
قيمت ميوه و سالن ترانزیت در ایستگاه اصفهان می ایستد
سبزيجات پاييزه 
اعالم شد

مديرکل راه آهن استان خبر داد:
 برنج های وارداتی

4 آلوده نيست
  گراميداشت عيد غدير

7 يک ارزش است 3

 ناديده گرفتن حقوق حقابه داران 
سبب خشکی زاينده رود شد

مشکالت پیش آمده در حوضه زاینده رود و خشکی رودخانه ناشی از نادیده 
گرفتن حقوق حقابه داران است. به دلیل رعایت نکردن حقوق حقابه داران 
کش��اورزی اس��تان اصفهان با بحران روبرو شده اس��ت. جلسات مشترک 
نمایندگان اصفهان با نمایندگان یزد و چهارمحال و بختیاری و مس��ئولین 

2کشوری در حوزه تصمیم گیری آب برگزار شد.

3

۳۱ پایگاه   در عید قربان 
آماده دریافت نذورات
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 مسابقه» راز چاه امير« 
 برگزار می شود

 چهره هايی که
 تماشاگر جذب می کنند

دور رف��ت از مرحل��ه انتخاب��ی مس��ابقات فوتبال جام 
ملت ه��ای آس��یا در حالی سه ش��نبه با انج��ام 9 بازی 
پیگیری می ش��ود که در یکی از این دیدارها، تیم ملی 
ایران پس از119روز، با اضافه شدن بازیکنان جدیدی 
از جمله دانیال داوری و مهرداد بیت آشور در ورزشگاه 
آزادی میزبان تایلند است. تیم کی روش که پس از بازی 

حماسی مقابل کره جنوبی در شهر اولسان و...
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 » منچستر« ايران
 چگونه نابود شد؟

کارش��ناس  ی��ک 
فرهنگ��ی  می��راث 
 گف��ت: س��تون های 
کارخانه ای بس��یار 
زیب��ا و متعل��ق ب��ه 
دوران پهلوی اول در 
شهرس��تان شهرضا 
به مزایده گذاشته  

شده است.

اهانت به مقدسات گروه های 
مسلمان حرام شرعي است

مسئول حذف يارانه 
ثروتمندان مشخص شد

معاون اول رییس جمهور از تش��کیل چه��ار کمیته 
انرژی،  حمایت از خان��وار،  اقتص��اد کالن و تولید در 
ستاد هدفمند سازی یارانه ها خبر داد و گفت: دولت 
با شناس��ایی کامل س��ه دهک که نیازی به یارانه ها 
ندارند، یارانه آنها را حذف می کند، ضمن این که ستاد 
هدفمندی یارانه ها مسئول شناسایی دهک های باالی 

درآمدی است.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در حاشیه 
مراسم روز جهانی اس��تاندارد در جمع خبرنگاران در 
مورد ابزارهای شناخت دهک های جامعه گفت: باید به 
سمتی برویم که به جای حذف یارانه چند دهک، افراد 

نیازمند دریافت یارانه را شناسایی کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اع��الم این که در حال 
حاضر گروهی در دولت مسئول انجام این کار هستند، 
افزود: کمیته حمایت از خانوار س��تاد هدفمندسازی 
یارانه ها با مسئولیت وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 
مسئولیت دارد تا گروه های نیاز به توجه و حمایت ویژه 

را شناسایی کند.
وی با اشاره به آسیب شناسی که در موضوع هدفمند 
کردن یارانه ها صورت گرفته است، تصریح کرد: دولت 
در نظر دارد با شناسایی کامل سه دهک که نیازی به 

یارانه ها ندارند، یارانه آنها را حذف کند.
جهانگیری اف��زود: دول��ت در نظ��ر دارد در موضوع 
هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت یارانه ها به خانوارها 
با بررسی و آسیب شناسی دقیق، یارانه ها را برای آن 
دس��ته از افرادی که نیازمند به آن هستند، پرداخت 

کند.
وی ادامه داد: البته بحث آس��یب شناس��ی در زمینه 
قانون هدفمند کردن یارانه ها هم اکنون ادامه دارد و از 
طرفی در نظر داریم تا در شناسایی این دهک ها دقت 

و تدابیر ویژه ای را اتخاذ کنیم.
مع��اون اول رییس جمه��وری تصریح ک��رد: کمیته 
اقتصاد کالن این ستاد هم به نحوی اجرای هر چه بهتر 
مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها را رسیدگی 
می کند و وظیفه کمیته تولید این س��تاد هم بررسی 
کامل آثار مرحله نخست و دوم قانون هدفمند سازی 

یارانه هاست.
جهانگیری درمورد زم��ان اعالم نتایج انج��ام برنامه 
100 روزه اقتص��ادی دولت عنوان ک��رد: مهم ترین 
اقدام ما این است که فعال شتاب تورم کند شود و برای 
 تحق��ق آن نیازمند کنترل عوامل ایج��اد کننده تورم 

هستیم.
دولت در ماه نخس��ت آغاز به کارش مصوباتی داشت 
که بخش زی��ادی از موانع را برطرف ک��رد و مصوبات 

جدیدی هم خواهیم داشت.
وی با بیان این که یکی از عوامل کنترل تورم افزایش 
عرضه کاالهاس��ت، عنوان کرد: اگ��ر تولیدگران ما به 
بحث مدیریت کیفیت و استانداردهای جهانی بی توجه 

باشند در ادامه کارشان مشکل ایجاد می شود.

در آستانه   اعياد سعيد قربان و غدير در اصفهان؛

 آستين هايی که برای آزادی زندانيان 
جرائم غيرعمد باال  زده می شود

هدف ارتباط نزديک تر با شهروندان اصفهانی

راه اندازی سامانه پيامک اختصاصی شهردار اصفهان 

منتفی شدن تفکيک جوانان از وزارت ورزش

 بررسی مشکل وام ازدواج در شورای عالی جوانان

با نزدیک ش��دن ب��ه اعیاد س��عید قرب��ان و غدیر، بار 
دیگر با تالش س��تاد دیه اس��تان و خیرین اصفهان و 
رضایت و گذش��ت برخی ش��اکیان از تمام یا بخشی 
 از ح��ق و حق��وق خ��ود، تع��دادی زندان��ی جرائ��م 
غیر عمد در این اس��تان، آزاد و به کانون گرم خانواده 

بازمی گردند.
 مهدی مجلس آرا مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره(

اس��تان اصفهان در مراسم جش��ن آزادی تعدادی از 
زندانیان جرائ��م غیر عمد ای��ن اس��تان در گفتگو با 
خبرنگار ایمنا گفت: کمیته ام��داد اصفهان به عنوان 
یکی از اعضای ستاد دیه اس��تان در آستانه عید قربان 

س��ال جاری با اختص��اص۵0 میلی��ون تومان کمک 
بالعوض و1۵0میلیون تومان وام، زمینه  آزادی1۳ نفر 

از زندانیان استان اصفهان را فراهم کرده است. 
مجید احسانی معاون ستاد دیه استان اصفهان هم در 
ادامه تصریح کرد: به مناس��بت نزدیک ش��دن به عید 
سعید قربان، ستاد دیه  اس��تان اصفهان نیز با اعتباری 
بالغ بر۷۲0 میلیون توم��ان از محل کمک های دولتی 
و خیرین و نیز گذشت شاکی، زمینه  آزادی۵۴ زندانی 
جرائم غیر نقد چون دیه، مهریه، نفقه و محکومان مالی 
غیر از کالهب��رداری و فروش مال غی��ر در مجموع با 

بدهی سه میلیارد تومان، فراهم شده است.

سامانه پیامک اختصاصی ش��هردار اصفهان با شماره 
۳000۳1۳۷1000راه اندازی شد.

 از ای��ن پ��س ش��هروندان م��ی توانن��د مش��کالت، 
نظ��رات و پیش��نهادات خ��ود در زمین��ه مدیری��ت 
 ش��هری را مس��تقیما ب��ا ش��هردار اصفه��ان مطرح 

نمایند.
ام��کان ارس��ال پیام کوت��اه ش��هروندان به ش��هردار 
اصفهان از طریق س��امانه پیامک اختصاصی با شماره 

۳000۳1۳۷1000 فراهم شد. 
این س��امانه به منظور تعامل به منظور رفع مشکالت 
ش��هروندان، جلب  رضایت شهروندان راه اندازی شده 
اس��ت تا ش��هروندان بتوانند از این طریق مشکالت و 

درخواس��ت های خود را پیگیری کنن��د و انتقادات و 
پیشنهادات خود را با ارسال پیامک به طور مستقیم به 
سمع و نظر دکتر سید مرتضی س��قائیان نژاد شهردار 

اصفهان برسانند. 
گفتنی است ش��هرداري اصفهان با هدف ارتباط مؤثر 
بین مردم و شهرداري با انتش��ار روزنامه اصفهان زیبا ، 
راه اندازی خبرگزاري ایمن��ا، اداره ارتباطات مردمی 
 1۳۷، استودیو صدای شهر و اس��تودیو سیمای شهر، 
 راه ان��دازی نمایش��گاه نص��ف جه��ان و برگ��زاری 
مالقات ه��ای مردمی و چه��ره به چهره  در راس��تای 
 افزای��ش اعتماد عمومي نس��بت به مدیریت ش��هري 

گام های مستحکمی برداشته است. 

سرپرست وزارت ورزش و جوانان از منتفی شدن تفکیک 
بخش جوان��ان از وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: 
این دو حوزه هر کدام هویت مستقل دارند، اما ارتباطشان 
ارگانیک بوده و از هم منتزع نمی ش��وند، چ��را که یکی از 
بزرگ ترین ظرفیت های بخش ورزش در عرصه قهرمانی، 
جوانان هستند و باید رابطه بین این دو حوزه را تقویت کرد.

دکتر صالح��ی امی��ری  در گفتگو با ایس��نا با اش��اره به 
برنامه های100 روزه وزارت ورزش و جوانان، اولین اقدام 
صورت گرفته را بازنگری ساختاری در این وزارتخانه عنوان 
کرد و گفت: در ح��وزه جوانان با تغیی��ر در معاونت های 
س��اماندهی امور جوانان و فرهنگی، اقدام��ات اولیه برای 
تغییرات در این حوزه صورت گرفت. وی گفت: سه ویژگی 
مهم برای انتخاب اشخاص، تخصص ، تعهد و مقبولیت بود 

و فارغ بودنشان ازهرگونه نگرش های متداول سیاسی، خطی 
و باندی و جناحی مد نظر قرار گرفت. سرپرس��ت وزارت 
ورزش و جوانان مهم ترین اقدام��ات برای حوزه جوانان را 
فعال کردن ش��ورای راهبردی جوانان در وزارت ورزش و 
جوانان در آینده نزدیک اعالم کرد و گفت: همچنین تالش 
می شود تا شورای عالی جوانان با حضور رییس جمهور به 
زودی تشکیل شود، ضمن آن که شورای ساماندهی امور 
جوانان که متشکل از۲۳ دس��تگاه مرتبط با حوزه جوانان 
می شود نیز در آینده ای نزدیک شکل خواهد گرفت. صالحی 
امیری در پایان وعده داد که مسائل و مشکالت وام ازدواج 
جوانان و در نظر گرفتن تسهیالت الزم در این زمینه جزء 
یکی از مصوبات جلسه ش��ورای عالی جوانان که در آینده 

نزدیک با حضور رییس جمهورتشکیل می شود، باشد.

مدير کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت:

3 درصد افراد جامعه دچار اختالالت مزمن روانی هستند 

مدیر کل دفتر س��المت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداش��ت به تشریح نتایج 
پیمایش ملی س��المت روان که در س��ال های89 - 90در کش��ور تهیه شده است 
پرداخت و گفت: ۳۴/۷ درصد افراد 1۵تا 6۴ ساله در کشور نیاز به استفاده از خدمات 

سالمت روان داشته اند.
به گزارش خبرنگار مهر دکتر عباس��علی ناصحی در حاش��یه نشس��ت خبری هفته 
سالمت روان اظهار داشت: میانگین ش��یوع ابتال به اختالالت روان در سن 1۵ تا 6۴ 
س��ال ۲۳/6 درصد اس��ت که این آمار در خانم ها ۲6/۵ درصد و آقایان ۲1/6 درصد 

بوده است.
وی با بیان این مطلب که تنها ۴۴ درصد از این افراد برای دریافت خدمات روانپزشکی 
به مراکز درمانی مراجعه کرده اند گفت: تنها۴1 درصد توانس��ته اند حداقل خدمات 

کافی را دریافت کنند.
ناصحی با بیان این مطلب که در مجموع فقط18درصد افراد1۵تا 6۴ س��اله کش��ور 
که مبتال به اختالالت روان بوده اند توانس��ته اند خدمات س��المت روان را دریافت 
کنند، افزود:8۲ درصد اف��راد به دلیل عدم آگاهی و باال ب��ودن هزینه ها و همچنین 
عدم حمایت های بیمه ای نتوانس��تند برای استفاده از این خدمات به مراکز درمانی 

مراجعه کنند.

ناصحی با بیان این مطلب که بیماران مبتال به اختالالت روانی بین یک تا سه بار در 
سال نیاز به بستری دارند افزود: میانگین بس��تری این افراد در طول سال11/۳ روز 

است.
وی با انتقاد از بیمه ها که در زمینه حمایت از اختالالت روان پوش��ش الزم را انجام 
نمی دهند افزود: متأسفانه تبعیض بیمه ها باعث ش��ده که فقط این قریب بیماران 
اجازه ۵6 روز بستری در طول سال را داشته باشند و افزون بر آن را باید از جیب خود 

پرداخت کنند.
مدیر کل دفتر س��المت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداش��ت ب��ا بیان این که 
۳ درصد افراد جامعه دچار اختالالت مزمن روانی و نیازمند بس��تری طوالنی مدت 
 در مراکز درمانی هس��تند گفت: متأس��فانه بیمه های تکمیلی نیز از ارایه این قبیل 

بیمه ها خودداری می کنند.
وی در ادامه به آمار شیوع سوءمصرف مواد در بین افراد1۵ تا6۴ ساله کشور اشاره کرد 
و گفت: ۲/6۵ درصد این افراد دچار سوءمصرف مواد هستند که البته این آمار کمتر 

از حد واقعی است چون برخی افراد اعتیاد خود را پنهان می کنند.
ناصحی نس��بت به عوارض سوءمصرف مواد صنعتی هش��دار داد و گفت: مخدرهای 
صنعتی خطر اعتیاد باالتری دارند و همچنین آثار و عوارض سریع تری دارند و درمان 

آنها نیز سخت تر است.
وی از افزایش آمار زنان معتاد از ۳ درصد در س��ال 86 به باالی10 درصد خبرداد و 
گفت: عمدتا این افراد به سمت سوءمصرف مخدرهای صنعتی و شیشه گرایش پیدا 

کرده اند.
ناصحی یکی از دالیل اعتیاد زنان به سمت شیشه را تبلیغات نادرست الغری عنوان 

کرد و گفت: ترک اعتیاد موادمخدر صنعتی به مراتب دشوارتر از مخدر سنتی است.
وی در پایان به آمار تخت های روانپزشکی در کشور اشاره کرد و گفت: آمارها نشان 
می دهد۷۵00 تخت روانپزش��کی در کش��ور داریم که نیاز ما تا پایان س��ال آینده، 

11۵00 تخت است که در مجموع می توان گفت ۴000 تخت کم داریم.
ناصحی گفت: یکی از برنامه ه��ای برای رفع کمبود تخت های روانپزش��کی افتتاح 
بیمارستان های جدید با ایجاد بخش روانپزش��کی و همچنین اختصاص10 درصد 
تخت های بیمارستان های عمومی به بخش روانپزشکی است که متأسفانه این روند 

در طول این سال ها شتاب الزم را نداشته است.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

ی نعم
س: هاد

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

دعوت به همکاری
یک شرکت معتبر IT جهت تکمیل کادر پشتیبانی فنی نیاز به نیروی کار با مشخصات 

ذیل را دارد

ازواجدین شرایط خواهشمند است با شماره تلفن 7-6204565 تماس حاصل فرمایند.

 1- روابط عمومی باال 2- رشته مرتبط فوق دیپلم یا
 لیسانس کامپیوتر3- تمام وقت 
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2   حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی در پیامی به مناس��بت کنگره 
عظیم حج، فرا رس��یدن موسم حج را عید بزرگ 
امت اس��المي و فرصتی معجزه گر ب��رای عالج 
آس��یب پذیری های دنیای اس��الم خواندند و با 
اشاره به تالش تمام عیار جبهه استکبار جهانی و 
شبکه جنایتکار صهیونیسم برای سرکوب و عقیم 
کردن بیداری اسالمی و به حاشیه راندن مسائل 
اساس��ی همچون نجات فلس��طین و ملت هاي 
مسلمان تأکید کردند: اتحاد و برادري مسلمانان 
در زیر لواي توحید و  شناخت دشمن و مقابله با 
نقشه ها و شیوه هاي او از بارزترین درس های حج و 
عالج بنیاني و اساسي برای اوضاع محنت بار امروز 

دنیای اسالم است.
در پیام رهبر معظم انقالب اسالمی آمده است:

امت اسالمي امروز بیش از هر چیز به انسان هایي 
نیاز دارد که اندیشه و عمل را در کنار ایمان و صفا 
و اخالص و مقاومت در برابر دشمنان کینه ورز در 

کنار خودس��ازي معنوي و روحي، فراهم سازند. 
این یگان��ه راه نجات جامعه  بزرگ مس��لمانان از 
گرفتاري هایي است که یا آشکارا به دست دشمن 
 و یا با سستِي عزم و ایمان و بصیرت، از زمان هاي

دور در آنه��ا فرو افتاده اس��ت. بي ش��ک دوران 
کنوني، دوران بیداري و هویت یابي مس��لمانان 
اس��ت. این حقیقت را از خ��الل چالش هایي که 
کشورهاي مس��لمان با آن روبه رو ش��ده اند نیز 
به روش��ني مي توان دریافت. درست در همین 
شرایط است که عزم و اراده  متکي به ایمان و توکل 
و بصیرت و تدبیر، مي تواند ملت هاي مسلمان را 
در این چالش ها به پیروزي و سرافرازي برساند و 
عزت و کرامت را در سرنوشت آنان رقم زند. جبهه 
مقابل که بیداري و عزت مسلمانان را بر نمي تابد 
با همه توان به می��دان آمده و از هم��ه  ابزارهاي 
امنیتي، رواني، نظامي، اقتصادي و تبلیغاتي براي 
انفعال و س��رکوب مس��لمانان و به خود مشغول 

ساختِن آنان بهره مي گیرد. 

پيام رهبر معظم  انقالب به کنگره حج

روز اوج بندگی و تجلی ایثار
صدای پای عید می آید. عید قربان، پاک ترین عیدهاست، عید سر سپردگی و بندگی است. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.

 عید قربان عید نزدیک شدن دل هایی است که به قرب الهی رسیده اند. عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است. این عید سعید را بر تمامی مسلمانان جهان تبریک می گوییم.



چهره روزيادداشت

 درخواست فرهاد رهبر
 از ريیس جمهور

فرهاد رهبر رییس دانش��گاه تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی در 
این دانشگاه گفت:  پس از سال ها توقف سنت حسنه برگزاری مراسم 

بازگشایی دانشگاه ها رییس جمهور این سنت حسنه را احیا کرد.
وی گفت: در اردیبهشت سال آینده گردهمایی بین المللی با حضور 
دانش��مندان جهان اس��ام و چند دارنده نوبل جهانی در دانش��گاه 
تهران برگزار می ش��ود که از رییس  جمهور دعوت می کنیم در این 
گردهمایی حضور یابد. وی با اش��اره به تأکیدرهبر معظم انقاب در 
زمینه رابطه علم و اقتصاد، گفت: رابطه مس��تقیم پیش��رفت علم و 
اقتصاد امکان پذیر است، به طوری که 55 کش��ور پر درآمد دنیا80 
درصد تولید علم را دارند. وی افزود: انتظار دانشگاهیان از دولت تدبیر 
و امید این است که رابطه صنعت و دانش��گاه را بهبود بخشد. رییس 
دانش��گاه تهران گفت: ما از رییس جمهور خواس��تاریم در دانشگاه 
تهران حضور یافته و با تش��کل های مختلف جلسه ای داشته باشد  و  

سخنان آنها را بشنود.

 توضیح وزارت کشور
 درباره تغییر استانداران

حسینعلی امیری قائم مقام و س��خنگوی وزارت کشور در خصوص 
آخرین وضعیت رسیدگی به اجرای قانون عفاف و حجاب ، گفت: این 
موضوع در کارگروه های تخصصی وزارت کش��ور در حال رسیدگی 
است و هنگامی که بررسی های تخصصی به پایان برسد، در این باره 

اطاع رسانی الزم را انجام می دهیم.
وی همچنین در پاس��خ به این س��ؤال که برخی چهره های سیاسی 
نسبت به تغییر همه استانداران دولت دهم انتقاداتی را مطرح کرده اند 
و نظر شما در این باره چیست، گفت: در دولت تدبیر و امید ضوابطی 
برای انتخاب استانداران از سوی دولت و وزارت کشور مدنظر است و 
ما سوابق افراد را صرف نظر از این که در حال حاضر استاندار باشند یا 

نباشند، بررسی می کنیم.

مرتضوي بازداشت نشده است
وکیل مرتضوي گف��ت: موکلم بازداش��ت نش��ده بلکه ب��راي ارایه 

توضیحات به دادسرا مراجعه کرده است.
محمد اصاني ضمن رد خبر بازداش��ت س��عید مرتض��وي درمورد 
آخرین وضعیت پرونده وي، اظهارداشت: مرتضوي هفته گذشته در 
خصوص موضوع شکایت فاضل الریجاني از سوي دادسرا احضار شد.

وکیل مرتضوي ادامه داد: موکلم به منظور ارایه توضیحات در دادسرا 
حضور یافت و پس از طرح موضوع تحقیقات الزم در این زمینه انجام 
گرفت. اصاني خاطرنشان کرد: هنوز درمورد مرتضوي تفهیم اتهام 
صورت نگرفته و ادامه پیگیري پرون��ده وي به زمان دیگري موکول 

شد.

 غنی سازی 
يک روز هم تعلیق نمی شود

سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه 
و عضو تیم مذاکره کننده هسته  ای ایران به تشریح طرح پیشنهادی 
ایران برای مذاکرات با 1+5 در ژنو پرداخت و عنوان کرد که تیم جدید 
با استفاده از تجربیات قبلی سعی کرده رویکردی جدید را طراحی و با 

برنامه عملیاتی جدید وارد مذاکرات شود.
عراقچی عنوان کرد که مذاکرات باید در دو مرحله صورت گیرد که 
در مرحله اول باید به هدف نهایی مذاکرات و درک و تفاهم مشترک 
برسیم. وی در خصوص مرحله دوم اظهار داشت: مرحله دوم زمانی 
است که تصمیم بگیریم چگونه به این سمت حرکت کنیم. وی اصل 
غنی سازی و ادامه آن را خط قرمز تیم مذاکره کننده برشمرد و گفت: 
به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که غنی سازی تعلیق، محدود و متوقف 
شود. البته درباره سطح ش��کل و اندازه غنی س��ازی، آماده مذاکره 

هستیم و اگر سؤال و نگرانی وجود دارد آن را رفع  می کنیم.

