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لوکا بوناچیچ س��رمربی تیم فوتب��ال ذوب آهن اصفهان در هفته گذش��ته 
دستیاران خود )هاشم سلطانی و محمد یاوری( را به نوعی نخواست و آن ها 
از جمع سبزپوشان اصفهانی جدا شدند.اما پس از این تصمیم این افراد علیه 
لوکا و سعید آذری مدیرعامل باش��گاه مصاحبه کردند.   هاشم سلطانی در 
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 آیا روحانی
 هزار روز کار کرده است ؟
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شایدناچاربه
استيضاحزنگنهشویم

قيمتواقعیخدمات
درمانیمحاسبهشد

معاون درمان وزیر بهداش��ت با تأکید ب��ر آن که قیمت 
 واقعی خدمات درمان��ی در حوزه ویزی��ت، هتلینگ و 
حق العالج محاس��به ش��ده اس��ت، گف��ت: در صورت 
اصالح منابع س��المت می توان امید داش��ت که امسال 
حرکت خوبی در زمینه واقعی شدن تعرفه های خدمات 
تشخیصی درمانی آغاز شود. دکتر آقاجانی درباره آخرین 

وضعیت تعرفه های تشخیصی درمانی در کشور ...

3

احتمالتوقفعرضه
پرایدازسال۹۴

مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا از آغاز طراحی 
یک پلت فرم جدید برای تولید خودرو توس��ط سایپا و 
با مشارکت یک ش��رکت بین المللی خارجی خبرداد و 
کفت: احتمال توقف عرضه پراید از سال ۹۴ وجود دارد 
ولی صادرات این محصول ادامه می یابد.  س��عید مدنی 
در حاش��یه بازدید رییس س��ازمان تأمین اجتماعی از 
خط تولید سایپا در پاسخ به سؤالی در خصوص طراحی 
پلت فرم جدید توسط این ش��رکت اظهار داشت: طبق 
قراردادی که با یک ش��رکت بین المللی خارجی منعقد 

کرده ایم کار طراحی پلت فرم جدید...

سرقت از کهنساالن اصفهانی 
به صفر رسید

سمهر[
]عك

فرمانده انتظامی استان اصفهان در جمع اصحاب 
رس��انه با بیان این که مهر و آبان سال ۹2 روزهای 
س��یاهی برای قاچاقچیان و س��ارقان ب��ه ویژه در 
س��رقت های خش��ن بوده اس��ت، افزود: با تالش 
مأموران انتظامی در این ب��ازه زمانی بیش از 200 
مورد سرقتی که احساس امنیت را از مردم گرفته 
بود شناس��ایی و مس��ببان آن دس��تگیر و تحویل 
دستگاه قضایی شدند. سردار عبدالرضا آقاخانی  در 
خصوص برخورد با قاچاقچیان و به ویژه قاچاقچیان 
کاال از جمله دارو، البسه خارجی، سوخت و سیگار 
خارجی نیز اظهار داشت: در این زمینه نیز نیروهای 
انتظامی اس��تان موفق شده اند کش��فیات قاچاق 
به ویژه در زمینه اقتصادی را ب��ه اندازه 18 درصد 
افزایش دهند. وی کش��ف بیش از چه��ار تن انواع 
مواد مخدر را از دیگر دستاوردهای مأموران نیروی 
انتظامی اس��تان در ۴5 روز گذش��ته عنوان کرد و 
گفت: در این راس��تا حداقل ۹ باند توس��ط پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان در این مدت منهدم و 

متالشی شده است. فرمانده انتظامی استان اصفهان  
در ادامه به شناس��ایی باندهای س��رقت احش��ام، 
محموله ها و سرقت از کهنساالن در استان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع و 
تالش های شبانه روزی نیروهای انتظامی در حال 

حاضر این نوع سرقت ها به صفر رسیده است.
وی شناس��ایی باند ه��ای س��رقت خ��ودرو و 
موتورسیکلت ها را نیز از دیگر دستاوردهای نیروی 
انتظامی اس��تان در ۴5 روز گذش��ته اعالم کرد و 
ادامه داد: در این بازه زمانی 85 دس��تگاه خودرو و 
۴5 دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شده است.

 رش��د 37 درصدی برخورد با اراذل و اوباش نیز از 
دیگر دس��تاوردها نیروی انتظامی استان اصفهان 
بود ک��ه در ماه های مهر و آبان اتفاق افتاده اس��ت. 
سردار آقاخانی پاکس��ازی محالت و مناطق آلوده 
از این افراد  طی 26 مرحل��ه عملیاتی را عامل این 

موفقیت اعالم کرد.

سردارآقاخانیعنوانکرد:

کتابداری  را  در هفته کتاب علمی تر ببینیم 
 امیرحسین ماه آور پور)کارشناس- مدیرامورکتابخانه ها و

سالن هاي مطالعه س��ازمان فرهنگي تفریحي شهرداري 
اصفه��ان(  - رانگانات��ان دانش��مندی ب��ا فضیل��ت در 

امور کتاب��داری ب��ود.  وی قصد داش��ت روش های علمی 
را در زمینه ه��ای مختلف عل��م کتابداری ب��ه کار  ببرد و  
به ای��ن منظ��ور قواعدی کل��ی ش��امل قوانین اح��کام و 

 اصول تنظی��م ک��رد و درب��اره کارب��رد واژه ه��ای مزبور 
کنوانسیون هایی را برگزار کرد تا اصول  مزبور را در مفاهیم 

مختلف به شرح زیر تثبیت کند.
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پدیدهشوموجدیددرفوتبالایران

کالهبرداریجدیدبانام»سازمانليگ«

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستاناصفهان:

زایندهروددیگرنمیتواند
آبشربمردماصفهانراتأمينکند

130هزارواحدمسكنمهر
دراستانتحویلشد

در اقدامی جدید یک فرد کالهبردار با سوءاستفاده از نام 
مسئوالن سازمان لیگ به دنبال اخاذی است.

مدتی اس��ت که فردی با سوءاس��تفاده از ن��ام برخی از 
مسئوالن سازمان لیگ قصد کالهبرداری دارد. این قضیه 
مربوط به چندین ماه اس��ت و با وجودی که مس��ئوالن 
سازمان لیگ هم هشدار داده اند تا مورد سوءاستفاده این 
 فرد قرار نگیرند اما هنوز هم این اتفاق در حال رخ دادن

 است. این فرد با مربیان و بازیکنان و حتی مدیران تیم ها 
تماس می گیرد و به بهانه کمک به نیازمندان و یا حتی 
جلسه برای دیدارهای دوستانه مثل دیدار پرسپولیس با 

ستارگان میالن از آن ها دنبال اخاذی است.
در جدیدتری��ن اق��دام این ف��رد کالهبردار با ش��اهرخ 

بیانی پیشکس��وت تیم اس��تقالل تماس گرفته و به وی 
گفته برای بازی پیشکس��وتان پرس��پولیس و ستارگان 
میالن قرار اس��ت 7 پیشکس��وت اس��تقالل هم دعوت 
 ش��وند که یکی از آن ها بیانی اس��ت. او حت��ی به بیانی

 می گوید جلس��ه ای قرار اس��ت برگزار ش��ود ولی باید 
 به ش��ماره حس��ابی که او اعالم م��ی کند پول��ی واریز

 شود. نکته قابل توجه این است که این فرد  چندی قبل 
هم با امیر قلعه نویی تماس گرفته و چنین درخواس��تی 
را از او داشته اس��ت. این فرد سوءاستفاده گر با بازیکنان 
زیادی هم به بهانه دعوت به برخی جلس��ات و یا این که 
قرار است به عنوان بهترین بازیکن فنی یا اخالقی انتخاب 

شوند تماس گرفته و از آن ها طلب مالی کرده است. 

در واقع این فرد با بیان این که پول را به شماره کارتی که 
او می گوید بفرستید اخاذی می کند. به گزارش فارس، 
به نظر می رسد این پدیده ش��وم و غیر اخالقی در کنار 
دیگر مشکالت رسوخ کرده در فوتبال در حال رشد است 

و کار از هشدار سازمان لیگ گذشته است.
ترفن��د این فرد ب��ه گونه ای اس��ت ک��ه هر ب��ار با یک 
ش��ماره تلفن تم��اس می گی��رد و بع��د از ای��ن که به 
هدفش می رس��د یا لو می رود ش��ماره دیگری اختیار 
می کند. امیدواریم ت��ا اتفاق جدید دیگ��ری رخ نداده 
مس��ئوالن حراس��ت وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 
 ب��رای گرفت��ن ای��ن ش��خص اقدام��ات الزم را انجام 

دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر حجم سد زاینده رود به ۹۹ میلیون مترمکعب 
رسیده و دیگر نمی توان تنها با اتکا بر آب موجود در سد 
زاین��ده رود انتظار تأمین آب ش��رب مورد نیاز اس��تان 

اصفهان را داشت.
به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، هاشم امینی در سومین جلسه شورای مدیران 
با اشاره به بحران بی آبی در استان اصفهان اظهارداشت: 
حجم سد زاینده رود به ۹۹ میلیون مترمکعب رسیده و 
حجم ورودی و خروجی س��د زاینده رود 1۴ مترمکعب 
 در ثانیه اس��ت و درحالی ک��ه ظرفیت س��د زاینده رود 

یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب است.
وی افزود: هم اکنون میزان آب موجود در سد زاینده رود 
)یک سیزدهم( ظرفیت این سد اس��ت و این در حالی 
اس��ت که پیش بینی های هواشناسی حاکی از آن است 
که بارندگی ها در فصل بارش چندان مطلوب نیس��ت، 
بنابراین در چنین ش��رایطی تأمین و توزیع آب باید به 

خوبی مدیریت  شود. 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: با توجه به این که هم اکنون حجم 
س��د زاینده رود به کم ترین میزان در س��ال های اخیر 

رسیده است .
 از سویی تأمین آب ش��رب از اولویت هاست، بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته مقرر گردید تا اواخر بهمن ماه 
سال جاری 75 حلقه چاه در سطح استان حفر گردد تا با 
در مدار قرار گرفتن این چاه ها بتوان آب شرب مورد نیاز 
مردم را تأمین کرد، چرا ک��ه نمی توان تنها با اتکا بر آب 

موجود در س��د زاینده رود انتظار تأمین آب شرب مورد 
نیاز استان اصفهان را داشت.

 این در حالی اس��ت که با بهره گیری کم تر از آب س��د 
زاینده رود می توان آب موجود را برای استفاده در فصل 

تابستان ذخیره نمود.
امینی چالش مهم اس��تان را تأمین و توزیع آب دانست 
و اعالم کرد: وقوع پیاپی خشکسالی در استان اصفهان 
کمبود آب را در ای��ن منطقه رقم زده اس��ت و در حال 
حاضر چالش مهم استان مسأله آب است که مسئوالن 
امر در استان در تالش هس��تند به نوعی بر مهم ترین و 
اساسی ترین چالش اس��تان غلبه نمایند، بدین ترتیب 
از مدیران ش��رکت آب و فاضالب که در تأمین و توزیع 
آب ش��رب مردم نقش مس��تقیم دارند انتظار می رود 
تالش بیش��تری به خرج دهن��د تا دغدغ��ه تأمین آب 
 ش��رب مردم که مهم ترین اولویت مس��ئولین اس��ت 

برطرف شود. 
وی در ادامه گفت: این در حالی است که مدیران آبفای 
استان با تالش مضاعف در تابس��تان موفق به تأمین و 
توزیع آب شرب مردم در سطح استان گردیدند و بدون 
ایجاد هیچ گونه تنش��ی، آب مورد نیاز م��ردم را تأمین 
نمودند که این امر بیانگر پتانس��یل ب��االی فعاالن در 
شرکت آب و فاضالب است و این تالش ها منجر به اخذ 
رتبه دوم در ارزیابی عملکرد ش��رکت آب و فاضالب در 
 سال ۹1 شد، در حالی که ش��رکت در سال 88 در رتبه

 30 قرار داش��ت و انتظار می رود فعاالن ش��رکت آب و 
فاضالب با تالش مضاع��ف به جایگاه واقع��ی که مادر 

صنعت آب و فاضالب کشور بوده است دست یابند.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
130 هزار واحد مسکن مهر تحویل مردم شده و 3۴ هزار واحد 
آماده تحویل به متقاضیان است. به نقل از روابط عمومی اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان، استاندار اصفهان در شصت 
و هفتمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان که با حضور 
کلیه مدیران دس��تگاه های اجرایی در محل س��الن جلسات 
استانداری اصفهان تشکیل شد اظهارداشت: در دولت تدبیر و 
امید مسکن مهر به مسکن اجتماعی تبدیل شده است. رسول 
زرگرپور به مش��کالت موجود خدمات زیربنایی مسکن مهر 
اشاره و اظهار داشت: دس��تگاه ها با جدیت نسبت به تعهدات 
خود اقدام و در رفع هر چه سریع تر مش��کالت و موانع سر راه 
مس��کن در جهت رفاه مردم ت��الش نمایند.  وی نی��ز در این 
جلسه با ارایه گزارش��ی از روند ساخت پروژه های مسکن مهر 
 استان گفت: 216 هزار واحد مس��کن مهر در شهرهای باالی

 25 ه��زار نفر، زی��ر 25 هزار نفر، ش��هرهای جدید، مس��کن 
روس��تایی و بافت فرسوده س��هم اس��تان اصفهان بوده است 
که از این تع��داد 130 هزار واحد آن تحوی��ل و 3۴ هزار واحد 
آماده تحویل ب��ه متقاضیان اس��ت. محمود محم��ودزاده  با 
اشاره به پیشرفت 75 درصدی پروژه مسکن مهر استان ادامه 
داد: بر اساس بازدید و گزارش کارشناس��ی تیم های بازرسی 
نظام مهندس��ی کیفیت ساخت مس��کن مهر استان اصفهان 
قابل قبول بوده است. محمودزاده ساخت مسکن مهر را در سه 
بخش تعاونی ها، انبوه س��ازان و خود مالکین ذکر کرد و افزود: 
تاکنون 5هزار میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان پرداخت 
شده اس��ت. وی با در نظر گرفتن 5 هزار میلیارد تومان آورده 
متقاضی��ان ارزش اقتصادی پروژه های مس��کن مهر اس��تان 
اصفه��ان را 10 هزار میلی��ارد تومان عنوان ک��رد و ادامه داد: 
پروژه مس��کن مهر اس��تان تاکنون۴30 هزار شغل مستقیم 

ایجاد کرده است.
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آگهی  مناقصه 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
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چهره روزيادداشت

قول فرجی دانا به مجلس به روايت 
حداد عادل

رئیس فراکس��یون اصولگرایان مجلس گفت: م��ا از آقای فرجی دانا 
خواس��تیم این وزارتخانه را عرصه فعالیت سیاسی یک جناح تندرو 

افراطی نکند و وی نیز این قول را داد.
غالمعلی حداد ع��ادل رئیس فراکس��یون اصولگرای��ان مجلس در 
پاسخ به این سؤال که گفته می ش��ود آقای فرجی دانا در کمیسیون 
آموزش و تحقیقات قول داده اس��ت که از افرادی همچون توفیقی و 
میلی منفرد در وزاتخانه اس��تفاده نکند، اظهارداش��ت: چنین قولی 
نبوده است اما ما از آقای فرجی دانا خواستیم این وزارتخانه را عرصه 
 فعالیت سیاس��ی یک جناح تندرو افراطی نکند و وی نیز این قول را 

داد.
رئیس فراکس��یون اصولگرای��ان مجلس همچنین درب��اره موضوع 
اس��تیضاح فرجی دانا نیز تصریح کرد: این موض��وع از زبان برخی از 
نمایندگان مطرح می شود اما هنوز ش��کل نگرفته است و امیدواریم 

مسئله حل شود.

 احتمال حضور محمد خاتمی 
در دانشگاه تهران

سخنگوی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی 
تهران، از تالش این تش��کل دانش��جویی برای حضور س��یدمحمد 
خاتمی - رپیس جمهور پیشین کشورمان - در این دانشگاه خبر داد. 
 محمد رهبری - سخنگو و مس��ئول روابط عمومی انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران - با اعالم این خبر 
گفت: انجمن اسالمی، امسال نیز مانند سالیان گذشته در تالش است 
به مناسبت 16 آذر و روز دانش��جو، برنامه ای را با حضور سیدمحمد 

خاتمی برگزار کند. 
 وی افزود: مس��ئوالن دانش��گاه تهران ب��ا حضور آق��ای خاتمی در 
دانش��گاه مخالفتی ندارند و این مس��أله را به موافقت وزارت کشور 
منوط کرده ان��د. بنابراین با توجه به تغییر فضای کش��ور و انتظارات 
دانش��جویان، امیدواریم جهت برگزاری این برنامه با حضور ایش��ان 
در دانش��گاه تهران، با انجمن اس��المی همکاری و مس��اعدت الزم 

انجام گیرد.

درباره من استعالم شده بود
مشاور وزیر علوم درباره اظهارات اخیر وزارت اطالعات درباره برخی 
از انتصاب ه��ا در وزارت علوم گف��ت: درباره م��ن از وزارت اطالعات 

استعالم شده بود.
جعفر توفیقی مشاور وزیر علوم در گفت و گو با تسنیم، درباره اظهارات 
وزیر اطالعات مبنی بر پاسخ منفی برخی از استعالم ها در انتصابات 
اخیر وزارت علوم گفت: این مساله را باید از آقای فرجی دانا به عنوان 
وزیر علوم بپرسید. وی در پاسخ به س��والی درباره استعالم خودش 
از وزارت اطالعات نیز گفت: در مورد بنده نیز قاعدتا باید از ش��خص 

رئیس جمهور سوال شود.

 دهقان ادعاهای واهی نتانیاهو 
را تکذيب کرد

سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح در پاس��خ به س��ئوال خبرنگاران در خصوص ادع��ای اخیر 
صهیونیست ها و منافقین مبنی بر فعالیت هسته ای نظامی در یکی از 
صنایع دفاعی اصفهان گفت:در آستانه مذاکرات ژنو ، جبهه شکست 
خورده صهیونیس��تی- منافقین برای تخریب روند مذاکرات 1+5 با 
جمهوری اسالمی ایران و گمراه کردن افکار عمومی جهان ، مجدداً 

فعال شده اند.
وزیر دفاع تصریح کرد: بی تردید این ترفند جدید و ادعای کذب که 
آخرین آن نیز نخواهد بود، همچون سایر ترفندها و  نقشه های شوم 
خنثی خواهد شد و این گونه دسیسه ها نمی تواند کوچکترین خللی بر 
اراده جمهوری اسالمی ایران برای پیشبرد مقاصد صلح آمیز هسته ای 
ایران و تداوم منطقی مذاکرات با گروه1+5 ایجاد کند و طرف مقابل 
نیز با توجه به سابقه تاریخی که از این جریان شوم و دروغ افکن دارند، 

نباید اعتنایی به این گونه ادعا ها داشته باشند.

اعالم زمان پرواز ايران به آمريکا
علی محمدی نوریان در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان 
هواشناسی در جمع خبرنگاران گفت: این شرایط برای تسهیل رفت 
و آمد هموطنان خارج از کش��ور انجام می شود و تالش می کنیم از 

ابتدای سال میالدی جدید مقدمات آن فراهم شود.
وی در پاسخ به اینکه آزادسازی قیمتهای حمل و نقل هوایی در چه 
مرحله ای است گفت: با کمک بخش خصوصی و نه دولت تا پایان سال 
جاری زمینه را برای متنوع س��ازی پروازها  و مناطق محروم فراهم 
خواهیم کرد. البته مرحله بعد از متنوع س��ازی پروازها آزادس��ازی 

مسیرهای پرواز است.

توافق با ايران خطری برای 
اسرايیل ندارد

»جان کری« وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری 
مش��ترک با »احمد داوداغلو« وزیر خارج��ه ترکیه، در 
خصوص مذاکرات، بین ایران و 1+5 به ایران اعمال فشار 
کرد تا توافقی را در این نشس��ت نهایی کند که طبق آن 
به جهان ثابت شود که برنامه هسته ای تهران صلح آمیز 
است. وی البته تصریح کرد که انتظارات خاصی از نشست 
این هفته ای��ران و 1+5 در ژنو نم��ی رود و گفت: من در 
خصوص مذاکرات ژنو انتظارات خاصی ندارم جز این که 
ما با حسن نیت مذاکره خواهیم کرد و تالش می کنیم به 
توافق گام اول دست پیدا کنیم. کری همچنین اعالم کرد 
که احترام زیادی برای نگرانی های نتانیاهونخست وزیر 
اسراییل درباره توافق با ایران وجود دارد اما فکر نمی کند 
که این مذاکرات امنیت اس��رائیل را در معرض خطرات 

قرار دهد.

آمريکا آماده پرداخت
 غرامت به ايران است

پای��گاه خب��ری صدای روس��یه روز دوش��نبه نوش��ت: 
ای��االت متح��ده آمریکا ب��ه پرداخ��ت غرام��ت تا 10 
میلیارد دالر برای خس��ارت ناش��ی از تحری��م ها علیه 
ایران آماده اس��ت.پایگاه خبری روس��ی صدای روسیه 
افزود: مقام��ات ایاالت متحده در ح��ال حاضر آماده اند 
با انجام اقدام��ات جبران��ی اقتصادی، به ته��ران اجازه 
 دهند تا 10 میلیارد دالر از دس��ت رفته ای��ران به دلیل 
تحریم ه��ا برگردانن��د. این پای��گاه خبری با اش��اره به 
منابعی در دولت ایاالت متحده آمریکا گزارش می دهد 
 که پیش��نهاد پرداخت غرامت در جلس��ه شش  واسطه 
بین المللی با ایران در مورد مس��أله هسته ای در ژنو در 

هفته گذشته اعالم شد.

قادر به تغییر قاعده بازی ايران 
نیستیم

افراییم هلیوی، رییس پیشین سازمان جاسوسی اسراییل 
گفت: هیچ کش��وری در منطقه االن بر س��ر میز مذاکره 
حضور ن��دارد؛ غیر از ایران، این موض��وع هزینه ای دارد 
 که داری��م آن را پرداخت م��ی کنی��م .  وی گفت: فکر

 نمی کنم ما بتوانیم قاعده بازی را عوض کنیم.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 مسأله مهم ما فرق 
بین حق  و مصلت است 
عماد افروغ/ استاد دانشگاه

به نظر من جدي ترین بحثي که مي توانست در انقالب اسالمي مطرح 
و در جمهوري اسالمي دنبال شود و باید از قبل براي آن مي اندیشیدیم 
همین بحث حق و مصلحت است. من مي خواهم پا را فراتر بگذارم و 
این مسأله را بیان کنم که هر چه مي کش��یم از خلط حق و مصلحت 
است و هر چه مي کشیم توجیهاتي اس��ت که به نام دفاع از مصلحت 
مي شود.. چرا برخي مقام ریاست جمهوري را در سخنان خود در حد 
مق��ام پیامبر ب��اال مي بردند؟ 
آیا این به خاط��ر این بود که 
رییس جمهور وقت از جنس 
و صنف آنه��ا بود ی��ا این که 
می��ان انق��الب و دولت خلط 
مي کردند و ق��ادر به تفکیک 
ای��ن دو نبودند.ای��ن قضی��ه 
به تضعی��ف انق��الب منتهي 

مي شود.
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شهادت رایزن فرهنگی ایران در انفجار لبنان

رایزن فرهنگی ایران در انفجار لبنان به شهادت رسید. شیخ ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی ایران طی این 
انفجار های تروریستی به شهادت رسید.  خاطرنشان می شود که در اثر دو انفجار که ساعاتی قبل رخ داد 

دست کم 15 نفر کشته و بیش از 60 نفر  زخمی شده اند .

