوابق 
پورمحمدی در حوزه قضایی گف��ت: حضور پورمحمدی در 
دولت سطح تصمیم سازی این نهاد را ارتقا می بخشد و موجب 

افزایش کارایی دستگاه اجرایی می شود.
در ادامه جلسه مجلس شورای اس��المی در بررسی سوابق 
وزرای پیشنهادی دولت، محمد حسن ابوترابی فرد  نماینده 
مردم تهران و نایب رییس مجلس اظهار داش��ت: امیدوارم 
دولت تدبیر و امید و رییس جمهور محترم در انجام وظایف 
خود موفق باشند و در این مقطع حس��اس از تاریخ انقالب 
 اسالمی ش��اهد عالی ترین س��طح تعامل و همکاری قوای 
س��ه گانه به خصوص نهاد قانون گذاری و دس��تگاه اجرایی 
در راه اهداف نظام اس��المی و امام که امروز درکالم و منش 
رهبری تجلیلی یافته است باشیم. ابوترابی فرد افزود: براساس 
مأموریت های موضوع فصل11 قانون اساس��ی مسئولیت 
ایجاد و تصویب هماهنگ��ی ارتباط دول��ت و وزارتخانه ها و 
سایر دستگاه های اجرایی با قوه قضاییه در راستای کاهش 
عناوین مجرمانه و قضازدایی به منظور ارایه خدمت به نظام 
دادرسی و قضایی کشور توسط دستگاه های اجرایی با هدف 
 تضمین عدالت، گسترش و مشارکت و تدقیق جایگاه و حیطه 
نظام دادرسی و نظام شهروندی به عهده وزارت دادگستری 

است.

مجلس مجلسنقد مجلس

 اصفهانی های مجلس
 فقط مصاحبه می کنند!

چرا وقتي خاوری فرار کرد 
ساکت بودید؟

اختالف سلیقه ها نباید 
معیار رأي به وزیران باشد

حضور پورمحمدی موجب 
افزایش کارایی دستگاه ها
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پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اس��المی درباره رأی 
اعتماد به وزیران پیش��نهادی از ش��بکه خبر تلویزیون و رادیو 
فرهنگ با استقبال گس��ترده مردم رو به رو شده و در خانه ها و 
جمع خانواده ها و در ادارات و فروش��گاه ها یا از طریق رادیوی 

خودروها این گفتگو ها دنبال می شود.
مطابق اصل 6۹ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران »مذاکرات 
مجلس شورای اسالمی باید علنی باش��د و گزارش کامل آن از 
طریق رادیو و روزنامه رس��می برای اطالع عموم منتشر شود.« 
این اصل در تمام33 سالی که از عمر مجلس شورای اسالمی می 
گذرد اجرا شده و در س��ال های اخیر گاه تلویزیون نیز مبادرت 
به پخش مذاکرات کرده اس��ت، اما پخش مستقیم مذاکرات به 
شکل سه روز اخیر شاید بی سابقه باش��د که اوال به این دلیل و 
ثانیا به دلیلی که خواهد آمد باید از رییس سازمان صدا و سیما 

تشکر کرد.
مهم ترین علت اس��تقبال مردم از مذاکرات مجلس این اس��ت 
که برخالف آنچ��ه از تریبون های مختلف القا می ش��ود، مردم 
اتفاقا به مقوله سیاس��ت و مناس��بات قدرت عالقه مندند و به 
رغم نظر ش��اعر می دانند » قطار سیاس��ت خال��ی نمی رود«، 
 خاصه این ک��ه دریافته اند سیاس��ت، امری انتزاع��ی و جدا از 
واقعیت ه��ای ملموس زندگی نیس��ت و بر اقتصاد و معیش��ت 
 آنان تأثی��ر می گذارد و دی��ده اند به کار گی��ری تعابیری چون

»کاغذ پ��اره بودن قطعنامه ه��ا« چه تأثیری بر کار و کس��ب و 
زندگی مردم بر جای گذاشته است.

وجه دوم عالقه و اقبال عمومی این است که تا بوده از این رسانه 
یک صدا ش��نیده ش��ده، اما هر گاه در برنامه ای امکان گفتگو 
و انعکاس چند ص��دا فراهم آمده مردم اس��تقبال کرده اند. راز 
تماش��ای مناظره های انتخاباتی ی��ا  پیگی��ری دفاعیات وزیر 
ارش��اد دولت اصالحات در روزهای رأی اعتماد و استیضاح یا تا 
شبانگاهان پای جلسات محاکمه شهردار وقت تهران نشستن، 
همین بود که دو طرف گفتگو می کردند؛ یکی می گفت و دیگری 
می شنید، آنگاه طرف دوم می گفت و اولی می شنید و درباره هر 

دو مردم داوری می کردند.
  آنق��در م��ردم از رس��انه رس��می )مصطلح ب��ه رس��انه ملی( 
ت��ک صدای��ی و »خ��ود گویی و خ��ود پس��ندی و احس��اس 
هنرمندی« دیده و ش��نیده اند که هر گاه با ت��رک عادت رو به 
 رو می شوند و احس��اس می کنند به شعور آنان احترام گذاشته 

می شود، استقبال می کنند.
مهم تر این که می خواهن��د بدانند مجلس اصولگرایان در قبال 
رییس جمهوری که ب��ا  قریب1۹میلیون رأی برگزیده ش��ده 
چه رفتاری پیش��ه می کند. م��ی خواهند بدانن��د نمایندگان 
برسر فهرست پیشنهادی رییس جمهوری که به کانون امید و 
 محور وحدت ملی بدل شده چه می آورند و »بار خاطر«  دولت 

می شوند یا »یار شاطر« آن.
دلیل دوم و اصلی سپاس از سازمان صدا و س��یما اما این است 
که مردم با مجلس اصولگرا بیشتر آشنا ش��دند. شماری از این 
نمایندگان برای اولین بار به مجلس راه یافته اند و کمتر شناخته 
شده اند. رفتار برخی به گونه ای بود که صدای بازیگر سرشناس 
سینما )پرویز پرستویی( را هم درآورد و گفت:»آبروی مجلس 

را بردند.«
البته اظهار نظر، حق هر نماینده است و شاید توهین کنندگان 
را نیز نتوان تحت تعقیب قرار داد، اما پخش مستقیم و پوشش 
تلویزیونی مردم را با گفتار و رفتار برخ��ی نمایندگان و اولویت 
دغدغه های آنان  و خاس��تگاه و تعلقات فکری و سیاسی شان 

بیشتر آشنا کرد.
اکنون بهتر می توان دریافت که مجلس تا چه حد به چهره های 
شاخص سیاس��ی نیاز دارد و اعمال نظارت اس��تصوابی، حزبی 
نبودن انتخابات پارلمانی و کاهش مشارکت مردم تا چه اندازه 
بنیه فکری و تحلیلی مجلس را ضعیف کرده تا حدی که گاه خود 

نمی دانند چه می خواهند بگویند.
زنان ایران نی��ز دیدند و در واقع ندیدند ک��ه نمایندگان زن چه 
نقش��ی در مذاکرات و مجلس دارن��د، بودند اما ان��گار نبودند. 
همچنین مردم دیدن��د برخی نماین��دگان که ب��ا ادعای حل 
مش��کالت مردم به مجلس راه یافته اند چه دغدغه هایی دارند. 
آنقدر که عالقه دارند افکار دیگران را بکاوند و آدمی در حد یک 
وزیر پیشنهادی ولو با سابقه وزارت را به اقرار علیه خود وادارند 

مشتاق شنیدن برنامه ها و راهکارهای او نبودند.
این که ریی��س جمهور منتخ��ب اکثریت، ناگزی��ر از اخذ رأی 
اعتماد از نمایندگان حامی رقیبان خود باش��د البته مسبوق به 
سابقه است، هر چند به نظر نمی رسد آقای روحانی در این مورد 
خاص مشکل حادی داشته باشد و به جز اقلیت افراطی دیگران 
همراهی نش��ان خواهند داد، اما باز این پرسش در اذهان پدید 
آمده اس��ت که چرا برآیند آنچه از زبان ش��ماری از نمایندگان 

شنیده می شود با میانگین افکار عمومی هم سو نیست؟
 با این همه باید اذعان داشت که لحن و رفتار مجلس نشینان در 
سه روز اخیر  هر روز به نس��بت روز قبل بهبود یافته و از ادبیات 
پرخاش و تکرار صدها ب��اره یک واژه به بیان منطقی تر س��وق 
داده ش��ده و این اصالح را به میزان معتنابهی می توان ناشی از 
پخش مستقیم تلویزیونی و واکنش های منفی جامعه درقبال به 
کارگیری پاره ای الفاظ موهن و حتی رکیک یا بعضا استهزاآمیز 

دانست.
عطار نیشابوری می گوید: زلیخا دیدن و یوسف شنیدن/ شنیدن 

کی بود مانند دیدن؟
اگر چه حکایت رأی اعتماد، نس��بتی با داس��تان یوسف و زلیخا 
نداشت و ندارد، اما همچنان می توان گفت شنیدن ، کی بود مانند 
دیدن، چرا که به صرف شنیدن مذاکرات از رادیو، توفیق آشنایی 
با بزرگانی چون آقای بزرگواری و نادر قاضی پور به دست نمی آمد. 

آقای حمید رسایی البته حکایت جدایی دارد... .

گفتاری در ستایش پخش مستقیم تلویزیونی جلسات رأی اعتماد

 خیابان های قاهرهشنیدن، کی بود مانند دیدن؟!
به میدان جنگ تبدیل شدند

ش��بکه های تلویزیونی عرب زبان از توق��ف حرکت قطارها 
 در سراس��ر مص��ر و کش��ف س��الح در می��ان طرف��داران 

اخوان المسلمین خبر دادند.
العربی��ه لحظات��ی پی��ش در خب��ری ف��وری اع��الم کرد 
که حرک��ت قطارها در تم��ام مصر متوقف ش��د. همچنین 
 نیروه��ای امنیت��ی در جری��ان پاکس��ازی می��دان ه��ای 
رابعه العدویه و النهضه از تحصن کنندگان و طرفداران اخوان 
المسلمین نزد ش��ماری از تحصن کنندگان سالح و تیرباز 
کشف کردند. در همین راس��تا المیادین نیز گزارش داد که 
نیروهای امنیتی و افراد مسلح ناشناس در میدان مصطفی 

محمود با یکدیگر درگیر شده اند.

 رایزنی اردوغان و داوداوغلو 
با مقامات جهان درباره مصر

نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه به رایزنی با مقامات 
جهان درباره حوادث خشونت آمیز مصر پرداختند.

تحوالت خش��ونت بار مص��ر با نگران��ی از س��وی مقامات 
آنکارا دنبال می ش��ود. بر این اس��اس مداخل��ه ارتش مصر 
در اعتراض��ات حامیان محمد مرس��ی ریی��س جمهوری 
 برکنار ش��ده مصر در قاه��ره نگرانی رجب طی��ب اردوغان 
نخست وزیر ترکیه را به دنبال داشته است. این در حالی است 
که نیروه��ای امنیتی و پلیس مصر عملی��ات پایان دادن به 
تحصن طرفداران اخوان المسلمین و مرسی را آغاز کرده اند. 
در همین رابطه احمد داود اوغلو وزیر خارجه و نخست وزیر 
ترکیه از زمان آغاز خشونت های اخیر در مصر سرگرم رایزنی 

تلفنی با مقامات مختلف جهان هستند.

سازمان ملل کشتار نمازگزاران 
در نیجریه را محکوم کرد

 س��ازمان مل��ل متح��د و انگلی��س اق��دام ش��به نظامیان 
بوکو حرام در قتل عام نمازگزاران را محکوم کردند.

اقدام ش��به نظامیان وابس��ته به گروه بوکو ح��رام که طی 
 آن44 نف��ر از نمازگ��زاران مس��جدی در ایال��ت بورن��و 
قتل عام شدند، با انتقاد شدید سازمان ملل متحد و انگلیس 
روبه رو شد. در حمله ای که بامداد یک شنبه گذشته به این 
مسجد انجام ش��د، گروهی از ش��به نظامیان با به تن کردن 
یونیفورم ارتش و در تاریکی به روی نمازگزاران آتش گشودند.

اخبار بین الملل



یادداشت

 راه اندازي آزمایشي 
پروژه تله سيژ ناژوان

مدير طرح س��اماندهي ناژوان اعالم كرد: پروژه تله س��يژ ناژوان به 
صورت آزمايشي راه اندازي شد.

غالمرضا س��اكتي گف��ت: بعد از ح��دود يک ماه گردش آزمايش��ی 
صندلی ها با كيس��ه های خاک، ديروز برای اولين بار و توسط چند 
نفر از مديران شهری از جمله دو تن از اعضای شورای اسالمی شهر 
 اصفهان و مدير ناژوان، پروژه تله س��يژ ناژوان به صورت آزمايش��ي 

راه اندازي شد.

 امكان كشت پایيزه چغندرقند
 در رودشت وجود دارد

رييس بخش تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند مركز تحقيقات 
كش��اورزي اصفهان گفت: تحقيقات انجام شده در اين بخش نشان 
مي دهد كه امكان كش��ت پاييزه چغندرقند در رودش��ت اصفهان 

وجود دارد.
محمدرضا جهاد اكبر در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: باتوجه به افزايش 
قيمت هزينه حمل و نقل نياز به مناطقي از استان اصفهان كه بتوانند 
توليد پايداري براي كارخانه هاي قند استان داشته باشند به شدت 

احساس مي شود.

 كاميون و مينی بوس
مرگ نوجوان۱۳ ساله را رقم زدند

 برخ��ورد دو دس��تگاه خ��ودروی كامي��ون و مينی ب��وس در محور 
اصفهان – تهران، ۷ مصدوم برجای گذاش��ت و يک نوجوان۱۳ساله 

را به كام مرگ كشيد.
دكتر غفور راس��تين مدير حوادث و فوريت های پزش��كی اس��تان 
اصفهان در گفتگو با ايمنا با بيان اين كه همه مصدومان اين حادثه، 
مرد و بزرگس��ال بودند، تصريح كرد: تمامی اين مصدومان توسط ۳ 
واحد امداد فوريت های پزشكی به بيمارستان گلديس شاهين شهر 

منتقل شدند.

براي معضل بيكاري برنامه ریزي شود
رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار داش��ت: افزايش آمار افراد 
جوياي كار در اين شهر نگران كننده اس��ت و مديران ذيربط بايد براي 
حل اين معضل برنامه ريزي دقيق مبني بر اش��تغالزايي را در دس��تور 

كار قرار دهند.
به گزارش ايمنا عب��اس حاج رس��وليها گفت: در دي��دار هاي مردمي 
بيش از۳۰ درصد مراجعه كنندگان از اين ش��ورا به عنوان امين مردم 
درخواس��ت وصول مطالبات بحق خود در زمينه اش��تغال و حمايت و 
مساعدت از سوي سازمان هايي همچون بهزيستي و كميته امداد بودند.

 خبرنگاران اصفهانی 
از شهربازی رؤیاها دیدن كردند

خبرنگاران استان اصفهان بعد از مراس��م اختتاميه هشتمين جشنواره 
مطبوعات و نمايندگی خبرگزاری های داخلی اس��تان از روند پيشرفت 

شهربازی رؤياها ديدن كردند.
شهرداری اصفهان كلنگ اولين و بزرگ ترين پارک بازی مدرن و جذاب 
كشور را دو س��ال پيش بر زمين زد. در اين راستا ش��هرداری اصفهان با 
مشاركت شركت س��امان گستر اقدام به تأسيس ش��ركت شادی آفرين 
سپاهان نمود تا طرح احداث مدرن ترين و مجهزترين شهرک تفريحی 
و سرگرمی كش��ور را به عنوان يكی از پروژه های خود در بخش خدمات 

تفريحی و گردشگری در دستور كار قراردهد.

گشتی در اخبار 

ارتباطات ، ميزان قدرت علمي 
كشورها را نشان مي دهد

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار اصفهان    
محمد مهدي اسماعيلي

ام��روزه ارتباطات تعيي��ن كنن��ده ميزان ق��درت علم��ي و دانش 
كشورهاس��ت و به دليل دخالت دش��من، ما توان نش��ان دادن تمام 
اطالعات خود به دنيا را نداريم. امروز جمهوري اسالمي قصد ارايه پيام 
خود به جهانيان از طريق ش��بكه هاي ماهواره اي را دارد كه دشمن 
اجازه فعاليت شبكه هاي ماهواره اي عادي و تخصصي ما را نمي دهد.

اگر بخواهيم يک عنصر نقش آفرين در عرصه جهاني داش��ته باشيم 
ناچار به مجهز شدن به قدرت 

ارتباطات هستيم.
در س��ال هاي اخير گام هاي 
خوب��ي در زمينه گس��ترش 
ارتباطات در كش��ور برداشته 
شده است و ش��رايط كنوني 
كش��ور با۱۵س��ال پيش در 
زمينه ارتباطات قابل مقايسه 

نيست.
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چهره روز
دوره آموزشی آتش نشان داوطلب برگزار می شود 

شهاب رضايی مسئول آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت: دوره 
آموزشي آتش نشان داوطلب به صورت ماهانه برگزار مي شود و شركت در اين دوره 

برای عموم افراد آزاد و اين دوره رايگان است.

۳

جمع آوری بيش از 
۱00 متكدی از اتباع 

تحصيل 7 هزار دانش آموز استثنایی در مدارس اصفهانآغاز عمليات مقاوم سازی۱0 هزار واحد مسكونی 

5 گروه جهادی به مناطق 
محروم كشور اعزام شدند

گروه شهر - رمالی، دستفروشی، ايجاد ناامنی و فروش مواد مخدر از جمله 
تخلفات متكديان اتباع خارجی غيرقانونی است.

مدير پيشگيری و رفع تخلفات شهرداری اصفهان از شناسايی و جمع آوری باند 
اتباع خارجی غيرقانونی در اين كالن شهر خبر داد.