 طرح »جرم سیاسی«
 در دستورکار کمیسیون قضايی

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اسامی اظهار داشت: طرح جرم سیاسی پس از اعام وصول 
از سوی هیأت رییسه مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
ارجاع شد و این طرح در دستورکار کمیسیون قرار گرفت. این نماینده 
مجلس با بیان این که طرح جرم سیاسی به صورت عادی در مجلس 
مطرح شد، اما در کمیس��یون زودتر بررسی می ش��ود، گفت: طرح 
جرم سیاسی از سوی تعدادی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی 
تهیه ش��د و اکثر اعضا از محتوای آن مطلع هستند، اما برداشت من 
این است که متن این طرح پس از بررسی در کمیسیون با تغییرات 

زیادی مواجه شود.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقاب اس��امی در 
پیامی به مناس��بت کنگره عظیم حج، فرا رسیدن موسم حج 
را عید ب��زرگ امت اس��امي و فرصتی معجزه گ��ر برای عاج 
آسیب پذیری های دنیای اس��ام خواندند و با اشاره به تاش 
تمام عیار جبهه استکبار جهانی و شبکه جنایتکار صهیونیسم 
برای سرکوب و عقیم کردن بیداری اسامی و به حاشیه راندن 
مسائل اساس��ی همچون نجات فلسطین و ملت هاي مسلمان 
تأکید کردند: اتحاد و برادري مس��لمانان در زیر لواي توحید و  
شناخت دشمن و مقابله با نقش��ه ها و شیوه هاي او از بارزترین 
درس های حج و عاج بنیاني و اساس��ي برای اوضاع محنت بار 

امروز دنیای اسام است.
در پیام رهبر معظم انقاب اسامی آمده است:

امت اسامي امروز بیش از هر چیز به انسان هایي نیاز دارد که 
اندیش��ه و عمل را در کنار ایمان و صفا و اخاص و مقاومت در 
برابر دشمنان کینه ورز در کنار خودس��ازي معنوي و روحي، 
فراهم س��ازند. این یگانه راه نجات جامعه  بزرگ مسلمانان از 
گرفتاري هایي است که یا آشکارا به دست دشمن و یا با سستِي 
عزم و ایمان و بصیرت، از زمان هاي دور در آنها فرو افتاده است.

بي شك دوران کنوني، دوران بیداري و هویت یابي مسلمانان 
اس��ت. این حقیقت را از خ��ال چالش هایي که کش��ورهاي 
مسلمان با آن روبه رو شده اند نیز به روشني مي توان دریافت. 

درست در همین شرایط اس��ت که عزم و اراده  متکي به ایمان 
و توکل و بصیرت و تدبیر، مي تواند ملت هاي مس��لمان را در 
این چالش ها به پیروزي و س��رافرازي برساند و عزت و کرامت 
را در سرنوش��ت آنان رقم زند. جبهه مقابل که بیداري و عزت 
مس��لمانان را بر نمي تابد با همه توان به میدان آمده و از همه  
ابزارهاي امنیت��ي، رواني، نظامي، اقتص��ادي و تبلیغاتي براي 
انفعال و سرکوب مسلمانان و به خود مشغول ساختِن آنان بهره 
مي گیرد. نگاهي به وضعیت کشورهاي غرب آسیا از پاکستان و 
افغانستان تا سوریه و عراق و فلسطین و کشورهاي خلیج فارس 
و نیز کشورهاي شمال آفریقا از لیبي و مصر و تونس تا سودان 
 و برخي کش��ورهاي دیگر، حقایق بسیاري را روشن مي سازد.

 جنگ ه��اي داخل��ي، عصبیت هاي ک��ور دین��ي و مذهبي، 
 بي ثباتي هاي سیاس��ي، رواج تروریسم قس��اوت آمیز، ظهور 
گروه ها و جری��ان هاي افراط گر که به ش��یوه  اقوام وحش��ي 
تاریخ، سینه  انسان ها را مي شکافند و قلب آنان را با دندان مي 
 درند، مسلحیني که کودکان و زنان را مي کشند، مردان را سر 
مي برند و به نوامیس تجاوز مي کنن��د و حتي در مواردي این 
جنایات ش��رم آور و مش��مئز کننده را به نام و زیر پرچم دین 
مرتکب مي ش��وند، همه و همه محصول نقش��ه  ش��یطاني و 
استکباري س��رویس هاي امنیتي بیگانگان و عوامل حکومتي 
همدست آنان در منطقه است که در زمینه هاي مستعد داخلي 

کش��ورها امکان وقوع مي یابد و روز ملت ها را سیاه و کام آنان 
را تلخ مي کنند. عاج بنیاني و اساسي را مي توان در دو جمله  
کلیدي خاصه کرد که هر دو از بارزترین درس هاي حج است: 
اول اتح��اد و ب��رادري مس��لمانان در زیر ل��واي توحید و دوم 

شناخت دشمن و مقابله با نقشه ها و شیوه هاي او .
تقویت روح اخوت و همدلي درس بزرگ حج اس��ت. در اینجا 
حتي جدال و درش��ت گویي با دیگران ممنوع اس��ت. پوشش 
یکس��ان و اعمال یکس��ان و حرکات یکس��ان و رفتار مهربان 
در اینجا به معن��ي برابري و برادري همه  آن کس��اني اس��ت 
که به این کانون توحی��د معتقد و دلبس��ته اند. این رد صریح 
اس��ام بر هر آن فکر و عقیده و دعوتي اس��ت ک��ه گروهي از 
مس��لمانان و معتق��دان به کعب��ه و توحید را از دایره   اس��ام 
بیرون بدان��د. عناص��ر تکفیري که ام��روز بازیچه  سیاس��ت 
صهیونیس��ت هاي قدار و حامیان غربي آنان ش��ده و دست به 
 جنایت هاي سهمگین مي زنند و خون مسلمانان و بیگناهان را 
مي ریزند و کس��اني از مدعیان دینداري و ملبس��ین به لباس 
روحانیت که در آتش اختافات ش��یعه و سني و امثال آن مي 
دمند، بدانند که نفس مراس��م حج، باطل کننده  مدعاي آنان 
است. شگفتا کساني که مراسم برائت از مشرکان را که ریشه در 
عمل پیامبر اعظم صلي اهلل علیه و آله و سلم دارد، جدال ممنوع 
قلمداد مي کنند، خود از مؤثرترین دس��ت ان��درکاران ایجاد 

منازعه هاي خونین میان مسلمانانند.
اینجانب همچون بس��یاري از علماي اس��ام و دلسوزان امت 
اسامي بار دیگر اعام مي کنم که هر گفته و عملي که موجب 
بر افروختن آتش اختاف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به 
مقدسات هر یك از گروه هاي مسلمان یا تکفیر یکي از مذاهب 
اسامي، خدمت به اردوگاه کفر و ش��رک و خیانت به اسام و 

حرام شرعي است.
شناخت دشمن و شیوه هاي او نیز دومین رکن است: اوال وجود 
دش��من کین توز را نباید به دس��ت غفلت و فراموشي سپرد و 
مراسم چند باره رمي جمرات در حج، نشانه  نمادین این حضور 
ذهِن همیشگي است. ثانیا در شناخت دشمن اصلي که امروزه 
همان جبهه اس��تکبار جهاني و ش��بکه  جنایتکار صهیونیسم 
است، نباید دچار خطا ش��د و ثالثا شیوه هاي این دشمن عنود 
را که تفرقه افکني میان مس��لمانان و ترویج فس��اد سیاسي و 
اخاقي و تهدید و تطمیع نخبگان و فشار اقتصادي بر ملت ها و 
ایجاد تردید در باورهاي اسامي است، باید به خوبي تشخیص 
داد و وابس��تگان و ایادي دانسته و نادانس��ته آنان را از این راه 

شناسایي کرد.

پیام رهبر معظم  انقالب به کنگره حج

حماس سفر مشعل به ايران را اهانت به مقدسات گروه های مسلمان حرام شرعي است
تأيید کرد

س��خنگوی جنبش حماس ضمن تأیید خبر منتش��ر شده 
درباره سفر خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی این جنبش به 
ایران اعام کرد که این سفر مشعل در چارچوب سفرهای وی 
به چند کشور به منظور تشریح تهدیدات علیه قدس صورت 
می گیرد. به گزارش العالم، برخی خبرها حاکی از آن است که 
خالد مشعل دوحه قطر را ترک خواهد کرد و در محل دیگری 
اقامت می کند. برخی منابع خبری فلسطینی هفته گذشته 
خبر دادند که اردن نیز به ش��رط عدم انج��ام فعالیت های 
سیاسی در این کشور با اقامت مشعل در اردن موافقت کرده، 
اما سودان پاسخی به درخواست وی نداده و احتماال مشعل 

در ترکیه اقامت کند.

کری:توافق نکردن با ايران 
بهتر از يک توافق بد است

در آخرین اظهارات قبل از برگ��زاری دور جدید گفتگوهای 
ایران و گروه 1+5، وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که توافق 

نکردن با ایران بهتر از یك توافق بد است.
به گزارش آسوش��یتد پ��رس، کری در پی��ام ویدئویی  خود 
به کنفرانس البی صهیونیس��تی»روابط عموم��ی آمریکا و 
اسرائیل« )آیپك( تأکید کرد که پنجره دیپلماسی در برابر 
ایران در حال باز شدن است، ولی در عین حال گفت که توافق 

نکردن با ایران، بهتر از یك توافق بد است. 

 پیوستن سوريه به معاهده
 منع تسلیحات شیمیايی

با گذش��ت30 روز از ارایه درخواس��ت در تاریخ14سپتامبر 
گذش��ته، روند حقوقی پیوس��تن س��وریه به معاهده منع 
ساح های شیمیایی انجام شد و سوریه رسما به این معاهده 
پیوست. به گزارش روسیا الیوم، سوریه رسما به معاهده منع 
ساح های شیمیایی پیوست و دولت این کشور نیز همکاری 
با سازمان ملل برای امحای ساح های شیمیایی خود را آغاز 
کرده است. بر پایه این گزارش پیوس��تن سوریه به معاهده 
منع ساح های ش��یمیایی و همکاری این کشور با سازمان 
ملل برای امحای این س��اح ها پس از آن صورت گرفت که 
کارشناسان بین المللی موضوع اس��تفاده از این ساح ها در 
درگیری های داخلی را تأیید کردند. ه��م اکنون یك گروه 
مشترک از سازمان منع ساح های شیمیایی و سازمان ملل 
که تعداد آنها 60 نفر است در سوریه مشغول فعالیت هستند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 مردم با هیچ جريان سیاسی
 عقد اخوت نبسته اند 

محمد شریعتمداری
 معاونت اجرایی رییس جمهور

تصورم این اس��ت که جریانات سیاسی در کش��ور ما تا زمانی که بتوانند 
 در صحنه سیاس��ی، اقتص��ادی و اجتماع��ی آنچه ک��ه نیازمندی های

روز جامعه اس��ت را به درس��تی تأمین کنند و تا حدودی نظر مردم را در 
انتخابات مختلف و در ایام گوناگون برآورده کنند، اقبالشان حفظ می شود، 
اما به هر دلیلی اگر نتوانند شرایط را حفظ کنند، در انتخابات هم ثابت شده 
که مردم با هیچ جریان سیاسی 
عقد اخوت نبسته اند. تشکیات 
حزبی م��ا هم خوش��بختانه یا 
متأس��فانه آحاد جامع��ه را در 
قالب یك نظام صنفی نتوانسته 
س��ازماندهی کند. من فکر می 
کنم کوپن اصولگرایان در دوره 
8 ساله احمدی نژاد کمی بیش 

از اندازه استفاده شد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1155 |سه شنبه 23 مهر 1392 | 9  ذی الحجه   1434

2
دادستان دیوان محاسبات معارفه می شود

مراسم معارفه فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور امروز  در محل ستاد مرکزی این سازمان و با 
سخنرانی حجت االسام ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسامی برگزار می شود.فیاض شجاعی در 

مجلس با 124رأی موافق  از 199 نماینده حاضر، به عنوان دادستان جدید دیوان محاسبات انتخاب شد.

درج خاطره يک شعار 
نادرست بود

 در بسته بود
 اما پنجره را گشوديم

آیت اهلل هاش��می رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تأکید براین 
که خاطره حذف شعارمرگ برآمریکا مربوط به سال ها قبل است، گفت: 
مسئول سایت بدون هماهنگي آن را منتشرکرد که اقدامي نادرست بود.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که طرح موضوع 
امکان حذف شعار مرگ بر آمریکا در ش��رایط کنونی آیا اقدامی غیرالزم 
و در زمان نامناسب نبود، گفت: این خاطره مربوط به سال ها قبل است و 
مسئول س��ایت بدون هماهنگی اقدام به انتشار آن در این زمان نمود که 
اقدامی نادرست بود. وی افزود: به دفتر تأکید کرده ام افراد بدون هماهنگی 

و اطاع قبلی از انتشار مطالب منتسب به من خودداری نمایند.

 آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور در گفت: پیام ما باید در نیویورک این 
می شد که ما در را باز نمی کنیم، اما پنجره را هم نمی بندیم. این کل نقشه 

راهی بود که تیم براساس آن کار کرد.
 این پیام در واقع از نظر نمادین و زیبایی شناسی در مصاحبه ان بی سی با 
آقای روحانی تعبیه شده بود. پشت سر آقای روحانی یك در »نیمه باز« 
بود که نه » باز« است و نه »بسته«،  ما این پیام را گذاشته بودیم و تا آخر 

هم همین مسیر را رفتیم. 
پاسخ به تلفن اوباما هم براساس این دیدگاه داده شد. حسام الدین آشنا 
البته از چهار نگاه مخالفان، نگرانان، اصولگرایان و موافقان به دیپلماسی 

نیویورک گفت. 

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور  اظهارداشت: 
دول��ت یازدهم در ش��رایطی کار خود را آغاز کرد که س��ند 
چشم انداز20 ساله در نیمه راه است و برنامه پنج ساله پنجم 

هم نیمی از آن گذشته و در نیمه دوم قرار داریم.
وی افزود: از نظر عملک��ردی فاصله زیادی با اهداف س��ند 
چش��م انداز در برنامه 5 س��اله داریم، به طوری که رش��د 8 
درصدی تولی��دی ناخالص داخلی، نرخ بی��کاری7 درصد و 
تورم یك رقمی در این اسناد پیش بینی شده بود که تاکنون 
محقق نش��ده اس��ت. وی با بیان این که فعا تا مقطعی این 
اعداد از گفتگوی ما حذف ش��ده و اعداد دیگری جایگزین 
آن شده اند، گفت: نرخ پایین سرمایه گذاری، بهره وری پایین 
عوامل تولید، کاهش س��رمایه گذاری خارجی و تحریم های 
 ظالمانه علیه کش��ور چالش هایی اس��ت که اقتصاد ما با آن 
رو در رو شده اس��ت. وی اظهارداش��ت: متأسفانه وضعیت 
کارنامه عملکردی دولت دهم در سال91 وضعیت بدی بوده، 
به طوری که در این سال رش��د اقتصادی کشور  منفی5/8 
درصد و رشد تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص منفی21/9 
درصد بوده اس��ت. معاون اول رییس جمهور با بیان این که 
سعی می کنیم یارانه نقدی این ماه را بپردازیم،گفت: وضعیت 
منابع و مصارف هدفمندی نگران کننده اس��ت و ناچاریم به 

وزارتخانه ها و بانك ها و سایر منابع فشار بیاوریم.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی 
درباره نقل قول  مطرح ش��ده از هاش��می رفسنجانی درباره 
نظر امام خمینی)ره( درباره حذف »شعار مرگ بر آمریکا« 
گفت: این سخنان بیشتر از آن که موجب وحدت ملی شود، 
تعارض��ات را افزای��ش داده و باعث ایجاد تردی��د در جامعه 

می شود.
وی با بیان این که نقل قول های اینچنینی قابل استناد نیست، 
افزود: امام خمینی)ره( در زمان حیاتشان فرمودند زمانی که 
چیزی از من نقل می شود در واقع بایس��تی مکتوب بوده و 
صدای آن موجود باش��د. نماینده مردم تهران در مجلس با 
تأکید بر این که قصدی برای تکذیب اظهارنظر آقای هاشمی 
رفسنجانی ندارم، اظهار داشت: س��خن اصلی این است که 
اظهارنظرهای اینچنینی به وح��دت ملی کمکی نمی کند. 
توکلی ادامه داد: اگر کس��ی بخواهد در آستانه مذاکرات ژنو 
منافع ملی را در نظر بگیرد، هیچ گاه چنین اظهارنظری که 
نشان دهنده موضع ضعف باش��د را بیان نمی کند. نماینده 
مردم تهران خاطر نشان کرد: چند روزنامه اصاح طلب درباره 
این موضوع مطالبی نوشتند و موضع غیرملی اتخاذ کردند 
که همین باعث کاهش قدرت چانه زن دولت می شود، اما از 
سیاستمدارانی که سال ها در انقاب بوده و زحمت کشیده اند، 

بعید است چنین مواضعی اتخاذ کنند.

روحانی رییس جمهور ایران برای آیین افتتاح سال تحصیلی 
جدید دانشگاه ها در دانشگاه تهران حاضر شد. وی  با تصدیق 
این جمله که دانش��گاه مرکز حزب نیس��ت، اظهار داشت: 
دانشجو به عنوان عضو حزب نیس��ت، دانشجو از منظر یك 
سیاس��تمدار به مس��ائل نمی نگرد، دانش��جو به مثابه یك 
 اندیش��مند و متفکر به مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی نگاه 
می کند. روحانی ادامه داد: نه تنها آش��نایی دانشجویان به 
مسائل منطقه ای و جهانی مهم است، بلکه ضروری و الزم نیز 
است، اما فراموش نکنیم رسالت اصلی دانشگاه، تولید علم و 
فناوری است. رییس جمهور تأکید کرد: دانشگاه همان طور 
که شهروند متخصص را می سازد، شهروند مشارکت جوی 
آگاه را نیز تحویل جامعه می دهد، از این نظر دانش��جویان 
باید به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز آگاه باشند. وی اظهار 
داشت: منظور من از حضور اساتید و دانشجویان در مسائل 
سیاسی و اجتماعی، حضور آنها در فعالیت ها و مسائل مهمی 
مثل محیط زیس��ت، مس��ائل فرهنگی، سیاس��ت داخلی، 
سیاست خارجی و به ویژه در شرایط حاضر، مسائل اقتصادی 
است. روحانی با بیان این که دانشگاه باید محیط آزاد نقد و 
اندیشه و اظهارنظر باشد، افزود: این باعث سرشکستگی یك 
دولت است که دانشجویش و یا استادش به خاطر بهانه جویی 

عده ای، دم فرو بندد و نتواند اظهارنظر کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارتباط تلفنی 
با اوباما شاید اش��تباه تاکتیکی بود، اما منافاتی با رفتار 
انقابی ندارد و به اصول ما ضربه نم��ی زند، ولی اگر در 
جایی بهتر استفاده می شد بهره بیش��تری برای کشور 

داشت. 
محمد حس��ن صفار هرندی در پاس��خ به این سؤال که 
آیا تماس تلفنی رییس جمهور با اوباما تفس��یر غلطی از 
گفته رهبر معظم انقاب درباره نرمش قهرمانانه است یا 
خیر، گفت: نرمش قهرمانانه تعبیری اس��ت که رهبری 
مطرح کردند و یکی از مفاهی��م آن یعنی پذیرفتن یك 
تاکتیك جدی��د در مذاکره ب��ا جهان اس��ت. وی اظهار 
داش��ت: صحبت های آقای روحانی حکایت از این دارد 
که ما به آرمان های پیشین وفادار هستیم و از آن، پا پس 
نمی کشیم. تنها روش های خود را عوض کردیم که این 
را انحراف نمی دانم، اما ممکن است دچار برخی اشتباه 
هم شده باش��یم. صفار هرندی درباره روابط بین ایران و 
آمریکا اظهار داشت: وضعیت کنونی کشور از جنبه های 
مختلف متفاوت از چیزی بوده که تاکنون تجربه کردیم 
و از سال 58 تا امروز تغییرات زیادی در کشور اتفاق افتاده 
که بسیار قابل توجه بوده و نمی توان آنها را نادیده گرفت، 

چراکه ما در این سال ها به جایگاه باالیی رسیدیم.

مجلس دانشگاهدولت سیاست خارجی

سعی می کنیم يارانه نقدی 
اين ماه را بپردازيم

نقل قول هاشمی ازامام)ره(
قابل استناد نیست

رسالت اصلی دانشگاه 
تولید علم و فناوری است

 مکالمه با اوباما 
منافاتی  با رفتار انقالبی ندارد
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 كلنگ زني شروع عمليات
 احداث خيابان صافي تا يك ماه ديگر

شهردار منطقه 10 اصفهان از پيش��رفت 85 درصدي آزادسازي فاز 
اول خيابان صافي خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي روابط 
عمومي شهرداري اصفهان، بهمن احمدي با اعالم اين مطلب اظهار 
داشت: آزادسازي فاز اول خيابان صافي 85 درصد پيشرفت داشته و 
عمليات احداث آن تا يك ماه  آينده آغاز مي شود. وي با اشاره به اين 
که خيابان صافی به طول 500 متر در دو فاز انجام می ش��ود، افزود: 
فاز اول اين خيابان حدفاصل خيابان حکيم اسدی و بلوار شيخ بهايی 

و فاز دوم طرح حدفاصل بلوار شيخ بهايی و بوستان انقالب است.

بزرگراه شهيد خرازی سبز می شود
ش��هردار منطقه دو اصفهان از اجرای طرح ديوار سبز بزرگراه شهيد 
خرازی تا پايان س��ال جاری خبرداد. ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات 
رسانه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان، محمد فيض با اشاره به 
طرح های عمرانی، خدماتی و ترافيکی متع��ددی که در منطقه دو 
اصفهان در حال اجراس��ت گفت: اکنون ۶0 طرح در اين منطقه در 
حال اجراست که مهم ترين آنها پروژه های خيابان سازی و احداث 

پارک هستند. 

   اجرای طرح آمار گيری
مسکن روستايی در314 روستا 

معاون بهسازی مس��کن روستايی بنياد مس��کن انقالب اسالمی استان 
اصفهان گفت: طرح آمار گيری مسکن روستايی از 20 مهرماه آغاز شده 
و تا 20 آبان ماه به مدت يك ماه در 314 روس��تا در شهرس��تان اصفهان 

اجرا می شود.
 محسن قوی بيان در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان با بيان اين که 
پس از اتمام باز س��ازی خرابی های زلزله ای در زنج��ان، رويکرد دولت به 
سمت ساخت  و ساز اصولی و مقاوم سازی رفت، اظهارداشت: از سال 72 تا 
82 برنامه ها برای آشنايی مردم و فرهنگ سازی اصولی سازی بوده و برای 
تدوين برنامه نياز به نخستين طرح ارايه ويژگی هايی از مسکن روستايی 

بوده که در سال 82 انجام شده است.