احتمال حضور 
جان کری در مذاکرات

 ديپلما سی
 بخشی از مبارزه است

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا از احتمال حضور جان ک��ری در مذاکرات 
کشورهای 1+5 و ایران در ژنو خبر داد.

به گزارش رویترز، جن پساکی با اعالم این موضوع گفت: جان کری از حضور 
در مذاکرات ژنو استقبال می کند و برای آن آماده است اما این به شرطی است 
که حضور وی در این گفتگوها الزم بوده و معنادار باشد. به گفته وی، کری هنوز 
تصمیمی برای حضور در مذاکرات نگرفته و تا زمانی که گفتگوها آغاز نشود، 

حضور وی در گفتگوها مشخص نمی شود. 
در دور قبل��ی مذاکرات، که دو هفته قب��ل در ژنو برگزار ش��د وزیران خارجه 
کش��ورهای عضو 1+5 نیز از روز دوم وارد گفتگوها شده و مذاکرات با جدیت 
دنبال شد که البته کارشکنی وزیر خارجه فرانسه سبب شد تا مذاکرات به نتیجه 

مثبت منجر نشود.

سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص تهدیدات 
نظامی آمریکا علیه کشورمان اظهار داشت: آمریکا حقیرتر از آن است که بتواند 
برای ما دردسر درست کند. وی افزود: بسیجیان برای زدودن استکبار مبارزه 
را ادامه خواهند داد. سردار نقدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آینده مذاکرات 
هسته ای نیز گفت: دیپلماسی هم حوز ه ای از مبارزه است و امیدواریم دشمنان 
هم س��ر عقل بیایند. ما امروز از مش��ی ولی امر پیروی می کنیم و ولی امر نیز 

آزمایش دیپلماسی را مطرح کرده اند. 
وی خاطر نشان کرد: طرف های مذاکره کننده هسته ای ایران به نفع شان است 
که سر عقل بیایند. نقدی در خصوص برخی اظهار نظرها مبنی بر متوقف شدن 
شعار مرگ بر آمریکا نیز تصریح کرد: هر وقت دولت آمریکا دولت معمولی شد 

می تواند، از مرگ نیز معاف شود.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
درباره جلس��ه این کمیس��یون با تیم مذاکره کننده هسته 
ای کش��ورمان گف��ت: »آقای ظری��ف و دیگر اعض��ا تأکید 
 کردند اگ��ر آمریکا تحری��م های جدیدی علیه کش��ورمان 
وضع کند دیگر دلیلی برای ادامه مذاک��رات وجود نخواهد 
داشت و مذاکرات تعلیق خواهد شد.« احمد شوهانی عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: »در 
جلسات قبلی کمیسیون نگرانی هایی از سوی برخی اعضا 
نسبت به روند مذاکرات هس��ته ای و این که نمایندگان در 
جریان جزییات این مذاکرات نیستند ابراز شده بود. منتهی 
آقای ظریف و تیم مذاکره کننده اعالم کرده بودند که با طرف 
مقابل توافق کردند که جزییات مذاکرات محرمانه بماند. وی 
افزود: »لذا برای رفع این سوء تفاهمات جلسه میان اعضای 
کمیسیون و تیم مذاکره کننده ترتیب داده شد. در ابتدای 
این جلس��ه آقای ظریف حضور نداش��تند و آقای عراقچی 
گزارش کاملی از مذاکرات اس��تانبول ت��ا مذاکرات اخیر در 
ژنو ارایه دادند و درباره کلیات مذاک��رات صحبت کردند.« 
وی اظهارداشت: »س��پس آقای ظریف وارد جلسه شدند و 
به سؤاالت اعضای کمیسیون پاسخ دادند. ایشان بر دغدغه 
های نمایندگان تأکید کردن��د و عنوان نمودند حقوق ملت 

قابل مذاکره نیست و خطوط قرمز حتما رعایت می شود.«

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان این که به خاطر 
کسانی که در پرونده فساد کرسنت مشارکت داشتند نباید از 
حقوق ملت کوتاه آمد، گفت: مجلس پیگیر قرارداد کرسنت 
است، تاکنون جلساتی را با وزیر نفت داشته ایم و در صورتی 
که تذکر و سؤال از وزیر نفت در این باره به نتیجه نرسد ناچار 
به استیضاح می شویم.  الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه 
بودجه مجلس در خصوص تقاضای جمعی از نمایندگان برای 
بررسی پرونده قراردادهای نفتی کرسنت، توتال و استات اویل 
در کمیسیون انرژی اظهار داشت: هدف ما از پیگیری قرار داد

 دفاع از حقوق ملت ایران در دادگاه الهه اس��ت. وی با بیان 
این که نباید به خاطر کس��انی که در پرونده فساد کرسنت 
مشارکت داشتند از حقوق ملت کوتاه آمد و دولت جدید باید 
وظیفه خودش را دراین خص��وص انجام دهد، گفت: در این 
 موضوع از وزیر نفت سؤال کردیم و جلساتی را نیز داشته ایم. 
نادران با بیان این که هنوز جلس��ه رسمی با زنگنه نداشتیم 
و منتظریم تا کمیس��یون زمان این جلسه را مشخص کند 
گفت: اگر تذکر و سؤال از وزیر نفت به نتیجه نرسد ناچار به 
استیضاح می شویم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ 
به این سؤال که دلیل دفاع زنگنه از قرارداد کرسنت چیست 
گفت: من نم��ی دانم؛ وزیر نفت باید ب��ه مجلس توضیحات 

خود را ارایه کند.

افخم سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی گفت: ممکن است 
ماهیت برنامه ها و ابعاد فنی طرح های هسته ای کشور به 
دلیل مسایل مختلف طبق برنامه های از پیش تعیین شده 

پیش نرود اما توقفی هم رخ نداده است.
افخم در پاسخ به س��ؤال دیگری درباره پیش بینی وی از 
مذاکرات پیش روی ژنو تصریح کرد: ما مس��یر مذاکرات 
را واق��ع بینانه و با خوش بینی بررس��ی و آغ��از کرده ایم 
اما براس��اس اراده سیاسی و حس��ن نیتی که وارد شدیم 
امیدواریم در مس��یر احقاق حقوق ملت ای��ران به نتیجه 

برسیم. 
وی در ادامه گفت: امیدواریم در این مذاکرات هم نگرانی 
های ط��رف مقابل و ه��م نگرانی ه��ای ایران رف��ع و در 
عین حال حقوق ملت ایران حفظ ش��ود و به رفع تحریم 

بینجامد.
س��خنگوی وزارت امورخارجه در ادامه درخصوص اقدام 
اخیر اتحادیه اروپا در تحریم چند ش��رکت و نهاد ایرانی 
گفت : این اقدام از نظر ما جهت دار بود و اقدامی سیاسی 
تلقی می ش��ود. افخم تصریح کرد : انتظ��ار داریم در این 
زمان نه تنها از اقدامات تش��دیدی جلوگیری ش��ود بلکه 
باید اقدامات اعتمادساز انجام ش��ود و این اقدام اتحادیه 

اروپا را رد می کنیم.

س��ردار احمدی مقدم درباره ح��وادث کهریزک گفت : من 
تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکرده ام که صبح روز جمعه 
جلس��ه ای پیرامون اتفاقات آن زم��ان برگزار ش��د و آقای 
مرتضوی اصرار داشت که افراد دس��تگیر شده به کهریزک 

منتقل شوند. 
من مخالفتم را به صراحت اعالم کردم و گفتم آنجا نه تنها جا 

نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. 
وی در ادامه عنوان کرد : اما مرتضوی اصرار داش��ت که این 
افراد دستگیر ش��ده چاقو، قمه و زنجیر داشته اند و از همین 
حیث اراذل و اوباش محسوب می شوند که من در آن جلسه 
عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم 
و مخالفت ناجا نیز ثبت شد. وی افزود : اما من در آن جلسه 
به یک نفر عنوان کردم که به بچه های کهریزک بسپارید اوال 
حواسشان باشد که این افراد در بند جداگانه و میان اراذل و 
اوباش فرستاده نشوند و در ثانی بدرفتاری با آن ها نکنید، اما 
همین دهان به دهان گشتن و این به آن بگو، باعث شد که این 
تأکیدات من به مرحله اجرا نرسد و آمده بودند در هر بند که 
ظرفیت 50 تن را داشت، 170 تن را جا دادند و قبول کنید در 
گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد 
نیس��ت، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این 

محل کم امکانات دارای مسأله است.

مجلس انرژی هسته ایمجلس نیرو ی انتظامی

ظريف حاضر نشد جزيیات 
مذاکرات را فاش کند

شايد ناچار به استیضاح 
زنگنه شويم

 توقفی دربرنامه
 هسته ای رخ نداده

افشاگری  احمدی مقدم 
درباره حادثه کهريزک
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 یک مراسم تحلیف بین المللی و دیدار با 22 رییس جمهور و 
نخست وزیر، رییس مجلس و وزیر خارجه در حاشیه این مراسم 
ش��روع خوبی برای رییس جمهوری بود که  از دریچه »بهبود 
روابط خارجی« به مصاف مشکالت اقتصادی رفته بود. انتصاب 
محمد جواد ظریف ب��ه وزارت امور خارجه که بعدها نش��ریه 
آتالنتیک از او به عنوان یک وزیرخارجه در کالس جهانی یاد 
کرد، این فرصت و اطمینان را به حسن روحانی داد که 50 روز 
بعد بگوید در زمینه سیاست خارجی قدم هایی برداشته ایم نه 

به اندازه 50 روز بلکه به اندازه 500 روز.
دهه سوم ش��هریورماه س��فرهای دیپلماتیک روحانی شروع 
شد. او برای ش��رکت در اجالس شانگهای به بیشکک پایتخت 
قرقیزستان رفت و با رؤس��ای جمهور قرقیزستان، افغانستان، 
تاجیکستان و وزیر خارجه هند دیدار کرد. مهم ترین دیداری 
 ک��ه در حاش��یه این جالس ص��ورت گرف��ت و زی��ر ذره بین 
رس��انه ها بود دیدار روحانی با والدیمیر پوتین رییس جمهور 
روسیه بود. اما اتفاقات مهم تر قرار بود ده روز دیگر و در هفته 

اول مهر ماه در نیوی��ورک رخ دهد. 
جایی که محمد ج��واد ظریف روند 
حل پرونده هس��ته ای کش��ور را با 
گرده��م آوردن وزی��ران خارجه 5 
کشور آغاز کرده بود و مکالمه تلفنی 
حسن روحانی و باراک اوباما در آنجا 
ثبت ش��د. دیدار نیم س��اعته وزیر 
خارجه ایران و آمریکا هم برای اولین 

بار در 34 سال گذشته در حاشیه اجالس سالیانه سازمان ملل 
انجام شد. دیدار با نخست وزیر کشور فیجی، وزیر امور خارجه 
آلمان، رییس جمهوری تونس، رییس جمهوری لبنان، نخست 
وزیر ایتالیا، ریی��س جمهور ترکیه، رییس جمهور س��ریالنکا 
 و مقامات برخی دیگر از کش��ورها در حاش��یه این اجالس از

 برنامه های حسن روحانی بود.
در همین اجالس وزیران خارجه ایران و انگلیس توافق کردند 
که روابطی که دوسال قبل در نتیجه اعتراض های دانشجویی به 

سیاست های انگلیس قطع شده است از سر بگیرند.
این دیدارها در حالی انجام شد که محمود احمدی نژاد رییس 
جمهور سابق ایران در آخرین سفر خود به نیویورک در مهرماه 
سال 91 تنها توانس��ت با 3 مقام خارجی دیدار کند که شامل 
رییس جمهور بولیوی و س��ران دو ریز کش��ور آفریقایی به نام 

کومور و سوازیلند بودند.
رییس جمهور بعد از بازگشتش از این سفر گفت که سخنرانی 
برخی مقامات عالیرتبه اروپایی، همچنین سخنرانی آقای اوباما 

رییس جمهور آمریکا را که لحنی متفاوت با گذشته داشت، به 
عنوان قدمی مثبت برای حل و فصل روابط جمهوری اسالمی 

ایران و غرب ارزیابی می کنم.
او گفت از نتیج��ه دیدارهایش راضی اس��ت و در دیداری که 
تقریبا با همه مس��ئوالن و مقامات عالیرتبه غربی در این سفر 
داشته است، همه بر این نکته تأکید داشتند که انتخابات ایران 
نقطه عطفی بود و فضای جدیدی را ایجاد و زمینه را برای رابطه 

بهتر آماده کرد.
پروسه حل پرونده هس��ته ای ایران که از نیویورک با هدایت 

ظریف آغاز شده بود به ژنو ختم شد.
 اگر در دوره های گذش��ته 6 ماه درباره زمان و مکان مذاکرات 
بحث و رایزنی می شد در همان نیویورک طرفین توافق کردند 
که برای همیش��ه مذاکرات در یکی ازش��هرهای میزبان مقر 
سازمان ملل )ژنو، وین یا نیویورک( برگزار شود و مذاکرات را 

هم قربانی تعیین زمان مذاکرات نکردند.
آبان س��ه دور مذاکره در ژنو برگزار شد که در دور دوم می شد 
یک توافق بزرگ صورت بگیرد و نگرانی نتانیاهو که گفته بود 
ایران به معامله قرن دست یافته است عمیق تر شود اما فرانسه 
زیر میز زد و تمام توافق ها را بهم ریخت. خوش��حال ترین فرد 
این توافق صورت نگرفته بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 

صهیونیستی بود. 
در همین خالل البته ک��ه ایران برای حل بحران س��وریه هم 
تالش هایی انجام داد. ظریف در س��فری ب��ه ترکیه با مقامات 
این کشور درباره سوریه رایزنی کرد. اخضر ابراهیمی نماینده 
سازمان ملل در امور سوریه هم سفری به ایران انجام داد و در 
حاشیه اجالس دوم ژنو ظریف بار دیگر با این نماینده سازمان 

ملل دیدار کرد.
ماحص��ل این تالش ه��ای دیپلماتیک صحب��ت از آزاد کردن 
بخشی از اموال بلوکه شدن ایران در آمریکا بود و تالش دولت 
آمریکا برای به تعویق انداختن تحریم های جدید علیه ایران در 
کنگره بود. حسن روحانی رییس جمهور پیش از انتخابات اعالم 
کرده بود که »برای مش��کالت اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ی، 
اجتماعی و سیاس��ت خارجی، برنامه یک ماه��ه و 100 روزه 
نیز وجود دارد. ما می توانیم در زمان کوتاه تحول اقتصادی به 
وجود آوریم و با ایجاد یک دوره تنفس مشکالت را حل کنیم.« 
حاال باید دید او که برای حل بحران ه��ای اقتصادی راهکاری 
در سیاس��ت خارجی می جس��ت در گ��زارش 100 روزه اش 
چه خواهد گفت؟ باید دید براس��اس همان معادله که 50 روز 
فعالیت را معادل 500 روز می دانس��ت، 100 روزش را معادل 
1000 روز فعالیت در عرصه سیاست خارجی تعریف می کند.

معادله روحانی در سیاست خارجی

آیا روحانی هزار روز کار کرده است ؟

ماحصل اين تالش های 
ديپلماتیک صحبت 
از آزاد کردن بخشی 
از اموال بلوکه شدن 
ايران در آمريکا بود 

و تالش دولت آمريکا 
برای به تعويق انداختن 

تحريم های جديد 
 علیه ايران

 در کنگره بود
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ضوابط جديد برای خانه های تاريخی 
52 سال به باال اعالم شد

ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران در خص��وص ضوابط و 
ش��اخص الزم جهت بازیابی هویت شهرس��ازی و معماری اسالمی 
ایران، مصوب��ه ای تدوی��ن و اعالم کرده ک��ه بازس��ازی در بناهای 
ساخته شده تا س��ال 1340 هجری شمس��ی، صرفا به صورت عین 
به عین امکان پذیر است.به گزارش مهر، مصوبه جدید شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران که امسال به تصویب رسیده، محدودیت 

را برای تخریب کنندگان آثار تاریخی به وجود آورد است.
در بخشی از این مصوبه آمده که در فرآیند تهیه و اجرای طرح های 
معماری بناها و فضاهای ش��هری، طرح های شهرس��ازی و توسعه 

شهری و روستایی موارد زیر الزامی است:
هماهنگی با بستر طبیعی، فرهنگ و تاریخی و توجه به مزیت های 

خاص شهر و روستا.
رعایت اصل محرمیت در مراتب گوناگون، متناس��ب با ویژگی های 

فرهنگی و طبیعی شهر و روستا و نوع کاربری.
رعایت اصل نظم و نظام با توجه به بس��ترطبیعی، فرهنگ و تاریخی 

شهر.
فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت بهبود ساختار اجتماعی شهر 

و روستا و ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی.
فراهم نمودن زمینه های مناس��ب جهت تغییر نگرش س��ودآوری 
اقتصادی به ش��هر و معماری، ب��ه خصوص در ش��هرها و بافت های 

تاریخی.
 حفاظت و صیانت از بناها و بافت های فرهنگی و تاریخی و مکاشفه 

ارزش های پنهان آن ها.
ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران در همین جا تبصره ای 
نیز به آن اضافه و اعالم کرده که  بازس��ازی در این بخش از شهرها، 
درخصوص بناهای ساخته شده تا سال 1340 هجری شمسی، صرفا 

به صورت عین به عین امکان پذیر خواهد بود.
طبق این مصوبه اگر یک بنای تاریخی به هر دلیل تخریب شد، مالک 
آن بنا دیگر اجازه ندارد باالتر از ارتفاع بنای قدیمی ساخت و سازی 
انجام دهد بنابراین به تبع آن به نفعش نیس��ت که خانه مورد نظر را 

تخریب کند!
پیش از این مصوبه ای در ش��ورای عالی شهرس��ازی در مورد بافت 
فرسوده وجود دارد که در آن بازسازی ش��امل تخریب، پاکسازی و 

دوباره سازی تعریف شده است. 
 به کار بردن این واژه در این مصوبه نیز کامال تعمدی است تا اگر بنای 
تاریخی را تخریب کردند مجبور شوند صرفا تا همان ارتفاع قبلی بنا 
را عین به عین دوباره سازی کنند. طبیعی است که این اقدام با افکار 

اقتصادی مطرح در ذهن مالک منافات دارد.
 در بخش دیگری از مصوبه مربوط به ضوابط و ش��اخص ها در حوزه 
شهرسازی نیز آمده است در تعیین نظام ارتفاعی بناها و تعداد طبقات 
س��اختمان ها تبعیت از ویژگی های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و 

تاریخی شهر الزامی است.
در تبصره این بند نیز آورده ش��ده ک��ه توصیه می ش��ود از احداث 
آپارتمان های بلندمرتبه و برج های مسکونی در شهرهای فرهنگی و 

تاریخی با اندازه میانی و کوچک خودداری شود.

اصفهان بارانی می شود
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناس��ی اصفهان گفت: تا پایان 

هفته جاری هوای برخی مناطق این استان بارانی می شود.
 »لیال امینی«افزود: بررسی آخرین نقش��ه های هواشناسی، بیانگر 
فعالیت سامانه بارش زا تا پایان هفته جاری بر روی این استان است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: این سامانه، 
افزایش ابر، وزش باد و بارش برف و باران در برخی از مناطق اس��تان 

اصفهان را به همراه دارد.
وی افزود: این س��امانه در مناطق جنوبی و جنوب غربی اس��تان از 
فعالیت بیش تری برخوردار اس��ت و افت دما ام��روز   و فردابیش تر 

خواهد بود.
امینی حداکثر دمای هوای شهر اصفهان در 24 ساعت آینده را 14 

درجه سانتیگراد و حداقل دما را پنج درجه سانتیگراد بیان کرد.
کارشناس پیش بینی هواشناسی اصفهان ادامه داد: گرم ترین نقطه 
استان در 24 ساعت آینده چوپانان با 18 درجه سانتیگراد و سردترین 

نقطه دهاقان با دو درجه سانتیگراد زیر صفر خواهد بود.

 شرايط بارش باران
 در سمیرم مناسب نیست

مدیر امور منابع آب شهرس��تان س��میرم گفت: با توج��ه به بارش 
20میلی متری در سطح شهرستان وضعیت بارش از ابتدای سال آبی 

جدید تا این لحظه مناسب نبوده و در شرایط بدی به سر می بریم.
رضا قدیری افزود: سال آبی جدید در شهرس��تان سمیرم از ابتدای 

مهر ماه 1392 شروع شده و خرداد ماه سال آینده پایان  می یابد.

جايگاه نوزدهم  اصفهان 
 در تاالسمی 

مسئول واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شماره یک اصفهان 
گفت: در آخرین بررسی های به عمل آمده مشخص شده که اصفهان 

از نظر شیوع بیماری تاالسمی در جایگاه نوزدهم کشور قرار دارد.
مهدی فارسی اظهار داش��ت: در این تحقیق نشان داده شده که 12 
درصد از جمعیت اصفهان مبتال به تاالسمی هستند و شیوع تاالسمی 

در این استان کم است.
 وی با بیان این ک��ه اصفهان پس از هرمزگان، مازندران، سیس��تان 
وبلوچس��تان، گیالن، خوزستان، بوش��هر و فارس قرار دارد و افزود: 
تهران، خراس��ان و آذربایجان غربی کم تر ین میزان شیوع بیماری 

تاالسمی را دارد.
 مس��ئول واحد مب��ارزه ب��ا بیماری های مرکز بهداش��ت ش��ماره 
 یک اصفهان اب��راز داش��ت: ح��دود 20/1درصد یعن��ی نزدیک به 
750 تا 800 نفر از بیماران تاالس��می ماژور کش��ور در این اس��تان 

زندگی می کنند .
 وی یادآورشد: میزان شیوع این بیماری در شهرهای مختلف استان 
اصفهان متفاوت ب��وده و در مجم��وع بیش ترین ش��یوع مربوط به 
شهرستان های حاش��یه زاینده رود یعنی اطراف فالورجان، لنجان و 

مبارکه اختصاص دارد.

