
بند ناف ایرانی ها به یارانه گره خورده است

آقای روحانی، خود نقطه قوت كابینه است

پوستر جدیدترین 
فیلم  جورج کلونی 
رونمایی شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس :

رهبر معظم انقالب:

 وزارت ورزش 
جای ژنرال های ورزشی است 6

دوران قرون وسطی 
گذشته است  2

آسم و حمالت قلبی؛ 
عوارض اسپری ضدتعریق 8

4

 شوک های  اقتصادی 
در رویکرد  اعتدال جایی ندارد
مردم از این که اقتصاد به صورت مرتب در مسیر شوک های پر آسیب 
قرار بگیرد، خسته  شده اند. لذا مدیران اقتصادی باید نشان دهند که 
در دیدگاه اعتدالی شوک و تصمیمات ناگهانی وجود ندارد و ثمرات 

این دیدگاه  اعتدالی باید در زندگی مردم تجلی پیدا کند و ...

 اضافه شدن هجوم
 آب شور بر بحران های 

آبی استان 

کارش��ناس منابع طبیعی گفت: پدیده فرونشس��ت 
زمی��ن به عن��وان ش��اخص ترین شناس��ه های آغاز 
بیابان زایی در سرزمین آب ها نیز مشاهده شده است.

هومان خاکپ��ور با اش��اره به آغ��از بیاب��ان زایی در 
چهارمح��ال و بختی��اری، اظهارداش��ت: اطالعات و 

داده های پژوهشی و مطالعاتی انجام شده در...

4

3

چهارمحال وبختیاری 
7

با کمبود داروساز مواجه است

نفت بازی ذوب آهن
6

 در فوالدشهر

در پنجمین روز از هفته دولت، رییس جمهور و اعضای هیأت 
دولت با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیدار کردند که در این دیدار رهبر معظم انقالب تأکید کردند: 
دخالت قدرت ه��ای فرامنطق��ه ای و خارجی در یک کش��ور، 
نتیجه ای جز آتش افروزی نخواهد داشت و نفرت ملت ها از آنها 
را نیز افزایش خواهد داد. این آتش افروزی همچون جرقه ای در 
انبار باروت است که ابعاد و پیامدهای آن نامشخص خواهد بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین 
دیدار هیأت دول��ت یازدهم، با قدردان��ی از هماهنگی دولت و 
مجلس برای آغاز به کار س��ریع دولت جدید، آقای روحانی را 
رییس جمهوری مطلوب، مورد اعتماد و دارای س��وابق روشن 
انقالبی خواندند و با تبیین شاخص های مهم دولت مطلوب از 
جمله س��المت اعتقادی و اخالقی، خدمت ب��ه مردم، عدالت، 
س��المت اقتصادی و مبارزه با فس��اد، قانون گرایی، حکمت و 

خردگرایی و تکیه بر ظرفیت درون زای کش��ور تأکید کردند: 
اقتصاد و علم را در اولوی��ت قرار دهید و با مه��ار تورم، تأمین 
نیازهای اساسی مردم، رونق تولید و ایجاد تحرک و آرامش در 
عرصه اقتصادی، امید مردم به آینده را استمرار و افزایش دهید.

 ایش��ان همچنین تهدی��د آمریکا ب��ه دخالت در س��وریه را، 
فاجعه ای قطعی برای منطقه خواندند و تأکید کردند: هرگونه 

دخالت و جنگ طلبی یقینا به ضرر آتش افروزان خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای ب��ا تبریک هفته دول��ت به همه 
مس��ئوالن، مدیران و کارکنان خدوم قوه مجریه خاطرنش��ان 
کردند: هفته دولت با نام دو شهید فرزانه رجایی و باهنر زینت 
یافته است و اقدام همه دولت ها در س��رلوحه قرار دادن نام و 

اهداف این دو شهید، حرکتی پرمعناست.

 بانویی كه سخنگوی 
وزارت امورخارجه می شود

 تغییر كاربری20 هزار هکتار
 از اراضی كشاورزی 

افتتاح13 پروژه صنعتی  
اصفهانی در هفته دولت

 جای كاریکاتور فقط 
در جشنواره ها نیست

هواداران ذوب آهن
 را شاد كنیم
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آگهی فراخواننوبت اول

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

سایر موارد : 
1- زمان دریافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان س�اعت اداری مهلت دريافت اسناد ) 

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

www.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد.

ضمنا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط ) بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج ميگردد

مهلت ارائه پيشنهاد مهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوان رديف

92/6/1492/6/17خريد 1000 متر تسمه نقاله918667تمديد مناقصه1

92/6/1892/7/6گريس پمپ مارک 9200165LINCOLNمناقصه2

92/6/1992/7/1خريد دو رديف كاست و ياتاقان 9200617مناقصه3

92/6/1492/6/27خريد سه رديف گير بكس916061مناقصه عمومی دو مرحله ای4

هوالباقی

از طرف اسکندر غالمعلی شیخی و خانواده 

جناب آقای حاج حسن اس�تادی مصيبت وارده را 
به جنابعال�ی و خانواده محترمتان تس�ليت عرض 
می كنم و بقای عمرش�ما وخانواده گراميتان    را از 

خداوند متعال مسئلت می نمايم.

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مزايده موارد زير را مطابق جدول ذيل به 
فروش رساند. 

مهلت تحويل اس�ناد مزاي�ده به دبي�ر خانه مزايده گ�زار : تا س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخ 
 1392/6/23

گشايش پاكات مزايده  : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/6/24
محل دريافت اسناد مزايده  : پايگاه اينترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن : 0311-6680030

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

شماره 
مبلغ تضمين)ريال (نوع بودجهموضوع مزايدهمزايده 

5% مبلغ پيشنهادیجاریفروش اموال مستعمل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 92-2-276

فروش سيليس و آنتراسيت تصفيه خانه آب شركت آب و 92-2-277
5% مبلغ پيشنهادیجاریفاضالب استان اصفهان 

ادامه در صفحه 2



چهره روزیادداشت

 گفتگوی تلفنی ظریف
 با وزیر خارجه آلمان

وزیر امور خارجه کش��ورمان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه آلمان 
در خصوص تحوالت جدید سوریه گفتگو و تبادل نظر کرد. محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با گیدو وستروله وزیر 
امور خارجه آلم��ان در خصوص تحوالت جدید س��وریه گفتگو و تبادل 

نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن کاربرد سالح شیمیایی 
در سوریه، خواستار تکمیل شدن روند بازرسی های سازمان ملل متحد 
در این خصوص گردید. ظریف همچنین با محکوم نمودن احتمال انجام 
عملیات نظامی خارجی علیه کشور سوریه، خواستار عدم شتاب زدگی و 
تعجیل در تصمیم گیری ها شده و نسبت به عواقب هرگونه اقدام نظامی و 

وخیم تر شدن اوضاع هشدار داد.

 بانویی که سخنگوی 
وزارت امورخارجه می شود

مرضیه افخم مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، سخنگوی 
وزارت امور خارجه در دولت یازدهم می شود.

مرضیه افخم مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، سخنگوی 
وزارت امور خارجه در دولت یازدهم می ش��ود. افخم که سابقه مدیرکلی 
اطالعات و اخبار وزارتخانه امور خارجه را بر عهده داش��ته، اولین بانوی 
سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی از ابتدای تاریخ انقالب اسالمی به شمار 
می رود. اخبار موثق حاکی از قطعی شدن سخنگویی وزارت امور خارجه 

توسط مرضیه افخم حکایت دارد.

 رأی قالیباف 
از دیگر گزینه ها باالتر است

منتخب مردم تهران در شورای چهارم با اش��اره به این که اصولگرایان و 
تعدادی از اصالح طلبان اتفاق نظر به ماندن قالیباف در شهرداری دارند 
گفت: رأی قالیباف در حال حاضر نس��بت به دیگر گزینه های شهرداری 
باالتر است.  محسن پیرهادی با اشاره به جلسات روزهای اخیر اصولگرایان 
با محمدباقر قالیباف اظهار داشت: خوشبختانه این جلسات نتایج خوبی 
را در پی داشت و هم اینک اصولگرایان و تعدادی از اصالح طلبان به ماندن 
قالیباف در شهرداری تأکید دارند. وی تصریح کرد: با توجه به این که هفته 
آینده نخستین جلسه شورای چهارم برگزار می شود، اصولگرایان دیگر 

جلسه ای با گزینه ها و یا شخص قالیباف ندارد.

 بستری شدن عسگراوالدی
 در بیمارستان

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: عس��گراوالدی از روز 
یک شنبه به علت نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شده است. در پی 
بستری شدن حبیب اهلل عسگراوالدی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و 
رهبری در بیمارستان حمید رضا ترقی گفت: آقای عسگراوالدی از روز 
یک شنبه به علت نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شده اند. وی افزود: 
به خاطر گرفتگی عروق، کمیسیون پزشکی برای ایشان تشکیل شده است 

و تحت مراقبت هستند. 
 عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی، تصریح کرد: حال عمومی 

آقای عسگراوالدی خوب است، اما نیاز به مراقبت ویژه دارند.

 ترکیب هیأت امنای
 دانشگاه آزاد از زبان عزیزی

عزیزی  عضو هیأت امنای دانش��گاه آزاد اسالمی درباره تغییر در ترکیب 
هیأت امنای دانشگاه آزاد گفت: با عوض شدن وزرای »علوم، تحقیقات و 
فناوری« و »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« وزرای جدید عضو هیأت 

امنا می شوند و ترکیب هیأت امنا تغییری نمی کند. 
دکتر فریدون عزی��زی افزود: به هر صورت هیأت امنای دانش��گاه آزاد تا 
زمانی ک��ه دوره اش وجود دارد هر چند ماه یک بار تش��کیل می ش��ود، 
بنابراین با عوض شدن وزرا فقط وزرای جدید به ترکیب هیأت امنا اضافه 
می شوند. وی افزود: در غیر این صورت افرادی که پیش از این انتخاب شده 
اند و یا رییس دانشگاه که انتخاب شده است طبق معمول به کار خود ادامه 

می دهد تا زمانی که انتخابات مجدد هیأت امنا برگزار شود. 

 سفر محرمانه اسد به ایران
 تکذیب شد

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر رسانه های اسرائیلی مبنی بر سفر 
سه شنبه شب بشار اس��د به ایران را »خنده دار« توصیف کرد. سید 
عباس عراقچی س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خبر سفر 
بشار اسد به ایران که از سوی رسانه های اسرائیلی منتشر شده است 

را تکذیب کرد. وی افزود: چنین خبری خنده دار است.

اخبار کوتاه 

 اولویت روحانی
 اقتصاد و سیاست خارجی است 

علیرضا امینی/ کارشناس سیاسی    
در این دولت سیاست خارجی و مس��ائل اقتصادی در درجه اول قرار 
دارد و در کنارش به دلیل ادبیاتی که روحانی در انتخابات به کار گرفت 
و حمایت پای��گاه اصالح طلبی از او، ناگزیر به آزادی های سیاس��ی و 
فرهنگی نیز توجه خواهد کرد، اما در یک س��ال اول دولت روحانی، 
اولویت سیاس��ی اش به اندازه اولوی��ت کار اقتص��ادی اش به دلیلی 
دیگر مهم اس��ت. در یک س��ال آینده هیچ راه حل کوتاه مدتی برای 
رفع مش��کالت ب��ه خصوص 
مش��کالت معیش��تی مردم 
وجود ندارد و اگر این وس��ط 
اتفاق��ی بیفتد ک��ه قیمت ها 
رشد جهشی داش��ته باشند، 
آرای ش��کننده ای ک��ه گفتم 
از روحانی بریده می ش��وند و 
آقای روحانی شاید با مشکل 

مواجه شود.
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نوبخت، سخنگوی دولت شد 

با حکم رییس جمهور نوبخت که پیش تر به عنوان  معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور منصوب شده بود در 

حکمی جدید  به عنوان سخنگوی دولت منصوب شد. 

واکنش ارتش به احتمال 
حمله نظامی علیه سوریه

نظر توفیقی درباره 
دانشگاه احمدی نژاد

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( با اعالم این که آمادگی پدافند 
هوایی برای حراست از آسمان ایران صددرصدی است، گفت: حماقت حمله 
به س��وریه گریبان آمریکا را خواهد گرفت و نتیجه این جنگ قطعا شکس��ت 

آمریکاست. 
امیر علیرضا صباحی فرد جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( با 
اشاره به احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه گفت: توصیه بنده به عنوان یک 
متخصص و امیر نظامی به آمریکا و ایادی اش این است که حماقت برنامه ریزی 
برای حمله به سوریه را عملی نکنند، چرا که این کار گریبان خودشان را خواهد 
گرفت. وی دراین باره افزود: آمریکا و متحدانش در چند سال اخیر تجربه خوبی 
از حمالتی که انجام داده اند، ندارن��د. وی تصریح کرد: ورود آمریکا به جنگ با 
سوریه پای خودش است، اما خروجش قطعا نابودی و شکست برای آنها خواهد بود. 

سرپرست وزارت علوم درباره دانش��گاه احمدی نژاد، گفت: مطالبات دانشگاه 
احمدی نژاد در وزارت علوم پیگیری می شود. 

 جعفر توفیقی درباره اقدامات وزارت علوم برای راه اندازی دانشگاه احمدی نژاد 
گفت: وزارت علوم برنامه خاصی برای این دانشگاه ندارد و هر درخواستی که از 

این دانشگاه می رسد طبق روال و ضوابط بررسی و پیگیری می شود. 
 وی ادامه داد: مؤسسان دانشگاه جامع بین المللی مطالباتی را که دارند توسط 
مسئوالن وزارت علوم پیگیری و پاسخ خود را دریافت می کنند و ما فعال با این 

دانشگاه مسأله خاصی نداریم. 
  سرپرس��ت وزارت علوم درباره اقدامات اولیه هیأت مؤس��س دانشگاه جامع 
بین المللی برای معرفی مکان دانشگاه، اظهار داشت: این گونه موارد را معاونت 

آموزشی وزارت علوم پیگیری می کند.

کارش��ناس مس��ائل خاورمیانه گفت: امکان حمله نظامی 
 آمریکا به سوریه منتفی اس��ت و ممکن است آمریکایی ها

با هدف تضعیف ارتش سوریه یک سری حمله محدود هوایی 
برای از بین بردن زیرساخت های این کشور را ترتیب دهند.

سعداهلل زارعی کار شناس مسائل خاورمیانه با اشاره به مسأله 
مداخله نظامی آمریکا در س��وریه به بهانه اس��تفاده ارتش 
این کشور از سالح های ش��یمیایی گفت: مداخله نظامی به 
معنای حمله گسترده و همه جانبه به قصد تصرف سوریه یا 
اسقاط نظام سیاسی سوریه چندان متصور نیست و در نتیجه 
می توانیم بگوییم که اقدامی از این نوع با توجه به تجربه توام 
با شکس��ت غرب در ماجرای حمله به عراق و افغانس��تان و 
اقدامات نظامی که طی دهه گذشته علیه لبنان انجام شد، 
عمال منتفی است. وی افزود: اما امکان این موضوع وجود دارد 
که غربی ها با محوریت آمریکا اقدام به حمالت محدود هوایی 
با هدف تخریب بعضی از زیرساخت های سوریه کنند که در 
این صورت احتمال این وجود دارد که با واکنش جبهه سوریه 
و محور مقاومت جنگی محدود در سطح منطقه اتفاق بیفتد؛ 
این موضوعی است که طی چند روز آینده مشخص می شود. 
وی در پایان افزود: این احتمال کامال وجود دارد که روس ها 
این بار دست بسته عمل نکنند و درواقع از همپیمانشان در 

برابر حمالت خارجی دفاع کنند.

رییس نیروگاه اتمی بوشهر و مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نیروگاه های اتمی ایران گفت: در آینده نزدیک مسئولیت 
بهره برداری نی��روگاه اتمی بوش��هراز پیمانکارروس��ی به 

کارفرمای ایرانی واگذار می شود.
حسین درخشنده عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارکنان 
نمونه نیروگاه اتمی بوش��هر با گرامیداش��ت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر تأکید کرد: انسانی که کارش خالص 
و در راستای رضای خدا باشد نام و یادش ماندگار و جاویدان 

می ماند که شهیدان رجایی و باهنر از این گروه هستند.
وی با اش��اره به این که انتخ��اب کارمند و مدی��ر نمونه بر 
اس��اس ضوابط و چارچوب خاصی صورت می گیرد افزود: 
کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر با احساس تکلیفی که دارند 
نباید صرفا احساس کارمندی کنند بلکه باید خود را مالک 
این تأسیس��ات و تجهیزات در جهت حفظ و نگهداری آن 
بدانند.رییس نیروگاه اتمی بوش��هر تصریح کرد: ما باید با 
احساس مسئولیت و تعهد ملی مذهبی که داریم مسئولیت 
و وظیفه خود را به نحو احس��ن انجام دهیم. درخشنده  با 
بیان این که هدف از راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، تولید 
برق با انرژی پاک است تصریح کرد: شاخص های عملیاتی 
در نیروگاه بوشهر برای تولید برق ایمن، مطمئن و اقتصادی 

استخراج شده است.

به گزارش الف  چند روز پیش به دستور سرپرست دیوان 
محاسبات، دیوان مکلف به پیگیری ماجرای160 میلیارد 
ریال می شود. به همین دلیل سه نفر از کارشناسان مالی 
نهاد ریاس��ت جمهوری که از این ماجرا اطالع داش��تند 
احضار می ش��وند و با همکاری آن ها، مشخص می شود 
که این مبلغ با دستور احمدی نژاد و بقایی روز12مرداد از 

حساب ریاست جمهوری خارج شده است. 
 حمیدرضا بقایی زمانی که از پیگیری های دیوان مطلع 
 می ش��ود با این کارشناس��ان تماس می گی��رد و اعالم 
می کند که ما16 میلیارد تومان را به حس��اب دولت بر 
می گردانیم، ولی تا این لحظه هن��وز مبلغی برگردانده 

نشده است. 
 رسانه ها در چند روز گذشته خبر از برداشت مبلغ یک 
صد و شصت میلیارد ریال در آخرین روز دولت گذشته 
از حساب نهاد ریاس��ت جمهوري داده اند. از قرار معلوم 
این مبلغ به حس��ابی به نام دانش��گاه غیرانتفاعی جامع 
بین الملل��ی ایرانیان)یعني همان حس��ابي که ش��ماره 
آن براي اطالع عمومي منتش��ر ش��د( واریز شده است.

جمهوری اسالمی هم پیش تر خبر از برداشت این مبلغ 
از حساب نهاد دولت داده بود که از طرف هیچ یک از اعضا 

دولت قبل تکذیب نشد.

وزیر امور خارجه گفت: بس��یار متأس��فم که می شنوم 
بعضی از همسایگان ما گفته اند باید برای سوریه راه حل 
نظامی پیدا کرد، این نشان دهنده این است که اصال درک 

صحیحی از شرایط در منطقه ندارند.
ظری��ف اضافه ک��رد: متأس��فانه برخی ای��ن روزها فکر 
می کنند مسأله سوریه راه حل نظامی دارد و ما خبرهای 
زیادی از تهدید به اس��تفاده از روز می ش��نویم که واقعا 
نگران کننده است. مهم نیست این تهدیدها جدی باشد 
یا خیر، بلکه مسأله این اس��ت که تعدادی از دولت ها به 
خودشان اجازه می دهند که در قرن بیست و یکم به روش 
قرن نوزدهم رفتار کنند. فراموش کرده اند که کشورهای 
متمدن60 س��ال پیش تصمی��م گرفتند ک��ه تهدید به 
اس��تفاده از زور را از روی میز بردارند. این گونه نیس��ت 
که هر کش��وری اجازه داشته باش��د مانند قرون وسطی 
 هر زمان که خواس��ت به زور متوسل شود. قانون جنگل

مدت هاس��ت که از روابط بین المللی حذف شده است. 
امروز برخی از کشورها خود را همزمان در موضع قاضی و 
هیأت منصفه و دادستان گذاشته اند و می خواهند تصمیم 
خود را هم اعمال کنند. بس��یار باعث تأسف است که در 
س��وریه جنگ داریم و باعث تأسف است که حتی امکان 

استفاده از سالح های شیمیایی ایجاد شده است.

انرژی هسته ای دولتبین الملل امور خارجه

 مداخله نظامی آمریکا 
در سوریه منتفی است

انتقال نیروگاه اتمی بوشهر 
به کارفرمای ایرانی

 ماجرای 16 میلیاردتومان
 و قولی که بقایی داد

دوران قرون وسطی 
گذشته است 
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 به دنبال 
تغییرنظام سوریه نیستیم

سخنگوی کاخ سفید بار دیگر با متهم کردن بشار اسد  به 
استفاده از سالح شیمیایی، گفت: هدف از حمله نظامی 

احتمالی به سوریه، تغییر نظام این کشور نیست.
»جی کارنی« سخنگوی کاخ س��فید در نشستی خبری 
اعالم کرد هدف از اق��دام نظامی احتمال��ی علیه دولت 
س��وریه، تغییر نظام در این کش��ور نیس��ت. وی گفت: 
مذاک��رات و رایزنی ها درمورد چگونگی پاس��خ به حمله 
ش��یمیایی در س��وریه همچنان در جریان است. وی با 
بیان این ادعا که رژیم س��وریه توانایی استفاده از سالح 
شیمیایی را دارد و هیچ ش��کی درباره این که چه کسی 
از سالح شیمیایی استفاده کرده وجود ندارد، گفت: باید 

پاسخی مناسب به این حمله داده شود.

