
  هر فدراسیون سرما ؛ قاتل خاموش را بیدار می کند
چقدر گرفته؟

هشدار : قاتل خاموش ساالنه 800 قربانی می گیرد
چهارشنبه آینده تکلیف کنکور 

سراسری و آزاد مشخص می شود 3
بسته بندی صنایع دستی 

اجباری می شود 4 2

 شرط بازنشستگی
 مشاغل سخت و زیان آور

مدیرعام��ل س��ازمان تأمین اجتماع��ی حمای��ت از بیمه ش��دگان و فعاالن 
عرصه های اقتصادی را مهم ترین وظیفه این سازمان دانست و گفت: سازمان 
تأمین اجتماعی در راس��تای حمایت از نیروی کار و اجرای تعهدات قانونی از 
تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود استفاده می کند. دکتر سیدتقی نوربخش 

3اظهار داشت: در رابطه با مشاغل سخت و زیان آور اجرای قانون مهم ترین و...

4 4 2

انجام زیر سازی مسیر فاز 
نخست خط یک بی آر تی 
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ماهواره شریف ست 
آماده پرتاب شد

 قیمت  بنزین 
تا شب عید گران نمی شود

رییس س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت کشور از 
تثبیت قیمت بنزین تا پایان سال جاری خبر داد و اعالم 
 کرد: فعال برنامه ای ب��رای تغییر س��همیه بنزین نیمه 
یارانه ای خودروها وج��ود ندارد و س��همیه بنزین آذر 
مطابق با روال گذش��ته ب��ه کارت های س��وخت واریز 
می ش��ود. با وجود افزایش مصرف بنزین از ابتدای سال 

جاری و تأکید مسئوالن وزارت نفت...

4

 مسابقه مصرف آب
 متوقف شود

قائم مقام وزیر نیرو با اسفناک دانستن ذخایر آبی کشور، 
خواستار متوقف کردن مسابقه مصرف آب شد و گفت: 
در یک دوره 5 ساله امکان مدیریت آبی در کشور وجود 
دارد اما برای تأمین آب در 20 سال آینده نیازمند برنامه 
و نگاه جدی هس��تیم. س��تار محمودی درباره وضعیت 
نامناسب منابع آبی کشور و تحلیل مرکز پژوهش ها از 
گزارش بین المللی بح��ران آب در ایران گفت: اگر برای 
یک دوره درازمدت و حتی 100 ساله بخواهیم موضوع 
آب را بررس��ی کنیم، اگر روند مصرف آب تغییر نکند و 

سرمایه گذاری ها نیز همین باشد...

یک قدم از حقوق ملت 
ایران نباید عقب نشینی شود

رهبر معظم انق��الب در اجتماع پرش��ور 50 هزار نفر از 
فرماندهان بس��یجی سراسر کشور، س��خنان مهمی را 
ایراد کردند که خالصه ای از مهم ترین قسمت های آن 

در ذیل می آید:
انتقاد رهبر معظم انق��الب از بدفهمی ها درباره نرمش 

قهرمانانه 
در عرصه هرگونه جهاد و کارزاری پشت کردن به دشمن 
و هزیمت کردن، ممنوع است. ما تعبیر نرمش قهرمانانه 
را به کار بردیم عده ای آن را به معنی دس��ت برداشتن 
از آرمان ها و اهداف نظام اس��المی معنی کردند. برخی 
دشمنان هم همین را مستمسکی قرار دادند برای این که 
نظام اسالمی را به عقب نشینی از اصول خود متهم کنند. 
این ها خالف و بدفهمی است. نرمش قهرمانانه به معنای 
مانور هنرمندانه برای دس��ت یافتن به مقصود اس��ت. 
معنایش این است که به هر شکلی و به هر نحوی هست، 
سالک راه خدا در هر نوع س��لوکی به سمت آرمان های 
گوناگون و متنوع اس��المی که حرکت م��ی کند باید از 
شیوه های متنوع استفاده کند برای رسیدن به مقصود. 