دستاورد های دانشگاه آزاد خوراسگان 
در ششمين جشنواره فناوری نانو

رييس دانشگاه آزاد خوراسگان گفت: اين دانشگاه در دستاورد های نانو، 
فناوری خود را در ششمين جشنواره فناوری نانو ارايه داده است. 

وی در جمع مسئوالن اين دانشگاه با اش��اره به شرکت در اين نمايشگاه 
اظهار داشت:171 ش��رکت و نهاد دولتی، 21 دانشگاه و پژوهشگاه، پنج 
نهاد بين المللی، هفت پارک علم و فناوری و مرکز رشد، 23 نهاد ترويجی، 
 9 نش��ريه و 12 آزمايش��گاه تخصصی به مدت پن��ج روز در بخش های 
مختلف نمايش��گاه به ارايه دس��تاورد های خود در زمينه فن��اوری نانو 

پرداختند.

مشکالت تاكسيرانان اصفهاني  
بررسی شد 

 مهندس رضا اميني در اين نشست، تجهيز تاکسي هاي اين 
شهر به سامانه هوشمند را اقدامي مطلوب و ارزشمند بيان 
کرد و گفت:  اين س��امانه  امکان محاسبه و پرداخت دقيق 
کرايه را با استفاده از کارت الکترونيکي حمل و نقل، اصفهان 
کارت و کارت ه��اي بانکي عضو ش��تاب و مديريت ناوگان 
تاکسيراني را متناس��ب با تقاضاي مسافر براي شرکت ها و 
آژانس ها فراهم مي کند.وی استفاده از سامانه هوشمند در 
تاکسي ها را باعث صرفه جويي در وقت و انرژي شهروندان 
دانست و اظهار اميدواري کرد: با راه اندازي مرحله اول اين 

طرح و بررسي مشکالت احتمالي آن،  اين سامانه ارتقا يابد.
وي نظ��ارت بر عملکرد تاکس��يرانان را مه��م ترين وظيفه 
سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان 
بيان و تصريح ک��رد: برنامه ريزي اصول��ي در جهت تأمين 
حقوق و رضايتمندي شهروندان به عنوان مصرف کنندگان 

و حمايت از رانندگان تاکسي ضروريست.
رييس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان، ورود ب��ه حوزه 
تاکسيراني و بازديد از آن و نشست با مسئوالن اين حوزه را 
اولين بازديد شوراي دوره چهارم از سازمان هاي وابسته به 
شهرداري بيان کرد و گفت: مسائل و مشکالت و کمبودهاي 
س��ازمان تاکس��يراني و تاکس��يرانان را از زبان مسئوالن و 
کارشناسان ش��نيديم و با بررس��ي آنها در کميسيون هاي 
تخصصي و تلفيق ش��وراي اس��المي ش��هر، راهکارهايي 
ب��راي رفع اي��ن مش��کالت و رضايتمندي ش��هروندان در 
 جهت استفاده از ناوگان تاکس��يراني که بخش عمده اي از 
جابه جايي مسافر در کالنش��هر اصفهان را به عهده دارد و 
همچنين در خص��وص مطالبات تاکس��يرانان با همکاري 
شوراي اسالمي شهر و مسئوالن شهرداري انديشه خواهد 

شد.
وي از عزم جدي اعضاي ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان 
براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در اين کالنشهر و 
رفع مش��کالت اين ناوگان خبر داد و افزود: شوراي اسالمي 
 شهر اصفهان با ورود به حوزه هاي اتوبوسراني، قطار شهري، 
پايانه هاي مسافربري و س��ازمان جديد التأسيس حمل و 
نقل بار شهري و بررسي مسائل و مشکالت و کمبودهاي اين 
حوزه ها، بر اساس قانون و متناسب با اعتبارات و بودجه ها، 
براي ارتقاء کيفيت خدمات اين بخش ها تالش خواهد کرد.

عليرض��ا تاجمير رياحي با تش��ريح اهداف اجراي س��امانه 
هوشمند تاکس��ي از نصب يکهزار و يکصد و پنجاه دستگاه 

سامانه هوشمند تاکسي خبر داد .

گشتی در اخبار

دولت برای جبران سوءتغذيه 
مردم يارانه بدهد
مجید حاجی فرجی

رییس انسیتو تحقیقات تغذیه وزارت بهداشت
همه آب های بس��ته بندی ش��ده آب معدنی نيس��تند. ميزان 
سوء تغذيه نيز در کشور ما باالست و دولت برای جبران آن بايد به صنايع 

غذايی يارانه بدهد. 
امني��ت غذايی وقتی برقرار می ش��ود که س��ه رکن موجودي��ت غذا، در 
دسترس بودن و پايداری تأمين مواد غذايی برقرار باشد.دولت يارانه توليد 
بدهد نه کوپن ، سه سال اس��ت که فرياد می زنيم دولت بايد برای جبران 

کمبود مي��زان ريزمغذی ها در 
س��بد غذايی مردم و عناصری 
که کمبود آن شيوع بااليی دارد 
به صورت يارانه توليد و نه يارانه 
نقدی به مردم و کوپنی به مردم 
کمك کند تا غ��ذای ايمن و با 
کيفيت در عي��ن حال با قيمت 
پايين به دست مردم برسد، ولی 

صدايمان به جايی نمی رسد.
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چهره روز
دستگیری متخلف شکار در منطقه شکار ممنوع ونک

مسئول اداره حفاظت محيط زيست سميرم در گفتگو با پايگاه اطالع رساني محيط زيست 
اس��تان از دس��تگيری متخلفين در اين شهرس��تان خبر داد. محيط بانان سميرم موفق به 

دستگيري چهار نفر متخلف شکار در منطقه شکار ممنوع ونك شدند.                   

3

يك کارشناس ميراث فرهنگی گفت: ستون های کارخانه ای بسيار 
زيبا و متعلق به دوران پهلوی اول در شهرستان شهرضا به مزايده 

گذاشته  شده است.
ليال پهلوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دو سال گذشته 
بنابر رأی ديوان عدالت اداری، کارخانه ای بس��يار زيبا و متعلق به 
دوران پهلوی اول که در تاريخ مهرماه سال 1381 به شماره ۶539 
در فهرست آثار ملی ايران ثبت ش��ده بود به راحتی و بدون سر و 
صدا و تنها با ش��کايت مالکان بنا، در تاريخ خردادماه سال 1390 
از فهرست آثار ملی خارج گش��ت. وی ادامه  داد:  اين اقدام آغازی 
 بود تا ش��اهد ريش��ه کن کردن کلی بنا باش��يم البته با شيوه ای

 نو، يعنی صدور مجوز فروش آهن آالت س��الن اصلی ساختمان 
کارخانه به مالکي��ن مربوطه، يعنی در واقع حک��م تخريب بنا به 

صورت محترمانه.
اين کارش��ناس ميراث فرهنگی ادامه داد: بايد بدين نکته توجه 
داشت گرچه اين بنا دارای مالکيت ش��خصی است و مسلما اين 
حق بايد به رسميت شناخته شود، اما اين حق هيچ دليلی موجه 
برای صدور مجوز جهت به مزايده گذاشتن بنايی تاريخی نيست.

پهلوان زاده در ادامه با گاليه از سکوتی که در خصوص اين تخريب 
و مزايده وجود دارد بيان داشت: پس نقش سازمان ميراث فرهنگی 
چيست و چرا تنها گزينه پيش رو در قبال اين تخريب ها، سکوت 
مسئوالن است. وی اظهار داشت: آيا سکوت در قبال ساخت جهان 
نما، س��کوت در قبال تخريب حمام خسرو آقا، س��کوت در قبال 
عبور نابخردانه مترو از محور چهارباغ، س��کوت در قبال ساخت و 
سازهای غيرمعمارانه در حاشيه چهارباغ و صدها مورد ديگر، برای 

ما عبرت آميز نبود؟
       منچستر ايران چگونه نابود می شود؟

 اي��ن کارش��ناس مي��راث فرهنگی تصري��ح ک��رد: تخريب های 
 کارخانه های بسيار زيبای محور چهارباغ باال و حاشيه زاينده رود،

چه دس��تاوردی خاص به ارمغ��ان آورد، جز اين ک��ه کاملترين 
مجموعه های صنعتی ش��هری که در قالب پ��ارک های صنعتی 
وسيع و در دوسوی حاشيه زاينده رود واقع بود،  را با مجتمع های 
مسکونی که ذکر اوضاع و احوالشان ناگفتنی است جايگزين کرد 
و اين گونه زيباترين ش��هر صنعتی ايران ملقب به منچستر ايران 
را به ورطه نابودی کش��اند. وی با گاليه از اين که اين موضوع در 
شهرستان های اطراف اصفهان نيز به چشم می خورد بيان داشت: 
البته شهرس��تان های پيرامون��ی آن نيز از اين قاعده مس��تثنی 
نيس��ت، هنوز خاطره تخريب کارخانه عظيم ريسندگی کاشان 
در دو سال گذشته با قدمتی 80 س��اله، در اذهان باقی است.  اين 
بار نيز با قرارگيری اين کارخانه در موقعيت مناسب شهری، گويا 

قرعه تخريب به نام کارخانه زيبای ديگری به نام »اتحاد شهرضا« 
زده شده است.

       كارخانه ای كه معماری صنعتی را با همکاری معماران 
اروپايی برای ايران به ارمغان داشت

پهل��وان زاده در خصوص اي��ن کارخان��ه بيان داش��ت: کارخانه 
ريس��باف و کارخان��ه دخاني��ات اصفه��ان و همچني��ن 
کارخان��ه نيم��ه وي��ران ريس��ندگی اه��واز، از زم��ره تنه��ا 
بناه��ای صنعت��ی برج��ای مان��ده ب��ا اين الگ��وی معم��اری و 
 س��بِك تلفيق��ِی س��نتی و م��درن م��ی باش��ند که گون��ه ای

 خاص از معماری صنعتی را با همکاری معماران اروپايی برای ايران 
به ارمغان آورده اند. اين کارشناس بناهای تاريخی تصريح کرد: با 
اين وجود، اين بار نيز به واسطه قرار گيري اين کارخانه در قسمت 
مهم اين شهر، نابودي آن در دستور کار قرار گرفته بدون آن که 
اندک دانشي در خصوص اهميت شناخت و حفظ اين بناي مهم 

مد نظر قرار گيرد.
       طرح نمايشگاه كارخانه به كجا رفت؟

وی بيان داشت: اما آيا در ش��هری تاريخی همانند شهرضا، 
که نبوِد بس��ياری از فضاهای فرهنگی- تفريحی مناس��ب 
نظير موزه، نمايشگاه، سالن نمايش و بسياری فضاهای ديگر 
بسيار مشهود است و گاه حتی آزار دهنده، نمی توان از فضای 
زيبای اين مجموعه صنعتی در رفع اين نيازها بهره گرفت 
؟ آيا تخري��ب، تنها گزينه پيش روس��ت؟پهلوان زاده بيان 
داشت: طرح تهيه شده برای اين مجموعه در جهت تبديل 
آن به نمايشگاه شهرضا، که در چند سال گذشته تهيه شد به 
کجا انجاميد. اين کارشناس بناهای تاريخی اظهار داشت: 
آيا امکان پذير نيست بجای برگزاری مراسم سوگواری که 
پس از تخريب اين بنا  توسط انجمن های مختلف برگزار 
می شود، برای نجات آن  مراسم گلريزان برگزار کرد تا با 
جمع آوری اعانه های مردم و دوستداران بناهای تاريخی، 
هزينه ی  س��تون های آهنی به مزايده گذاشته شده  را 

پرداخت کرد؟
       بسياری از كشورهای جهان از مجموعه های 

صنعتی قديمی بهترين بهره را می برند
پهلوان زاده با گالي��ه از روند پي��ش رو تصريح کرد: 
امروزه در بسياری از کشورهای جهان، مجموعه های 
صنعتی قديمی به فضاهای مسکونی، اداری، فرهنگی 
و نمايشگاهی بسياری زيبايی تبديل شده اند ليکن 
در کش��ور ايران، علي رغم برت��ري الگوي معماري 

کارخانه هاي نخستين، دستور تخريب می گيرند.

       مجموعه های صنعتی ب�ه جامانده فصلی منحصر به 
فرد از تاريخ ايران است

وی بيان داشت: تنها نمونه هاي اندکي از بناهاي صنعتي پيشين 
در پاره اي از ش��هرها همانند کارخانه اقبال ي��زد، کارخانه چرم 
خس��روی تبريز،کارخانه جوراب بافی بريانك، کارخانه خورشيد 
 کرمان و چند مورد ديگر، احيا و واجد کاربري جديد گرديده اند
  و اين در حالي اس��ت که فضاهاي مزبور به واس��طه ابعاد وسيع،

قرار گيري اکثري��ت آن ها در نق��اط مطلوب ش��هري، انعطاف 
 پذيري ساختار پالن به واسطه ش��کل مدوالر خود و ... از قابليت

 انعطاف پذيري بسياري جهت تبديل و خلق کاربري هاي متنوع 
در کالبد فضايي خود برخوردارند.پهل��وان زاده در بخش پايانی 
س��خنان خود تأکيد کرد: باي��د بدين مهم توجه داش��ت که اين 
مجموعه های صنعتی که تنه��ا نمونه های اندک��ی از آنها هنوز 
پابرجاست، از زمره آثاری هستند که فصلی از تاريخ معماری ايران 

را شکل می دهند، فصلي ويژه، منحصر به فرد و ارزشمند است.

مزايده ستون های يك كارخانه تاريخی در شهرضا 

»منچستر« ایران چگونه نابود شد؟
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 31 پايگاه كميته امداد اصفهان
 در عيد قربان آماده دريافت نذورات

 بازديد استاندار اصفهان
 از شيرخوارگاه نرجس 

معاون توسعه مشارکت های مردمی کميته امداد استان اصفهان 
از اعالم آمادگی اين کميته برای دريافت نذورات گوشت قربانی 

در روز عيد قربان در اصفهان خبر داد.
به نقل از رواب��ط عمومی کميته امداد امام خمينی)ره( اس��تان 
اصفهان، بهرام سوادکوهی با اشاره به اعالم آمادگی پايگاه های 
کميته امداد امام خمينی )ره( ب��رای دريافت نذورات قربانی در 

روز عيد قربان، اظهارداشت: تمامی پايگاه های کميته امداد در 
روز چهارشنبه آماده دريافت نذورات هستند. وی تصريح کرد: 
سال گذشته مردم اصفهان بالغ بر 5 هزار  کيلوگرم گوشت نذری 

به کميته امداد اهدا کردند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کميته امداد  استان اصفهان 
افزود: از مجم��وع 109 ميلي��ون و 200 هزار توم��ان نذورات 
جمع آوری شده در سال گذشته، 34 ميليون و 300 هزار تومان 

نقد و مابقی به صورت گوسفند زنده بوده است.
 معاون توس��عه مش��ارکت ه��ای مردم��ی کميته ام��داد امام 
خمينی )ره( اس��تان اظهارداشت: امس��ال پايگاه اصلی کميته 
امداد در ميدان قدس اصفهان مستقر و با هماهنگی دامپزشکی 
استان و حضور خيران نيکوکار، گوسفند به نيت ايشان ذبح  تا در 

اولين فرصت بين نيازمندان توزيع  شود.
بهرام س��وادکوهی گفت: تعداد 31 مرکز اصلی در شهرستان ها 
 ب��رای درياف��ت ن��ذورات م��ردم در روز عي��د قرب��ان فع��ال

 است.

دکتر رس��ول زرگرپور گف��ت: کار در بهزيس��تي ب��ه لحاظ 
 دش��واري،  ي��ك حرک��ت ايثارگران��ه و ي��ك کار مق��دس 

است.  
به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري اصفهان، دکتر 
رسول زرگرپور استاندار اصفهان به مناسبت 23 مهرماه روز 
جهاني نابينايان و همچنين 8  مهر ماه روز جهاني ناشنوايان 

از شيرخوارگاه نرجس وابسته به بهزيس��تي استان اصفهان 
بازديد نمود.

 اس��تاندار اصفهان در اين بازديد جمعي از ک��ودکان نابينا و 
ناش��نواي اين ش��يرخوارگاه را مورد تفقد قرار داد. زرگرپور 
کار بهزيس��تي را به لحاظ دش��واري و همچنين رسيدگي به 
معلولين و محرومين يك مجاهدت بزرگ و يك کار ايثارگرانه 

و مقدس عنوان کرد.
 وي ب��ا بي��ان اين ک��ه باي��د ش��رايط ب��راي ي��ك زندگي 
نرم��ال ب��راي اي��ن قش��ر از اف��راد فراهم گ��ردد،  اف��زود: 
س��عي خواهي��م ک��رد ک��ه ب��ا کم��ك ه��اي الزم در اين 
 زمين��ه مش��کالت موج��ود در بهزيس��تي را ب��ه حداق��ل

 برسانيم.
 اس��تاندار اصفه��ان با اب��راز امي��دواري از اين ک��ه کودکان 
شيرخوارگاه ها بتواند در آس��ايش و آرامش زندگي کنند، از 
مسئوالن  خواس��ت که امکانات الزم  را براي اين مهم فراهم 

آورند. 

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهري شهرداري اصفهان با 
اشاره به اعالم قيمت ميوه و سبزيجات پاييزه اظهار داشت: خيار درختی اصفهان و شهرضا 
دو هزار و300 تومان، سيب عروس نيز همين قيمت را دارد و نارنگی نيز با قيمت سه هزار 

تومان عرضه می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان، سيدرضا حکيم فعال 
با بيان اين مطلب گفت:  قيمت گذاری و کنترل آن از بحث های کالنی اس��ت که به عوامل 

زيادی از قبيل صادرات و واردات وابسته بوده و قابل پيش بينی نيست.
وي با بيان اين که توزيع ميوه و تره بار در استان به دو صورت انجام می پذيرد، افزود: توزيع 

ميوه و تره بار در استان به دو صورت مغازه ها و فروشندگان سطح شهر هستند و مورد ديگر 
نيز عرضه در بازارهای روز کوثر است. مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري 
شهرداري اصفهان تصريح کرد: بازارهای روز کوثر زير نظر سازمان ميادين ميوه و تره بار قرار 
دارد و کليه اقالم و مايحتاج مردم از جمله مي��وه و تره بار، خواروبار و مواد پروتئينی در آنها 
عرضه می شود.حکيم فعال خاطرنشان کرد: در بازارهای کوثر کليه اقالم نسبت به مغازه های 
سطح شهر 5 تا 30 درصد قيمت پايين تر عرضه می شود و کيفيت اين اقالم نيز در حد مطلوب 
است. وی تأکيد کرد: در راستای ارتقای س��طح کيفی بازارهای کوثر خط ارتباطی نيز در 
اختيار مردم قرار گرفته است که ش��هروندان می توانند هرگونه مشکلی درخصوص عرضه 
محصوالت و يا کيفيت آنها را بازگو کنند. حکيم فعال با بيان اين که کنترل قيمت اقالم عرضه 
شده در سطح شهر برعهده اين سازمان است، اظهار داشت: در حال حاضر قيمت هايی که 
در بازارهای شهری اعالم می شود به صورت روزانه از طريق پرتال شهرداری اصفهان، راديو 

و روزنامه ها اطالع رسانی شده که در بازارها نيز براساس همين قيمت ها تنظيم می شود.
وی افزود: در حال حاضر ميوه و س��بزيجات پاييزه که در بازارهای زير نظر ش��هرداری در 
سطح استان عرضه می شود،  س��يب در انواع مختلف اس��ت که نوع درجه يك آن دوهزار 
و 500 تومان است، ليمو ش��يرين با قيمت دو هزار تومان،  انگور با قيمت يك هزار و 500 
تومان، سيب زمينی و پياز سفيد نيز با قيمت يك  هزار و 800 تومان در بازارهای کوثر عرضه 
می شود.مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان افزود: 
خيار درختی اصفهان و شهرضا دوهزار و300 تومان، سيب عروس نيز همين قيمت را دارد 

و نارنگی نيز با قيمت سه هزار تومان عرضه می شود.
حکيم فعال بيان داشت: تضمينی در جهت کنترل قيمت اين محصوالت تا پايان فصل نيست 
به دليل اين که قيمت گذاری و کنترل آن از بحث های کالنی اس��ت که به عوامل زيادی از 

قبيل صادرات و واردات وابسته بوده و قابل پيش بينی نيست.

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهري شهرداري اصفهان

قيمت ميوه و سبزيجات پاييزه اعالم شد
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چهره روزيادداشت

سالن ترانزيت در ايستگاه اصفهان 
می ايستد

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: برای آسایش بیشتر مسافران و 
آسودگی خاطر برای رسیدن به مقصد در صدد هستیم سالن ترانزیت 

راه آهن اصفهان را راه اندازی کنیم. 
حس��ن ماس��وری با بیان این که راه آهن اس��تان اصفهان رتبه سوم 
کیفیت در کشور را داراست، اظهار داش��ت: راه آهن این استان بعد 
از اس��تان های هرمزگان و یزد از لحاظ ارایه خدمات و کسب درآمد 

چنین رتبه ای دارد. 
وی افزود: با استفاده از دستگاه های جدید عمر ریل ها را افزایش دادیم 
و در صدد هستیم امسال ریل های راه آهن استان اصفهان با امکانات 
موجود نوسازی کنیم. مدیرکل راه آهن استان اصفهان ادامه داد: سعی 

شده از دستگاه های جدید در ناوگان ریلی استفاده شود.
 وی با بیان این که توانستیم پنج ایس��تگاه راه آهن که در گذشته به 
دلیل مشکالتی بسته شده بودند را بازگشایی کنیم، راه آهن استان 
اصفهان بعد از اس��تان های هرمزگان و یزد در جایگاه سوم کشور از 

لحاظ ارایه خدمات و کسب در آمد قرار دارد. 
ماسوری یکی از اهداف راه آهن اصفهان را در سال ۹۲ کیفیت بخشی 
به قطارهای مسافربری اعالم کرد و بیان داشت: در همین خصوص 
دوقطار نورالرضا با کیفیت مناسب برای رضایت بیشتر زائران در مسیر 

اصفهان به مشهد راه اندازی کردیم. 
وی با اشاره به پیگیری سه هدف راه آهن اصفهان، اظهارداشت: رشد 
ایمنی، ارتقای کیفی خدمات و افزایش ظرفیت بار و اقدامات ترافیکی 

از جمله این اهداف است. 