احمد رضا ش��فيعی با اعالم اي��ن خبر اظهار داش��ت: در اين عملي��ات كه با 
 همكاری مأموران انتظامی انجام ش��د، بيش از يک صد نف��ر از اتباع خارجی 
غيرقانونی جمع آوری و به اردوگاه اداره اتباع خارجی استان اصفهان منتقل 

شدند.
به گفته مدير پيشگيری و رفع تخلفات ش��هرداری اصفهان، امسال در شش 
عمليات جداگانه بيش از۶۰۰ متكدی بيگانه در اين استان جمع آوري و تحويل 

مراجع مربوط شده است.

مديركل ستاد مديريت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای 
مهر ماه امس��ال عمليات بهسازی و مقاوم س��ازی۱۰ هزار واحد 
مسكونی در روستا ها و شهر های با جمعيت كمتر از۱۰ هزار نفر در 

سطح استان آغاز می شود.
منصور شيش��ه فروش در گفتگو با فارس با اش��اره به اين كه هر 
سال سهميه ای برای بهسازی و مقاوم سازی واحد های مسكونی 
روستا ها و شهر های با جمعيت كمتر از۱۰ هزار نفر اختصاص داده 

می ش��ود، اظهار داش��ت: به صورت ميانگين اين سهميه شش تا 
هفت هزار مورد است. وی به شناسايی واحد های مسكونی نيازمند 
مقاوم سازی و بهسازی توسط بنياد مسكن اشاره كرد و ادامه داد: 
بنياد مسكن برای تمام واحد های مسكونی شناسنامه فنی صادر 
می كند و بهس��ازی و مقاوم س��ازی واحد های شناسايی شده در 
دس��تور كار متوليان امر قرار می گيرد. مديركل س��تاد مديريت 
بحران استانداری اصفهان با اشاره به سهميه امسال استان برای 
بهسازی و مقاوم سازی واحد های مسكونی تصريح كرد: از ابتدای 
مهر ماه امس��ال عمليات بهسازی و مقاوم س��ازی۱۰ هزار واحد 
مسكونی در روستا ها و ش��هر های با جمعيت كمتر از۱۰ هزار نفر 
در سطح استان آغاز می شود. وی با تأكيد بر اين كه مقاوم سازی و 
بهسازی اين واحد ها در يک پروسه زمانی يک ساله انجام می شود، 
افزود: به احتمال قوی مقاوم سازی اين۱۰ هزار واحد مسكونی در 
استان تا مهر ماه سال آتی ادامه دارد. شيشه فروش تأكيد كرد: از 
پنج سال گذش��ته تاكنون ۳8 هزار واحد مسكونی در روستا های 
و ش��هر های با جمعيت كمتر از۱۰ هزار نفر در س��طح اس��تان 

مقاوم سازی و بهسازی شده است.

معاون آموزش و پرورش استثنايی استان اصفهان گفت: حدود 
هفت هزار دانش آموز استثنايی در مدارس مستقل و غير مستقل 

موجود در سطح استان تحصيل می كنند.
سعيد اديب با اشاره به اين كه امسال آموزش استثنايی در تمام 
ش��رايط بايد جزء س��ختی كار قرار گيرد، اظهار داش��ت: از يكم 
فروردين ماه سال ۱۳88 سختی كار آموزش استثنايی قطع شده 
بود، اما از ابتدای تير ماه امسال اين قانون به صورت مجدد نسبت 

به افراد فعال در زمينه آموزش استثنايی اجرا شده است. وی به 
نحوه اجرای سختی كار نس��بت به افراد فعال در بخش آموزش 
استثنايی اش��اره كرد و ادامه داد: س��ختی كار و افزايش حقوق 
اين افراد با توجه به سختی كار آنها براساس معيار هايی محاسبه 
می شود و مدرک تحصيلی و سابقه كار افراد فعال در حوزه آموزش 
استثنايی از جمله اين معيار ها محسوب می شود.  معاون آموزش 
و پرورش استثنايی استان اصفهان با اشاره به تعداد دانش آموزان 
مدارس استثنايی استان تصريح كرد: حدود هفت هزار دانش آموز 
استثنايی در مدارس مستقل و غير مستقل موجود در سطح استان 
تحصيل می كنند. وی با تأكيد بر اين كه حدود هفت هزار و۵۰۰ 
نفر از اين دانش آموزان در مدارس مس��تقل تحصيل می كنند، 
افزود: يک هزار و۵۰۰ نفر از اين دانش آموزان نيز در مدارس عادی 
و به صورت تلفيقی آموزش داده می شوند. اديب با اشاره به يكی 
از مهم ترين مشكالت و كمبود های موجود در مدارس استثنايی 
استان تأكيد كرد: كمبود نيروی مورد نياز برای ارايه آموزش های 
اس��تثنايی به دانش آم��وزان تحصيل كننده در اي��ن مدارس از 

مهم ترين مشكالت آموزش و پرورش استثنايی استان است.

مسئول مركز مطالعات راهبردی و هدايت حركت های جهادی سازمان بسيج 
سازندگی استان اصفهان از اعزام۵ گروه جهادی از اصفهان به مناطق محروم 

كشور خبر داد.
سرهنگ رضايی با بيان اين خبر گفت: طالب، روحانيون و دانشجويان جهادگر 
در قالب گروه های۲۰ نفره به مناطق محروم استان های كهگيلويه و بوير احمد، 

چهارمحال و بختياری، لرستان، بوشهر و اصفهان اعزام شدند. 
رضايی تصري��ح كرد: از يک ماه گذش��ته تاكنون 4۵گروه جهادي از اس��تان 
اصفهان ب��ه مناطق محروم اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد، خوزس��تان، 
چهارمحال وبختياري، كرمانشاه، سيستان وبلوچستان، هرمزگان، كرمان و 
بوشهر اعزام شده اند. گفتنی است سال گذشته بيش از ده هزار نفر از اصفهان 

به اردوهای جهادی اعزام شدند.

س: ایمنا[
]عك

    SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1104 | August 15 ,2013  |  8 Pages

آثار تاريخی بخشی از هويت 
 گروه 
و سند ملی ما ايرانيان است شهر

كه تخري��ب و صدمه به آن 
موجب از بين رفتن تمدن و فرهنگ كهن ايرانی و 
خيانت به نسل های بعدی است كه دسترسی به 

اين آثار ندارند.
در جهان امروز رشد، توس��عه و پيشرفت علمی و 
اقتصادی از شاخصه های فخر و مباهات كشورها 
به يكديگر اس��ت، اما يكی ديگر از م��واردی كه 
می تواند مايه افتخار يک كشور و دستاويزی برای 
جلب و جذب گردشگران باشد، وجود اماكن و آثار 
تاريخی و باس��تانی در آن كش��ور است. آنچه كه 
می تواند هويت و تم��دن ديرينه و كهن يک ملت 
را نش��ان دهد، وجود آثار تاريخی و باستانی يک 
كشور است. همچنين هرقدر جوانان يک كشور از 
گذشته خود مطلع باش��ند و تاريخ نياكان خود را 
با چشم خود مشاهده كنند، احساس تعلق خاطر 

 بيش��تری به كش��ور و وطن خود پيدا می كنند و 
ب��رای حف��ظ و حراس��ت آن نيز بيش��تر تالش 

می كنند.
ايران از جمله كش��ورهايی اس��ت كه با داش��تن 
سابقه ای درخشان و تمدنی كهن، از فرهنگی غنی 
و بی بديل برخوردار است كه كمتر كشوری چنين 
موهبتی را داراست. بديهی است هرقدر پيشينه 
 و گذش��ته يک كش��ور ش��فاف تر و درخشان تر 
باشد، افتخار بيش��تری برای مردم آن محسوب 

می شود.
از طرف ديگر برخی كش��ورهای اس��تعمارگر كه 
يارای مب��ارزه و مقابله ب��ا كش��ورمان را ندارند، 
س��عی می كنند با تاراج فرهنگی و حذف پيشينه 
كهن ايرانی، تسلط و اس��تعمار خود را روز به روز 
بيش��تر كنند. هرقدر فرهنگ و هويت يک كشور 
ضعيف تر ش��ود، امكان تس��لط و بهره كش��ی از 
آن بيش��تر خواهد ش��د. اهميت و ارزش دادن به 

ميراث فرهنگی و تاريخی كش��ور می تواند عالوه 
بر حفظ هوي��ت ايرانی- اس��المی جلوی تهاجم 
فرهنگ غربی را بگيرد. اينجاس��ت كه اهميت و 
ارزش آثار تاريخی و كهن ايرانی نمود بيش��تری 
پيدا می كند.آثار تاريخی بخشی از هويت و سند 
ملی ما ايرانيان اس��ت كه تخريب و صدمه به آن 
موجب از بين رفتن تمدن و فرهنگ كهن ايرانی 
و خيانت به نسل های بعدی است كه دسترسی به 

اين آثار ندارند.
بناهای تاريخ��ی از دو طريق در معرض آس��يب 
و خرابی هس��تند: يكی از طري��ق باليای طبيعی 
مثل زلزله، سيل، باد، طوفان و... كه در اين حالت 
نمی توان ب��ه راحتی از اين بناه��ا محافظت كرد. 
اما دس��ته دوم آس��يب رس��ان ها، عامل انسانی 
است كه به دو صورت آگاهانه و ناآگاهانه صورت 
می گيرد. بعضا مشاهده شده كه برخی افراد برای 
سودجويی و نفع مادی دست به سرقت و قاچاق 

اموال فرهنگی و تاريخی می زنند و در راس��تای 
انتفاع شخصی، هويت و سند ملی و تاريخی كشور 
خود را به تاراج می برند. در اين دسته، عده ای نيز 
با روش ها و ابزارهای مختلف به اين اموال صدمه ها 
و آسيب هايی وارد می كنند كه به هيچ عنوان قابل 
جبران و ترميم نيس��ت. عده ای نيز بدون قصد و 
نيت سوء و با هدف ش��ادی و خوشی لحظه ای به 
ميراث فرهنگی كشور آسيب هايی وارد می كنند 

و باعث تخريب آنها می شوند.
همچني��ن در بعض��ی از اماكن تاريخی نوش��ته 
ش��ده: »عكس��برداری ممنوع«. زيرا نور فالش و 
اش��عه های دوربين بر تصاوير و يا هنر های نقش 
بس��ته بر ديوارها تأثير منف��ی دارد. برخی افراد 
بدون توجه به اين تذكر و دور از چشم مأموران و 
نگهبانان، اقدام به عكسبرداری می كنند و بسيار 
 راضی و خوشحال  هم هس��تند كه توانسته اند از 
مكانی كه هيچ كس اجازه عكس��برداری ندارد، 
تصويری برای خود داش��ته باش��ند غاف��ل از آن 
كه صدمه های جبران ناپذيری ب��ه اين آثار وارد 

كرده اند.
مشاهده شده كه برخی از بازديدكنندگان بر روی 
ديوارها و يا فضای سبز محوطه آثار تاريخی اقدام 
به نوشتن يادگاری می كنند و يا خراش و آسيبی 
بر پيكره بناها وارد می كنن��د و با اين عمل گمان 
می كنند از آنها اثری به جا مانده اس��ت. در حالی 
كه اگر هر بازديدكننده در راس��تای تخريب اين 
اماكن، يک حركت ولو كوچک هم انجام دهد، بعد 
از چند سال ديگر اثری از آن مكان تاريخی باقی 

نخواهد ماند.
در برخی از آثار تاريخی امكان ورود به عمارت ها 
و س��اختمان ها نيز به بازديدكنندگان داده شده 
است. پله های اين عمارت ها به مرور زمان فرسوده 
ش��ده اند، بنابراين بازديدكنن��دگان بايد مراقب 
 باش��ند به آرامی ب��ر روی پله ها ق��دم بگذارند و 
 ب��ا بی توجه��ی به اي��ن فرس��ودگی ها س��رعت 

نبخشند.
از س��وی ديگر متأس��فانه برخی آث��ار تاريخی و 
باستانی كش��ورمان از يک سو مورد بی توجهی و 
بی مهری مس��ئوالن قرار گرفته است. از آنجا كه 
در بسياری از نقاط كشورمان آثار تاريخی و كهن 

وجود دارد، اين امر موجب ش��ده كه مس��ئوالن 
چندان توجهی به همه اين آثار نداشته باشند و به 
مرور و در اثر عدم حفظ و حراست از آنها در حال 

از بين رفتن هستند.
هرقدر فرهنگ و هويت يک كشور ضعيف تر شود، 
امكان تس��لط و بهره كش��ی از آن بيشتر خواهد 
ش��د. اهميت و ارزش دادن به مي��راث فرهنگی 
 و تاريخی كش��ور می تواند عالوه بر حفظ هويت 
ايرانی- اس��المی جلوی تهاج��م فرهنگ غربی 

را بگيرد.
 به عنوان نمونه شهرداری های برخی از شهرهای 
س��نتی و قديمی نيز به منظور عم��ران و آبادانی 
شهر، اقدام به تخريب برخی اماكن و آثار تاريخی 
می كنند و بافت كهن و تاريخی را برای تبديل به 
بافت ش��هری از بين می برند. البته شهرداری ها 
به منظور انجام امور عمران��ی بايد از اداره ميراث 
فرهنگی اجازه دريافت كنند، اما مش��اهده شده 
كه گاهی اوقات اين كار با مجوز يا بدون مجوز به 
صورت اصولی صورت نمی گيرد و بخشی يا همه 
يک اثر تاريخی برای رسيدن به توسعه شهری از 

ميان می رود.
از جمله راه ه��ای مقابله با اي��ن كار غير فرهنگی 
آموزش همگانی به افراد است كه می تواند بسيار 
تأثيرگذار باش��د. گرچه برای كس��انی كه به آثار 
تاريخی صدمه وارد می كنن��د قوانينی به منظور 
مجازات درنظر گرفته ش��ده اس��ت، ام��ا به نظر 
می رسد بهترين راهكار افزايش سطح آگاهی مردم 
درخصوص چگونگی حفاظت از اين آثار و اهميت 

و ارزش حفاظت از آنهاست.
لزوم حف��ظ و صيانت از آثار فرهنگ��ی و تاريخی 
كشور، وظيفه تک تک ايرانيان است و هر ايرانی 
 بايد خ��ود را در برابر حفاظت از ام��وال و ميراث

به دست آمده از گذشتگان مسئول بداند، بنابراين 
شايسته است كه هر ايرانی نسبت به آثار تاريخی 
احساس تعلق خاطر داشته باشد و هر فرد عالوه 
بر اين كه خود مراقب اس��ت به اين آثار صدمه ای 
وارد نشود، در صورت مش��اهده هر گونه تخلف و 
تعدی س��عی كند جلوی اين كار غير فرهنگی را 
بگيرد و در حف��ظ و نگهبانی هويت و تمدن كهن 

ايرانی بكوشد.

خيانت به نسل های بعدی 

به هوش! هویتمان به تاراج می رود

زیر پوست شهر / بازدید خبرنگاران از پروژه شهر رؤیاها

خارجی



چهره روزیادداشت

واگذاری نرخ خودرو به حاشیه بازار
سپردن حوزه به انحصارگران است

رییس شورای رقابت، واگذاری نرخ خودرو به حاشیه بازار را به معنای 
سپردن این حوزه به دست انحصارگران عنوان كرد.

 جمشید پژویان رییس شورای رقابت در گفتگو با ایلنا با بیان این كه
متأس��فانه در حوزه قیمت گذاری خودرو هر روز ش��اهد اظهارنظر 
افراد مختلف هستیم، اظهار داشت: باید دید این اظهارنظرها تا چه 
اندازه با قانون و علم و دانش منطبق است، از آنجایی كه خودرو یك 
انحصار در اقتصاد ماس��ت و دو خودروساز بزرگ حدود 95 درصد از 
بازار كشور را در اختیار دارند، ش��ورای رقابت برای كنترل این بازار 

وارد این حوزه شد.
پژویان خاطر نش��ان كرد: این كه برخی می گویند قیمت خودرو را 
باید حاشیه بازار تعیین كند، به فكر س��ود خود هستند و این جمله 
اختراعی از طرف ایشان اس��ت. واگذار كردن نرخ خودرو به حاشیه 
بازار یعنی واگذاری بازار به دست انحصارگران كه هر گونه كاهش و 
افزایش تولید خودور به ضرر عامه  مردم و باعث سود بیشتر  این افراد 
می شود. وی تصریح كرد: هم اكنون در بیش از150 كشور دنیا نهادی 
با عنوان ش��ورای تنظیم كننده در خصوص تنظیم قیمت بازارهای 

انحصاری وجود دارد.

ایران توانایی تأمین نیاز غذایی 
کشورهای خلیج فارس را دارد

رییس اتحادیه ملی محصوالت كشاورزی ایران گفت: ایران توانایی 
تأمین نیاز غذایی كش��ورهای خلیج فارس را دارد، اما متأس��فانه به 
دلیل مش��كالت بخش كش��اورزی در تأمین نیاز داخ��ل به واردات 

روی آورده ایم.
رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت كشاورزی ایران با اشاره 
به این كه 15 میلیون هكتار سطح زیر كشت محصوالت كشاورزی 
كشور است، اظهار داشت: در كش��ور110تا1۲0 میلیون تن تولید 
محصوالت كشاورزی داریم كه میانگین تولید در هر هكتار ۸ تن است 
كه نسبت به اس��تانداردهای بین المللی و میانگین تولید محصوالت 

كشاورزی كشورهای توسعه یافته بسیار پایین است.