 گروه»آزادگان شام«
19 شیعی را سر بریدند

گروه تروریستی »آزادگان شام«19شهروند شیعی سوری 
را در ریف  ادلب سر بریدند که در میان آنها کودک و زن 
نیز مشاهده می شود.گروه تروریس��تی »آزادگان شام« 
روز سه شنبه با حمله به مزرعه »المدمومه« از توابع ریف 
ادلب در شمال غربی س��وریه، آن را به تصرف درآوردند.

در جریان تصرف این مزرعه عناصر مسلح اقدام به بریدن 
سر19نفر از اهالی شیعی این مزرعه کردند.

 کشف گور
 اعضای القاعده در عراق

نقشه ای پیدا شده که حکایت از محل دفن اجساد نسل 
اول و دوم رهبران و فرماندهان القاعده عراق دارد. 

دویچه وله در گزارش��ی به نقل از مناب��ع امنیتی عراق 
نوشت: نیروهای این کشور نقشه ای را یافته اند که حکایت 
از محل دفن اجساد نسل اول و دوم رهبران و فرماندهان 

القاعده عراق دارد. 
 این منابع درمورد موقعی��ت جغرافیایی محل دفن این 
گورها اظهار داشتند: نقشه، دفن شدن اجساد این افراد را 
در شهر»بعقوبه« نشان می دهد. البته گورها در یک مکان 

متمرکز نبوده و در نقاط مختلف این شهر قرار دارند. 
 منابع مذکور در ادامه تأکید کردند: عملیات کشف این 

گورها بسیار محرمانه صورت گرفت گرفت.

اخبار بین الملل

ادام�ه از صفحه یک- ایش��ان با تحس��ین س��رعت عمل و 
پیگیری رییس جمهور برای معرف��ی فوری وزیران به مجلس 
ش��ورای اس��المی افزودن��د: رأی خ��وب مجلس ب��ه وزیران 
پیشنهادی نیز زمینه ساز آغاز به کار سریع دولت جدید بود که 
این مسأله نشان دهنده هماهنگی ارزشمند دو قوه و حساسیت 
 قابل تقدی��ر رییس جمه��ور و مجلس برای ش��روع س��ریع 

فعالیت های دولت بود.
رهبر انقالب با ابراز امیدواری برای بروز عینی نقاط قوت دولت 
یازدهم و اس��تمرار و افزایش امیدهای م��ردم افزودند: وجود 
آقای روحانی با »س��وابق روش��ن مبارزاتی و انقالبی و مواضع 
خوب و درست در س��ه دهه اخیر«، بدون تردید از نقاط قوت 

دولت جدید است.
ایشان با اشاره به عزم راسخ رییس جمهور برای حل مشکالت 
افزودند: انشاءاهلل هیأت دولت با تکیه بر عزم مستحکم بتواند 
با حرکت در مس��یر درست، وظایف س��نگین خود را به انجام 

برساند.
س��خنان رهبر انقالب در اولین دیدار هی��أت دولت یازدهم با 

تبیین شاخص های مهم دولت مطلوب اسالمی ادامه یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��المت اعتق��ادی و اخالقی را از 
شاخص های برجس��ته دولت مطلوب اس��المی برشمردند و 
افزودند: این اعتقادات و نگاه صحیح به حقایق جامعه، منجر به 

سالمت عملکرد دولت خواهد شد.

ایش��ان در همین زمینه، مجموعه بیانات، رهنمودها و مواضع 
امام خمینی )ره( را شاخصی اساسی خواندند و تأکید کردند: 
اصول و ارزش های انقالب در س��خنان و مواضع امام، متجلی 
است و اگر عمال پایبند و دلبسته آنها باشیم و در مواقع ابهام نیز 
به آنها رجوع کنیم، به فضل الهی، کارها »خوش آینده« خواهد 

بود و به پیش خواهیم رفت.
رهبر انقالب در تبیین بیش��تر ش��اخص س��المت اعتقادی و 
اخالقی، اطمینان و اعتماد کامل به وعده های یاری خداوند را 
کامال ضروری برشمردند و افزودند: در تجربیاتی مانند پیروزی 
انقالب، دف��اع مقدس و غلبه بر ش��ورش ه��ای متعدد قومی 
 در اوایل انقالب، ملت و مس��ئوالن کش��ور، تحقق وعده های

پروردگار را کامال لمس کردند که این تجربه های ارزش��مند، 
زمینه ساز اعتماد کامل تر به وعده های نصرت و یاری خداوند 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به س��خنان آقای روحانی 
افزودند: اعتماد به پروردگار و نگاه درست، عاقالنه و بخردانه، 

حالل مسائل خواهد بود.
خدمت به خلق، دومین شاخصی بود که رهبر انقالب اسالمی 

در بیان ویژگی های دولت مطلوب اسالمی، به آن پرداختند.
ایشان خدمت به مردم را گفتمان اصلی دولت اسالمی و فلسفه 
وجودی مسئوالن خواندند و تأکید کردند: هیچ مأله ای نباید 

مسئوالن را از خدمت به مردم غافل کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردن��د: دیدگاه ها و 
سالیق متفاوت سیاسی - اقتصادی و اجتماعی حاشیه است و 
خدمت به مردم متن، اجازه ندهید حاشیه ها بر متن اثر بگذارد.

رهبر انقالب، عبور س��ریع فرصت خدمت به مردم را به دولت 
جدید گوش��زد کردند و افزودند: به همه دولت های قبلی نیز 
گفتم که فرصت4 یا 8 سال مسئولیت، به سرعت می گذرد، اما 
همین مدت محدود، شامل فرصت های بی پایان برای خدمت 

به ملت است که نباید هیچ کدام را از دست داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بحث خدمت به مردم، نگاه و کار 
جهادی را ارزشمند برشمردند و افزودند: کار جهادی به معنای 
بی قانونی نیست و من به ش��دت مخالف بی قانونی هستم، اما 
در چارچوب قوانین نیز می توان به دور از نگاه مرسوم اداری، 
با »نگاه جهادی و ش��وق آرمانی«، عمل کرد و موانع را پشت 

سر گذاشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای عدالت را از دیگر شاخص های مهم 
دولت مطلوب اسالمی برشمردند و افزودند: همچنان که قبال 
نیز تأکید ش��ده ما در پی پیش��رفت و یا به تعبیر رایج توسعه 
هستیم، اما قطعا این پیشرفت باید با عدالت همراه باشد و گرنه 
جامعه مانند کشورهای غربی دچارشکاف و تبعیض و نارضایتی 
خواهد ش��د. س��المت اقتصادی و مبارزه با فس��اد چهارمین 

شاخص دولت مطلوب از نگاه رهبر انقالب اسالمی است.
ایش��ان به اعضای دولت جدید یادآور شدند منصب حکومتی 
جایگاه وسوس��ه انگیز قدرت و منابع مادی اس��ت، مانند یک 
چشم بصیر و یک نورافکن قوی و دائم، مراقب باشید دستگاه 

تحت مدیریت شما از وسوسه فساد، دور و در امان بماند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به وجود دس��تگاه های 
نظارتی از هر س��ه قوه، خطاب به هیأت دولت افزودند: فس��اد 
همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه »فساد، 
پارتی بازی، رشوه و اسراف« را بگیرید تا اصوال نیازی به ورود 

دستگاه های نظارتی به حیطه مدیریتی شما، پیش نیاید.
رهبر انقالب، کارکنان و مس��ئوالن دس��تگاه های اجرایی را 
انس��ان هایی پاک و شریف برش��مردند و افزودند: وجود چند 
انسان ناسالم، متأس��فانه مثل میکروب، زحمات و تالش های 
کارکنان خدوم دستگاه ها را زیر سؤال می برد که باید جلوی 

این کار را گرفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قانونگرایی را از دیگر شاخص های 
بسیار مهم دولت مطلوب دانستند و افزودند: قانون، ریل حرکت 
دولت است و اگر به هر دلیلی از آن خارج شوید کشور و مردم، 

صدمه می بینند.

رهبر معظم انقالب:

آقای روحانی، خود نقطه قوت كابینه است
سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد، چهارمین شاخص دولت مطلوب از نگاه رهبر انقالب اسالمی است



یادداشت

 تغییر کاربری20 هزار هکتار
 از اراضی کشاورزی 

نایب رییس ش��ورای ش��هر اصفهان گفت: اصفه��ان در حال حاضر 
نیازمند س��ه خط مترو است، اما متأس��فانه خط یک به اعتبار800 

میلیارد تومانی نیاز دارد.
سید کریم داوودی اظهار داش��ت: ما در شورای چهارم هشت هدف 
اصلی را در نظر گرفته ایم که احیای محیط زیس��ت، بررسی میزان 
گردش��گر و چگونگی افزایش آن، مسائل فرهنگی شهر، روان سازی 
عبور و مرور، توسعه مشارکت های مردمی، ارتقای هویت و سیمای 
ش��هر،  ایجاد تعادل و بر قراری عدالت در شهر تش��کیل دهنده این 

هشت اصل هستند.

 احداث آبنمای موزیکال
 میدان امام علی )ع( 

گروه شهر - رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعالم کرد: 
آبنمای موزیکال میدان امام علی )ع( بر اساس قراردادی میان شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان و شهرداری اصفهان به ارزش یک میلیارد 

و۲۷0 میلیون تومان اجرایی شده است.
دکتر محمود شیخ زین الدین با بیان این مطلب گفت: ۲۵ نفر با تکیه 
بر دو سال فعالیت پژوهشی و فناوری، موفق شدند در مدت یک ماه 
که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود، این آبنمای موزیکال 
را در میدان ام��ام علی)ع( اجرایی کنند. وی ادام��ه داد: این آبنمای 
موزیکال از۳۳0 المپ LED ۲۴ وات RGB تشکیل شده است که 

قابلیت ایجاد تمام طیف-های رنگی را دارد.

 دانشگاه پیام نور اصفهان
میزبان المپیاد  فرهنگی-    ورزشی کشور 
گروه شهر - رییس دانش��گاه پیام نور اصفهان از ششمین المپیاد 
فرهنگی- ورزشی دانشجویان پسر دانش��گاه پیام نور سراسر کشور 

در اصفهان خبر داد.
 دکتر فضیلتی گفت: حدود۱۴00 نفر از دانش��جویان دانشگاه های
 پی��ام ن��ور کل کش��ور از۳۱ اس��تان کش��ور در شش��مین المپیاد
فرهنگی-ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور شرکت کردند. 

الزم به ذکر است ششمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان پسر 
دانشگاه پیام نور از تاریخ۱۲ لغایت۱8شهریور ماه۱۳۹۲به میزبانی 

دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار خواهد شد.

اجراي۱0 پروژه شاخص عمراني، 
فرهنگي و ورزشي در منطقه ۹

گروه شهر - شهردار منطقه ۹ اصفهان از اجرای۱0 پروژه شاخص 
عمرانی، فرهنگی و ورزشی در سال جاری خبر داد.

عبدالرس��ول امامی با بیان ای��ن مطلب گفت: پروژه های ش��اخص 
عمرانی، فرهنگی، ورزش��ی و خدماتی منطقه ۹ با هزینه آزادسازی 
و اجرایی بدون احتس��اب هزین��ه اجرایی طرح منارجنب��ان بالغ بر 

۲88میلیارد ریال در حال اجراست.

بازارچه ای با طعم مهربانی
دبیر انجمن امداد دانشجویی مردمی امام علی )ع( اصفهان از برپایی 
س��ومین دوره  بازارچه خیریه ای این انجمن با عنوان»بازارچه ای با 
طعم مهربانی« از ۱۴ تا ۱8 شهریورماه سال جاری در شهر اصفهان 
خبر داد. به گزارش ایمنا، حس��ین درخش��ان فرد با اعالم این خبر 
افزود: این بازارچه با هدف معرفی انجمن، به اقش��ار مختلف مردم و 
تأمین بودجه مورد نیاز برای رسیدگی به امور کودکان و خانواده های 

نیازمند تحت پوشش برگزار می شود.

گشتی در اخبار 

راه حل مشکل آب اصفهان 
تکمیل طرح های انتقال آب است

استاندار اصفهان  
علیرضا ذاکر اصفهانی

در سال های آینده استان اصفهان با مشکالت جدی در بخش آب روبه رو 
می شود و راهکار مهم حل مشکل آب استان، تسریع در اتمام طرح های 
انتقال آب رس��انی اس��ت.پرهیز از نگاه خطی و جناحی، تالش شبانه 
روزی و توکل بر خداوند را سه عامل مهم پیشرفت برنامه ها و پروژه ها 
در دولت های نهم و دهم است. ش��هرداران جدید از طریق راهکارهای 

نو و خالقیت بدون وارد کردن 
فش��ار اقتص��ادی ب��ر م��ردم 
تولید درآم��د کنند.مهم ترین 
دغدغه  من در ط��ول۱0 روز 
گذش��ته پیگیری مش��کالت 
آب آینده اس��تان ب��وده و در 
مکاتبات بس��یار دغدغه خود 
را به مسئوالن کشور و دولت 

جدید انتقال داده ام.
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چهره روز
سازمان میراث فرهنگی تنها مرجع ارایه گواهینامه گردشگری است
حسین یزدانمهر سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری کاشان گفت: 
مرجع رسمی و قانونی ارایه تمام گواهینامه های آموزش گردشگری، این سازمان است و فعالیت 

مؤسساتی که از این سازمان مجوز ندارند فاقد وجاهت قانونی است.

3

 دستگیر ی سارق مسلح 
در شاهین شهر

امام جمعه اردستان از راه اندازی بنیاد بین المللی غدیر در این شهرستان 
خبر داد.

حجت االس��الم والملسلمین حسن دهش��یری در نخستین نشست این 
بنیاد در گفتگو با ایرنا اظهار داش��ت: رس��الت اصلی بنیاد الغدیر تبلیغ و 
نشر تفکر علوی و پاسداشت غدیر و برنامه ریزی برای آیین های ویژه دهه 

امامت و والیت است.
وی افزود: در استان ها نیز ائمه جمعه مرکز اس��تان مسئولیت این بنیاد 
را برعهده دارند. دهش��یری گفت: چند سال پیش که مسئوالن احساس 
کردند برای تروی��ج موضوع غدیر و تفک��ر والیی نیاز بیش��تر به تبلیغ و 
 شناس��اندن آن به جامعه و به ویژه جوان دارد تصمیم به تاس��یس بنیاد 

بین المللی الغدیر گرفتند.

مدیر پروژه س��امانه هوشمند تاکس��ي اصفهان و سرپرست 
اصفهان کارت از تجهیز۱۱ هزار خودرو به س��امانه هوشمند 

تاکسي تا نیمه دوم سال جاري خبر داد.
فرهاد گلي با اعالم ای��ن مطلب اظهار داش��ت: تاکنون۴00 
دستگاه خودرو به سامانه هوشمند تاکس��ي مجهز شده اند، 
این در حالي است که تا نیمه دوم سال جاري۱۱ هزار خودرو 

دیگر به این سامانه مجهز خواهند شد.
وي با اشاره به این که با نصب این سامانه در تاکسي، محاسبه 

نرخ کرایه و پرداخت آن به صورت الکترونیکي انجام مي شود 
بیان کرد: نرخ کرایه به صورت هوشمند، دقیق و عادالنه و بر 
اساس مصوبات مراجع ذیصالح تعیین و پرداخت الکترونیکي 
کرایه نیز به مش��کل پول خرد خاتمه مي بخشد و مشکالت 

بهداشتي ناشي از انتقال پول را نیز برطرف مي کند.
مدیر پروژه س��امانه هوشمند تاکس��ي اصفهان و سرپرست 
اصفهان کارت اذعان داش��ت: ب��ا نصب این س��امانه بر روي 
تاکس��ي مبالغ به ص��ورت الکترونیکي به حس��اب رانندگان 

تاکسي واریز مي شود.
گلي با اشاره به این که توزیع متناسب تاکسي در سطح شهر 
با تجهیز تاکسي ها به این سیستم امکان پذیر مي شود بیان 
داش��ت: امکان درخواس��ت مرخصي و تمدید پروانه از دیگر 
قابلیت هاي مکمل این س��امانه اس��ت و کلیه مواردي که به 
کسب و کار رانندگان تاکسي مرتبط است در این سامانه پیش 
بیني شده اس��ت. وی  تصریح کرد: آمار و اطالعات مورد نیاز 
براي مدیریت و برنامه ریزي براي خطوط و ناوگان با استفاده 

از این سیستم تأمین مي شود.

یک عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: در جهان اسالم 
تنها سه شهر اصالت خود را حفظ کرده اند و اصفهان در میان 

این سه شهر به عنوان بهترین گزینه معرفی شده است.
به گزارش ایس��نا، س��یروس ش��فقی در دومی��ن کنفرانس 
 بحران ه��ای مدیری��ت ش��هری اظهار داش��ت: اصفه��ان را 
نصف جه��ان می نامیدند، اما امروز باید بررس��ی کنیم که آیا 

اصفهان همچنان سزاوار این اسم است؟
وی با بیان این که در س��ال۱۹68 میالدی از طرف یونسکو با 

بررسی های متعدد ۱8 شهر قدیمی و باستانی جهان معرفی 
کردند، افزود: از این۱8شهر معرفی شده اصفهان جز پنج شهر 

اول جهان قرار گرفت.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در جهان اسالم 
تنها سه شهر اصالت خود را حفظ کرده اند و اصفهان در میان 

این سه شهر به عنوان بهترین گزینه معرفی شده است.
شفقی با اشاره به این که در س��ال۲006 میالدی اصفهان به 
عنوان اولین ش��هر مهم و تأثیر گذار دنیای اسالم نام گرفت و 
به پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی تبدیل شد، تصریح کرد: 
در استان اصفهان عالوه بر اصفهان شهر مهمی دیگری به نام 
سیلک در نزدیکی کاشان قرار دارد که قدمتی شش هزار ساله 
برای آن تخمین زده می شود و متأسفانه این شهر کم کم در 
حال نابودی است. وی تأکید کرد: اصفهان به دلیل موقعیت 
جغرافیایی و واقع ش��دن در مرکز ایران، در قلب کش��ورهای 
منطقه خاورمیانه و کش��ورهای اس��المی قرار دارد، بنابراین 
یکی از بهترین مکان ها برای پایتختی است و به همین دلیل 

در چهار دوره پادشاهی پایتخت ایران بوده است.

فرمانده انتظامی شهرس��تان شاهین شهر از دس��تگیری یک سارق که اقدام 
به سرقت مسلحانه یک دس��تگاه خودروی س��واری هیوندا کرده بود، در این 

شهرستان خبر داد.
س��رهنگ غالمعباس بلفکه افزود: این سارق مسلح که قصد سرقت مسلحانه 
دیگری داشت، با تالش مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر 
و میمه شناسایی و دستگیر شد. وی توضیح داد: متهم چند روز پیش در شهر 
اصفهان به صورت مس��لحانه یک دستگاه خودروی س��واری هیوندا سوناتا را 
سرقت کرد و س��پس با این خودرو برای انجام یک س��رقت مسلحانه دیگر به 
شهرستان خمینی شهر رفت. وی افزود: با حضور به موقع عوامل گشت انتظامی 
شهرستان خمینی شهر، سارق مجبور به فرار و مخفی شدن در منزل مسکونی 

در شهرستان شاهین شهر شده بود.

س:ایمنا[
]عک
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زیر پوست شهر /شبکه دانایی، نخستین شبکه اجتماعی اصفهانی ها

راه اندازی بنیاد بین المللی  
غدیر در اردستان

مدیر پروژه سامانه هوشمند تاکسي؛

تجهیز ۱۱ هزار خودرو به سامانه هوشمند تاکسي 
سیروس شفقی:

اصفهان یکي از شهر های   با اصاللت جهان اسالم

اجاره رحم یک��ی از روش های درم��ان ناباروری 
است که طی س��ال های اخیر در ایران گسترش 
پیدا کرده اس��ت. این ش��یوه از درمان های نوین 
نازایی به شمار می آید و اولین نوزاد به این روش 
در س��ال۱۹۹0 در آمریکا متولد شد. زنان نابارور 
مبلغ باالیی را برای رح��م جایگزین زن پرداخت 
می کنند. این ارقام نش��ان دهن��ده میزان باالی 
گرایش زوج ه��ای نابارور در کش��ور و گرایش به 
اجاره ک��ردن رحم یک زن دیگر ب��رای فرزنددار 

شدن است.
»مادر میانجی بودن« به مفهوم تلقیح مصنوعی 
در رحم مادری است که حاضر می شود در قبال 
مقدار معینی پ��ول، جنین زن و م��رد دیگری را 
)متش��کل از اس��پرم و تخم��ک آن دو( در رحم 

خود به رشد و تکامل برساند و پس از تولد نوزاد، 
سرپرس��تی او را با حقوق تمام و کمال به والدین 
جدیدش بسپارد. زوج هایی که دست به این کار 
می زنند، همسرانش��ان بدون رحم هستند یا به 
دالیلی رحمش��ان با جراحی برداشته شده یا این 
که به دلیل بیماری های مختل��ف مانند دیابت، 
بیماری قلبی، فشار خون یا بیماری های بدخیم 

توان حمل جنین ندارند.
  ای��ن در صورت��ی اس��ت ک��ه م��ادر میانج��ی 
کوچک ترین تأثیر ژنتیکی بر فرزندی که در شکم 
دارد وارد نمی کند، مگر در ش��رایط بسیار نادری 
که احتمال رخ دادن آن، ی��ک در ده میلیون در 
 نظر گرفته ش��ده و عموما صحبتی از آن به میان 

نمی آید.