این که می گویی��م می خواهیم حرک��ت کنیم و پیش 
برویم آیا به معنای جنگ طلبی نظام اسالمی است؟ آیا 
به معنای این است که نظام اس��المی قصد دارد با همه 
ملت ها و کشورهای عالم چالش داشته باشد؟ که گاهی 
شنیده می شود دش��منان ملت ایران، از جمله از دهان 
نحس  و نجس سگ هار منطقه، رژیم صهیونیستی. چانه 
می جنبانند که ایران تهدید همه جهان اس��ت. نه؛ این 
سخن دشمن و درست نقطه مقابل منش های اسالمی 
اس��ت. تهدید همه جهان آن نیروهای شر و شرآفرینی 
هستند که جز ش��رارت از خود نش��ان ندادند از جمله 

همین رژیم جعلی اسراییل و بعضی پشتیبانان او. 
یکی دیگر از خصوصیات اس��تکبار، فریب گری و رفتار  
منافقانه است. همین جنایاتی که گفته شد، همه این ها 
را در تبلیغات خود سعی می کنند  توجیه کنند و جنایت 
را در لباس خدمت نش��ان دهند. این نظام استکبار که 
قصد سلطه بر ملت ها را دارد، از این شیوه به طور متعارف 

و معمول در همه زندگی اش استفاده می کند. 

رهبر معظم انقالب در جمع ۵0 هزار فرمانده بسیجی:

بساط میوه های لوکس برچیده شد
با تغییرات نرخ ارز و عدم صرفه واردات کاالهای لوکس 
به دلیل سیاست جدید دولت مبنی بر استفاده از ارز آزاد، 
مدتی است که خبری از حضور میوه های عجیب و غریب 

و لوکس در بازار نیست. 
تا پیش از آن که دولت اختص��اص ارز مبادالتی به گروه 
دهم کاالیی را ممنوع اعالم نکرده بود، ب��ازار پر از میوه 

های لوکس و رنگارنگی بود که شاید نام برخی از آن ها را 
کم تر کسی در ایران شنیده بود. 
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اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان 

 ب�ه آگاهی م�ی رس�اند ات�اق بازرگان�ی ، صناي�ع ، معادن
 و كشاورزی اصفهان در نظر دارد ساخت اسكلت مسكونی 
خود را از طريق مناقصه محدود به پيمانكاران واجد شرايط 
 دارای رتب�ه 5 تش�خيص صالحي�ت از س�ازمان مديريت

 برنامه ريزی استان واگذار نمايد.
شركت های عالقمند می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه 
از تاري�خ 92/8/30 لغاي�ت 92/9/6 از س�اعت 8 الی 13 به 
آدرس دبيرخانه اتاق واقع در اصفهان – ابتدای آپادانا ی اول 
– كوچه بوستان – س�اختمان اداری اتاق بازرگانی اصفهان 
طبقه همكف مراجعه نمايندو قيمت پيشنهادی خود را برابر 
فرم اس�ناد مناقصه دريافتی در پاكت در بس�ته حداكثر تا 
92/9/7 به آدرس اتاق اصفهان ارسال و يا تحويل دبيرخانه 

اتاق اصفهان نمايند . 

مناقصه
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آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال بختیاری

مزایده گذار:سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال بختياری
موضوع مزایده : واگذاری 6 پالک از زمين های واقع در شهرک تفريحی توريستی شيدا
تاریخ دریافت اسناد و تحویل پاکات : ش�هر كرد – ميدان امام حسين )ع( مجتمع 

ادارات – دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان 
زمان تحویل پاکات :پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/12 

تاریخ بازگشائی پاکات : روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 ساعت 8 صبح می باشد .
بهای فروش اسناد : مبلغ 100000 ريال بص�ورت رسيد بانكی واريز به حساب شماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همياری شهرداريهای استان 
ش�ركت كنندگان می بايس�ت مع�ادل 50 درصد از قيم�ت كارشناس�ی جهت هر 
واحد را بعنوان س�پرده ش�ركت در مزايده به صورت واريز بانكی به شماره حساب 
0106385250008 بانک ملی يا چک تضمينی بنام س�ازمان همياری شهرداريهای 
استان تحويل نمايند. س�اير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج شده 

است. 