 تولید يک سوم بنزين کشور
 در پااليشگاه اصفهان تا پايان سال

تولید روزانه بنزین کشور به 3 میلیون لیتر می رسد.
با راه اندازی طرح افزایش تولید در پاالیش��گاه اصفهان یک سوم از 

تولید بنزین کشور در این مجتمع عملیاتی خواهد شد.
 این پاالیشگاه که هم اکنون ۲3 درصد کل فرآورده های نفتی کشور 
را تأمین می کند و با اتمام طرح بهینه س��ازی م��ی تواند روزانه ۲۰ 
میلیون لیتر بنزین تولید کند که یک سوم از تولید بنزین کل کشور 

را تشکیل می دهد. 
اجرای این طرح در پاالیش��گاه اصفه��ان، عالوه ب��ر افزایش تولید 
بنزین و باال بردن عدد اکتان یا درجه آرام سوزی بنزین از ٨٧ به ۹۰ 
مقدار تولید گاز مایع را ۲/1میلیون لیت��ر در روز افزایش خواهد داد 
و پروپیلن نیز به میزان ۲/1میلیون لیت��ر در روز به عنوان محصولی 

جدید در این پاالیشگاه تولید خواهد شد.
 ب��رای راه ان��دازی پاالیش��گاه اصفه��ان از ی��ک ش��رکت معتب��ر 
ایتالیای��ی به منظور مش��اور و همچنی��ن از یک ش��رکت کره ای و 
شرکت س��اینوپک چین نیز به عنوان پیمانکار استفاده شده است، 
همچنین ش��رکت مپنا و یک ش��رکت دیگر داخلی به منظور بهره 
 ب��رداری از این مجتمع پاالیش��ی ب��ا یکدیگر هم��کاری می کنند.

 بر اساس گفته های معاون مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی قرار بود این طرح در 1۵ مهر ماه به بهره برداری 
برس��د، اما هنوز مش��کالتی در خصوص راه اندازی این طرح وجود 
دارد که پیش بینی می شود حداکثر تا پایان سال جاری مورد بهره 

برداری قرار گیرد.

بازار برای تأمین شیرينی حجاج 
آماده است

رییس اتحادیه تولید گز و شیرینی اس��تان اصفهان از آمادگی بازار 
استان اصفهان برای تأمین شیرینی بازگشت حجاج خبر داد. 

مهدی رهگذر اظهارداش��ت: اصفهانی ها برای مراسم خود همه نوع 
شیرینی اس��تفاده می کنند، اما بیشتر از همه ش��یرینی نخودچی و 

بادامی مورد استفاده قرار می گیرد.
 وی دلیل این امر را نی��ز حجم زیاد و وزن کم این دو نوع ش��یرینی 

بیان کرد. 
ریی��س اتحادی��ه تولی��د گ��ز و ش��یرینی اس��تان اصفه��ان 
تصری��ح ک��رد: قیمت ش��یرینی نس��بت به س��ال گذش��ته کمی 
 گران ت��ر ش��ده و ق��درت خری��د م��ردم ه��م کمتر ش��ده اس��ت،

 اما پیش بینی می شود در موسم بازگشت حجاج از حج بازار شیرینی 
رشد چشمگیری داشته باش��دکه واحدهای صنفی استان آمادگی 

کامل برای تأمین نیاز بازار را دارند.
 وی خاطرنشان کرد: اکنون شکر با کیلویی یک هزار و ۹۰۰ تومان و 
مواد اولیه با حداقل 1۵ درصد افزایش قیمت در بازار موجود است و 

مشکلی در این زمینه نیست.
 به گزارش فارس، طی چن��د ماهه اخیر قیمت پ��ودر نارگیل و آرد 
افزایش چش��مگیری داش��ت که با توجه به آغاز بازگشت حجاج از 
مراس��م حج، پیش بینی می ش��ود بازار تهیه و فروش شیرینی کمی 

دچار التهاب گردد.

 اعالم جزئیات برنامه 100 روزه 
معیشت؛ به زودی

يارانه نقدی بايد به نیازمندان 
پرداخت شود

معاون اول ریی��س جمه��ور از ارایه برنام��ه 1۰۰ روزه 
معیش��ت از س��وی دولت در آینده ای نزدیک خبر داد و 
گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که افراد نیازمند یارانه 

نقدی شناسایی شوند و یارانه به آن ها پرداخت شود.
اس��حاق جهانگیری در حاشیه مراس��م بزرگداشت روز 
جهانی استاندارد در پاسخ به س��ؤال خبرنگار فارس در 
مورد اولویت ه��ای اصلی در برنامه 1۰۰ روزه معیش��ت 
کشور اظهار داشت: مهمترین موضوع در این راستا بحث 
تولید اس��ت، باید طوری عمل کنیم که شتاب تورم کند 
شود زیرا نگرانی اصلی مردم و دولت، تورم است که برای 

کنترل آن باید عوامل ایجاد کننده تورم کنترل شود.
وی تصری��ح ک��رد: یک��ی از راه ه��ای کنت��رل ت��ورم، 
افزای��ش توزی��ع کاال در کش��ور اس��ت ک��ه در ای��ن 
ن��ع تولی��د برط��رف ش��ود و 3۵  راس��تا بای��د موا
مصوب��ه اولی��ه دول��ت نی��ز در ای��ن جهت بوده اس��ت 
 ک��ه می  توان��د بخ��ش زی��ادی از موان��ع پی��ش روی

 تولید را برطرف کند و به دنبال آن نیز مصوبات دیگری 
خواهیم داشت. وی با بیان این که به زودی برنامه 1۰۰ 
روزه معیش��ت اعالم خواهد ش��د ، گف��ت: مصوباتی که 
تاکنون دولت داشته است نیز جزئی از همین برنامه است.

جهانگیری در مورد احتمال ایجاد تغییر در پرداخت یارانه 
نقدی به دهک های مختلف نیز گف��ت: حذف دهک به 
معنی مطالعاتی و قابل شناسایی نیست و در جایی تعریف 

نشده که چه فردی در چه دهکی قرار دارد.
وی تأکید کرد: باید به س��متی حرکت کنی��م که افراد 
نیازمند یارانه نقدی شناس��ایی ش��وند و یارانه به آن ها 

پرداخت شود. 
وی با بی��ان این که گروه��ی در دولت مس��ئول این کار 
شده اند گفت: س��تاد هدفمندی یارانه ها دارای 4 کمیته 
اس��ت که یکی از آنها کمیته انرژی با ریاست وزیر نفت و 
برای شناسایی مشکالت داخل بنگاه های تولید انرژی و 

بررسی قیمت های جهانی و تعادل انرژی است.
وی افزود: یک کمیته نیز کمیته حمایت از خانوار اس��ت 
که با مسئولیت وزیر کار تشکیل شده وباید بررسی کند 
چگونه می توان گروه هایی را از دریافت یارانه حذف کرد و 

یا باید به چه گروه هایی توجه بیشتری شود.

 تحفه  نطنز
 به بازار آمد

 قیمت خانه
 واقعی شد

مدیر جهاد کش��اورزی نطنز گفت: با پایان یافتن عملیات برداشت پسته 
بادرود و گالبی نطنز این دو محصول روانه بازار شدند.

عبدالرضا مهدی بادی در مورد برداشت پسته بادرود اظهار داشت:  از ۲٧۰ 
هکتار باغات بارور پس��ته با عملکرد دو تن در هکتار پیش بینی می شود 

مقدار ۵4۰ تن محصول پسته برداشت گردد.
وی تصریح کرد: با توجه به سردسیر بودن شهر نطنز و آب و هوای متفاوت 
با بادرود عملیات برداشت گالبی )تحفه نطنز( در این شهر به اتمام رسید.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز اضافه کرد: کار برداشت گالبی از سطح 1۰۰ 
هکتار باغات شهرستان به پایان رسیده است. وی ادامه داد: برداشت این 
محصول هر ساله از اوایل مهر ماه آغاز و با توجه به پراکندگی مناطق تولید 

آن در طامه و ولوجرد تا اواخر مهرماه ادامه دارد.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران امالک از روند آرام و کاهشی قیمت مسکن 
در بازار خبر داد و گفت: حباب قیمت مسکن از بین رفته و قیمت ها واقعی شده 
است. وی گفت: قیمت ها در بازار مسکن رو به کاهش است و تا شب عید روند 
آرامی پیش بینی می شود.حباب قیمت مس��کن از بین رفته و در حال حاضر 

قیمت ها به کف بازار نزدیک شده است.
قلی خسروی تأکید کرد: براساس آمار ثبت شده در اتحادیه مشاوران امالک 
از ابتدای پاییز خرید و فروش ها با رونق بیش��تری همراه  است.پیش تر وی از 
حباب ۲۰ درصدی در بازار مسکن خبر داده بود که اکنون با گذشت چهارماه از 
شکست تدریجی این حباب می گوید:  قیمت ها واقعی شده است. وی همچنین 
نیمه دوم امسال را برای بازار مسکن پررونق تر دانسته و معتقد است: همزمان  با 

بازگشایی مدارس وضعیت بازار مسکن نیز به سمت رونق رفته است.

رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت: برنج ه��ای وارداتی 
آلوده نیست.

به گزارش فارس، نظام الدین برزگری در حاش��یه مراس��م 
بزرگداش��ت روز مل��ی اس��تاندارد در جم��ع خبرن��گاران 
اظهارداشت: ۲۰ نمونه برنج وارداتی توسط سازمان استاندارد 
مورد آزمایش قرار گرفتند که مش��خص ش��د این برنج ها 
مشکلی ندارند. وی تأکید کرد: آلوده بودن برنج های وارداتی 
درست نیست. برزگری همچنین در سخنرانی خود در این 
مراسم با اشاره به برخی اظهارنظرها در مورد بحث های مطرح 
ش��ده مبنی بر غیر اس��تاندارد بودن تولیدات برخی صنایع 
داخلی، گفت: نباید کلی گوی��ی کنیم و بگوییم که تولید ما 
خراب اس��ت. وی ادامه داد: مردم به دنبال تغییر هستند و 
در این راستا برای ارتقاء کیفیت کاالهای ایرانی باید حرکت 
کنیم تا از واردات کاالهای خارجی بی نیاز شویم. وی افزایش 
کارایی صنایع را یکی از وظایف سازمان استاندارد عنوان کرد 
و افزود: در حال حاضر 1۵۰۰ آزمایش��گاه همکار با سازمان 
ملی اس��تاندارد همکاری می کنند و بیش از ۲۰۰ ش��رکت 
بازرسی فنی کاال در داخل و خارج فعال هستند. وی در پایان 
از صدا و سیما خواست تا موضوع استاندارد را در همه برنامه ها 

قرار دهند و بابت آن نیز از سازمان استاندارد پولی نخواهند.
وی تأکید کرد: استاندارد شیوه زندگی مردم را تغییر می دهد.

همزمان با وزیدن نس��یم خن��ک پائی��زی در برخی از 
استان های کشور متوسط مصرف روزانه گاز خانگی 3۵ 
تا 4۰ میلی��ون مترمکعب افزایش یافت��ه که این جهش 
مصرف منجر به قطع گاز 16 نیروگاه و مصرف س��وخت 

مایع در این واحدها شده است.
وزیدن نسیم خنک پائیزی و کاهش دمای هوا در برخی 
از استان های کشو، منجر به یک جهش 3۵ تا 4۰ میلیون 
متر مکعبی در مصرف روزانه گاز طبیعی بخش خانگی، 

تجاری، صنایع غیر عمده شده است.
از این رو متوس��ط مص��رف روزانه گاز بخ��ش خانگی و 
تجاری در مقایس��ه با روزهای گرم تابستانی با افزایشی 
حدود 3۵ ت��ا 4۰ میلیون مترمکعب��ی در روز به بیش از 
1٨۵ میلیون مترمکعب در روزهای اخیر افزایش یافته 
که از رشدی حدود 1۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته حکایت دارد.
همزمان با جه��ش مصرف گاز خانگ��ی و تجاری و عدم 
اتمام تعمیرات اساسی و دوره ای پاالیشگاه ها و تاسیسات 
گازی، شرکت ملی گاز ایران به منظور تأمین گاز بخش 
خانگی، ارسال گاز طبیعی به نیروگاه های برق کشور را 

کاهش داده است.

رییس اتحادیه فروش فرش دس��تباف اصفهان بازار فروش 
این نوع فرش را نامناس��ب خواند و خواستار نظارت بیشتر 

مسئوالن در این زمینه شد.
محمود دایی در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار داش��ت: 
اکنون به علت کس��ادی بازار فرش دستباف اصفهان شاهد 
نوعی فعالیت  در این زمینه هستیم که باعث بروز مشکالتی 
در بازار فرش شده است، اما با توجه به کیفیت فرش دستباف 
اصفهان مطمئن هستیم که این موضوع خیلی زود خودش 
را نشان می دهد. وی عنوان کرد: اکنون فرش اردکان یزد که 
در خانه ها تولید می شود به بازار اصفهان آمده و فروش خوبی 
هم دارد.وی تصریح کرد: فرش بختیاری هم جای خوبی در 
بازار فرش پیدا کرده و از کیفیت مناس��بی برخوردار است و 
می تواند خیلی زود به عنوان یک نوع از فرش نامی و معروف 
گردد، به طوری که حاال این فرش تا متری ۲ میلیون تومان 
هم به فروش می رسد. وی خاطرنشان کرد: اگر فرش تقلبی 
بافته شود، یعنی  از مواد اولیه تقلبی در آن استفاده  شود  باید 
برای پیش��گیری از این موضوع روی تهیه م��واد اولیه و نوع 

استفاده آن نظارت بیشتری صورت پذیرد.
دایی ادامه داد: بازار فرش اکنون کساد است و قیمت این کاال 

پایین آمده، و همین عوامل فرش را تهدید می کنند.

وزیر نفت با صدور دستوری  انحالل شرکت ملی صادرات 
گاز ایران را اعالم کرد.

بدین ترتیب تمامی مأموریت ه��ای گازی را به مدیریت 
امور بین الملل شرکت ملی گاز واگذار و مقرر کرد از این 
پس معاونت امور بین الملل و بازرگانی این وزارتخانه ناظر 

قراردادهای گازی باشد.
به گ��زارش خبرنگار مه��ر، پس از تعلیق س��اخت طرح 
تولید ال.ان.جی ایران در عسلویه، با موافقت بیژن زنگنه 
وزیر نفت، شرکت ملی صادرات گاز ایران از امروز رسما 

منحل شد.
 با انحالل شرکت ملی صادرات گاز ایران، مقررشد تمامی 
فعالیت هایی که منجر به توسعه تجارت گاز طبیعی کشور 
شود به صورت مشترک توس��ط مدیریت امور بین الملل 
شرکت ملی گاز ایران و معاونت امور بین الملل و بازرگانی 

وزارت نفت انجام شود.
از ای��ن رو حمیدرضا عراق��ی مدیرعامل ش��رکت ملی 
گاز ایران با ص��دور حکمی پس از انحالل ش��رکت ملی 
صادرات گاز ایران و برکناری حسین بیدارمغز مدیرعامل 
شرکت ملی صادرات گاز، عزیز اهلل رمضانی،  مدیرعامل 
اسبق شرکت ملی گاز ایران را به عنوان مدیر جدید امور 

بین الملل شرکت ملی گاز منصوب کرد.

دولتی بازارواردات انرژی

 برنج های وارداتی
 آلوده نیست

نسیم پائیزی گاز 
نیروگاه ها را قطع کرد

بازار فرش دستباف 
اصفهان حال خوبی ندارد

زنگنه شرکت صادرات گاز 
را منحل کرد

اخبار کوتاه

يارانه
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قیمت گذاری مرغ به زمان دیگری موکول شد

در حالی که چند روز پیش نمایندگان تولیدکنندگان در وزارت جهاد کش��اورزی حضور یافته و به 
بررسی و پیشنهاد قیمت مرغ پرداختند،  قرار بود امروز نتایج بررسی ها در جلسه ستاد تنظیم بازار 
مطرح و احتماال قیمت نهایی مرغ مشخص و ابالغ شود اما امروز جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل نشد.

ناديده گرفتن حقوق 
حقابه داران سبب خشکی 

زاينده رود شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس

عباس مقتدایی
مشکالت پیش آمده در حوضه زاینده رود و خشکی رودخانه ناشی 
از نادیده گرفتن حقوق حقابه داران اس��ت. ب��ه دلیل رعایت نکردن 
حقوق حقابه داران کشاورزی اس��تان اصفهان با بحران روبرو شده 
اس��ت. جلس��ات مش��ترک نمایندگان اصفهان با نماین��دگان یزد 
و چهارمح��ال و بختیاری و 
مسئولین کشوری در حوزه 
تصمی��م گی��ری آب برگزار 
ش��د. نماین��دگان اصفهان 
تالش کردند که مسایل این 
رودخانه به صورت اساس��ی 
حل ش��وند و به همین دلیل 
موضوعات رس��انه ای نشده 

است. 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به این که قیمت واقعی 
ارز حدود سه هزار تومان اس��ت، گفت: طرح شبنم و ایران کد 
مشکالت زیادی را برای تجارت خارجی کشور به وجود آورده 

که در حال جمع کردن آنها هستیم.
به گزارش  ایس��نا  محمدرضا نعمت زاده با اش��اره به این که به 
دلیل مش��کالت اقتصادی به وجود آمده س��رمایه های مردم 
به جای بخش صنعت، معدن و تجارت روانه بازار س��که و ارز 
شد، گفت: در حال حاضر متوس��ط هزینه  ایجاد هشت شغل 
صنعتی در کشور به 1۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است، 
البته هزینه  ایجاد ش��غل در صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و 

ذوب آهن بیشتر از این رقم است.
او با اشاره به این که براساس جلسات برگزار شده با خودروسازان 
قرار ش��د تولید آنها ب��ه ۹۰۰ هزار دس��تگاه برس��د، گفت: با 
خودروسازان خارجی که از ایران رفته اند در حال مذاکره برای 

بازگشت به کشورمان هستیم.
نعمت زاده درباره  دالیل نوسان قیمت مواد اولیه تولید در بازار 
توضیح داد: در بازاری که کاال به مقدار تقاضا نباش��د ش��اهد 
ادامه  نوسان قیمت مواد اولیه خواهیم بود. از سویی دیگر مواد 
پتروشیمی که در بورس عرضه می شود چند دست گذشته و با 

قیمت باال به دست تولید کننده خرد می رسد.
به اعتقاد من تولید کنندگان مواد پتروشیمی بتوانند محصوالت 
خود را به صورت مس��تقیم و خارج از بورس ب��ه صنایع پایین 

دستی بفروشند.
وی با بیان این که در چند س��ال گذش��ته درآمدهای سرشار 
ارزی به جای تولی��د صرف واردات بی رویه کاال از چین ش��د، 
عنوان کرد: متأسفانه با واردات بی رویه انگیزه تولید در کشور 

از بین رفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر این که قیمت واقعی ارز چقدر است، توضیح داد: قیمت ارز 
در بازار باید واقعی ش��ود. البته قیمت واقعی ارز 1۲۰۰ تومان 
نیس��ت، چرا که پایین بودن قیمت ارز در چند س��ال گذشته 

باعث واردات بی رویه کاال به کشور شد.
 به اعتقاد من حدود سه هزار تومان قیمت تقریبا واقعی برای 

ارز در بازار ایران است.
وی افزود: نرخ ارز را نمی توان دستوری تعیین کرد هم اکنون 
عرضه  ارز در بازار توسط بانک مرکزی کافی نیست و بین قیمت 
ارز مبادله ای و قیمت ارز آزاد تفاوت چندانی وجود ندارد، چرا 
که برای دریافت ارز مبادله ای هم هزینه ای بین ۲۰۰ تا 3۰۰ 

تومان به متقاضی تحویل می شود.
در پاسخ به س��ؤالی از آخرین وضعیت شرکت دخانیات گفت: 
ش��رکت دخانیات در برنامه  واگذاری قرار دارد و به جز بخش 
حاکمیتی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل ش��ده 
مابقی آن باید به بخش خصوصی واگذار ش��ود البته ش��رکت 
دخانیات از وزارت صنعت جدا ش��ده اما هن��وز به جایی وصل 

نش��ده اس��ت. منتظریم وزیر اقتصاد نظ��ر نهای��ی را در باره 
خصوصی سازی شرکت دخانیات بدهد.

وی در ادامه با بیان این که طی هفته های آینده ال.س��ی هفت 
طرح فوالدی باز می شود اظهارداشت: اگرچه االن پولی نداریم 
اما تالش می کنیم مش��کالت مالی طرح ه��ای فوالدی را حل 
 کنیم. وی افزود: بهتر بود هفت ط��رح فوالدی با ظرفیت های 
بزرگ تری احداث می ش��دند و اگر من جای مس��ئوالن قبلی 
بودم این طرح ها را با ش��کل فعلی اجرا نمی کردم االن در دنیا 
طرح های ف��والدی با ظرفیت هایی ت��ا 1۰ میلیون تن احداث 

می شود. 
وی با اشاره به این که در دولت هاش��می رفسنجانی پیشنهاد 
دادم اس��م وزارت آموزش عالی به وزارت آم��وزش و فناوری 
تبدیل ش��ود، گفت: البته ب��ه نظر می رس��د وزارت آموزش و 
فناوری فعلی بیشتر اسمش عوض شده و هنوز در زمینه  تبدیل 

تحقیقات به فناوری موفق عمل نکرده است. 
این مقام مس��وول با اش��اره به این که به دلیل مشکالت ناشی 
از تحریم برخی کااله��ای تولید داخل با برن��د خارجی صادر 
می ش��ود، گفت: بانک ها باید مصوبه  دولت مبنی بر گش��ایش 
اعتبار اسنادی با 3۰ درصد ارزش کاالهای وارداتی را اجرا کند.

نعمت زاده در پاسخ به س��ؤالی درباره اخراج برخی از کارکنان 
سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و تهران 
توضیح داد: در چند سال گذشته اس��تخدام های بی حساب و 
کتابی در این سازمان انجام شد؛  مثال دو برابر ظرفیت شرکت 
شهرک های صنعتی تهران استخدام صورت گرفت که این کار 

غیرکارشناسی بود و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با انتقاد ش��دید از طرح 
شبنم و ایران کد گفت: االن طرح شبنم عمال در کشوی همه 
مغازه ها موجود است و طرح شبنم و ایران کد مشکالت زیادی 
هم برای گمرک ایران به وجود آوردند و باعث ایجاد بروکراسی 

شدید در تجارت خارجی کشور شده است.
وی اف��زود: تصمیم گرفتی��م و در حال جمع ک��ردن ایران کد 
هس��تیم، چرا که تاکنون برای هر ایران کد باید یک برگه سبز 
صادر کنیم که باعث بروکراس��ی شدیدی در گمرک و تجارت 
خارجی کش��ور ش��ده اس��ت و با این کار عمال به قاچاق کاال 

رسمیت داده ایم.
وی در برنامه تلویزیونی پایش خاطر نش��ان ک��رد: برنامه  صد 
روزه صنعت، مع��دن و تجارت به رییس جمهور ارایه ش��ده و 
بخش هایی از این برنامه نیز تاکن��ون در قالب مصوبات دولت 

اجرایی شده است.