دلیل این که بسیاری از خانواده ها، اجاره رحم و 
"Surrogacy را به پذیرش فرزند از پرورشگاه ها

ترجیح می دهند، برق��راری ارتب��اط ژنتیکی با 
فرزندی اس��ت که اگرچه مادر واقع��ی وی، او را 
در رحم خود پ��رورش نمی دهد، ام��ا در نهایت 
 نوعی ارتب��اط ژنتیکی مس��تقیم ب��ا وی برقرار 
 می کند؛ امتیازی که به هن��گام پذیرش فرزند از 
پرورشگاه ها، برای والدین نابارور فراهم نمی شود.

این م��ادران »اج��اره رح��م«، دالی��ل متفاوتی 
دارند. گروهی از آنها به اقتضای مش��کالت مالی 
و اقتصادی و گروهی دیگر تنها از روی نوعی حس 

انسان دوستانه به این مسیر روی می آورند.
اس��تفاده از رحم اجاره ای در اکثر کشورها رایج 
اس��ت در کش��ور ما هم این روش از سال ۱۳8۲ 

قانونی ش��ده و در ح��ال افزایش اس��ت. به گفته 
رییس پژوهشگاه فناوری  های نوین علوم پزشکی 
جهاد دانش��گاهی ابن  س��ینا،  ناباروری  سومین 
عامل طالق در کش��ور اس��ت و درمان آن به حل 
این مشکل اجتماعی کمک بس��یاری می  کند و 
هم اکنون با گسترش شیوه ها و راه های مختلفی 
برای بچه دار شدن این زوج ها، می توان امیدوار 
بود تعداد قابل توجهی از موارد طالق در کش��ور 

کاسته شود.
دلیل این که بسیاری از خانواده ها، اجاره رحم و 
"Surrogacy را به پذیرش فرزند از پرورشگاه ها

ترجیح می دهند، برق��راری ارتب��اط ژنتیکی با 
فرزندی است که اگرچه مادر واقعی وی، او را در 
رحم خود پرورش نمی ده��د، اما در نهایت نوعی 

ارتباط ژنتیکی مستقیم با وی برقرار می کند. 
استفاده از اصطالح رحم اجاره ای تصور نادرستی 
را در جامعه رواج می دهد؛ ب��ه این معنا که از این 
کار استفاده تجاری می شود. آن  چه در این میان 
جلب توجه می کند، کش��یده شدن این مسأله به 
بازار س��یاه تجارت در جهان امروز و به خصوص 
درکشورهای فقیر اس��ت، یعنی با وجود این که 
بسیاری از خانم ها خود صاحب فرزند می شوند، 
ولی به خاطر حفظ زیبایی، حفظ تناس��ب اندام، 
حفظ ش��غل و... حوصله زحمت ه��ای بارداری و 
درد زایمان را ندارد به پزش��ک مراجعه می کنند 
و از او می خواهند که به وس��یله رحم جایگزین 

باردار شوند. 
این امر خصوص��ا در میان افراد مش��هور همانند 
بازیگران و...  دارای نمود است؛ برای مثال نیابت 
تجاری از س��ال ۲00۲در هند مانند بس��یاری از 
کشورهای دیگر نظیر آمریکا به رسمیت شناخته 
شد، اما کشور هند به جای کاربرد درمانی از رحم 
های اجاره ای، آن را به یک صنعت مبدل کرده و 
هم اکنون نیز پیشوا و مجری این پیشه است. به 
گفته شهروندان این شهرها، بسیاری از زوج های 
عقیم ب��ا پرداخت هزینه ای پایی��ن در عوض تن 
دادن آنها به سختی و خطرات وضع حمل از زنان 

فقیر، بهره می گیرند.
درحال حاضر در کش��ور ما مرکزی که به صورت 
کنترل ش��ده در زمینه رحم جایگزی��ن فعالیت 

کند وجود ن��دارد. در نتیجه یکی از مس��ائلی که 
در مقوله رح��م جایگزین مطرح اس��ت، عوارض 
جامعه شناختی و سوء استفاده از زنان نیازمند به 
علت وجود مشکالت مادی و همچنین درخواست 
افراد س��الم که توانایی بارداری دارند به این گونه 
افراد است که خود سبب به وجود آمدن یک نوع 

تجارت جدید در زمینه بارداری خواهد شد.

ابعاد مثب�ت روش به کارگی�ری رحم 
اجاره ای

ک��ودک از ای��ن روش از لح��اظ ژنتیک��ی 
تم��ام خصوصی��ات والدی��ن صاح��ب نطف��ه 
 را دارد و نس��بت ب��ه روش های غیرش��رعی و یا 

فرزند خواندگی ارجحیت دارد.
این روش ب��ه زنانی که از لح��اظ تخمک گذاری 
مش��کلی ندارند و دالیل دیگری ب��رای ناباروری 
دارند کمک م��ی کند. از ای��ن رو درصد باالیی از 

مشکالت ناباروری حل می شود.
 از نظر روانشناسی و روانپزش��کی نیز حدود ۱۵ 
سال است که درمورد رحم اجاره ای ارزیابی هایی 
صورت گرفته ) تا تقریب��ا چهارهزار مورد مطالعه 
شده ( و آسیب های احتمالی را که فرد داوطلب 
امکان دارد متحمل ش��ود را بررسی کرده اند، اما 

هنوز هیچ آسیب مشخصی گزارش نشده است.

شیوه جدید با روری که باب شده است

به یک مادر اجاره ای نیازمندیم

ناباروری، بسیاری از زوج ها را درسراسر جهان رنج می دهد. پزشکان در کشورهای مختلف در تالش برای درمان ناباروری   گروه
هستند. روش های مختلف درمان ناباروری توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. یکی  شهر

از روش ها » رحم اجاره ای« است که این روش ابعاد مثبت و منفی را در پی داشته است.

دلی�ل ای�ن ک�ه بس�یاری از 
خان�واده ه�ا، اج�اره رح�م و 
Surrogacy را ب�ه پذی�رش 
ه�ا پرورش�گاه  از   فرزن�د 
ترجیح م�ی دهن�د، برقراری 
ارتباط ژنتیکی با فرزندی است 
که اگرچه مادر واقعی وی، او را 
در رحم خود پرورش نمی دهد، 
ام�ا در نهای�ت نوع�ی ارتباط 
 ژنتیکی مستقیم با وی برقرار 

می کند



چهره روزیادداشت

 ایران، ششمین تولید کننده
 قارچ در جهان

ساالنه بیش از 7 میلیون تن قارچ در جهان تولید می شود که ایران پس 
از کشورهای چین، آمریکا، هلند، اسپانیا و فرانسه، رتبه ششم را در تولید 
این محصول دارد. رییس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ های 
خوراکی در گفتگو با ایس��نا اظهارداشت: در سال91، هفت میلیون و70 
هزار تن قارچ در جهان تولید شد که چین با تولید بیش از 5 میلیون تن 
رتبه اول تولید این محصول را به خود اختصاص داده اس��ت. وی افزود: 
پس از چین، کشورهای آمریکا با تولید390 هزار تن، هلند با تولید 304 
هزار تن، اسپانیا با تولید 148 هزار تن و فرانسه با تولید 115 هزار تن در 

رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند. 

پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
نیازمند کار کارشناسی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص پیوستن 
ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: پیوستن به wto یک ضرورت است 
و نمی توان با کشیدن حصار و دیوار دور کشور ،خود را از مزایای اقتصادی 

دنیا محروم کرد.
جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی یک ضرورت است و نمی توان با ایجاد دیوار و حصار به دور 
کشور خود را از مزایای اقتصادی فراوانی محروم کنیم البته در خصوص 
زمان ملحق شدن به این سازمان و ایجاد زمینه های الزم برای این کار باید 
کار کارشناسی صورت گیرد. نماینده مردم درمجلس شورای اسالمی با 
بیان این که در اصل قضیه پیوستن بهwto شکی نیست گفت: پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی منافع تجارتی زیادی را در صادرات و واردات نصیب 
 کش��ور می کند و ما به حضور در فضای رقابتی بی��ن المللی نیاز داریم و 

می تواند در افزایش ثروت و درآمد نیز تأثیرگذار است.

 بند ناف ایرانی ها به
 یارانه گره خورده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با بیان این که قطع 
پرداخت یارانه نقدی تا پایان س��ال جاری امکان پذیر نیست، گفت: بند 
ناف70 میلیون ایرانی به یارانه 45 هزار تومانی وابسته است که معیشت 
ش��مار زیادی از مردم را از جمله دهک های پایین را ممکن کرده اس��ت. 
محمدرضا تابش با بیان این مطلب که تورم و گرانی های موجود در جامعه 
دولت را مجاب برای ادامه پرداخت یارانه نقدی می کند، افزود: کاهش تورم 
و تقویت بنیه مالی اقشار کم درآمد جامعه منوط به پرداخت یارانه نقدی 
است. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی، با تأکید بر این که 
دولت باید سهم تولید را هر چه سریع تر مشخص کند، تصریح کرد: سهم 
پرداخت یارانه نقدی نیز در بررسی مجدد دولت تغییر خواهد کرد، اما نه 

به سمت و سوی کاهش. 

 بررسی طرح 
کاهش آلودگی هوای کشور 

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به جلسه 
این کمیسیون گفت: طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد 
هجوم پدیده های ریزگرد قرار دارند بررس��ی شد.حس��ین نیاز آذری با 
اشاره به جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در جلسه این کمیسیون کارگروه منابع طبیعی و محیط 
زیست درخصوص طرح کاهش آلودگی هوای کشور گزارشی ارایه کرد که 
همچنان این طرح نیز در کمیسیون در حال بررسی است. نیاز آذری تصریح 
کرد: همچنین این کارگروه گزارشی نیز از طرح الزام دولت به حمایت از 
استان هایی که مورد هجوم پدیده های ریزگرد قرار دارند ارایه داد که این 
طرح هم در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در حال بررسی است.

 خودکفایي در تولید برنج
 با به کارگیري ارقام پرمحصول

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي گفت: در حال حاضر 
براي خودکفایي در تولید برنج و کاه��ش واردات باید از ارقام پرمحصول 
استفاده کنیم.جهانگیر پرهمت در نشس��تي مطبوعاتي در تشریح اهم 
فعالیت ها و یافته هاي تحقیقاتي بخش کشاورزي در سال جاري افزود: 
هدف سازمان تحقیقات کش��اورزي در بحث تولید برنج افزایش راندمان 
و کیفیت آن است و در شرایط فعلي بخش��ي از جامعه ما به دلیل شرایط 
اقتصادي مصرف کننده برنج ارزان قیمت هستند. وي اظهار داشت: به طور 
مثال امروز برنج طارم با قیمت دو برابر برن��ج معمولي که داراي کیفیت 
پایین تر است به فروش مي رس��د، در حالي که هر دو نوع برنج با کیفیت 
و بي کیفیت مصرف مي ش��ود. وي تصریح کرد: در نهایت باید بتوانیم با 
محصوالت تولیدي نیاز اقش��ار مختلف جامعه را تأمین کنیم، به همین 
دلیل در ارقام پرمحصولي که امروز معرفي مي شود به دنبال کیفیت نیز 
هستیم تا تناسبي بین ارقام پرمحصول از لحاظ کمیت و کیفیت ایجاد شود. 

اخبار کوتاه

4
تأمین تفاوت ریالی ارز اختصاصی به کاالی اساسی از طریق یارانه

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه9۲کل کشور، مابه التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته به کاالهای اساسی، 
نهاده های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تأمین می شود. 

مصوبه هیأت وزیران درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابالغ شد. 
 شوک های  اقتصادی 

در رویکرد  اعتدال جایی ندارد
رییسدفتررییسجمهور

محمدنهاوندیان
مردم از این که اقتصاد به صورت مرتب در مس��یر شوک های پر آسیب 
قرار بگیرد، خس��ته  ش��ده اند. لذا مدیران اقتصادی باید نشان دهند که 
در دیدگاه اعتدالی شوک و تصمیمات ناگهانی وجود ندارد و ثمرات این 
دیدگاه  اعتدالی باید در زندگی مردم تجلی پیدا کند و تشخیص مصادیق 
و تالش برای ارایه جلوه های عملی تداوم این گفتمان را تضمین می کند.

 اعت��دال در اندیش��ه لوازم��ی دارد و نمی ت��وان در گفتم��ان اعتدال با 
اندیش��ه ای غیر معتدل عمل 
کرد و اعتدال در روش و منش 
مس��تلزم اعتدال در اندیش��ه 
است و برخوردهای حذفی در 
اندیشه ما را به عمل معتدالنه 
نمی رس��اند و به همین جهت 
اس��ت که بین اعتدال و آزادی 
اندیش��ه رابطه بسیطی وجود 

دارد.
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تجلیل از تولید کنندگان 
جوان  اصفهان

ترخیص10 هزار تن کره 
در دو هفته اخیر

مدیر خان��ه صنعت و مع��دن جوانان اصفه��ان گفت: مراس��م تجلیل از 
تولیدکنندگان جوان این استان برگزار می شود.

 حامد پاک طین��ت در گفتگو با ف��ارس در اصفهان با اش��اره به وضعیت 
فعالیت های خانه صنعت و معدن جوانان اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
هر ساله به مناسبت روز جوان مراس��می جهت معرفی و تقدیر از جوانان 
نمونه انجام می شد، اما امسال این مراسم کمی دیرتر برگزار می شود. وی 
ادامه داد: امسال مراس��م معرفی جوانان نخبه و موفق روز جمعه هشتم 
شهریور ماه در تاالر آیینه هتل عباسی از ساعت15 و30 تا۲0 و30 دقیقه 

برگزار می شود.
 مدیر خانه صنعت و معدن جوانان استان اصفهان افزود: فراخوان شرکت 
در سطح استان اصفهان داشتیم و به همین دلیل امسال برای اولین بار از 

شهرستان هایی ماند کاشان نیز برگزیده داریم.

در حالی که دبیر انجمن صنایع لبنی از انباشت1۲ هزار تن کره و6000 
تن شیر خش��ک در گمرک خبر داده بود. مدیر کل تأمین و توزیع کاالی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ترخیص10 ه��زار تن کره در دو هفته 
اخیر خبر داد و گفت: عدم ترخیص کاال از گمرک به دلیل مس��ائل ارزی 
نیست، بلکه فرآیندی است که باید طی شود. علی پورکاوه مدیر کل تأمین 
و توزیع کاالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ایس��نا، درباره 
توقف ترخیص برخی از کاالهای اساسی از گمرک اظهار داشت: هیچ گونه 

مشکل ارزی بابت واردات کاالی اساسی وجود ندارد.
 وی ادامه داد: کارگروه هماهنگی های س��ه جانبه بی��ن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک در زمین��ه تأمین ارز، ترخیص و 
توزیع کاال تشکیل و به صورت ویژه پیگیر روند واردات تا توزیع کاالهای 

اساسی هستند.

مدیرکل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات گمرک ایران با 
اعالم اتمام طراحی مرحله اول نظام گمرکی یکپارچه نوین 
)نگین( از آغاز اجرای پروژه های محوری این طرح خبر داد.

علی بعیدی گفت: با اتمام مرحله اول نظام گمرکي یکپارچه 
نوین )طراح��ي مفهومي( اجراي پروژه ه��اي محوري طرح 
گمرک نوین آغاز ش��د. مدیرکل دفتر فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات و رییس ستاد اجرایي نظام گمرکي یکپارچه نوین 
با اعالم این خبر گفت: نظام گمرکي یکپارچه نوین )نگین( 
داراي4 مرحله ش��امل طراحي مفهومي، اجراي پروژه هاي 
محوري، اجراي پروژه ها با گس��تره ملي و اجراي پروژه هاي 
پشتیباني اس��ت که در حال حاضر طراحي مفهومي آن به 
اتمام رس��یده و مرحله اجراي پروژه ه��اي محوري با حفظ 
یکپارچگي و نیز اولویت پروژه هاي زیربنایي آغاز شده است 
که مدت زمان اجراي کامل فازهاي آتي حدود6 سال برآورد 
مي شود. وي گفت: مرحله نخست طرح )طراحي مفهومي( 
ش��امل تدوین جزئیات برنامه مدیریت پروژه، سازماندهي 
جلب همکاري متخصصان درون سازماني و برگزاري جلسه 
آغازین، پروژه طراحي مفهومي ط��رح جامع گمرک نوین، 
ارزیابي وضع موجود س��ازمان، طراح��ي وضعیت مطلوب، 
تحلیل شکاف، ارزیابي آمادگي براي تغییر، مطالعات تطبیقي، 

تدوین نقشه راه و...  است.

وزیر نیرو از واگذاری قرارداد س��اخت اولین سد آبی کشور 
به بخش خصوصی واقع��ی خبر داد و اعالم ک��رد: واگذاری 

پژوهشگاه نیرو به بخش غیر دولتی منتفی شد.
حمید چیت چیان در حاشیه امضای قرارداد ساخت نیروگاه 
س��یکل ترکیبی س��یرجان با بیان این که در س��ال جاری 
طراحی و احداث اولین سد خصوصی آب ایران با مشارکت 
سرمایه گذاران بخش خصوصی آغاز می شود، گفت: این سد 
خصوصی آب در استان کرمان احداث خواهد شد. وزیر نیرو 
با اشاره به محدودیت ش��دید در اعتبارات دولتی به منظور 
توس��عه صنعت آب و برق، تصریح کرد: از این رو سیاس��ت 
کلیدی وزارت نیرو در دولت یازدهم به منظور توسعه صنعت 
آب و برق، اس��تفاده از منابع مالی و اعتباری غیر دولتی و به 
ویژه بخش خصوصی است. این عضو کابینه دولت یازدهم با 
 یادآوری این که بخش خصوصی برای مشارکت در طرح های

جدید آب و برق بای��د آورده 15 تا۲0 درص��دی در اختیار 
داشته باشد، بیان کرد: در این صورت با حمایت وزارت نیرو 
امکان اس��تفاده از تس��هیالت بانکی فراهم خواهد شد.وی 
 در پاسخ به سؤالی که آیا وزارت نیرو برنامه ای برای برخورد با 
شرکت های خصوصی شده که هنوز به اعتبارات دولتی وابسته 
هستند دارید، گفت: شرکت هایی که ظاهرا خصوصی باشند و به 

دولتی ها وابسته باشند در برابرشان خواهیم ایستاد.

یک منب��ع آگاه از دس��تگیری دو ب��رادر به اته��ام دریافت 
میلیاردی تسهیالت غیر قانونی از طریق شرکت های کاغذی 
و اتهامات عمده دیگر قبل از فرار از کشور خبر داد و گفت: در 
این باره10 چمدان بزرگ طال و جواهر کشف شده از این افراد 

به بانک مرکزی مسترد شد.
 یک منبع آگاه در گفتگو با فارس با بی��ان این که اخیرا دو 
مفسد بزرگ اقتصادی توسط دس��تگاه قضایی در اصفهان 
بازداشت شدند، اظهار داش��ت: دو تن از متهمان اصلی این 
پرونده درصدد فرار از کشور بودند و برخی از اعضای خانواده و 
همدستان خود را به همراه بسیاری از اسناد و مدارک مرتبط 
با فعالیت اقتصادی نامشروعشان به یکی از کشورهای عربی 
منطقه منتقل کرده بودند. وی افزود: این دو نفر که توس��ط 
یکی از دستگاه های امنیتی کش��ور به اتهام اخالل در نظام 
اقتصادی کشور شناسایی و دستگیر ش��دند، در سال های 
 )paper company( اخیر با ثبت ده ها ش��رکت کاغذی
و از طریق تبانی و اعمال نف��وذ و پرداخت میلیاردها تومان 
رش��وه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی، توانس��ته اند در مدت زمان کوتاه��ی صاحب ثروت 
نامشروع هنگفتی شوند. وی یکی دیگر از اتهامات موجود در 
پرونده این دو برادر را خرید سهام عمده یک بانک با استفاده 

از ضمانتنامه های صوری بانکی و بدون پشتوانه اعالم کرد.