قيمت پايه هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره پالکرديف
قيمت كل ) ريال ( ) ريال ( 

1151 a6171350000832950000

2170a5121350000691200000

3172a4601350000621000000

4184a5581350000753300000

5185a5781350000780300000

6a18779014000001106000000



چهره روزيادداشت

سفر معاون ظريف به لبنان
پس از انفجار در بیروت که به ش��هادت رایزن فرهنگی کش��ورمان 

انجامید، حسین امیرعبداللهیان راهی لبنان شد.
در پی وقوع حادثه تروریس��تی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در بیروت، حس��ین امیر عبداللهیان مع��اون عربی و آفریقای 
وزارت امور خ�ارجه ، بنا به دستور دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور 

خارجه کشورمان عازم لبنان گردید و وارد بیروت شد. 
مع��اون عرب��ی و آفریق��ای وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان در 
جری��ان این س��فر ق��رار اس��ت ش��رایط و تح��والت پ��س از این 
حادث��ه تروریس��تی را از نزدیک بررس��ی نم��وده و در ای��ن رابطه 
 مالق��ات ه��ا و مذاکراتی ب��ا مس��ئولین ذی رب��ط لبنان��ی خواهد

 داشت.

تشکیل کارگروهی برای بررسی 
چگونگی افزايش جمعیت

ش��هیندخت مالوردی در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت در پاس��خ 
به س��ؤالی اظه��ار داش��ت: کارگروه��ی ب��رای بررس��ی چگونگی 
افزایش جمعیت کش��ور در معاونت زن��ان و امور خانواده ریاس��ت 
 جمهوری تش��کیل ش��ده و در ح��ال بررس��ی ابعاد ای��ن موضوع

 هستیم.
وی درباره تعامل با مجلس برای پیش��برد تصمیم��ات این کارگروه 
تصریح کرد: با مجلس شورای اسالمی در این خصوص تعامل داریم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره طرح مجلس برای 
افزایش جمعیت کش��ور و تعالی خانواده نیز خاطر نشان کرد: از این 

طرح اطالع دارم و پیشنهاداتی برای اصالح آن داریم.

آخرين وضعیت مجوز دانشگاه 
احمدی نژاد

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم درباره آخرین وضعیت دانشگاه 
محمود احمدی نژاد، گفت: هنوز هیچ اقدام��ی برای دریافت مجوز 

فعالیت این دانشگاه انجام نشده است.
دکتر ابوالفضل حس��نی  با بی��ان این ک��ه در این زمین��ه بحث دو 
دانش��گاه متفاوت مطرح اس��ت، اظهارداش��ت: در س��ال 89 مجوز 
دانش��گاهی به عنوان دانش��گاه ایرانیان در خارج از ش��هر تهران به 
صورت اصولی از سوی وزارت علوم داده شده بود، اما با توجه به این 
 که پیگیری  در این زمینه انجام نشد، مجوز اصولی این دانشگاه نیز لغو

 شد.
وی افزود: این اواخر نیز بحث دانش��گاه جامع بین المللی مطرح شد 
که شورای عالی انقالب فرهنگی با تأسیس آن در داخل شهر تهران 
موافقت کرد، اما با توجه به این که باید اعضای هیأت مؤسس و محل 
دایر شدن دانشگاه مورد تأیید وزارت علوم قرار بگیرد، این دانشگاه 

هنوز نتوانسته است مجوز دریافت کند.