 مجوز پرداخت فوق العاده حقوق
 از آبان ماه

طبق آخرین بخش��نامه ای كه به تأیید بهروز مرادی معاون پیشین 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت دهم رس��یده اس��ت، 
هیأت وزیران اجازه پرداخت فوق العاده به میزان حداكثر تا۲0 درصد 

حقوق و فوق العاده مستمر تا سقف ۲5 درصد را صادر كرده است.
این بخشنامه كه به كلیه دستگاه های اجرایی موضوع تصمیم گیری 
هیات وزیران ابالغ شده مجوز پرداخت فوق العاده حقوق طبق ضوابط 
و تأیید معاونت توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی رییس جمهور از 

آبان سال جاری را داده است.
در این بخشنامه آمده اس��ت كه پیرو مذاكرات انجام شده در جلسه 
مورخ ۲6 تیرماه سال جاری هیأت وزیران در خصوص اجازه پرداخت 
فوق العاده ویژه موضوع بن��د10 ماده 6۸ قان��ون مدیریت خدمات 
كشوری به میزان حداكثر تا ۲0 درصد حقوق و فوق العاده مستمری 
با رعایت سقف ۲5 درصد از مشاغل با تأیید معاونت توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی رییس جمهور، به آگاهی می رساند با استناد به ماده 
۲9 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و براساس مشروح مذاكرات 
دولت و تأیید رییس جمهور محترم وقت، اج��رای مصوبه مذكور از 
آبان ماه سال جاری و پس از پیش بینی در موافقتنامه های متبادله 

اعتبارات هزینه ای امكان پذیر خواهد بود.

زعفران چینی هم رسید!
عضو شورای ملی زعفران نسبت به توسعه كشت گلخانه ای زعفران 
در چین هشدار داد و به ایسنا گفت: توسعه كشت های گلخانه ای در 
كشوری مانند چین و تولید زعفران های تقلبی كه عمدتا در امارات 
و هند تولید می ش��ود، خطر جدی برای این محصول استراتژیك و 

دارای مزیت ایرانی است.
علی حسینی اظهار داشت: ایران 95 درصد زعفران را در جهان تولید 
می كند و هیچ كشوری نمی تواند خطری برای ایران در بازار زعفران 
به شمار آید، اما توسعه كشت های گلخانه ای در كشوری مانند چین 
و تولید زعفران های تقلبی كه عمدتا در امارات و هند تولید می شود 
خطر جدی برای این محصول استراتژیك و دارای مزیت ایرانی است.

وی افزود: در كش��ت گلخانه ای زعفران، عملك��رد این محصول باال 
می رود، اما به همان میزان كیفیت و قیمت تمام شده زعفران كاهش 
می یابد كه به همین دلیل توس��عه این نوع كشت برای بازار زعفران 
ایرانی می تواند خطر آفرین باش��د. همچنین زعفران های تقلبی كه 
غالبا گیاهان رنگ شده هستند در امارات از سوی متخصصان هندی 
تولید ش��ده كه به نصف قیمت زعفران عرضه می شوند، اما این نوع 

زعفران برای سالمت انسان خطرآفرین است.

اخبار کوتاه

4
وعده معاون اول برای جلوگیری از واگذاری  معادن  به     تأمین  اجتماعی

داریوش اسماعیلی رییس كمیته معدن مجلس گفت: با جهانگیری معاون اول رییس جمهور به تفصیل 
در خصوص واگذاری غیر قانونی معادن۲ و 3 گل گهر صحبت كردیم كه معاون اول رییس جمهور وعده 

داد كه این موضوع را پیگری كند و مانع از این واگذاری شود.
 زمینه ورود شرکت های استانی 
سهام عدالت به بورس فراهم شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  

حمیدرضا فوالدگر 

با توجه به نام��ه رهبر معظم انقالب به رییس جمه��ور وقت و همچنین 
مواد34 تا 3۸ اص��ل44 قانون اساس��ی باید زمینه ورود ش��ركت های 
استانی سهام عدالت به بورس فراهم ش��ود. برای این كه در مدت زمان 
 كمتری زمینه ورود س��هام عدالت به بورس فراهم شود، استفساریه ای

دراین زمینه تصویب شد كه شركت های استانی سهام عدالت در قالب 
سهامی عام باش��ند. در جلسه 
آخر ش��ورای عال��ی اصل44  
قانون اساسی آیین نامه ها برای 
ورود س��هام عدالت به بورس 
تصویب ش��ده اس��ت. س��هام 
عدالت ابتدا به فرابورس خواهد 
رف��ت و در صورتی ك��ه بتواند 
ش��رایط بورس را كسب كند 
به بازار بورس ارایه خواهد شد.
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سهل آبادی رییس خانه 
صنعت و  معدن ایران شد

5s راه اندازی طرح 
در اداره کل پست  اصفهان

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان به س��مت ریاست خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران انتخاب شد. 

در مجمع عمومی خانه های صنعت، معدن و تجارت كل كشور كه در هتل اوین 
تهران برگزار شد، سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اكثریت آرا به عنوان رییس 

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران انتخاب شد. 
سهل آبادی با بیان این كه در جلسه پیشین شورای مركزی خانه های صنعت، 
معدن و تجارت سراسر كشور، بازنگری در ساختار خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران و تدوین اساسنامه جدید  دردستور كار قرار گرفت، اظهار داشت: در پی 
این تصمیم مجمع عمومی با حضور نماینده وزیر تشكیل و اساسنامه جدید 
تصویب ش��د و س��یدمحمدرضا مرتضوی، معراج محرابی، رمضان بهرامی و 

جهانگیری به عنوان اعضای هیأت رییسه انتخاب شدند. 

مدیركل پست استان اصفهان گفت: اجرایی كردن طرح 5s در اداره كل پست 
اصفهان كلید خورده است.

 سید سعید رجالی با اشاره به اهمیت آراستگی محیط كار اظهار داشت: طرح 
5s را به منظور آراستگی محیط كار آغاز كردیم و امیدواریم به هدف مورد نظر 
دس��ت یابیم. وی گفت: طرح 5s طرحی است كه به آراس��تگی و نظم ادارات 

كمك می كند.
 وی ادامه داد: برای انجام این طرح، مشاورانی انتخاب شد كه  در حال اجرایی 
كردن این طرح هستند و جلسات آموزشی نیز در همین زمینه برگزار گردیده 
است. مدیركل پست استان اصفهان بیان كرد: این طرح در حال حاضر در ناحیه 
پستی نشاط و اداره كل پس��ت اصفهان در حال اجرا شدن است و قصد داریم 

نواحی پستی دیگر را نیز در روند اجرای این طرح قرار دهیم.

در آخرین جلسه كمیته عالئم برگزار شده در مرداد ماه سال 
جاری، ۲۲ پروانه اس��تاندارد تیرچه و بلوک های سقفی به 

دلیل مغایرت با استانداردها باطل گردیده است.
شفیعی مدیر كل استاندارد اس��تان اصفهان گفت: اهمیت 
و حساسیت مبحث استانداردس��ازی مصالح ساختمانی و 
تأثیر آن در حفظ آرامش روانی و امنیت جسم و جان ساكنان 
 س��اختمان ها ،  وظیفه بن��ده و همكارانم در ای��ن اداره كل 

را  صدچندان كرده است.
مدیر كل استاندارد استان اصفهان ادامه داد: متعاقبا اعمال 
برخوردهای قهری و قانونی در برابر متخلفین و س��وداگران 
جان و مال مردم را توجیه كرده و چه بس��ا سطح انتظارات 

اینچنین را بیش از پیش ارتقا می دهد.
وی با بیان این نكته كه هرگونه كم فروشی و تقلب در تولید 
محصوالت س��اختمانی به قیمت جان م��ردم تمام خواهد 
ش��د،  افزود : بازرسین اداره كل اس��تاندارد و كارشناسان ما 
 در مواجهه با این موارد كه مس��تقیما با سالمتی و آسایش 
مصرف كنندگان ارتباط دارد ، مطلقا مسامحه و چشم پوشی 
نداشته و با افتخار از تمامیت حقوق مردم عزیز و همشهریان 
گرامی دفاع خواهیم نمود تا به این ترتیب كمترین آسیب ها 

و خسارت ها هم  متوجه همشهریان عزیز نشود.

وزیر پیشنهادی جهاد كشاورزی با تأكید بر این كه نتیجه بی 
توجهی به خودكفایی محصوالت كشاورزی این بود كه بیش 
از14میلیارد دالر واردات به كشور داریم، گفت: باید جلوی 

واردات بی رویه محصوالت كشاورزی را گرفت.
محمود حجتی با بیان این كه امیدوارم با رأی اعتماد ش��ما 
در خدمت كش��اورزان، روس��تاییان و ملت باشم، گفت: در 
سندهای یك و 9 اصل 44 قانون اساس��ی بر افزایش تولید 
كشاورزی تأكید ش��ده اس��ت تا در بخش نیازهای عمومی 
كش��ور به خودكفایی برس��د. وی افزود: س��ند چشم انداز 
یك قانون باالدستی دیگر است كه توس��عه یافتگی كشور 
و برخورداری از امنیت غذایی با تكیه بر تولید و خودكفایی 
در محصوالت اساسی كش��ور در آن مورد توجه قرار گرفته 
است. وزیر پیشنهادی جهادكش��اورزی با اشاره به ماده 1۸ 
قانون برنامه چهارم، اظهار داش��ت: ماده 16 و 143 تا 149 
برنامه پنجم هم اهدافی مانن��د نیل به خودكفایی در تولید، 
افزایش ارزش افزوده ساالنه 7 درصد، ارتقای كیفی تولیدات 
كش��اورزی، نوس��ازی ناوگان و ادوات، انجام عملیات آب و 
خاک، ارتقای سطح كمی حمایت از كشاورزی برای رسیدن 
به حداق��ل 35 درص��د از ارزش تولیدات و افزایش س��االنه 
س��هم پژوهش به نیم درصد از تولید داخلی از دیگر اهداف 

باالدستی است.

مدیرعامل بانك مسكن با بیان این كه پرداخت وام مسكن 
مهر متوقف نشده است به فارس گفت: تعهد بانك پرداخت 
 وام مس��كن مهر تا س��قف50 هزار میلیارد تومان اس��ت، 
بنابراین اگر از این س��قف عبور كنیم پرداخت وام را متوقف 

می كنیم.
قدرت اهلل شریفی در پاسخ به این س��ؤال كه گفته می شود 
قراردادهای جدید وام مسكن مهر از دو روز گذشته متوقف 
شده است افزود: تعهد بانك مسكن برای پرداخت وام مسكن 
مهر تا س��قف50 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت، بنابراین 
پیش بینی های این بانك حاكی از این است كه پرونده های 

موجود در بانك مسكن به این میزان خواهد رسید.
وی تأكید كرد:پرداخت وام مسكن مهر متوقف نشده است 
بلكه به این شكل شده است كه چون تعهد بانك مسكن برای 
پرداخت وام مسكن مهر تا سقف 50 هزار میلیارد تومان بوده 
است، بررسی های ما این گونه بوده كه نباید پرداخت ها از این 

سقف تجاوز كند.
شریفی ادامه داد: قراردادهایی در بانك مسكن وجود دارد و 
مراجعه كنندگان بدون مشكل وام خود را اخذ می كنند، اما 
بررسی ها این گونه بوده است كه اگر پرونده های موجود در 
بانك مسكن از این سقف50 هزار میلیارد تومان باال نزند ما 

پرداخت وام مسكن مهر را متوقف نمی كنیم.

وزیر پیش��نهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان این 
كه تنها راه نجات ما ایجاد ش��غل اس��ت و شغل است و 
شغل، این وزارتخانه را مس��ئول ایجاد اشتغال دانست و 
گف��ت: وزاتخانه تبدیل به حیات خلوت و سیاس��ت زده 

شده است.
علی ربیعی در جلسه بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی 
 دولت یازدهم در مجلس ش��ورای اس��المی در دفاع از 
برنامه های خود در این وزارتخانه گفت: متأسفانه این بار 
برای تصدی پست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرعه 

به نام من افتاد.
 از زم��ان دول��ت رجایی تاكنون س��ه بار ب��رای تصدی 
این پس��ت به من پیش��نهاد ش��ده بود، اما امروز قبول 
 كردم، به این دلیل كه وضعیت را ب��ه گونه ای دیدم كه 
هر كس در هر جایگاهی با توجه به شرایط پیچیده امروز 

اگر بتواند باید به میدان بیاید.
 وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان این كه

آس��یب های اجتماعی رو به گسترش است و بیكاری به 
دغدغه ملی تبدیل شده است، افزود: بخشی از جامعه به 
دلیل هزینه های باالی درمان دچار س��ختی ش��ده اند، 
بنابراین توجه به این موضع در رئوس برنامه های بنده در 

صورت اخذ رأی قرار خواهد گرفت.

کشاورزی مسکناستاندارد اشتغال

ابطال پروانه استاندارد22 
واحد متخلف تیرچه و بلوک

واردات 14 میلیارد دالری 
محصوالت کشاورزی

 وام مسکن مهر
 متوقف نشده است

 وزارت کار را به 
حیات خلوت تبدیل کردند
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نمایش��گاه  چهارمی��ن 
گروه 
مخاب��رات، اقتصاد تخصص��ی 

صنای��ع  و  ارتباط��ات 
وابسته، هفتمین نمایشگاه تخصصی اتوماسیون 
صنعتی و ابزار دقیق و دومین نمایش��گاه فروش 
رایانه و تجهیزات دیجیتال به صورت همزمان در 
محل نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان گشایش یافت.  
 رییس هی��أت مدیره ش��ركت نمایش��گاه های 
بین المللی استان اصفهان گفت: صنعت مخابرات 
یكي از صنایع كلیدي كشور اس��ت كه مي تواند 
موتور محرک بس��یاري از فناوري هاي پیشرفته 
دیگر باشد. از این رو رشد توانمندي های داخلي 
در این زمینه و ج��ذب اعتبارات بیش��تر در این 
حوزه تأثیر بس��زایي در تحقق توس��عه اقتصادي 

پیش بیني شده كشور خواهد داشت.     
مهدی رقای��ی در مراس��م افتتاحی��ه چهارمین 
نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع 

وابسته با اشاره به این كه شناخت كامل ساختار 
این صنع��ت، اجزای توانمن��د، امكانات موجود و 
س��طح ایده آل آن مقدم بر هر كار دیگري است، 
اظهار داشت: به نظر می رسد به جای كلی نگری 
و به موازات پرداختن به مشكالت كلی این بخش 
باید دید اساس��ا این صنعت در می��ان مجموعه 
صنایع كشور، چه جایگاهي مي تواند داشته باشد 
و چشم اندازهاي آینده آن چیست. در این صورت 
می توان انتظار داش��ت كه این صنعت قدرتمند 
و اثرگذار دهه های اخیر، با اقتصاد كالن كش��ور 
 در تعامل ب��وده و در تولید ارزش افزوده كش��ور 

نقش آفرینی كند.    
وی تحقیق، توسعه و پیش��رفت نرم افزاري را از 
موارد مهم و كلیدی در صنعت مخابرات دانست و 
افزود: اگر دولت با حمایت هاي خود ایجاد انگیزه 
كرده و نیروه��اي متخصص، باتجرب��ه و كارآمد 
را جذب كند، ن��ه تنها مي ت��وان نیازهاي ملی را 
برآورده س��اخت، بلك��ه توان صادرات گس��ترده 

فناوری در این عرصه را نیز خواهیم داشت.
رقایی با اش��اره به مشكالت ش��ركت هاي بزرگ 
مخابراتي جه��ان، تأكی��د كرد: در این ش��رایط 
ق��درت چانه زني بیش��تري نس��بت به گذش��ته 
براي جذب هم��كاري تكنولوژیك وج��ود دارد، 
بنابراین به خوبی و از طریق برنامه ریزی می توان 
فرصت هایي كه در زمینه توسعه تكنولوژي و نیل 
به منافع بلندمدت كش��ور در این صنعت موجود 

است را مورد استفاده قرار داد.
وی با تأكید بر این كه به روز بودن و مجهز شدن 
ب��ه تجهیزات مخابرات��ي هم براي خ��ود صنعت 
مخابرات كش��ور مفید و س��ود آور بوده و هم در 
توسعه سایر صنایع پیشرفته حایز اهمیت است، 
خاطر نش��ان س��اخت: حضور در نمایشگاه ها به 
نوعی پیگیری موازی همه این اهداف در كنار هم 
است. نمایشگاه ها هم در بخش دانش و تكنولوژی 
و هم در بخش فرص��ت های س��رمایه گذاری و 
 ش��ناخت روش ها و الگوهای جدی��د حرف های 

تازه ای برای گفتن دارند.   
 رییس هی��أت مدیره ش��ركت نمایش��گاه های 
بین المللی اس��تان اظهار امی��دواری كرد ایران 
عزی��ز از بهره ب��ردار صرف فن��اوري ب��ه یكي از 
كش��ورهاي صاحب فناوري مخابراتي در س��طح 
منطقه و جه��ان و در حوزه ه��اي بهره برداري و 
 پشتیباني، طراحي سیس��تم و ساخت تجهیزات

 تبدیل شود. 

دانش ارتباطی به شاخصه مهم قدرت 
کشورها تبدیل شده است

معاون سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان نیز در 
ادامه گفت: انقالب ارتباط��ی در دهه های اخیر 
باعث شد نظریه دهكده جهانی مك لوهان بسیار 
زودتر از آنچه او پیش بینی كرده بود، محقق شود.

محمد مهدی اس��ماعیلی در مراس��م افتتاحیه 
چهارمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات 
و صنایع وابسته كه از۲۲ تا ۲5 مرداد ماه در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در 
پل شهرستان دایر است، افزود: در گذشته وسعت 
و جمعیت از ش��اخصه های مهم قدرت برای یك 
كشور و یا تمدن بود، اما بی شك امروزه باید دانش 
ارتباطی و قدرت اطالعاتی را به عنوان ش��اخصه 

مهم قدرت كشورها قلمداد كرد.  
وی با اذعان به این كه امروزه حوزه امنیت متأثر از 
فناوری های نوین است، اظهار داشت: در قرارگاه 
سایبری استان و پلیس فتا و در دیگر حوزه های 
 امنیت��ی از قدرت فن��اوری های نوین اس��تفاده 
می شود. اسماعیلی نمایش��گاه ها را محلی برای 
گف��ت و ش��نود و تبادل نظ��ر در ای��ن خصوص 
دانست و خاطر نشان س��اخت: برپایی نمایشگاه 
در رشد كمی و كیفی صنعت مخابرات استان نیز 
تأثیرگذار بوده اس��ت و باید قبول كرد نمایشگاه 
استان اصفهان علیرغم محدودیت فضای فیزیكی 

در بسیاری از زمینه ها پیشتازی كرده است.  