توربی��ن ه��ای۲5 تا40 م��گاوات م��رز بی��ن توربین های 
نیروگاهی و نیمه صنعتی اس��ت و عمدتا جهت تأسیسات 
 و جانبی )utility( واحدهای بزرگ اس��تفاده می ش��وند.

حسن هاللی مدیرعامل شرکت توربین ماشین خاورمیانه به 
عنوان مجری این طرح ملی با بیان این که توربین های گاز 
در سه حوزه1 الی۲5،۲5 الی40 مگاوات به باال تقسیم می 
شوند، افزود: در صنعت نفت و گاز معموال توربین های زیر۲5 
مگاوات و۲5مگاوات که به توربی��ن های صنعتی معروفند، 

مورد مصرف قرار می گیرند.
به گفته مدیر عامل شرکت توربین ماشین توربین های۲5 
تا40 مگاوات مرز بین توربین های نیروگاهی و نیمه صنعتی 
است و عمدتا جهت تأسیس��ات و جانبی  واحدهای بزرگ 
استفاده می شوند. وی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت 
مپنا در حوزه تولید و تأمی��ن توربین های40 مگاوات به باال 
فعال اس��ت، این در حالی اس��ت که طی دو سال اخیر یک 
شرکت غیر ایرانی نیز در این بخش فعالیت می کند و وظیفه 
رانش کمپرس��ورهای س��انتریفیوژ را در خطوط انتقال گاز 
برعهده دارد. هاللی گفت: هم اکنون توربین های ۲5 مگاواتی 
را شرکت توربوکمپرسور نفت  برای شرکت گاز تولید می کند 
و توربین های با کالس150 مگاوات که در بخش نیروگاهی 
مورد استفاده قرار می گیرد توسط شرکت مپنا ساخته می شود.

نیرو اختالسگمرک نیرو

 آغاز اجرای مرحله اول
نظام گمرکي یکپارچه نوین

 جزئیات ساخت اولین 
سد آبی خصوصی ایران

 بازداشت ۲ برادر 
به اتهام فساد کالن اقتصادی

 خود کفایی در
توربین های صنعت نفت و گاز
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رییس خانه صنعت، معدن تجارت ایران گفت: دولت نظرات خانه 
صنعت معدن را در برنامه صد روزه اش بگنجاند.

سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس ش��ورای مرکزی خانه های 
صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور فعالین بخش صنعت اظهار 
داش��ت: امروز ایران به لحاظ صنعت و تولی��د روندی رو به عقب 
داشته است، این درحالی است که 7 میلیون نفر در بخش صنعت 
و معدن کش��ور فعالیت دارند که 3۲ درص��د از فعالین اقتصادی 
کشور را در برمی گیرد. وی افزود: هرچند تشکل  های مختلف در 
بخش خصوصی فعالیت دارند، اما متأسفانه خانه صنعت و معدن 
کشور نتوانسته مانند شورای انصاف قانونمند شود. سهل آبادی 
گفت: باتش��کیل انجمن های همگن تخصصی صنعت و ش��عب 
آن در شهرستان ها پس از مدت ها تش��کلی مرکزی در تهران به 
عنوان مؤسس��ه خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران تشکیل 
شد و اساسنامه آن در مرداد ماه به تصویب رسید.  وی افزود: ایران 
به لحاظ ذخایر معدنی بزرگ ترین ذخایر را در منطقه داراست و 
ثروت عظیمی در این بخش نهفته است که می توان در خصوص 
ضایعات سنگ در معادن اس��تفاده بهینه ای کرد، اما متأسفانه با 
وجود تمامی این پتانسیل ها همچنان بد ترین نوع صادرات یعنی 
خام فروشی در کشور رواج دارد. وی با اشاره به آماری خاطرنشان 
کرد: درسال۲01۲کشور ما از بین183کشور جهان رتبه 144 را 
به لحاظ سهولت در اخذ پروانه کسب و کار داشت، همچنین برای 
شروع کسب و کار ایران رتبه53، عربستان رتبه10 و سنگاپور نیز 
رتبه4 را داراست، البته این موضوع را باید با توجه به مشکالتی که 

طی سال های گذشته در حوزه صنعت به وجود آمد درنظر گیریم 
از قوانین دست و پاگیر و مسائل مالیاتی تا هدفمندکردن یارانه ها 
و بسته های حمایتی که مجلس تصویب کرد، اما حتی یک بسته از 

آن هم در اختیار صنعت قرار نگرفته است!
س��هل آبادی افزود: در حالی که قیمت ان��رژی افزایش پیدا کرد 
و حمل ونقل گران ش��د، تولید چندان رونقی نداشت. وی گفت: 
متأسفانه در کشور حمل و نقل جاده ای در اختیار خرده مالکان 
است و به لحاظ حمل و نقل ریلی هم در مضیقه هستیم، حمل و 
نقل دریایی نیز تحریم شده و هیچ کشتی رانی در دنیا کاالی ما 
را حمل نمی کند. سهل آبادی گفت: اما خوشبختانه در این مدت 
کمتر ش��اهد تعطیلی کارخانه جات کوچک و بزرگ و تجمعات 
کارگری بودی��م. وی گفت: اتف��اق نظر بین تش��کل های بخش 
خصوصی و ارتباط نزدیک آنها با یکدیگر و داشتن رهبری واحد و 
هدفی مشخص می تواند در ایجاد اشتغال و باال بردن سطح تولید 
مؤثر باشد، در این راستا هفته گذشته طی جلسه ای با نهاوندیان 
رییس دفتر رییس جمهور مشکالت این بخش مطرح شد. سهل 
آبادی در پاسخ به این س��ؤال که مهم ترین مطالبه خانه صنعت، 
معدن و تجارت در برنامه صد روزه بهبود شرایط اقتصادی دولت 
چیس��ت، خاطرنش��ان کرد: توجه به نظرات کار شناسانه بخش 
خصوصی و واگذاری بخشی از اختیارات به تشکل های خصوصی 
همانند اصناف مهم ترین خواسته خانه صنعت، معدن و تجارت 
اس��ت که این امر می تواند به افزایش اشتغال و کم کردن دغدغه 

دولت کمک شایانی باشد.

 گروه اقتصاد- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: به مناس��بت هفته دولت13پروژه در شهرک های 
صنعتی افتتاح خواهد شد. سعادت بهرامی در نشست خبری در 
جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران با اشاره به فعالیت های شرکت 
شهرک های صنعتی اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت،13پروژه 
در شهرک های صنعتی استان اصفهان افتتاح خواهد شد.وی ادامه 
داد: این طرح ها شامل تأسیسات آب رسانی فاز سه شهرک صنعتی 
رنگ س��ازان به طول30 کیلومتر، احداث تصفیه خانه و ش��بکه 
جمع آوری فاضالب در ناحیه صنعتی سعید آباد، اجرای شبکه گاز 
به طول۲5 کیلومتر در شهرک صنعتی نایین، اجرای شبکه توزیع 
آب به طول 7 کیلومتر در شهرک صنعتی امیر کبیر، اجرای شبکه 
جمع آوری فاضالب فاز۲ شرک صنعتی رنگ سازان به طول 14 
کیلومتر، اجرای تأسیسات آبرسانی به طول10 کیلومتر در شهرک 
صنعتی بادرود، اجرای شبکه روشنایی و شبکه برق۲0 کیلو ولت به 
طول 11/6 کیلومتر در شهرک صنعتی خمینی شهر، اجرای شبکه 
روشنایی به طول۲7 کیلومتر در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، 
اجرای مخزن بتنی زمینی در شهرک صنعتی دهاقان، ساماندهی 
و محوطه س��ازی تأسیسات آبرسانی در ش��هرک صنعتی نجف 
آباد۲، احداث س��اختمان آتش نشانی در شهرک صنعتی نایین، 
اجرای محوطه سازی و بخشی از سیستم دفع آب های سطحی به 
طول پنج کیلومتر در ناحیه صنعتی جمبزه و اجرای محوطه سازی 
سایت خدماتی و سایت تأسیس��ات آبرسانی در شهرک صنعتی 
تیران است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 

بیان کرد: میزان سرمایه گذاری برای این طرح ها117میلیارد ریال 
بوده است.

 نخستین واگذاری شهرک فناوری در هفته دولت
وی تصریح کرد: نخستین واگذاری در شهرک فناوری را در هفته 
دولت خواهیم داشت. همچنین شهرک فناوری در شهرک شمال 

در دو فاز300 هکتاری در حال آماده شدن است.
این مسئول تأکید کرد: هدف از ایجاد این شهرک ایجاد زیرساخت 
برای صنایع نوین و علوم روز همچون فناوری های نانو است که در 
این شهرک بستر مناس��بی برای این فناوری ها و ایده های نوین 
تعیین شده است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان ادامه داد: امیدواریم بتوانیم فناوری های نوین را در مقیاس 
صنعتی در شهرک فناوری اجرا کنیم و در همین راستا سعی داریم 
واحدهای پژوهشی زیادی در این ش��هرک راه اندازی کنیم. وی 
افزود: در حال آماده کردن300 هکتار از شهرک فناوری هستیم و 
در حال حاضر60 هکتار از آن آماده واگذاری است، ساختمان هایی 
در حال تکمیل است و زیرساخت ها نیز آماده بوده، به طوری که 

اینترنت پرسرعت را در آنجا راه اندازی کردیم.
بهرامی اضافه کرد: با دانشگاه اصفهان صحبت هایی داشتیم که 
واحدهای تحصیالت تکمیلی در این شهرک ایجاد کند و کارهای 
پژوهشی در این شهرک انجام شود. این مسئول ابراز داشت:30 
میلیارد تومان در این ش��هرک هزینه ش��ده و بح��ث واگذاری 

زمین های آن آغاز شده است.

هدف از ایجاد این 
شهرک، ایجاد 
زیرساخت برای 
صنایع نوین و علوم 
روز است که در 
این شهرک بستر 
مناسبی برای این 
 فناوری ها 
تعیین شده است

 ایران به لحاظ 
ذخایر معدنی 
بزرگ ترین ذخایر را 
در منطقه داراست 
که می توان در 
خصوص ضایعات 
سنگ در معادن 
استفاده بهینه ای 
کرد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اعالم کرد:رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خواستار شد:

افتتاح13 پروژه صنعتی  اصفهانی در هفته دولتدولت، نظرات خانه صنعت را  لحاظ کند



اعالنیادداشت

هفت

جایزه  کلیسای جهانی نروژ به »گذشته« فرهادی 
»گذشته« جدیدترین ساخته فرهادی موفق شد پس از نمایش در بخش رقابتی فستیوال فیلم نروژ 
جایزه آندریاس این فستیوال را به عنوان بهترین فیلم معنوی دریافت کند. در بیانیه هیأت داوران 

آمده: در فیلم »گذشته« ، سؤاالت مهمی پیرامون مسئولیت پذیری و سازش مطرح شده  است.
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سینما کودک در پیوست به اصفهان 
نشست رسانه ای بیست و هفتمین 
جش��نواره فیلم های ک��ودکان و 
نوجوانان با حضور برگزارکنندگان 
جش��نواره و اهالی رسانه، در بنیاد 

سینمایی فارابی برگزار شد.
به گزارش س��تاد خبری بیس��ت 
و هفتمین جش��نواره بین المللی 
فیلم ه��ای ک��ودکان و نوجوانان، 
میرعالی��ی در ای��ن نشس��تی 
مطبوعاتی که در محل م��وزه آبگینه تهران برگزار ش��د با بیان این 
مطلب که ما امسال بس��یار تالش کردیم که جش��نواره در اصفهان 
برگزار شود بیان داشت: در نظر س��نجی ای که از سینماگران بزرگ 
ایرانی و خارج��ی همچنین عموم عالقه مندان به س��ینمای کودک 
داشتیم، متوجه شدیم که نام این سینما و جشنواره در ایران و حتی 
دنیا به شهر اصفهان گره خورده است. در همین جا باید از مسئولین 
شهر همچنین مردم اصفهان بس��یار قدردانی کنیم که باعث این امر 

مهم شدند و پذیرای این جشنواره و سینماگران هستند. 
وی تأکید کرد: آقای سقاییان نژاد ش��هردار اصفهان مردانه پای این 
جشنواره ایستادند و تالش های آقای ش��هیدی مدیر اجرایی استان 
جشنواره فیلم کودک نیز به این امر کمک کرد و نگرانی های ما برای 

برگزاری جشنواره در این شهر بسیار زیبا و تاریخی برطرف شد. 

 اجماع نویسندگان آلمان
 در شهر کتاب

گروه فرهن�گ - کتاب»گذران 
روز، پانزده داستان از نویسندگان 
امروز آلم��ان«، اثر یودیت هرمان، 
اینگو شولتسه، زیبیله برگ، یولیا 
محم��ود ترجم��ه   و   فران��ک 

حس��یني زاد در به��ار85 در160 
صفحه توسط نشر ماهي به چاپ و 
در تابستان91 به چاپ سوم رسید. 
نقد کتاب »گذران روز« با حضور 
سیاوش گلشیري ، یک شنبه 10 شهریور ماه ساعت 17 در مجتمع 
فرهنگي شهر کتاب اصفهان واقع در چهارباغ عباسي کوچه سپاهان 

برگزار خواهد شد.

راز 50 ساله نویسنده منزوی فاش 
می شود

زندگینامه نویس��ان ج��ی. دی. 
سلینجر ادعا می کنند باالخره راز 
ای��ن نویس��نده من��زوی کش��ف 

کرده اند.
نویسندگان زندگینامه جدید جی. 
دی. سلینجر ادعا می کنند باالخره 
پرده از یکی از بزرگ ترین رازهای 
ادبی برداشته اند، این که نویسنده 
»ناتوردش��ت« در حدود 50 سال 

گذشته مشغول چه کاری بوده است.
قرار است مجموعه ای از داستان های منتشرنشده سلینجر پس از سال 
2015 منتشر شود، این حرف را دیوید شیلدز و شین سالرنو می زنند 
که کتاب شان با عنوان »سلینجر« 3سپتامبر امسال منتشر می شود. 
از طرفی فیلم مستند سالرنو درباره نویسنده نیز ششم سپتامبر روی 

پرده می رود.

از اولین پوستر فیلم »مردان تاریخی« به کارگردانی جورج کلونی رونمایی 
شد.

در این پوستر چهره کاراکترهای اصلی فیلم به نمایش درآمده است.
در این فیلم ماجراجویانه- کمدی شمار زیادی از ستارگان سینما از جمله 
»کیت بالنش��ت«، »مت دیمون«، »بیل مورای«، »جان گودمن«، »ژان 
دوژاردن«، »هیو بونه ویل«، »باب باالبان«، »دیمیتری لئونیداس«، »آلن 

باند« و خود جورج کلونی حضور دارند.
داس��تان این فیلم گروهی از تاریخدانان 
و متصدیان موزه را نش��ان می دهد که به 
بازیابی آثار هنری مشهور که توسط نازی 
ها دزدیده شده بود، می پردازند. فیلمنامه 
»مردان تاریخی« را کلون��ی  به همراهی 
گرانت هیس��لوف نوشته اس��ت. مراحل 
فیلمبرداری در کشور آلمان و استدیوی 
بابلزبرگ صورت گرفته است.  کلونی بازیگر 
مطرح و محب��وب هالی��وود، کارگردانی 
فیلم هایی چون »شب بخیر و موفق باشی« 

و »عید مارس« را در کارنامه خود دارد.
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فیلم تحریمی حوزه هنری روی پرده سینماها رفتجای کاریکاتور فقط در جشنواره ها نیست

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به پایان رسید، اما یکی از 
نکات قابل مالحظه که هم در این جشنواره و هم در مسابقات و 
جشنواره های دیگر باید به آن توجه شود شیوه داوری، انتخاب 
هیأت داروان و همچنین نحوه فعالیت شوراهای سیاستگذاری 
اس��ت.جواد علیزاده یک��ی از برجس��ته ترین چهره های هنر 
کاریکاتور ایران، در پیامی از فعالیت در هیأت داروان جشنواره 
هنرهای تجسمی جوانان انصراف داد. او در گفتگو با خبرنگار 
تجس��می هنرآنالین، درباره دالیل این کناره گیری می گوید: 

متأسفانه به دلیل احترام بسیار زیادی که برای دوستانم قائلم 
اهل گله و شکایت نیس��تم، اما در2-3 سال اخیر تغییراتی در 
شیوه کار شواری سیاستگذاری جش��نواره هنر جوانان ایجاد 

شده است که جای تأمل دارد.
وی ادامه داد: از نخستین دوره های جش��نواره من دارو اصلی 
بخش کاریکاتور بودم، از دوره قبل دوست دیگری را به عنوان 
داور اصل��ی این بخش معرف��ی کردند. من به مس��أله چندان 
اهمیت ندادم تا این که در ای��ن دوره با من تماس گرفتند و به 
صورت ضمنی به من گفتند که به عن��وان داور غیر اصلی قرار 

است در این جشنواره حضور داشته باشم.
 من چنین چیزی را قب��ول نکردم، به نظر من ای��ن نوع رفتار 
 با کس��ی که س��ابقه  قابل توجهی در هن��ر کاریکات��ور دارد 
درس��ت نیس��ت و من چنین رفتارهای نادرس��تی را تحمل 

نمی  کنم.
این پیشکس��وت هنر کاریکات��ور با بیان این که ب��ه طور کلی 
جشنواره های کاریکاتور توسط جریان دولتی برگزار می  شود 
گفت: هدف اصلی کاریکاتور انتقاد اس��ت با شیوه جشنواره ای 

نمی شود به این هدف رسید. 

  آخرین س��اخته مهدی ک��رم پور در س��ی امین جش��نواره
بی��ن المللی فیلم فج��ر روی پ��رده رفت و با اس��تقبال خوب 
مخاطبان همراه شد. »پل چوبی« از فیلم های توقیفی دولت 
دهم محسوب می شود و به همراه 5 فیلم دیگر تحریمی حوزه 
هنری، ب��رای اکران عمومی، س��ینماهای ح��وزه هنری را در 

اختیار ندارد.
این فیلم قرار بود بعد از سی امین جش��نواره بین المللی فیلم 
فجر و همزمان با نوروز91 اکران شود و این اتفاق نیفتاد و فیلم 

یک سال در توقیف ماند. بعد از آن صحبت هایی مبنی بر اکران 
این فیلم در نوروز امسال به میان آمد که به دلیل مخالفت های 
وزیر سابق ارشاد دکتر محمد حس��ینی اکران این فیلم به بعد 
از انتخابات موکول شدکه س��رانجام پس از کش و قوس های 
فراوان این فیلم در گروه سینمایی قدس بدون دراختیار داشتن 

سینماهای حوزه هنری اکران می شود.
 فیلمنامه این فیلم را خس��رو نقیبی نوش��ته و کارگردانی آن 

برعهده مهدی کرم پور بوده است.
در خالصه داستان فیلم آمده اس��ت: »پل چوبی« معبری بود 
بر خندق ش��مالی طهران، مابین پایتخت و ییالق شمیران ... 
محل اتصال طهران قدیم و تهران مدرن. اینجا و اکنون محله 
 پل چوبی یادگار گذشته اس��ت. نامی به جا مانده در قلب شهر 

پر هیاهو؛ محل رخداد عاشقانه ای ناآرام... .
در این فیلم به��رام رادان، هدیه تهرانی و مهناز افش��ار، آتیال 
پس��یانی، فرهاد اصالنی، برزو ارجمند، امید روحانی،  هستی 
محمایی،  آرمان پاپی زاده، آزاده اعتباریان، توماس اردبرینک، 
با معرفی خسرو پس��یانی، صدف نورمحمد و با حضور مهران 

مدیری به ایفای نقش می پردازند. 