 افت تحصیلی کودکان مبتال 
به آسم در آلودگی هوا

یک روانش��ناس ب��ا هش��دار درب��اره تأثیر مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم آلودگ��ی ه��وا ب��ر عملک��رد تحصیلی 
دانش آموزان، آلودگ��ی هوا را عامل اف��ت تحصیلی در 

کودکان مبتال به آسم عنوان کرد.
 حج��ت اهلل فراهان��ی گفت: آلودگ��ی ه��وا در عملکرد 
تحصیلی کودکان به طور مس��تقیم و غیر مس��تقیم اثر 

می گذارد.
وی افزود: تعطیل شدن  مدارس و عدم حضور در مدارس 
موجب می ش��ود تا معلمان برای جبران زمان هدر رفته 
تدریس را س��رعت بخش��یده و این امر موجب تضعیف 

عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود.
فراهانی اظهار داش��ت: بی حالی ناش��ی از آلودگی هوا 
موجب خواب آلودگی شدید و عدم تمایل برای یادگیری 
می شود.کودکان بر اثر آلودگی هوا زودتر بیمار می شوند 

و دیرتر بهبود پیدا می کنند.
عضو انجم��ن روان آزمایی اس��ترالیا تصریح ک��رد: اثر 
مستقیم آلودگی هوا در بچه هایی که آسم دارند موجب 

پیشرفت تحصیلی پایین می شود.
وی افزود: در تحقیقی از دو گروه دانش آموز که یک گروه 
آسم و گروه گواه سالم بودند اس��تفاده شد پس از انجام 
آزمایش مش��خص ش��د که آلودگی هوا موجب کاهش 

عملکرد تحصیلی در کودکان مبتال به آسم می شود.
این متخصص بهداشت روانی اذعان داشت: موقع آلودگی 
هوا اکس��یژن کم تری به مغز می رس��د و عملکردهای 
شناختی که به پردازش پیچیده ای نیاز دارند تحت تأثیر 

قرار می گیرند.
وی خاطرنش��ان س��اخت: هر چند آلودگی هوا موجب 
اثرات بدی در آموزش دانش آموزان می شود اما تعطیل 
مدارس که ناش��ی از آلودگی هواس��ت نیز می تواند در 

عملکرد تحصیلی دانش آموز اختالل ایجاد کند.
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میراث
۲۵ زنداني جرايم غيرعمد از زندان آزاد شدند

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان از آزادی 25 زندانی جرایم غیرعمد با کمک این ستاد خبر داد.
احس��انی ضمن اعالم این خبر گفت: از ابتداي ماه محرم تاکنون زمینه آزادي این تعداد زنداني با 

کمک 3 میلیارد و 4۶0 میلیون ریالي خیران این استان فراهم شده است. 

3

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در 
جمع اصحاب رس��انه با بیان این که  زاينده رود  

مهر و آبان سال 92 روزهای سیاهی 
برای قاچاقچیان و س��ارقان به ویژه در سرقت های خشن بوده 
است، افزود: با تالش مأموران انتظامی در این بازه زمانی بیش 
از 200 مورد سرقتی که احساس امنیت را از مردم گرفته بود 
شناسایی و مس��ببان آن دستگیر و تحویل دس��تگاه قضایی 

شدند.
سردار عبدالرضا آقاخانی  در خصوص برخورد با قاچاقچیان و 
به ویژه قاچاقچیان کاال از جمله دارو، البسه خارجی، سوخت 
و سیگار خارجی نیز اظهار داش��ت: در این زمینه نیز نیروهای 
انتظامی استان موفق شده اند کشفیات قاچاق به ویژه در زمینه 

اقتصادی را به اندازه 18 درصد افزایش دهند.

      کشف 4 تن مواد مخدر در 45 روز گذشته
وی کش��ف بی��ش از چهار ت��ن انواع م��واد مخ��در را از دیگر 
دس��تاوردهای مأموران نی��روی انتظامی اس��تان در 45 روز 
گذشته عنوان کرد و گفت: در این راستا حداقل 9 باند توسط 
پلیس مبارزه با م��واد مخدر اس��تان در این م��دت منهدم و 
متالشی شده است. فرمانده انتظامی استان اصفهان  در ادامه 
به شناس��ایی باندهای سرقت احش��ام، محموله ها و سرقت از 

کهنساالن در اس��تان اصفهان اش��اره کرد و گفت: با توجه به 
اهمیت این موضوع و تالش های شبانه روزی نیروهای انتظامی 

در حال حاضر این نوع سرقت ها به صفر رسیده است.
وی شناسایی باند های سرقت خودرو و موتورسیکلت ها را نیز 
از دیگر دستاوردهای نیروی انتظامی استان در 45 روز گذشته 
اعالم کرد و ادامه داد: در این بازه زمانی 85 دس��تگاه خودرو و 

45 دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شده است.
 رش��د 37 درصدی برخ��ورد ب��ا اراذل و اوباش نی��ز از دیگر 
دستاوردها نیروی انتظامی استان اصفهان بود که در ماه های 
مهر و آبان اتفاق افتاده است. سردار آقاخانی پاکسازی محالت 
و مناطق آلوده از این افراد طی 2۶ مرحله عملیاتی را عامل این 

موفقیت اعالم کرد.

      افزايش خودروهای دودزا در اصفهان 
فرمانده انتظامی استان اصفهان مسأله دودزا بودن خودروها را 
تنها جرمی اعالم کرد که در 45 روز گذشته افزایش پیدا کرده 
است، وی در این زمینه اظهار داشت: دستگاه های مسئول در 
این زمینه باید با اراده ج��دی این موضوع را دنبال کنند تا این 

جرم نیز روند نزولی به خود گیرد.
سردار آقاخانی به 130 هزار تماس از سوی شهروندان با مرکز 
فوریت های پلیس 110 اصفهان اش��اره کرد و بیان داش��ت: 

از این تعداد تم��اس بیش از 93 هزار م��ورد عملیاتی و مابقی 
مشاوره ای بوده است. وی به کس��انی که قصد سرمایه گذاری 
در ش��رکت های نوپا را دارند، گفت: مردم باید در این راستا با 
هوش��یاری کامل اقدام کنند چرا که بسیاری از این شرکت ها 
هیچ گونه وجهه قانونی ندارند و فعالیت های غیر مجاز را انجام 

می دهند.
س��ردار آقاخانی ادامه داد: متأسفانه ش��رکت های غیرمجاز و 
کالهبردار در استان اصفهان روند رو به شدی را دارند و مردم 
باید با هوشیاری بیشتری نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند.
 تیراندازی روبروی صفه عملیات ویژه ی پلیس��ی بوده اس��ت

این مقام مس��ئول در خصوص تیراندازی به خودرو در مقابل 
ترمینال صفه که روز دوشنبه هفته جاری اتفاق افتاده بود نیز 
اظهار داشت: در این اتفاق س��ه خودرو حامل کاالی قاچاق به 
فاصله 70 کیلومتر در تعقیب مأم��وران انتظامی بودند که به 
دلیل داشتن سالح سرد، پلیس مجبور به متوقف کردن آنها به 

شکل عملیات ویژه شد.
وی در خصوص تصادف زنجیره ای در اتوبان ش��هید آقا بابایی 
اصفهان نیز بیان داشت: نشت روغن از تانکر یکی از ماشین های 
سنگین تردد کننده در این اتوبان علت اصلی این حادثه بوده 
اس��ت اما باید در نظرداشته باشیم که مهندس��ی فیزیکی در 
بزرگ  راه های اصفهان دارای اش��کاالتی اس��ت که مسئوالن 

امر باید نسبت به رفع این اشکاالت اقدام الزم را انجام دهند.
سردار آقاخانی در خصوص اقدامات گشت ارشاد نیز گفت: این 
طرح پا برجاس��ت اما جریمه کردن این افراد طبق قانون فقط 
در صورت عدم تطابق عکس گواهینامه با چهره راننده، حمل 
سگ در خودرو و یا سگ گردانی و در صورت دودی بودن شیشه 

خودروها بیش از 25 درصد امکان پذیر است.

      تغییر رويکرد چايخانه ها در دستور کار است
وی در خصوص آخری��ن تصمیمات اتخاذ ش��ده در خصوص 
چایخانه های اصفهان نیز بیان داشت:  پلیس در مرحله اول به 
دنبال پلمپ کردن واحدهای بدون مجوز است و در مرحله بعد 
به دنبال تغییر رویکرد چایخانه ها به سفره خانه های سنتی و یا 

صرف ارایه چای به مشتریان است.
سردار آقاخانی هم چنین از ادامه اجرای طرح عملیات آرامش 
پنج در اصفهان بعد از ایام محرم و صفر اشاره کرد و گفت: این 
طرح به منظور مقابله و دستگیری باندهای مواد مخدر و فساد 

در محالت اجرا می شود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین با اشاره به آموزش 
همگانی پلیس در بحث پیش��گیری به آمادگی 350 اس��تاد 
آموزش با حداقل موظفی دو جلسه در ماه با حضور درمساجد، 
مدارس، کارخانجات، دانشگاه ها و حتی حوزه های علمیه اشاره 
کرد. وی هم چنین از برپایی بیش از 52 نمایش��گاه در سراسر 
استان در خصوص دستاوردهای نیروی انتظامی و هشدارهای 

پلیسی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

آقا خانی عنوان کرد: تغییر رويکرد فعالیت چايخانه ها در اصفهان

سرقت   از کهنساالن اصفهانی به صفر رسيد
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اخبار کوتاه 

تشکیل 3۰۰ هیأت دانش آموزی در اصفهان

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر این که
12 آذر آخرین مهلت دریافت کد س��وابق تحصیل��ی داوطلبان 
کنکور 93 است، تأکید کرد: داوطلبان مشمول، دریافت کد سوابق 

تحصیلی را به روزهای پایانی موکول نکنند. عبدالرسول عمادی  
با بیان این که ارایه سوابق تحصیلی برای کنکور 93 همانند سال 
گذشته است گفت: تمام داوطلبان کنکور که دیپلم خود را از سال 
84 تا 92 دریافت کرده اند، باید کد سوابق تحصیلی را برای ثبت 
نام در کنکور 93 ارایه کنند. وی افزود: با توجه به این که ثبت نام 
کنکور از 1۶ آذرماه آغاز می ش��ود، داوطلبان دریافت و یا اصالح 

نواقص سوابق تحصیلی را باید تا 12 آذر ماه انجام دهند.
 www.dipkode.ir این داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت 
نس��بت به دریافت کد س��وابق تحصیلی اقدام کنن��د. وی گفت: 
داوطلبان با مراجعه به سایت می توانند سوابق سجلی و تحصیلی 
خود را دریافت کرده و چنانچه مغایرتی نداشته باشد، آن را تأیید 
کرده و پس از تأیید کد 14 رقمی سابقه تحصیلی را دریافت کنند 

که این کد جهت ثبت نام در کنکور 93 الزامی است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تأکید کرد: احداث گرمخانه 
در کالن ش��هر اصفهان امری ضروری اس��ت، لذا الزم است 
گرمخانه یا هم��ان پناهگاه های��ی به منظور اس��کان و برای 
 جلوگیری از س��رگردانی برخی اف��راد که به اصفهان س��فر

 می کنند احداث شود.
علیرض��ا نص��ر اصفهان��ی ب��ا اع��الم ای��ن مطل��ب اظه��ار 
داش��ت: برخ��ی از اف��راد در ط��ول س��ال ب��ه دالی��ل ویژه 
 ای ممک��ن اس��ت در س��طح ش��هر ناخواس��ته س��رگردان

 شوند.
 لذا دس��ت اندرکاران در صدد هس��تند برای اس��کان موقت 
این اف��راد تنه��ا به م��دت یک ی��ا دوش��ب چاره اندیش��ی 
 نمایند و این مس��أله با س��اخت گرمخانه ام��کان پذیر خواه

 شد. 

وی با بیان این که وجود برخی شرایط در شهر اصفهان زیبنده 
این شهر نیس��ت افزود: به طور یقین مش��اهده متکدیان در 
نقاط مختلف شهر به صالح این شهر نیست اما اندیشیدن به 
اسکان آن ها نیز جزو مباحثی است که حواشی زیادی در پی 

خواهد داشت. 
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان س��اخت گرمخانه را 
برای مواق��ع ضروری و تنها ب��ری افرادی که به ط��ور اتفاقی 
سرگردان ش��ده اند دانس��ت و افزود: این اقدام پس از ارسال 
درخواس��تی از س��وی بهزیس��تی صورت پذیرف��ت و با قول 
 مساعد شهرداری روبرو گشت که امید است بزودی به نتیجه 

برسد. 
نصر اصفهانی تأکید کرد: به طور حتم نمی توان از این گرمخانه 
به عنوان پاتوقی برای افراد مختلف استفاده نمود و الزم است 
دست اندرکاران و مدیریت شهر برای افرادی که به طور دایم 
نیازمند سرپناهی می باشند فکر دیگری بکنند چراکه پیدایش 
برخی حواشی، بودجه های سنگین و سختی کار اجازه چنین 

کاری را نخواهد داد. 
وی اذعان داشت: در برخی شهرها گرمخانه و پناهگاه احداث 
ش��ده اس��ت، لذا با توجه به ظرفیت های باالی شهر اصفهان 
احداث گرمخانه در ش��هر اصفهان نیز ضروری می باش��د تا 
 افراد ش��ب را در این مکان ها به سر ببرند و در شهر سرگردان

 نباشند. 
شایسته است شهرداری ها و دس��تگاه های دیگر که مسئول 
خدمات اجتماعی اند به این مهم توجه جدی نش��ان دهند تا 
تعادل تع��داد گرمخانه ها با میزان بی خانم��ان ها همخوانی 
 یابد. این توجه هات ملی مهم در کاهش آسیب های اجتماعی

 است.

معاون درمان وزیر بهداش��ت با تأکید بر آن که قیمت واقعی 
خدمات درمان��ی در حوزه ویزی��ت، هتلین��گ و حق العالج 
محاسبه شده اس��ت، گفت: در صورت اصالح منابع سالمت 
می توان امید داشت که امسال حرکت خوبی در زمینه واقعی 

شدن تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی آغاز شود.
دکتر محمدحاجی آقاجانی درباره آخرین وضعیت تعرفه های 
تشخیصی درمانی در کش��ور گفت: تعرفه ها در دو وزارتخانه 
بهداش��ت و رفاه در مراحل کارشناسی قرار دارد و هنوز آماده 

رفتن به شورای عالی بیمه نیست.
وی همچنین درباره اقدامات انجام شده در زمینه احصاء قیمت 
واقعی خدمات درمانی در کشور گفت: در حال حاضر قیمت 
تمام شده خدمات را در اختیار داریم. قیمت خدمات درمانی 
در کش��ور در حوزه ویزیت، هتلینگ و حق العالج بر اس��اس 

فرمول های علمی محاسبه شده است اما فاکتور مهم دوم برای 
اجرای این قیمت ها، بحث منابع است.

وی تأکید ک��رد: در زمین��ه تعرفه های خدمات تش��خیصی 
درمانی باید بر اساس منابع موجود حرکت کنیم. البته تأکید 
ما آن است که به سوی قیمت های واقعی خدمات حرکت شود 

اما محدودیت منابع حوزه سالمت در این امر بازدارنده است.
آقاجان��ی ادامه داد: امیدمان آن اس��ت که برای س��ال آینده 
منابع حوزه سالمت رشد کند. این امیدواری ما هم بر اساس 
تصمیم های هیأت دولت در این زمینه است چرا که با مصوبه 
هیأت دولت کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور 
تش��کیل ش��ده که یکی از اهداف آن تأمین منابع کافی برای 

حوزه سالمت است.
وی در این ب��اره ادامه داد: در صورتی که ای��ن اتفاق رخ دهد 
می ت��وان تعرفه خدمات درمانی بیمارس��تان ها را به س��مت 
تعرفه های واقعی سوق داد. البته باز هم تأکید می کنم که این 
موضوع به تصمیم های کارگروه مربوطه، دولت و مجلس درباره 

اصالح منابع سالمت بستگی دارد.
آقاجانی تأکید کرد: تا زمانی که منابع مالی حوزه س��المت و 
س��هم س��المت از منابع عمومی ارتقا نیابد نمی توانیم انتظار 
رش��د چش��مگیری در تعرفه ها و همچنین ارتق��ای کیفیت 
خدمات داشته باشیم. بی تردید یکی از ابزارهای مهم و اصلی 
اصالح کیفیت خدمات بیمارس��تان ها، واقعی ش��دن تعرفه  

خدمات است.
معاون درمان وزیر بهداشت در پایان گفت:  در صورت تأمین 
منابع می توان امید داشت که امسال حرکت خوبی را در زمینه 
واقعی کردن تعرفه های خدمات درمانی و به دنبال آن افزایش 

کیفیت خدمات بیمارستان ها انجام دهیم.

معاون پرورشی فرهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
در چهار سال گذشته ۶00 نفر به مکه عمره فرستاده شده اند و 
300 هیأت دانش آموزی تشکیل شده است.  جواد پور حسینی  

با اشاره به اهداف کالن آموزش و پرورش اظهارداشت: اهداف 
کالن آموزش پرورش به چندین محور اصلی تقسیم می شود 
که توس��عه فرهنگ اقامه نماز در مدارس و توس��عه فرهنگ 
 انس با قرآن و خویش��تن داری از جمله این اهداف به حساب

 می آیند.
وی برگزاری مراسم میقات با خداوند و میثاق با شهیدان را که 
هر سال در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود، از جمله 
اقدامات تحقق محور نخس��ت اهداف کالن آموزش و پرورش 
دانست و تصریح کرد: در سال گذشته 8۶0 جلسه در گلستان 
شهدای اصفهان برگزار ش��ده و همچنین حضور دانش آموزان 
در نماز جمعه، برگزاری گفتمان های نماز در مدارس و آموزش 
 عملی نماز، از دیگر اقدامات انجام شده برای تحقق این اهداف

 است.

آخرين مهلت دريافت کد سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان: گرمخانه مکانی برای اسکان موقت

گرمخانه؛  پناهگاهی  برای سرگردان ها 
تعرفه های واقعی در انتظار اصالح منابع سالمت

قیمت واقعی خدمات درمانی محاسبه شد

SMS



چهره روزيادداشت

 سبحانی مديرعامل جديد
 فوالد مبارکه اصفهان شد

  طی حکمی بهرام سبحانی مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
شد. بهرام سبحانی که بیش از ۳۰ سال فعالیت کارشناسی و مدیریت در 
مجموعه های بزرگ فوالد کشور از جمله فوالدمبارکه اصفهان ) ایران و 
ایتالیا(، ذوب آهن اصفهان و فوالد خراسان دارد جایگزین محمد مسعود 

سمیعی نژاد شد.

دغدغه بانوان، انجام فعالیت 
اقتصادی بدون سرمايه است

رییس کمیسیون توسعه توان اقتصادی بازرگانی اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: فعالیت های اقتصادی بدون س��رمایه به عنوان مهم ترین دغدغه 
بانوان مطرح است. به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی اس��تان، زهرا اخوان نسب در نشس��ت آموزشی کسب وکار 
بی نیاز از سرمایه اولیه در بخش کش��اورزی که توسط کمیسیون بانوان 
در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار ش��د اظهارداشت: فعالیت های 
 اقتصادی بدون س��رمایه به عنوان مهم ترین دغدغه بانوان مطرح ش��ده

 است.
 وی از برگزاری نشست های آموزشی مشاغل خانگی در بخش های مختلف 
با حضور کارشناسان توسط کمیسیون بانوان اتاق خبر داد و گفت: در گام 
نخست آشنایی با  مشاغل و حرفه های مختلف که بانوان می توانند انجام 

دهند در اولویت برنامه های آموزشی کمیسیون قرار گرفته است. 

 احتمال توقف عرضه پرايد
 از سال ۹۴

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از آغاز طراحی یک پلت فرم جدید برای 
تولید خودرو توسط سایپا و با مشارکت یک شرکت بین المللی خارجی 
خبرداد و کفت: احتمال توقف عرضه پراید از س��ال ۹۴ وجود دارد ولی 

صادرات این محصول ادامه می یابد. 
سعید مدنی در حاشیه بازدید رییس سازمان تأمین اجتماعی از خط تولید 
سایپا در پاسخ به س��ؤالی در خصوص طراحی پلت فرم جدید توسط این 
شرکت اظهار داشت: طبق قراردادی که با یک شرکت بین المللی خارجی 
منعقد کرده ایم کار طراحی پلت فرم جدید ب��رای تولید انواع مدل های 
خودرو آغاز ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: مدت این قرارداد ۳۰ ماه تعیین 

شده است.
مدنی در پاس��خ به س��ؤال دیگر فارس مبنی بر این که طبق قانون ارتقا 
کیفیت خودرو آیا تودیع محصوالت پراید از سال ۹۴ متوقف خواهد شد، 
گفت: تا سال ۹۴ محصوالت جدیدی را در چرخه تولید خواهیم داشت و 
ممکن است پراید از چرخه عرضه سایپا خارج شود ولی باز هم صادرات این 

محصول را به بازارهای خارجی خواهیم داشت.
وی در مورد تأمین قطعات تندر ۹۰ و مگان و مذاکره با شرکت رنو پارس 
نیز به فارس گفت: بعد از تحریم خودروس��ازان، سفارش گذاری قطعات 
رنو را کاهش داده بودند که قرار شد از اوایل دسامبر این سفارش گذاری 

شروع شود.

 چرخ صنايع اصفهان
 بدون آب نمی چرخد

 به ط��ور حتم چ��رخ هی��چ کارگاه تولی��دی ب��دون آب نمی چرخد، اما
 در حالی که بزرگ ترین صنایع ایران در اصفهان قرار دارد در زاینده رود 
آبی نیست تا چرخ این صنایع بچرخد و از س��همیه آب آن ها نیز کاسته 

شده است .
 اصفهان که به دلی��ل وجود این صنایع دومی��ن پرداخت کننده مالیات 
در کشور است،  امروز س��همش از این پول تنها آلودگی هواست! رییس 
کمیس��یون صنایع اتاق اصفهان گفت: در شهرک های صنعتی استان با 

وجود خشکسالی دسترسی به آب سخت شده است. 
رناسی اظهارداشت: تنها دسترسی این واحدهای تولیدی به آب از طریق 
منابع زیر زمینی اس��ت که این روزها حجمش بسیار کم شده است. وی 
ادامه داد: در حال حاضر با تانکر به بعضی از شهرک های صنعتی آبرسانی 

می شود.

اجرای طرح پستی تقاضای صدور 
اسناد مالکیت

طرح پس��تی قبول تقاض��ای صدور اس��ناد مالکی��ت از طری��ق دفاتر 
اس��ناد رس��می از ابت��دای آذر س��ال ج��اری در 5 منطق��ه ش��هر و 
۹ شهرس��تان اس��تان آغاز خواهد ش��د. مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک 
اس��تان اصفهان در همایش طرح پس��تی کردن تقاضای صدور اس��ناد 
مالکیت کاداس��تری از طریق دفاتر اس��ناد رس��می، اظهار داشت: این 
طرح در اس��فند س��ال ۸۹ بدون مش��کل و با موفقیت در اس��تان البرز 
 اجرا ش��د اما قصد داریم این ط��رح را به ص��ورت کامل تر و وس��یع تر

 از ابتدای آذر ماه در استان اصفهان اجرا کنیم. 