اطالعات، عنصر حیاتی پنجم بشر 
همچنین مدیرعامل ش��ركت مخابرات اس��تان 
گفت: امروزه اطالعات و مناب��ع اطالعاتی عنصر 
پنجم حیاتی برای انسان اس��ت. حسین كشایی 

با اش��اره به این كه ام��روز عنصر دیگ��ری به نام 
 اطالع��ات ب��ه عناص��ر چهارگانه حیات انس��ان 
اضافه شده است، بیان داش��ت: در گذشته افراد 
مجبور به حف��ظ اش��عار و قرآن بودن��د، چرا كه 
مخزن اطالعاتی دیگری نداش��تند، اما طی صد 
سال گذشته با بروز و ظهور انواع رسانه ها زمینه 

رشد اطالعات بسیار فراهم شده است. وی برپایی 
نمایشگاه تخصصی مخابرات را مایه خیر و بركت 
صنعت مخابرات استان دانست و افزود: از نظرات 
صاحبنظران در برپایی این نمایش��گاه به خوبی 

استفاده شده است. 
این سه نمایشگاه با حضور110 شركت كننده در 
سه سالن نمایشگاهی دایر است و تا ۲5 مرداد ماه 
طی ساعات بازدید16 الی ۲۲ در این مكان ادامه 

خواهد داشت.   
مدیرعامل شركت مخابرات ایران، معاون سیاسی-

امنیتی اس��تان، معاون فناوری اطالعات شركت 
مخاب��رات ای��ران، مدیرعامل ش��ركت مخابرات 
استان، رییس هیأت مدیره شركت نمایشگاه های 
اس��تان، فعاالن بخش خصوصی و اصحاب رسانه 
در افتتاحیه این نمایشگاه ها حضور داشتند و از 

نمایشگاه ها بازدید كردند.  
همچنین نشست خبری و نشس��ت هم اندیشی 
»انتظارات صنعت ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
اس��تان از دولت جدید« در حاش��یه روز نخست 

نمایشگاه مخابرات برگزار شد. 

رییس هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان؛

تحقق توسعه اقتصادی کشور با رشد صنعت مخابرات  

 تحقیق، توس�عه و پیش�رفت 
ن�رم اف�زاري از م�وارد مهم و 
کلی�دی در صنع�ت مخابرات 
اس�ت واگ�ر دول�ت نیروهاي 
متخصص، باتجرب�ه و کارآمد 
را جذب کند، نه تنها مي توان 
نیازه�اي مل�ی را ب�رآورده 
س�اخت، بلکه ت�وان صادرات 
گسترده فناوری در این عرصه 

را نیز خواهیم داشت



اعالنیادداشت

هفت

از بیماری تا مستند یک ستاره
ابوالفضل پورعرب با تأييد بهبود وضعيت جسماني اش از ساخت يک فيلم مستند خبر داد. پورعرب 
بازيگر سينما و تلويزيون، درباره وضعيت جسماني خود به مهر گفت: به لطف خدا در حال حاضر 

حالم خوب است و روز به روز احساس بهتري دارم.
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 »خط انار«؛ نخستین جشنواره
 ادبی دفاع مقدس

مدير خانه ادبي��ات حوزه هنری 
استان اصفهان گفت: حوزه هنری 
اس��تان اصفه��ان با هم��کاری 
سازمان ها و ارگان های مرتبط با 
دفاع مق��دس به منظ��ور ثبت و 
ضبط خاطرات، رويدادها و روايت 
های هشت سال دفاع مقدس در 
حيط��ه ايثارگ��ری رزمن��دگان 
اس��تان اصفه��ان و ارتق��ای 
دس��تاوردهای ادبی استان و نيز 
کشف استعدادهای برتر و آموزش تخصصی نويسندگان استان اصفهان 
 اولين جش��نواره ادبی دفاع مقدس اس��تان را با عنوان» خط انار« برگزار 

می کند.
وی خاطرنشان کرد: ضمنا نويس��ندگان و عالقه مندان می توانند برای 
شرکت در کارگاه های داستان نويسی، خاطره نگاری، تاريخ شفاهی، نقد 
و بررسی سينمای جنگ تا پايان مردادماه با مراجعه به پايگاه اينترنتی و يا 
تماس با شماره تلفن 2683182-0311  اقدام به ثبت نام نمايند. گفتنی 
است اختتاميه اين جشنواره و معرفی نفرات برگزيده خردادماه 92 همزمان 

با سالروز فتح خرمشهر برگزار می گردد.

 نقاشی های رئالیستی
 بهانه گشایش آرته

نمايشگاه آثار نقاشی الهام زراوندی 
جمعه 2۵ مرداد م��اه در گالری 
آرته اصفهان گشايش يافته و تا30 

مرداد ماه ادامه می يابد.
الهام زراوندی در اين باره گفت: در 
اين نمايشگاه حدود20 اثر نقاشی 
با تکنيک آبرن��گ و رنگ و روغن 
روی بوم در اندازه هايی بين100 
در۷0 تا 3۵ در۵0 سانتيمتر ارايه 
می ش��ود. اين هنرمند با اشاره به 
فضای آثار اين مجموعه افزود: سبک آثار رئاليس��تی است و سوژه هايی 
نظير بنا و فيگور های زنان و فضاهای طبيعت را دربر می گيرد. عالقه مندان 
به بازديد از اين نمايشگاه می تواننداز 2۵ تا 30 مرداد ماه از ساعت1۷تا 21 

به گالری آرته مراجعه نمايند. 

اخالق؛ موضوع محوری نخستین 
جشنواره عکس استانی

کانون عکس اصفهان با همکاری 
اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اقدام به برگزاری جشنواره استانی 
عکس ب��ا عنوان عک��س اخالق 

کرده است.
دبير جش��نواره عکس اس��تانی 
اخالق اظهار داشت: اين جشنواره 
با ه��دف پرداخت ب��ه اخالق به 
عنوان مهم ترين عامل پيشگيری 
از مشکالت بزرگ برگزار می شود.

افشين آذريان افزود: اس��ماعيل عباسی، محمد ستاری و مهدی وثوق نيا 
داوران اين جشنواره هستند. آذريان ادامه داد: در صورت استقبال عکاسان 

استان از اين جشنواره، در سال های آينده نيز پيگيری می شود.

آلبوم موسيقی »يک خيابان سهم يک افس��انه نيست« از سوی شرکت 
فرهيختگان عصر هنر در بازار موسيقی توزيع شد. 

اين آلبوم يک منظومه صوتی براساس اشعار و اجرای انديشه فوالدوند و 
آهنگسازی کارن همايونفر است. اشعار اين مجموعه مضمون دفاع مقدس 
دارد که روايتگر نس��ل پس از جنگ و نگاه آنها نسبت دفاع مقدس است. 
ارکان س��ازنده اين آلبوم هم يکی متولد دهه چهل و ديگری متولد دهه 

ش��صت و ايام جنگ است، اما 
چندان نس��بت به سبک کاری 
يکديگر غريبه نيستند. يکی از 
موفق ترين تجرب��ه های اخير 
اين دو هنرمند آلبوم »خاطرات 
مبه��م« با صدای رض��ا يزدانی 
است. آلبوم »يک خيابان سهم 
ي��ک افس��انه نيس��ت« فصل 
جديدی از فعاليت های هنری 
انديشه فوالدوند است که پس 
از سينما و شعر او اين بار صدا و 
شعر و ادبيات را همزمان تجربه 

می کند.
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 شهر کتاب میزبان 
نقد»در ارتش فرعون«

 فرشچیان به
» ایستگاه صفر« رسید 

»در ارتش فرعون« اثر توبياس وولف و ترجمه منير شاخساري که توسط 
نشر چش��مه در23۷ صفحه عرضه شده، سرگذش��ت شخصي »توبياس 
وولف« در جنگ ويتنام است که با زباني طنز آميز روايت شده است. تقابل 
جالب اين داس��تان تقابل نيروهاي ويتنام جنوبي با نيروهاي آمريکايي 
است. دوست و دش��من و جبهه خودی و غير خودی با طنزی تأثير گذار 
معنای خود را از دس��ت می دهند و تنها گفتمان جنگ اس��ت که در اين 
ميان معنای خ��ود را حفظ می کند. اين اثر بيش از آن که س��اختار رمان 

داشته باشد، يک مجموعه داستان پيوسته است.
جلسه نقد اين کتاب، يک شنبه21 مرداد ماه در شهر کتاب اصفهان شعبه 
مرکزي واقع در چهارباغ عباسي کوچه سينما سپاهان رأس ساعت 1۷ با 

حضور سياوش گلشيري برگزار مي شود.

گروه فرهنگ - سرپرس��ت گروه نمايش��ی نقش جهان گف��ت: تئاتر 
 »ايس��تگاه صفر« ت��ازه ترين نمايش ارايه ش��ده توس��ط گ��روه هنری

نقش جهان اس��ت که بع��د از تئاتر» بخ��ش ش��ماره6 « در همان روند 
کارگاهی توليد شده است. 

پيمان کريمی درباره قصه اين نمايش اظهارداشت: در اين نمايش به دنبال 
قصه آدم هايی هستيم که پول را اصل و فرع زندگی می دانند و گر چه در 

مقطعی کوتاه به همه آمال و آرزوهايشان می رسند ولی ... . 
اين کارگردان عنوان کرد: در اين اجرا هم به لحاظ تکنيکی به اين سمت 
رفته ايم، چرا که اصل کار ما با بازيگران در حين تمرين و اجرا درمی آيد و 
به اصطالح قطعی می شود. اين نمايش از 23 مرداد به مدت 14 شب رأس 

ساعت20 در فرشچيان اجرا خواهد شد.  

الماس ها ابدی اند 

»یک خیابان سهم یک افسانه نیست«

رابطه ها یا شرایط 
گروه فرهنگ -  به نظر می آيد انسان ها بر اساس نياز های 
طبيعی و هنجاری جامعه خويش، مناسب ترين پوشاك را به 
لحاظ جنس، رنگ و شکل انتخاب کرده و استفاده می کنند، 
اما در واقعيت چنين نيست. اين امر شايد در جوامع باستانی 
يا پيش از رنس��انس و قبل از انقالب صنعت��ی اروپا، مصداق 
داشته باشد، اما با ظهور انقالب صنعتی و شکل گيری و توسعه 
همه گير رسانه های جمعی )به ويژه مطبوعات، مجالت مد، 
سينما و سپس تلويزيون( و تبليغ آشکار و پنهان پوشاك و 
 مدل های لباس غربی از طريق توسعه گسترده پيام ها، روند 
الگو گيری و تقليد از پوشش بازيگران سينمای غرب، عمال 
بر سليقه و انتخاب مردم ديگر نقاط جهان، به ويژه در آسيا و 
کشورهای جهان سوم تأثير گذاشت. اکنون در شرايطی به سر 
می بريم که مردم، پوشاك غربی را به همراه فرهنگ و ضميمه 
آن، نه به عنوان نياز طبيعی و س��ليقه خود، بلکه به تقليد از 
سليقه و انتخاب مدسازان غربی مورد استفاده قرار می دهند 

و طبعا در بخشی از هويت خويش، خدشه ايجاد می کنند.
در پديده مدگرايی که بازار رقابت جنسی را نيز به همراه خود 
خلق کرده است، زنان ناگزيرند برای رسيدن به امنيت، با زنان 
ديگر رقابت کنند. بر اين اساس، زنان حتی اگر از روی هوا و 
هوس به پوشاك های مد و لوازم آرايشی روی نياورده باشند، 
فش��ار اجتماعی ناش��ی از اين رقابت آنها را وادار به اين کار 
می کند. وقتی پايه های فرهنگ بومی جامعه ای دراثر تبليغات 
گسترده سس��ت ش��د، اموری چون خود کم بينی، احساس 
حق��ارت و در نهايت، خود باختگی فرهنگ��ی پديد می آيد؛  
اموری ک��ه در نهايت، زمينه س��از پذي��رش عناصر فرهنگ 
بيگانه می شوند. با پذيرش فرهنگ بيگانه و گسترش عوامل 
زير بنايی آن از جمله سکوالريسم، مادی گرايی، فردگرايی، 
خودشيفتگی و لذت جويی، بازار فروش کاالهای فرهنگی و 
مصرفی بيگانه در داخل رواج می يابد و بدينسان نيروی ابتکار، 
خالقيت و مهم تر از همه هويت فرهنگی کشور مورد هجوم 
قرار گرفته و دچار بحران می شود. به تبع اين امر، اعتماد مردم 
نسبت به اصول فرهنگی بومی از بين می رود و زمينه پذيرش 
فرهنگ بيگانه فراهم می گردد، به گون��ه ای که بيگانگان با 
تبليغ گسترده خود، پذيرش ارزش های فرهنگی خويش را 
تنها از راه پيشرفت و سعادت افراد معرفی می کنند. در چنين 
شرايطی پايبندی به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، »نماد 
انحطاط و جمود فکری« و پذيرش فرهنگ بيگانه، »نش��انه 
پيشرفت و تمدن« تلقی می شود. اما آنچه که امروزه مشاهده 
می شود، سيطره غرب بر فرهنگ با اتکا بر رسانه های فراگير و 
صنعت، دنيا را به سوی همسان سازی عظيم پيش می برد که 
از تجلی های عينی آن پوشش مردمان روی اين سياره است. 

 روبان قرمز

روز سه شنبه هفته جاری به بهانه روز خبرنگار و اختتاميه هشتمين 
جشنواره مطبوعات داخلی اصفهان در مجتمع فرهنگی - هنری 
فرشچيان مکانی که هميشه برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اصفهان با وجود کوچکی س��الن و صندلی های يک در ميان سالم 

آن برگزار  شد.
هش��تمين جش��نواره مطبوعات اصفهان در دل خود ابتکاراتی را 
نهفته بود که برخی از آنها جزء نخس��تين ها می ش��د، مانند طرح 
بخش موضوعی در22رش��ته در کنار بخش فنی که نقاط ضعف و 
قوتی را با خود داش��ت. نقاط قوت اين طرح عالوه بر اين که تعداد 
بس��ياری از خبرنگاران را با عنوان برترين معرفی کرد، توانس��ت 
سازمان های مربوطه که جوايز اين بخش را تقبل کردند با رسانه ها 
نزديک تر کن��د و مدي��ران و روابط عمومی ها اين س��ازمان ها هم 
مشارکت و هم در جشنی که ارشاد در واقع برای خبرنگاران برگزار 
می کند، حضور داشته باشند تا مانند سال های گذشته به صورت 

يک ميهمانی که خبرنگاران برای خود برگزار می کنند، نباشد.
به قدری مس��ئوالن و روابط عمومی های س��ازمان های درگير در 
اين مراسم حضور داش��تند که به ظاهر تعداد آنها از خبرنگاران و 
اصحاب رسانه بيشتر به نظر می رسيد، شايد يکی از داليلی هم که 
خبرنگاران کمتری در مراسم امس��ال حضور يافته بودند بدموقع 

بودن زمان مراسم بود.
در اين مراسم که با مجری گری حميد راستی انجام شد، قلمکاريان 

معاون فرهنگی ارشاد، حجت االس��الم قطبی مديرکل فرهنگ و 
ارشاد و حسن شمشادی خبرنگار صدا و سيما در سوريه و اسماعيلی 

معاون سياسی امنيتی استانداری سخنرانی کردند.
کليپی از نحوه دريافت آثار رسيده به جش��نواره و جلسات و امور 
مربوط به اين جشنواره که توس��ط اداره کل ارشاد انجام شده بود 
پخش شد. يکی ديگر از نوآوری های اين جشنواره تهيه کليپی از 
زندگی کاری عبدالحس��ين جعفری بود که تعداد تابلوهای آن به 
اندازه عمر کاری اين پيشکسوت بود و اشک های جعفری را که از 
اتهامات ناروای دوران طاغوت به او زده بودند به تصوير کشيده بود.

در ابتدای مراسم تقدير از پيشکسوتان عرصه خبر و عکاسی مانند 
جعفری، فالح، هاشمی، شيرازی، نادر مجيد آهی، محمود زمانی 
و مجيد مجيدنژاد انجام شد که در اين بخش مجيدنژاد با اجازه از 
پيشکسوتان، خود را دارای کس��وتی ندانست که پيش آن باشد و 
گفت: به حال امروزی ها، هم غبطه می خ��ورم و هم غصه، چرا که 
امکاناتی را که امروز در اختيار رسانه ها برای دريافت خبر و توليد 
آن وجود دارد را ما در سال ۵۷ نداشتيم و اما در عين حال غصه من 
از بابت جايگاه مطبوعات است که با همه اين پيشرفت ها هنوز به 
جايگاه اصلی خود دست نيافته است. اين پيشکسوت عرصه رسانه 
همچنين با وجود خانه مطبوعات و انجمن صنفی خبرنگاران از نبود 
انجمن صنفی مستقل برای مطبوعات از مسئوالن شکايت کرد و 
گفت: اميدوارم با آمدن دولت آقای روحانی مشکالت اهالی رسانه 

برطرف شود، چرا که بايد بگويم بهترين دوران رسانه ای کشور در 
دوران اصالحات رقم خورد.