نظر نماينده کلیمیان درباره نتانیاهو
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی گفت: ما ایرانیان یهودی 
حمایت خود را از تیم مذاکره کننده ایرانی در برابر کشورهای 5+1 

اعالم می کنیم. 
س��یامک مره صدق نماینده کلیمیان در نطق میان دس��تور گفت: 
دش��منان ملت ایران امروزه اقدام به وضع تحریم های غیرانس��انی 
درباره مردم ایران کرده اند. این تحریم ه��ای کور ضد ایرانی زمینه 
هایی مانند تجهیزات پزشکی را هم برخالف ادعاهای حقوق بشری 
استکبار جهانی هدف قرار داده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
نه تنها باعث کاهش انگیزه مردم قهرمان ایران نشده بلکه باعث اتحاد 

بین ملت ایران نیز شده است.
وی گفت: ما ایرانیان یهودی دخالت های کینه توزانه، جنگ طلبانه 
و دور از واقعیت آقای نتانیاهو را محکوم کرده و متذکر  می شویم که 
نه وی و نه هیچ بیگانه دیگری حق مداخل��ه در ایران را ندارد، آقای 
نتانیاهو با سابقه طوالنی جنایتکاری، اشغالگری، توحش و آدم کشی 
در س��طحی نیس��ت که بتواند درباره ش��رایط داخلی ایران یا صلح 
 جهانی و روابط ملت موحد ایران با سایر کشورهای جهان اظهار نظر

 کند.

نبیه بری به تهران سفر خواهد کرد
رییس پارلمان لبنان به منظور بررسی اوضاع منطقه ای و بین المللی 

به تهران سفر خواهد کرد.
به گزارش شبکه ال بی س��ی لبنان؛ نبیه بری رییس پارلمان لبنان 

قصد دارد سفر فوری را به تهران انجام دهد.
منابع خب��ری پارلمانی لبنان در این باره اع��الم کردند: پیش از این 
مقامات ایرانی از نبیه بری برای س��فر به تهران دعوت به عمل آورده 
بودند، و این دعوت با تاریخ باز بوده و محدود به مدت مشخصی نبود، 
وی در این س��فر تالش خواهد کرد به برخی از اختالفات منطقه ای 
پیش آمده بپردازد، و این مش��کالت را با مقام��ات ایرانی به بحث و 

گفتگو بگذارد.

رهبر معظم انقالب در اجتماع پرش��ور 50 هزار نف��ر از فرماندهان 
بسیجی سراسر کشور، سخنان مهمی را ایراد کردند که خالصه ای از 

مهم ترین قسمت های ان  مهم ترین محورهای آن در ذیل می آید:
انتقاد رهبر معظم انقالب از بدفهمی ها درباره نرمش قهرمانانه 

در عرصه هرگونه جهاد و کارزاری پشت کردن به دشمن و هزیمت 
کردن، ممنوع است. ما تعبیر نرمش قهرمانانه را به کار بردیم عده ای 
آن را به معنی دست برداشتن از آرمان ها و اهداف نظام اسالمی معنی 
کردند. برخی دشمنان هم همین را مستمسکی قرار دادند برای این 
که نظام اسالمی را به عقب نشینی از اصول خود متهم کنند. این ها 
خالف و بدفهمی است. نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه 
برای دست یافتن به مقصود است. معنایش این است که به هر شکلی 
و به هر نحوی هست، سالک راه خدا در هر نوع سلوکی به سمت آرمان 
های گوناگون و متنوع اسالمی که حرکت می کند باید از شیوه های 

متنوع استفاده کند برای رسیدن به مقصود. 
این که م��ی گوییم می خواهیم حرکت کنیم و پی��ش برویم آیا به 
معنای جنگ طلبی نظام اس��المی اس��ت؟ آیا به معنای این است 
که نظام اسالمی قصد دارد با همه ملت ها و کشورهای عالم چالش 
داشته باشد؟ که گاهی شنیده می شود دشمنان ملت ایران، از جمله 
از دهان نحس  و نجس سگ هار منطقه، رژیم صهیونیستی. چانه 
می جنبانند که ایران تهدید همه جهان است. نه؛ این سخن دشمن 
و درست نقطه مقابل منش های اسالمی است. تهدید همه جهان آن 

نیروهای شر و شرآفرینی هستند که جز شرارت از خود نشان ندادند 
از جمله همین رژیم جعلی اسراییل و بعضی پشتیبانان او. 