واردات 3/6میلیون تن گندم
مدیر عامل شرکت بازرگانی از قطعی شدن واردت ۳/6میلیون 
تن گندم خبر داد و گفت: انبارهای کش��ور مملو از ۱۲ قلم 
کاالی اساسی است و از این جهت به تیم مذاکره کننده ایران 

می گویم با خیال راحت مذاکره کنند.
عباس قبادی در خصوص ذخایر کاالهای اساسی گفت: ۱۲ 
قلم کاالی اساس��ی که از جمله می توان به گندم، جو، ذرت، 
کنجاله، گوشت قرمز، مرغ، برنج، ش��کر، کره و شیر خشک 
اشاره کرد در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد و در بسیاری از 

این ۱۲ قلم مخازن ما از ذخایر پر است.
وی با تأکید بر این که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
در ریاس��ت جمهوری همکاری خوبی با این ش��رکت دارد، 
گفت: انتظار داریم بانک مرکزی هم تعامل بیشتری با شرکت 
بازرگانی دولتی در خصوص تأمین ذخایر کاالهای اساس��ی 

داشته باشد.
قبادی در پاسخ به این سؤال که از 7 میلیون تن واردات گندم 
چه میزان تاکنون وارد ش��ده اس��ت، اظهار داشت: تاکنون 
۳/6میلیون تن گندم خری��داری کرده ایم که ۲ میلیون تن 
آن وارد کشور شده اس��ت و این خریدها تا رسیدن به سقف 
7 میلیون در صورت تأمین ارز توسط بانک مرکزی و تأمین 
ریال توس��ط معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی ادامه 

خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که مشکالت تأمین 
نهاده های دامی و نهاده های مورد نیاز مرغداری ها حل شده 
است یا خیر؟ گفت: تأمین نهاده های دامی در شرایط مناسبی 
قرار دارد و در خصوص کنجاله و ذرت ذخایر شرکت بازرگانی 

دولتی ایران بالغ بر ۳ ماه است.
وی افزود: ذخایر گوش��ت مرغ نیز فراتر از 5 هزار تن رسیده 
است و این ذخایر به صورت گردشی ادامه دارد و پیش بینی 
ما این است که تا ماه مبارک رمضان سال آینده هم در تأمین 
مرغ مشکلی نخواهیم داش��ت. وی همچنین گفت: ذخایر 
گوش��ت قرمز نیز بیش از ۱5۰۰ تن است که عمدتا از محل 
تولید داخلی خریداری شده اس��ت. وی با تأکید بر این که، 
شرایط خوبی در ذخایر کاالهای اساسی حاکم است گفت: پر 
بودن انبارها از کاالهای اساسی پشتوانه مناسبی برای حضور 
در مذاکرات است چرا که اگر وضعیت ذخایر کاالهای اساسی 
خوب باشد،  مذاکره کنندگان می توانند قوی تر و محکم تر در 
مذاکرات حاضر شوند و این نوید را به مقامات سیاسی کشور 
می دهیم که به لحاظ تأمین کاال هیچ مشکلی در کشور وجود 
ندارد. قبادی گفت: تعیین قیمت ۱۰5۰ تومان برای خرید 
تضمینی گندم مناسب است و امیدواریم که در سال زراعی 

آینده خرید تضمینی گندم را به حد قابل قبولی برسانیم.

برداشت ۹0 درصدی 
انار از باغ های استان

کاهش فروش فرش 
دستباف  ايرانی

      مدیر امور باغبانی س��ازمان جهادکشاورزی اس��تان اصفهان گفت: امسال 
۹۰ درصد بیش تر از سال گذشته انار از باغ های این استان برداشت شده است.

احمدرضا رییس زاده با بیان این که اس��تان اصفهان سومین تولید کننده انار 
در کشور است، اظهار داشت:  در حال حاضر برداشت این محصول از باغ های 

استان به پایان رسیده است.
وی افزود: ۱۰ هزار هکتار از باغ های استان اصفهان به محصول انار اختصاص 

دارد. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با اشاره به برداشت 
۱۰۸هزار تن انار از باغ های این استان، اظهارداشت: این میزان انار از باغ های 
شهرستان های شهرضا، کاش��ان، نطنز، نایین و آران و بیدگل برداشت شده 

است. 

رییس انجمن فرش دس��تباف خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
تولید کنندگان را ش��اه مهره زنجیره تولید فرش دانس��ت و گف��ت: به دلیل 
باال تکلیفی بازار، وضعیت فروش فرش دستباف در داخل کشور مناسب نیست.

 باقر صیرفیان با بیان این که قیمت فرش دستباف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش 
داشته است، اظهارداش��ت: با این وجود به دلیل رکود قیمت، خرید و فروش 
چندانی انجام نمی شود. وی با تأکید بر این که متأسفانه فرش ایرانی در خارج 
از کشور نیز فروش خوبی ندارد، ادامه داد: تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و وضعیت 
نا مناسب اقتصادی برخی از کشور های هدف از عوامل مؤثر بر کاهش صادرات 
این کاال محسوب می شود. وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به مشکالت 
دیگری در این بخش تصریح کرد: کمبود بافنده فرش یکی از این مش��کالت 

به شمار می رود.

مدیرعامل خط تولید نخستین دس��تگاه هاي بازیافت مواد 
پالستیکي کشور در اصفهان با اعالم این خبر، اظهار داشت:  
با بهره برداري از این خط براي تولید هر دستگاه در داخل از 

خروج بیش از ۳۳۳ هزار دالر ارز جلوگیري شد. 
مهدیه بروجني افزود: این خط با مس��احت ۳5۰ مترمربع و 
س��رمایه گذاري ۲ میلیارد ریال به ۱۴ دستگاه خردکننده، 
 فش��ارنده، تش��ک هاي شستشو مجهز اس��ت.  وی کاهش

 ۲۰ درصدي مص��رف برق و افزایش بازده��ي ۳۰ درصدي 
تولید را از جمله مزایاي دس��تگاه بازیافت بومي سازي شده 
در مقایسه با مش��ابه خارجي دانست و اظهارداشت: هر یک 
از این دستگاه ها قادر به تبدیل س��االنه ۳ هزار تن ضایعات 
پالستیکي به پََرک ) مواد اولیه صنعت پالستیک ( هستند. 

مدیرعامل خط تولید نخستین دس��تگاه هاي بازیافت مواد 
پالستیکي کش��ور در اصفهان بیان داش��ت: قابلیت تبدیل 
کثیفت ترین مواد زاید پالس��تیکي به پالستیک هاي قابل 
مصرف، جلوگیري از آالیندگي زیس��ت محیط��ي، منع از 
واردات مواد اولیه صنعت پالستیک کش��ور و جلوگیري از 
خروج ارز از مهم ترین ویژگي هاي دس��تگاه هاي بازیافت 
تولید شده از این خط اس��ت. وی تصریح کرد: مواد پلیمري 
بازیافت ش��ده در صنایع نایلون و الستیک س��ازي، تولید 

ایزوگام ، لوله هاي پي وي سي و پلي اتیلن کاربرد دارد.

یک کارشناس صنعت خودرو وجود انتظارات تورمی را دلیل 
رشد دو برابری واردات خودرو به کشور می داند.

طبق جدیدترین آمار گمرک، واردات انواع خودروی سواری 
به کشور در هفت ماهه امس��ال به دو برابر مدت مشابه سال 
گذشته افزایش یافته است. رشد دو برابری واردات خودرو در 
حالی است که برخی منتقدان معتقدند در شرایط فعلی، ارز 

کشور نباید صرف واردات خودروهای لوکس خارجی شود.
مصطفی ممقانی - کارشناس صنعت خودرو - درباره دالیل 
رشد دو برابری واردات خودرو در هفت ماهه امسال می گوید: 
اوایل سال جاری پیش بینی بسیاری از واردکنندگان ادامه 
روند صعودی ن��رخ ارز و افزایش قیم��ت خودروها بود. وی 
با بیان این که ب��ه دلیل وج��ود انتظارات تورمی بس��یاری 
به دنبال افزای��ش واردات برای بهره مندی از س��ود حاصل 
از گرانی خودرو در داخل کش��ور بودند، گف��ت: با این حال 
برخالف پیش بینی ها ن��رخ ارز کاهش یافته و حدود ۳۰۰۰ 
تومان تثبیت شد. با توجه به کاهش نرخ ارز و بهبود شرایط 
بین المللی، قیمت خودروهای وارداتی در داخل کش��ور نیز 
بین ۱۰ تا ۱5 درصد کاهش یافته است. وی افزود: بنابراین 
اقدام واردکنندگان ،  افزایش واردات خودرو نه تنها موجب 

سود نشده بلکه باعث ضرر هم شده است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تغییر پارادایم و ایجاد 
پنجره واحد در حمل و نقل دریایی، گفت: اپراتوری به درد ما 
می خورد که بازاریابی برای پهلودهی کشتی های خارجی 
در بنادر ایران را انجام دهد. به گزارش مهر، عباس آخوندی 
در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمان بنادر و دریانوردی 
اظهار داش��ت: بخش عمده تجارت ما که بیش از ۹۰ درصد 
اس��ت از طریق حمل و نقل دریایی انجام می گیرد بنابراین 
اهمیت بسیار باالیی در کش��ور دارد. وی با بیان این که در 
حوزه سازمان بنادر باید به تحوالت جهانی توجه شود، بیان 
کرد: از مهندس سعید نژاد می خواهم که به سازمان مدیریتی 
نگاه نکند بلکه از جهت رهب��ری حمل و نقل به این موضوع 
بپردازد زیرا سازمان بنادر برای تمامی ایرانیانی است که در 
حوزه دریا فعالیت می کنند. وی اشاره  کرد که باید به دنبال 
افزایش قدرت رقابت پذیری ایران در سطح بین المللی باشیم 
و برای این کار نیازمند تغییر پارادایم ها در حوزه حمل و نقل 
دریایی هستیم، گفت: مهم نیست که ما در این حوزه چند 
بندر می سازیم مهم آن است که در سطح بنادر کشور تقاضا 
ایجاد کنیم. اگر این کار را انجام دهیم تجهیزات و تأسیسات 
مورد نیاز در بنادر خود به خود توسط دولت و بخش خصوصی 

ساخته می شود.

رییس مکانیزم هاي عمومي واحد حمل و نقل و پشتیباني 
شرکت فوالد مبارکه از بازسازي مکانیزم هاي باالبر جرثقیل 

5۰ و ۱۸ تن در شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
 وی گفت: با راه اندازي این مکانیزم هاي باالبر، صرفه جویي 
۲ میلیارد و س��یصد میلیون ریالي در س��ال براي ش��رکت 

حاصل گردید.
رحیم خلقي افزود: یکي از دالی��ل اجراي این پروژه کاهش 
هزینه هاي استفاده از مکانیزم استیجاري بود که ما را برآن 
داش��ت تا نس��بت به بکارگیري مؤثر از دارایي هاي شرکت 
مبادرت به بازسازي و بهره برداري از جرثقیل هاي هیدرولیک 

ملکي به جاي مکانیزم استیجاري نماییم.
بدین منظور مکانیزم هاي جرثقیل 5۰ و ۱۸ تن هیدرولیک 
فوالد مبارکه اصفهان که حدود ۲ سال به علت نبود قطعات 
یدکي در بازار بدون استفاده و معیوب در پارکینگ حمل و 
نقل قرار داشت طي یک برنامه ریزي و کنترل پروژه دقیق، با 
اراده و همت کارکنان زحمت کش و غیور تعمیرگاه مکانیزم 
عمومي و در لبیک به پیام مقام معظم رهبري درسال ۱۳۹۲ 
که سال حماسه سیاسي حماسه اقتصادي نامیدند، با بومي 
سازي قطعات و در کم ترین زمان توانستیم این مکانیزم ها را 
بدون هیچ گونه عیب با رعایت اصول ایمني و بدون هیچ گونه 

نشتي آماده بهره برداري نماییم.

خودرو کشتیرانیتولید مبارکه

راه اندازی خط تولید 
مواد پالستیکي کشور 

انتظارات تورمی واردات 
خودرو را افزايش داد

 پنجره واحد
در حمل و نقل دريايی

 بازسازي  مکانیزم هاي 
باال بر در شرکت فوالد 

اخبار کوتاه

نگاه

۴
برداشت زودتر از موعد چغندر قند از مزارع اصفهان

مدیر هماهنگی و ترویج کش��اورزی جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: در ح��ال حاضر توصیه های 
هواشناسی بیانگر این است که هرچه زودتر چغندر قند باید از مزارع برداشت شود، چرا که در صورت 

بارش برف این محصول از بین می رود.
 چند نرخی بودن ارز رانت

  را افزايش می دهد
سید ناصر موسوی الرگانی

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
چند نرخی بودن ارز سبب بروز مشکالت بسیاری می شود و رانت خواری 
را در جامعه افزایش می دهد. زمانی که ظرف مدت شش ماه قیمت ارز 
در ایران دو برابر ش��د و ارزش پول ملی به یک چهارم رسید، شخصی 
به میزانی که برخی از مس��ئوالن در زمان س��قوط قیمت ارز تعجب 
کردند، نس��بت به این موضوع ابراز تأسف و تعجب نکرد. وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت نی��ز در در 
حالی که هنوز قیمت مرغ به 
هفت هزار تومان نرسیده بود، 
 گفت که قیمت م��رغ را روی 
هف��ت ه��زار توم��ان ثاب��ت 
نگه می داریم س��بب ش��د تا 
فروشندگان به راحتی قیمت 
مرغ را باال ببرند و به کیلویی 

هفت هزار تومان برسانند.
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گروه اقتصاد - بیش از ۲ میلیون خارجی چند دهه است که در بازار 
کار ایران حضور دارند و تمایلی به خروج از خود نشان نمی دهند. 
آنان در ایران کار می کنند، ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده اند. 
در این میان، مقام��ات دولتی می گویند که  اتباع بیگانه ش��اغل 
 در کش��ور پروانه کار ندارن��د و باید زمینه حض��ور آن ها محدود

 شود.
به گزارش مهر، سال هاست که حضور میلیون ها خارجی بازار کار 
کشور را می آزارد و از این طریق صدها هزار فرصت شغلی از دست 
کارجویان داخلی خارج و در اختیار اتباع بیگانه قرار می گیرد. نکته 
قابل تأمل در حضور نیروهای کار خارجی که اغلب نیز تبعه کشور 
افغانستان هستند، در فعالیت تقریبا آزادانه و بدون مجوز حضور 

در کشور است.
در واقع نیروهای کار خارجی سال های متمادی از بازار کار ایران 
کسب درآمد می کنند در حالی که بسیاری از آنان حتی از طریق 
مرزهای قانونی نیز وارد کشور نش��ده اند و روادیدی نیز برای کار 
ندارند. آزادانه در بخش های گوناگون کش��ور در تردد هستند و 

هزاران فرصت شغلی را نیز به تصاحب خود در آورده اند.
     خروج هزاران فرصت شغلی از دست کارجويان ايرانی

دولت ها در دهه های گذشته چندان که الزم است به این موضوع 
نپرداخته اند و کم توجهی به مسأله حضور اتباع بیگانه در بازار کار 
ایران به ش��رحی که گذشت، باعث تش��ویق ادامه حضور آنان در 
فرصت های شغلی کشور و همچنین ورود گروه های جدیدی از 

کارجویان خارجی به ایران شده است.
 امروز بسیاری از اتباع افغانستان در ایران تشکیل زندگی داده اند 

و دارای زن و فرزند نیز شده اند.
کارشناس��ان بازار کار می گویند نگاه انسان دوس��تانه به حضور 
اتباع افغانس��تان به صورت آزادانه در ایران ط��ی دهه های اخیر 
و برخورد همراه با اغماض با این گروه ها، باعث ش��ده تا امروز نه 
تنها فرصت های بسیار زیادی برای کار از دست کارجویان جوان 
ایرانی خارج شود، بلکه بسیاری از افاغنه در سایه غفلت نظارت و 
همچنین فراهم بودن شرایط س��وء استفاده برخی کارفرمایان به 
استادکارانی ماهر تبدیل شوند که حاال برای به خدمت گرفتن آنان 

باید در نوبت ایستاد!
در سایه ضعف نظارت ها و غفلت از حضور روزافزون اتباع خارجی 
در ای��ران، کارفرمایان��ی نیز بوده و هس��تند که ب��ه ادامه حضور 
خارجیان در بازار کار ایران و ترجی��ح دادن آنان به جای جوانان 
جویای شغل کش��ورمان دامن زده اند تنها با این بهانه که افاغنه 
چند برابر یک نیروی ایرانی می تواند در روز کار کند، اما واقعیت 
این اس��ت که اغلب کارفرمایانی که از اتباع بیگانه در کار استفاده 
می کنند و آن هم از نوع غیرمجاز و فاقد مجوز کار و حتی اقامت؛ 
نه تنها دلش��ان هرگز برای آنها و کارجویان ایرانی نسوخته، بلکه 
تنها به منافع خود فکر می کنند و به دنبال تنظیم حساب و کتاب 
خودشان هستند و بهره وری چند برابری کارگر خارجی به جای 

ایرانی بهانه و توجیهی بیش نیست.

    بهانه و توجیه برخی کارفرمايان
در هر صورت کارفرمایانی که از اتباع خارج��ی غیرمجاز و دور از 
دید بازرسان و با استفاده از روش های گوناگون پنهان کردن تبعه 
خارجی در محیط کار به جای کارجوی ایرانی استفاده کرده و بر 
این کار نیز حتی با جریمه چندباره نیز اص��رار دارند، باید بدانند 
که چه ظلم بزرگ و تاریخی را در حق فرزندان خود در این آب و 

خاک می کنند.
به گفته مقامات دولتی، شرایط بازار کار به ویژه برای جوانان امروز 
به مرز بحران رس��یده و عرضه و تقاضای نی��روی کار در بدترین 
حالت خود قرار دارد. نم��ی توان تنها از دولت انتظار داش��ت که 
کارخانه تولید شغل داشته باشد و دیگران در بخش های خصوصی 
و تعاونی، بنگاه ه��ا، کارگاه ها، پروژه ها و دیگ��ران تنها نظاره گر 
باشند؛ آنگاه انتظار داشت مشکل اش��تغال نیز حل شود. یکی از 
زمینه هایی که باید به آن سروسامانی داده شود و البته باید سال ها 
پیش از این انجام می شد، رسیدگی به وضعیت اشتغال بیش از ۲ 
میلیون خارجی در بازار کاری است که این روزها به مرحله بحران 
بیکاری رسیده است. علی ربیعی در گفتگو با مهر می گوید: بیش 
از ۲ میلیون فرصت شغلی امروز در دست اتباع بیگانه است که در 
صورت انتقال این فرصت ها به نی��روی کار ایرانی می توان بخش 

قابل توجهی از مشکل در بازار کار کشور را حل کرد.
     وزير کار: کارگران خارجی به روستاها رسیدند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه که اتباع بیگانه حاضر 
در ایران تنها در مشاغل ساده و غیرتخصصی حضور دارند در حالی 
که بحران بیکاری در ایران مربوط به فارغ التحصیالن دانشگاهی 
است و نه نیروی کار ساده اظهارداشت: در هر صورت می توان از 
طریق ساماندهی کارگران خارجی، مسائل بسیار زیادی را در بازار 

کار پیگیری و بررسی کرد.
ربیعی خاطرنش��ان کرد: یک بخش مش��کل در خصوص حضور 
کارگ��ران خارجی در ایران این اس��ت که کارفرمایان��ی به دنبال 
جذب نیروی کار ارزان قیمت هس��تند و از س��وی دیگر، تمایل 
 کارگران ایرانی برای حضور در اغلب مشاغلی که اتباع بیگانه انجام 
می دهند، کم شده است. وی افزود: در هر صورت باید زمینه حضور 
خارجیان در بازار کار ایران محدود شود. متأسفانه در حال حاضر، 
شرایط کاری به نحوی شده که کارگران خارجی حتی به روستاها 
نیز رسیده اند و مشاغل کشاورزی روستاها را نیز در اختیار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ساالنه یک میلیون نفر از جوانان 
کشور به س��ن کار مي رسند و با احتس��اب ۳/5میلیون نفر بیکار 
فعلي و 5 میلیون نفر که به این جمعیت اضافه خواهد شد، باید در 

دوسال آینده براي ۸/5میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.

تصاحب 2 میلیون شغل توسط بیگانگان 

 ربیعی :  خارجی ها خود را به روستاها رساندند
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یادداشت

روبان قرمز

بازار موسیقی

هفت

کلمبیا شاهد موفقیت کارتونیست اصفهانی
 مدی��ر خان��ه کاریکات��ور ح��وزه هن��ری گف��ت: امس��ال ش��اهد موفقی��ت بس��یاری از

 کارتونیست های اصفهانی بوده ایم. پورفالح افزود: سمانه نیساني در بخش کارتون آزاد بیستمین جشنواره 
بین المللی کارتون رندون کلمبیا موفق به دریافت جایزه ویژه این جشنواره شد.

5

نمایشگاه کتاب های ناخوانده 
به مناسبت فرارس��یدن ایام هفته کتاب و 
کتاب خوانی ،س��ازمان فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان اق��دام ب��ه برگزاری 
نمایشگاهی به منظور معرفی کتاب نموده 
اس��ت. این نمایش��گاه که با هدف معرفی 
 کت��اب ه��ای نادی��ده ی��ا ناخوان��ده ب��ه

عالقه مندان حوزه کتاب برپا شده، درصدد 
اس��ت تا به ترویج هرچه بیش تر فرهنگ 
مطالعه در میان عموم مردم بپردازد. خاش��عی از مسئولین برگزاری این 
نمایش��گاه در این باره گفت:ما از کتاب های موجود در کتابخانه مرکزی 
 اصفهان نمایش��گاهی ترتیب داده ای��م تا عالقه من��دان بتوانند از وجود

 کتاب هایی که تاکنون از انتش��ار آن ه��ا بی اطالع بوده اند ی��ا به آن ها 
دسترسی نداشته اند و یا موضوع آن ها برای مطالعه به ذهن ایشان خطور 
نکرده است بهره مند ش��وند. خاش��عی در ادامه افزود: در این نمایشگاه 
همکاران ما و مسئولین مربوطه حضور داشته و درباره کتاب های موجود 
توضیحات مورد نیاز را ارایه خواهند نمود. این نمایش��گاه همزمان با روز 

نخست هفته کتاب برپا گردیده و تا ۳۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت. 

 نشست شعرای جوان 
در حال و هوای عاشورایی

هفدهمین نشست شعرای جوان این هفته 
در حالی برگزار شد که شعرای اصفهان در 
حال و هوایی عاشورایی به شعرخوانی آیینی 
پرداختند. این نشس��ت با بررسی موضوع 
اضطراب سبکی در شعر و زبان آغاز شد و با 
شعرخوانی آیینی عباس شاهزیدی،روح اهلل 
منصوری، مهدی نظارتی زاده، رضا خیری، 
احسان کمال و تنی چند از شعرای جوان 
ادامه یافت. اشعار خوانده شده در این جلسه با نقد و تحلیل دیگر شعرای 
حاضر در نشست همراه شد و در پایان مسعود میرقادری، میالد بنایی، عابد 
کریمی و متین بنایی و خانم ها موسوی و زمانی به شعرخوانی پرداختند.

گفتنی است، نشست تخصصی شعرای جوان خانه ادبیات هر هفته شنبه ها 
با حضور شعرای برجس��ته اصفهان برگزار می ش��ود. اهالی شعر و ادب و 
عالقه مندان به شرکت در این جلسات می توانند با ارسال آثار خود جهت 

حضور در این جلسات اقدام نمایند. 