 پوستر جدیدترین فیلم 
جورج کلونی رونمایی شد

توسعه  فرهنگی
گروه فرهنگ - توس��عه  فرهنگی به دنبال این اس��ت که 
با توجه به فرآیند مدرنیته و مدرنیزاس��یون، با یک رویکرد 
درونی و بومی و بهره مندی از پیامدهای مؤثر بیرونی توسعه، 
به ش��ناخت عمیق باورها و ارزش های ملی و محلی فرهنگ 
جامعه خود بپردازد و با توجه به اهمیت به نگرش های ملی و 
محلی، از خالقیت های انسان در جهت رشد میراث معنوی 
و فرهنگی خ��ود در دنیای حاض��ر بهره ببرد و به اش��اعه و 
تقویت آن دس��ته از رفتارهای فرهنگی که نشئت گرفته از 
ارزش های بومی و ملی اس��ت بپردازد تا بتواند فرهنگ خود 

را جهانی نماید.
توسعه فرهنگی، در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی 
و ملی، بای��د بتواند از طری��ق برنامه ریزی ه��ای فرهنگی و 
اجتماعی، ب��ه نیازهای معن��وی و مادی اف��راد جامعه خود 
پاس��خ دهد تا از این طری��ق، ایده ها، افکار و آداب و رس��وم 
ملی و بومی جامع��ه  خ��ود را، در قالب ارتباط��ات نمادین 
فرهنگی و نش��انه های ملی و بومی در عصر حاضر، همپای 
سایر فرهنگ های جوامع مؤثر در جهان اشاعه دهد. به یک 
اعتبار، توس��عه  فرهنگی را می توان نتیجه و حاصل توسعه  
عمومی دانست. هدف های توسعه و روش های دستیابی به 
این هدف ها، معرف انتخاب ها و گزینش هایی اس��ت که در 
زمینه ی ارزش ها به عمل می آید.  از یک نظر، توسعه  فرهنگی 
چیزی نیست جز برآیند توسعه  عمومی در یک کشور. پس 
توجه به توس��عه  فرهنگی نمی تواند جدا از توسعه  عمومی 
باش��د. درست اس��ت که مس��ئوالن  اداری نمی توانند برای 
هنرمندان و آفرینندگان تعیین تکلیف کنن��د، ولی از آنجا 
که این  مسئوالن اداری، خواه افرادی فرهنگی باشند، خواه 
افرادی صرفا اداری، درباره ی امکانات و فراهم  آوردن زمینه 
برای خالقیت، دست به تصمیم گیری می زنند، ضرورت دارد 
که درباره اهمیت  برنامه  عمومی هر کش��ور آگاهی به دست 
آورند و از تأثیرگذاری این برنامه بر فرهنگ و کسانی که آن را 
به اجرا درمی آورند نیز اطالع پیدا کنند.کسانی که می خواهند 
در برج عاج  بنشینند و از واقعیت ها بگریزند، می توانند و حق 
دارند به روش خود ادامه بدهن��د، ولی نمی توانند دیگران را 
وادارند از تفکر کردن درباره ایج��اد امکانات برای گروه های 
وس��یع اجتماعی  بپرهیزند. چه  بسا کسانی که با بهره گیری 
از امکانات عمومی توانسته اند به خالقیت فرهنگی برسند و 
 مانند گوشه گیران امروزین به سطح درخشانی از آفرینندگی 

برسند.
توسعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط 
اخالقی و هنجارهای مناسب است که برای ارضای نیازهای 

آدمی، زمینه های الزم را در قالب اجتماع فراهم می کند. 

 روبان قرمز

 کنس��رت های پاپ این روزه��ا روندی 
جمال 
تکراری ، خس��ته کننده  و از همه مهم تر، نوروزباقری 

خالی از هرگون��ه خالقی��ت را در پیش 
گرفته اند و چهره های مطرح این عرصه نی��ز بدون در نظر گرفتن 
مختصات و اس��تاندارد های محت��وای برنامه ای ک��ه روی صحنه 

می برند، همین طور در حال کنسرت گذاشتن هستند.
کنسرت در ایران، کم و بیش شبیه هرچیِز دیگری در ایران است 
و البته کنس��رت روندگاِن ایرانی هم... همان طور که در یک جمِع 
دوستانه به ناگهان تصمیم بر رفتن به سینما و فیلم دیدن می شود، 
بدون این ک��ه فیلم، کارگ��ردان و ی��ا حتی بازیگ��ر خاصی معیار 
این انتخاب باشد، اغلب کنس��رت روندگان هم صرفا می خواهند 
به کنس��رت بروند، بدون آن که لزوم��ا هوادار خوانن��ده، گروه و یا 
سبکی در موسیقی باش��ند. طبیعی ا س��ت که چنین مخاطبی، 
ملتفت خیلی از ایرادها نیست و از برگزارکننده جز چیزهایی ساده  
)مثل نظم و ترتیب( توقع ندارد. این مخاطبان چون استانداردی در 
نظر ندارند و تجربه  ی دیداری و شنیداریشان نهایتا به شرکت در 
کنسرت خواننده های اصطالحا لس آنجلسی در کشورهای اطراف 
محدود می ش��ود )که حال و وض��ع آنها هم هی��چ از این طرفی ها 
بهتر نیست( همین که چند س��اعتی را در فضای یک اجرای زنده 
بگذرانند، راضی هس��تند. دالیلی مثل آشنا نبودن مخاطب عام با 
مفهوم و تعریف »کنس��رت« )در نگاه بین الملل��ی(، نبود امکانات 

تفریحی مناسب دیگر و در مقاطعی نیز دلبستگی بی چون و چرای 
مخاطبان کم سن و س��ال به خواننده مورد عالقه شان، باعث شده 
سالن های اجرای کنسرت های پاپ، تقریبا شلوغ باشند، اما ماجرا 
اینجاست که آیا ادامه این روند نتیجه ای جز محصورشدن ذائقه و 
سلیقه مخاطب موسیقی در حصار همین اجراهای تکرای و حاال 
دیگر خس��ته کننده دارد؟ اجراهایی که در بعضی موارد به شکلی 
 باورنکردن��ی اصول اولیه یک کنس��رت را هم رعای��ت نمی کنند.

برگزارکننده ه��ا ای��ن را می دانن��د و چنانچ��ه ذوق و س��لیقه و 
توانایی ش��ان هم اجازه ده��د )که اکثر قریب به اتفاقش��ان چنین 
بضاعتی ندارند( دلیلی نمی بینند که بی ت��ر مایه بگذارند و هزینه 
و انرژی اضافه ای ب��رای این مخاطب قانع خ��رج کنند. در نتیجه 
با انبوهی از کنس��رت های بی کیفی��ت مواجهیم ک��ه اتفاقا تمام 
بیلت هایشان به سرعت فروخته می شود! این وضعیتت وجود است 
 و اگر پی دلیلش می گردید، باید به چند مرحله پیش تر برگش��ت.

به نظر می رس��د در کش��وری که موس��یقی دو، س��ه دهه در آن 
نیمه تعطیل بوده و بازگشایی  نصفه و نیمه اش هم معنی با بازگشت 
به عق��ب، انتظار چی��زی بیش از ای��ن زیاده خواهی س��ت. زمانی 
که هنوز بر س��ر برگزاری یا عدِم برگزاری بس��یاری از کنسرت ها 
مس��أله وجود دارد، بحِث کیفی��ت کامال ثانوی اس��ت و چندان 
موضوعیتی ندارد. از خواننده ای ک��ه اجراهاِی زنده اش )در حالت 
خوش بینانه( به همین سالی دو، س��ه کنسرت خالصه می شود و 

دیگر هیچ فرصتی برای ارتباط مس��تقیم با مخاطب، به خصوص 
در فضاه��ای کوچک ت��ر و صمیمی تر ن��دارد و از نوازن��ده ای که 
بیشتر زمانش صرف نواختن در استودیوها می شود، چه انتظاری 
باید داش��ت؟ کدام سالن مناس��ب، مجهز و اس��تاندارد برگزاری 
کنس��رت ساخته ش��ده که ح��اال از صداب��ردار و نورپ��رداز توقع 
 داشته باشیم روی کیفیت کارش حساسیت بیشتری داشته باشد؟

می دانیم که حتا در جهان آن سو که حقوِق تکثیر موضوعیت دارد 
و فروش آلبوم ها ب��ه اعدادی معنی دار و گاه نجومی می رس��د، باز 
هم کنس��رت ها، مهم ترین منبع درآمدی خوانندگان و گروه های 
موسیقی را تشکیل می دهند. دیگر وضع اینجا که آلبوم را در روز 
انتشار می توانی در تماِم سایت ها و حتا در بساط دستفروش های 
پش��ت چراغ قرمز پیدا کنی، مشخص اس��ت. میل خوانندگان به 
برگزاری کنسرت و ش��وق مخاطبان سرزمین  بی تفریح به حضور 
در این کنس��رت ها )در هر حدی و با هر عیب و ایرادی( طبیعی و 
قابِل درک اس��ت، اما باید بپذیریم تا زمانی که کلیت موسیقی در 
بالتکلیفی به س��ر می برد، این بخش بس��یار مهم هم دچار همین 
مش��کالت خواهد بود... اگر زمان��ی امکان اج��رای خوانندگان و 
گروه های خارج��ی در ایران فراهم باش��د و مخاطبان با آن چیزی 
که واقعا اسمش را می شود کنسرت گذاشت، آشنا شوند، خواهیم 
دید که برگزارکننده   ایرانی هم خودش را به اس��تانداردها نزدیک 
می کند و پای نور و صدای مقبول و ایده های درست به کنسرت های 
ایرانی باز می ش��ود.  اگر خواننده و گروه��ش در هفته یک اجرای 
زنده تلوزیونی یا رادیویی داشته باش��ند یا مثال در کافه ای بخوانند 
و بنوازند، خواهیم دید که از فالش خوانی ها و پس و پیش افتادن ها 
خبری نیست و دیگر نوازنده ها ادای نواختن چیزی را که پیش تر 
ضبط  ش��ده، در نمی آورن��د. از زمانی ک��ه نگاه تج��اری به بحث 
کنسرت در ایران، از سوی شرکت های کنسرت گذار و حتی خود 
خواننده ها در اولویت قرار گرفته، بحث های محتوایی و در واقع ذات 
زیبایی شناسانه کنسرت ها زیر س��ؤال رفته و ادامه این رویه باعث 
به وجود آمدن چنین فضای خس��ته کننده و رخوت انگیزی شده 
است و بدون شک فضای کنونی بیشتر و بیشتر دامن زده خواهد 
ش��د. هیچ کس از آینده خبر ندارد. این که نگاه ارزشی و محتوایی 
تا چه حد قرار اس��ت از س��وی مدیران دولت جدید نسبت به نگاه 
اقتصادی و مالی بچربد؟ این که خواننده ها و هنرمندان این عرصه 
تا چه زمان��ی می توانند با اصرار به ادامه یک رون��د تکراری در اوج 
بمانند و کسی هم نگاه چپ به نوع فعالیت های آنها و شرکت های 

برنامه گذار نداشته باشد؟
خالصه این که کنسرت ها خودشان مش��کل نیستند بلکه معلول 

مشکلی بزرگ ترند )که گویا به زودی حل نخواهد شد(!

دالیل کیفیت پایین و فضای بدون خالقیت و تکراری 

از فالش خوانی تا پخش موسیقی و ادا  درآوردن نوازندگان 

SMS

نمایشگاه کتاب اصفهان

SMS

خانه سینما سرانجام 
راه اندازی می شود

بنی اعتماد رئیس داوران 
جشنواره پوسان شد

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت:  با ش��ناخت خوبی که از معاونان 
سینمایی کشور پیدا کرده ام می توانم بگویم خانه سینما سرانجام مجدداً 

راه اندازی می شود.
علی جنتی گفت:  در خص��وص تعیین معاونان وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی خودم تصمیم می گیرم و از مش��اوره هایی که در این زمینه به 
من داده می شود در صورت صالحدید اس��تفاده خواهم کرد و اگر نیازی 
به جابه جایی تعداد بیشتری از معاونان وجود داشته باشد این کار را انجام 
خواهم داد.جنتی همچنین در مورد بازگش��ایی خانه س��ینما گفت: در 
روزهای گذشته با سردمداران سینما جلساتی را داشته ام و شناخت خوبی 
از آنان پیدا کردم و با انتصاب معاونان سینمایی و شناختی که از آنها دارم، 

می توانم بگویم که خانه سینما سرانجام راه اندازی می شود. 

کارگردان، فیلم نامه نوی��س و تهیه کننده ایرانی ریاس��ت داوران بخش 
»جریان نو« هجدهمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم پوس��ان را به 

عهده دارد.
بخش »جریان نو« به معرفی آثار کارگردانان پرجنب و جوش که پیشتاز 
سینمای آسیا هستند، اختصاص دارد و هیئت داوران این بخش در پایان 

دو فیلم را انتخاب می کنند که به آن ها جوایز نقدی اعطاء می شود.
رخش��ان بنی اعتماد امس��ال رئی��س داوران بخش »جریان نو« اس��ت. 
او کارگ��ردان فیلم های��ی چ��ون »نرگس«، »روس��ری آب��ی«، »بانوی 
اردیبهشت«، »زیر پوست شهر«، »گیالنه« و »خون بازی« است که فیلم 
آخر س��ال 2006 در جشنواره پوسان نمایش داده ش��د.12 فیلم در این 

بخش برای دریافت جایزه رقابت می کنند.

گروه فرهنگ - ریچارد اتن ب��رو متولد 29 اوت 1923 بازیگ��ر، کارگردان و تهیه 
کننده انگلیسی است که کار در سینما را با فیلم دو کارگردان مهم سینما )دیوید لین 

و نوئل کوارد( In Which We Serve محصول 19۴2 آغاز کرد.
پس از این فیلم اَتن برو چهار سال از سینما دور بود. تا این که سر پیتر یوستینف او را 
در فیلم مدرسه و رازها )19۴6( استخدام و در همان سال)19۴6( در فیلم پلکانی به 

آسمان اثر مایکل پاول و امریک پرسبرگر ایفای نقش کرد.
اواخر دهه ۴0 و 50 اتنبرا س��عی در تثبیت خود به عنوان یک بازیگر نقش اصلی در 
سینمای انگلستان را داشت تا اینکه در سال 1959 در فیلم کمدی من کاماًل خوبم 
جک بعد از سالها اثری مهم و قابل اعتنا بازی کرد در این فیلم حضور پیتر سلرز بسیار 

خاطره انگیز است.

دهه 60 دههٔ شکوفایی استعدادهای پنهان اتنبرا می باش��د. سال 1963 در فیلم 
برجسته فرار بزرگ ،)جان اس��ترجس( به همراه اس��تیو مک کوئین حضور خاطره 
انگیزی داشت. پس از فرار بزرگ بازی های اتنبرا قدرتمند تر از گذشته شد و در سال 
196۴ به خاطر بازی در دو فیلم نشس��ت در یک بعد از ظه��ر مرطوب و تفنگ های 
باتاسی جایزه با اعتبار بافتا را دریافت کرد در سال 1965 اتنبرا درفیلم پرواز بر فراز 
فونیکس )رابرت آلدریچ( به همراه جیمز استوارت، پیتر فینچ و ارنست بورگناین بازی 
کرد در سال 1966 و 1967 اتنبرا در دو فیلم دانه های شن ،)رابرت وایز( به همراه مک 
کویین و دکتر دولیتل، )ریچارد فلیشر( در کنار سر رکس هریسون ایفای نقش کرد 

که برای هر دو فیلم جایزه گلدن گالب مکمل را دریافت کرد.
سپس وی در دههٔ هفتاد کارهای اکثراً بی ارزشی را در مقام بازیگری برجای گذاشت 

اما دههٔ هشتاد، اتن برو از سینما به عنوان بازیگر کناره گیری کرد و سه فیلم را به 
عنوان کارگردان ساخت که بی شک موفق ترین دس��تاورد وی گاندی )1982( نام 

داشت. 
در سال 93 استیون اسپیلبرگ توانست پس از 16 س��ال اتنبرا را به عنوان بازیگر بر 

روی پرده های نقره ای بیاورد و فیلم پر خرج و پر فروش پارک ژوراسیک را بسازد.
اتنبرا ب��رادر بزرگتر دیوی��د اتنبرا )تهیه کننده مش��هور تلویزیون بی بی س��ی، که 

برنامه های وی در ایران اکثراً با صدای استاد احمد رسول زاده دوبله شده( می باشد.
وی در سال 1976 به لقب سر مفتخر گردید و در سال 1993 مقام لرد را نیز دریافت 
نمود. او بین سالهای 1969 تا سال 1982 مدیر باش��گاه چلسی لندن بود و از سال 

2008 نیز رییس سنی باشگاه چلسی شد.

فیلمسازی که رئیس باشگاه چلسی شد 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 وزارت ورزش 
جای ژنرال های ورزشی است

صالحی امیری/سرپرست وزارت ورزش 
و جوانان

 از هم اکنون اع��ام می کن��م از این پس عرص��ه این وزارتخان��ه از آن 
ژنرال ها و بزرگان ورزش کش��ور خواهد بود. ما حق نداریم از جیب ملت 
برای تصمیم��ات غلط هزینه کنی��م و از همین جا اع��ام می کنم بقیه 
انتصاب ها نیز ب��ا مطالعه و بررس��ی خواهد بود. ما ب��ا هیچ کس حیاط 
 خلوت��ی نخواهی��م داش��ت و
فض��ای از  خواهی��م   م��ی 

چان��ه زنی خ��ارج ش��ده و به 
یک گروه کاما کارشناس��ی 
در تمام��ی حوزه ها برس��یم.
 وظیفه ما تقس��یم پ��ول بین
 فدراس��یون ه��ای ورزش��ی

 نیست.

 کما فی السابق
 ابرقویی نژاد، رییس است 

روابط عمومی فدراسیون فوتبال طی اطاعیه ای در خصوص مطالب 
منعکس شده از قول مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان مبنی بر 

تعیین سرپرست در هیأت فوتبال استان اصفهان صادر کرد.
در این اطاعیه آمده است: طبق قوانین و مقررات الزم االجرای مندرج 
 در اساسنامه فدراس��یون و اساس��نامه هیأت های فوتبال استان ها
 که بارها در مصاحبه های رییس و س��ایر مس��ئولین فدراس��یون با

رسانه ها و همچنین در مکاتبات انجام شده با وزارت ورزش و جوانان و 
اداره کل استان اصفهان تصریح شده، علی اکبر ابرقویی نژاد در مجمع 
انتخاباتی خردادماه۹۱ با اکثریت آرا توس��ط اعضای مجمع عمومی 

هیأت فوتبال استان اصفهان برای مدت۴ سال انتخاب  شده است. 

 2 والیبالیست اصفهانی 
مسافر بازی های پاراآسیایی شدند

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته جوانان، از مشخص شدن ترکیب نهایی 
تیم ملی خبر داد و گفت: پس از برگ��زاری چهار مرحله اردوی متمرکز، 
در نهایت۱۰ ملی پ��وش جوان برای اع��زام به رقابت های پارآس��یایی 
مالزی انتخاب شدند. محمد جواد کریمی زاده و محمدرضا سبحانی نیا 
والیبالیست های جوان اصفهانی با پشت سر گذاشتن چهار مرحله اردوی 
آمادگی و ارایه عملکرد قابل قبول در لیس��ت نهایی اعزام به مس��ابقات 
پاراآس��یایی مالزی قرار گرفتند. مرحله پنج��م اردوی تیم ملی والیبال 
نشسته جوانان متصل به اعزام به رقابت های پاراآسیایی مالزی از ۲۲ مهر 

ماه در تهران برگزار می شود.  

 درخشش کمانداران اصفهانی 
در کشور

کمانداران اصفهانی در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب دو مدال 
طا، سه نقره و یک برنز شدند.مس��ابقات تیراندازی نوجوانان و جوانان 
قهرمانی کشور در شهر یزد برگزار شد و نفرات اعزامی اصفهان با کسب دو 
نشان طا، سه نشان نقره و یک نشان برنز و کسب عنوان نایب قهرمانی 

مسابقات، خوش درخشیدند.

 ذوب آهن، تنها نماینده اصفهان
 در هندبال

قرعه کشی نهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان روز گذشته در فدراسیون 
هندبال انجام ش��د. نهمی��ن دوره لیگ برت��ر هندبال بان��وان با حضور 
نمایندگان ۸ تیم حاضر در این رقابت ها ص��ورت گرفت و تیم ها رقیبان 
خود را در هفته  اول رقابت ها شناختند. بر اساس قرعه کشی صورت گرفته 

برنامه  هفته  اول به این ترتیب است:
شهرداری سنندج - شهید چمران الرستان

ثامن الحجج سبزوار - هیات هندبال طرقبه و شاندیز
شرکت برناپرداز هرمزگان - هیات هندبال کرمان

ثامن الحجج تهران - ذوب آهن اصفهان

رییس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این سؤال که شنیده شده در جلسه  کمیته اجرایی اعتراضات بسیار 6
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اعتراض شدید مشحون به بی توجهی ها:  تا کی تحمل کنیم؟

  ترکیب ماهان 
شنبه مشخص می شود

هواداران ذوب آهن را 
شاد کنیم

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: بعد از پیروزی در انزلی تیم روحیه 
خوبی دارد و می خواهیم با پیروزی برابر نفت تهران دل هواداران را شاد 

کنیم.
 اصغر فروتن در خصوص بازی روز جمعه برابر نفت تهران در ورزش��گاه 
فوالدش��هر اظهار داشت: قطعابازی س��ختی برابر نفت تهران داریم، آنها 
اکثر بازی هایشان را برده اند و جزو صدرنش��ینان هستند، اما تیم ما هم 
روحیه خوبی دارد و قصد داریم با تاش بازیکنان با پیروزی برابر نفت دل 

هواداران خود را شاد کنیم.
 وی در خص��وص مصدومان و محروم��ان ذوب آهن در ای��ن دیدار بیان 
داشت: متأسفانه سپهر حیدری به دلیل ۳ اخطاره بودن در این بازی غایب 
است، همچنین محس��ن بیاتی نیا و وحید علی آبادی نیز که مصدومیت 

طوالنی مدتی دارند در این بازی هم غایب هستند.

سرمربی تیم بسکتبال فوالد ماهان از قطعی شدن حضور بازیکنان کمکی 
این تیم تا روز شنبه خبر داد.