یکی دیگر از خصوصیات استکبار، فریب گری و رفتار  منافقانه است. 
همین جنایاتی که گفته شد، همه این ها را در تبلیغات خود سعی 
می کنند  توجیه کنند و جنایت را در لباس خدمت نشان دهند. این 
نظام استکبار که قصد سلطه بر ملت ها را دارد، از این شیوه به طور 
متعارف و معمول در همه زندگی اش استفاده می کند. شیوه توجیه 
جنایت و پوشاندن لباس خدمت به جنایت. همین حمله به ژاپن و دو 
بمبی که در هیروشیما و ناکازاکی منفجر شد را آمریکا عذرخواهی 
می کند به این صورت: اگر چه با این دو بمب ده ها هزار کشته شدند، 
لکن این کشته ها و هزاران و ده ها هزار یا صدها هزار کشته، به قیمت 
تعطیل کردن و تمام کردن جنگ جهانی دوم بود. هزینه تمام کردن 
جنگ جهانی دوم بود. اگر این بمب ها را نمی انداختیم جنگ ادامه 
می یافت و دو میلیون کشته می شدند. ما خدمت کردیم! ببینید این 
حرفی است که مسئوالن آمریکا دائما تکرار می کنند. این از حرف 
های منافقانه و دروغ های عجیب و غریبی است که جز از استکبار 
برنمی آید. آمریکایی ها ادعا می کنند طرفدار بش��ر هس��تند ولی 
هواپیمای مسافری ایران را روی آس��مان می زنند و قریب به 300 
مس��افر بی خبر را از بین می برند و عذرخواهی  هم نمی کنند و به 

کسی که این جنایت را انجام داده مدال هم می دهند.
ش��نیدید ایام اخیر آمریکایی ها درباره استفاده از سالح شیمیایی 

در سوریه جنجال کردند و گفتند دولت سوریه این کار را کرده. من 
قضاوتی ندارم چه کسی انجام داده هرچند قرائن نشان می دهد که 
گروه های تروریستی این کار را انجام دادند. آمریکا می خواهد بگوید 
سالح ش��یمیایی خط قرمز ماس��ت ولی همین دولت در حمالت 
جنایتکارانه صدام در مقابل ایران که سالح شیمیایی به کار برد نه 
تنها مخالفت نکردند بلکه 500 تن ماده شیمیایی قابل تبدیل به گاز 
خردل را در اختیار صدام قرار دادند و هنوز هم برخی جوانان ما به 
اثرات آن مبتال هستند. البته صدام از جاهای دیگر هم خریده بود. اما 
از آمریکا 500 تن ماده شیمیایی   مرگ آور قابل تبدیل به گاز خردل 
را تهیه کرد. و به کار برد. بعد هم که می خواستند قطعنامه علیهش در 
شورای امنیت صادر کنند، آمریکا مانع شد. این یعنی رفتار منافقانه. 
آمریکایی ها در جنگ صدام با ایران هرگونه کمکی که بود کردند. 
اطالعات می دادند؛ رییس استخبارات عراق هفته ای 3 بار به سفارت 
آمریکا در عراق می رفت و اطالعات ماهواره ای راجع به نقل و انتقال 