ایستگاه مطالعه درانتظار 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: 
هفت ایس��تگاه مطالعه در فاز چهارم این 
طرح در استان افتتاح خواهد شد و مجموع 
 ایس��تگاه های مطالع��ه ای��ن اس��تان به

 28 ایستگاه می رس��د. غالمرضا یاوری با 
اشاره به برگشت داده نش��دن بیش از 85 
درصد از کتاب های ایستگاه های مطالعه در 
هر روز اظهارداشت: به طور میانگین تعداد 
کتاب های استفاده شده از ایستگاه های مطالعه استان، روزانه 77 عنوان 
کتاب بوده اس��ت. وی با بیان این که به طور کلی اس��تان اصفهان پس از 
استان های تهران و خراسان رضوی، بیشترین تعداد ایستگاه های مطالعه 
را به خود اختصاص داده است، افزود: در هفته کتاب و کتاب خوانی تعداد 
15 ایستگاه به ایستگاه های مطالعه اس��تان اصفهان افزوده خواهد شد. 
یاوری با اشاره به این که در حال حاضر ۳7۰ ایستگاه مطالعه در ۳1 استان 
کشور و 1۳ نوع مکان عمومی مستقر شده است، افزود: تا پایان امسال، تا 

فاز ششم این طرح راه اندازی می شود. 
وی با اش��اره به عناوی��ن کتاب هایی ک��ه در ایس��تگاه های مطالعه قرار 
می گیرد، افزود: افرادی که از کتاب های موجود در ایستگاه های مطالعه 
استفاده می کنند، می توانند این کتاب ها را به سایر ایستگاه های مطالعه یا 

کتابخانه های عمومی سراسر کشور تحویل دهند.

 »سفری تا روشنایی« 
در بازار موسیقی 

آلبوم موسیقی »سفری تا روشنایی«  به آهنگسازی و تنظیم حمید بهروزی نیا از 
سوی مؤسسه فرهنگی هنری نغمه حصار روانه بازار موسیقی شد.

 در این آلب��وم که ب��ا نوازندگ��ی حمی��د بهروزی نی��ا، کام��ران منتظری و
 یاسمن ش��اه حس��ینی منتش��ر ش��ده، قطعاتی چون ره آغاز، ش��وق ره، با 
کاروان)س��اخته زنده یاد همایون خرم(، سراب، ش��ب و تنهایی، صبح امید، 
دلتنگی و روشنایی به آهنگسازی و تنظیم حمید بهروزی نیا ارایه شده است.

بهروزی نیا در یادداش��تی ب��رای این آلبوم 
نوشته: هیچ کس نپرس��ید و ندانست که ره 
آغاز، راه ب��ی نهایت بود. نه توش��ه ای برای 
عزیمت و ن��ه نگاهی چش��م در انتظار پیکر 

مرجوعم که مسیرم نهایت است و.. .
وی تاکنون در جشنواره های مختلف داخلی 
و خارجی موفق ب��ه دریافت جوایز متعددی 
ش��ده که از آن جمله می ت��وان به هنرمند 
برتر جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد، این 
آهنگس��از س��ال 89 با آلبوم» فرزند ایران« 
با صدای سینا س��رلک نامزد دریافت جایزه 

بهترین آلبوم موسیقی سنتی سال 89 شد.

خوراک هنری در ظرف 
منا سبتی 

جمال نوروزباقری - »تعطیلی هنر در روزهای سوگواری!« 
این شبه جمله تا چند سال پیش ترجیع بند تمام فعالیت های 
هنری در برخی مناسبت های مذهبی به ویژه دهه اول محرم، 
نیمه دوم ماه رمضان و دهه آخر ماه صف��ر بود. یعنی در این 
روزها و ش��ب ها نه خبری از فیلم و س��ینما بود، نه تئاتر، نه 
نمایشگاه های تجس��می و نه هیچ چیزی که بتوان روی آن 
پسوند هنری گذاشت. مردم هم دل شان را خوش می کردند 
به سریال های مناسبتی که وقت و بی وقت از تلویزیون پخش 
می شد و البته عمده برنامه های شبکه های مختلف هم خالصه 
می شد در س��خنرانی و عزاداری. گذشت و گذشت تا این که 
گروهی از مدیران و کارشناسان سینمایی طرحی نو برای باز 
بودن س��الن های تاریک در روزهای عزاداری در انداختند و 
فیلم هایی مناس��ب این ایام را روی پرده فرستادند، اما چون 
در طول سال فیلمی مناسب اکران در این حال و هوا ساخته 
نمی شد، طبیعی بود دست سینماداران برای نمایش فیلم های 
جذاب بسته باشد و نمی توانستند با اکران فیلم های پخش شده 

از تلویزیون مردم عزادار را به سالن های سینما بکشانند!
حاال دیگر سال هاست تلویزیون هم برای مناسبت های خاص 
مذهبی سریال های دندان گیر و تماشایی نمی سازد و آنچه از 
ش��بکه های مختلف روی آنتن می رود، به دشواری می تواند 
مخاطب س��ختگیر را برای نشس��تن پای جعبه جادو راضی 
کند. مگر چقدر می توان سراغ فیلم ها و سریال های تماشایی 
سال های دور و نزدیک رفت و بارها و بارها »روز دهم« و »روز 
واقعه« و »س��فیر« و... را باز پخش کرد؟ حتی تماش��اگران 
و عالقه مندان پیگیر هم ب��ه ندرت نام یک یا چند س��ریال 

مناسبتی پنج سال اخیر ماه محرم را به خاطر سپرده اند.
در س��ال های اخیر هنرهای تجس��می و هنرهای نمایشی 
جور سینما و تلویزیون را کشیده و در رمضان، محرم و صفر 
نمی گذارند سفره مخاطبان در ایام سوگواری خالی از »هنر« 
بماند. کافی است در این ایام مرور کنید و ببینید در اوج انفعال 
تلویزیون و بسته بودن در س��الن های سینما، چقدر مردم به 
تماشای تعزیه می روند و چقدر از این که وقت خود را در این 

ایام با هنرهای عاشورایی می گذرانند، خشنودند. 
مخاطب از هنر استقبال می کند اگر مطمئن باشد قرار است 
به تماشای آثار هنری متناسب با حال و هوای این ایام بنشیند 
و بداند وقت خود را بیهوده نگذرانده اس��ت. مهم این اس��ت 
که مدیران و کارشناس��ان و هنرمندان در 11 ماه سال برای 
س��ه دهه مهم برنامه بریزند و خوراك هنری برای مخاطبان 

فراهم کنند.

 امیرحس��ین م��اه آور پور)کارش��ناس- مدیرامورکتابخانه ها و
سالن هاي مطالعه سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان(  

- رانگاناتان دانشمندی با فضیلت در امور کتابداری بود. 
وی قصد داش��ت روش های علم��ی را در زمینه ه��ای مختلف 
علم کتابداری به کار  ببرد و  به این منظور قواعدی کلی ش��امل 
 قوانین احکام و اصول تنظیم کرد و درباره کاربرد واژه های مزبور 
کنوانس��یون هایی را برگزار ک��رد تا اصول  مزب��ور را در مفاهیم 

مختلف به شرح زیر تثبیت کند.
رانگاناتان پنج قانون معروف خ��ود در زمینه علم کتابداری را در 
س��ال 1924 ابداع کرد. این پنج قانون در س��ال 1928 در قالب 
بیانیه هایی شکل گرفت و به عبارت صحیح تر در این سال شکل 

نهایی خود را به دست آورد.
 پنج قانون علم کتابداری رانگاناتان در س��ال 19۳1 منتشر شد. 
 این یک اثر کالسیک اس��ت و پنج قانون علم کتابداری و مفاهیم 
آن هارا ب��ه تفصیل ش��رح داده اس��ت. چکیده این اث��ر عبارت 
از این اس��ت که کت��اب ها برای اس��تفاده هس��تند و اس��تفاده 
کنن��ده عامل اصلی اس��ت ک��ه بای��د در وقتش صرف��ه جویی 
ش��ود. این قوانین برخوردی علم��ی با علم کتاب��داری را فراهم 
آورده ان��د. روح این قوانین در نوش��ته ه��ای رانگاناتان متجلی 
 اس��ت. این قوانین به عنوان پای��ه های علم کتاب��داری پذیرفته

 شده اند.

 پائولی��ن ا. آترتون پنج قانون علم کتاب��داری را در کتابش تحت 
عنوان »کاربرد دانش« به دقت بررس��ی کرده اس��ت. به عقیده 
او زمانی که نحوه فهرس��ت نویس��ی کنونی را با دیدی انتقادی 
بررسی می کنیم هر وقت که طرز اس��تفاده از کتابخانه هایمان 
را مورد ارزیابی قرار م��ی دهیم  و هنگامی ک��ه چگونگی بهبود 
 عملکرد خود و مدیریت خدم��ات کتابخانه هایم��ان را مطالعه

 می کنیم،  این قوانین مورد نیازمان را ارایه می کنند که عبارتند 
از: کتاب برای استفاده اس��ت ، هرخواننده ای کتابش، هرکتابی 
خواننده اش، صرفه جویی در وقت خواننده اش و این که کتابخانه 

یک سازمان در حال رشد است.

قوانین بنیادی
قوانین علم کتابداری قوانین بنیادین این علم هستند. این قوانین 
برای هر مسأله ای در زمینه های علم کتابداری خدمات کتابداری 
و رویه های کتابداری قابل اجراست. این قوانین در شکل نهایی 
خود ش��امل تمام رویه های کتابداری مربوط به گذش��ته حال و 
احتماال در آینده به وجود می آیند، هستند.  از آن جا که وضعیت 
مرزهای دانش کتاب��داری بر اثر فش��ارهای اجتماعی اقتصادی 
سیاسی تکنولوژیک و اخالقی در حال تغییررویه جدید نیز رشد 
و تکامل پیدا می کنند و معلوم شده است که این قوانین همیشه 

در مورد رویه های جدید قابل اجراست.

تضاد بین احکام
احکام و قواعد فهرست نویسی طبقه بندی و غیره همگی مفاهیم 
پنج قانون علم کتابداری هستند. احکام فهرست نویسی مخصوص 

شاخه فهرست نویسی است. 
به همان طریق احکام طبقه بندی ویژه حوزه طبقه بندی است. 
هرگاه تضادی بین احکام فهرس��ت نویسی پیش بیاید باید برای 
رفع آن به قوانین پنجگانه علم کتابداری رجوع کرد. بنابراین پنج 
قانون مزبور به عنوان مرجع عالی عمل می کنند. همین مس��أله 
دقیقا در مورد احکام��ی که به بخش های دیگ��ر علم کتابداری 
مربوط می ش��ود نیز صادق اس��ت )نظیر طبقه بندی و انتخاب 

کتاب(.
اگر تضادی بین احکام فهرست نویسی و اصول بنیادین کلی وجود 
داش��ته باش��دبا کمک قوانین علم کتابداری می توان به توافقی 
دس��ت یافت. این امر در مورد احکام مربوط به تقس��یمات علم 

کتابداری نیز عینا قابل اجراست.

وبالگ و کتابداران
 با توجه به رشد سریع تکنولوژی کتابخانه ها و کتابداران ناگزیرند 
همگام با تکنولوژی جدید دانش خود را ب��رای ایفای نقش مؤثر 

درخدمات رسانی به جامعه کاربران افزایش دهند.
 وبالگ از آن جهت برای کتابداران دارای اهمیت است که برخالف 

سایر تکنولوژی ها نیاز به تخصص در سایر حوزه ها ندارد.
 انتشار یک وبالگ به سادگی ارسال یک پست الکترونیکی است 
 بنابرای��ن کتابداران با هر می��زان آگاهی از اینترن��ت و کامپیوتر 
می توانندنویسنده وبالگ باشند و به این وسیله علم خود را ترویج 

داده و خدمات کتابخانه خود را به کاربران آن معرفی کنند.
  کتاب��داران ب��ا مطالع��ه ی��ا مش��ارکت در تهی��ه وب��الگ 
می توانند س��طح آگاهی های علمی و تخصصی خود را افزایش 
 داده و دان��ش خ��ود را در اختیار س��ایر همکاران خ��ود نیز قرار

 دهند. 
 کتابخان��ه ه��ا انجمن ه��ای مل��ی و بی��ن المللی کتاب��داری و

 سازمان های وابسته برای اطالع رسانی س��ریع تر از این امکان  
استفاده کنند.

 برخی از کتابداران ایرانی در همان روزهای اولیه ورود وبالگ به 
ایران شروع به وبالگ نویسی کردند اما ورود کتابداران به دنیای 
وبالگ نویسی تا سال 1۳84 رشد تقریباکندی داشت اما پس از 
آن با ظهور ابزارهای وبالگ نویس��ی فارسی و شناخته شدن این  

پدیده تعداد وبالگ های کتابداری بیش تر شد.
هم اکنون وبالگ جایگاه ویژه خود را در محیط آکادمیک ایران 
یافته است. بیش تر دانشجویان وبالگ نویسان حرفه ای هستند 
و یا وبگردهای حرفه ای به ش��مار می روند. امکان جس��تجوی 
محتویات وبالگ ه��ا از طریق موتورهای جس��تجوی قدرتمند  
مانند Google این امکان را به همه داده است تا حداقل یکبار به 

یک وبالگ سری بزنند. 

  به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی 

کتابداری  را  در هفته کتاب علمی تر ببینیم 
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ا نیمیشن 
»قصه های مجید« 

نگارش انشا
 در زیرزمین مدارس

یک انیمیشن ساز کرمانی از ساخت انیمیش��ن »قصه های مجید« در صورت 
تصویب ط��رح و اختصاص بودجه به آن خبر داد. محم��د رضاپور گفت: قصد 
دارم »قصه های مجید« هوشنگ مرادی کرمانی را در 1۳ قسمت 11 دقیقه ای 
بس��ازم. وی افزود: دو س��ال پیش نیز درباره ی این طرح با خود آقای مرادی 

کرمانی صحبت کردم اما به خاطر نبودن بودجه این طرح فعال متوقف است. 
وی افزود: اگر تا پایان سال سیمای استان ها این طرح را تصویب نکرد، با مرکز 
پویانمایی صبا صحبت خواهیم کرد.  او تأکید کرد: حتی از شخصیت مجید، 
اتود هم زده بودیم و یک دمو کار کردیم اما به خاطر نبود بودجه متوقف شد؛ 
ضمن این که تولید این 1۳ قسمت چهار سال زمان می برد. رضاپور یادآور شد: 
سعی می کنیم به داستان اصلی وفادار باشیم، تغییرات خاصی نخواهد داشت 

و فقط ما قصه های بلند داستان اصلی را به قصه های کوتاه تبدیل می کنیم. 

حمیدرضا وطن خواه با بیان این که چهار مدرسه در اصفهان به طور تخصصي 
به ادبیات مي پردازند، گفت: در سایر مدارس پرداختن به نویسندگي و نگارش 
دانش آموز، تنها به دنبال عالقه معلم به ادبیات و پرورش استعداد دانش آموزان 
 اتفاق مي افت��د. وي افزود: قس��مت ن��گارش کتاب هاي ادبیات م��دارس از

 انشا نویسي به دور است و به مسائل تحقیقي بها داده است. این دبیر ادبیات با 
بیان این که بحث انشا آنچنان که در زمان گذشته اهمیت داشت امروز اهمیت 
ندارد، تصریح کرد: زماني که ساعت انشا در مدرسه نباشد، طبیعتا به نگارش 
و نویسندگي هم پرداخته نخواهد شد. در دوران دبیرستان دانش آموز فارغ از 
هر فرم و سبک اداري و ادبي باید بیاموزد چگونه بنویسد. وطن خواه در مورد 
محتواي کتاب هاي درس��ي بیان کرد: م��ا در ادبیات معاص��ر از جایي جلوتر 

نمي آییم. اگر حرکت مي کنیم تنها در بخش خاصي است. 

ویژه برنامه کتاب و کتابخوانی

 حجت االس��الم علی قطبی ب��ا حضور در 
جلسه شورای سیاستگذاری این جشنواره 
احس��ان و نیکوکاری را یکی از مهم ترین 
مفاهیم و آموزه ه��ای مهم دینی عنوان کرد و ادام��ه داد: به جرأت 
می توان گفت جشنواره حس��نات یکی از مهم ترین و اثرگذارترین 
درساختار جامعه کنونی است که در چند سال گذشته برای ترویج 

این سنت ایجاد شده اس��ت. وی افزود: در این راستا بهره گیری از 
ظرفیت هایی که در فیلم کوتاه به لحاظ تأثیرگذاری که دارد می تواند 
تأثیر بسیار زیادی داشته باش��د. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان با بیان این که در حال حاضر تولید فیلم کوتاه بیش تر 
مورد توجه فیلم سازان و به ویژه فیلم سازان جوان قرار گرفته است، 
افزود: خوشبختانه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات بستری را برای 

این جوانان ایجاد کرده است که بتوانند قابلیت ها و استعدادهای خود 
را به نمایش بگذارند. وی گفت: در این راستا ضروری است که بخش 
ویژه ای در این جشنواره تحت عنوان احیای سنت های نیک قدیمی 
و فراموش شده و ایجاد روش های جدید برای احسان و نیکوکاری 
دنبال کند. وی با بیان این که اس��تفاده از ظرفیت های فیلم سازی 
برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری بهترین سوژه برای تحقق 
این امر است، افزود: اگرسوژه های فیلم س��ازی در این راستا دنبال 
شود تداوم خواهد داشت. وی به شکل گیری سنت تعزیه خوانی و 
هیأت های عزاداری از بیش از 4۰۰ سال پیش تاکنون اشاره کرد و 
ادامه داد: باید روند شکل گیری این سنت های پسندیده را الگوی 
خود قرار دهیم و سنت حسنات را نیز به همین شکل ادامه دهیم.

وی با بیان این که احس��ان و نیکوکاری حلقه واسط بین نیازمند و 
ثروتمند اس��ت، ادامه داد: البته باید در نظر داش��ته باشیم که طی 
چندسال گذش��ته احس��ان و نیکوکاری در جوامع بیش تر مورد 
توجه عموم مردم قرار گرفته است. وی با بیان این که  این جشنواره 
جشنواره ای سنت ساز است، ادامه داد: در این راستا ضروری است 
که در زمان برگزاری این جش��نواره در کنار تجلیل از هنرمندان و 
پیشکسوتان تجلیل از خیرین برتر و خیریه های برتر نیز در دستور 

کار جشنواره قرار گیرد.قطبی با بیان این که معرفی یکی از خیرین 
برتر برای بس��یاری از مخاطبان می تواند جذابیت بیشتری نسبت 
به نمایش یک فیلم داش��ته باشد، افزود: خیرین س��رمایه گذاران 
اجتماعی هس��تند و برای بقای جش��نواره نیز می توان از ظرفیت 
این فع��االن عرصه اجتماع بهره ب��رد. وی ضم��ن آرزوی برگزاری 
چهارصدمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان اظهار 
داشت: ضروری است که برای هر چه بهتر برگزار شدن این جشنواره 
دایره حضور فعاالن و قالب موضوعات شفاف شود تا با آثار بهتری در 
این جشنواره حضور یابند. وی توجه به بخش های تخصصی احسان 
و نیکوکاری در موضوعات در نظر گرفته ش��ده برای برگزاری این 
جشنواره را ضروری دانست و با اشاره به همکاری مسئوالن برگزاری 
جشنواره با خیریه های اس��تان اصفهان بیان داشت: اگرمسئوالن 
برگزاری این جش��نواره بتوانند از خیریه ه��ا بخواهند که هر کدام 
مستندی از فعالیت های خود را برای نمایش در این جشنواره ارایه 
دهند می توانند به موفقیت های زیادی دس��ت پیدا کنند. قطبی با 
بیان این که جشنواره باید در سال جاری به ثبت ملی برسد، ادامه 
داد: ضروری است که در س��ال آینده اقدامات مورد نیاز برای ثبت 

بین المللی شدن این جشنواره در دستور کار قرار گیرد.

حجت االسالم علی قطبی:

جشنواره حسنات مهم ترین و اثرگذارترین درساختار جامعه کنونی

استفاده از ظرفیت های 
فیلم سازی برای ترویج 

 فرهنگ احسان
 و نیکوکاری بهترین سوژه 
برای تحقق این امر است، 

افزود: اگرسوژه های 
فیلم سازی در این راستا 

 دنبال شود تداوم 
خواهد داشت

 گروه
 فرهنگ

س :ایمنا[
]عک



چهره  روزیادداشت

تندرستی

اخبار کوتاه

کنترل آسم در تمرینات ورزشی
آسم یک بیماری شایع است و دارای عالیمی هستند که باعث بروز 
آسم می شوند مانند هوای سرد و ورزش. عالیم آسم را می توان به دو 

دسته زود رس و دیر رس تقسیم کرد .
 عالیم زود رس که ظرف نیم ساعت تا یک ساعت بعد از ورزش بروز 
می کند شامل س��رفه – تنگی نفس – خس خس سینه – کهیر – 
احساس کم انرژی و نا آماده بودن ورزشکار – درد پهلو و کاهش فشار 
خون است . عالیم دیر رس چند ساعت بعد از ورزش بروز می کنند و 
شامل سر درد – تهوع – استفراغ آسم ورزشی با رعایت اصول ساده 

تا حد زیادی قابل پیشگیری است .
بعضی از توصیه های درمانی اسم ورزشی به شرح زیر است :

تغییرات ناگهانی در فعالیت هایی  که باعث بروز آسم می شود پس 
راحت ورزش کنید ، 10 دقیقه از وقتتان را به گرم کردن و سرد کردن 
اختصاص دهید و در حین ورزش به خود اس��تراحت دهید. مصرف 

نمک راکاهش دهید .
 رژیم کم س��دیم قدرت نفس رابهبود بخشیده و عالیم آسم ناشی از 
ورزش رانیز کاهش می دهد. ویتامینc مصرف کنید در هوای سرد 

خود را بپوشانید . هوای سرد خود تشدید کننده آسم است .
به ورزش های آبی روی آورید، هوای گرم باالی س��طح آب ،تنفس 
را افزایش می دهد. به محض بروز اولین عالیم آس��م از اسپری های 
مخصوص اس��تفاده کنید. برای ایمنی بیش تر ب��رای احتمال وقوع 

حمله بهتر است دو نفری ورزش کنید.

 غریبی و خانزاده 
به ذوب آهن پیوستند

می��الد غریب��ی و محم��د خان��زاده، دو بازیک��ن تی��م فوتب��ال 
پرس��پولیس ته��ران پ��س از تواف��ق مس��ئوالن دو باش��گاه 
 پرس��پولیس تهران و ذوب آهن اصفه��ان به این باش��گاه اصفهانی

 پیوستند.
میالد غریبی و محمد خانزاده، دو بازیکن تیم فوتبال پرس��پولیس 

تهران بعد از مذاکره مسئوالن دو باشگاه، به ذوب آهن پیوستند. 
در روزهای گذشته بحث معاوضه این دو بازیکن با محسن مسلمان، 
هافبک ملی پوش ذوب آهن مطرح بود و سرانجام در هتل محل اقامت 

ملی پوشان زیر 22 سال این معاوضه انجام شد. 
قرارداد محسن مسلمان با پرسپولیس به امضا رسید و این دو بازیکن 

به جای مسلمان به ذوب آهن پیوستند.