در ادامه اين مراس��م نشرياتی که در س��ال91-92 تأسيس شده 
معرفی شدند و برترين خبرنگاران استان و فعال ترين خبرنگارانی 
که با سازمان فنی و حرفه ای و محيط زيست کار می کردند معرفی 

شدند.
بيانيه هيأت داوران هش��تمين جش��نواره مطبوعات هم خالی از 
ابتکارات نبود، چرا که در آن آموزش های با انتقادهای غيرحرفه ای 
که بيشتر شبيه به تخريب بود مانند نام بردن برخی از تيترها و قيد 
نام يکی از رسانه ها و خرده گرفتن های هر چند صحيح اما به شيوه 

ناشيانه به چشم می خورد.
يکی ديگر از ابت��کارات جديد اي��ن دوره از جش��نواره ظهور کرد 
و آن اع��الم اس��امی تمام��ی رتبه های س��وم 10 بخ��ش فنی و 
حضورشان بر روی س��ن و دعوت از چند تن از مديران و خواندن 
يک يک اس��امی و ي��ک قدم جل��و گذاش��تن و درياف��ت جايزه 
و ماندن بر روی س��ن ت��ا آخرين نف��ر و در پاي��ان، گرفتن عکس 
يادگاری بود که ه��ر چند کار ن��و و جديدی بود، اما با اس��تقبال 
چندان��ی روبه رو نش��د و اي��ن کار برای نف��رات دوم و س��وم نيز 
 ادامه داش��ت، اما در بخ��ش موضوعی ب��ه همان رون��دی که در 

همه جا مرسوم است انجام شد.
مراسم اختتاميه هشتمين جشنواره مطبوعات اصفهان شبيه يک 
بسيج همگانی سازمان های اصفهان برای برگزاری يک جشن بود 
که هر کدام در حد وس��ع و توان خود هدايايی را برای خبرنگارانی 
که مطلبی درمورد آنها نوشته يا با آنها بيشتر در ارتباط بوده -حال 
به جهت تداوم اين ارتباط��ات يا حرفه ای ب��ودن مطلب- در نظر 
گرفته شده بود، هر چند باور اين مسأله که تمامی سازمان های ما 
می توانند مطالب ارس��الی را با در نظر گرفتن اصول خبری داوری 
کنند. مشارکت سازمان ها با اداره فرهنگ و ارشاد بسيار محترم و 
مقبول است به شرط اين که اين اداره وامدار اين سازمان ها نشود و 
چنانچه هدايا از يکنواختی و يکدستی بيشتری برخوردار بود زيباتر 
به نظر می رسيد. در اين مراسم مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خبرنگاران را به نگارش تحليل ها و انتقاد سازنده دعوت کرد که در 
اينجا اين سؤال پيش می آيد که آيا اگر انتقادهای نوشته شده در 
س��ال  آينده به ادارات مرتبط جهت داوری ارسال شود بهتر مورد 
توجه قرار می گيرد يا مطالبی که در جهت تعريف و بزرگ نمودن 

آن سازمان است؟
اين اختتاميه ک��ه با تالش های مدير ش��ش ماهه ارش��اد محفل 
دوس��تانه و صميمی را برای خبرنگاران و اصحاب رسانه به وجود 

آورد، ديدار اين دوستان را تازه کرد.

گلریزان خبرنگاران در فرشچیان

از ابتکار برگزار کنندگان تا انتقام داوران

مجموعه مقاله های انسان شناسی هنربرای اولین بارجشن کودکان ایرانی به میزبانی اصفهان

گروه فرهنگ - با رايزنی های صورت گرفته و با حمايت شهردار 
اصفهان، بيست و هفتمين دوره جشنواره بين المللی فيلم کودکان 
 و نوجوانان در ش��هر تاريخی و زيبای اصفهان برگزار می ش��ود. 
به گزارش ستاد خبری جشنواره، جعفر گودرزی مدير اجرايی و 
مدير روابط عمومی با اش��اره به انتخاب قطعی اصفهان به عنوان 
ميزبان جشنواره اعالم کرد: در س��فر آقای سيداحمد ميرعالئی 
دبير جش��نواره به اصفهان، رايزنی های الزم ص��ورت گرفت و با 
توجه به نظر مساعد آقای سقائيان نژاد شهردار محترم اصفهان، 

نهايتا با انجام مذاکرات مفصل و دس��تيابی به توافقات الزم مقرر 
شد اين جشنواره با حمايت جدی تر ش��هرداری اصفهان در اين 

شهر برگزار شود.
در جلس��ه ای که به منظور تبادل نظر و تصميم گيری بين دبير 
جشنواره و شهردار اصفهان برگزار شد، با بررسی مسائل مختلف 
نهايتا اصفهان ميزبان جشنواره بيست و هفتم شد. اين نشست با 
حضور آقای شهيدی دبير اجرايی جشنواره در اصفهان برگزار شد. 
گودرزی اف��زود: ش��هردار و مدي��ران اصفه��ان در س��ال های 
اخير حماي��ت همه جانب��ه ای از اين جش��نواره داش��ته اند که 
اميدواريم امس��ال نيز ب��ا توجه به ش��رايط اقتصادی دش��واری 
که بر جش��نواره حاکم اس��ت، با حمايت مضاعف اي��ن عزيزان 
بتوانيم جش��ن ب��زرگ ک��ودکان ايرانی را باش��کوه و شايس��ته 
برگزار کنيم، به ويژه آن که جش��نواره امس��ال مزين به نام نامی 
 حضرت محم��د )ص(پدر آس��مانی تم��ام کودکان دنياس��ت. 
بيست وهفتمين دوره جشنواره بين المللی فيلم های کودکان و 
نوجوانان با گراميداشت نام پيامبر اکرم )ص( پدر آسمانی کودکان 

دنيا، از 1۵ تا 19مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

 

گروه فرهنگ - مجموعه مقاله های »انسان شناسی هنر« 
به همت دکت��ر بهارمختاريان و محمدرضا رهبری، توس��ط 
انتشارات حوزه هنری استان اصفهان منتشر و روانه بازار شد.

محمدرضا رهب��ری در خصوص اين کتاب گفت: نخس��تين 
همايش انسان شناسی هنر در ارديبهشت سال90 با همکاری 
دانش��گاه هنر و حوزه هنری اس��تان اصفهان برگزار ش��د و 
مجموعه مقاالتی در اين رابطه گردآوری ش��د که هم اکنون 

چاپ و ارايه شده است.

وی در خص��وص برگزاری همايش انس��ان شناس��ی هنر در 
اصفهان اف��زود: اين همايش نخس��تين حرکت علمی جدی 
در زمينه انس��ان شناس��ی هنر با ه��دف تألي��ف مقاله های 
 علمی در اين خص��وص و ترويج اين رش��ته جهت معرفی به 

عالقه مندان بود.
رهبری ادامه داد: اين همايش زمينه فعاليت انس��ان شناسی 
هنر در دانشگاه هنر اصفهان را دربرداشت که تا پايان سال 90 
مقاله های اعضای هيأت علمی تکميل و ارس��ال شد و از بين 
آنها تعدادی مقاله که مربوط به اعضای کميته علمی همايش 
بود، پذيرفته و برای کتاب انتخاب شد. اساتيدی مانند دکتر 
علی بلوك باش��ی، ناصرفکوهی، اميليا نرسيانس، حميدرضا 
شعيری و ...افرادی هستند که آثارشان در اين کتاب به چاپ 

رسيده است.
وی خاطرنش��ان کرد: هف��ت مقاله از اعض��ای کميته علمی 
همايش انس��ان شناس��ی هنر در اين کتاب آمده و11 مقاله 
ديگر هم از بين مقاالت ارسالی برای همايش انتخاب شده که 

در کتابی با 24۵ صفحه منتشر شده است.

حاتمی پشت صحنه  سریال »هزار دستان« حاتمی پشت صحنه » مادر«حاتمی پشت صحنه »حاجی واشنگتن«حاتمی پشت صحنه » جهان پهلوان تختی«
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 برخی بازیکنان پرسپولیس
 درحد لیگ دسته سه!

محمد رویانیان می گوی��د در این فصل به هیچ وج��ه بی انگیزگی و 
تنبلی بازیکنان را تحمل نمی کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اشاره به اعتراض های چند هوادار این 
تیم به او در جریان مراسم رونمایی از پورتال جدید باشگاه پرسپولیس 
اظهار داش��ت: بعضی از بازیکنان ما با غیرت بازی می کنند اما چند 
بازیکن دیگر در آخرین بازی در حد لیگ دسته سه هم بازی نکردند.

 رفتن داورزنی
 به صالح والیبال نیست                               

س��رمربی تیم والیبال جوانان با اش��اره به تربیت حداقل شش بازیکن  
آماده برای تیم ملی بزرگسال، تأکید کرد: رفتن داورزنی از فدراسیون 
والبیال به صالح نیست و این ورزش را با مشکالت زیادی روبه رو می کند.

بسکتبال به امکانات نیاز دارد
بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران معتقد است که برای تداوم موفقیت ها 
باید امکانات بهتری داشت.جواد داوری در ارزیابی اش از رقابت های 
قهرمانی آسیا اظهار داشت: این سومین قهرمانی بود و این دوره نیز با 
اقتدار توانستیم قهرمانی شویم و خاطره تلخ 2 سال پیش را از ذهن ها 
پاک کنیم.وی در پاسخ به این سؤال که در این مسابقات مصدومیتی 
داشتید، عنوان کرد: مصدومیت جزئی داشتم، ولی دلیل بازی نکردنم 

مصدومیت نبود بلکه نظر مربی بود و من نیز تابعش بودم.

بیایید پرونده سپاهان را 
ببندیم

قاسم دهنوری/هافبک تیم سپاهان
 باید ببینیم هدفمان چیست. باخت در هیچ زمانی خوب نیست. نباید 

از کورس قهرمانی عقب بمانیم.
 در بازی های نیم فصل اول، انرژی بازیکنان بیش��تر است و باید سعی 
کنیم حداکثر امتیازها را در همین بازی های اول جمع کنیم. می دانیم 
که نمی شود همیشه پیروز شد اما باختن هم خوب نیست. دوست ندارم 
دیگر درباره س��پاهان صحبت کنم. بیایید شما 
هم کمک کنید که پرونده   سپاهان را ببندیم. 
نمی خواهم به گذشته فکر کنم. فقط من مقصر 
نیستم. اگر آنها هم درست کار می کردند نباید 
می گذاش��تند که من با دو باش��گاه قرارداد 
ببندم. بازیکنان اشتباه زیاد می کنند، اما آیا 
مدیری که حرفه ای است هم باید چنین 

اشتباهی انجام دهد؟

سمیر نصری با عذرخواهی دوباره از رخدادهای پیش آمده در یورو 2012 می گوید، آدم نکشته است و باید 6
به تیم ملی فرانسه دعوت می شد. هافبک فرانسوی منچسترسیتی به خاطر درگیری با یک روزنامه نگار از 
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دفاع عجیب سمیر نصری از خودش؛ آدم نکشتم!

در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، تیم های 
گروه 
سپاهان و ذوب آهن به ترتیب به مصاف ورزش

فجرسپاسی و سایپا خواهند رفت. هفته 
پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال مانند۴ هفته نخس��ت بس��یار 
فشرده و در دو روز برگزار می شود. در این هفته سپاهان در شیراز 
میهمان فجرسپاسی قعرنشین خواهد بود و ذوب آهن در فوالدشهر 

از سایپا پذیرایی می کند.
     آیا گربه سیاه ته جدولی یقه سپاهان را می گیرد؟

در چارچوب رقابت های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، روز جمعه از 
ساعت 1۹:۴۵ تیم  فوتبال سپاهان در ورزشگاه حافظیه شیراز به 

مصاف فجرسپاسی این شهر خواهد رفت.
هرچند دو تیم هفته گذش��ته دیدارهایش��ان را با شکست پشت 
سر گذاشته اند، اما وضعیتش��ان قابل قیاس نیست. سپاهان با ۷ 
امتیازی که از این ۴ هفته به دس��ت آورده است در رده پنجم قرار 
دارد و با صدر جدول دو امتیاز فاصله دارد، اما در س��وی دیگر تیم 
میزبان فوق العاده ضعیف در ۴ هفته نخست ظاهر شده است و همه 
دیدارهایش را با شکست پشت سر گذاشته است تا بدون امتیاز به 
ته جدول چس��بیده باشد. س��پاهانی ها که هفته گذشته روی بی 
رحم فوتبال را دیدند و در حالی که بازی دستش��ان بود، روی یک 
غفلت یا بی تجربگی به حریف پنالتی تقدیم کردند و باختند. فردا 
برای جبران ناکامی دو هفته گذشته نباید بابت پیروزی  در دیدار  

روز جمعه مطمئن باشند، دلیلش هم مشخص است، فجرسپاسی 
معروف به گربه سیاه س��پاهان. شکست های غیرمنتظره سپاهان 
برابر فجرسپاسی در ادوار گذشته لیگ برتر لقب گربه سیاه را برازنده 
فجرسپاسی کرده اس��ت؛ تیمی که همیشه بهترین بازی هایش را 
برابر سپاهان انجام داده است. جالب این که اگر سپاهان بازی هفته 
گذشته خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود اکنون مصاف ابتدا و 

انتهای جدول  رده بندی می توانست سوژه شماره یک بازی باشد.
در سوی دیگر فجرسپاسی که با غالم پیروانی ناامیدکننده ظاهر 
شده است، اگر یک امتیاز از سپاهان بگیرد راضی خواهد بود زیرا به 
هر حال پتانسیل دو تیم کامال متفاوت است. آنها هفته گذشته در 

تبریز مغلوب گسترش فوالد شدند.
دو تیم، فصل گذشته در هفته هفتم به مصاف هم رفتند که در آن 
دیدار سپاهان پس از دو شکس��ت پیاپی که در هفته های پنجم و 
ششم برابر سایپا و پیکان متحمل شده بود، فجرسپاسی را در خانه 
با حساب یک بر صفر شکست داد تا این پیروزی برایش حکم خروج 
از کما را داشته باشد. در دیدار برگشت اما فجرسپاسی وظیفه گربه 
سیاهی خود را به نحو احسن انجام داد و س��پاهان را پس از ۴ برد 

پیاپی در نیم فصل دوم با تساوی بدون گل متوقف کرد!
س��پاهان اگر در بازی روز جمعه به برتری برسد می تواند وضعیت 
خود را در جدول سر و سامان ببخش��د و حتی امیدوار باشد صدر 
جدول را دوباره پس بگیرد، اما اگر دیدار روز جمعه با شکست این 

تیم همراه شد آن وقت است که تیم پرستاره زالتکو کرانچار وارد 
کما می شود.

     لوکا در اندیشه اولین پیروزی
در چارچوب رقابت های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، تیم های ذوب 
آهن و سایپا از ساعت 1۹:۴۵ روز جمعه دقیقا همزمان با دیدار دیگر 

تیم اصفهانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
این دیدار که بین دو تیمی برگزار می ش��ود که تا اینجای رقابت ها 
عملکرد خوبی از خود نشان نداده اند، می تواند به دلیل ضعف های 

دو تیم در خط دفاع دیدار پرگل و جذابی از آب در بیاید.
دو تیم هفته گدش��ته نباخته اند؛ س��ایپا در اولین دی��داری که از 
پرسپولیس در کرج میزبانی می کرد با حساب یک بر صفر پیروز شد 
و ذوب آهن نیز از دیداری خارج از خانه در کرمان و برابر مس یک 
امتیاز سوغات آورد. این دیدار برای ذوب آهن می تواند حکم اولین 
پیروزی فصل را داشته باشد زیرا تیمی که ذوب آهن از آن میزبانی 
می کند به مراتب کم مهره تر از پرسپولیس و تراکتورسازی است 

که در فوالدشهر میزبانشان بوده است.
تیم لوکا ک��ه به زعم خ��ودش هفته ب��ه هفته بهتر می ش��ود در 
 فاز دفاعی ب��ازی به بازی قصد بهت��ر ش��دن دارد و اگر مهاجمان 
کم دقت این تیم در دیدار برابر مس کرم��ان، در دیدار روز جمعه 
هوشیارتر باشند می توانند۳ امتیاز ش��یرین را برای ذوب آهن به 

ارمغان بیاورند.
البته در آن سو نیز سایپا با داشتن بازیکنان با تجربه ای مانند ابراهیم 
صادقی پس از شکست پرس��پولیس روحیه فوق العاده ای دارند و 
شاید همین روحیه باال نکته برتری سایپا نسبت به ذوب آهن باشد.

گفتنی است انگین فیرات پس از اخراج از سپاهان در اواسط لیگ 
هشتم دیگر پای خود را به فوتبال ایران و شهر اصفهان نگذاشته بود، 
اما برای دیدار تیمش با ذوب آهن دوباره به شهر اصفهان بازخواهد 

گشت تا به یاد آن خاطرات نه چندان شیرین با سپاهان بیفتد.
اتفاقا فیرات یک بار نیز با س��پاهان تجربه دیدار با ذوب آهن را در 
دربی اصفهان داشته اس��ت؛ دیداری که با گلزنی بازیکنان جوانی 
مانند مسلمان و حاج صفی در نهایت با حساب2 بر یک به سود ذوب 
آهن به پایان رسید، آن دیدار در ماه مبارک رمضان انجام می شد و 

همین هفته های ابتدایی لیگ.
در دیگر دیدارهای حساس هفته پنجم فوالد صدرنشین به مصاف 
راه آهن خواهد رفت همچنین تراکتورس��ازی پس از دو پیروزی 
شیرین در اصفهان برابر سپاهان و ذوب آهن، این هفته در خانه خود 

میزبان تیم مس کرمان است.
گفتنی است در این هفته استقالل و پرسپولیس به ترتیب برابر دو 

تیم گیالنی داماش و ملوان بندرانزلی قرار خواهند گرفت.

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس

 مالک اشتر خواهانگربه سیاه زخمی و نارنجی های کرج؛ حریفان اصفهانی ها
بازگشت رحمتی به تیم ملی! 