نیروهای ایرانی را دریافت می کرد.
* درباره مسائل اخیر و بگومگوهایی که در صحنه سیاست خارجی 
و مسائل هسته ای و ... هس��ت عرض بکنیم. اوال بنده اصرار دارم بر 
حمایت از مس��ئوالنی که اجرای کار بر عهده آنهاس��ت. از دولت و 
مس��ئوالن داخلی و خارجی حمایت می کنم. این وظیفه ماست. 
همه دولت ها. من خودم مسئول اجرایی بودم و وسط میدان بودم و 
سنگینی و سختی کار را با همه  وجود احساس کردم و می دانم اداره 
کشور کار سختی اس��ت لذا احتیاج به کمک دارند و من هم کمک 
می کنم که قطعی است. از طرف دیگر بر احقاق حقوق ایران از جمله 
حقوق هسته ای ملت ایران اصرار دارم. اصرار داریم بر این که از حقوق 
ملت ایران یک قدم نباید عقب نشینی شود. ما البته در جزییات این 
مذاکرات مداخله نمی کنیم. یک خطوط قرمزی و حدودی وجود 
دارد که باید رعایت شود. این را به مسئوالن گفتیم و موظفند که این 
حدود را رعایت کنند و از هارت و هورت دشمنان و مخالفان واهمه 
نداشته باشند. همه این را باید بدانند این تحریم ها که علیه ملت ایران 
به کار برده شده عمدتا ناشی از کینه ورزی استکباری آمریکاست. 
کینه آمریکایی مانند کینه شتری. بنا دارد بر این که بر ملت ایران 
فشار آورند به امید آن که ملت ایران را تسلیم کنند. اشتباه می کنند 
ملت ایران با فشار تس��لیم هیچ کس نخواهد شد. شما این ملت را 
نشناختید. این ملتی است که به حول و قوه الهی می تواند فشارها را 
تحمل کند و تهدید و فشار شما را برای خود تبدیل به فرصت کند. 
این کار را به توفیق الهی ملت ایران خواهد کرد. ما در زمینه تصمیم 
گیری های اقتصادی و برنامه ریزی ه��ای اقتصادی نقاط ضعفی 
داشتیم، این نقاط ضعف موجب شده است که دشمن می تواند رخنه 
ایجاد کند. این فرصتی است که این نقاط را بشناسیم و برطرف کنیم.

مشروح محورهای سخنان رهبر معظم انقالب در جمع ۵۰ هزار فرمانده بسیجی:

 روسیه »ديپلماسی پنهانی« یک قدم از حقوق ملت ایران نباید عقب نشینی شود
با سوريه ندارد

س��رگئی الوروف در دیدار با معاون وزیر خارجه و مشاور 
سیاس��ی رییس جمهور سوریه در مس��کو اعالم کرد که 
روسیه »دیپلماس��ی پنهانی« در رابطه با بحران سوریه 
نداشته و مواضع خود را شفاف و واضح به همه اعالم کرده 
است.سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در جریان 
مذاکرات خود با هیأت دولتی بلندپایه سوری که به مسکو 
س��فر کرده بود تأکید کرد که این کش��ور »دیپلماس��ی 
پنهانی « در رابطه با س��وریه ن��دارد.الوروف که با فیصل 
مقداد معاون وزیر امور خارجه و بثینه ش��عبان مش��اور 
سیاسی رییس جمهور س��وریه مذاکره کرد، یادآور شد: 
ما هیچ دیپلماس��ی سری در رابطه با س��وریه و یا هر نوع 
مناقشه دیگری نداریم. ما مواضع خویش را کامال شفاف 
و واضح با ش��رکای آمریکایی و اروپایی خود و کشورهای 
منطقه و همچنین با مخالفان سوری در میان گذاشته و 

بر آن تأکید داریم.

 اختالفات 
درحوزه های مهم باقی است

مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون به ورود اشتون به 
ژنو اشاره کرد و گفت: خانم اشتون این هفته به ژنو آمده 
است تا مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران را هدایت 
 کند. وی افزود: هدف خانم اش��تون ایجاد پیش��رفت و 
رو به جلو بردن تالش های 1+5 در زمینه یافتن توافقی 
پایدار است. مان به دور قبلی گفتگوها در ژنو اشاره کرد 
و گفت: در دور قبل گفتگوها در ژنو که از 7 تا 10 نوامبر 
برگزار شد، پیشرفت مشخص و ملموسی حاصل شد، اما 

هنوز اختالفاتی در حوزه های مهم باقی است.