قیمت واقعی ارز حدود 3000 تومان است

شبنم و ایران کد جمع آوری می شود 
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مریال زارعی بر صندلی کارگردانی 
مریال زارعی یکی از اپیزودهای مجموعه ای با نام »همسایه ها« را کارگردانی کرد، این اولین 
تجربه کارگردانی وی محسوب می شودکه سال ها به عنوان بازیگر در سینما فعالیت می کند.

محمدرضا شریفی نیا نیز تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارد. 
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 اصفهان؛ بهترین گزینه 
برای برگزاری جشنواره 

ابراهیم مرادی برگزاری جشنواره کودک 
در اصفه��ان را بس��تری مناس��ب برای 
افزای��ش کیفیت تولیدات س��ینمایی و 
تلویزیونی در حوزه کودکان و نوجوانان 
دانست و افزود: برگزاری جشنواره در هر 
ش��هری به هنرمندان و کارگردانان آن 
فرصتی را می هد که بتوانند آثاری فاخر 
را تولید کند و به عرصه نمایش بگذارد. 
وی به حمایت مس��ئوالن برگزار کننده جش��نواره از فیلمسازان جوان 
 اش��اره کرد و ادامه داد: در چند س��ال اخیر عوامل اجرایی جش��نواره 
حمایت های مالی و معنوی زیادی را از فیلمسازان جوان داشتند و با این 
اقدام انگیزه آنها را برای تولیدات خاص و ویژه بیش��تر کردند.این تهیه 
کننده فیلم اصفهانی با اش��اره به ضرورت برنام��ه ریزی های الزم برای 
تداوم جشنواره در اصفهان اظهار داش��ت: اصفهان بهترین گزینه برای 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان است و در 
کنار برنامه ریزی برای حفظ تداوم باید نسبت به ارتقای کیفی جشنواره 

و تولیدات ارایه شده در آن نیز توجه داشته باشیم.

 هفته فرهنگی روسیه
 میهمان فرشچیان 

مجتمع فرهنگی - هنری استاد محمود 
فرش��چیان طی روزهای پایانی آبان ماه 
میزبان هیأت��ی بلند پای��ه ازهنرمندان 
روس��یه درقالب هفته فرهنگی روسیه 
درای��ران خواه��د ب��ود. مدیرمجتم��ع 
فرش��چیان با اعالم این خبر گفت: این 
س��ری از برنامه ها که در ادامه برگزاری 
برنامه ه��ای متقابل فرهنگ��ی و هنری 
فیمابین دو فرهنگ غنی ایران و روس��یه اس��ت، می تواند اساس اصلی 

ارتباطات عمیق در همه حوزه ها را به دنبال داشته باشد. 
وی در تش��ریح این برنامه افزود: در این میهمانی و میزبانی که ش��امل 
 بخش های مختلفی اس��ت،  مخاطبان ایرانی و اصفهان��ی با گونه های

 مختلفی از فرهنگ فولکلر و رسمی روسیه آشنا خواهند شد. . 

 رییس سازمان سینمایی کشور
 به اصفهان می آید

اصفهان روز پنج شنبه 25 مهر ماه میزبان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و رییس سازمان سینمایی کشور می شود.

گفتنی است دکتر ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس 
سازمان سینمایی کشور با سینماگران اصفهان نشست خواهد داشت.

قسمت دوم »عقاید یک آکتور 
سینما« در شبکه نمایش خانگی 
مجموعه »عقاید یک آکتور سینما« در هشت دی وی دی مشتمل بر 
گفتگوی دو نفره بین هنرمندان سر ش��ناس و محبوب کشور، درباره 

عقاید و زندگی خصوصی آنها تهیه و تولید شده است. 
قس��مت دوم مجموع��ه ویدئویی»عقای��د ی��ک آکتور س��ینما« به 
کارگردانی منیژه حکمت در ش��بکه نمایش خانگی، توزیع شد و در 

دسترس مخاطبان قرار گرفت.
قس��مت دوم این مجموع��ه ویدئویی 
دربرگیرن��ده گفتگوی صری��ح ریما 
رامین فر با علیرضا خمس��ه و س��اره 
بیات با رض��ا یزدانی درب��اره عقاید و 
زندگ��ی خصوصی آنهاس��ت. مجری 
طرح مجموع��ه »عقاید ی��ک آکتور 
سینما« پگاه آهنگرانی است و بهمن 
کیارس��تمی مدیر فیلمب��رداری این 
مجموع��ه ویدئویی اس��ت. مصطفی 
خرقه پوش به عنوان مش��اور و منیژه 
حکمت و علی سرتیپی تهیه کنندگی 

این مجموعه را به عهده دارند.

اسکار جایگاهی نمادین
گ�روه فرهنگ - س��ینمای ای��ران در آس��تانه بذل و 
بخشش��ی جدید دغدغه اش فرس��تادن فیلم به اس��کار 
امسال شده است. اما مناسبات ورود به چنین جایگاهی 
نمادین در محدوده ای بین المللی چیست؟ چگونه خود 
را برای آن مهیا کنیم.توضیح آنکه اولویت در نگاه آکادمی 
اس��کار، تولید تکنولوژیک ی��ک کاالی صنعتی )ش��ما 
 اثر هنری بخوانید ( و اس��تاندارد تولیدک��ه فاکتور های

 مش��خصی در س��طح جهانی دارد. البته در این جایگاه 
نمادین و خیالی آکادمی اس��کار به جز پشتیبانی کامل 
از س��ینمای تجاری- صنعتی، تالشش رسیدن به جنبه 
ای از اثرهن��ری نیز می باش��د. اما همچون فلس��فه اش، 
نوعی هنر س��اده و قابل فهم از هر چیز. ب��ا این همه چه 
فیلم��ی را باید ب��رای ورود به همچی��ن جایگاهی آماده 
کرد و فرس��تاد. تفکر آمریکایی ها بس��یار صریح و ساده 
در این مورد خواناس��ت.تولید تکنولوژیک بس��یار مهم 
است و اس��تاندارد تولید در سینما یک مسأله مهم  برای 
آکادمی اس��ت که نگاه ویژه ای را ب��ه آن دارند و در عین 
 حال نگاهی هنری،که البته نه در س��طح جشنواره های

 اروپایی که رویکرد هنری آنها بسیار مورد توجه است.
تلکیف آکادمی اسکار مانند همه جشنواره های جهانی و 
همچنین داخلی مشخص است همه آنها سیاسی هستند.  
درروزهایی ک��ه حرف نزدن  هم سیاس��ی اس��ت، چرا 
جشنواره ها نباید سیاسی باشند؟ مهم این است که در این 

جشنواره ها حضور داشته باشیم، در جایگاهی نمادین.
تکلیف ما اما هنوز نا مشخص است. در سینمای ایران هر 
روز یک فیلم در مراحل اولیه ی��ا در مراحل فنی به دلیل 
مشکالتی )بخوانید مالی ( تعلیق می شود. پیدا کردن یک 
فیلم، فقط یک فیلم در س��ینمای ایران آن هم با شرایط 

تولید استاندار جهانی کار شاقی هست. واقعا هم هست.
فیلم های هر جوره را که کن��ار بگذاریم فیلم های کمی 
هستند که فیلمساز فقط قصدش فیلم ساختن نبوده بلکه 
فیلم خوب ساختن را هم به برنامه اش اضافه کرده. یعنی 
فیلم به مثابه اثر هنری چیزی بیش��تر از خودش باش��د.

چیزی بیشتر از یک فیلم، تا بتواند فقط فیلم باشد.
فیلمی که برای آکادمی اسکار می فرستیم یک فیلم هر 
جوره نباید باشد. بلکه ما برای حضور در جایگاه نمادینمان 
باید فیلم��ی را انتخاب کنیم که تولید اس��تاندارد آن در 
سطح بین المللی یک پروسه حرفه ای را طی کرده باشد و 

حداقل شان نمادین سینمای ایران حفظ شود.
با این اوصاف چند فیلم در این سینما با این استاندارد ها 

می شناسیم؟

آوازه��ای  صحنه ه��ای  همیش��ه 
جمال 
نوروزباقری

دسته جمعی در س��ینما جذاب است 
مگر این که فیل��م خیلی فیلم ناخوش 

احوالی باشد.
 اتفاقا این جذابیت باعث شده تا کارگردانانی که کمی باسلیقه تر 
از بقیه بوده اند، لحظاتی را در فیلم هایش��ان چه در شادی چه 
در غم با اس��تفاده از گنجاندن آواز های دس��ته جمعی انرژی 
مضاعفی را به آن تزریق کنند و ش��ش دانگ حواس مخاطب 

را جمع کنند. 
مهدی کرم پور از همین دس��ته کارگردان هاس��ت که از قضا 
همیشه جاهای خوبی را برای گنجاندن موسیقی در فیلم هایش 
در نظر می گی��رد و از میان همی��ن تعداد مع��دود فیلمی که 
س��اخته یکی کال به موس��یقی اختصاص داش��ته و ترانه اش 
 از مع��روف ترین قطعات موس��یقی پاپ این س��ال ها ش��ده

 است.
 پای ثابت موس��یقی هایش هم برزو ارجمند و کارن همایونفر 
بوده اند. باران که می آی��د اولین دعوای امیر )به��رام رادان( و 

شیرین )مهناز افشار( اتفاق می افتد. 
کمت��ر فیلمی هم هس��ت ک��ه در آن صحن��ه باران باش��د و 
موس��یقی در کار نباشد. اما موس��یقی در این اثر هم همچون 
س��ایر آثار ملودرام همایون فر غلیظ نیس��ت. همیش��ه ترمز 

احساساتش زیر پای آهنگ ساز است. هیچ قصد و نیتی هم برای 
 شورکردن بیشتر صحنه های احساسی و عاشقانه فیلم در کار

 نیست. 
پیان��و و ترومپ��ت در ای��ن فیل��م حض��وری پررن��گ دارند 
و همی��ن باعث می ش��ود تا ح��ال و هوای موس��یقی» جرم« 
در ذه��ن تداعی ش��ود، با این تف��اوت که موس��یقی» جرم«  
در مقایس��ه ب��ا »پل چوب��ی«  ب��ه مرات��ب ملودیک ت��ر بود 
و ای��ن یک��ی بس��یار تماتیک.»پ��ل چوبی« تم مش��خصی 
دارد که ب��ه اش��کال مختلف تک��رار می ش��ود و ب��ه فراخور 
 صحنه ها و البته س��ازها واریاس��یون های متنوع��ی را تجربه

 می کند.
به نظرم کلیدی ترین ساز در موسیقی»پل چوبی« سنتور است. 
سنتور صدای »پل چوبی«  اس��ت. بوی کتلت های دایی ناصر 
و کافه روزگار اس��ت. طعم رفتن جوانانه به درکه و تازه کردن 
خاطرات قدیمی اس��ت. اگ��ر در ضیافت بهرام س��عیدی یک 
ملودی قدیمی را بازسازی و آن را به تم اصلی فیلم تبدیل کرده 
بود، حاال همایون فر با استفاده از تکرار یک تم و اجرای آن در 
سکانس های مختلف با سازهای گوناگون سعی کرده فضاسازی 

بخش خاطره انگیز فیلم را انجام دهد. 
سعی کرده ترجمان موسیقایی مناسبی برای شیرینی و تلخی 

وقایع فیلم انجام دهد.

نقش موسیقی درونی و استفاده از افکت های صوتی هم در این 
فیلم دسته کمی از موس��یقی ندارد و در لحظاتی اتفاقا خیلی 
هم تعیین کننده است. مثال وقتی شیرین ایران را ترک می کند 
و امیر در حال تماش��ای مناظره های انتخاباتی سال هشتاد و 
هشت در فرودگاه امام خمینی نشسته و چایش را هم می زند و 
هم زدنش را تند و تندتر می کند تا در صدای تیک آف هواپیما 
فید می شود. یا صدای دلخراش کشیدن ناخن امیر روی سنگ 
اوپن آشپرخانه بعد از تماس دوس��تش از دوبی و گرفتن یک 

خبر ناگوار. 
همینط��ور روی صحن��ه ی 
حرک��ت  زیب��ای  بس��یار 
دوربین از طبقات ساختمان 
نیم س��اخته و پخش ش��دن 
قطع��ه ی »همه با ی��ک نام 
و نش��ان«  با صدای س��االر 
عقیلی که ب��ا پخش چندین 
باره اش در روزهای انتخابات 
موسیقی آش��نای آن روزها 
 ب��رای هم��ه ی ایرانی ه��ا

 بود.
اگر ص��دای س��نتور صدای 
خاط��رات و محله ی قدیمی 
امیر اس��ت، صدای ترومپت 
در بسیاری از لحظات مشابه 
م��ارش عزا و اوض��اع قمر در 

عقرب زندگی اوس��ت. نیم��ه تاریک و س��ردرگم زندگی او را 
ترومپت نواخته و نیمه کمی خجس��ته ترش را سنتور. پیانو و 
سازهای زهی هم این وس��ط در رفت و آمدند تا فضا را تلطیف 
کنند. بهترین قطعه ی موس��یقی »پل چوبی«  سکانس فیلم 
دیدن نازلی)هدیه تهرانی( و امیر در کافه روزگار و آمدن او به 

آنجاست. 
 س��ر زدن ب��ه کوچ��ه دردار و محل��ه قدیمی و ج��ان گرفتن

 یکباره ی موس��یقی. از این صحنه به بعد اس��ت که موسیقی 
 حال و هوای ت��ازه ای می گیرد و این روند ت��ا پایان فیلم حفظ 

می شود. 
در لحظ��ات پایانی و پیچ ج��اده ای که در ابت��دای فیلم آن را 
دیده ایم و رفت��ن نازلی، ص��دای فلوت هم اضافه می ش��ود تا 
روی صحنه آخر و درختان بی سر کنار س��احل، غربت امیر و 

خاطراتش با بازگشت شیرین رقم بخورد.

 نگاهی به موسیقی فیلم »پل چوبی«

سنتور؛ صدای» پل چوبی «
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سایت رسمی فیلم »تنهای تنهای تنها« رونمایی شدمسابقه» راز چاه امیر«  برگزار می شود

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی عید غدیر خم استان اصفهان از 
برگزاری مسابقه» راز چاه امیر«  همزمان با عید غدیر و دهه 

والیت خبرداد.
حجت االسالم اسماعیل دس��ت افکن در نشست با مسئوالن 
فرهنگی و اجتماعی شهرستان تیران و کرون به مناسبت عید 
غدیرخم اظهار داش��ت: اس��تان اصفهان ظرفیت های خیلی 
خوبی دارد که یکی از این ظرفیت ها گرامیداشت مناسبت ها 

همانند عید غدیر خم است.

وی افزود: دومین مسابقه» راز چاه امیر«  همزمان با عید غدیر 
و دهه والیت امسال با اهدا 110 جایزه نفیس از قبیل لب تاپ، 
گوش��ی تلفن همراه و جوایزی از این قیبل برگزار خواهد شد 
که سال گذشته این مسابقه با بیش از 600 نفر شرکت کننده 

انجام گرفت.
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی عید غدیر خم اس��تان اصفهان 
ادامه داد: مس��ابقه هنرهای تجس��می و تولی��د های هنری 
همانند تندیس نیز به مناسبت عید غدیر خم همراه با همایش 
تجلیل از آثار برتر نیز با همکاری دستگاه های فرهنگی هنری 

استان برگزار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری همای��ش زالل غدیر در هفته آینده 
در دانش��گاه آزاد اس��المی نجف آباد خبرداد و گف��ت: ارایه 
مقاله با موضوع غدیر و والیت توس��ط اس��اتید و دانشجویان 
و پژوهش��گران در این همایش انجام می گیرد و مقاالت برتر 
معرفی خواهد شد.دبیر اجرایی بنیاد بین المللی عید غدیر خم 
استان اصفهان عید غدیرخم را مهم ترین عید شیعیان معرفی 
و تصریح کرد: وظیفه شیعیان برای گرامیداشت و تبیین آن 

بسیار مهم وضروری است.

س��ایت رس��می فیلم »تنهای تنهای تنها« س��اخته احسان 
عبدی پور که هفته گذش��ته جوایز مختلفی از قبیل بهترین 
فیلم را از جشنواره کودک کسب کرد، در آستانه اکران عمومی 

رونمایی شد.
 »تنهای تنهای تنها« در گروه سینمایی استقالل پس از فیلم 

»به خاطر پونه« به نمایش در می آید.
 عالقه من��دان ب��ه بازدی��د از س��ایت ای��ن فیلم م��ی توانند

 به آدرسhttp://ww.tanhamovie.ir/ مراجعه کنند.

 براس��اس این گ��زارش، طراحی س��ایت این فیل��م را آقای
 پور نصیری و طراحی پوس��تر این فیلم را آقای خورش��یدی 

برعهده داشته داشته است. 
فیلم سینمایی»تنهای تنهای تنها«  ساخته احسان عبدی پور 
به زودی  در سینماهای تهران وشهرس��تان ها اکران خواهد 

شد.
»تنهای تنهای تنها«  ب��ه تهیه کنندگ��ی ادریس عبدی پور 
ساخته ش��ده و س��اعد نیک ذات فیلمبردار، مهران ملکوتی 
صدابردار،  بهرام دهقانی تدوینگر و فردین خلعتبری آهنگساز 

این فیلم هستند.
این فیلم داستان پسری است که در روستای اطراف نیروگاه 
اتمی بوشهر )هلیله( با پسر روسی از خانواده مهندسان نیروگاه 
دوست می شود و اتفاقاتی که  برای آن دو رقم می خورد.پخش 
فیلم س��ینمایی»تنهای تنهای تنها«  را حوزه هنری سازمان 

تبلیغات اسالمی برعهده دارد.
 این فیل��م  ب��ه احتمال ف��راوان ب��ا پای��ان اک��ران عمومی

»به خاطر پونه«  از هفته آینده در گروه اس��تقالل به نمایش 
در خواهد آمد.

گروه فرهنگ - گروه موسیقی »رهاب«  طی دو شب 
گذشته موفق ش��د با اجرای قطعاتی از موسیقی استاد 

بنان یاد این استاد موسیقی را در اصفهان زنده کند.
این کنس��رت که توس��ط تنی چند از نوازندگان جوان 
به سرپرس��تی س��یامک بهبهانی و خوانندگی پارس��ا 
حسن دخت روی س��ن رفت، در دو بخش 45 دقیقه ای 
اجرا شد که نوازندگان در هر بخش پنج قطعه از قطعات 

موسیقی استاد بنان را بازخوانی کردند.
س��یامک بهبهانی اظهارداش��ت: من در کودکی عاشق 
قطعات اس��تاد بنان بودم و ب��ا این قطعات موس��یقی 

زندگی کردم.
وی گفت: پس از چند س��ال فعالیت موسیقی در کشور 

تصمیم گرفتم روزی یاد استاد بنان را زنده کنم و امسال 
موفق به این موضوع ش��دم. سرپرس��ت گروه موسیقی 
»رهاب«  تصریح کرد: تأخیر چندساله برای اجرای این 
موسیقی س��بب ش��د تا بنده با خواننده جوان و خوش 
آتیه ایران به نام آقای پارس��ا حس��ن دخت آشنا شوم و 

خوانندگی گروه را به ایشان بسپارم.
وی افزود:  امی��دوارم روزی بتوانم ی��ک قطعه ای مانند 
ایران بسازم و گوشه ای از دین خودم به کشور پر افتخارم 

را ادا کنم.
بهبهانی افزود: من ایرانی هستم و قطعاتی مانندی ایران 
را در همه ژانرهای موس��یقی می پسندم، چون راجع به 
وطن بوده و هیچ افتخاری باالتر از این نیست که انسان 

درمورد افتخارات وطنش اثری را خلق کند.
وی درمورد استقبال مردم از این کنسرت نیز خاطرنشان 
کرد: مردم اصفهان همیشه به من لطف داشته و به نوعی 

همیشه من را شرمنده خود کرده اند.
پارسا حس��ن دخت، خواننده خوش آتیه آواز ایران نیز 
در حاشیه برگزاری این کنس��رت گفت: زنده کردن یاد 
و خاطره اس��تاد بنان به نوعی زنده ک��ردن ارزش های 
موس��یقی اصیل ایرانی اس��ت ک��ه متأس��فانه در برابر 

سبک های غربی در حال رنگ باختن است.
وی اظهارداش��ت: هوی��ت موس��یقی ایرانی ب��ه نوعی 

دس��تخوش هج��وم س��بک های غرب��ی و ناهماهنگی 
نهادهای مربوطه شده است.

حس��ن دخت اف��زود: یکی از مش��کالت پی��ش روی 
افرادی که قصد برگزاری کنس��رت را دارند این اس��ت 
که سالن های س��طح ش��هر با اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هماهنگی مطلوبی ندارند و همین مسأله انرژی 

زیادی را از برگزارکنندگان می گیرد.
وی ادامه داد: ارایه دیرهنگام مجوز کنس��رت و محدود 
شدن زمان برای تبلیغ نیز از دیگر مشکالت پیش روی 
برگزارکنندگان کنسرت هاس��ت ک��ه امیدواریم هرچه 

زودتر بر طرف شود.
در این کنسرت که به مدت دو ش��ب در اصفهان برگزار 
شد قطعات بهار دل نش��ین، رویای هستی، بخت بیدار، 
بالکش، کاروان، دل شکسته، نغمه نوروز و ای ایران اجرا 
شد که هنگام اجرای »ای ایران« مردم از صندلی هایشان 
برخاس��ته و ایس��تاده اجرای این قطعه را تماش��ا و در 

بخش هایی از آن نیز با گروه همراهی کردند.
گفتنی است، کنس��رت »رهاب«، دو ش��ب متوالی در 
تاالر فرهنگی��ان اصفهان، به اجرای هش��ت تصنیف از 
آثار اس��تاد بنان و دو آواز سنتی پرداخت که با استقبال 
 خوب اساتید موسیقی و ش��هروندان اصفهانی رو به رو

 شد.

طی دو شب گذشته

»ُرهاب« یاد استاد بنان را در اصفهان زنده کرد

کارگردانانی که 
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از بقیه بوده اند، 
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 اداره کل راه آهن اصفهان

آگهی مناقصه یک مرحله ای 
شماره 43/92/11

اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره كل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابرآئين نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به روش ارزيابی ساده ) ماده 11( به شرح زير 
اقدام نمايد.

 1- ش�رح مختصر موضوع مناقصه : انجام خدمات اپراتوری تلفن و تحويل و تحول بی س�يم و پاس�خگويی به ديسپچر ش�بكه راديويی طبق
 شرح خدمات 

2- مدت و محل انجام کار : يكسال شمسی در ايستگاههای اداره كل راه آهن اصفهان 
1-2- داشتن گواهی صالحيت از اداره كل كارو امور اجتماعی الزامی است .