بعد از صعود تیم ملی ب��ه جام جهانی، برخ��ی از اهالی 
فوتب��ال از جمله کار شناس��ان و پیشکس��وتان، بر لزوم 
بازگشت سیدمهدی رحمتی به تیم ملی تأکید کردند، اما 
آتش هیچ کدام از آنها به اندازه دو چهره نامدار و شاخص 

دنیای بازیگری در این مورد تند نبود.
س��پیدموی  مش��ایخی  پی��ش جمش��ید   چن��دی 
دوس��ت  داش��تنی و پهلوان س��ینمای ایران که با نقش 
کمال الملک اثر زنده یاد حاتمی با این عنوان در بین اهالی 
سینمای ایران مش��هور ش��د، بر لزوم بازگشت رحمتی 
 به تیم ملی تأکید کرد و حاال نوبت ب��ه چهره دیگری از 
عالم هنر اس��ت که از کارل��وس ک��ی روش بخواهد هر 
 طور ش��ده قبل از جام جهان��ی رحمتی را ب��ه تیم ملی 

برگرداند.
این بار داریوش ارجمند که رابطه خوبی با اس��تقاللی ها 
دارد و در چند مراسم مش��ترک با آبی ها دیده شده، در 
 مصاحبه ای خواس��ته رحمتی به تیم ملی دعوت شود و 
با ای��ن مصاحبه ب��ه نظر می رس��د حامیان هن��ری گلر 
استقالل بیش��تر از دوس��تدارانش در بین اهالی فوتبال 

باشد.
البت��ه ظاهرا حرف های مالک اش��تر س��ینمای ایران به 
مذاق دیگر گلرهای ملی پوش خ��وش نیامده، اما به نظر 
 می رس��د با ادامه بازی های خوب رحمتی در لیگ بر تر 
 و لیگ قهرمانان آس��یا تع��داد این اظهارنظر ها بیش��تر 

شود.
پیش از این علی ضی��ا مجری ج��وان ویتامین۳ هم در 
برنامه اش از رحمتی حمایت کرده بود و حاال باید دید بعد 
از کمال الملک و مالک اشتر سینمای ایران، کدام چهره 

نامدار به حمایت از سید آبی ها جلو خواهد آمد.
 آیا نفر بعدی هم ی��ک چهره هنری و مش��هور در عالم 
بازیگری اس��ت یا رحمتی در بین فوتبالی ها هم طرفدار 

پر و پا قرص دارد؟
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))آگهی فراخوان ((نوبت اول
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

اطالعیه

روابط عمومی ذوب آهن  اصفهان 

معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر دارد در 
محلهای زير داروخانه تأسيس نمايد .لذا متقاضيان محترم می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به 

پايگاه اطالع رسانی معاونت غذا ودارو به آدرس : 
www.fdo.mui.ac.ir مراجعه فرمايند.

شهر چادگان                                                                                                                روستای تيران چی از توابع شهرستان خمينی شهر 
 شهر جندق از توابع شهرستان خوروبيابانک                 شهر گل شهر از توابع شهرستان گلپايگان 

روستای حنا از توابع شهرستان سميرم                                روستای افوس از توابع فريدن
شهر دامنه از توابع فريدن                                                                      محله ردان از توابع شهر اصفهان

شهر تودشک از توابع شهر اصفهان                                           شهررزوه از توابع شهر چادگان
شهرک رسالت از توابع شهر اصفهان بدون داشتن حد نصاب امتياز )2800(

شهرک مجلسی از توابع شهرستان مباركه                    
                                                                                                             

ساير موارد : 
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت 

اسناد  ) مندرج در جدول ( 
2- جه�ت اط�الع از مح�ل درياف�ت اس�ناد و كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه آدرس :                                                 

www.  esfahansteel.comمراجعه فرمائيد . 
م الف :5276 

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

92/05/3192/06/13خريد 9 رديف روليک آگلومراسيون9200998تجديد مناقصه1

92/06/1392/07/02قالب شمش ريزی918656مناقصه بين المللی2

92/05/2992/06/10خريد دريچه 13جدا كننده مشعل 9200844R2تجديد مناقصه3

92/05/3092/06/12خريد غالف سراميكی1279-920مناقصه4

شناسايی تامين كنندگان جهت خريد 9203501R1فراخوان شناسايی5
92/05/3092/06/09آهن قراضه

9203514فراخوان شناسايی6

شناسايی پيمانكار جهت اجرای عمليات 
تخليه ،دپو سازی ، جداسازی ،پاكسازی 

وايمن سازی ،خرد كردن وبرشكاری 
پرسكاری، بارگيری ،سرند ، حمل 

وتحويل آهن قراضه كيفی آماده مصرف 
به گود آهن قراضه بخش فوالد سازی

92/05/3092/06/09

خريد 3 رديف قطعات مكانيكی كوره 9201386مناقصه7
92/06/0592/06/17بلند

92/05/3192/06/10خريد 16100 دست لباس گرم ورزشی9200877تجديد مناقصه8

 ضمنًالیست استعالمهای مربوط به خرید های متوسط 
)بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان اصفهان

 جناب آقای
 عبدالوهاب سهل آبادی

روابط عمومی روزنامه زاینده رود

انتخ�اب جنابعالی را ب�ه عنوان 
رئی�س خان�ه صنع�ت، معدن و 

تجارت ایران تبریک می گوییم

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان



 برپايي نمايشگاه پاييزه 
در چهارمحال و بختياری

رييس س��ازمان صنعت، مع��دن و تج��ارت چهارمح��ال و بختياري از 
 برپاي��ي نمايش��گاه پاييزه عرض��ه مس��تقيم كاال در شهرس��تان هاي 

9 گانه استان از 25 شهريور ماه سال جاري خبر داد.
رحمان كرمي گف��ت: اين نمايش��گاه ها ب��ه منظور ايجاد تع��ادل بين 
عرض��ه و تقاض��اي كاال و تنظي��م ب��ازار در مراكز شهرس��تان ه��ا برپا 
 مي ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: بازرس��ي و نظارت در اين نمايشگاه ها

براي رفاه حال شهروندان انجام و با غرفه داران متخلف برخورد قانوني مي 
شود. به گفته وی، در چهارماه گذش��ته، هشت هزار تن شكر، يك هزار و 
715 تن برنج،500 تن مرغ و هزار تن گوشت قرمز از طريق شبكه توزيع 
شبكه كاال در ميان مردم توزيع شد. وی  روند جوجه ريزي در چهارمحال 
وبختياري را مطلوب ارزيابی و تصريح كرد: يك مرغداري با ظرفيت560 
هزارتن نيز از يك ماه قبل وارد مدار توليد شده كه جوجه ريزي در استان 

را از 950 هزار به بيش از يك ميليون افزايش داده است.

هيچ مجوزی برای قطع درختان 
کهنسال صادر نشده است

مديركل مناب��ع طبيعی و آبخيزداری اس��تان چهارمح��ال و بختياری 
صراحتا اعالم كرد: هي��چ مجوزی برای احداث جاده روس��تای » تپا« از 

توابع شهرستان كوهرنگ برای قطع درختان كهنسال صادر نشده است.
خسرو عبداللهی گفت: چندی قبل از سوی سازمان امور عشاير درخواستی  
مبنی بر احداث جاده و قطع تعدادی درخ��ت به اداره كل منابع طبيعی 
چهارمحال ارس��ال ش��د كه كميته فنی اداره كل از امور عشاير استعالم  
خواست كه اگر روس��تای تپا باالی20 خانوار اس��ت، طرح احداث جاده 
را به كميته فنی اداره كل ارس��ال نمايند تا امكان جابه جايی با كمترين 
ميزان خسارت مورد بررسی قرار گيرد. وی گفت: ما منتظر پاسخ استعالم 
از امور عشاير هستيم. بسيار متعجبم! هنوز هيچ اقدامی  صورت نگرفته 
برخی رسانه ها و سايت ها خبر مجوز قطع700 درخت كهنسال را منتشر 
می كنند. خسرو عبداللهی با بيان اين كه منابع طبيعی در كشور مظلوم 
واقع شده و هر كس هرچه دلش می خواهد عليه آن می نويسد، خطاب 
به برخی خبرنگاران خاطر نشان ساخت: يك طرفه به قاضی نرفته و قبل 
از انتش��ار هر مطلبی با مضمون جنگل ها و مراتع با منبع اصلی خبر كه 
سازمان جنگل ها و اداره كل منابع طبيعی است، تماس حاصل نمايند تا 

بعضا باعث تشويش اذهان عمومی نشود!  

راه اندازی سيستم ديجيتالی 
سيگنال های تلويزيون استان

مدير كل صدا و س��يما چهار محال و بختياری گفت: راه اندازی سيستم 
ديجيتالی سيگنال های تلويزيون از اقدامات مهم در صدا و سيمای اين 

استان به شمار می رود.
حجت اهلل رحيم زاده اظهار داشت: نصب و راه اندازی سيستم ديجيتالی 
سيگنال های تلويزيون  از مهم ترين كارهايی بوده كه در صدا و سيمای 
اين استان اتفاق افتاده است. وی تصريح كرد: با نصب و راه اندازی  سيستم 
ديجيتالی سيگنال های تلويزيون تمامی راه های شهری و روستايی در 

اين استان از اين نعمت برخوردار شده اند.
رحيم زاده ادامه داد: توليد و پخش برنامه ه��ای تلويزيونی تاكنون يك 
ميليارد تومان هزينه ش��ده است. مدير كل صدا و س��يما چهار محال و 
بختياری اذعان داشت: واحد انيميشن در صدا و سيمای اين استان نيز راه 
اندازی ش��د كه يكی از اتفاقات خوب در طول سال های اخير بوده است. 
رحيم زاده  با اش��اره به اين كه بيش از هفت هزار ساعت برنامه های صدا 
 در اين استان پخش ش��ده است، يادآور ش��د: بيش از چهار هزار ساعت 

برنامه راديويی در اين استان پخش شده است.
مدير كل صدا و سيما چهار محال و بختياری گفت: 15 فيلم كوتاه داستانی 

در چهار محال و بختياری پخش شده است. 

گشتی در اخبار

استاندار چهارمحال و بختیاری   
 علی اصغر عنابستانی

همزمان با هفته دولت100 پروژه عمرانی در اين استان بهره برداری 
می ش��ود. در مدت زمان يك ه��زار و200 روزه خدمت در س��مت 
استاندار چهارمحال و بختياری،42 س��فر شهرستانی انجام شد كه 
از اين ميزان 27 سفر در قالب سفر شهرستانی و 15 سفر به مناطق 

محروم و كمتر برخوردار استان بود.
همچني��ن در اين مدت بي��ش از400 مالقات با مقامات كش��وری 
در ته��ران و 56 مالقات نيز با مقامات در اس��تان ص��ورت پذيرفت.

سال گذشته با وجود كمبود 
اعتب��ارات، بخ��ش عم��ده 
پروژه ها انجام شد و تاكنون 
نيز بودجه س��ال جاری به ما 
ابالغ نشده است. اين تعداد 
پروژه عمرانی، آموزش��ی با 
اعتب��ار80 ميلي��ون تومان 

بهره برداری خواهد شد.

100 پروژه عمرانی در چهارمحال 
بهره برداری می شود

چهره روزيادداشت
برگزاری  مسابقات تنیس لیگ  دسته یک باشگاه های کشور در شهرکرد
رييس هيأت تنيس چهارمحال و بختياری گفت: مسابقات تنيس ليگ دسته يك باشگاه های كشور 
از فردا در شهركرد برگزار می شود. حميد فتح الهی اظهار داشت: مسابقات تنيس ليگ دسته يك 
باشگاه های كشور از بيست و چهارم تا سی و يكم مردادماه جاری به مدت يك هفته برگزار می شود.

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1104 | پنجشنبه  24  مرداد 1392 | 7  شوال 1434

جشنواره فرهنگی- ورزشی 
کميته امداد آغاز شد

مرحله استانی جشنواره فرهنگی- ورزشی دانش آموزان 
زيرپوش��ش كميته امداد امام خمينی )ره( چهارمحال و 

بختياری شامگاه سه شنبه در شهركرد آغاز شد.
مديركل كميت��ه امداد ام��ام خمين��ی)ره( چهارمحال 
وبختي��اری در آيين افتتاح اين جش��نواره گفت: در اين 
جشنواره500 دانش آموز در رش��ته های حفظ، ترتيل، 
قرائت قرآن، اذان و سرود به مدت دو روز با هم رقابت می 
كنند. ابوالقاسم رستگار افزود: دانش آموزان ورزشكار نيز 
در اين جشنواره در رشته های تنيس، واليبال و فوتسال 

در دو بخش خواهران و برادران با هم رقابت می كنند.

10پروژه شهرسازی در استان 
بهره برداری می شود

مدي��ركل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال و بختي��اری از 
افتتاح10پروژه شهرس��ازی در شهرس��تان های س��امان، 
كيار،كوهرنگ، شهركرد، لردگان، فارس��ان، اردل و بروجن 

همزمان با هفته دولت خبر داد.
علی عليخانی بيان داشت: مركز بهداشتی درمانی سامان با 
اعتبار14ميليارد و290 ميليون ريال، ساختمان بخشداری 
ناغان با پنج ميلي��ارد و590 ميلون ريال و س��اختمان ثبت 
احوال بازفت در شهرس��تان كوهرنگ با يك ميليارد و570 
ميليون ريال همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی اظهارداشت: س��الن های تيراندازی ش��لمزار، لردگان، 
فارسان و اردل نيز در هفته دولت بهره برداری می شود.

 قيمت مرغ در استان
 روند رو به کاهش دارد

رييس اداره تنظيم بازار س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختياری از روند رو ب��ه كاهش قيمت مرغ در 

استان خبر داد.
مجيد بياتی با بيان اين كه هم اكنون م��رغ با قيمت6800  
در استان توزيع می شود، خاطرنش��ان كرد: كاهش قيمت 
مرغ در اس��تان همچنان ادام��ه دارد. وی كاه��ش تقاضا با 
پايان ماه مب��ارک رمضان، قرار گرفتن نه��اده های دامی در 
اختيار مرغداراری ها و توليد مناسب مرغ در استان را از مهم 
ترين داليل كاهش قيمت م��رغ در چهارمحال و بختياری 

عنوان كرد. 

اخبار کوتاه

ريي��س هي��أت مدي��ره آب و فاضالب 
گروه 
چهارمحال و بختياری از كاهش شديد شهرستان 

منابع آب شرب در استان خبر داد.
يزدانی اظهار داش��ت: تنها بارش تأثيرگذار در تأمين و ذخيره 
منابع آبی، بارش برف اس��ت كه نبود اين نوع بارش در دو سال 
گذشته،46حلقه از چاه های استان را با كمبود مواجه و بعضی را 

از مدار آب دهی خارج كرده است.
وی خاطرنش��ان كرد: دبی مورد نظر در حال��ت ايده آل2293 
ليتر و دبی توليدی هم اكنون 2251 ليتر است و با كمبود دبی 

298ليتر مواجه هستيم.
يزدانی با اشاره به بحران آب در اس��تان چهارمحال و بختياری 
افزود: كمبود آب ش��رب در شهرهای س��امان، بن، مالخليفه، 
كيان، آلونی، لردگان، بروجن، سفيددش��ت و فرادنبه به عنوان 
ش��هرهايی كه احتمال جيره بندی آب در آنها وجود دارد زنگ 

اخطاری برای همگان در خصوص بحران آبی در استان است.
وی با تأكيد بر لزوم مديريت مصرف آب نه تنها در اس��تان بلكه 
در حوزه ديگر اس��تان ها، تصريح كرد: از آنجايی كه97درصد 
 آب ش��رب اس��تان از چاه ها تأمين می ش��ود به نظر می رسد 
جيره بندی آب 521  هزار نفر از مش��تركين، آب آشاميدنی را 
دچار مش��كالت متعددی خواهد كرد كه به گفته  كارشناسان  
می توان با راهكار های مناسب در مديريت مصرف آب در حوزه 

ديگر استان ها اين امر را تسهيل كرد.

يزدانی صرفه جوي��ی 10درصدی  در مصرف آب در اس��تان را 
از راهكارهای پش��ت سرگذاشتن خشكس��الی پيش رو عنوان 
كرد و گف��ت: در صورتی كه اين مديريت انج��ام نگيرد، به طور 
حتم شاهد بحران آب در يكی از پرآب ترين استان های كشور 
خواهيم بود. وی ادامه داد: بسيار تأسف بار است كه مردم تشنه 
استان با حق مصرف 7 درصدی كه از كل منابع آبی دارند، بايد 
در فكر صرفه جويی باشند تا صنايع استان اصفهان بيش از90 
درصد از آب اس��تان چهارمحال وبختياری را باآسودگی خيال 
مصرف كنن��د و با زيركی و س��ياه نمايی و البته س��وءمديريت 
مسئولين چهارمحال و بختياری در مسأله آب استان، مسأله را 
طوری جلوه دهند تا اذهان عمومی تصوری جز خشكسالی در 

اصفهان را نداشته باشد.

دود ايج�اد مش�کل درح�وزه آب چهارمح�ال و 
بختياری به چشم خود کارشکنان خواهد رفت

رييس هيأت مدي��ره آب و فاضالب اس��تان اظهار داش��ت: به 
گفته كارشناس��ان حوزه آب، چهارمحال و بختياری10 درصد 
 آب كش��ور را توليد م��ی كند كه نقش اس��تان ه��ای همجوار 
به ويژه اصفهان كه به صورت يك جانبه سعی در ايجاد مشكالت 
و بهره ب��رداری خودخواهان��ه در حوزه آب برای مردم اس��تان 
چهارمح��ال  و بختي��اری را دارد، می توان به وضوح مش��اهده 
كرد كه سنگ اندازی و ايجاد مشكل درحوزه آب چهارمحال و 

بختياری در نهايت ضرری جز برای مردم خود اس��تان اصفهان 
در بر نخواهد داشت.