مشاجره لفظی نمايندگان 
عربستان و سوريه

نمایندگان عربس��تان و س��وریه در جریان تصویب یک 
قطعنامه ضد س��وری که پیش نوی��س آن را ریاض تهیه 
کرده بود مش��اجره لفظی س��ختی با یکدیگر داش��تند. 
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق 
آرا به قطعنامه ای با پیش نویس عربستان که مدعی نقض 
حقوق بشر توسط دولت سوریه شده بود، رأی داد. مسکو 

به این قطعنامه رأی منفی داد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

تناقض گويی های مکرر مسئوالن 
آمريکا  فضاحت آور است

علی الریجانی / رییس مجلس

در چند روز گذشته وقایعی رخ داد که در نوع خود در تاریخ سیاست 
حیرت آور است که درباره مذاکرات هسته ای ، یک کشور دنیا با چنین 
صحنه هایی مواجه ش��ود؛ گریبان چاک چاک رژیم صهیونیستی که 
به هیچ روی نمی توانس��ت اضطراب خود را مخف��ی کند و همچنین 
هم آغوش��ی مضحک مسئوالن این رژیم و فرانس��ه که به خاطر یک 
موضع غیرمنطقی در مذاکرات که س��ور و س��اتی ب��ه راه انداختند 
و تناقض گویی ه��ای مک��رر 
مس��ئوالن آمریکا ک��ه واقعا 
فضاحت آور اس��ت. وی ادامه 
داد: ش��ما که ادعای مدیریت 
جهانی دارید، اگر آنقدر عرضه 
ندارید که حرفی که زده اید، 
یک هفته آن را نگه دارید، از 
چه روی توقع دارید دیگران 

شما را به حساب آورند؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1179 |پنجشنبه 30 آبان 1392 | 17  محرم   1434

2
هشدار اوباما به کنگره در خصوص ایران

رییس جمهور آمریکا به کنگره این کشور هشدار داد که در صورت اعمال تحریم های جدید علیه ایران و توقف مذاکرات   
هسته ای با این کشور، تهران برنامه هسته ای خود را گسترش می دهد. بر اساس این گزارش، اوباما صراحتا از کنگره 
خواسته تا زمانی که مذاکرات هسته ای با ایران در جریان است از تصویب تحریم های جدید علیه تهران خودداری کنند.

ماهواره شريف ست 
آماده پرتاب شد

نحوه شناسايی عامالن 
حمله به سفارت

ماهواره ش��ریف س��ت قرار اس��ت در مدار لئو و در ش��عاع 250 تا 500 
کیلومتری زمین قرار  گیرد. ای��ن ماهواره مجهز به دوربین تصویربرداری 
اس��ت که قادر به تصویربرداری با کیفیت رنگی مناسب، وضوح باال و کم 
 تر از 10 متر اس��ت و با کد به زمین داده های به دس��ت آم��ده را مخابره

 می کند.
وزن ماهواره دانشجویی شریف ست کم تر از 50 کیلوگرم است و طراحی 
و ساخت آن توسط بیش از 100 نفر از دانش��جویان، دانش آموختگان و 

اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.
ماهواره تصویربرداری طراحی شده قبلی دارای قدرت تفکیک )رزولوشن( 
100 س��انتیمتر و کیفیت سیاه و س��فید بود، اما قدرت تفکیک ماهواره 

شریف ست 5 متر بوده و عکس رنگی ارایه می دهد.

منابع امنیتی لبنان با اعالم خبر نمونه  برداری از اجس��اد انتحاری های حمله 
تروریستی اخیردر نزدیکی س��فارت ایران تصریح کردند که هویت این افراد 
شناسایی خواهد ش��د.ارتش لبنان اعالم کرد که تحقیقات اولیه در انفجارها 
در نزدیکی سفارت ایران در لبنان، نشان می دهد که انفجار نخست با کمربند 
انفجاری و 5 کیلو ماده منفجره تی ان تی صورت گرفته و انفجار دوم با خودروی 
سرقتی »شورولت« بمب گذاری شده به وزن 60 کیلوگرم تی ان تی بوده است.