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : حداكثر تا ساعت 14 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 92/7/30 با در دست داشتن معرفی نامه كتبی به 
نشانی : اصفهان - جاده شيراز - بعد از ترمينال صفه- ايستگاه راه آهن- امور قرار دادها 

4- مهلت و محل تحویل پیشنهادات : حداكثر تا ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 92/8/13 به نشانی : دبيرخانه امور اداری
5- زمان و محل تشکیل جلسه مناقصه : ساعت 13 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 92/8/14 به نشانی : دفتر مديريت اصفهان 

6- هزینه اسناد : مبلغ )300000( ريال  بحساب سيبا به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن بنام اداره كل راه آهن اصفهان 
HTTP://IETS.MPORG.IR 7- آدرس سايت پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 آرمان قهرمان مسابقات
 فوتبال جوانان نجف آباد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد 
مسابقات قهرمانی فوتبال باش��گاه های نجف آباد رده سنی جوانان 
با حضور7 تیم به ص��ورت دوره ای در زمین چم��ن آزادی امیرآباد 
از م��ورخ92/7/1 لغای��ت92/7/22 برگزار و پ��س از انجام21 بازی 
تیم های آرمان، ی��اران جوزدان، تربیت به ترتیب مقام اول تا س��وم 

را کسب نمودند.

گروه دوچرخه سواری پرواز نجف آباد 
عازم مشهد مقدس می شوند

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد 
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، گروه دوچرخه سواری پرواز 
آقایان سید حمید حسینی، محمدرضا اس��ماعیلی، حامد پزشکی، 
محمد امینی و رسول خدایی س��اعت10 صبح روز سه شنبه مورخ 

92/7/23 از خیابان میرداماد عازم مشهد مقدس شدند.

درگیری با فیلمبردار مدیاست؛ 
جنجال جدید سوپرماریو 

مهاجم تیم ملی ایتالیا بالوتلی همراه با سایر هم تیمی هایش پس از 
انجام تمرینات در فلورانس، با قطار، راهی ناپل شدند تا خود را برای 
بازی امشب )سه شنبه( با ارمنس��تان آماده کنند، اما در میانه راه با 
یکی از فیلمبرداران ش��بکه  مدیاس��ت ایتالیا درگیر شد. تالش اول 
بالوتلی برای دور کردن این فیلمبردار موفقیت آمیز نبود و به همین 
خاطر برای دومین بار به او ضربه ای وارد کرد و دوربینش را به زمین 
انداخت. اگرچه اقدام بالوتلی ب��ا توجه به جنجال های فراوانی که در 
طول حرفه اش به پا کرده است، چندان تعجب آور نبود، اما با توجه به 
این که شبکه مدیاست متعلق به س��یلویو برلوسکنی رییس باشگاه 

میالن است، این اقدام او جنجال برانگیز تر شد.

 لیگ بدمینتون استان را
 برگزار می کنیم

رییس هیأت بدمینتون استان اصفهان گفت: لیگ بدمینتون استان 
را تا حدود یک ماه دیگر برگزار می کنیم. س��روش اسماعیلی اظهار 
داشت: در حال برنامه ریزی برای استعدادیابی جدید هستیم و از هفته 

آینده این کار در مدارس آغاز می شود.
وی تصریح ک��رد: در بحث همگانی کردن بدمینتون به دلیل کس��ر 
بودجه ای که داشتیم، نتوانستیم این کار را ادامه دهیم. رییس هیأت 
بدمینتون استان اصفهان ادامه داد: بیش��ترین نیرو و کار خود را بر 
روی پایه ها و استعدادیابی گذاش��ته ایم و در عین حال بازیکنانمان 
نیز مشغول انجام تمریناتشان هستند، هرچند از طریق فدراسیون 
برنامه ای اعالم نشده اس��ت. وی تأکید کرد: در حال حاضر مشغول 
انجام رایزنی با باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هستیم تا بتوانیم تیمی 
از استان اصفهان را با نام این باشگاه در رقابت های لیگ برتر شرکت 
دهیم. اسماعیلی افزود: با دو باشگاه دیگر نیز در حال صحبت هستیم 
تا بتوانیم تیمی از اس��تان اصفهان را در رقابت های لیگ برتر داشته 
باشیم. وی در پاسخ به این سؤال که چرا لیگ استان در حال حاضر 
برگزار نمی شود، گفت: صحبت هایی در این زمینه انجام شده و قرار 
اس��ت به احتمال زیاد لیگ اس��تان را تا یک ماه دیگر برگزار کنیم. 
رییس هیأت بدمینتون اس��تان اصفهان ادامه داد: امیدواریم هرچه 
سریع تر مشکالت مالی برطرف شود تا بتوانیم برنامه های خود را در 

راستای ارتقای رشته بدمینتون در استان انجام دهیم.

 آغاز رقابت های 
بوکس قهرمانی اصفهان

دبیر هیأت بوکس اس��تان اصفهان گفت: رقابت های بوکس قهرمانی 
استان با شرکت 95 بوکسور آغاز شده است.

مهدی ش��فیعی در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: 
رقابت های بوکس قهرمانی استان با شرکت 95 بوکسور در قالب 15 
تیم از سراسر اس��تان آغاز شده اس��ت. وی تصریح کرد: برنامه ریزی 
کرده ایم تا پایان سال جاری س��ه دوره مس��ابقات قهرمانی استان را 
برگزار کنیم و در جلس��ه ای هم که به این منظور داشتیم، قرار بر این 
شد تا هزینه های خودمان را کم کرده و حتی داورانمان را نیز به صورت 
رایگان به خدمت بگیریم تا بتوانیم رقابت های مختلف را در اس��تان 
برگزار کنیم. دبیر هیأت بوکس اس��تان اصفهان ادامه داد: قرار بر این 
شده تا هر دو ماه، یک دوره رقابت استانی را برگزار کنیم که کار بسیار 
خوبی است و من مربی به طور مثال می توانم برنامه ریزی درستی انجام 
دهم و عملکردم مشخص شده و بهانه ای برای کم کاری باقی نمی ماند. 
وی تأکید کرد: نفرات برتر قهرمانی اس��تان به اردونشینان در استان 
اضافه ش��ده و برای رقابت های قهرمانی کشور آماده می شوند. شفیی 
افزود: تمام تمرکزمان را نیز پس از رقابت های قهرمانی استان بر روی 

قهرمانی کشور که در آبان ماه برگزار می شود، می گذاریم.

 بی انصافی است اگر برای
 کمک به کشتی  وارد گود  نشویم
یزدانی خرم/  رییس سابق فدراسیون کشتی

بنده  در موعد مقرر برای حضور در انتخابات فدراس��یون کشتی ثبت نام 
کردم، اما پرون��ده و مدارک من را نگه داش��تند و بهان��ه کردند که باید 
نامه ای به وزیر برای اجازه حضور در انتخابات بنویس��م. آقای س��جادی 
معاون قهرمان��ی وزارت ورزش از این موضوع  اطالعی نداش��ت و وقتی 
موضوع را شنید گفت مدارک 
را بفرستیم. هزینه زیادی از 
بیت الم��ال ص��رف تجرب��ه 
اندوزی مدیرانی مانند ما شده 
است و حاال زمان نتیجه دادن 
آن است. بی انصافی است اگر 
برای کمک به کش��تی وارد 
گود نشویم و خیانت کرده ایم. 

 بولینگ و بیلیارد
 رشته های گرانی نیستند

قیمت یک سانس بولینگ 
برابر است با یک پاکت سیگار

کامران ارب��اب زاده در گفتگو با خبرنگار ف��ارس در اصفهان 
اظهار داشت: رقابت های بیلیارد قهرمانی استان با شرکت 45 
نفر به صورت دوره ای و حذفی در سالن بیلیارد آفاق از دیروز 

آغاز و تا فردا ادامه دارد.
وی تصریح کرد: عالوه بر این مسابقات در آبان ماه رقابت های 
اس��نوکر، مس��ابقات رنکینگ بولینگ و رقابت های جایزه 
بزرگ قهرمانی استان برگزار می شود. رییس هیأت بولینگ 
و بیلیارد استان اصفهان ادامه داد: یک ساعت سانس استفاده 
از رش��ته بولینگ،32 هزار تومان اس��ت که نسبت به سال 
گذشته یک درصد هم با وجود تورم بسیار شدید، اضافه نشده 
است. ارباب زاده  گفت: راه اندازی یک باشگاه بولینگ بالغ بر 
دو میلیارد تومان هزینه نی��از دارد و با وجود این رقم، گمان 

می کنید چگونه این سرمایه گذاری می تواند برگردد؟
وی تصریح کرد: از یک س��اعت بولینگ که32 هزار تومان 
اس��ت، چهار نفر می توانند اس��تفاده کنند که برای هر نفر، 
مبلغ 8 هزار تومان که معادل یک پاکت سیگار است می شود.

رییس هیأت بولینگ و بیلیارد اس��تان اصفه��ان ادامه داد: 
درصورتی ک��ه خانواده ها به طور واقع قصد داش��ته باش��ند 
سالمتی و شادابی خود را مد نظر قرار دهند این ورزش رشته 
چندان گرانی هم نیست. این مسئول تأکید کرد: هزینه یک 
مرتبه رستوران رفتن چیزی در حدود30 تا40 هزار تومان 
می ش��ود که مردم این موضوع را نمی بینن��د، چرا که غذا را 
یک نیاز ضروری می دانند و احس��اس نمی کنند ورزش نیز 
مانند غذا یک نیاز ضروری برای بدن اس��ت. وی یادآور شد: 
پارچه ای که روی میز بیلیارد کشیده می شود و سال گذشته 
متری250 هزار تومان بوده، در س��ال جاری به متری600 
هزار تومان رسیده و یک میز اسنوکر تنها سه میلیون تومان 
قیمت ماهوت آن می ش��ود. رییس هیأت بولینگ و بیلیارد 
اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: قیمت می��ز بیلیارد هم 
از18میلیون آغاز و به50 میلیون نیز می رس��د. این مسئول 
گفت: 42 باشگاه بیلیارد در سطح استان وجود داشته که به 
دلیل مشکالت اقتصادی باش��گاه داران این تعداد هم اکنون 
به11 باشگاه رس��یده اس��ت. ارباب زاده اذعان داشت: قصد 
داریم با تعاملی که با ارگان های ذیربط مانند گمرک، دانشگاه  
و کارخانه ها انجام می دهیم، هر کمکی از دستمان بر می آید 

برای کمک به این رشته انجام دهیم.

زاویه

6
پرسپولیس و البرزگاز همچنان روی دور برد

دومین روز از هفته اول دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر تنیس باشگاه های کشور با برگزاری 3 دیدار به 
میزبانی هیئت تنیس آذربایجان غربی پیگیری شد و در پایان تیم های البرز گاز کیش، پرسپولیس تهران و گاز 

تهران موفق شدند مقابل حریفان خود به برتری برسند.

دور رفت از مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا 
در حالی سه ش��نبه با انجام 9 بازی پیگیری می شود که در یکی 
از این دیدارها، تی��م ملی ایران پس از119روز، با اضافه ش��دن 
بازیکنان جدیدی از جمله دانیال داوری و مهرداد بیت آشور در 

ورزشگاه آزادی میزبان تایلند است.
تیم کی روش که پس از بازی حماسی مقابل کره جنوبی در شهر 
اولسان و صعود مستقیم به جام جهانی؛ یعنی119روز پیش، در 
هیچ مسابقه رسمی و دوستانه دیگری به میدان نرفته است، حاال 
در حالی برابر تایلند صف آرایی می کند که نفراتی همچون اشکان 
دژاگه پس از مدت ها و دانیال داوری و مهرداد بیت آش��ور برای 
نخستین مرتبه ممکن است در ترکیب اصلی آن به میدان بروند.

در کنار حساسیت این مسابقه، نمی توان جذابیت های تماشای 
این بازیکنان را نادیده گرفت. نفرات��ی که به دورگه های فوتبال 
ایران مشهور ش��ده و با این هدف به تیم ملی اضافه شده اند که 
فوتبال ایران در مس��ابقات آینده خصوصا جام جهانی با قدرت 
مضاعف به میدان رفته و عملکرد بهتری را از خود در مس��ابقات 

بین المللی ارایه کند.
تیم ملی ایران که در بازی  های گذش��ته،  لبنان را در ورزش��گاه 
آزادی گلباران ک��رد و در زمین کویت با اش��تباه داوری متوقف 
شد، در این دیدار با هدف پیروزی و حفظ صدرنشینی به میدان 
می آید؛ نتیجه ای که می تواند تا حدودی خیال مردان کارلوس 

کی روش را ب��رای صعود به جام ملت ها راحت کند. البته ش��اید 
ناهماهنگی بین بازیکن��ان جدید و نفرات گذش��ته که حاصل 
برگزار نکردن دیدار دوستانه قبل از این بازی است، یکی از نقاط 
ضعف ایران در رویارویی با تایلند باشد، اما قطعا تجربه و قدرت 
باالی تکنیکی و تاکتیکی مردان ک��ی روش می تواند به پیروزی 

در این بازی کمک کند.
همچنین نباید فراموش کرد این بازی رسمی، می تواند نخستین 
دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران در راه آماده س��ازی عبور از جام 
جهانی2014 برزیل باشد. به همین خاطر مردان کی روش باید 
ضمن ارایه یک بازی منطق��ی، هم به فکر س��ه امتیاز مهم این 
مسابقه و هم در اندیش��ه اس��تفاده بهینه از این دیدار رسمی - 

تدارکاتی باشند.
به نظر می رسد در این بازی کارلوس کی روش از دانیال داوری، 
سیدجالل حس��ینی، پژمان منتظری، مهرداد بیت آشور، هاشم 
بیک زاده، جواد نکونام، آندرانیک تیموری��ان، مجتبی جباری، 
مسعود ش��جاعی، رضا قوچان نژاد و اش��کان دژاگه برابر تایلند 
استفاده می کند؛ تیمی که در دو بازی گذشته شکست خورده و 
قعرنشین بدون امتیاز گروه است، درحالی که ایران با 4 امتیاز و 
تفاضل گل بهتر نسبت به کویت در صدر جدول رده بندی گروه 

B قرار گرفته است.
در این بین نباید تیم تایلند را حریف ضعیفی دانس��ت، حال آن 

که آنها در12مصاف گذشته با ایران طعم پیروزی را نچشیده اند 
و می توانند در صورت غفلت، برای تیم ایران دردسرس��از شوند. 
حتی تس��اوی در این بازی هم نتیجه نه چن��دان مطلوبی برای 
مردان کی روش اس��ت، آن هم مقابل تایلندی که از لحاظ فنی 
فاصله زیادی با تیم های قدرتمند شرق آسیا دارد، ولی قوی ترین 
تیم بین کشورهای جنوب شرق قاره کهن است. در این شرایط 
اما تایلند برای این که بتواند تجربه حضور در جام ملت های آسیا 

را به دست آورد، با هدف کسب امتیاز به ایران آمده است.
تایلندی ها که چندی پیش توسط باش��گاهی به نام بوریرام در 
لیگ قهرمانان آسیا شگفتی ساز ش��دند، این بار می خواهند این 
شگفتی را با تیم ملی خودشان در عرصه مسابقات مقدماتی جام 

ملت های آسیا تکرار کنند، اما 
ج��اه طلبی م��ردان کی روش 
و حضور تماش��اگران بسیاری 
که امیدواریم تمام س��کوهای 
ورزش��گاه آزادی را پر کنند، 
بدون ش��ک س��دهای بزرگی 
 مقاب��ل ای��ن تیم ن��ه چندان

قدرتمن��د آس��یای جن��وب 
و  ک��رده  ایج��اد   ش��رقی 
مهم ترین عوامل برای برتری 

ایران در این بازی خواهد بود.
     دیدار با تیم بدون برد

تیم ه��ای ای��ران و تایلن��د 
تاکنون12مرتبه در مسابقات 
مختل��ف برابر هم ب��ه میدان 
رفتن��د ک��ه در ای��ن بین،9 

پیروزی برای تیم ایران ثبت ش��ده و س��ه مرتبه نی��ز دو تیم به 
تساوی رضایت داده اند. نخستین رویارویی آنها به 23 اردیبهشت 
س��ال 1351 باز می گردد؛ دیداری در چارچوب جام ملت های 
1972 که تیم ایران با هت تریک علی جباری در10 دقیقه پایانی، 

شکست 2 بر صفر برابر تایلند را با پیروزی3 بر 2 عوض کرد.
آخرین بازی دو تیم نیز به روز چهارشنبه نهم بهمن سال 1387 
باز می گردد؛ دیداری که طی آن دو تیم در ورزشگاه راجامانگال 
به تساوی بدون گل رضایت دادند. حاال بعد از 5 سال این دو تیم 
بار دیگر در ورزش��گاه آزادی مقابل هم صف آرایی می کنند که 
در این بین تایلندی ها به فکر رسیدن به اولین پیروزی تاریخی 
خود مقابل ایران هستند و شاگردان کی روش در اندیشه دهمین 

پیروزی مقابل این تیم آسیای جنوب شرقی.

مقدماتی جام ملت های آسیا - 2015 استرالیا؛ استارت برای جام جهانی با تیم جدید کی روش

چهره هایی که تماشاگر جذب می کنند

 نباید فراموش کرد 
این بازی رسمی، 

می تواند نخستین 
دیدار تدارکاتی 

تیم ملی ایران 
 در راه 

آماده سازی عبور 
از جام جهانی2014 

برزیل 
باشد
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بررسی حضور ذوب آهن 
در لیگ برتر بسکتبال

حساب فدراسیون شنا 
بسته و باز شد!

سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در نشس��ت هفته آینده خود درمورد 
بازگشت ذوب آهن به رقابت های لیگ برتر و حضور این تیم در فصل جدید 

این مسابقات تصمیم گیری می کند.
تصمیم گیری درمورد حضور تیم ذوب آهن در مسابقات لیگ برتر با نظر 
سازمان لیگ و س��ایر تیم های حاضر در لیگ برتر در نشست30 مهرماه 
انجام خواهد ش��د. این موضوع در سومین جلس��ه کمیته اجرایی لیگ، 
مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال که یک شنبه برگزار شد، اعالم شد.

دراین  نشست همچنین مقرر شد که گزارش ناظران مسابقات در دو نسخه 
جهت سازمان لیگ و رییس فدراسیون تهیه و تنظیم شود. ضمن این که 
27 مهرماه به عنوان آخرین مهلت برای ارایه مدارک تیم های شرکت کنند 

در لیگ دسته اول باشگاه های کشور تعیین گردید.

در حالی که طلبکار 65 هزار دالری فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو حساب 
این فدراسیون را مسدود کرده بود، ظرف مدت چند ساعت حساب فدراسیون 

باز شد.
محسن رضوانی سرپرست فدراسیون شنا به این طلبکار پیشنهاد داده بود که 
طلبش را به صورت اقساط دریافت کند که با مخالفت طلبکار مربوطه، حساب 
فدراسیون دیروز برای ساعتی بسته ش��د.  طبق اخبار رسیده فرد طلبکار، به 
سرپرست فدراسیون پیشنهاد کرده در ازای طلبش، سمت مدیریتی تیم های 
ملی را به او بدهد! رضوانی در گفتگو با ایسنا با تأکید بر این که این طلب مربوط 
به دوره سرپرستی امیرحسین آیت اللهی بوده است، گفت: با رایزنی دوستان 
وزارت ورزش و جوانان، این مشکل حل شد. خوشبختانه فدراسیون فعالیت 
خود را با قدرت ادامه می دهد و هیچ خللی در روند کارها به وجود نیامده است.

طرفدار امارات هستم نه آرژانتین
»دیه گو مارادونا« در آس��تانه رقاب��ت های جام جهان��ی فوتبال زیر 
17سال گفته به جای این که از تیم کشورش طرفداری کند، طرفدار 
تیم امارات خواهد بود. مارادونا پس از رقابت های جام جهانی2010، 

با مسئوالن فدراسیون این کشور دشمنی پیدا کرده است.

بازگشت ساموئل به تمرین استقالل
تیم فوتبال اس��تقالل در شرایطی برگزار ش��د که جی لوید 
ساموئل پس از غیبت یک هفته ای در جمع آبی پوشان حضور 
پیدا کرد. بازیکنان تیم فوتبال اس��تقالل تمرینات خود را در 

کمپ ناصر حجازی برگزار کردند.

رئال مادرید قرارداد بست
باش��گاه رئ��ال مادرید»تاکوهی��رو ناکای« پس��ربچه 
9س��اله ژاپن��ی را به خدم��ت گرفت. س��ایت مترو در 
خصوص این بازیکن9س��اله ژاپنی می نویسد: باشگاه 
اسپانیایی،تاکوهیرو ناکای از ژاپن را به خدمت گرفته است.
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گروه ورزش  - مینو عابدی کماندار ملی پوش27 ساله اصفهانی 
که تنها دوسال است به این رشته روی آورده، مدال برنز انفرادی 
را در هفته گذشته در مس��ابقات کشورهای اسالمی کسب کرده 
است. خبرنگار ما با وی مصاحبه ایی انجام داده که توجه شما را به 

این گفتگو جلب می کنیم.
چرا عالقه مند شدی که کماندار شوی؟

 رشته تیراندازی با کمان یکی از رشته های دانشگاهی ام بود که 
خیلی از این رشته خوشم آمد و زیر نظر افشین بوکایی تمرینات 

خود را در مجموعه آبشار پیگیری نمودم.
چه مقام های کشوری و بین المللی در کارنامه دارید؟

اول از مقام های کش��وری بگویم که در س��ال91 قهرمان کشور 
شدم، در همین س��ال نایب قهرمانی مس��ابقات آزاد کشوری را 
 کسب نمودم. همچنین مدال طالی مسابقات جایزه بزرگ تبریز و 
مدال طالی مس��ابقات جایزه بزرگ ته��ران را در کارنامه دارم. 

در مس��ابقات بین المللی مدال برنز انفرادی و نش��ان نقره تیمی 
مسابقات کشورهای اسالمی اندونزی را کسب نمودم.

از رقابت های کشورهای اسالمی در اندونزی بگو؟ 
 سطح این رقابت ها بس��یار باال بود، به دلیل این که کشورهایی 
چون مالزی، ترکیه و تیم میزبان حضور داشتند. تیم های مالزی 
و اندونزی رقیبان اصلی ایران بودند که مالزی اول شد و ما باالتر 
از اندونزی در رتبه دوم ایس��تادیم. در تیم ایران به جز  من شبنم 

سرلک از اراک و سکینه قاسم پور از مشهد مقدس بودند.
چه مسابقاتی پیش رو دارید؟

مسابقات آسیایی تایوان را پیش رو  داریم که هفتم آبان ماه به این 
رقابت ها اعزام خواهیم شد و امیدواریم بر سکوی نخست رقابت ها 

تکیه بزنیم،  چراکه دور از دسترس نیست.
مسئولین چه کارهایی باید انجام دهند که این رشته 

پیشرفت داشته باشد؟     
از نظر مالی به این رش��ته نگاه ویژه ای در استان اصفهان داشته 
باشند، از طرفی سایت تیراندازی با کمان را در مجموعه ورزشی 
کوثر ملک ش��هر هرچه زودتر راه اندازی کنند تا افراد مس��تعد 
شناسایی شوند، چراکه مربیان خوبی در اس��تان اصفهان داریم 
که از نظر تجربه در س��طح ملی هس��تند و اگر این مربیان از نظر 
مالی تأمین شوند، می توان پیشرفت محسوسی را در این رشته 

احساس کرد.
حرف آخر؟

اکنون من عضو تیم فوالدماهان هس��تم و  باید از مس��ئوالن این 
باشگاه تشکر کرد که توجه ویژه ای به ورزش های غیر توپی دارند.