وی آلودگ��ی آب زاين��ده رود را از ديگ��ر مش��كالت اين حوزه 
دانس��ت و گفت: آب زاينده رود ت��ا مادامی كه از مرز اس��تان 
عبور نكرده اس��ت هيچ گونه آلودگی را در خود ن��دارد، اما در 
 اس��تان اصفهان عده ای با پرورش آبزيان از ايج��اد آلودگی در 
زاينده رود دريغ ندارند، اين درحالی است كه مسئوالن استان 
 اصفهان عام��ل آلودگ��ی را از س��وی چهارمح��ال و بختياری 
می دانند كه در اين زمينه نه تنها باي��د به حق جانبی و انصاف 
آنها شك كرد، بلكه بايد كليه مطالعات و فعاليت های انجام شده 

غير كارشناسی آنان را  نيز يك جانبه و خودخواهانه دانست.
يزدانی با بي��ان اين كه منابع 
زيرزمين��ی چهارمح��ال و 
بختي��اری ديگر پاس��خگوی 
آب شرب مورد نياز مردم اين 
اس��تان نيس��ت، خاطرنشان 
ك��رد: تنها راه حل اس��تفاده 
دراز م��دت از مناب��ع آب، 
اس��تفاده از آب های سطحی 
و برنام��ه ري��زی و رف��ع 
س��وءمديريت و كوتاه كردن 
هميشگی دست سوءاستفاده 

كنندگان از آب استان است.
همه ش�هرهای اس�تان با 
بح�ران کم آب�ی روب�ه رو 

هستند
 وی با بيان اين كه هم اكنون 

همه شهرهای استان با بحران كم آبی روبه رو هستند، افزود: هم 
اكنون بيش از 198 روستاهای استان با تانكر آبرسانی می شوند 
و 250روستا نيز با بحران شديد كم آبی روبه رو است، همچنين  
وضعيت سه شهر ناغان و اردل و س��امان هم بحرانی و وضعيت 

آب شرب لردگان نيز  نگران كننده است.
يزدانی وج��ود تصور برخی كه ما بر روی منابع آب نشس��ته ايم 
را غلط دانس��ت و تصريح كرد: بحران خشكسالی در اين استان 
شديدتر از اس��تان های همجوار اس��ت، چون عمده بارش های 
چند س��ال اخير به ش��كل باران بوده و برف در اين استان زياد 
نباريد و برهمين اساس چهارمحال و بختياری نتوانست بهره ای 
از بارندگی ببرد و همه نزوالت جوی پشت سد زاينده رود جمع و 

به خانه اصفهانی ها می رود.

رييس هيأت مديره آب و فاضالب چهارمحال و بختياری:

تصور این که ما بر روی منابع آب نشسته ایم غلط است

تنها بارش 
تأثيرگذار در تأمين 
و ذخيره منابع آبی، 

بارش برف است 
که نبود اين نوع 

بارش در دو سال 
گذشته،46حلقه از 

چاه های استان را 
 با کمبود مواجه 

کرده است

آغاز جشنواره فرهنگی 
ورزشی کميته امداد

برداشت بيش از180 
هزارتن يونجه در  استان

مرحله اس��تانی جش��نواره فرهنگی ورزش��ی دانش آموزان زيرپوشش 
كميته امداد امام خمينی )ره( چهارمحال و بختياری ش��امگاه سه شنبه 

در شهركرد آغاز شد.
مديركل كميته امداد امام خمينی)ره( چهارمح��ال وبختياری در آيين 
 افتتاح اين جشنواره گفت: در اين جشنواره500 دانش آموز در رشته های

 حفظ، ترتي��ل، قرائت قرآن، اذان و س��رود به مدت دو روز ب��ا هم رقابت 
می كنند. ابوالقاسم رس��تگار افزود: دانش آموزان ورزش��كار نيز در اين 
جشنواره در رش��ته های تنيس، واليبال و فوتسال در دو بخش خواهران 
و برادران با هم رقابت می كنند. وی اظهار داش��ت: ب��رای برگزاری اين 
جش��نواره،300 ميليون ريال هزينه ش��ده و برترين های مرحله استان 

مسابقات كشوری اعزام می شوند.اين جشنواره ش��هريورماه به 

 مدير زراعت س��ازمان جهاد كش��اورزی چهارمح��ال و بختياری گفت:
پيش بينی می شود در س��ال زراعی جاری180 هزار و500 تن يونجه از 

اراضی استان برداشت شود. 
س��هراب ابراهيمی با بيان اين كه18هزار و50 هكتار از اراضی استان به 
كش��ت يونجه اختصاص دارد، افزود: برداشت اين محصول از ارديبهشت 

ماه آغاز شده و تاپايان شهريور ماه ادامه دارد.
وی متوسط عملكرد يونجه در اراضی اس��تان را10 تن در هكتار عنوان و 
تصريح كرد: پيش بينی می شود امسال180هزار و500 تن يونجه برداشت 

شود كه نسبت به سال گذشته تغييرچندانی نخواهد داشت.
ابراهيمی يادآورش��د: بيشترين س��طح زير كش��ت يونجه را شهرستان 

شهركرد با هفت هزار هكتار به خود اختصاص داده است.

معرفی منتخبان ششمين جشنواره استانی تئاتر ققنوسخانواده قرآنی و دينی باعث بالندگی جامعه است

عضو هيأت رييس��ه مجلس خبرگان رهبری تأكيد كرد: خانواده 
قرآنی و دينی باعث بالندگی جامعه اسالمی می شود.

آيت اهلل سيد احمد خاتمی در دومين شب از سلسله نشست های 
طرح تقويت مبانی اعتقادی و شبهه زدايی دينی در مصالی بزرگ 
امام خمينی )ره( شهركرد افزود: آرامش، محبت و مهر از عناصر 

مهم خانواده قرآنی و دينی است.
وی گفت: بد اخالق��ی در خانواده، طوفان به پا م��ی كند و باعث 
تباهی زندگی می شود و اگر فردی در خانواده بداخالق باشد خانه 

را برای اعضای خانواده جهنم می كن��د. امام جمعه موقت تهران 
گفت: محبت و هم صحبتی زن و شوهر از ويژگی های بارز خانواده 
دينی اس��ت و خانواده به واس��طه هم كالمی با يكديگر به رشد و 

پويايی می رسد.
به گفته وی بار عاطفی خانواده دينی بر عهده زن است و به دليل 

زن نمی تواند قاضی باشد.همين بعد عاطفی 
وی گفت: اگر زن قضاوت را برعهده داش��ته باشد، به دليل حس 
عاطفی نمی تواند حكم محكم صادر كند. وی خاطرنشان كرد: از 
ويژگی های خانواده قرآنی اين اس��ت كه آرامش و محبت در بين 

اعضای آن رواج دارد.
امام جمعه موقت تهران گفت: در خانواده قرآنی قوانين خدا حاكم 
است و چون به دس��تورات خداوند پايبند هستند آرامش در بين 

آنها برقرار است.
به گزارش ايرنا، طرح تقويت مبانی اعتقادی و شبهه زدايی دينی 
با موضوع سبك زندگی از سوی نماينده ولی فقيه در چهارمحال 
 و بختي��اری و ام��ام جمعه ش��هركرد به م��دت يك م��اه برگزار 

می شود.

گروه شهرس�تان - مرحل��ه اول )بخش متون نمايش��ی( 
ششمين جشنواره اس��تانی تئاتر ققنوس با معرفی منتخبان 

به كار خود پايان داد.
رييس اداره فرهنگ وارشاد اس��المی اين شهرستان در اين 
خصوص اظهار داش��ت: مرحله اول بخش متون نمايشی اين 
جشنواره تئاتر مرداد ماه جاری توسط هيأت داوران بررسی و 
21 اثر از17 نويسنده بومی با اهدای لوح تقدير و جايزه نقدی 

منتخبان اين جشنواره تجليل شدند.

فرزاد صفدری اف��زود: موضوع اين جش��نواره ايثار، مقاومت 
وشهادت بود و شايسته است كه هنرمندان به اين موضوعات 
با نگاهی ن��و -كه تركيبی از منطق و احس��اس هنر باش��د با 
عمق بخشيدن به محتوا و فاصله گرفتن ازظواهر- آثار جذاب 

و وماندگار خلق كرده و به تكليف دينی، اخالقی، اجتماعی 
قانونی در برابر تجاوز، تعدی وظلم به حقوق انس��ان ها عمل 
كنند. »آب كه می ش��نود« اثر سارا اس��ماعيلی ازشهركرد، 
»تانك بی لول« اثر فرزاد صفدری از ده چشمه، »نائيريك« اثر 
كاظم حيدری از چالشتری، »سايه های جنگ« اثر مصطفی 
محمدی از فارس��ان، »تابلو« اثر رس��ول حيدری دهكردی 
از شهركرد و »نش��انی های گمش��ده« اثر مهرداد كرديان از 
بروجن آثار پذيرفته شده و راه يافته به اين جشنواره بوده كه 

لوح تقدير و هديه نقدی دريافت كردند.
»كابوس های يك خاطره« اثر رضا مرادی از فارسان، »كربال 
در كرب��ال« اثر حميرا عباس��ی از چليچه، »هم س��لولی« اثر 
سيداكبر مرتضوی از شهركرد و... نيز  از آثار مورد تقدير اين 

جشنواره بوده است.

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

آگهي فقدان سند مالكيت
برگ  دو  باارائه  عباسعلي  فرزند  انصاريپور  فاطمه  خانم  اينكه  به  نظر   220
استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
دواصلي  آباد  درفضل  واقع   11767 شماره  واحدآپارتمان  يك  ششدانگ  مالكيت 
شماره  ثبت  ذيل   454 دفتر  درصفحه431  ششدانگ  كه  شهرضاشده  يك  بخش 
76955 بنام مريم سلطاني ثبت وسندصادرشده كه نامبرده مالكيت خودرابموجب 
كه  داده  انتقال  احمديان  توران  به  دفتر4 شهرضا   89  /  10  /  8  –  129015 سند 
نامبرده مالكيت خودرابموجب سند 129017 – 8 / 10 / 89 دفتر4 شهرضادررهن 
بانك مسكن مركزي شهرضا قرارداده سپس نامبرده تمامت مالكيت خودرابموجب 
قطعي  انصاريپورانتقال  فاطمه  به  دفتر4 شهرضا   90 /  12 /  27  – سند 132126 
سندمالكيت  درخواست  انصاريپور  فاطمه  اينك  است  داده  رهن  به  مشتمل 
120آئين  ماده  دراجراي  لذا  است  نموده  را  فوق  پالك  به ششدانگ  نسبت  المثني 
به  نسبت  هر كس  كه  مي شود  آگهي  نوبت  يك  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه 
وجود  مدعي  ويا  نشده  اي  اشاره  آن  در  كه  كرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملك 
انتشار  از  پس  ده  روز  مدت  ظرف  بايست  مي  باشد  مي  خود  نزد  مالكيت  سند 

يا  ارائه اصل سند مالكيت  اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
در صورت  نرسدويا  اعتراضي  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نمايد  تسليم  معامله  سند 
طبق  را  المثني  مالكيت  سند  ثبت  اداره  نشود  ارائه  مالكيت  سند  اصل  اعتراض 

يا  ارائه سند مالكيت  .در صورت  مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد 
تنظيم  نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  معامله صورت مجلس  سند 
گردد. مي  مسترد  دهنده  ارائه  به  واصل سند  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه   ويك 

 مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

تحدید حدود اختصاصی
زمين  قطعه  پنج  دانگ  شش  حدود  تحديد  103/92/640/337چون  شماره   2051
مزرروعی  ومشجر تقريبًا دوازده قفيزی به شماره پالك 27 فرعی از شماره 40- 
اصلی واقع در مالخليل جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز به نا م خانم سميه رحيم 
مالك در  توانايی  به علت عدم   . باشد  ثبت می  ... در جريان  و  فرزند عباس  ملك 
معرفی ملك در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينك به موجب دستور اخير 
تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10  نامبرده  ثبت وتقاضای  قانون  ماده 15 

اين  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  وبه  محل شروع  در   1392/07/20 روز  صبح 
آگهی به كليه مالكين ومجاورين صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت ودر 
روز مقرر در اين آگهی در محل حضور به هم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورين 
وصاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی 

تا 30 روز پذيرفته خواهد شد .  م الف 123 رئيس ثبت اسنادو امالك نطنز

 تحدید حدود اختصاصی
زمين  قطعات  دانگ  شش  حدود  تحديد  103/92/302/337چون  شماره   1997
محصور  تقريبًا دو رجل و نيمی معروف باغستان به شماره پالك 94 فرعی از 
شماره 37- اصلی واقع در كشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز به نا م آقای محمد 
مالك  عدم حضور  علت  به   . باشد  می  ثبت  در جريان  نوراله  فرزند  كشه  كريمی 
 15 ماده  اخير  دستور  موجب  به  اينك  گردد  آگهی  تجديد  بايستی  قبلی  آگهی  در 
قانون ثبت وتقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
1392/07/20 در محل شروع وبه عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه 
مالكين ومجاورين صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت ودر روز مقرر 

در اين آگهی در محل حضور به هم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورين وصاحبان 
امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز 

پذيرفته خواهد شد .  م الف 86 رئيس ثبت اسنادو امالك نطنز

حصر وراثت
شرح  به   735 شماره  شناسنامه  داری  آبادی  حسين  غالميان  اكبر  آقای   190
دادخواست به كالسه 92 /2438 ح 10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنين توضيح داده كه شادروان محمد غالميان حسين آبادی به شناسنامه 
شماره 2053 در تاريخ 92/04/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا لطفی جبلی ش ش 805 مادر 2- اكبر 
مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  والغير  پدر   735 ش.ش  آبادی  حسين  غالميان 
درخواست مزبور رادر يك نوبت پی در پی ماهی يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . رئيس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان

     



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه  24 مرداد  1392 | 6 شوال   1434
شماره 1104 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1104  , August   15     ,2013
8 Pages

 چند غذای آلوده ای
 که می خوریم!

کاهویی که داخل ساندویچ همبرگر ش��ما وجود دارد بیشتر از خود 
همبرگر می تواند به بدن شما آس��یب برساند. تحقیقات نشان داده، 
ساالدهای کاهوی از پیش آماده شده حدود40 درصد حاوی باکتری 

کولیفورم هستند.
با وجود باکتری لیستریا در طالبی، E. coli در جوانه گندم و سالمونال 
در گوشت بوقلمون، به نظر می رسد غذاهایی که ما هر روز می خوریم 
یک بمب ساعتی هس��تند که هر لحظه احتمال انفجار دارند. در این 
مطلب،چند غذا را ن��ام برده ایم که آلوده به میک��روب های متفاوت 

هستند و می توانند برای بدن ضرر داشته باشند.
1     گوشت مرغ

آلودگ�ی: نتیج��ه تحقیقاتی ک��ه در س��ال 2010 میالد توس��ط 
 »گزارش مشتری ها« منتشر شد، نشان می دهد 62 درصد از مرغ و 
جوجه های کبابی آلوده به باکتری کمپیالباکتر بوده و 14 درصد نیز 
باکتری سالمونال دارند. تعداد مرغ هایی که به باکتری های دیر مرگ 

آلوده هستند، نسبت به 6 سال پیش30 درصد افزایش یافته است.
در سوپرمارکت:  بهتر است به دنبال خرید مرغ های ارگانیک باشید. 
این مرغ ها در محیط های خلوت تر رش��د کرده اند و کمتر احتمال 

آلودگی دارند. بهتر از آن نیز، خرید مرغ های محلی است.
در خان�ه: وقتی مرغ را در سینک ظرفشویی شس��تید، سریعا آن را 
داخل قابلمه بپزید. م��رغ را کامال بپزید و اجازه ندهید قس��متی از 
آن خام یا نیم پز باقی بماند. هنگام پخت یک مرغ درس��ته نیز برای 
اطمینان از پخته ش��دن آن، دمای قس��مت های ضخیم ران مرغ را 

تست کنید.
2      همبرگر گوشت

تحقیقاتی که در آمریکا صورت گرفته اس��ت، نشان می دهد بیش از 
53 درصد از همبرگرهای گوشت باکتری کلوستریدیوم پرفرینجنز، 

30 درصد استافیلوکوکوس و 12 درصد لیستریا دارند.
در سوپرمارکت: سعی کنید همبرگرهایی که با گوشت گاو تغذیه 
شده با علف تهیه شده اند را بخرید. یافته های علمی نشان داده اند، 

این همبرگرها فقط4/5 درصد باکتری سالمونال دارند. 
در خانه: به تکه ه��ای همبرگر خود پونه کوهی ت��ازه اضافه کنید. 
 در دانش��گاه ایالت کانزاس آزمایش��ی روی ادویه های مختلفی که 
خانم های خانه دار به گوشت اضافه می کنند، انجام شد و نشان داد 
پونه کوهی به خوبی می تواند باکتری های گوشت را از بین ببرد. در 
ضمن بهتر است همبرگرهای ضخیم روی آتش مستقیم کباب شوند.

3     گوشت بوقلمون
آلودگی: بوقلمون یک��ی از آلوده ترین پرنده های خوراکی اس��ت. 
آزمایشات نشان داده اند، گوشت بوقلمون شامل یکی از باکتری های 
لیستریا، کمپیالباکتر، کلوستریدیوم یا هر سه آنها به طور یکجاست.

 در س�وپرمارکت: س��عی کنی��د بوقلم��ون ارگانی��ک خریداری 
 کنید. این بوقلمون ها بدون آنتی بیوتیک رشد می کنند. بسیاری از

 پرورش دهن��ده های تج��اری بوقلمون، ب��ه پرنده های خ��ود دارو 
تزریق می کنند که موجب رشد بیشتر باکتری در بدن آنها می شود. 
در واقع، نتیجه تحقیقات کارشناس��ان دانش��گاه مریلند نشان داد 
بوقلمون های ارگانیک، باکتری کمتری از انواع غیر ارگانیک ندارند، 
اما باکتری های آنها مقاومت کمتری دارند و سریع تر از بین می روند.