ناپاکی در فوتبال باید از بین برود
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شواری اسالمی گفت: ناپاکی در 
فوتبال ایران باید از بین برود و در این مسیر از هیچ تالشی فرو گذار 

نخواهیم بود.
محمدعلی پورمختار که این روزها درحال بررسی مشکالت موجود 
در فوتبال ایران است در برنامه تلویزیونی 90 اظهارداشت: پیگیری 
ما همچنان دارد، چراکه موضوع پیچیده ای پیش روی همه قرار دارد.

 وی اف��زود: جلس��ات متع��ددی ک��ه ب��ا اهال��ی فوتبال داش��تیم 
نش��ان دهنده واقعیت ه��ای ناراحت کنن��ده ای در فوتب��ال ایران 
اس��ت که باید برای اظهار نظ��ر نهایی درخص��وص آن جمع بندی 
 ش��ود و ما نیز هم اکنون در حال جمع آوری اطالع��ات از افراد آگاه

 هستیم. 
پور مختار خطاب به رس��انه ها تصریح کرد: از رسانه های جمعی، به 
خصوص صدا و س��یما می خواهم تا انتهای کار برای مشخص شدن 

ناپاکی ها در فوتبال تالش کنند.
رییس کمیس��یون اص��ل 90 مجلس ش��واری اس��المی گفت: هر 
فردی در این مسیر مس��تنداتی دارد از یاری وی استقبال خواهیم 
 کرد ت��ا در کنار ه��م بتوانی��م فوتب��ال ای��ران را از ناپاک��ی ها دور

 کنیم.

 یوزپلنگ ایرانی یک گام تا جهش
 بر روی لباس تیم ملی ایران

توافقنامه دوجانبه بین فیفا و سازمان محیط زیست ایران جهت امضا 
به سوئیس ارسال شد.

این توافقنامه چندی پیش، پس از مالقات سپ بالتر، رییس فیفا با 
معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست ایران مبنی بر مساعدت 
فیفا برای حمایت از یوزپلنگ ایرانی که بر اساس گزارش واسطه فقط 

70 قالده از آن در ایران باقی مانده است، انجام شد.
 پ��س از تنظیم پیش نویس مت��ن آن که توس��ط دبیرکل های فیفا 
و فدراس��یون های فوتبال تهیه ش��ده بود، جهت امضا به س��وئیس 

ارسال شد.
این توافقنامه پس از امضای س��پ بالتر برای تأیید رییس س��ازمان 
محیط زیست دوباره به ایران ارسال خواهد شد تا در آینده به عنوان 

سند فدراسیون جهانی فوتبال منتشر شود.

اگر میز پرسی در خمینی شهر 
بود، بهتر تمرین می کردم

میثم متقیان
 قهرم�ان وزنه ب�رداری بازی های پارآس�یایی 

جوانان
اگر میز پرسی در خمینی شهر وجود داشت، می توانستم تمرینات بهتری 
داشته باش��م. تمریناتم را در ورزش��گاه مارچین پیگیری می کنم و قبال 
با تاکس��ی، با برادرم یا با موتور س��ه چرخه ای برای تمرینات به ورزشگاه 
مارچین می رفتم. از حدود یک ماه گذش��ته تاکنون توانسته ام ماشینی 
تهیه کن��م و به وس��یله آن به 
محل تمرین می روم، اما اگر در 
خمینی شهر میز پرسی وجود 
داش��ت، می توانستم تمرینات 
بهتری داشته باشم.به پشتوانه 
مالی نیاز دارم تا بتوانم تمرکزم 
را بر روی مدال آوری در میادین 

بین المللی بگذارم.

نشست فوق العاده کمیته ملی 
المپیک امروزبرگزار می شود

هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست فوق العاده خود 
که امروزبرگزار می ش��ود درباره زمان انتخابات کمیته ملی 

المپیک و اعضای جدید مجمع تصمیم می گیرد.
دبی��رکل کمیته مل��ی المپی��ک پ��س از پایان نشس��ت 
هیأت درجم��ع خبرنگاران درباره نامه س��ازمان بازرس��ی 
کل کش��ورمبنی برجلوگیری ازثبت ن��ام نامزدهای حضور 
درانتخابات این کمیته اظهارداشت : با توجه به نامه سازمان 
بازرسی که به دلیل برخی ابهامات برای اعضای مجمع انجام 
شد، اقدامات الزم صورت گرفت. بهرام افشارزاده ادامه داد: 
با توجه به فشردگی کار در نشست فوق العاده تصمیم گیری 
الزم در باره نامه سازمان بازرسی کل کشور گرفته خواهد شد.

وی اظهارداش��ت: با توجه ب��ه موانعی که درنامه س��ازمان 
 بازرس��ی ب��ه آن هااش��اره ش��ده،ما توضیحات��ی ارای��ه 
کرده ایم ودرجلس��ه آینده هیأت اجرایی امروز درباره زمان 
انتخابات کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع تصمیم گیری

 می شود. وی یادآور شد: قرار اس��ت روی نفراتی که در نامه 
اشاره شده تصمیم گیری شود. با توجه به این که قلمسیاه سه 
ماه قبل از دبیرکلی کنفدراسیون قایقرانی آسیا استعفا کرده، 
فرد جدیدی را جایگزین می کنیم وعلی مرادی تنها  دبیرکل 
ایرانی درآسیاست و محمد جمشیدی هم به خاطر مشغله 

کاری استعفای کتبی اش را ارسال کرده است. 
وی درب��اره انتخ��اب المپیک��ی ه��ا نیزگفت: کمیس��یون 
ورزشکاران به ریاست هادی س��اعی در این زمینه اقدام می 
کند و سعی می کنیم در اسرع وقت المپین ها را انتخاب کنیم 

تا ابهامات برطرف شود.
 افش��ارزاده درپاس��خ خبرنگاری که گفت آیانامه س��ازمان 
بازرسی کل کش��ور دخالت دولت در انتخابات کمیته ملی 
المپیک محس��وب نمی ش��ود ؟ تصریح کرد: دخالتی نبود.

سازمان بازرسی یک سؤال کرده است.
قبال هم گفتم انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار می شود 

و ابهام خاصی وجود ندارد. 
دبیرکل کمیته ملی المپیک در رابطه با اقدامات این کمیته 
برای جلوگیری از ثبت رش��ته چ��وگان به ن��ام جمهوری 
آذربایجان هم افزود: فردی به نام صدیقی در کمیته المپیک 

مسئولیت دارد.
 امیدواریم با کمک کمیته بین المللی المپیک )IOC( و این 
فرد ایرانی اقدامات الزم صورت گیرد. م��ا ایلخانی زاده را به 
صدیقی معرفی می کنیم. در خدمت هر شخص دیگری هم 

که بتواند کاری برای این موضوع انجام دهد هستیم.

زاویه

6
حمیدرضا خوروش سرپرست هیأت تنیس استان اصفهان شد

پس از پایان دوران ریاست منوچهر مومن زاده در هیأت تنیس استان اصفهان، وی اعالم کرد که تمایلی برای ادامه 
فعالیت در این هیأت ندارد. در نتیجه تنیس اصفهان یک سال و نیم گذشته را بدون سرپرست و با بالتکلیفی پشت سر 
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 پیروزی ماهان 
و ذوب آهن در لیگ برتر 

اصفهان میزبان  لیگ برتر 
نونهاالن و نوجوانان

هفته دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال با پیروزی نمایندگان اصفهان همراه بود.
هفته دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال روز گذشته با انجام 6 بازي در 5 استان 

کشور پیگیري شد.  
 در بازي اول تیم هاي افرا خلیج فارس و ذوب آهن یک س��اعت زودتراز سایر

 دیدار ها در سالن بسکتبال آزادي به مصاف هم رفتند.که تیم خلیج فارس  در 
مجموع با نتیجه 50 بر 63 مغلوب میهمان خود ذوب آهن شد.

در آخرین بازي هفته دوم هم  که در تهران برگزار شد تیم هاي نیروي زمیني و 
فوالد ماهان سپاهان به میدان رفتند.

در این ب��ازي تی��م ماهان،قهرمان باش��گاه هاي آس��یا از ابتدا موفق ش��د از 
حریف خود پیش بیافتن��د و با حفظ این برت��ري تا پایان مس��ابقه با نتیجه 
 69 ب��ر 56 اولین پیروزي ای��ن فصل خ��ود را در یک دیدار خ��ارج از خانه به

 دست آورد.

رییس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان گفت: دور برگشت مرحله نهایی 
لیگ برتر نونهاالن و نوجوانان کشور به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

مهدی تکابی در اصفهان اظهارداشت: تیم هیأت تنیس روی میز استان اصفهان 
در دور رفت مرحله نهایی لیگ برتر نونهاالن و نوجوانان کشور به قهرمانی دست 
پیدا کرد. رییس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان افزود: دور برگشت این 
مسابقات به میزبانی اصفهان در روزهای 14 و 15 آذرماه در خانه تنیس روی 
میز به انجام می رسد. وی همچنین به برگزاری مسابقات بین المللی تنیس روی 
میز دهه فجر اشاره کرد و گفت: به فدراسیون تنیس روی میز پیشنهاد کرده ایم 
که تیم منتخب تنیس روی میز اصفهان به عنوان نماینده باشگاهی کشور در 

این رقابت ها حضور پیدا کند.
تکابی افزود: در این رقابت ها تیم های ملی حضور دارند و هنوز هم معلوم نیست 

فدراسیون با این درخواست اصفهان موافقت کند.

کاسیاس: خاطره شوت روبن بدنم را می لرزاند
دروازه بان تیم ملی اسپانیا گفت:  درجام جهانی 2010وقتی دیدم 
روبن نزدیک می شود، فکر کردم ش��انس برابری برای من و روبن 
است؛ یا او گل می زند و یا من شوتش را مهار می کنم. دیدن دوباره 

آن صحنه در تلویزیون  تنم را می لرزاند.

نیمار: در غیاب مسی فشار حس نمی کنم
نیمار درباره نظراتش در غیاب لیونل مسی در ترکیب بارسلونا 
به دلیل مصدومیت اظهار داش��ت: احس��اس نمی کنم چون 
مسی غایب اس��ت، فش��ار روی من وارد می ش��ود. امیدوارم 

مصدومیت مسی هرچه زودتر خوب شود و برگردد .

همکاری بکام  و  لی برون جیمز 
ستاره بس��کتبال حرفه ای آمریکا با، دیوید بکام در راه تأسیس یک 
تیم فوتبال هستند.لی برون جیمز که فصل جاری در خدمت تیم 
بس��کتبال »میامی هیت« قهرمان لیگ NBA بوده، مذاکراتی با 

دیوید بکام در مورد تأسیس تیم فوتبالی در آمریکا،  داشته است.

اندر احوال تیم ذوب آهن

لوکا حق دارد دستیارانش را خودش انتخاب کند
لوکا بوناچیچ سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته 

گروه 
گذشته دستیاران خود )هاشم سلطانی و محمد یاوری( را به ورزش

نوعی نخواس��ت و آن ها از جمع سبزپوش��ان 
اصفهانی ج��دا ش��دند.اما پ��س از این 
تصمیم ای��ن افراد علیه لوکا و س��عید 
آذری مدیرعام��ل باش��گاه مصاحبه 

کردند.  
هاشم سلطانی در مصاحبه اش پس 
از اخراج م��ی گوی��د: بوناچیچ یک 
مربی لجباز و مش��ورت ناپذیر اس��ت 
که از نظر فنی در س��طح متوس��طی 
قرار دارد،ولی این را باید به 
هاش��م خان گوشزد 
کرد که بوناچیچ 
تیمش  در 

تنها نظم و انضباط  را در دس��تور کار قرار می دهد و از نظر فنی نیز در س��طح باالیی 
قرار  دارد.

اما دس��تیارانش در حدی نبودند که در هدای��ت این تیم کمک به ل��وکا بکنند.لوکا 
یک مربی است که در کشورمان س��ال ها هدایت تیم های مختلف را برعهده داشته 
اما سلطانی و یاوری در س��مت مربیگری رزومه کاری مطلوبی ندارند هرچند هاشم 
سلطانی در تیم های استقالل،کشاورز، ذوب آهن و سپاهان سابقه بازی دارد اما دلیل 

نمی شود مربی خوبی باشد .
 باید سلطانی و یاوری بدانند که یک سرمربی حق دارد کمک های خود را انتخاب کند 
و اکنون که از تیم رانده شده اند نباید جوس��ازی برعلیه ذوب آهن کنند چراکه این 
تیم نیاز به آرامش دارد و شما که ادعا می کنید ذوبی هستید چرا جوسازی می کنید؟

س��لطانی در جایی از مصاحبه گفته که ل��وکا حتی حرف هاروت مرب��ی دروازه بانان 
ذوب آهن آورده  را گوش نمی کرد .

 با وجود آن که هاروت می گفت از کاس��پاروف دروازه بان تیم ملی ارمنستان در بازی 
لیگ استفاده کند اما او همواره میالن را در درون دروازه قرار می داد و نتیجه اش این 

شد که در 8 مسابقه با میالن 5 باخت آوردیم.
بای��د ب��ه هاش��م س��لطانی گف��ت مگ��ر گل های��ی ک��ه ذوب 
آه��ن دریاف��ت م��ی ک��رد می��الن مقص��ر ب��ود و ی��ا خ��ط 
 دفاعی؟تصمی��م مرب��ی ب��وده ک��ه کاس��پاروف اس��تفاده

 نکند.
س��لطانی پیرامون تن��ش در ذوب آه��ن گفته که م��ا در زمان 
خسرو ابراهیمی مدیرعامل سابق باش��گاه از 9 بازی  12 امتیاز 
 گرفتی��م و از زمان��ی ک��ه آذری آمده اس��ت در 6 ب��ازی دو امتیاز 

گرفته ایم .
مش��کل ذوب آه��ن ای��ن ب��ود ک��ه آذری آم��د و بازوبن��د کاپیتان��ی را از صلصالی 
 گرف��ت و ب��ه رج��ب زاده داد و تن��ش را در تیم ب��ه وج��ود آورد و همدل��ی را نابود 

کرد. 
ما باید به این پیشکسوت بگوییم واقعا اگر مشکل بازوبند بوده پس بهتره صلصالی از 

این تیم برود تا برای کاپیتانی تنش ایجاد نکند .
 عجیب است اگر دستیاران لوکا این را می دانستند چرا لوکا را آگاه برای تنبیه محمد 

صلصالی نمی کردند یا این که آقایان می خواستند تیم لوکا در حاشیه باشد؟
این سئواالتی است که برای کسانی ایجاد می ش��ود که مصاحبه هاشم سلطانی را در 

خبرگزاری ها خوانده اند.
در جایی وی از خسرو ابراهیمی تمجید کرده که باید گفت آیا سلطانی فراموش کرده 

که ابراهیمی باشگاه بین المللی ذوب آهن را به یک تیم تبدیل کرده بود؟
سلطانی در پایان مصاحبه اش گفته که من ناگفته های زیادی دارم که به موقع همه را 

بازگو خواهم کرد اما از حقم نمی گذرم.
حاال باید منتظر بمانیم و ببینیم ناگفته های هاشم خان چیست؟

در بیانیه ای در سایت رسمی باشگاه ذوب آهن سعید آذری مدیرعامل  گفته که با توجه 
به این که یکی ازدالیل استعفای لوکا که بنده نیز در مصاحبه ای در مورد آن صحبت 
کردم، این مسأله بود که لوکا از نبود افراد شایسته فنی که در کنار وی و کمک حالش 

باشند گالیه داشت .
 در جلسه ای مقرر شد که با نظر س��رمربی تیم با هاشم سلطانی قطع همکاری شود و 
این اتفاق افتاد و در حقیقت این کل ماجرای جدا شدن هاشم سلطانی از تیم فوتبال 

ذوب آهن بوده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از علی کریمی دعوت کرد این تیم را 
در دیدار با میالن همراهی کند. محمد رویانیان در ابتدای مراسم 
عقد قرارداد با اسپانسر دیدار پرس��پولیس و میالن اظهار داشت: 
ما برای برگزاری چنین بازی چند ماه اس��ت که در حال پیگیری 
هستیم و در بخش اول از مسئوالن میالن خواستیم نقطه نظراتشان 
را به ما ارایه کنند. در بخش های بعدی به دنبال این مسأله بودم که 
برای این مسابقه اسپانسر پیدا کنم که خوشبختانه با شرکت کانون 

ایران نوین توافقاتی صورت گرفت و منجر به امضای قرارداد شد.
وی از برگزاری یک نشست خبری دیگر طی روزهای آینده خبر داد 
و گفت: انتخاب پیشکسوتان پرسپولیس را به نمایندگان آن ها در 
دهه های 60 و 70 سپردیم و قرار است برای انتخاب نهایی کادر فنی 
و سرپرستی این بازی جلسه ای برگزار شود. وی تأکید کرد: امیدوارم 
این مسابقه به بهترین شکل و با حضور بیش از صد هزار نفر برگزار 
شود که جا دارد از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تشکر کنم که 
برای این مسابقه تالش زیادی به خرج دادند. رویانیان در پاسخ به 
این س��ؤال که قرار بود برای خداحافظی مهدوی کیا، هامبورگ به 
تهران بیاید و آیا خود مهدوی کیا موافق برگزاری این بازی است یا 
خیر، گفت: ما نماینده خود را به آلمان فرس��تادیم و مذاکرات نیز 
صورت گرفت و قراردادی هم امضا ش��د ول��ی در اینجا به صورت 
شفاف اعالم می کنم که مهدوی کیا درست در شرف برگزاری این 
مسابقه به دفتر من آمد و گفت من از شما که به فکرم هستید تشکر 

می کنم ولی هزینه برگزاری این بازی برای پرسپولیس زیاد است و 
هامبورگی ها مبلغ باالیی می خواستند ضمن آن که مطمئن نیستم 
که آن ها با تیم اصلی به ته��ران بیایند. وی در خصوص اختصاص 
عواید این مسابقه به کودکان سرطانی گفت: این پول مستقیما به 
خیریه می رود و اگر صد هزار یورو  درآمد آن باش��د 40 درصد آن 
در مؤسسه خیریه ای در میالن خرج خواهد شد، 60 درصد دیگر 
مربوط به پول هواپیم��ا، هزینه رفت و  آمد تیم ه��ا و اختصاص به 
بازیکنان دارد چون مثال پیشکسوتان میالن با 3-4  هزار یورویی که 
به آن ها تعلق می گیرد پول بنزینشان را در ایتالیا به دست می آورند!

رویانیان با اش��اره به این موضوع که آیا امکان حضور بانوان در این 
مسابقه وجود دارد یا خیر، گفت: ما تصمیم گیرنده نیستیم و این 
پیشنهادمان را دادیم. به نظرم این درخواستی است که مطرح شده 
ولی برگزارکنندگان و اس��تادیوم آزادی آمادگی این کار را ندارند. 
حضور بانوان در این بازی یک شعار است چون فکر نمی کنم امکانات 
و صندلی برای حضور بانوان در استادیوم وجود داشته باشد. ابتدا 
بهتر است دوس��تان بلیت فروشی شان را درس��ت کنند و مثال اگر 

همسر و خواهر خود من به ورزشگاه برود کجا باید مستقر شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که آیا اختالفات 
اخیرتان با علی کریمی باعث نشده که نام این بازیکن از قلم بیفتد، 
گفت: باشگاه پرسپولیس برای رویانیان نیست و هر کس که با من 
مخالف باشد دلیل بر آن نمی شود که او را نادیده بگیریم، درود بر 

مخالفان من ولی از کریمی تقاضا می کنم که بیاید و از پیشکسوتان 
هم خواستم که دور من را خط بکشند و توجه ای به رابطه های من 
نداشته باشند. ما کارگر پرسپولیس هستیم و از کریمی درخواست 

می کنیم که برای این بازی تیمش را همراهی کند.
رویانیان در خصوص برنامه های فرهنگی که برای پیشکس��وتان 
میالن در نظر گرفته ش��ده ادامه داد: برای آن ها مؤسسه محک را 

در نظر گرفته ایم و قرار اس��ت 
بخشی از هزینه های بچه های 
بی سرپرس��ت را از س��ود این 
مس��ابقه پرداخ��ت  کنی��م و 
قرار است بخش��ی از این پول 
فرهنگی را در کارهای خیریه 
مصرف کنن��د. رویانی��ان در 
خصوص این که اگر فردای آن 
بازی با علی پروی��ن کله پاچه 
می خورد افزود: کله پاچه هم 
می خورم البته اگر علی پروین 
به من بدهد. وی در پاس��خ به 
س��ؤالی درب��اره تنش های به 
وجود آم��ده می��ان کریمی و 
باشگاه پرسپولیس گفت: جای 
این سؤال ها نیست شما دلتان 

می آید این همه زحمت برای این بازی کشیده شده با این سؤاالت 
آن ها را خراب کنید؟ این س��ؤاالت باعث حاشیه می شود. ما علی 
کریمی را دعوت می کنیم او یک پرسپولیس��ی است دعوای من و 
کریمی مالک نیست  چرا می خواهید با این سؤاالت تیم را به حاشیه 
ببرید. رویانیان در باره این که گفته می شود از داوران پیشکسوت 
برای این بازی استفاده خواهد ش��د، اظهارداشت: ما نامه ای برای 
آقای تاج نوش��ته ایم تا از کمیته داوران برای این بازی یک داور و 
کمک داوران آن را انتخاب کنند. ما از داوران خودمان هم در این 
بازی تقدیر می کنیم اگر خودشان تشخیص دهند که در این بازی 
از داوران پیشکسوت استفاده شود به نظرم کار زیبایی خواهد شد. 
حتی اگر محسن قهرمانی هم داور این بازی باشد مشکلی برای ما 
نیست. االن این موضوع یک موضوع ملی است و نباید با کارهایی 
آن را زشت کنیم. نمی خواهیم حتی یک نقطه تاریک در آن باشد.

وی در خص��وص صحبت ه��ای ه��ادی آیت اللهی نای��ب رییس 
فدراسیون فوتبال که گفته بود به رویانیان ارتباطی ندارد که این 
صحبت ها را می کند، گفت: ما بعدا جواب آیت اللهی را می دهیم بعدا 

جواب تندی به او خواهم داد.