میرواحدی:

2 اعزام به رقابت های بین المللی از اصفهان داریم 
مینو عابدی:

امیدواریم بر سکوی نخست رقابت های آسیایی تکیه بزنیم

سرپرس��ت هیأت کش��تی اس��تان اصفهان گفت: ی��ک اردوی 
آماده سازی مشترک بین کش��تی گیران اصفهانی و عراقی انجام 

می شود.
علیرضا میرواحدی در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار 
داشت: مسابقات انتخابی کشتی آزاد بزرگساالن استان اصفهان 
اعزامی به رقابت های فرانس��ه را طی روزهای پنج شنبه و جمعه 
هفته گذشته برگزار کردیم. وی تصریح کرد: طی تعامالتی که با 
فدراسیون داشته و برنامه هایی از قبیل میزبانی  رقابت های کشتی، 
برگزاری مسابقات لیگ در رده های سنی مختلف، برگزاری لیگ 
مناطق کش��ور، اعزام تیم ها به رقابت های مختل��ف، جام اوپن، 
کالس های داوری و مربیگری را اجرا کردیم، فدراس��یون کشتی 
با درخواس��ت ما موافقت کرد تا دو تیم را برای ایجاد انگیزه بین 
کشتی گیرانمان به دو تورنمنت بین المللی اعزام کنیم. سرپرست 
هیأت کشتی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به بررسی های انجام 

شده، کشور فرانسه را برای اعزام کش��تی گیران آزادمان انتخاب 
کردیم و کشتی گیران فرنگی استان نیز به جام جمهوریت در کشور 
قزاقستان اعزام می شوند. این مسئول افزود: این دو اعزام بین المللی 
را فدراس��یون کش��تی به پاس تالش هایی که طی این مدت در 
کش��تی اصفهان انجام شده است به این اس��تان داد. میرواحدی 
افزود: تنها نفرات برتر که عنوان نخست را در رقابت های انتخابی 
قهرمانی استان کسب کرده باشند به رقابت های برون مرزی اعزام 
می شوند. وی با اشاره به رقابت های کشتی فرنگی انتخابی استان 
نیز تأکید کرد: این مسابقات پنج شنبه و جمعه هفته جاری برگزار 
می شود.سرپرست هیأت کشتی استان  اصفهان ادامه داد: در حین 
برگزاری مسابقات کش��تی آزاد رییس کمیته داوران فدراسیون 
کشتی هم عالوه بر نظارت برای کالس کنترل و ارتقای داورانمان 
آمده بودند. این مسئول با اشاره به انتخابات هیأت کشتی استان 
اصفهان تصریح کرد: این طور که گفته می شود اول آبان ماه قرار 
اس��ت انتخابات فدراسیون کشتی برگزار ش��ود و پس از انتخاب 
رییس فدراسیون زمان انتخابات هیأت های استان ها نیز مشخص 
می شود. میرواحدی با اشاره به دعوت اتحادیه کشتی غرب آسیا 
افزود: قرار شده کشتی گیران آزاد و فرنگی اصفهانی به مدت10 روز 
یک اردوی آماده سازی در آبان  ماه را با کشتی گیران عراقی انجام 
دهند و تالش داریم از نفراتی که طی این سال ها زحمت کشیده اند 
آماده و به این اردوی مشترک اعزام کنیم. وی عنوان کرد: سطح 
مسابقات انتخابی استان که در این دوره برگزار شد، بسیار باال بود 
و فکر می کنم با این سه اعزامی که در پیش داریم یک تحول را در 

کشتی اصفهان شاهد باشیم.
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  آغاز ثبت نام جشنواره
 امتنان از كارگران نمونه 

 مدير كل تع��اون،كار و رفاه اجتماعي چهارمح��ال وبختياري گفت: 
ثبت نام مرحل��ه مقدماتي بيس��ت و پنجمين جش��نواره امتنان از 

كارگران و گروه هاي كار نمونه استان آغاز شد.
 داوود ش��يوندي اف��زود: وزارت تع��اون،كار و رف��اه اجتماعي همه 
س��اله در راس��تاي اج��راي م��اده ۱۹۵ قان��ون كار جمه��وري 
اس��امي اي��ران و ب��راي تش��ويق نيروه��اي كارگ��ري مول��د، 
متخصص و مبتكر ب��ه انتخاب و معرف��ي كارگران نمونه س��ال در 
 بن��گاه ه��اي تولي��دي، صنعتي،كش��اورزي و خدمات��ي اق��دام

 مي كند.
 شيوندي افزود:كارفرمايان بنگاه هاي اقتصادي مي توانند براي ثبت 
نام مرحله مقدماتي كارگران و گروه هاي كار واجد شرايط، حداكثر تا 
www.mcls.gov.ir ۱۵ آبانماه امسال به سامانه مربوطه به نشاني 

 مراجعه كنند. 

 بررسي امکان توسعه  جنگل بلوط
 در دانشگاه شهركرد

 امكان توسعه جنگل بلوط در مراتع تخريب شده   استان چهارمحال 
و بختياري در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه شهركرد 
بررس��ي ش��د. به گزارش روابط عمومي دانشگاه ش��هركرد، امكان 
توسعه ي جنگل بلوط غرب در مراتع تخريب شده  استان چهارمحال 
و بختياري براساس ش��رايط اقليمي و توپوگرافيكي، توسط رضوان 
اسماعيلي وردنجاني دانشجوي كارشناس��ي ارشد رشته مهندسي 
 منابع طبيعي_ مرتعداري دانش��گاه ش��هركرد در غالب پايان نامه  
 كارشناس��ي ارش��د با راهنمايي دكترعطااهلل ابراهيمي و دكترعلي 

سلطاني در دانشكده  منابع طبيعي اين دانشگاه ارايه شد.

تکمیل تصفیه خانه فاضالب لردگان 
200 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

معاون مهندسی و توسعه ش��ركت آبفا چهارمحال و بختياری گفت: 
تكميل تصفيه خانه فاضاب لردگان نيازمند 200 ميليارد ريال اعتبار 
ديگر است. قدرت اهلل بيگلری اظهارداشت: در حال حاضر افزون بر ده ها 
 طرح آب و فاضاب نيمه تمام در شهرهای استان در دست اجرا ست 

كه منتظر تخصيص اعتبار است.
 وی با اش��اره ب��ه پروژه های در دس��ت اج��رای اين ش��ركت،گفت: 
تكمي��ل و راه ان��دازی تصفيه خانه فاضاب ش��هر هفش��جان، خط 
انتقال و ايس��تگاه پمپ��اژ آب باغ رس��تم اردل، تكمي��ل مخازن آب 
ش��رب پردنج��ان منظري��ه ش��هركرد و نقنه ب��ه ظرفي��ت ۱0 هزار 
مترمكعب از جمله برنامه های امس��ال اين ش��ركت به شمار می رود.
 بيگل��ری از پيش��رفت 30 درصدی عملي��ات اجراي��ی تصفيه خانه

 فاضاب لردگان، خبر داد و افزود: برای شهرس��تان لردگان تاكنون 
20 هزار متر ش��بكه جمع آوری و خط انتقال فاضاب اجرا شده است 
و عملي��ات اجرايی تكميل تصفي��ه خانه فاضاب اين ش��هر در حال 

انجام است.

اخبار كوتاه
نبود دانشكده علوم قرآني، خأل مهم گسترش فرهنگ قرآن است

مديركل تبليغات اسامي چهارمحال و بختياري، تشكيل مجمع اساتيد قرآني را اقدامي مؤثر در 
راستاي انسجام فعاليت هاي قرآني دانست و گفت: نبود دانشكده علوم قرآني در استان مهم ترين 
خأل درگسترش فرهنگ قرآن است و تشكيل اين مجمع اقدامي مؤثر دراين مسير قرآني عنوان كرد.
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ميردامادی امام جمعه س��امان گف��ت: واليت از 
اساسی ترين اركان نظام اسامی است.

 سيد احمد ميردامادی يک شنبه در نشست هفته 
واليت با بيان اين كه واليت از اساسی ترين اركان 
نظام ا سامی است، بيان داشت: بايد برای حفظ 

واليت تاش های مستمر صورت گيرد.
وی با اش��اره ب��ه توطئه ه��ای اس��تكبار جهانی 
 و فرق��ه ه��ای مذهب��ی در جامع��ه اس��امی، 
اذعان داشت:گراميداشت حادثه غدير يک ارزش 

برای همگان است.
وی با بيان اين كه جش��ن های عيد واليت بايد با 
شكوه برگزار  شود، عنوان كرد: جشن های محلی  
بايد به خوبی در اين شهرستان برگزار و بار معنوی 

بااليی در اين جشن ها مشاهده شود.
وی ادام��ه داد: جوانان بايد در جش��ن های دهه 
واليت حضور پرنگ داشته باش��ند و در برگزاری 

جشن ها به آنها توجه ويژه شود.
امام جمعه شهر سامان با اش��اره به اين كه امروز 

 نظام اس��امی اي��ران يك��ی از قدرتمن��د ترين 
نظام های منطقه است،گفت: اس��ام در توسعه 
و پيش��رفت های كش��ور نقش مهم و ارزنده ای 

داشته است.

 120 عنوان برنامه در شهرستان سامان 
در دهه والیت اجرا می شود

فرماندار شهرستان س��امان گفت: در دهه واليت 
۱20 عن��وان برنام��ه فرهنگی و هن��ری در اين 

شهرستان اجرا و برگزار خواهد شد.
 اسفنديار قربانی در جلس��ه هفته واليت تصريح 
كرد:  كه ۱20 عن��وان برنام��ه فرهنگی، هنری، 
مذهبی و ... در ده��ه واليت در اين شهرس��تان 

برگزار می شود.
وی اظهار داش��ت: برنامه هايی از قبيل تجليل از 
سادات، شب ش��عر غدير، درمان رايگان بيماران، 
پخت ن��ان صلواتی، برگ��زاری جش��ن غدير در 
محات و مس��اجد، برگزاری همايش ش��ناخت 

ابع��اد غدير در دانش��گاه پي��ام نور س��امان ديار 
س��ادات با امام جمعه، نامگذاری يكی از ميادين 
به نام غدير، آذين بندی سطح خيابان و سردرب 
ادارات و ... از جمله برنامه های دهه واليت در اين 

شهرستان است.
وی با بي��ان اين كه عمده برنامه اين شهرس��تان 
برگزاری هماي��ش واقعه غدير در روس��تای چم 
چنگ با حض��ور هيأت های مذهبی شهرس��تان 
 اس��ت ك��ه همزمان ب��ا عيد غدي��ر خ��م برگزار

 می شود، بيان داشت: فعاليت بنياد غدير در اين 
شهرستان آغاز شده است.

قربانی با اش��اره بر اين كه واقعه غدير يک حادثه 
ماندگار در تاريخ اسام است، اذعان داشت: زنده 
نگهداشتن اين عيد بزرگ شيعيان ضروری است.

وی آخرين رس��الت پيامبر را تكميل دين در روز 
غدير خم دانس��ت و بر لزوم حفظ دستاوردهای 

غدير تأكيد كرد.
قربانی افزود: تمهيدات الزم جهت برگزاری جشن 

واليت در مساجد و حسينه ها انجام شده است.

دهه امامت و والیت با 190 ویژه برنامه 
در لردگان گرامی داشته می شود

فرماندار شهرس��تان ل��ردگان گفت: بر اس��اس 
هماهنگی های صورت گرفته افزون بر ۱۹0 برنامه 
ويژه دهه امامت و واليت در س��طح شهرستان و 

بخش های تابع برگزار می شود.
عل��ی زاهدی در نشس��ت س��تاد ده��ه امامت و 
 واليت اين شهرستان، اظهارداشت: دهه امامت و 
واليت فرصت ارزش��مندی ب��رای تبيين مبانی 
فلسفه حكومت اس��امی مبتنی بر واليت فقيه 

است.
وی عيد غدير خم را از بزرگ ترين اعياد اسامی 
دانس��ت و افزود: ضرورت تبيين، ترويج و اشاعه 
فرهنگ غن��ی غدير و تبيين مق��ام و فضايل امام 
علی)ع( در اين دهه مبارک يک ضرورت همگانی 

است.
زاهدی با تأكي��د بر اين كه ده��ه امامت و واليت 
فرصت مناس��بی برای تبيين جاي��گاه واليت در 
جامعه است ،گفت: بايد از ظرفيت عظيم اين دهه 

در ترويج شعائر دينی و اسامی بهره بگيريم.
فرماندار شهرستان لردگان از اجرای برنامه های 
شاخص و مناسب در اين دهه در سطح شهرستان 
خبر داد و گفت: بر اساس هماهنگی های صورت 
گرفته افزون ب��ر ۱۹0 برنامه وي��ژه دهه امامت و 
واليت در شهرس��تان و بخش های تاب��ع برگزار 

می شود.
وی افزود: برگزاری جش��ن ب��زرگ غدير در روز 
عيد غدير در پارک، برگزاری جش��نواره فرهنگی 
ورزشی روستايی عش��ايری، سركشی از خانواده 
شهيد سادات از مهم ترين اين برنامه ها محسوب 

می شود.
زاهدی اف��زود: برگزاری نشس��ت های بصيرتی، 
اجرای برنامه های ورزش��ی از جمله همايش های 
پياده روی و برپايی ايستگاه های صلواتی، برپايی 
نمايش��گاه های عكس و كتاب از ديگ��ر برنامه ها 

محسوب می شود.

3 كاروان بازسازی واقعه غدیر خم در 

شهركرد حركت خواهند كرد
جانش��ين فرمانده��ی س��پاه ناحيه شهرس��تان 
شهركرد گفت: س��ه كاروان بازسازی واقعه غدير 

خم در شهركرد حركت خواهد كرد.
موسی انصاری در جلسه هماهنگی عيد غدير خم 
در شهركرد گفت: برای بازسازی واقع بزرگ عيد 
غدير خم سه كاروان برای بازسازی صحنه غدير 

خم در شهر كرد 
حركت خواهند 

كرد.
ادام��ه  در  وی 
گفت: 3 كاروران 
بازس��ازی واقعه 
عيد غدير خم در 
سه نقطه مختلف 
از سطح اين شهر 
حرك��ت خواهد 
موس��ی  ك��رد. 
انصاری  درجلسه 
هنگ��ی  هما
عي��د غديرخ��م 
درشهركرد افزود: 
اين كاروان ها با 
ه��دف بازخوانی 

واقعه عي��د غدير خم  باعث انتش��ار پيام بزرگ و  
مهم عيد غدير خم خواهند بود.

 موسی انصاری با اشاره به فضايل حضرت علی )ع(
تصريح كرد: بايد با تم��ام توان خود فرهنگ غنی 

علوی را در جامعه گسترش می دهيم.
وی در ادام��ه گفت: فرهنگ عي��د غدير خم بايد 
به نس��ل های جوان و نوج��وان جامع��ه  انتقال 

داده شود.
جانش��ين فرمانده��ی س��پاه ناحيه شهرس��تان 
شهركرد با اش��اره به خطبه های پرمحتوای عيد 
غدير خم، اذعان داش��ت: خطبه های ارزش��مند 
و پر محتوای عيد غدير خم ني��ز  دركاروان های 

بازسازی  غدير خم خوانده می شوند.
موسی انصاری افزود: هدف اصلی حركت كاروان 
انتق��ال پيام عظي��م عي��د غدير خم ب��ه مردم و 

گسترش فرهنگ غنی غديرخم است.

حجت االسالم میردامادی: گرامیداشت عید غدیر، یک ارزش است

والیت از اساسی ترین ارکان نظام اسالمی است 

 عمده برنامه 
این شهرستان 

برگزاری همایش 
واقعه غدیر در 

روستای چم چنگ 
با حضور هیأت های 
مذهبی شهرستان 

است كه همزمان 
با عید غدیر خم 
برگزار می شود
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تحدید حدود عمومی 
دوم سال  نوبت  عمومی  تحدید حدود  آگهی  پیشنویس   103/92/1750/24 651شماره 

1392 اداره ثبت اسنادو امالک میمه

پیرو آگهی های نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود 

قسمتی از امالک حوزه ثبتی میمه را بدین شرح آگهی می نماید.

شماره های فرعی از شماره یک اطاق اصلی واقعات در میمه 

بیگم جان سلطونی فرزند حیدر بیک و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 8   3862

قفیزی چاله رز 

اله  و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت  3964 خدیجه حیدری  فرزند لطف 

نعلبند بمساحت 952 متر مربع  

در روز شنبه 92/8/18 

8367 آقای عبدالحسین نبیان  فرزند عزیز اله  ششدانگ قطعه زمین مزروعی 15 قفیزی 

دشت لورک  

11062 آقای محمد حسین قیم  فرزند غالمحسین ششدانگ قطعه زمین محصور محل 

جوی متروکه در کوی باسیاه بمساحت 38/54 متر مربع  
در روز یکشنبه 92/8/19 

شماره فرعی از شماره 11 اصلی در وزوان

9378 آقای حسینعلی یوسفزاده فرزند حسنعلی ششدانگ محل کوچه متروکه در کوی 

باال بمساحت 30 متر مربع 
در روز دو شنبه 92/8/20

شماره فرعی از شماره 12 اصلی واقع در رباط اغاکمال 

297 خانم فاطمه صاحبقرانی فرزند سهراب خان  ششدانگ یکباب خانه در رباط اغا 

کمال بمساحت 791 متر مربع 
در روز سه شنبه 92/8/21

شماره فرعی از شماره 17 اصلی واقع در ده قاسم آباد 
زمین  قطعه  غیره ششدانگ  و  خان   فرزند حسینقلی  کامران صاحبقرانی   آقای   430

محصور که در آن احداث بنا شده بمساحت 6186/24 متر مربع 

در روز شنبه 92/8/25
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقع در ده ونداده  

1646 آقای محمد آقا جانی  فرزند عباسعلی  ششدانگ یکباب اطاق و فضای جلوی آن 

در خانه حسن  

4039 آقای محمد تقی جورمند فرزند رمضان  ششدانگ یکواحد دامداری  در دشت 

کارسه زار بمساحت 3200/30 متر مربع 
در روز یک شنبه 92/8/26

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان 

262 آقای محمد محمدزاده ازانی  فرزند حسین و غیره  ششدانگ یکباب خانه و برج 

متصل به آن در قلعه 

338 آقای حسین علی اکبری   فرزند حسن و غیره  ششدانگ یکباب خانه در کوی باال 

بمساحت 206/80 متر مربع 

581 آقای ابوالفضل اقدامی    فرزند اصغر ششدانگ قطعه زمین مزروعی ده قفیزی 

باغ کهنه
در روز دوشنبه 92/8/27 

949 آقای قهرمان صالح فرزند بهرام و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی 

پروند بمساحت 153/95 متر مربع  

3947  آقای صمد صمدیان  فرزند علی جان و غیره ششدانگ قطعه زمین محصورمحل 

خانه  بمساحت  تقریبی1163 متر مربع 

4023 خانم معصومه محمدزاده  فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی 

پائین بمساحت تقریبی60 /277 متر مربع

در روز سه شنبه 92/8/28 
4116 خانم مریم عبدلی  فرزند مرتضی ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی باغ کهنه 

بمساحت 232/16 متر مربع  
4424 آقای محمد رضا غازان  فرزند حسین و غیره ششدانگ یکبابخانه در کوی باغ 

کهنه بمساحت 265/86 متر مربع  

باغ  بانوصالح فرزند اسماعیل ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی  4789 خانم شهر 

کهنه بمساحت 75متر مربع  

در روز چهار شنبه 92/8/29

4791 آقای اکبر ابراهیمی   فرزند نعمت اله ششدانگ قطعه زمین  در کوی باغ کهنه 

بمساحت 50 مت  

4797 آقای محرم کریمدوست  فرزند حسین و غیره ششدانگ یکبابخانه و زمین وصل 

به آن در کوی باال بمساحت 351مت  

4834 آقای داود عبدلی   فرزند حسنقلی ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی باغ 

کهنه بمساحت 236/45 متر مربع  

در روز پنجشنبه 92/8/30

پائین  کوی  در  زمین  قطعه  منصور ششدانگ  فرزند  پارسامنش   پریسا  خانم   4835

بمساحت 237/53 متر مربع  

بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  غیره  و  حسن  فرزند  رمدان   حسین  علی  آقای   4852

318/20 متر مربع  

اکبر رمدان فرزند حسن و غیره ششدانگ یکباب خانه در کوی باغ کهنه  4853 آقای 

بمساحت 325/87 متر مربع 

در روز شنبه 92/9/2
شماره های فرعی از شماره 67اصلی واقع در قریه حسن رباط

675 آقای یداله یاوری فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه در کوی باال بمساحت 324 

متر مربع بموجب رای شماره 1295-86/9/18 شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

773 آقای رسول یاوری فرزند حسین و غیره ششدانگ یکباب خانه در کوی پشت قلعه 

بمساحت 312/12 متر مربع 
در روز یکشنبه 92/9/3

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قریه لوشاب

497آقای اسماعیل میرزائی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه در ده لوشاب بمساحت 

418/88 متر مربع 
ده  در  مشجر  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ  احمد  فرزند  گرامی  ابراهیم  آقای   527

لوشاب بمساحت 2352/53 متر مربع 
528 آقای محمد رضا گرامی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه در ده لوشاب بمساحت 

1304/84 متر مربع 
در روز دوشنبه 92/9/4 

529 خانم شهربانو گرامی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه در ده لوشاب بمساحت 

1078/50متر مربع 

530 خانم فاطمه صغرا گرامی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه در ده لوشاب بمساحت 

883/45 متر مربع 

531 آقای مرتضی گرامی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه در ده لوشاب 818/92 متر 

مربع 
در روز سه شنبه 1392/9/5

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا 

نوبه  کوی  در  خانه  یکباب  ششدانگ  غیره  و  اکبر  فرزند  کریمی  ابوالفضل  253آقای 

مساحت 401/26 متر مربع 

نوبه  در کوی  خانه  یکباب  غیره ششدانگ  و  علی   فرزند شیر  توکلی  اکبر  آقای   254

مساحت 690/92 متر مربع 

377 آقای محمد کریمی فرزند عبداله و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ طاهر 

بمساحت 1890/85 متر مربع 
)در روز چهار شنبه 1392/9/6 ( 

شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در قلعه بلند الی بید 

91 آقای اله یار کریمی نیا فرزند رمضان و غیره ششدانگ یک درب باغ موستان در 

کوی قلعه بلند به مساحت 1736/10 متر مربع 

229 آقای عطااله خزاعی فرزند محمد باقر ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی قلعه 

بلند به مساحت 1411 متر مربع 
) در روز پنج شنبه 1392/9/7 (

288 آقای علیرضا توکلی فرزند علی نقی و غیره ششدانگ یک باب خانه در ده موته به 

مساحت 629/10 متر مربع 
به  موته  ده  در  خانه  باب  یک  ششدانگ  غیره  و  محمد  فرزند  ذاکری  علی  آقای   459

مساحت 666/21 متر مربع 

460 آقای مصطفی هدائیان فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه در ده موته به مساحت 

1237/24 متر مربع 
در روز شنبه )1392/9/9 ( 

به مساحت  موته  ده  در  باب خانه  یک  فرزند محمد ششدانگ  توکلی  آقای حمید   462
819/84 متر مربع 

به  موته  ده  در  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  توکلی  حمید  آقای   463
مساحت 530 متر مربع 

) در روز یکشنبه 1392/9/10(

تحدید حدود پالک های فوق به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع خواهد 
آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که 
در روز مقرردر محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آن ها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آن 
ها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 

تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت ظرف یک ماه از تاریخ 

قضائی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 

گواهی تقدیم دادخواست اخذو به این اداره تسلیم نمایند . م الف 7576

حسین نوروز- رئیس ثبت میمه

تحدید حدود اختصاصی 

489شماره 103/92/1610/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین بائره و مشجر 

معروف باغ میر سید احمد و بشماره پالک 10و87 فرعی از شماره 3- اصلی واقع در 

مزرعه بیشه اوره که بنام خانم فاطمه بیگم علیزاده طباطبائی در جریان ثبت می باشد 

بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر 

ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح 

کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  بعمل خواهد  و  در محل شروع   1392/9/5 روز 

مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 

آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنزم الف 186

)تعیین تکلیف( مفاد آراء

تعیین  قانون هیات  نامه  آئین  ماده سه  650 شماره 103/92/1746/24 آگهی موضوع 

صادره  آراء  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 

مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات 

در واحد ثبتی میمه تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 

در  عموم  اطالع  منظور  به  ذیل  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود . در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 

رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  میمه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه 

تقدیم به مرجع قضایی  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک   ظرف 

 نمایند . 