 در خانه: س��عی کنید گوش��ت مرغ به ویژه گوش��ت بوقلمون را از 
وعده های ثابت غذایی خود حذف کنید. این گوشت ها بسیار آلوده 
هس��تند، اما در صورت اس��تفاده نیز باید هر س��طحی که با گوشت 
خام بوقلمون در تماس بوده اس��ت را بس��یار تمیز شستشو بدهید 
و ضدعفونی کنید. به جای اس��تفاده از اسکاچ، با دس��تمال یکبار 
مصرف آنها را بشویید. گوشت بوقلمون منبع بزرگی از باکتری های 

مضر است.
4     تخم مرغ

 آلودگی: مرغ یا تخم مرغ، کدام آلوده تر اس��ت؟ مس��لما تخم مرغ. 
تخم مرغ به طور ساالنه منجر به بیماری بیش از660 هزار نفر و مرگ 

300 نفر می شود.
 در س�وپرمارکت: به بس��ته بندی تخم مرغ ها توجه کنید. اصوال

تخم مرغ هایی که توسط مرغداری های بزرگ بسته بندی می شوند، 
احتمال بیش��تری برای آلوده بودن به باکتری دارند. زیرا مرغ های 
زیادی در این مراکز نگهداری می شوند و در نتیجه آلودگی نیز بیشتر 

است. بهتر است از تخم مرغ های رسمی و محلی استفاده کنید.
در خانه: تخم م��رغ را داخل جعبه خودش و در س��ردترین منطقه 
یخچال نگه دارید. پس از شکستن تخم مرغ، حتما دست های خود 
را بشویید. حتما تخم مرغ را کامل بپزید مگر این که جزء مواد غذای 

دیگری باشد.
5      طالبی

آلودگی: تحقیقات نشان داده حدود 3/5 درصد از طالبی ها حاوی 
باکتری های سالمونال و شیگال هستند. ش��یگال، جزء باکتری هایی 

است که از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.
در سوپرمارکت: خراشیدگی یا لکه های روی میوه جاهایی هستند 

که عامل های بیماری می توانند به داخل میوه نفوذ کنند.
در خانه: از آنجا که طالبی روی زمین پرورش داده می شود و پوست 
مشبک دارد، نفوذ باکتری هایی همچون سالمونال به داخل آن بسیار 
آسان است. پوست میوه را با مایع ظرفش��ویی برای مدت 15 تا 30 

ثانیه تمیز بشویید.

الم��اس یک��ی از زیباتری��ن و همچنین گ��ران ترین 
جواهرات دنیاست که از آن، در موارد خاص استفاده 
می ش��ود و همچنین ارزش بس��یار زیادی دارد، ولی 
گاهی اوقات برخی با آن دس��ت ب��ه کارهای عجیبی 

می زنند.
برخی از شرکت ها و یا افراد ثروتمند که عالقه خاصی 
به الم��اس دارند، گاهی اوقات کاره��ای جالبی انجام 
 می دهند و وس��یله های عجیبی را ب��ا الماس تزئین 
می کنند. این وس��یله ها از اس��کلت تا یک خودروی 

سواری  را شامل می شوند.
       جمجمه انسان    

هنرمندی به نام »دامین هریس��ت« چندی پیش با 
اس��تفاده از بیش از2000 هزار الماس، یک جمجمه 
انس��ان را با الماس تزئین کرد تا یکی از عجیب ترین 
جواهرات دنیا را درس��ت کرده باش��د. این طراح 35 
س��اله برای این جمجمه نزدیک ب��ه20 میلیون دالر 
خرج کرده بود. گفته می ش��ود که این اس��تخوان ها 
متعلق به یک مرد اروپایی در سده1700 بوده است. 
قیمت نهایی این جمجمه نزدیک به101میلیون دالر 

برآورد شد.
       ماشین اسباب بازی

یکی دیگر از وس��ایل بس��یار عجیبی که تا به حال از 
الماس درست شده است، یک خودروی اسباب بازی 
کوچک اس��ت. این خودرو با استفاده از2700 الماس 
آبی ساخته شده و همچنین در بدنه آن از طالی سفید 
 نیز اس��تفاده شده اس��ت. این اس��باب بازی که لقب 
گران ترین را نیز به همراه دارد نزدیک به 72 هزار پوند 

به فروش رسید.
       هندزفری 

چندی پیش یک ش��رکت جواهرات در اقدامی جالب 
هندزفری هایی را با الماس پوش��اند و برای فروش در 
یک مزایده قرار داد. ای��ن هندزفری ها با الماس های 
 مختلف از صورتی و زرد گرفته تا نایاب ترین الماس ها

 پوش��انده ش��ده بود و البته قیمت هرک��دام آنها فرق 
می کرد. قیمت این هندزفری ها از3500 تا80 هزار 

دالر اعالم شد.
       مرسدس بنز

در سال 2008 مرس��دس بنز دست به اقدامی جالب زد 
و یک مدلSL550 را که تماما با الماس پوش��یده شده 
بود را رونمایی کرد. البته هیچ گاه اصل یا بدل بودن این 
الماس ها مشخص نشد، اما به نظر می رسید که تمامی 
آن، الماس های واقعی نباشند. این خودرو با قیمت 4/8 
میلیون دالر برای فروش گذاشته شده بود و عده ای نیز 
به همین علت الماس های آن را تقریبا تقلبی می دانند.

       شطرنج 
یکی از س��رگرمی های بس��یار جذاب که نیاز به هوش و 
مهارت باالیی دارد، شطرنج است. برخی از طرفداران این 
سرگرمی حاضرند به هر نحوی منحصر به فردترین شطرنج 
را داشته باشند. »چارلز هوالندر« یکی از همین افراد است 
که البته سررشته ای هم در الماس دارد و به همین علت 
توانسته است یک صفحه شطرنج کامل از الماس درست 
کند. این شطرنج نزدیک به10 میلیون دالر می ارزد و تنها 
مهره شاه آن نزدیک به200 گرم وزن دارد، چرا که با طال 

و 146 الماس نایاب درست شده است.

 شاهی؛ سبزی با خواص 
باورنکردنی

خوردن س��بزی در کنار غذا همیش��ه توصیه شده است 
 و برای هضم غذا و دس��تگاه گوارش بس��یار مفید است. 
سبزی ها انواع مختلف دارند که البته هر کدام از آنها دارای 

خواص متفاوتی نیز هستند.
»شاهی« یکی از سبزی های همیشگی است که در سبد 
سبزی بس��یاری از خانواده ها دیده می شود. این سبزی 
خواص باورنکردنی ای دارد، در حالی که شاید برخی آن 
را دوست نداشته باشند و یا طعم آن را نپسندند. از جمله 

مهم ترین فواید شاهی می توان به این موارد اشاره کرد.
    شاهی یک سبزی بسیار عالی برای درمان کم خونی 
اس��ت، چرا که حاوی مقدار زیادی ویتامین C اس��ت و 
البته میزان زیادی نیز آهن و همچنین اس��ید سولفیک 

در آن قرار دارد.
    میزان قابل توجه ویتامین A که در این سبزی وجود 
دارد باعث شده است که ش��اهی به یک سبزی مبارز در 
مقابل آسم تبدیل شود. این س��بزی می تواند از دستگاه 

تنفسی شما به خوبی محافظت کند.
    خاصیت ضد س��رطانی نیز یکی از مه��م ترین فواید 
شاهی است. شاهی سرشار از آنتی اکسیدان هاست و این 
می تواند تا حد بسیار زیادی در مقابل سرطان ایستادگی 
کند. شاهی می تواند جلوی پیشرفت این بیماری را نیز بگیرد.

    یکی دیگر از مواردی که شاهی می تواند در آن نقش 
بسزایی را ایفا کند کلیه ها هستند. این سبزی را می توانیم 
به عنوان یکی سبزیجات بسیار عالی برای کلیه ها دانست، 

چرا که آنها را خیلی راحت پاکسازی می کند.
    برای داش��تن لثه های محکم و همچنین دندان های 
سالم حتما از شاهی استفاده کنید. مواد معدنی که در این 
سبزی قرار دارد می تواند به راحتی در مقابل بیماری های 

دهان، شما را ایمن کند.
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خواندنی

سالمت

اخبار کوتاه

عکس نوشت

یک منزل به مساحت350 متر مربع به مبلغ 
ناچیز یک یورو به فروش گذاشته شده است. 
باید خاطرنشان کرد که مالک خانه، عقلش را 
از دست نداده اس��ت. جپیک در ادامه نوشت: 
یک زن فرانس��وی منزل خود را به مس��احت 
350 متر مربع در ش��هر آربروسل در منطقه 
 eBay خوش آب و هوای رون-آلپ روی سایت
به مبلغ یک یورو در مع��رض فروش قرار داده 
است. با این حال، مالک به خریداران احتمالی 
هشدار داده که در خانه فروشی وقایع عجیبی 
رخ می دهد. این خانه بزرگ که نیاز به بازسازی 
دارد، براساس مشخصاتی که مالک در سایت eBay توضیح داده با خانه های دیگر متفاوت 
است. مالک می گوید: در سال های دهه1950 میالدی این خانه صحنه قتل فجیع یک زوج 
بوده اس��ت و دلیل قتل، وجود گنجی پنهان در خانه بود. عامالن قتل، کارگرانی بودند که 
برای کارهای ساختمانی در خانه کار می کردند، اما این مسأله هرگز ثابت نشده، زیرا تمام 
آنها بدون به جاگذاشتن اثری از خود ناپدید شده اند. به گفته مالک، این ماجرا با پدیده های 
عجیبی که وی در این خانه شاهد آنها بوده بی ارتباط نیست. وی تصریح می کند: این خانه 
همواره صحنه حوادثی غیرعادی مانند زدن ضرباتی به پنجره ها، ش��نیده ش��دن صدای 
گفتگو، نفس کشیدن، سرو صداهای نامش��خص و جا به جا شدن اشیای داخل منزل بوده 
است. مالک خانه تأکید می کند: این آگهی یک شوخی نیست. خواهش می کنم اگر تصور 
می کنید که آگهی من یک شوخی است، لطفا از تماس گرفتن خودداری کنید. این خانه 

فقط به افرادی فروخته می شود که معتقد به ماورای این جهان باشند.

مالزی، به عنوان برترین مقصد گردشگری 
برای مسلمانان انتخاب شد.

 Crescentrating مؤسس��ه مطالعات��ی
که در سنگاپور مستقر اس��ت، در تازه ترین 
رتبه بندی خود، مالزی را به عنوان بهترین 
مقصد گردش��گری جهان برای مس��لمانان 

انتخاب کرد.
در این رتبه بندی پس از مالزی کش��ورهای 
مصر، ترکیه، امارات، عربستان و سنگاپور در 
رتبه های بعدی برترین مقاصد گردشگری 
اس��المی جهان قرار گرفته ان��د. مهم ترین 

 فاکت��ور در این رتبه بن��دی امکانات موج��ود در این کش��ورها برای جمعیت رو به رش��د 
مس��لمانان جهان اس��ت که از آن جمله می توان به خدمات و غذاهای اس��المی، امنیت، 
 دسترس��ی به نمازخان��ه و امکان��ات هتل ها برای مس��لمانان اش��اره کرد. این مؤسس��ه 
 مطالعاتی وضعیت خدمات و امکانات گردش��گری اس��المی در حدود50 کشور جهان را 
مورد بررس��ی قرار داده اس��ت و مالزی با امتیاز 8/3 از10، مکان اول را به خود اختصاص 

داده است.
امتیاز مصر که نزدیک ترین رقیب مالزی اس��ت برابر با 6/7 و ام��ارات و ترکیه 6/6 اعالم 

شده است.
»فضل بهارالدین« رییس این مؤسس��ه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه یکی از مهم ترین 
دالیل انتخاب مالزی به عنوان برترین مقصد گردشگری اسالمی را وجود نمازخانه های زیاد 

در اکثر مناطق این کشور از جمله مراکز خرید و فرودگاه ها دانست.

این روزها سخت ترین پس��وردها در کسری از ثانیه شکسته 
می شوند.

کارشناس��ان مؤسس��ه کانادای��ی Deloitte  معتقدن��د 
 پسوردهای ساخته شده توس��ط کاربران، کمترین مقاومت 
 را در براب��ر هکرها از خود نش��ان م��ی دهند.تحقیقات این 
مؤسسه نش��ان می دهد90 درصد از پسوردهای ایجاد شده 
 توس��ط کاربر نهای��ی، فقط چن��د ثانیه از وقت ی��ک هکر را 

می گیرد.
  رمزه��ای عبور ق��وی ب��ه رمزهایی گفت��ه می ش��ود که از

  8 کارکتر، بیشتر باشد. آسیب پذیری های مرتبط با پسورد 
در طول س��الیان دراز همان هایی اس��ت که همیشه وجود 
داش��ته اس��ت؛ به عنوان مث��ال دو رم��ز »password« و 
»123456« رمزهای م��ورد عالقه کاربران چن��د اکانته یا 
کاربران دارای چند اکانت مختلف است. الگوهای پسورد برای 

کاربران چند اکانته اغلب شبیه به هم هستند.
از طرف دیگر س��خت افزار و نرم افزار هکرها در طول سالیان 
اخیر بسیار پیشرفت کرده و قوی تر شده اند. همچنین متد 
موسوم به Crowd-Hacking نیز به هکرها کمک می کند 
تا پسوردها را زودتر به دست بیاورند. این متد هزاران ماشین 

را به هم پیوند زده تا امر محاس��به و حدس در نرم افزارهای 
brute force را تسهیل بخشد.

نکاتی که مؤسس��ه کانادایی بدان ها اشاره کرده همان هایی 
هس��تند که در گزارش خانم مالر در هفته گذشته آمده بود، 
بدین معنا که کاربران نهایی ناعادالنه تحمل بار ایجاد رمزها را 
بر عهده دارند، در حالی که کمپانی ها می توانند به جای فشار 
بر کاربر نهایی، پالیسی های انتخاب پسورد روی سرورهای 

خود را سخت تر کنند.
کمپانی کانادایی با توجه به این موارد پیشنهاد دیگری دارد.

کمپانی Deloitte چند کاناله کردن پسورد را چاره جویی 
مناسبی می داند که در استفاده همزمان از توکن، بیومتریک 
 و ارس��ال رمز از طریق اس ام اس خارج از باند مانیتور ش��ده 
می توان آنها را یافت. همچنین پالیسی و مانیتور کردن کنار 

این رهیافت می تواند مؤثر باشد.

برترین مقصد گردشگری مسلمانان جهانخانه ای بزرگ به قیمت یک یورو!

لو رفتن محکم ترین پسوردها درچندثانیه

متفاوت ترین اتومبیل 
در مسابقات اتومبیل 
رانی امریکا

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
زکات دانش، آموزش به کسانی  که شایس��ته آنند و کوشش در عمل به 

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

آی فن 5 ی��ک زن چینی پس از 40 دقیق��ه مکالمه منفجر 
شد و تکه ای از آن در اثر انفجار کره چشم وی را خراش داد.

این کاربر آیفن که تنها با نام فامیل لی از شهر دالیان در چین 
معرفی شده گفت که احساس می کرد پس از این مکالمه 40 

دقیقه ای دستگاه آی فن وی داغ شده است.
 براس��اس اظه��ارات وی، ای��ن کارب��ر وقت��ی ک��ه تالش

 می ک��رده دکمه پای��ان مکالمه را روی صفحه لمس��ی آی 
فن، اس��تفاده کند، تلف��ن عکس العملی نش��ان نداد و پس 
از گوشه س��مت راست باالی آن منفجر ش��د و صفحه ترک 
 خورد، در نتیجه این انفجار ذراتی از دستگاه به داخل چشم

 کاربر رفت.
لی اظهار داشت که ماه سپتامبر گذشته آی فن 5 را خریداری 
کرده و تنها یک بار آی فن از دستش افتاده و ترک کوچکی 

در گوشه سمت راست باالیی ایجاد شده بود.
براساس برخی گزارش ها ماه گذشته یک مهماندار هواپیما 
براثر شوک الکتریکی پاسخ به یک تماس تلفنی روی آی فن 

5 خود درحال شارژ کشته شده است.
خبر مرگ "ما ایلون" 23 ساله توسط خواهرش در اینترنت 

پخش شد و موجب انتقادات شدیدی نسبت به اپل درمیان 
میلیونها کاربر در کشور چین شد.

"ما ایلون" ق��رار بود در ماه آگوس��ت ازدواج کند، وی در ماه 
س��پتامبر آی فن 5 خود را از یک فروشگاه رسمی در استان 

شینگ جیانگ خریداری کرد.
براساس اظهارات برادر این کاربر متوفی، آی فن مذکور برای 

بررسی به مقامات چینی تحویل شده است.
تاکنون هشدارهایی نسبت به ایمنی میلیونها تلفن قالبی و 

ش��ارژرهای غیر اصل در بازار منتشر شده است. محصوالت 
اپل به س��رعت در چین فروش می روند که این امر موجب 
می شود برخی کارخانه ها به تولید آی فن ها، آی پدها و آی 

پادهای قالبی روی آورند.
در س��ال 2011، 22 فروش��گاه اپل قالبی تنها در یک شهر 

چینی معرفی شدند.
اپل وعده داده که درباره علت این مرگ تحقیق کند. اما هنوز 
مشخص نشده که این تحقیقات تنها یک مورد مجزا را شامل 
می ش��ود یا این ش��رکت بزرگ فناوری فراخوانی برای یک 

مدل محصول ارائه خواهد کرد.
گفته می شود که این نوع حوادث می تواند به اعتبار اپل در 

چین لطمه وارد کند.
در ماه آوری��ل اپل از مش��تریان چین��ی عذرخواهی کرد و 
سیاس��تهای ضمانت آی فن را به دنب��ال انتقادهای صورت 

گرفته از خدمات پس از فروش تغییر داد.
دو س��ال پی��ش ش��رایط برخ��ی از کارخانه های س��اخت 
محصوالت اپل برای خودکشی بی مقدمه تعدادی از کارگران 

مورد انتقاد قرار گرفته بود. 

انفجار آی فن زن چینی پس از مکالمه 40 دقیقه ای

تکه ای از آی فن کره چشم کاربر را خراشید
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