تیم بسکتبال فوالد ماهان این روزها خود را آماده حضور در مسابقات جام 
باشگاه های آسیا می کند. ماهانی ها تمرینات خود را از پنجم مرداد بدون 
حضور ملی پوش��ان آغاز کردند. تمرینات این تیم از بیست و هشتم این 
ماه جدی تر شد و با اضافه شدن بازیکنان ملی نیز تمرینات این تیم روزانه 

صبح و عصر پیگیری می شود.
حامد حدادی، حام��د آفاق و مهدی کامرانی بازیکن��ان مورد نظر ماهان 
هستند. محس��ن صادق زاده س��رمربی تیم بس��کتبال فوالد ماهان در 
خصوص رد درخواست ماهان از سوی صمد نیکخواه بهرامی مصدومیت را 
عامل همراهی نکردن وی با ماهان عنوان کرد. مسابقات بسکتبال قهرمانی 

باشگاه های آسیا از۲۱ شهریورماه در اردن آغاز می شود. 

شکست گیتی پسند مقابل چونبوری تایلند
تیم فوتسال گیتی پسند در دومین بازی مرحله گروهی جام باشگاه های 
فوتسال آسیا به مصاف چونبوری جی اچ بانک تایلند رفت و در پایان با 
نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد. گل های مدافع عنوان قهرمانی در این بازی 
را احمد اسماعیل پور، حسین طیبی و محمد طاهری به ثمر رساندند.

سوپرجام اروپا با چاشنی انتقام

سی وهش��تمین بازی س��وپر جام اروپا را دو تیم چلس��ی و بایرن مونیخ 
جمعه شب در ورزشگاه پراگ جمهوری  چک برگزار خواهند کرد. قهرمان 
این رقابت  ۳ و نایب قهرمانش ۲/۲ میلیون یورو را به عنوان پاداش قهرمانی 

دریافت خواهد کرد.

دژاگه گران ترین بازیکن ایرانی

س��ایت معتبر ترانس��فر مارکت نیز قیمت بازیکنان 
ایرانی را برای انتقال تعیین ک��رده که همان طور که 
پیش بینی می شد اش��کان دژاگه با۳/۱ میلیون یورو 

گران قیمت ترین بازیکن ایرانی در فوتبال دنیاست.

 س�پاهان به دنبال فراموشی خاطرات 
تلخ رشت

این دو تیم در هفته ماقبل پایانی لیگ فصل قبل 
نیز در همین ورزشگاه به مصاف هم رفتند که در 
دیداری پرحاش��یه و جنجالی این داماش بود که 
با پیروزی برابر سپاهان هم بقای خود را در لیگ 
تضمین کرد و هم باعث ش��د امیدهای سپاهان 

برای قهرمانی به صفر نزدیک شود.
آن دیدار عاوه بر حواشی که هواداران دو تیم به 
وجود آوردند یک حاش��یه دیگر نیز داشت، پس 
از اینکه احس��ان حاج صفی در آن بازی، نمایش 
ضعیفی داشت و روی هر دو گل خورده سپاهان 
مقصر بود برخی رس��انه ها از پیامک مش��کوک 
ش��ب قبل از بازی به او خبر دادند که باعث شده 
بود تمرکزش بهم بخورد و برخی شایعات نیز در 

مورد انتقالش به تیم امیر قلعه نویی در فصل قبل 
به گوش برس��د، اما حاج صفی هم آن شایعات را 
تکذیب کرد و هم با حضوری پرقدرت تر در ادامه 
باعث شد سپاهان با پنالتی او قهرمان جام حذفی 
ش��وند. حاج صفی در ادامه هم ق��راردادش را به 
مدت دو فصل دیگر تمدید کرد تا بر تمام شایعات 

خط بطان بکشد.
حاال س��پاهانی ها به نوعی پ��س از ۸ هفته لیگ 
برت��ری دوباره بای��د به مصاف داماش در رش��ت 
بروند، دیداری که می تواند از لحاظ روانی به ضرر 
آنها باش��د زیرا حضور در رش��ت یادآور آن دیدار 
تلخ برای سپاهانی هاس��ت، هرچند به گفته امید 
ابراهیمی آنها با انگیزه انتقام گرفتن از داماش به 
رش��ت می روند. هر دو تیم در هفته گذشته برابر 
حریفان خ��ود پیروزی های روحیه بخش��ی را به 

دست آورده اند، داماش با پیروزی برابر گسترش 
فوالد تبریز در ورزش��گاه یادگار ام��ام)ره( اولین 
پیروزی خود را در لیگ سیزدهم جشن گرفت و 
س��پاهان هم پس از ۳ هفته ناکامی باالخره طعم 

پیروزی را برابر صبای قم چشید.
البت��ه لذت پی��روزی هفت��ه قبل چن��دان برای 
داماش��ی ها پابرج��ا نبود زی��را چن��د روز بعد از 
این پی��روزی ب��ا حک��م کمیت��ه انضباطی یک 
 امتی��از از این تیم ب��ه دلیل اتفاقات دی��دار برابر 

استقال کم شد.
سپاهان برای دیدار روز جمعه دو غایب سرشناس 
به غیر از محرم نویدکیا دارد که بدجوری دس��ت 
کرانچار را برای چیدن ترکیب۱۱ نفره می بندد، 
امید ابراهیمی و اروین بولکو که هر دو ۳ اخطاره 
هس��تند نقش دو هافبک دفاعی را در سیس��تم 

۴-۲-۳-۱ کرانچار دارن��د و حاال با غیبت این دو 
احتماال علی احمدی و یک بازیکن دیگر جای آنها 
را می گیرند. شاید هم کرانچار در این بازی استثنا 

از دو هافبک دفاعی استفاده نکند.

ذوب آهن وبازی با نفت
در چارچ��وب رقابت های هفته هفت��م لیگ برتر 
فوتب��ال روز جمع��ه از س��اعت۱۹:۳۰دیگر تیم 
اصفهانی یعنی ذوب آهن در فوالدش��هر میزبان 

نفت تهران خواهد بود.
ذوب آهن و نفت تهران هر دو در دیدارهای هفته 
قبل خود پیروزی های با ارزش��ی را کسب کرده 
بودن��د و روز جمعه ب��ا روحیه خوب��ی به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت.
 ذوب آهن هفته گذش��ته در انزل��ی کار بزرگی 
کرد و ب��رای دومی��ن س��ال پیاپی مل��وان را در 
انزلی شکس��ت داد ت��ا اولین پی��روزی در لیگ 
س��یزدهم برابر تیمی باش��د که فصل گذش��ته 
ذوب آهن آخرین پی��روزی اش را براب��ر آن تیم 
 تجربه ک��رده ب��ود. همچنین ش��اگردان یحیی

گل محمدی هفته گذش��ته در ورزش��گاه تختی 
تهران پرس��پولیس را با گل دقیقه۹۲شکس��ت 
دادن��د ت��ا دومی��ن باخ��ت متوال��ی دای��ی در 
دیدارهای خ��ارج از خانه رقم بخ��ورد. این دیدار 
از آن لح��اظ ب��رای یحی��ی گل محم��دی ویژه 
بود که برابر تی��م فصل قبلش ق��رار گرفته بود و 
 قطع��ا انگیزه های خاص��ی برای پی��روزی در آن 

دیدار داشت.
نفت تهران با یحیی گل محمدی امسال هم مانند 
سال گذشته که پنجم شدند نتایج خوبی را کسب 
کرده اس��ت و فعا به لطف همین نتایج خوب در 
رده سوم جدول پشت سر اس��تقال و فوالد قرار 
دارند، نفت تهران به جز دو بازی در بقیه بازی های 

لیگ سیزدهم پیروز بوده است.
اما در س��وی دیگر ذوب آهن اگرچ��ه مانند نفت 
نتایج خوبی کس��ب نکرده اس��ت، اما در۳ دیدار 
اخیر نتایج نسبتا خوبی گرفته و هفته پیش هم که 
اولین پیروزی لیگ سیزدهمش را به دست آورد. 
شاگردان بوناچیچ در۳ هفته گذشته برابر مس و 
سایپا به تساوی بدون گل دست یافتند و ملوان را 
نیز در انزلی بردند تا از۳ بازی که دوتای آن خارج 

از خانه بوده اس��ت، ۵ امتیاز کسب کرده باشند و 
عملکرد نه چندان خوب۳ هفت��ه اول خود را که 

فقط یک امتیاز در پی داشت جبران کنند.
در ب��ازی روز جمعه این دو تی��م نکته جالب این 
 اس��ت که س��رمربیان ه��ر دو تیم یعن��ی یحیی 
گل محم��دی و لوکا بوناچیچ تازه وارد هس��تند. 
فصل گذش��ته منصور ابراهیم زاده سرمربی نفت 
تهران بود که در دیدار رفت برابر ذوب آهن رسول 
کربکندی را روی نیمکت تیم س��ابقش دید و در 

دیدار برگشت هم فرهاد کاظمی را.
ذوب آهنی ها خاطرات تلخ��ی را از مصاف با تیم 
نفت در فصل گذش��ته دارند، در دیدار دور رفت 
ذوب آهن در حالی که یک پنالتی را از دست داد 
با حساب یک بر صفر مغلوب نفت شد و در دیدار 
برگشت هم در کمال بدشانسی با گل دقایق تلف 

شده مهدی خیری باز هم یک- صفر باخت.
رضا نوروزی که در حال حاضر ب��ه همراه محمد 
غامی و رضا عنایت��ی ب��ا ۴ گل در صدر جدول 
گلزنان ق��رار دارن��د، مه��م ترین تهدی��د برای 
دروازه ذوب آهن به حس��اب می آی��د و ذوبی ها 
باید مراقب فرصت طلبی ه��ای این مهاجم تقریبا 
کامل باش��ند. همچنی��ن در مهم تری��ن دیدار 
هفته هفتم، پرسپولیس در ورزش��گاه آزادی به 
مصاف فوالدی م��ی رود که در ص��در جدول جا 
 خوش کرده اس��ت. این دیدار بدون شک جذاب

 خواهد شد.

بازی با داماش با انگیزه انتقام

نفت بازی ذوب آهن در فوالدشهر

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با توجه به تعویق دیدار روز پنج شنبه استقالل خوزستان و استقالل تهران از روز جمعه  گروه 
با هفت دیدار آغاز می شود و روز شنبه هفته آینده با یک دیدار به پایان می رسد.ورزش

برنامه بازی های هفته هفتم: 
جمعه - ۸ شهریور ماه

داماش گیان - س��پاهان اصفهان، س��اعت 
۱۹:۳۰

صبای قم- فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۹:۳۰
مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۹:۳۰

راه آهن تهران - گسترش فوالد تبریز، ساعت 
۱۹:۳۰

ذوب آه��ن اصفه��ان - نفت تهران، س��اعت 
۱۹:۳۰

تراکتورسازی تبریز - سایپا البرز 
پرسپولیس تهران - فوالد خوزستان

شنبه - ۹ شهریور ماه - ساعت ۱۹
صنعتی استقال خوزستان - استقال تهران
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به دو كانديدا تذكرداد
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آگهی مزایده عمومی واگذاری خدمات بخش 
MRI  مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل کاشانی  

به صورت اجاره بهای ماهیانه

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی درمانی
 استان اصفهان

متقاضيان شركت در مزايده می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به آدرس  www.mui.ac.ir  يا سايت مديريت 
  www.afa.mui.ac.ir/khadamat/خدمات پشتيبانی دانشگاه به آدرس
مراجعه ويا باش�ماره تلفن 7922191- 0311 واحد كميسيون مناقصات تماس 

حاصل فرمايند. 

باسمه تعالی

نوبت اول

م الف 5796

آگهی مناقصه 

اداره  کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

متقاضيان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز كاری جهت دريافت اسناد مناقصه به اين اداره كل واقع در 
بلوار هشت بهش�ت- مقابل بازار هنر مراجعه نمايند و جهت تكميل و تحويل پيشنهادها تا پايان وقت اداری 
تاريخ 92/6/23 نمايند. ضمنا شركت هايی می توانند نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند كه مدارک پرونده 

ارزيابی آنان تكميل شده باشد .
متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir  قابل رويت می باشد .

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات دولتی پيش بينی  
اعتبار شده را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط و تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد.

 نوبت مناقصه برآورد اوليه به ريال رتبه و رشته مورد نيازمبلغ تضمين شركت در مناقصهمدت قرار دادعنوان پروژهرديف

1
تكميل مقاوم سازی 
و بهسازی لرزه ای 

دبستان توحيد 
شهرضا 

حداقل پايه 2 ابنيه 312000000 ماه
نوبت اول 1/318/742/429اشخاص حقيقی 



 چهارمحال وبختیاری 
با کمبود داروساز مواجه است

رییس انجمن داروسازان چهارمحال 
و بختیاری از کمبود تعداد داروساز در 

استان خبرداد.
محمد شاهقلی افزود: مهاجرت فارغ 
التحصیالن داروسازی و تمایل آنان به 
خدمت در شهرهای بزرگ، باعث شده 
تا تعداد داروس��ازان فعال در استان با 
میزان جمعیت تناسب نداشته باشد. 
وی نیازبه س��رمایه گذاری کالن، محدودیت های قانونی و لزوم رعایت 
تناسب بین جمعیت مناطق و تعداد داروخانه ها را ازمشکالتی دانست که 
راه اندازی داروخانه توسط داروسازان در استان را با مشکل مواجه کرده 
است. شاهقلی تصریح کرد: بر این اساس تعداد قابل توجهی از داروسازان 
مش��غول به فعالیت در داروخانه هایی با مالکیت افراد غیرداروساز شده 
اند. رییس انجمن داروس��ازان چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: هم 
اکنون حدود20 دانشجو از اس��تان در حال تحصیل در رشته داروسازی 
در دانشگاه های کش��ورند که با جذب آنان مش��کل کمبود داروساز در 
استان تاحدودی حل می شود. شاهقلی پرداخت نشدن به موقع مطالبات 
داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر را از دیگر مشکالت داروسازان 
و داروخانه های استان عنوان کرد و گفت: به دلیل کمبود اعتبار، تامین و 

ارائه دارو توسط داروخانه ها با مشکل مواجه شده است. 

خبر ویژه

منتخب مردم شهرکرد، بن و سامان
 سيدسعيد زمانيان

امروز دولتمردان دولت یازدهم باید حرف را کنار گذاشته و با تالش و کار 
شبانه روزي در جایگاه عمل بنشینند و شعار دولت رجایي و باهنر شعار کار 
و عمل بود که در راستاي تحقق آن نیز با تمام وجود از جان خود گذشتند.

 بر همین اساس نیز می طلبد دولت یازدهم با الگوگیري از ائمه معصوم)ع( 
و ش��هیدان رجایی و باهنر براي حل مش��کالت جامعه و کمك به مردم  
صادقانه و دلس��وزانه تالش کنند. انتظار مي رود دولت جدید با اقتدار و 
تدبیر در راستاي توسعه زیرس��اخت ها و اتمام این پروژه ها از همه توان 

خود استفاده کند.
 ای��ن دولت مي توان��د از تمام 
ظرفی��ت ه��ا وس��رمایه هاي 
انس��اني کش��ور در راس��تاي 
توس��عه کش��ور در زمین��ه 
 ه��اي اقتص��ادي، اجتماعي، 
فرهنگي وسیاس��ي استفاده 

کند.

 ایران اکنون نیازمند عمل
 است، نه حرف

چهره روزیادداشت
اداره بنیاد شهید شهرستان بن راه اندازی شد

اداره بنیاد شهید شهرستان بن امروز با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری راه اندازی 
شد. علی امیری افزود: مردمان این خطه در طول هشت سال دفاع مقدس شجاعانه با خلوص نیت 

از مرزهای کشور در برابر رژیم بعثی عراق دفاع کردند.
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طرح تولید روغن موتور استان 
بهره برداری شد

همزمان با گرامیداشت هفته دولت ،طرح روغن موتور و آب 
مقطر چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: این طرح در ش��هرک صنعتی سورشجان شهرستان 
ش��هرکرد به بهره برداری رس��ید. رحمان کرمی افزود:این 
واحد تولیدی ظرفیت تولید س��الیانه هزار تن روغن موتور و 
آب مقطر را داراست. به گفته وی، برای ساخت و راه اندازی 
این واحد تولیدی افزون بر 20میلیارد ریال هزینه شده است. 
وی گفت: این واحد تولیدی در فاز نخست زمینه اشتغال10 
نفر را به صورت مس��تقیم و20 نفر را به صورت غیرمستقیم 

فراهم کرده است.

نماینده لردگان خواستارتعیین 
تکلیف بخش خانمیرزا شد

نماینده مردم ل��ردگان در مجلس، تعیی��ن تکلیف ارتقای 
بخشداری خانمیرزا از توابع این حوزه انتخابیه را خواستار شد.

مجید جلیل سرقلعه اظهار داش��ت: ارتقای بخش خانمیرزا 
به فرمانداری از حدود سه سال گذش��ته در نوبت بررسی و 
تصویب نشس��ت های هیأت دولت قرار گرف��ت. وی افزود: 
در این راستا، نامه ای به آقای جهانگیری معاون اول رییس 
جمهوری ارسال شد که در آن، در دستور کار قرار گرفتن این 
پرونده از سوی دبیر هیأت دولت، خواسته شده است. رییس 
مجمع مردم چهارمحال وبختیاری گفت:پرونده ارتقای این 
بخش، مراحل قانونی الزم اعم از سیاسی و امنیتی را طی کرده 
ولی این پرونده به دلیل پایان کار دولت دهم، در نشست هیأت 

دولت تصویب نشده است.

احداث مجتمع رفاهی بانوان 
در شهرکرد یک نیاز است

عضو دوره سوم شورای اسالمی شهر شهرکرد گفت: احداث 
مجتمع رفاهی ویژه بانوان در ش��هرکرد یك نیاز است و باید 

احداث آن در دستور کار قرار گیرد.
پریچهر سلطانی با اشاره به نقش زنان در جامعه، عنوان کرد: 
زنان در جامعه دارای نقش مهم و ارزنده ای هستند و باید به 
خدمات رفاهی آنان توجه ویژه ای ش��ود. وی در ادامه گفت: 
پارک بانوان شهر ش��هرکرد یکی از نقاط رفاهی بانوان است 

و بانوان می توانند اوقات فراغت خود را در آنجا سپری کنند.

اخبار کوتاه

کارش��ناس منابع طبیعی گفت: پدیده فرونشست زمین به عنوان 
شاخص ترین شناس��ه های آغاز بیابان زایی در سرزمین آب ها نیز 

مشاهده شده است.
هومان خاکپور با اشاره به آغاز بیابان زایی در چهارمحال و بختیاری، 
اظهارداشت: اطالعات و داده های پژوهشی و مطالعاتی انجام شده 
در دشت های حاصلخیز دیار چهارمحال و بختیاری، حکایت از این 
حقیقت تلخ دارد که شوربختانه پدیده فرونشست زمین به عنوان 
شاخص ترین شناس��ه های آغاز بیابان زایی در سرزمین آب ها نیز 
مشاهده شده اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: منطقه چهارمحال و 
بختیاری با میانگین ب��ارش حدود۷00 میلی مت��ر که نزدیك به 
میانگین جهانی است در شمار یکی از قطب های اصلی تولید آب 
در زاگرس مرکزی و کش��ور قرار داشته و به عنوان سرچشمه های 
اصلی رودخانه ه��ای پراهمیتی چون زاین��ده رود و کارون بزرگ، 
حیات و شادابی دو استان بزرگ اصفهان و خوزستان را مدیون این 

موهبت های بی منت خود ساخته است.

آغ�از پدی�ده فاجعه ب�ار بیابان زایی در دش�ت های 
چهارمحال و بختیاری

به گفته وی، بدون شك همین شناس��ه های کم همتا هستند که 
حیرت و نگرانی های کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی 
و محیط زیست را از خبرهای مشاهده نشانه های فرونشست زمین 
و آغاز پدیده فاجعه بار بیابان زایی در دش��ت های حاصلخیزش دو 

چندان می کند.
خاکپور به وابس��تگی80 درصدی این اس��تان ب��ه منابع آب های 
زیرزمینی اش��اره و تصریح کرد: کمتر از4 دهه است که با افزایش 
جمعیت، توسعه اراضی کشاورزی و ورود ماشین آالت کشاورزی 
و وابس��تگی80 درصدی به منابع آب های زیرزمینی و روند نگران 
کننده افزایش تع��داد چاه های مج��از و غیرمجاز کش��اورزی در 
تمامی11دشت چهارمحال و بختیاری، ساالنه حدود۶00 میلیون 
متر مکعب آب به وسیله۳۶00 چاه و480 رش��ته قنات از ذخایر 
زیرزمینی بیرون کشیده شده و تعادل طبیعی این آبخوان ها برهم 
خورده است. وی افزود: تراکم تا 5 حلقه چاه در هر کیلومتر مربع 
از این دشت های کشاورزی، بهره برداري های بیش ا ز حد ظرفیت 
مجاز از ذخیره آبخوان ها و حذف س��االنه بیش از2 متر ستون آب 
شیرین این آبخوان ها، اضافه بر ایجاد بحران های آبی باعث هجوم 
آب شور طبقات زیرین و افزایش آس��یب پذیري آبخوان ها از نظر 

شیمیایی شده است.