ـ میالن عنوان شد  در نشست خبری اسپانسر بازی پرسپولیس 

  رویانیان  : از کریمی می خواهم پرسپولیس را همراهی کند 

باشگاه پرسپولیس 
برای رویانیان 

نیست و هر کس 
که با من مخالف 

باشد دلیل بر آن 
نمی شود که او را 
نادیده بگیریم، 

درود بر مخالفان من 
ولی از کریمی تقاضا 

می کنم که بیاید



 کسب رتبه عالی
 آموزش و پرورش در پروژه مهر

معاون آموزش متوس��ط اداره کل آموزش و پ��رورش چهارمحال و 
بختیاری از کسب رتبه عالی آموزش و پرورش استان در پروژه مهر 
خبر داد. قدمعلی کلواری اظهارداشت: پروژه مهر یکی از فعالیت های 
آموزش و پرورش است که برای انجام شایس��ته آن به زمان پنج ماه 
کار مستمر نیاز اس��ت. وی افزود: اجرای پروژه مهر از اردیبهشت در 
 س��طح ادارات آموزش و پرورش آغاز ش��ده اس��ت.کلواری از ایجاد

 پنج کمیته در ای��ن پروژه خبر داد و گفت: کمیت��ه تجهیز و تعمیر، 
کمیته س��اماندهی نیروی انس��انی، کمیت��ه تبلیغ، کمیت��ه تأیید 
صالحیت و کمیته ارزیابی از جمله این کمیته  هاست. معاون آموزش 
متوسط اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
عالوه بر وجود این کمیته در ادارات نواحی و شهرستان های استان 
در مدارس نیز با عضویت مدیریت، معاون و مربی پرورش کمیته ای 
شکل می گیرد. وی از کسب رتبه عالی آموزش و پرورش این استان 
در خصوص پروژه مهر در کشور خبر داد و اذعان داشت: این اداره کل 
در سال 93-92 در کشور توانست رتبه عالی کسب کند و 200 نفر از 
پرسنل اداری و آموزشی تقدیر شدند.کلواری تأکید کرد: تمام امور 
برای سال تحصیلی جدید مانند آماده سازی مدرسه، بهسازی، نظافت 

و تقویم اجرایی در این کمیته پیگیری می شود.

 اجرای طرح محسنین
 در استان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری از اجرای 
طرح محسنین برای نخستین بار در این استان خبر داد و گفت: این 
طرح با هدف دستگیری از خانوارهای بی بضاعت و حمایت از فرزندان 

طالق، نیازمندان و سالمندان در استان اجرا می شود.
ابوالقاسم رس��تگار  اظهارداش��ت: هم اکنون 4 هزار و 500 یتیم در 
این استان شناس��ایی ش��ده و با همیاری 16 هزار و 500 فرد خیر، 

حمایت می شوند.
وی با بیان این ک��ه در حال حاضر برای هر یتیم س��ه یا چهار حامی 
در نظر گرفته شده است، گفت: تالش می شود تا پایان امسال تعداد 

حامیان ایتام استان را به 17 هزار نفر برسانیم.
 رستگار خاطرنشان کرد: حامیان ایتام سال گذشته 27 میلیارد ریال 
در اختی��ار این تعداد یتیم ق��رار دادند. مدیرکل کمیت��ه امداد امام 
خمین��ی چهارمح��ال و بختیاری از اج��رای طرح محس��نین برای 
نخس��تین بار در این اس��تان خب��ر داد و گفت: این ط��رح با هدف 
دس��تگیری از خانوارهای بی بضاعت و حمای��ت از فرزندان طالق، 

نیازمندان و سالمندان در استان اجرا می شود.
وی ادامه داد: طرح آتیه ایتام نیز طرح دیگری است که با حمایت از 
بانک ها و بیمه ها در این استان اجرا می شود و بعد از 15 سال عالوه 
بر پرداخت پول حامی برابر آن را نیز بانک ها در اختیار کودک یتیم 
قرار می دهند. رستگار در ادامه از افزایش 14 درصدی میزان صدقه 
جمع آوری ش��ده از مردم استان در س��ال جاری خبر داد و گفت: از 
ابتدای امس��ال تاکنون 17 میلیارد ریال از مشترکان طرح صدقات، 

جمع آوری شد.

اخبار کوتاه یادداشت
تعداد حامیان ایتام  استان به 17 هزار نفر می رسد

مدیرکل کمیته امداد امام خمیني)ره( چهارمحال و بختیاري گفت: ایتام این استان از حمایت هاي 
16هزار و 500 خیر برخوردار هستند. ابوالقاسم رستگار افزود: هم اکنون 4 هزار و500 یتیم در این 

استان شناسایي شده و با همیاري 16هزار و 500 فرد خیر حمایت مي شوند.
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

مطبوعات و رسانه ها نقش 
مؤثری در توسعه دارند

اس��تاندار چهار محال و بختیاری گفت: مطبوعات و رسانه 
نقش مؤثری در توسعه استان دارند. قاسم سلیمانی در جلسه 
هم اندیشی اعضای خانه مطبوعات چهارمحال و بختیاری با 
استاندار، اظهار داشت: برای توسعه استان الزم است با تمامی 
رس��انه ها همکاری الزم را داشته باش��یم. وی تصریح کرد: 
وظیفه رسانه ها اطالع رسانی ش��فاف از مشکالت و مسائل 
مردم ب��وده و باید بدون حاش��یه این مش��کالت را به گوش 
مسئولین برسانند. سلیمانی ادامه داد: رسانه های دیداری، 
شنیداری و مکتوب باید با یکدیگر تعامل و همکاری الزم را 
داشته باشند تا بتوانند به هدف و خواسته خود نزدیک شوند.

وی تعام��ل بی��ن مدی��ران و خبرن��گاران را الزم و ضروری 
دانست و یادآور ش��د: الزم اس��ت مدیران با رسانه ها تعامل 
داش��ته باشند تا در رش��د و توسعه اس��تان یک قدم جلو تر 
بمانند. س��لیمانی بیان داش��ت: محدودیت ها در خصوص 
نشریات و مطبوعات محلی الزم است از میان برداشته شود 
ت��ا از این طریق کمکی به مطبوعات و رس��انه های اس��تان 
ش��ود.مطبوعات و رس��انه ها فرهنگ جامعه را تقویت می 
کنند. رییس خان��ه مطبوعات چهار مح��ال و بختیاری نیز 
در این جلسه گفت: مطبوعات و رس��انه ها فرهنگ جامعه 
را تقویت م��ی کنند.طهم��ورث فتاحی نقش رس��انه ها را 
نقد منصفانه و انعقاد ضعف ها و کاس��تی ها در یک اس��تان 
دانس��ت و اظهار داش��ت: مطبوعات و رس��انه ها با نقدهای 
 منصفانه خود فرهنگ یک جامعه را تقوی��ت خواهند کرد. 
وی بیان داش��ت: مطبوعات و رس��انه ها می توانند همواره 
نقش مهمی در پیشرفت اس��تان داشته باشند و یک جامعه 
را به سمت توس��عه رهنمود کنند. وی با اش��اره به این که، 
خبرنگاران س��ربازان قل��م و مطبوعات خادم��ان یک ملت 
هستند، تصریح کرد: چنانچه مردم و مسئولین با خبرنگاران 
و مطبوعات همکاری الزم را داشته باشند راحت تر می توان 
مش��کالت را حل کرد. فتاحی وضعیت بد نش��ریات استان 
خصوصا مشکالت مطبوعات محلی را تشریح کرد و خواستار 
شد: چنانچه ادارات با نشریات همکاری الزم را داشته و حق 
اشتراک آن ها را به موقع پرداخت کنند تا حدودی مشکالت 

آن ها رفع خواهد شد. 
وی به بیمه و مس��کن خبرنگاران در این جلسه اشاره کرد و 
یادآور شد: بس��یاری از خبرنگاران این اس��تان مشکالتی از 
جمله نداشتن بیمه و مسکن را دارند که کمک استاندار در این 

زمینه می تواند بسیار مهم و حائز اهمیت باشد.

خبر ویژه

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر افزون 
بر 200 هزار نفر در رده های بس��یج اس��تان ثبت نام کرده اند که 

تاکنون 170 هزار نفر از این بسیجیان سازماندهی شده اند.
رضا محمدسلیمانی در حاش��یه نشست خبری خود به مناسبت 
 فرارس��یدن هفته بس��یج اظهارداش��ت: در حال حاضر افزون بر

 200 هزار نفر در رده های بس��یج اس��تان ثبت ن��ام کرده اند که 
تاکنون 170 هزار نفر از این بسیجیان سازماندهی شده اند.

وی نیروی انسانی مجاهد و فداکار را ارزشمندترین سرمایه بسیج 
برشمرد و گفت: ارزش��مندترین سرمایه بس��یج، نیروی انسانی 
مجاهد و فداکار است که در این سازمان گس��ترده برای دفاع از 
ارزش های انقالبی و اسالمی حضور دارند.سلیمانی اظهار داشت: 
صدها هزار فرمانده و مدیر در اقصی نقاط کشور سازماندهی شده 
و در قالب ارتش ده ها میلیونی، نقش خود را ایفا می کند.فرمانده 
س��پاه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ظرفیت الهی بس��یج و 
 توانمندی و نق��ش آن در مقابل��ه با تهدیدات دش��منان، گفت: 
دشمن شناسی، ش��ناخت تهدیدات و داش��تن تجزیه و تحلیل 
پیرامون جنگ سخت، نیمه سخت و جنگ نرم، باعث آمادگی و 
سربلندی بسیج شده است. وی  با اشاره به بیاناتی از مقام معظم 
رهبری و حضرت امام خمینی)ره( پیرامون اهمیت جایگاه بسیج 
اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، بس��یح به تکیه گاهی 

استوار و قابل اطمینان برای انقالب تبدیل شده است.
محمد س��لیمانی گفت: هفته بس��یج امس��ال با عنوان »بسیج، 

پیشتاز حماس��ه و خدمت«  نامگذاری شده و این عنوان نشان از 
روحیه خدمت و خدمت رسانی است که از ویژگی های بسیج به 

شمار می رود.

نمایشگاه حماس�ه و خدمت در ش�هرکرد گشایش 
می یابد

معاون فرهنگی اجتماعی س��پاه چهارمحال و بختیاری گفت: به 
مناسبت گرامیداشت هفته بسیج نمایشگاه حماسه و خدمت دوم 

آذرماه سال جاری در شهرکرد گشایش می یابد.
هادی صالحی اظهارداشت: نقش بس��یج را در هشت سال دفاع 
مق��دس، و میدان ه��ای مختلف علم��ی، س��ازندگی، فرهنگی، 
محرومیت زدایی، نانوتکنولوژی و فناوری های متعدد، نمی توان 
نادیده گرفت. وی با اش��اره به فکر و اصول والیی حاکم بر بسیج، 
ادامه داد: دشمن شناسی، ش��ناخت تهدیدات و داشتن تجزیه و 
تحلیل پیرامون جنگ س��خت، نیمه س��خت و جنگ نرم، باعث 
آمادگی و سربلندی بسیج ش��ده اس��ت. صالحی با بیان این که 
هفته بسیج امسال، رنگ و بوی عاشورایی دارد، گفت: شروع هفته 
بسیج با دیدار هزاران فرمانده بس��یجی سراسر کشور با فرمانده 
معظم کل قوا آغاز می شود که فرماندهان بسیج استان چهارمحال 
و بختیاری نیز در این جمع نورانی حضور خواهند داشت. معاون 
فرهنگی اجتماعی سپاه چهارمحال و بختیاری از افتتاح نمایشگاه 
حماسه و خدمت در مرکز استان همزمان با هفته بسیج خبر داد 

و افزود: این نمایشگاه دوم آذرماه سال جاری در سالن آموزشکده 
فنی برادران شهرکرد افتتاح می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه، محصوالت کارآفرینان مورد حمایت 
بسیج و سپاه که توانس��ته اند، طرح های اقتصادی تولیدی خود 
را به مرحله تجاری سازی برس��انند، برای بازدید عالقه مندان و 

فروش ارایه می شود.

 همایش حماسه حضور در اردل برگزار می شود
فرماندار شهرس��تان اردل از برگزاری همایش حماس��ه حضور 

همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.
فیروز خس��روی در نشس��ت 
شورای اداری این شهرستان، 
مهم تری��ن  اظهارداش��ت: 
وظیف��ه مس��ئولین بازگ��و 
کردن خاطرات هش��ت سال 
دف��اع مق��دس ب��ه منظ��ور 
حفظ ارزش های اس��المی و 
رش��ادت ها و فداکاری ه��ای 
س��ال های  در  بس��یجیان 
حماسه ایثار و فداکاری است.

وی بس��یج را از ارکان اصل��ی 
نظام دانس��ت و افزود: بسیج 
ریش��ه در صدر اس��الم دارد.

خس��روی خواس��تار تعامل، 
هم��کاری و همدل��ی تمامی 
ارگان های در برگزاری هرچه 

باشکوه تر برنامه های هفته بسیج در سطح شهرستان شد و گفت: 
بس��یج یعنی حضور آگاهانه در تمامی صحنه ها، برهمین اساس 
دفاع از کیان کش��ور و ارزش های دینی از رس��الت های بسیج به 
شمار می رود. فرماندار شهرستان اردل خاطرنشان کرد: بسیج با 
حضور مقتدرانه خود در عرصه های فرهنگی، عمرانی، اجتماعی، 
سازندگی، علمی در راستای پیشرفت و توسعه ایران اسالمی گام 
برمی دارد. وی با اش��اره به شاخص عمده بس��یج، گفت: مردمی 
بودن بسیج در کنار والیت مداری شاخص عمده بسیج محسوب 
می  شود.خسروی با اش��اره به ویژه برنامه های گرامیداشت هفته 
بسیج در این شهرستان، گفت: برگزاری همایش حماسه حضور، 
سرکشی از خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان، فراخوان مقاله 
با موضوع س��بک زندگی، غبار روبی و عطر افشانی قبور شهدا از 

مهم ترین برنامه های هفته بسیج به شمار می رود.

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری:

170 هزار بسیجی در چهارمحال و بختیاری سازماندهی شده اند
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ارزشمندترین 
سرمایه بسیج، 
نیروی انسانی 

مجاهد و فداکار 
است که در این 

سازمان گسترده 
برای دفاع از 

ارزش های انقالبی 
و اسالمی حضور 

دارند

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

          آگهي تحدیدحدود اختصاصی

762چون آقای علیرضا عالیشان زواره فرزندرضا در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سندمالکیت نسبت 
دهستان  درزواره16اصلی  2247واقع  پالک  محدوده  در  واقع  یکبابخانه  ششدانگ  به 
گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان را نموده و رای شماره 139260302021000425مورخ 
92/4/18 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالک اولیه تا کنون بعمل نیامده،لذا طبق تبصره ماده13قانون فوق الذکرتحدید 
16اصلی  زواره  در  واقع  فرعی   2247 از  شده  مفروز  5628فرعی  شماره  حدودپالک 
دهستان گرمسیر بخش17ثبت اصفهان بنام آقای علیرضا عالیشان زواره فرزندرضا 
در  خواهدآمد.و  بعمل  و  شروع  محل  در  9صبح  ساعت  1392/9/23از  شنبه  درروز 
تعطیلی  بعدازایام  روز  در  حدود  تحدید  ناگهانی  تعطیلی  با  شدن  مصادف  صورت 
انجام خواهدشد.لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در 
ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق 
پذیرفته خواهدشد. تا30روز  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت  ماده20قانون 

تاریخ  از  یکماه  مدت  معترض ظرف  توسط  تحدید حدودبایستی  تقاضای  به  اعتراض 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت 

پذیردم الف335.ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

آگهي فقدان سند مالكيت

792نظر به اینکه آقاي ناصرفرسادنیا فرزند محمد باارائه دو برگ استشهادمحلي که 
هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ قطعه 
ذیل  آبادبخش یك شهرضاشده که سندمذکور  واقع درفضل   2 / زمین شماره 9757 
ثبت 81317 در صفحه 76 دفتر 477 بنام وي  ثبت گردیده که اینك نامبرده درخواست 
صدورسندمالکیت المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یك نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي 
کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي 
بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود 
مقرر  مهلت  واگر ظرف  نماید  تسلیم  معامله  یا سند  مالکیت  اصل سند  ارائه  را ضمن 
اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظیم ویك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكيت 

789 ورثه فاطمه مسکینی کچوئی باستناد یك برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ خانه  
پالک 75/139 واقع در دهستان سفلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 
229 دفتر 2 امالک ذیل ثبت 229 بنام فاطمه مسکینی کچوئی ثبت و صادر گردیده و 
بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام شده چون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملك مزبور با وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 338 خیراله عصاری – رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان

اخطار اجرایی

790 شماره: 483/92ش 14 ح  به موجب رأی شماره 872 تاریخ 92/6/23 شعبه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای محمد 
جواد ادیمی فرزند ابراهیم  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 13000000 ریال بابت وجه یك فقره چك به شماره 312934 بتاریخ 86/3/2 عهده 
بانك ملی ایران و مبلغ 36000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چك ها لغایت اجرای حکم  در حق محکوم له آقای جواد الماسی فرزند حسین 

نشانی خیابان پروین دوم جنب بانك انصار پخش مواد غذایی . ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 

روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف 

شعبه 14 حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

795 کالسه پرونده : 1658/90 شماره دادنامه : 1846تاریخ : 90/9/29  مرجع رسیدگی 
: شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : شهرام قنبری قهنویه : نشانی فعال 
زندان مرکزی اصفهان خوانده : هادی محمدیان  جزی نشانی : خ وحید مجتمع تجاری 
عسگری طال فروشی قائم  وکیل حسین حاجی پور نشانی : فلکه ارتش ابتدای بلوار 

کشاورز خواسته : واخواهی نسبت به دادنامه ی 1866 مورخ 89/11/12  گردشکار : 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا : در خصوص واخواهی آقای شهرام قنبری 
به طرفیت آقای هادی محمدیان بوکالت حسین حاجی پور نسبت به دادنامه ی و غیابی 
به شماره 1866 مورخه 89/11/12 که واخواه بر حسب بدهی در دادنامه ی موصوف 
به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون ریال )49000000( ریال به عنوان اصل خواسته  در 
حق خوانده محکوم گردیده است علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی و صورت جلسه 
ی مورخه 90/9/7 که واخواه با توجه به ابالغ حضوری وقت در جلسه حضور ندارد و 
الیحه ای هم مبنی بر دفاع از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا شورا مستندا به مواد 
305 و 308 قانون آ . د . م ضمن رد دعوی واخواهی ، دادنامه ی صدر االشاره را عینا 
تائید و استوار اعالم می دارد ریا صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهر اصفهان می باشد . م الف 

8760قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف  اصفهان 

ابالغ اجرائيه

شماره   9100505/2 بایگانی:  شماره   9100400200400180/1 پرونده:  شماره   793
ابالغیه: 139205102004002606 بدینوسیله به علی پرورش بدهکار پرونده  به شماره 
بایگانی 9100505 برابر گزارش مامور اداره پست در آدرس های متن سند و اعالمی 
بستانکار شناخته نگردیده اید و یا ابالغ واقعی مقدور نشده ابالغ می گردد که برابر 

سند رهنی شماره 12359- 1389/5/23 دفتر خانه 167 اصفهان که بین شرکت صنایع 
بانك صادرات اصفهان  از یك طرف و  امین پرورش و شما  غذایی جوالن بروجن و 
مربوط به پالک 567/1 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که مبلغ 506000000 ریال بابت 
اصل بدهی و مبلغ 239968767 ریال سود تا تاریخ 90/12/13  که مبلغ 415890 ریال 
خسارت تاخیرروزانه به آن اضافه می شود  به انضمام 5000000حق الوکاله بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه  فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
در غیر این صورت عملیات اجرایی طبق ماده اصالحی ماده 34 قانون ثبت  از طریق 
ارزیابی و مزایده پس از  دو ماه از قطعیت ارزیابی مورد وثیقه مازاد ششدانگ پالک 
567/1 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان طبق مقررات علیه شما تعقیب و طلب بستانکار 

وصول خواهد شد. م الف: 8750 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائيه

شماره   9200198/2 بایگانی:  شماره   9204002004000088/1 پرونده:  شماره   794
اصفهان  ساکن  تنهایی  مصطفی  آقای  به  بدینوسیله  ابالغیه:139205102004002414 
سپاهان شهر خیابان باغ کوی باغچه پالک 16 کد پستی 46985-81988 بدهکار پرونده 
آدرس  در  اصفهان  ابالغ  واحد  گزارش   برابر  که    9204002004000088/1 کالسه  
مذکور شناخته نگردیده اید  ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 36316-88/7/7 دفتر 
129 اصفهان بین شما و موسسه مهر بسیجیان  مبلغ 688000000 ریال بدهکار می 

از  پس  نموده  اجرائیه  درخواست صدور  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید 
لذا طبق  باشد  اجراء مطرح می  این  اجرائیه صادر و بکالسه  فوق در  قانونی  تشریفات 
انتشار این  ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
در غیر این صورت عملیات اجرایی  ) مورد وثیقه ششدانگ یکبابخانه 10353/376/795 
بخش 5 اصفهان ( طبق مقررات تعقیب خواهد شد .  م الف: 8550 اسدی – رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تغييرات 

785 شماره : 3291/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت مجتمع بسته بندی و عمل آوری 
مهدیس مهر اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت 37551 وشناسه ملی 10260551200 
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره  مورخ 1392/6/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- بنا 
به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/6/18 به هئیت مدیره 
در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل 
تبدیل مطالبات حال شده از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 701100000 ریال به مبلغ 
2103300000 ریال منقسم به دویست و ده هزار و سیصدو سی سهم با نام ، به ارزش 
.  . در  هر سهم 10000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
تاریخ 1392/8/7 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا 
ء قرار گرفت . م الف 8274/6منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 

آگهي فقدان سند مالكيت
هویت  که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  ابراهیمي  خدیجه  خانم  اینکه  به  796نظر 
از  مشاع  دانگ  یك  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود 
 8010 ثبت  سندمذکورذیل  که  شده  درموغان  واقع   3  /  1924 شماره  پالک  ششدانگ 
درصفحه 391 دفتر 112  بنام نامبرده ثبت وسندصادرگردیده اینك نامبرده درخواست 
صدورسندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده که 
در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق 
سند  یا  مالکیت  سند  ارائه  صورت  .در  کرد  خواهد  تسلیم  متقاضي  وبه  صادر  مقررات 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویك نسخه آن 
به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد  میر محمدي - رئیس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا

آگهي فقدان سند مالكيت

هویت  که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  عمرانپور  عبدالرسول  آقاي  اینکه  به  797نظر 
از  مشاع  دانگ  پنج  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود 
 8010 ثبت  سندمذکورذیل  که  شده  درموغان  واقع   3  /  1924 شماره  پالک  ششدانگ 
درخواست  نامبرده  اینك  وسندصادرگردیده  ثبت  نامبرده  62  بنام  دفتر   67 درصفحه 
صدورسندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده که 
در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق 
سند  یا  مالکیت  سند  ارائه  صورت  .در  کرد  خواهد  تسلیم  متقاضي  وبه  صادر  مقررات 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویك نسخه آن 
به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.     میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

 تغييرات 

784 شماره : 3280/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت سروش نیرو افزا سهامی خاص 

مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260603113 ملی  وشناسه   42509 ثبت  شماره  به 
عمومی فوق العاده مورخ 1392/8/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موضوع شرکت به 
شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : ثبت موضوع فعالیت 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – فعالیت درزمینه های انرژی – 
تولید و توزیع و انتقال نیرو  - تولید همزامان برق و حرارت – مولد های مقیاس کوچك 
و انرژی های تجدید پذیر – طراحی – ساخت – تولید – نصب و اجرای سیستم های 
کنترل و اتوماسیون صنعتی – ساخت و راه اندازی کارخانجات و ماشین آالت – امور 
عمرانی و ساخت و ساز ابنیه و ساختمان – انجام کلیه امور خدماتی وابسته از قبیل 
طراحی – محاسبه و نقشه کشی و نقشه برداری – اجراء – مشاوره – نظارت و تعمیر 
و  خرید   – واردات  و  قبیل صادرات  از  بازرگانی  فعالیتهای  کلیه  انجام   – نگهداری  و 
فروش – تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه امور مربوط 
به ترخیص کاال از گمرکات کشور – انعقاد قرار داد با کلیه ارگانها- ادارات – و اشخاص 
حقیقی و حقوقی – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – مشارکت با 
شرکتهای دولتی و خصوصی – اخذ تسهیالت و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی 
جهت تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و 
هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد پس از کسب مجوز های 
الزم در تاریخ 1392/8/7 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 8274/5 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 

798 شماره : 3415/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی رافد آسمان آسا  سهامی 
خاص به شماره ثبت 49741 وشناسه ملی 10260681194 به استناد صورتجلسه مجمع 
به  نام شرکت   -1 اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1392/8/11 مورخ  العاده   فوق  عمومی  
مهندسی رافد آسمان سا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  . در 
تاریخ 1392/8/14 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و 
امضا ء قرار گرفت . م الف 8608منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تاسيس 

799 شماره : 103/2277ث/92  آگهی تاسیس شرکت پارس نگین عرش زنده رود  با 
مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/8/15 تحت شماره 51233 و شناسه ملی 
10260698478 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/8/15 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد- انجام امور خدماتی از قبیل طراحی- 
راه   – نظارت و اجرا در زمینه امور ساختمانی و نوسازی و بازسازی اماکن قدیمی 
به درختکاری و طرح های  اجرای فضای سبز و خدمات مربوط  طراحی و   – سازی 
با کلیه ی اشخاص  داد  عقد قرار   – تهیه و توزیع غذا   – بندی  فضای سبز  - جدول 
حقیقی و حقوقی – اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی 
و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و  نمایندگی  اعطای  اخذ و   – و خصوصی 
تولید و تهیه و  انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل خرید و فروش –  خارجی – 
توزیع – صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – انجام کلیه امور مربوط به 
ترخیص کاال از گمرکات کشور – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و 
خصوصی – پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح  2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان 
هشت بهشت غربی – ساختمان فرهنگ – طبقه 5- واحد 501-  کد پستی 8154700000 
تلفن 03112736234، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- آقای مسعود خیام باشی   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
محمد حسین دور اندیش به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای محمد حسین دور 
اندیش به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 8608/1 آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام علي )ع( : 
 راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه 

پرتگاه و خوارى.