1-رای 262- 1392/6/4 آقای مسعود رسولی فرزند حسین شناسنامه شماره 3334 

وزوان به شماره ملی 6229743991 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/77 متر 

مربع قسمتی از پالک 11/2417 واقع در وزوان خیابان حافظ کوچه شهید مندی در ازاء 

مالکیت مشاعی خریداری شده 

2- رای 263- 1392/6/4 آقای سعید معینیان  فرزند آقا رضا شناسنامه شماره 98 

میمه بشماره ملی 622982604 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 303/67 متر مربع 

در قسمتی از پالک 1/2030 واقع در میمه خیابان مولوی کوچه شهید اسماعیلی در ازاء 

مالکیت مشاعی خریداری شده 

مرتضی  سید  فرزند  نژاد  حسینی  اکبر  علی  سید  آقای   1392/6/4  -264 رای   -3

شناسنامه شماره 91 میمه  شماره ملی 6229843587 در ششدانگ یک باب خانه به 

بیست  در وزوان خیابان  واقع  از پالک 11/4598  مربع قسمتی  متر  مساحت 176/68 

متری معلم خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضا یوسف زاد

4- رای 265- 1392/6/4 آقای مسعود احقاقی فرزند علی جون شناسنامه شماره 78 

میمه به شماره ملی 6229852251 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/97 متر 

مربع قسمتی از پالک 11/4463 واقع در وزوان خیابان بیست متری کوچه 5 جنوبی 

پالک یک خریداری مع الواسطه از مالک رسمی  وراث نجما خاتون احقاقی 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . م الف 7575 
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 92/7/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهار شنبه  1392/8/8
رئیس ثبت میمه 

ابالغ رأی

رسیدگی: شعبه  مرجع   695 دادنامه:92/7/13-  1676/91 شماره  پرونده:  659 کالسه 
22 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای ابراهیم خیر الهی خوانده: آقای نصرت 
اسحقیان نشانی مجهول المکان. خواسته: الزام خوانده / خواندگان به حضور در دفتر 
اسناد رسمی و انتقال رسمی یک دستگاه اتومیبل به تاریخ 92/3/18 شعبه 22 شورای 
حل اختالف به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است ،پرونده کالسه 1676/91 مفتوح و 
تحت نظر میباشد . با مالحظه اوراق و پرونده و اظهارات طرفین ، شورا با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای شورا .در خصوص 
الهی  به طرفیت خوانده خانم نصرت اسحقیان  به  ابراهیم خیر  دعوی خواهان آقای 
خواسته الزام خوانده / خواندگان به حضور در دفترخانه سند رسمی و انتقال رسمی 
ایران 632م57 و همچنین  انتظامی 13  به شماره  پیکان   اتومیبل سواری  یک دستگاه 
پرداخت خسارات دادرسی به استناد رو نوشت مصدق قولنامه مورخه 89/8/8 مبنی بر 
خرید خودرو موصوف توسط خواهان و بررسی محتویات و اوراق پرونده و جوابیه 
به  اسحقیان  نصرت  آقا/خانم  معرفی  بر  مبنی  رانندگی  و  راهنمائی  پلیس  از  استعالم 
عنوان مالک خودرو دعوی ، لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و 
به استناد مواد 198و519 ق.آ.د.م 225،220،219 قانون مدنی خوانده نصرت اسحقیان 
را به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو مورد دعوی و 
همچنین پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20روز قابل 
تجدید نظردر محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد . م الف 7596قاضی شعبه 

22 شورای حل اختالف اصفهان 
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام علی  )ع( :
هنگامی که حضرت ابراهیم علیه  السالم در محاسن خود نشان پیرى و موى سپیدى 
دید، گفت: سـپاس خـداوند جهـانیان را که مـرا به این مرحله از عـمر رسـاند و من 

حتی چشم برهم زدنی معصیت خدا نکردم.

سه شنبه 23 مهر  1392 |9 ذی الحجه  1434
شماره 1155 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان
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 اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 در مقطع تحصیلی ديپلم و فوق ديپلم در سال 1392

شرکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود از ميان واجدين 
شرايط مرد در مقاطع تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم،  از طريق برگزاري آزمون کتبي، آزمون 
مهارت و مصاحبه فني، طب صنعتي، آزمون توانايي جس�ماني و گزينش، به صورت قرارداد 

موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمين اجتماعي اقدام به جذب نيرو مي نمايد.
شرايط عمومي:

1-تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران
2-تدين به دين اسالم يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي

3-نداشتن سوء پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد
4-عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيصالح

5-عدم اشتغال و تعهد خدمت به دس�تگاه هاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و نيز عدم 
بازخريد خدمت و مستمري بگير

6-داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم غير پزشکي
7-داش�تن حداقل 18 س�ال تم�ام شمس�ي ت�ا تاري�خ 1392/08/01 ) متولدين ت�ا تاريخ 

) 1374/08/01
8-داشتن تندرستي و توانائي کامل جس�مي و روحي جهت انجام فعاليت هاي شغلي طبق 

تأييد مرکز بهداشت حرفه اي شرکت فوالد مبارکه 
9- تاييد پذيرفته شدگان توسط هسته گزينش شرکت فوالد مبارکه

شرايط اختصاصي:
1- داشتن مدرک تحصيلي ديپلم يا فوق ديپلم مطابق با مفاد مندرج در اين آگهي

2- دارا بودن حداقل معدل کل 13
3- حداکثر سن 24 سال )متولدين 1368/08/01 به بعد( و حداکثر 25 سال براي متقاضيان 

فوق ديپلم با کد ثبت نام 10
تسهيالت سني:

الف- مدت خدمت نظام وظيفه انجام شده به حداکثر سن اضافه مي گردد.
ب- متقاضياني که در شرکت هاي پيمانکاري مستقر در فوالد مبارکه اشتغال دارند به ازاء هر 
سال سابقه در شرکت فوالد مبارکه )به ش�رط پرداخت حق بيمه( تا سقف 4 سال به حداکثر 
شرط سني اعالم شده اضافه مي گردد. اين دسته از داوطلبين می بايست فرم " تاييد سابقه 
فعاليت در ش�رکت های پيمانکار" را از واحد خدمات پرس�نلي پيمانکاران تحويل و پس از 
تکميل و اخذ تاييديه مربوطه نسبت به تحويل فرم ، حداکثر تا آخرين روز مهلت ثبت نام به 

واحد خدمات پرسنلي پيمانکاران اقدام نمايند.
ج- فرزندان معظم شهدا و جانبازان باالي 25درصد که از طرف بنياد شهيد و امور ايثارگران 

استان اصفهان معرفي مي شوند تا سقف 5 سال به حداکثر سن اضافه مي شود.
تذکر: در هر صورت سن داوطلبان مشمول تسهيالت فوق نمي بايست از 30 سال باالتر باشد.

4-متقاضيان مي بايست بومي يکي از استان هاي اصفهان يا چهار محال بختياري باشند.
تبصره : متقاضي بومي ب�ه متقاضياني اطالق مي گردد که داراي حداقل يکي از ش�رايط زير 

باشند:
الف:   محل صدور شناسنامه آنها يکي از شهرستان هاي اين دو استان باشد.

ب:     محل اخذ ديپلم آنها يکي از شهرستان هاي اين دو استان باشد.
5- محدوده جغرافيايي سکونت براي متقاضيان، حوزه سرويس هاي عمومي اياب و ذهاب 
فعلي شرکت مي باشد و شرکت فوالد مبارکه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه سرويس اياب 
و ذهاب به افرادي که خارج از اين محدوده ساکن مي باشند را نخواهد داشت و هيچ گونه 

مسير سرويس دهي يا ايستگاه جديدي اضافه نخواهد شد.
تذکر: محدوده سرويس دهي شامل: اصفهان، شهرکرد، بروجن، مبارکه، شهرضا، شاهين 
شهر، زرين شهر، سپاهان شهر، بهارستان، فوالدشهر، نجف آباد، باغ بهادران، خميني 
شهر، کليشاد، زازران، والشان، چمگردان، سده لنجان، ورنامخواست، ديزيچه، صفاييه، 
قهنويه، حس�ن آباد، دهنو، کرکوند، مجلس�ي، طالخونچه، دهاقان، پوده، خوراسگان، 
سياهبوم، يزدآباد، سفيد دشت، چرمهين، کچوييه، سهر و فيروزان، کليسان، کافشان، 
زفره، قلعه قاسم، دهسرخ، اراضي، باغملک، لنج، زيبا شهر، نکو آباد، اسماعيل ترخان، 
وينيچه، الو حوض ماهي، قميشلو، درچه، س�ورچه، قهه، يزدان شهر، قهدريجان، قلعه 
اليبيد، قلعه قاسم، علي آباد جمبزه ، حسين آباد کرسگان ، اميرآباد يزدانشهر، بلداجي  

و فرخ شهر مي گردد. 
مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :

1-تکميل فرم اينترنتي تقاضاي ثبت نام که مي بايست با دقت تکميل گردد.
2- اسکن آخرين مدرک تحصيلي منطبق با شرايط آگهي جذب

3- اسکن صفحه اول شناسنامه )در صورت داشتن توضيحات، اسکن صفحه 
توضيحات نيز ضميمه شود(

4-اسکن پشت و روي کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم غير پزشکي
      توضيح: الزم به يادآوري است که تاريخ صدور مدرک تحصيلي و کارت پايان خدمت يا 

معافيت مي بايست قبل از تاريخ اتمام مهلت ثبت نام در آزمون باشد.
5-اسکن عکس 4×3 جديد ) با مشخصات ذکر شده در سايت ثبت نام (

6-پرداخت الکترونيکي مبلغ 000'201 ) دويست و يک هزار( ريال بابت ثبت نام و شرکت 
در آزمون کتبي از طريق سامانه ثبت نام

تذکر: امکان عودت وجه ثبت نام واريز شده به هيچ وجه وجود نخواهد داشت.
نحوه ثبت نام و مهلت آن:

1-هر يک از متقاضيان با توجه به شايستگي، عالقه، جدول پيوست و شرايط اعالم شده ، 
تنها مجازند يک رديف از رسته هاي شغلي)يک کد ثبت نام( مورد نياز را انتخاب نمايند.
2-متقاضيان واجد شرايط، مي بايست از روز  سه شنبه  مورخ  92/07/23  تا روز  يکشنبه  
مورخ   92/7/28 به وب سايت http://www.mohajertc.ir مراجعه و نسبت به ثبت 

نام اقدام نمايند.

3- الزم است متقاضيان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام ، نسبت به تهيه مدارک مورد نياز 
اقدام نمايند.

زمان توزيع کارت و آزمون:
زمان اخذ چاپ کارت ورود به جلس�ه آزمون روزهاي 14 و 15 آبان 92  مي باش�د. همچنين 

آزمون در روزهاي 92/08/16 و 92/08/17 برگزار خواهد شد.
داشتن شناسنامه عکس دار يا کارت ملي در روز آزمون الزامي مي باشد.

تذکر بسيار مهم: متقاضيان مي بايست در طول فرآيند جذب جهت آگاهي از اطالعيه ها و 
نتايج مراحل مختلف ، به صورت مستمر به پايگاه فوق و وب سايت شرکت فوالد مبارکه به 
آدرس   www.msc.ir    مراجعه نمايند. لذا عدم اطالع داوطلب از مراحل و جزييات آزمون 

جذب ، موجب هيچ گونه حقي براي وي نمي گردد.
توضيحات مراحل فرآيند استخدام

فرآيند استخدام شامل مراحل زير مي باشد:
1-آزمون کتبي: شامل آزمون علمي مي شود . س�واالت علمي با توجه به ماهيت هر رسته 
شغلي و رش�ته هاي مورد نياز و مطابق با جدول پيوست طراحي ش�ده و مفاد درسي مورد 

آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد.
2-آزمون مهارت و مصاحبه: نفرات برتر در آزمون کتبي به اين مرحله راه پيدا مي کنند ) چند 
برابر ظرفيت پذيرش در هر رسته شغلي(. اين مرحله شامل آزمون عملي-مهارتي و مصاحبه 

فني-تخصصي در ارتباط با رسته شغلي انتخاب شده مي باشد.
3-طب صنعتي: با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتياز نهايي متقاضيان )با احتساب 
ضريب وزني هر مرحله( نفرات برتر به تعداد درج شده در اطالعيه استخدامي جهت انجام 

معاينات طب صنعتي دعوت خواهند شد.
4-آزمون توانايي جسماني: در صورت تاييد فرد در مرحله طب صنعتي تست هاي استاندارد 

ورزشي با هدف اطمينان از توانايي انجام وظايف شغلي برگزار مي گردد.
5-تشکيل پرونده و گزينش: تشکيل پرونده )شامل: استعالم مدارک ارائه شده، آزمايش 
عدم اعتياد به مواد مخدر، عدم سوء پيشينه و .......... ( و گزينش)مصاحبه و تحقيقات محلي( 

براي تاييد شدگان مرحله قبل انجام مي گردد.
6- شروع به کار: در صورت موفقيت آميز بودن نتايج مراحل قبل، جهت شروع به کار از افراد 

در رسته شغلي انتخاب شده دعوت به عمل خواهد آمد.
تذکرات آگهي:

1- از فرزندان معظم شهدا و جانبازان 25درصد و باالتر ، در صورت شرکت در آزمون و قرار 
گرفتن در ليس�ت مورد تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران اس�تان اصفهان ، در چهارچوب 
 س�هميه هاي قانوني و ش�رايط مندرج در اطالعيه جذب جهت ادام�ه مراحل دعوت بعمل 

مي آيد.
2- با توجه به استعالم مدرک تحصيلي از مراجع ذي صالح به تقاضاي داوطلبان داراي مدرک 
تحصيلي پايين تر و باالتر از مدارک اعالم شده در اين آگهي و همچنين مدارک معادل ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
3- با توجه به اينک�ه آزمونها، ارزيابي نتايج، تعيين محل فعاليت و عنوان ش�غلي پذيرفته 

شدگان نهايي بر اساس رسته شغلي انتخاب شده توسط متقاضي انجام مي شود الزم است 
متقاضيان با دقت باال و با توجه به عالئق فردي نسبت به انتخاب رسته شغلي اقدام نمايند. 
بديهي است امکان تغيير رسته شغلي در طول فرآيند جذب و در طول اشتغال )با درخواست 

شخصي( امکان پذير نمي باشد.
4-پذيرفته شدگان نهايي در کد ثبت نام 10 با مدرک فوق ديپلم صرفا در مشاغل اپراتوري 

به کارگيري خواهند شد.
5-مدارک و مستندات مورد نياز اعالم شده در اين اطالعيه، تا زمان کنترل مدارک دريافت 
نمي گردد و با تکيه بر اصل اعتماد و صداقت، اطالعات اعالم شده از طرف متقاضيان ) شامل 
شرايط اعالم ش�ده در جدول رسته هاي ش�غلي( مالک عمل قرار مي گيرد. چنانچه در هر 
زمان، خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدي 
محروم و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد و در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وي 

جلوگيري و قرارداد وي فسخ خواهد گرديد. 
6-در صورتيکه در طول فرآيند جذب يا پس از شروع اشتغال، داشتن مدرک باالتر براي شرکت 

فوالد مبارکه محرز گردد از ادامه فرآيند جذب جلوگيري يا قرارداد فرد فسخ مي گردد.
7-متقاضياني که قبالً در آزمون هاي جذب نيروی فوالد مبارکه شرکت نموده و پذيرفته نشده اند، 
در صورت تمايل و داشتن شرايط الزم مي توانند مطابق مفاد اين اطالعيه مجدداً در اين آزمون 

شرکت نمايند و هيچ تقاضاي ديگري معتبر نخواهد بود.
8- مواد آزمون کتبي علمي ش�امل دروس عمومي ) رياضي، زبان انگليس�ي، دانش کامپيوتر، 
ادبيات فارس�ي و هوش و اس�تعداد تحصيلي ( به ميزان 25 درصد و دروس تخصصي ) سواالت 
تخصصي هر رسته ش�غلي( به ميزان 75 درصد از امتيازات آزمون کتبي مي باشد. ضمنا آزمون 

داراي نمره منفي و بصورت چهارگزينه اي خواهد بود.
9- شرکت فاقد منازل مس�کوني ، خوابگاه و ... بوده و تعهدي در قبال اسکان پذيرفته شدگان 

نخواهد داشت.
10- معاينات طب صنعتي و آزمون هاي توانايي جس�ماني با معيار توانمندي فردي براي فعاليت 
در مش�اغل مورد نياز صورت مي پذيرد. لذا عدم موفقيت در اين مرحله به منزله منتفي ش�دن 

فرآيند جذب مي باشد.
11- نياز هاي اعالم شده در رسته هاي مختلف اطالعيه بر اساس ساختار سازماني مصوب شرکت 
بوده و هرگونه درخواست شخصي مبني بر تغيير رسته اس�تخدامي و رده شغلي مرتبط با ارتقا 
تحصيلي فرد پس از جذب، از نظر ش�رکت مردود بوده و در اين خصوص تعهد محضري مبني بر 

عدم ارائه مدرک باالتر اخذ خواهد گرديد.
12- متقاضيان بومي شهرس�تان مبارکه و فرزندان کارکنان بازنشسته شرکت فوالد در شرايط 

مساوي در اولويت جذب قرار خواهند گرفت.
13- تعيين محل اشتغال پذيرفته شدگان نهايي بر اساس نياز در هريک از واحدهاي شرکت يا 

تابعه، در اختيار شرکت فوالد مبارکه بوده و قابل تغيير نمي باشد.
14- متقاضيان جهت اطالع از منابع آزمون و ساير جزييات مي توانند نسبت به بارگيري فايل 
راهنماي آزمون که همزمان با ثبت نام در پاي�گاه http://www.mohajertc.ir   موجود 

مي باشد اقدام نمايند.

*  شرکت افراد در آزمون مهارت منوط به ارائه گواهينامه هاي مذکور در زمان ثبت نام مي باشد.   

جدول نيازهاي منابع انساني شرکت فوالد مبارکه در مقطع ديپلم و فوق ديپلم
توضيحاتتعداد نيازرشته - گرايشمقطعکد ثبت نامرسته شغلي

 صرفا جهت اشتغال در مشاغل اپراتوري19مکانيک- ساخت و توليد و قالب سازيفوق ديپلم10ماشين افزار

افراد با تخصص لوله کشي صنعتي )Fitter( در اولويت قرار مي گيرند.55مکانيک-تاسيساتديپلم11تاسيسات

افراد جوشکار و گوج زن به روشهاي TIG و MIG و جوشکار برق و جوشکار 26مکانيک- صنايع فلزيديپلم12جوشکاري عمومي و تخصصي
استيلن در اولويت قرار مي گيرند.

اپراتور توليد ، تعميرات وجرثقيل

افراد داراي تخصص برشکاري در اولويت قرار مي گيرند.7مکانيک- صنايع فلزيديپلم13

صرفا جهت اشتغال در ناحيه آهن سازي94مکانيک-ساخت و توليدديپلم14

مکانيک-ساخت و توليد-مکانيک ديپلم15
116خودرو-صنايع فلزي-تاسيسات

 43برق-الکتروتکنيکديپلم16

 افراد داراي تجربه در زمينه تاسيسات حرارت مرکزي و تهويه مطبوع،43برق-الکترونيکديپلم17
 آسانسورها و درب هاي برقي و اتوماتيک در اولويت قرار مي گيرند.

 صرفا جهت اشتغال در ناحيه فوالد سازي و ريخته گري مداوم22متالورژيديپلم18

صرفا جهت اشتغال در ناحيه آهن سازي و فوالدسازي52رياضي و فيزيکديپلم19

رياضي و فيزيک-تجربي-شيمي-ديپلم20آزمايشگاه شيمي و متالورژي
 5متالورژي

اپراتور مکانيزم سنگين و نيمه 
ا* داشتن گواهينامه پايه يک يا ويژه جرثقيل يا بيل مکانيکي الزامي مي باشد.8کليه رشته هاديپلم21سنگين

 5متالورژي، مکانيکديپلم22بازرسي و کنترل کيفي

آتش نشاني- برق – مکانيک –رياضي- ديپلم23آتش نشان
10متالورژي-صنايع شيميايي

بسته بندي و بارگيري محصوالت 
افراد داراي گواهينامه ويژه ليفتراک و جرثقيل در اولويت هستند. 69مکانيک،متالورژيديپلم24و جرثقيل

 3برق،مکانيک،حسابداريديپلم25متصدي انبار کاال

داشتن توانايي جسماني و فيزيکي باال الزامي بوده و افراد داراي تخصص بنايي 73سراميک، متالورژي،عمرانديپلم26نسوزکاري
و نسوزچيني در اولويت مي باشند
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