صدای پای پدیده دهش�تناک بیابان زایی در دش�ت 
خانمیزرای لردگان شنیده می شود

این کارشناس منابع طبیعی، نبود مدیریت مناسب در بهره برداری 
از آب های زیرزمین��ی و در زمینه های الگوی کش��ت و روش هاي 
آبیاري و اصالح فرهنگ مصرف آب در بخش کشاورزی و گسترش 
بی رویه و چشمگیر زمین های کش��اورزی که عموما در اثر تغییر 

کاربری های غیرقانونی و فرصت طلبانه مرغزارها و عرصه های مرتعی 
صورت گرفته است را علت اصلی افزایش برداشت های مضاعف و 
بی رویه از منابع آبی زیرزمینی این آبخوان ها ش��ده تا جایی که در 
برخی از آنها مانند دش��ت خانمیزرای لردگان صدای پای پدیده 
دهشتناک بیابان زایی شنیده ش��ود. به گفته وی، آبخوان آبرفتي 
دش��ت خانمیرزا نمونه منحصربه فردي از دش��ت های حاصلخیز 
چهارمحال و بختیاری است که در گذش��ته در بخش مرکزي آن 
یك تاالب طبیعي وجود داشته و بین تغذیه و تخلیه آب آن تعادل 
طبیعي برقرار بوده است، اما با افزایش بهره برداري بی رویه از ذخیره 
آب زیرزمیني، روند نابودی و کوچك شدن این تاالب شدت یافته 
تا جایی که در حال حاضر مرغزاری تخریب شده و محدود برجای 

مانده است.

شتاب نگران کننده تخلیه غیرمجاز ذخیره آبخوان ها 
در چهارمحال و بختیاری

خاکپور با اش��اره به وضعیت بحرانی دش��ت ه��ای چهارمحال و 
بختیاری، اظهارداشت: تقریبا در تمامی دشت های11گانه منطقه 
در س��ال هاي اخیر چاه هاي کم عمق در فصول کشت با کم آبی و 
حتی خشکیدگی مواجه بوده که در برخی موارد مشاجرات محلي 

و اجتماعي را به دنبال داشته است.
وی با اش��اره به ش��تاب نگران کننده روند تخلیه غیرمجاز ذخیره 
آبخوان ها در استان، خاطرنشان کرد: مقایسه آماری منابع آبی این 
دشت ها در سال های مختلف بیانگر این حقیقت است که به بهانه 
افزایش تولید محصوالت کش��اورزی، اضافه بر افزایش غیراصولی 
حدود 5 برابری شمار چاه هاي کش��اورزی، تعداد چاه هاي عمیق 
نس��بت به چاه هاي کم عمق به علت کاهش ش��دید س��طح آب 
زیرزمیني و کف شکني های مجاز و غیرمجاز به منظور دستیابي به 
آب بیشتر، افزایش چشمگیری یافته است که این امر روند تخلیه 
غیرمجاز ذخیره این آبخوان ها را ش��تابی نگران کننده و فاجعه بار 
بخشیده که در سال های اخیر به عنوان دشت های ممنوعه و برخی 
نیز بحرانی اعالم ش��ده اند. خاکپور با بیان این که منابع آبی اکثر 
دشت ها تنها به بارش های ساالنه وابسته اس��ت، افزود: در همین 
راستا مدیریت هوش��مندانه بهره برداري از آب هاي زیرزمیني که 
منطبق با برنامه های کارشناسی مدون باشد، از اهمیت بیشتری 
برخوردار می شود. وی رهاسازی اراضی ملی تصرفی و کاهش سطح 
زیر کشت محصوالت کشاورزی، کنترل بهره برداري با نصب کنتور، 
تخریب چاه های غیرمجاز و حتی خاموش کردن برخی از چاه های 
فعال واقع در حریم یکدیگر را از اقدامات کوتاه مدت این مدیریت 

خردمندانه بر شمرد.

یک کارشناس منابع طبیعی خبر داد:

اضافه شدن هجوم آب شور بر بحران های آبی استان 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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      مزایده نوبت دوم
175شماره 910139اجراء دایره اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری خمینی شهر شعبه دوم 
در پرونده کالسه 910139 اجراء که له آن نعمت اله عمو شاهی و محکوم علیه آن علی تهرانی 
فرزند حبیب اله ساکن منظریه خیابان یزدان پناه مجتمع شقایق ) فعال مجهول المکان ( می 
باشد در نظر دارد مقادیر زیادی اموال منقول ) شامل تلویزیون و کاسه و بشقاب و غیره طبق 
لیست کارشناس شده ( که توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته و 
با در نظر گرفتن جمیع جهات مبلغ 130276000 ریال بر آورد گردیده را از طریق مزایده به 
فروش برساند لذا جلسه مزایده روز دوشنبه مورخه 92/6/25 ساعت 9 صبح در محل شعبه 
دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر به نشانی : خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی بسیج 
خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده 
به نشانی : فوق مراجعه و از محل و اجناس مورد مزایده بازدید نمایند خریدار کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . خریدار بایستی 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس 
و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر 
دولت ضبط خواهد شد  نفع  به  مزایده  های  هزینه  از کسر  پس  اولیه  اینصورت 10 درصد 
.ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی  )حقوقی ( دادگستری خمینی شهر با سالم احتراما 
اینجانب رجبعلی عشقی کارشناس منتخب  عطف به ابالغ شماره 910139 مورخه 92/3/21 
پرونده کالسه 910139ح 2 به استحضار میرسانم که پس از حضور در دفتر آن شعبه و 
مطالعه پرونده مذکور و اطالع از دستور آن مقام محترم در صورتجلسه مورخه 92/2/8 که 
چنین فرموده اید موضوع به کارشناس ارجاع میگردد تا با مطالعه پرونده و عند الزوم رویت 
و معاینه اموال نسبت به قیمت گذاری آن به نرخ روز اقدام نماید. تا نسبت به موضوع مزایده 
نظر خود را ظرف یک هفته اعالم نماید. لذا نظریه کارشناسی مربوطه با ذکر چند نکته بشرح 
زیر تقدیم حضورتان گردیده است : 1- در تاریخ 91/4/17 قرار تامین خواسته آقای نعمت 
اهلل عمو شاهی در پرونده کالسه 910317ح 2 بطرفیت آقایان علی تهرانی و محمد حکمت به 
استناد یک فقره چک شماره 920001 بتاریخ 91/3/2 بمبلغ یکصد میلیون ریال صادر گریده 
است . 2- در تاریخ 1391/4/31 کالنتری 11 پس از اخذ دستور الزم از اجرائیات آن شعبه 
محترم و هماهنگی های مربوطه وارد منزل خواندگان واقع در منظریه مجتمع مسکونی شقایق 
به  و  نموده  صورتجلسه  و  توقیف  را  خواندگان  خانگی  لوازم  از  قلم   40 و  شده   47 بلوک 
امین خواهان بنام آقای حسین نجفی تحویل داده است و در سطر ششم و نهم صفحه دوم 
صورتجلسه مذکور به دو موضوع نیز اشاره نموده است اول اینکه اموال همگی طبق فاکتور 
ارائه شده از طرف خواهان توقیف گردیده است و دوم اینکه مقدار وسائل خوراکی از جمله 
آنها  فاسد شدن  از  گیری  جلو  برای  که  بوده  موجود  یخچال  در  گوشت  مقداری  و  سبزی 
تحویل امین  گردیده است .3- فاکتور های موجود در پرونده فوق الذکر به شماره های 6393 
بتاریخ 90/7/17 و 6394 بتاریخ 90/7/25 و 6395 به تاریخ 90/7/25و 6584بتاریخ 90/8/1 
و 645 بتاریخ 90/8/14 که در بند 2 این گزارش نیز به آن اشاره شده است از نظر تعداد و 
ردیف 42 ردیف میباشد که از فاکتور شماره 6395بتاریخ 90/7/25 یکدستگاه لبتاب مارشال 

12 اینچ و یکعدد تلفن تیپتیل 931 و دو عدد دستگاه تلویزیون پاناسونیک LCD32C20 در 
موقع توقیف اموال موجود نبوده است ویا در موقع روئیت همه اقالم توقیف شده بجز وسایل 
چوبی و دو قلم کاالی دیگر شامل یکعدد ماهی تابه پیرکس و یکعدد ساعت دیواری تاژ 216 
مازاد بر فاکتور ها وجود داشت که در دایره بررسی منظور گردیده است . 4- اقالم فاکتور 
شماره 645 بتاریخ 90/8/14 که کال وسایل چوبی بوده است و در موقع بازدید طبق اظهار 
خواهان بعلت جابجایی آنها از خمینی شهر به تیران امکان رویت آنها وجود نداشت و لذا الزاما 
از تصاویر گرفته شده و  از آنها استفاده گردیده که پس از تطبیق نمونه آنها در بازار مورد 
ارزیابی قرار گرفته است 5- با توجه به بندهای ا الی 4 این گزارش و با عنایت به اینکه در این 
بررسی کلیه اقالم مستعمل تشخیص وارد شده است و نیز با توجه به نوع و کیفیت اقالم و با 
توجه به همه جهات موثر در قیمت مبنای مزایده روز بازارسال 1392  و در شرایط موجود 
بشرح زیر برآورد و اعالم نظر گردیده است  1 تلویزیون پاناسونیک LCD32C20  یکدستگاه 

)ارزش واحد(8400000 ریال ارزش کل 8400000 ریال 
ریال 2 میز تلویزیون پاناسونیک1350، 1 عدد  )ارزش واحد(1200000 ریال ارزش کل 1200000 

3 محافظ صوتی و تصویری الکترو حفاظ و محافظ یخچال 2 عدد  )ارزش واحد(110000 
ریال ارزش کل 220000 ریال

4- اجاق گاز مودنا 704 مشکی NGRAE یکدستگاه   )ارزش واحد(6300000 ریال ارزش 
کل 6300000 ریال

کل  ارزش  ریال  واحد(14000000  )ارزش  یکدستگاه   72 ساموسنگ  فریزر  یخچال   -5
14000000 ریال

کل  ارزش  ریال  واحد(2880000  )ارزش  یکدستگاه     2000 کینگ  ساموسنگ  جارو    -6
2880000 ریال

7- اتو بخار پاناسونیک 660 یکدستگاه  ارزش واحد 1800000 ارزش کل 1800000 ریال
کل  ارزش  ریال  واحد(10500000  )ارزش  یکدستگاه    1053 کیلو   8 مودنا  لباسشویی   -8

10500000 ریال
9- سرویس آرکوپال 38 سفید مشکی کاسکی  یک سرویس  )ارزش واحد(2400000 ریال 

ارزش کل 2400000 ریال
10- تفلون چدن 30 پارچه الیتا سرامیکی یک سرویس  )ارزش واحد(3600000 ریال ارزش 

کل 3600000 ریال
کل  ارزش  ریال  واحد(800000  )ارزش  سرویس    یک  ایرکس   25 آرکوپال  سرویس   -11

800000 ریال
12- نمک پاش طوسی سوالر4 عدد  )ارزش واحد(112000 ریال ارزش کل 448000 ریال

13- شکر ریز درب رنگی 1 عدد  )ارزش واحد(20000 ریال ارزش کل 20000 ریال

14- سس خوری بلور سفید مشکی 2 سری  )ارزش واحد(40000 ریال ارزش کل 80000 
ریال

15- بطری صنعت سازان قفلدار 1 عدد  )ارزش واحد(40000 ریال ارزش کل 40000 ریال

16- پارچ و لیوان استرلینگ کاسکی 1 سری  )ارزش واحد(320000 ریال ارزش کل 320000 
ریال

17- پارچ و لیوان فالم فرانسه 1 سری  )ارزش واحد(176000 ریال ارزش کل 176000 ریال
18- سرویس آشپزخانه بهاز کاال سفید مشکی 1 سرویس   )ارزش واحد(2240000 ریال 

ارزش کل 2240000 ریال
19- سرویس آویز تفلون دیانا 1 سری  )ارزش واحد(200000 ریال ارزش کل 200000 ریال

کل  ارزش  ریال  واحد(400000  )ارزش  عدد    1 قرمز  جدید  ای  استوانه  استیل  کتری   -20
400000 ریال

کل  ارزش  ریال  واحد(480000  )ارزش  سری    1 جونیا   92 چنگال  و  قاشق  سرویس   -21
480000 ریال

22- جاسیب و پیازی 3 طبقه پروانه  1 عدد  )ارزش واحد(192000 ریال ارزش کل 192000 
ریال

23- سبد آبکش 4 تایی 1 عدد  )ارزش واحد(360000 ریال ارزش کل 360000 ریال
24- زیر سیگاری گرد بلور رنگی  1 جفت  )ارزش واحد(48000 ریال ارزش کل 48000 ریال

25- سبزی شوی بزرگ  1 عدد  )ارزش واحد(112000 ریال ارزش کل 112000 ریال
26- قندان بلور  2 عدد  )ارزش واحد(56000 ریال ارزش کل 112000 ریال

27- نیم لیوان اکبرایتون  2 دست )ارزش واحد(104000 ریال ارزش کل 208000 ریال
28- تاوه پیرکس سه رقم  1 سری  )ارزش واحد(280000 ریال ارزش کل 280000 ریال

29- سرویس غذا بر استیل اعدد  )ارزش واحد(104000 ریال ارزش کل 104000 ریال

30 پیتزا خوری فرانسه 2 عدد  )ارزش واحد(60000 ریال ارزش کل 120000 ریال

31- قابلمه پیرکس سه تائی ساده 1 سری  )ارزش واحد(280000 ریال ارزش کل 280000 
ریال

32- کاسه بلور چهار گوش 1 عدد  )ارزش واحد(96000 ریال ارزش کل 96000 ریال
33- ماهی تاوه پیرکس تک 1 عدد  )ارزش واحد(72000 ریال ارزش کل 72000 ریال

34- ساعت دیواری تاژ1 عدد  )ارزش واحد(160000 ریال ارزش کل 160000 ریال
ریال  واحد(6000000  )ارزش  پارچه 1 سرویس   و  از جنس چرم  نفره   7 راحتی  مبل   -35

ارزش کل 6000000 ریال
36- جا کفشی  1 عدد  )ارزش واحد(400000 ریال ارزش کل 400000 ریال

37- میز عسلی 4 تیکه شیشه ای 1 سری   )ارزش واحد(1100000 ریال ارزش کل 1100000 
ریال

)ارزش  یکدست    پاتختی   و  آرایشی  میز  و  نفره  دو  تخت  شامل  خواب  سرویس   -38
واحد(6000000 ریال ارزش کل 6000000 ریال

39- تشک 2 نفره 1 عدد  )ارزش واحد(800000 ریال ارزش کل 800000  ریال
جمع کل جدول ) هفتاد و دومیلیون و نهصد و چهل و هشت هزار ریال ( 72948000 م الف 
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مفاد آرا نوبت دوم 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی  92/2883/33/و  204 شماره   
ساختمانها ی فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  اردستان 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشارو محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین  آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی 
ثبت  اقدامات  این صورت  در  نمایند  تسلیم  اردستان  ثبت  اداره  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم 
واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی  در  است  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول 
نگردد یا معترضی گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان 
مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نمی باشد.
اکبر  فرزند  عامل  جالل  آقای   92/4/29 مورخ   139260302032000183 شماره  رای    -1
ششدانگ واحد مسکونی مسقف احداثی بر روی قسمتی از پالک 3452 فرعی از یک اصلی 
اردستان دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان بمساحت 192 متر مربع خریداری رسمی 

از مرتضی گنجی 
حسین  فرزند  قادرزاده  علی  آقای   92/4/27 شماره139260302032000178مورخ  2-رای 
ششدانگ گاوداری احداثی بر روی قسمتی از مزرعه آهیو پالک 8 اصلی واقع در دهستان 
از صدیقه  مربع خریداری رسمی  متر  بمساحت 1505/9  ثبت اصفهان  هفده  گرمسیر بخش 
: 92/6/7 مختارزاده اردستانی م الف 184تاریخ انتشار نوبت اول : 92/5/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

مفاد آراء نوبت دوم 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  181آگهی 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امال 
ک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز 
از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به 
آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول 
یا  نگردد  قانونی واصل  مهلت  در  اعتراض  که  است.در صورتی  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به 
معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت 
به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:

زواره   شادی  حمیدرضا  –آقاي   92/04/18 مورخ   139260302021000421 شماره  1-رای 
پالک  از  قسمتی  بر روی  احداثی  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  عبدالحسین سه  فرزند 
2337  فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به 

مساحت 199/50  متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره
2- رای شماره 139260302021000422 مورخ 92/04/18 –خانم مرضیه سعیدی خاروانی  
فرزند ولی اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2337  
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 

199/50  متر مربع خریداری عادی ازحمیدرضا شادی زواره.
 3- رای شماره 139260302021000423 مورخ 92/04/18 –خانم سوده صادقی حداد زواره  
فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2103  
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 

215/93  متر مربع خریداری عادی از سیدامیرحسین فاطمی.
فاطمی   سیدامیرحسین  آقای   –  92/04/18 مورخ   139260302021000424 شماره  رای   -4
فرزند سیدمحمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2103  
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 

215/93  متر مربع خریداری رسمی از سیدحسین ابراهیمی پور زواره .

آقای علیرضا عالیشان زواره   5- رای شماره 139260302021000425 مورخ 92/04/18 – 

فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2247  فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 207/90  متر مربع خریداری 

رسمی از خانم فاطمه عالیشان زواره.
آقای مصطفی حمزه نیسیانی   6- رای شماره 139260302021000426 مورخ 92/04/18 – 
فرعی  از پالکهای 2335 و2336   بر روی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  فرزند اصغر ششدانگ 
واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 

414/60  متر مربع خریداری رسمی ازشهرداری زواره ومهدی قربانی زواره .
7- رای شماره 139260302021000427 مورخ 92/04/18 – خانم بتول صادقی  فرزند رحیم 
ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 5377  فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 252/15  متر مربع خریداری عادی از 

عباس صادقی.
آقای سیدمحمد اصباح طبائی  8- رای شماره 139260302021000428 مورخ 92/04/18 – 
زواره  فرزند عبدالحسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی مفروز شده از پالک 1320  فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 732/50  متر 

مربع خریداری عادی از ورثه مرحومین محمود جمالی وعبدالحسین اصباح.
9- رای شماره 139260302021000429 مورخ 92/04/18 – آقای رحمت ربی فرزند حسین 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی مفروز شده از پالکهای 1132 و1133  فرعی واقعات در زواره 
16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 1475/13  متر مربع خریداری 

رسمی از ورثه عبدالجواد فتوحی وبیگم آغافتوحی و خریداری عادی از ابوالحسن جلوه.
فرزند  مثقالی   آقای حسن   –  92/04/18 مورخ   139260302021000430 رای شماره   -10
حسین ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1176  فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 307/26  متر مربع خریداری عادی 

از خانم فاطمه دیباج  زواره.
11- رای شماره 139260302021000436 مورخ 92/04/18 – آقای علی شبانی  فرزند قلی 
ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1705  فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 276/54  متر مربع خریداری رسمی از 

آقایان سید محمود وسید عباس طالئی زواره.
12- رای شماره 139260302021000437 مورخ 92/04/18 – آقای حجت اله عابدینی  فرزند 
از پالک 995  فرعی واقع در  احداثی بر روی قسمتی  یکبابخانه  از ششدانگ  حسن قسمتی 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 11  متر مربع خریداری 

رسمی از سعیدرضا گنجی زاده زواره.م الف 180

تاریخ انتشار نوبت اول:   1392/05/23تاریخ انتشار نوبت دوم:  1392/06/7                                                                                             
  ذبیح اله فدائی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

مزایده نوبت اول 

180دایره اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه خمینی شهر در پرونده کالسه 920122 اجراء 
که محکوم لهم آن الهه پیمانی فروشانی – زهرا پریشانی فروشانی – نجمه گلی فروشانی – 
مجتبی پریشانی فروشانی – مرضیه پریشانی فروشانی – علیرضا پریشانی و محکوم علیهم 
آن به ترتیب عبدالکریم ورثه احرام باف – الهام ورثه عفت پریشانی – الناز ورثه عفت پیمانی 
– اعظم عراقی – مرتضی پریشانی می باشند در نظر دارند پالک ثبتی 165/181 واقع در بخش 
14 اصفهان ملکی خانم نجمه گلی فروشانی فرزند محمد تقی و غیره را به دلیل غیر قابل افراز 
بودن در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش امالک مشاع و مواد 9و 10 آئین نامه همان قانون 
با مشخصات : محل ملک مورد مزایده خیابان سلمان فارسی کوچه شهید شاهقلی میالد 3 
پالک با کد پستی 4461184196 که به صورت یک باب خانه مسکونی دارایcm 264/48 متر 
مربع عرصه و 151 متر مربع اعیان و مصالح مصرفی تیر آهن و مشترک آب و برق و گاز 
– تلفن و فاضالب که با توجه به نظریه کارشناس که مصون از تعرض طرفین باقی مانده کل 
ملک موصوف را با کلیه عوامل موثر در قضیه معادل 1300000000 ریال ارزیابی نموده را 
از طریق مزایده به فروش می رساند لذا جلسه مزایده روز چهارشنبه مورخ 92/6/27 ساعت 
9 در محل شعبه دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر به نشانی : خمینی شهر بلوار پاسداران 
روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و طالبین می تواننند 5 
روز قبل از مزایده به نشانی : اعالم شده فوق مراجعه و از محل بازدید نمایند خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در 
غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 

. مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری خمینی شهر 

    



سالمت

چاقی،ایرانیهارامیکشد!