ماشین سواری مجازی  با 
المبورگینی!

س��رویس خدمات گوگل اس��تریت ویو، معموال خیابان ها، مکان های 
دیدنی و موزه های آثار باستانی را برای مشاهده مستقیم تحت پوشش 
قرار می داد، اما این بار به س��راغ کارخانه های ب��زرگ تولید و طراحی 
اتومبیل و حتی نمایشگاه های بزرگ بین المللی رفته و به جای ما حتی 
پشت ماشین هم می نشینداگر شما هم عاشق اتومبیل های کالسیک 
آن هم از نوع لوکس و گرانقیمتش باشید، بهتر است این خبر را بدانید 
که حاال دیگر بدون هزینه کردن حتی یک ریال می توانید از نزدیک به 

بازدید از نمایشگاه اتومبیل های کالسیک در ایتالیا و ژاپن بنشینید.
 روزگاری ب��ود که عاش��قان اتومبیل در سراس��ر دنیا ب��رای بازدید از 
نمایشگاه اتومبیل های گرانقیمت قدیمی، بار سفر می بستند و با هزینه 
زیاد راهی کشورهایی چون آلمان، انگلس��تان، ایتالیا و ژاپن می شدند 
تا مدل های مورد عالقه شان را از نزدیک ببینند. این روزها تکنولوژی 
نوین هزینه های زیادی را برای عاشقان اتومبیل حذف کرده و با کمک 
دوربین هایی که گوگل در نمایش��گاه های مختلف اتومبیل در سراسر 
دنیا کار گذاشته، می توانید به صورت مستقیم فراری، المبورگینی، بنز 

و بی ام دبلیوها و حتی مزداهای قدیمی را از نزدیک ببینید.  
س��رویس خدمات گوگل اس��تریت ویو، معموال خیابان ها، مکان های 
دیدنی و موزه های آثار باستانی را برای مشاهده مستقیم تحت پوشش 
قرار می داد، اما این بار به س��راغ کارخانه های ب��زرگ تولید و طراحی 
اتومبیل و حتی نمایشگاه های بزرگ بین المللی رفته و به جای ما حتی 
پشت ماشین هم می نشیند و از فرمان، دنده، گاز، کالچ و از چراغ ها و 
روکش ماشین عکس��برداری می کند تا با خیال راحت در خانه و محل 
کارتان به تماشای آن ها بنشینید. مانند سایر عالقه مندان به اتومبیل 
زمانی که شنیدیم کارخانه مزدا از گوگل دعوت کرده تا سرویس خدمات 
گوگل استریت ویو را در نمایشگاه و موزه اتومبیل هایش در هیروشیما 
قرار دهد و جزییات بیش��تری از ای��ن اتومبیل های قدیم��ی را به دنیا 

نمایش دهد، همه شگفت زده شدیم.
 تا به حال خدمات زیادی با این وس��یله به کل دنیا ارایه ش��ده بود، ما 
کهکشان ها را از راه دور به صورت آنالین می دیدیم، تصاویر پانورامای 
تمام آثار باس��تانی دنیا را در صفحه مانیتور کامپیوترمان می دیدیم و 
از خیابان های ش��لوغ نیویورک و بمبئی تا خیابان ه��ای خلوت و آرام 
پاریس و رم، همه را درحالی تماش��ا می کردیم که پش��ت میزمان سر 
کار یا در خانه نشس��ته بودیم. اما هیچ کدام نمی تواند هیجان تماشای 
موزه المبورگینی را برای عاشقان ماشین داشته باشد. در این موزه که 
در ایتالیا قرار دارد، 27المبورگینی ش��امل سه ماشین مسابقه فرمول 
یک، تعداد کمی از طراحی های قدیمی و بسیاری از مدل ها و موتورهای 
طراحی شده قرار دارند و از همه مهم تر مدل سدان استوک هم در این 
میانه چشم نواز است. آنهایی که عاش��ق مدل های کالسیک و قدیمی 
و البته تاریخچه المبورگینی هستند، از دیدن انواع و اقسام مدل های 
عجیب و غریب اتومبیل در م��وزه المبورگینی به هیجان می آیند. این 
مدل ها ش��امل P140، مدل دیابلو P132 که بسیاری شبیه به سیذتا 
مورودر است و نمونه عجیب و غریبی از مدل فردیناند پیچ است که مدت 
کوتاهی قبل از پیوستن کارخانه المبورگینی به گروه شرکت فولکس 
واگن ساخته شده است. موزه دیجیتالی المبورگینی یک ترفند تازه را 
نیز به نمایش گذاشته که موزه مزدا در هیروشیمای ژاپن این امکان را 
ندارد. فقط کافی اس��ت با دوربین گوگل به ماش��ینی نزدیک شوید، با 
نزدیک شدن به اتومبیل، در ماش��ین برایتان باز می شود و دوربین به 
جای شما سرش را داخل می برد و کل محیط داخلی ماشین را برایتان 
نمایش می دهد، این تازه اول کار اس��ت، اگر بخواهید دوربین به جای 
شما روی صندلی نشسته و نمای نزدیکی از فرمان، داشبورد و حتی آینه 

می دهد و با نگاه به آینه می توانید عقب ماشین را نیز ببینید.
 این امکان گوگل البته هنوز برای تعداد خاصی از المبورگینی ها وجود 
دارد، اما همین ابداع باعث شده که بسیاری از کارخانه های سرشناس 
تولید اتومبیل نیز از گوگل بخواهند چنین امکانی را برای موزه شان در 
نظر بگیرد. اگر بخواهید در اینترنت به بازدی��د از این موزه بروید کافی 
 google map را در سایت Museo Lamborghini است کلمه

جستجو کنید.

گران ترین خشکبار جهان 
ماکادمیا درختی است که از میوه آن گران ترین و مرغوب ترین خشکبار 
جهان به دست می آید. این گیاه بومی استرالیایی است و در جنگل های 

بارانی و مکان های مرطوب نزدیک نهرها رشد خوبی دارد. 
در ایران نیز تعدادی از گونه های این گیاه در منطقه ای از شمال کشور 
به چشم می خورد. آفتاب کامل با اندکی سایه برای گیاه مناسب است، 
اما اگر کشت تجاری آن مد نظر نباشد، سایه را به آسانی تحمل می کند. 
این گیاه به خشکی مقاوم اس��ت، همچنین نیازی به خاک حاصلخیز 
ندارد. در هر ترکیب خاک از سبک تا سنگین اما با زهکشی خوب رشد 
می کند. مزیت اقتص��ادی این گیاه، پایین ب��ودن هزینه نگه داری آن 
اس��ت، نیازی به آبیاری ندارد ) به صورت دیم پرورش می یابد( نسبت 
به آفات و بیماری ها مقاوم است. میوه های آن پس از رسیدن شروع به 

ریزش کرده و برداشت آن دستی و آسان است.       

 پودری که اضطراب شما
 را کم می کند

جوشانده برگ و پودر عناب در تس��کین گلو درد، آرامش 
اعصاب و رفع اضطراب بس��یار مفید و مؤثر اس��ت.دکتر 
ذبیحی متخصص انرژی درمان��ی و گیاهان دارویی گفت: 
مصرف عناب در تصفیه خون و دفع سموم سیستم ایمنی 
بدن بسیار نافع است. وی افزود: تحقیقات طب سنتی ثابت 
کرده که این میوه پوست را روشن و مانع از اختالالت قلبی 
می شود. وی اظهار داشت: استفاده از جوشانده برگ عناب 
و عصاره آن برای تس��کین گلو درد مؤثر و نیز مغز میوه در 

تسریع بهبود بریدگی و زخم ها اثر شایانی دارد.

احتماال تا به ح��ال در میان فامیل و دوس��تان،ویران 
ش��دن زندگي زنان خیل��ي مهربان را ه��م دیده اید 
آن هایي ک��ه تمام مس��ئولیت هاي خان��ه را برعهده 
گرفته بودند؛ شوهران ش��ان را مانند یک مادر خوب 
 تر و خش��ک مي کردند اما ناگهان ش��وهران شان به 
آن ها بي وفایي مي کنند و زندگي آن ها رنگ دیگري 
مي گیرد؛ در این مواقع همه تعجب مي کنند که چرا 
ش��وهر، زن مهربانش را رها کرده است. همه شوهر را 
فردي بدطینت و بدجنس م��ي دانند که هیچ چیز از 
قدرشناسي و عشق یاد نگرفته است، اما مسأله اي که 
این وسط فراموش مي شود این است که آن شوهر از 
زندگي کردن با زني که همچون مادرش است خسته 
شده است، چرا که او دوست داش��ته با فردي ازدواج 
کند که همسر و معشوقش باشد و نیازهاي عاطفي او 
را برطرف کند. اگر شما هم جزو همین دسته از زنان 
مهربان هستید بهتر است تا دیر نش��ده است به فکر 
چاره باشید. به خاطر داشته باشید کنار گذاشتن این 
عادت ها چندان هم ساده نیست، اما چنان چه موفق 
ش��وید این عادت ها را کنار بگذارید، احساس زنانگي 
بیش ت��ري خواهید کرد و همس��رتان نی��ز به نوعي 
احساس مردانگي بیش تري خواهد کرد. با این رفتارها 

شوهرتان را از دست مي دهید.
1- انجام تم��ام کارهاي ش��خصي او و بی��ش از حد 
مراقب او بودن: مانند همیشه جمع کردن لباس هاي 

همسرتان و مرتب کردن مکرر کمدهاي او.
2- دست کم گرفتن او و برعهده گرفتن کارهایي که 
او باید انجام دهد: یادآوري مک��رر درباره قرارها، پیدا 

کردن وسایلي که او اغلب گم مي کند و ...
3- برعهده گرفتن اکثر مسئولیت ها به دلیل این که 
تصور مي کنید همس��رتان از پس آ ن ها برنمي آید: 

مانند خرید تمامي امور خانه را برعهده گرفتن
4- نکوهش کردن او مانند یک بچه: چطور مي تواني 
بدون ژاکت بیرون بروي نمي بیني هواي بیرون سرد 
اس��ت؟ چند بار باید بگویم چراغ ها را خاموش کن؟ 

صورتحساب هاي برق خیلي باال رفته و ...
5- اصالح کردن اشتباهات ش��ان و امر و نهي کردن 
به آن ها به خصوص در جمع: مثال »اگه جاي تو بودم 

االن از سمت چپ جاده رانندگي مي کردم.«
صبر داشته باشید

باید از مادري کردن براي همس��رتان دست بردارید 
اما مس��لما این کار خیلي راحت نیس��ت؛ باید قدم به 
قدم سختي هاي راه را تحمل کنید تا بتوانید زندگي 
جدیدي را با همس��رتان آغاز کنید؛ مث��ال چنان چه 
همسرتان عادت دارد کارهایش را برایش انجام دهید، 
ممکن است کمي طول بکشد تا خودش را با این رفتار 
جدید وفق بدهد. در ابتدا امکان دارد برایش مش��کل 
باش��د. اگر زندگي تان گیج کننده تر و مغشوش تر به 
 نظر آمد، تعجب نکنی��د. با او مانند ی��ک فرد الیق و 
قابل اعتماد رفتار کنید با همس��رتان مانند شخصي 
الیق، دانا، توانا و قابل اعتماد رفت��ار کنید. اطالعاتي 
را که خودش باید به خاطر داشته باشد به او یادآوري 
نکنید. س��عي نکنید به جایش فکر کنید یا تقویمش 
باش��ید، بلکه ب��ه گون��ه اي رفت��ار کنید ک��ه دریابد 
بزرگسالي فهمیده و تواناس��ت که همیشه مي توانید 
روي او حساب کنید. به خاطر داشته باشید از آن جا که 
مدت ها در حقش مادري مي کردید و برنامه هایش را 

ترتیب مي دادید، کمي تنبل شده است.
با او بچه گانه حرف نزنید

آن گونه که مادرها با بچه هاي شان صحبت مي کنند 
با او صحبت نکنید، به خودتان قول بدهید با همسرتان 
طوري صحبت نکنید که گویي او یک پسر بچه 5 ساله 
است. این به آن معناست که اصال او را نکوهش نکنید.

اشکالي ندارد اگر بگویید از دستش ناراحت و عصباني 
هس��تید، اما این کار را به گونه اي که یک بزرگسال با 
بزرگس��ال دیگر انجام مي دهد، انج��ام دهید نه مثل 
یک مادر عصباني که از دس��ت پسر بچه شیطانش به 
ستوه آمده است. البته حرف هاي بچگانه زدن و کمي 
با لحن کودکانه حرف زدن کامال طبیعي است، چون 
این راهي است بس��یار صحیح براي درمیان گذاشتن 
احساسات آس��یب پذیرمان، اما چنان چه همیشه با 
همسرتان حرف هاي بچگانه مي زنید، این یک مشکل 
محسوب مي شود و وقت آن رسیده که رفتاري بالغانه 

داشته باشید.

 همسري کن
 نه مـادري
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مهندسان کاله ایمنی نامرئی ساخته اند که عمال یک کیسه 
هوا را داخل یق��ه ای بزرگ در اطراف گردن دوچرخه س��وار 
قرار می دهد. آیا این ابزار امنیت دوچرخه س��واران را بهبود 

خواهد بخشید؟
پس از 9 س��ال تحقیق و توس��عه، دو طراح س��وئدی موفق 
شدند با ساخت کاله ایمنی نامرئی راهی جدید برای امنیت 

دوچرخه سواران پیدا کنند.
کاله ایمنی جدید در حقیقت یک کیس��ه هواست که داخل 

یک یقه بزرگ اطراف گردن دوچرخه سوار قرار می گیرد.
واژه نامرئی از آن جهت به این کاله ایمنی اطالق شده است 
که هنگام دوچرخه س��واری این کاله مش��خص نمی شود.

کیسه هوا در شرایطی کار می کند که دوچرخه سوار از روی 
دوچرخه خود به زمین افتاده و یا درگیر نوعی تصادف شود.

یقه بزرگ دوچرخه س��وار که در حقیقت همان کاله ایمنی 
نامرئی وی است از گاز پر شده است و در نهایت شبیه کیسه 

هوا اطراف س��ر دوچرخه س��وار را احاطه می کند و از کاله 
ایمنی سنتی نیز بزرگ تر می شود. آنا هاپت و ترس آلستین 
دو دانشجوی طراحی س��وئدی کار روی این کیسه هوارا در 
سال 2005 پس از بررسی هزاران تصادف دوچرخه سواری 
آغاز کردند. طراحان اظهار داش��تند که همیش��ه کاله های 
ایمنی یکسان بوده اند، این کاله ها سنگین و حجیم هستند 

و روی سر شبیه به یک قارچ به نظر می رسند.
این طراحان به جد اعتقاد داشتند که اگر بتوانند کاله ایمنی 
طراحی کنند ک��ه مطابق س��لیقه های روز باش��د،  جوانان 
 نیز برای پوش��یدن کاله ایمنی متقاعد می ش��وند و آسیب 
 Hövding کم ت��ری رخ می ده��د. این اخت��راع جدی��د
نامگذاری ش��ده و با همکاری شرکت کیس��ه هوای سوئدی 

Alva تولید شده است.

کاله ایمنی نامرئی برای دوچرخه سواران

مصرف روزانه یک عدد س��یب مي توان��د عوارض ناش��ي از آلودگي ه��وا را کاهش داده و 
میوه هایي مانند پرتقال و توت فرنگي نیز سرش��ار از پکتین ب��وده و براي کاهش عوارض 

آلودگي هوا مفید هستند.
متخصصان توصیه مي کنند در ش��رایط آلودگي هوا، افراد س��عي کنند خود را در معرض 
آلودگي هوا قرار ندهند چرا که بین هواي سالم و بدن سالم رابطه مستقیمي وجود دارد و 

سرب موجود در هوا بر سالمتي انسان اثر مي گذارد.
 همچنین در هواي آلوده باید برخي مواد غذایي را مصرف کرد که خاصیت خنثي کنندگي 
مواد سمي موجود در هوا را داشته باشند. به اعتقاد متخصصان علم تغذیه، آن دسته از مواد 
غذایي که سرشار از پکتین هستند، سرب موجود در هوا را مي گیرند و مانع از نفوذ سرب به 
سلول هاي بدن مي شوند. پکتین ضد س��موم موجود در هوا است و سرب موجود در هوا را 

جذب کرده و مانع از آسیب رسیدن به سلول هاي بدن مي شود.
 سیب، پرتقال و توت فرنگي از جمله میوه هایي هستند که حاوي پکتین بوده و مي توانند 

در کاهش اثرات ناشي از آلودگي هوا مؤثر باشند.

بررسی های دانشمندان با استفاده از اطالعات ماهواره ای نشان داده است که کویر لوت در 
جنوب شرقی ایران گرم ترین نقطه روی زمین است.

براساس اندازه گیری های صورت گرفته توس��ط ماهواره ها طی چندین سال گذشته این 
کویر داعیه دارعنوان گرم ترین نقطه زمین بوده و باالترین سطح دمایی ثبت شده در این 

کویر در سال 2005 حدود 70/7درجه سانتیگراد است.
این اندازه گیری که توسط ماهواره آکوای ناسا انجام ش��د و  از آن سال به بعدکویر لوت به 

عنوان گرم ترین نقطه زمین به جهانیان شناسانده شد.
کویر، یا دشت لوت واقع  در شمال شرقی کرمان و جایگاه رخداد  زلزله  های بزرگ و مهمی 
به شمار می آید. در پای کوه های مش��رف به کویر پهناور لوت، آثاری از سکونت انسان از 

هزاره چهارم پیش از میالد مسیح مشاهده شده  است.
همچنی��ن مرتفع ترین هرم های ماس��ه ای دنیا ب��ه ارتف��اع 480 متر درلوت ق��رار دارد. 
 هرم های ماسه ای صحرای لیبی نیز معروف و شناخته شده است اما تنها حدود 300 متر

 ارتفاع دارند.

گرم ترین نقطه زمین را می شناسید؟میوه هاي ضد آلودگي هوا

عکس نوشت

 فستیوال بین المللی
 بالن در لئون مکزیک

انجمن مشورتی نسل فضا )SGAC( عموم عالقه مندان را به 
مش��ارکت در نامگذاری یکی از سیارک های نزدیک زمین که 

اخیرا کشف شده اند، دعوت کرد. 
محمدرضا رضای��ی، نماینده انجمن مش��ورتی نس��ل فضا با 
اعالم این مطلب به ایس��نا گفت: انجمن مشورتی نسل فضا با 
همکاری گروه پژوهشی اجرام نزدیک زمین )NEO( و مرکز 
س��یاره های کوچک )MPC(،  این امکان را برای مردم عادی 
فراهم کرده اس��ت تا با ارایه پیش��نهادهای خود ت��ا 9 آذرماه 
 1392، ش��انس خ��ود را در نامگذاری یک س��یارک امتحان

 کنند.
 وی خاطرنش��ان کرد: در این فراخوان هیچ محدودیت سنی 
 وجود ن��دارد و عالقه من��دان می توانند با مراجعه به نش��انی

 www.spacegeneration.org/name و پرکردن فرم 
مربوطه، واژه پیش��نهادی خود را برای نامگذاری سیارک، به 

اسم خود ثبت کنند. 
در این فرم، الزم است ابتدا، نام، سن، کشور و نشانی الکترونیکی 
خ��ود را وارد کرده و س��پس واژه پیش��نهادی خ��ود را برای 

نامگذاری س��یارک وارد کنید و در بخش بع��دی، حداکثر در 
50 کلمه به زبان انگلیسی، درباره واژه ای که پیشنهاد داده اید، 

توضیح دهید.
تمام��ی پیش��نهادات پ��س از اتم��ام مهل��ت تعیی��ن 
انتخ��اب  ن��ام  بهتری��ن  و  بررس��ی می ش��ود   ش��ده، 

خواهد شد.
رضای��ی تصریح کرد: انجمن مش��ورتی نس��ل فض��ا، نهادی 
بین المللی است که از س��ال 1999 زیر نظر دفتر امور فضایی 

سازمان ملل متحد به فعالیت می پردازد. 
هدف اصلی این انجمن، مشارکت جوانان در برنامه های فضایی 

و استفاده از ایده های آنان برای ساختن یک زمین بهتر است.
وی افزود: برای ارتباط و عضویت در انجمن مشورتی نسل فضا 
می توانید با صف��ورا تنباکویی و محمدرض��ا رضایی، از طریق 
ایمیل ه��ای yasiastro@spacegeneration.org و 

m.rezaei@spacegeneration.org در تماس باشید.

این سیارک را شما نامگذاری کنید!

اخبار ویژه
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