اخبار ویژه

شرکت گوگل که نام خود را از طریق موتور جس��تجوی خود به دست آورده با تعدادی از 
س��ازندگان اتومبیل رایزنی کرده تا اتومبیل هایی با ویژگی های مدنظر خود تولید کند، 
درست شبیه اولین رویکرد این شرکت به سیستم عامل اندروید، اما این مذاکرات با شکست 
مواجه شد، از این رو گوگل تصمیم گرفت س��اخت و طراحی اتومبیل های مدنظر خود را 

در دست بگیرد، رویکردی مشابه رویکرد اخیر این شرکت به لپ تاپ های کروم بوک.
گوگل درحال بررسی فروش این اتومبیل ها به افراد است، اما از سوی دیگر به مسأله تبدیل 
این اتومبیل به یک تاکسی روباتی نیز فکر می کند، تاکسی که مسافران را در لحظه تقاضا 
سوار کرده و آنها را به مقصدشان می رساند. این ایده برای تحت فشار گذاشتن شرکت های 

بزرگ تولید اتومبیل است تا فناوری اتومبیل ها خودکار بدون راننده را بپذیرند. 
 چنین تاکسی هایی در مرحله اول فردی را پشت فرمان می نشانند تا اگر موارد اضطراری 
پیش آمد وی بتواند کنترل اتومبیل را در اختیار بگیرد، اما در دراز مدت این فرد از داخل 
تاکسی حذف می شود. درحال حاضر چالش گوگل تجاری سازی این پروژه است. گوگل 
نیازمند یک قراردارد توزیع با یک شرکت اتومبیل سازی است که دارای رابط های فروشنده 
است. عالوه بر این چنین اتومبیل هایی بدون راننده قیمت های گزافی هم دارند.  مرحله 
نهایی تصویب قوانینی برای استفاده از این اتومبیل ها در کشورهای مختلف است. درحال 
حاضر بسیاری از کشورها هیچ قانونی ندارند که طی آن اتومبیل های خودکار در جاده های 

عمومی مدنظر قرار گرفته باشند.

این هتل با 5 اتاق درختی مجزا ،در50 کیلومتری شهر لولی در شمال سوئد واقع شده است.
 هر کدام از اتاق ها با مش��ارکت معماران برجس��ته اس��کاندیناویایی در ارتفاع بین4 و6 
 متری س��اخته ش��ده اند و از طریق پلکان، پل، یا پله های جمع ش��دنی قابل دس��ترس 
 هس��تند. اتاق های ای��ن اقامتگاه به ش��کل الن��ه  پرنده غ��ول پیکر، »UFO« ش��بیه 
بش��قاب های پرنده فیلم های علمی-تخیل��ی و»کابین« به صورت آلونک��ی در میان تنه 

درختان است. 
متمایزترین اتاق این هتل »مکعب آینه ای« اس��ت  که توس��ط معماران تام و ویدرگارد 
طراحی شده است. مکعب 4*4*4 پوش��یده ش��ده از آینه، محیط زیبای اطراف خود را 
منعکس می کند و مسکن ساخته شده را از چش��م انداز طبیعی محاط کننده آن مخفی 

می کند. 
این اتاق با وجود زیبایی مشکالتی هم دارد. مکعب آینه ای از زاویه های خاصی نامحسوس 
اس��ت، بنابراین طراحان باید راهی برای جلوگیری از برخورد پرندگان با آن بیندیش��ند. 
بهترین راه حل پوشاندن دیوارها با الیه ی مادون قرمز است که برای انسان نامرئی و برای 

پرندگان مرئی است. 
داخل اتاق هم مثل ظاهر آن زیبایی بی نظیری  دارد. اتاق شامل یک تخت بزرگ، سرویس 
بهداشتی، اتاق استراحت، تراس پش��ت بام و 6 اتاق خواب اس��ت. این هتل دارای سونا و 

استراحتگاه هم است.

اتاقنامرئیهتلیدرسوئدگوگل،اتومبیلبدونرانندهمیسازد

در دوران تاریخ��ی و ادیان گوناگون، ش��یوه غذایی 
بسیار حائز اهمیت بوده است.

 در دین مبین اس��الم هم توصیه های زیادی درباره 
تغذیه صحیح به مؤمنان ش��ده اس��ت، به طوری که 
در روایات مذهبی شیعیان در زمینه تغذیه ائمه)ع( 
توصیه های زیادی در رابطه ب��ا آن کرده اند، اما این 
روزها ظاه��را با به روز ش��دن غذاهایی ب��ا فرهنگ 
غربی در ایران و رش��د قارچ گونه فس��ت فودی ها به 
نظر می رسد سبک تغذیه س��الم و اسالمی فراموش 

شده است.

برنامهغذاییسالمایران
بر اس��اس آمارهای منتش��ر شده از س��وی وزارت 
بهداشت، میزان ابتال به بیماری کبد چرب در ایران 
افزایش یافته است که دلیل اصلی آن افزایش شیوع 
چاقی، افزایش و کاهش ناگهانی وزن و رژیم غذایی 

نامناسب و پرکالری است.
 بر اس��اس آمار رس��می وزارت بهداش��ت از هر10 
ایرانی، 3 نفر به کبد چرب مبتال هس��تند و این آمار، 
 زنگ خطر ها را درباره شیوع گس��ترده این بیماری 
در جامعه به صدا درآورده اس��ت، زیرا گرچه ممکن 
اس��ت این بیماری در ابتدا عوارض��ی در بدن ایجاد 
 نکن��د، اما اگر تح��ت درمان مناس��ب ق��رار نگیرد، 
 می تواند ب��ه التهاب و نارس��ایی ج��دی کبد منجر 

شود.
نگرانی ها درباره سبک تغذیه ایرانی ها آنجا باال رفته 
اس��ت که اعالم ش��د برخی غذاها و نوش��یدنی های 
سالم به دلیل تورم و گرانی از سبد خانواده ها حذف 

شده است. 

چاقیدرسنینمختلف
نکته عجیب اما مهم در پژوهش های علمی حکایت 
از این دارد که اضافه وزن در زنان بیشتر از مردان به 

چشم می خورد.
  ضم��ن ای��ن ک��ه چاق��ی در اس��تان های کش��ور 
به طور یکسان پراکنده نیس��ت؛ مثال در استان هایی 
 مانند سیستان وبلوچس��تان مردم ب��ه دلیل تغذیه 
ش��ده اند  چ��اق  کمت��ر  س��الم تر،  و   بوم��ی 
 و در ته��ران بیش��ترین درص��د چاق��ی به چش��م 

می خورد. 
همچنی��ن موضوع��ی ک��ه در ای��ن بی��ن بای��د به 
آن توج��ه ک��رد چاق��ی ک��ودکان اس��ت. ام��روزه 
ک��ودکان ب��ه آنچ��ه اراده می کنن��د می رس��ند و 
خانواده ه��ا ب��دون آن ک��ه به س��الم ب��ودن چیزی 
 واقف باش��ند آن را در اختی��ار کودکان خ��ود قرار 

می دهند.
  همچنی��ن خیل��ی از والدین��ی ک��ه هر دو ش��اغل 
هس��تند برای س��رکوب اعت��راض کودک خ��ود، با 
روی آوردن به غذاهای غیرس��نتی آنها را خوشحال 

می کنند.
 عرضه فس��ت فود در مدارس تبدی��ل به بزرگ ترین 
چالش تغذیه دانش آموزان کش��ور شده که نیازمند 

مدیریت قوی است.
دوران دبس��تان یکی از مهم ترین دوره های رش��د و 
تکامل فرد اس��ت که رفتارهای تغذیه ای تحت تأثیر 

دوستان و معلمان قرار می گیرد.
 بر این اس��اس دانش آموزان با مش��اهده اس��تفاده 
دوس��تان خود از موادغذای��ی مضر ب��ا ناآگاهی، به 
استفاده از این مواد گرایش پیدا می کنند که این امر 
موجب بروز بیماری های مختلفی در سنین پایین و 

حتی بزرگسالی می شود.
هم اکنون 7 درصد کودکان ما چاق هستند و تا 2015 
نیز به 16 درصد افزایش می یابد. با برنامه ریزی های 
اصولی می ت��وان چاقی را کاهش داده و به س��المت 

جامعه کمک کرد.
 در ح��ال حاض��ر، چاق��ی و اضاف��ه وزن در 
 بی��ن م��ردان ایران��ی 8/42 درص��د و در بی��ن 
زنان 57 درصد اس��ت ک��ه پیش بینی می ش��ود تا 
س��ال2015 در مردان به54 و در زنان به 74 درصد 

افزایش یابد.

چاقیدومینعاملمرگایرانیان
چاقی بعد از دخانیات، دومین علت مرگ ایرانیان به 

حساب می آید.
 عوامل متع��ددی در ب��روز چاقی در جامع��ه تأثیر 
دارد و عوارض ناش��ی از این بیماری فشار زیادی به 
هزینه های بهداشت و درمان کش��ور وارد می کند و 
این امر خود به عنوان زنگ هشدار برای مسئوالن و 

سیاستگذاران است.
 در همه جای دنیا مسأله مبارزه با چاقی وجود دارد 
و هیچ روشی اعم از روش دارویی، فیزیکی و جراحی 

صد درصد موفق شناسایی نشده است.
 همچنی��ن فس��ت فودها عالوه ب��ر تأثی��ر منفی بر 
 مغز ک��ودکان، حاوی مق��دار زیادی م��واد افزودنی 
افزای��ش  باع��ث  ک��ه  هس��تند  ش��یمیایی   و 
چربی های مضر در بدن ش��ده و منجر به بروز چاقی 

می شوند.
 این در حالی است که افرادی که باالی 100 سال عمر 
کرده و سالمت هستند، یکی از دالیل مهم تندرستی 
و طول عمر خود را تغذیه س��الم و خ��وب می دانند؛ 
خبری که این روزها شاید ایرانی ها بیشتر عالقه مند 

به خواندن آن باشند.

به رغم افزایش محبوبیت های اس��پری های ضد تعریق درمیان 
اکثر گروه های س��نی به ویژه نوجوانان، افزای��ش بی رویه از این 
ضدتعریق ها می تواند موجب واکنش��ه ای آلرژیک پوست، آسم 

و حتی در موارد نادری عامل ایجاد مشکالت مهلک قلبی باشد.
مارین جنکینز مدیر خدمات کلینیکی در مرکز پزشکی آلرژی 
بریتانیا گفت: حدود یک نفر از هر سه بزرگسال در بریتانیا نوعی 
بیماری آلرژیک چون آس��م، اگزما یا التهاب بین��ی دارند و این 
نشانه ها به سادگی با محصوالت عطری و اوروسل های شیمیایی 

تحریک می شوند.
وی افزود: حتی افرادی که آلرژی ندارند نیز ممکن است به مواد 
شیمیایی در محصوالت تمیزکننده یا آرایشی حساسیت داشته 
باش��ند و دچار واکنش های پوستی، دش��واری تنفس، تهوع یا 
سردرد شوند و این واکنش ها زمانی بدتر می شوند که اوروسل به 

عنوان غبار بسیار اندک تنفس شود.
دکتر پیت��ر دین��گل دانش��مند محی��ط زیس��ت و متخصص 
زهرشناس��ی در پ��رث اس��ترالیا در ای��ن رابط��ه م��ی گوی��د 
که برچس��ب هایی روی اوروس��ل ه��ای ضدتعریق هس��ت که 

می گوید  در محیط های بس��ته از آنها اس��تفاده نکنی��د، اما به 
 س��ادگی می توان گف��ت که اکث��ر مردم هن��گام اس��تفاده از

اس��پری های ضد تعریق به خارج از خانه یا محل مورد استفاده 
نمی روند. آنها حتی ممکن است که در حمام با در بسته از اسپری 

استفاده کنند.
این مسائل از جمله موضوعاتی است که خانواده کیپ ول تا آخر 
عمر خود به خاطر می سپارند. جاناتان کیپ ول16 ساله فرزند این 
خانواده براثر حمله قلبی در اتاق خواب خانه درگذشت. ناتالی پس 

از آن که برادرش را بی جان در کف اتاق پیدا کرد همه را خبر کرد.
براساس اظهارات پدرش10دقیقه پس از آن که آنها به بیمارستان 
رسیده بودند، پزشکان مرگ را اعالم کردند و ما شوکه شده بودیم. 
این درحالی است که فرزندمان یک پسر عادی و کامال سالم بود. 
بررسی های پس از مرگ نشان داد که میزان گاز و پروپان در خون 
وی10 مرتبه بیشتر از حجم خطرناک بود. این گازها در بدن وی 

طی ماه های متعددی متراکم شده بودند.
مأم��وران بررس��ی و تحقی��ق درمورد م��رگ ه��ای ناگهانی با 
 برس��ی خانه به این نتیجه رس��یدند که جاناتان از اسپری های

ضد تعریق استفاده می کرده است.
 تاکنون هش��دارهای بس��یاری درباره اس��تفاده از اسپری های 
ضد تعریق و همچنین نحوه استفاده از آنها صورت گرفته است، 
اما تحقیقات نشان می دهد که50 درصد از نوجوانان تا سن 11 
سالگی از اسپری های ضد تعریق استفاده می کنند، چرا که آنها تا 
این سن به خودآگاهی درباره بوی بدن خود رسیده و اغلب ترغیب 
می شوند تا از میزان بیشتری اسپری برای دفع بوهای ناخواسته 

بدنشان استفاده کنند.

آسموحمالتقلبی؛عوارضاسپریضدتعریق
جالبترینمسیرهایریلیدنیا
 خطوط ریلی در تمامی کشورهای دنیا دیده می شود و هر منطقه ای

بنا به نیازهای خود دس��ت به س��اخت ای��ن خطوط م��ی زند. کار 
ساخت راه آهن بسیار سخت اس��ت، زیرا معموال این خطوط از غیر 
قابل دس��ترس ترین نقاط عبور می کند و کارگ��ران زحمات زیادی 
برای س��اخت آنها می کش��ند. در دنیا خطوط راه آهنی هستند که 
 بسیار عجیب و جالب هس��تند، این خطوط از مناطق باورنکردنی یا

شگفت انگیز عبور می کنند. 

راهآهنناپیر-گیزبورن
یکی از منحصر به فردترین راه آهن های   
دنیا را می توانید در نیوزلند پیدا کنید. 
این خ��ط ریل��ی دقیقا از وس��ط باند 
فرودگاه گیزب��ورن عبور م��ی کند و 
راننده قطار هر ب��ار باید حرکتش را با 
برج مراقبت هواپیماها تنظیم کند! این 
خط با استفاده از یک لوکوموتیو ذغالی 
مربوط به سال1939 به کارش ادامه 
می دهد. دیدن یک قطار بخاری در میان باندفرودگاه چیزی نیست 

که بتوان در هر نقطه ای آن را مشاهده کرد. 

تونلعشق
 یکی از زیباترین خطوط ریلی دنیا در 
منطقه کلوین در اوکراین قرار دارد. در 
میان این خط ریلی تونلی بس��یار زیبا 
واقع ش��ده اس��ت ک��ه نزدی��ک به 3 
کیلومتر ط��ول دارد. این تونل تماما با 
درخت های مختلف پوش��یده ش��ده 
اس��ت و به عنوان یک مرکز عکاسی و 
جذب توریس��ت ش��ناخته می شود. 
معموال زوج های جوان اوکراین��ی در اولین روز زندگی خود را از این 

تونل عبور می کنند و اعتقاد دارند زندگی آنها شیرین خواهد شد. 

راهآهنترنس-سیبرین
روسیه وسعت بسیاری دارد و از این رو   
می توان باور کرد که بلندترین خط راه 
آهن دنیا نیز در این کش��ور واقع شده 
باش��د. ای��ن خط ریل��ی که ب��ه طور 
یکپارچه مسکو را به شرق دور روسیه 
و دریای ژاپن متصل می کند بیش از 
15 هزار کیلومتر طول دارد. خط ریلی 
ترنس- سیبرین نقاط مشترکی با مرز 
کشورهای چین، مغولستان و کره شمالی دارد. از سال1891ساخت 
آن آغاز ش��ده اس��ت و البته امروزه نیز قصدهایی برای گس��ترش و 

طوالنی تر کردن آن وجود دارد. 

راهآهنبرمه
یکی از شناخته شده ترین خطوط ریلی   
در آس��یا و دنی��ا خط متص��ل کننده 
بانگکوک با برمه است. این خطر ریلی 
که415کیلومتر ط��ول دارد به عنوان 
راه آهن مرگ نیز ش��ناخته می شود 
زیرا نزدیک به90هزار کارگر و16هزار 
زندانی در حالی که مشغول ساخت این 
خط بودند جانشان را از دست دادند. 
این خط راه آهن که این روزها به خاط��ر خطرناک بودنش به جاذبه 
توریستی تبدیل شده است از لبه های خطرناک صخره های عجیب 

عبور می کند. 

راهآهنماکلونگ
یکی از عجیب ترین خطوط راه آهن   
دنیا در تایلند قرار دارد و دقیقا از میانه 
 یک بازارچه ب��ه ن��ام ماکلونگ عبور

می کند. در طول روز فروشندگان باید 
بس��اط کس��ب خود را جمع کنند تا 
قطاری از میانه بازار عبور کند. معموال 
در این منطقه ماهی، تخم مرغ و مواد 
خوراکی به فروش می رسد که البته با 
توجه به عبور قطار آلودگی بسیار زیادی دارند. این بازارچه به عنوان 

یکی از جاذبه های گردشگری تایلند به حساب می آید.
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امامصادق)ع(:
حاکم س��زاوار نیس��ت که در س��ه کار کوتاهی کند: حفظ مرزها، 
رس��یدگی به حقوق پایمال ش��ده و انتخاب افراد شایسته براى 

کارهایشان.

عکس نوشت

نهنگیبرای
جذبگردشگردرژاپن

پژوهشگران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با استفاده از نانو 
نقره نوعی چوب های کندسوز تولید کردند که مانع سرایت آتش 

به سایر نقاط می شود. 
در هنگام آتش سوزی، ثانیه ها بس��یار مهم هستند و گاهی فقط 
چند ثانیه می تواند جان افراد را نجات دهد و یا از بروز خس��ارات 
هنگفت  جلوگیری کند. از این رو، به کار گیری روش هایی که عالوه 
بر نداشتن خطرات زیست محیطی موجب کند سوزی در هنگام 

آتش سوزی شود، حائز اهمیت است.
چوب های کندس��وزی را تولید کردند که به کمک آن مش��کل در این راستا پژوهش��گران دانش��گاه تربیت دبیر شهید رجایی 

آتش گیری چوب و از بین رفتن آن و نیز گسترش آتش به دیگر 
بخش های یک ساختمان یا مجتمع مسکونی  تجاری تا حد زیادی 

برطرف می شود.
چوب های تولید  شده دارای هدایت حرارتی بیشتری هستند، از 
این رو در صورتی که در معرض گرمای  زیاد و یا ش��عله مستقیم 
آتش قرار گیرند، گرما در یک نقطه تجم��ع ندارد و چوب به حد 
آتش گیری نمی رسد و یا این که دیرتر از حالت معمول می رسد. 
در نتیجه فرآیند آتش گیری در عنصر چوبی به تأخیر می افتد و 

چوب کندسوز می شود.

درختیکه۳۸۳سالسندارد!
یکی از اولین درختان میوه کاشته شده در کشور آمریکا هنوز زنده است 
و383 سال سن دارد. این درخت گالبی یکی از نخستین درختان میوه ای 
است که توسط جان اندیکوت اولین فرماندار مستعمره نشین ماساچوست 
در سال1630 میالدی در این منطقه کاشته شده است. در سال1763 
میالدی، به این درخت که در آن زمان ه��م رو به زوال بوده، اما کماکان 
میوه می داده است ، لقب درخت گالبی اندیکوت داده شد. در سال1852 
میالدی، مردم این منطقه این درخت را به عنوان قدیمی ترین درخت 
میوه موجود در آمریکا شناس��ایی کردند. اکنون در قرن بیست و یکم، 
 این درخت که تقریبا به اندازه کش��ور آمریکا س��ن دارد، هنوز به رشد و

میوه دهی خود ادامه می دهد. میوه این درخت از نوع متوسط، غیرجذاب 
و درشت بافت است. خزانه ملی ژرم پالسم آمریکا )USDA( که نوعی 

بانک بذر است، با موفقیت دانه این گیاه را همانند سازی کرده است.
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