روزنامه النهار لبن��ان نیز به نقل از مناب��ع تحقیقات درباره ای��ن انفجارهای 
تروریستی نوشت که امکان شناس��ایی هویت انتحاری ها وجود دارد و قاضی 
»صقر صقر« کمیسر دولت لبنان دستور نمونه برداری از اجساد انتحاری ها و 
ارسال آن برای شناسایی DNA را صادر کرده است تا هویت آن ها شناسایی 

شود.

دریادار دوم س��یاوش جره از اعزام زیر دریایی فوق سنگین 
کالس طارق »یونس« این نیرو به آب های ش��رق آسیا خبر 
داد.دریادار جره معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با تأکید 
بر این ک��ه اجرای مأموری��ت در پهنه آب ه��ای آزاد تمامی 
جهان از الزامات تبدیل ش��دن نیروی دریایی به یک نیروی 
راهبردی است، گفت: پیچیده ترین فناوری تجهیزات نظامی 
دنیا مربوط به زیردریایی هاس��ت که نیروی دریایی ارتش با 
توانمندی باال زیردریایی فوق سنگین کالس طارق »یونس« 
را در قالب ناوگروه بیست و هشتم این نیرو به آب های کشور 
شرق آسیا اعزام می کند.وی افزود: ناوگروه های نیروی دریایی 
ارتش با حضور مقتدرانه و مس��تمر در آب های بین المللی و 
دریاهای آزاد، همواره منافع نظام جمهوری اسالمی ایران در 
پهنه دریاها را حفظ می کند.وی حضور مقتدرانه یگان های 
سطحی و زیر س��طحی نیروی دریایی ارتش در اقیانوس ها و 
اعالم پیام صلح و دوستی به کش��ورهای مقصد را از اهداف 
ناوگروه بیست و هشتم نیروی دریایی برشمرد.وی با اشاره به 
این که در این مأموریت مهم برون  مرزی ناوشکن جمهوری 
اسالمی ایران »البرز« و ناو بالگردبر بندر  عباس نیز زیر دریایی 
کالس طارق را همراهی می کنند، تصریح کرد: ناوگروه بیست 
و هش��تم نیروی دریایی ارتش در طول مسیر دریانوردی در 

بنادر بمبئی، کلمبو و .. پهلو خواهد گرفت.

محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان   در پاسخ به 
سؤال خبرنگاران درباره حمله تروریستی به بیروت با اشاره 
به تماس تلفنی با سفیر ایران دربیروت ، گفت: نیاز بود ضمن 
صحبت با سفارت مراتب تس��لیت خود را به دوستان اعالم 
کنم و هم این که از دوستان خواهش کنم که تسلیت ما را به 
خانواده های شهدا اعالم کنند و هم از این اقدام تروریستی 
که کل منطقه را به خطر انداخته و ناشی از افراط گرایی در 
منطقه است ابراز انزجار کرده و ضرورت همکاری جمعی برای 
مقابله با این اقدامات را یادآور شوم. ظریف در پاسخ به سؤال 
دیگری در این باره که  آیا حمله تروریستی امروز بیروت در 
راس��تای لطمه زدن به مذاکرات ایران و 1+5 صورت گرفته 
، اظهار داش��ت : ممکن اس��ت این حمله تروریستی اهداف 
مختلفی داشته باشد اما نتیجه رشد افراط گرایی در منطقه 
اس��ت که قطعا برای همه خطرناک است. ظریف افزود: این 
سفر برای پیگیری گفتگوها هم در حوزه منطقه ای و هم در 
بحث هسته ای، سوریه و افغانستان بود  و در بحث روابط دو 
جانبه مباحث خوبی داشتیم. وی درباره دستور کار نشست 
ژنوگفت: دستور کار نشست رسیدن به توافق است که تالش 
خواهیم کرد، البته بستگی دارد به این که طرف مقابل تا چه 
حد آمادگی داشته باش��د حقوق مردم ایران را به رسمیت 

بشناسد و از موضع برابر با ما برخورد کند.

روزنامه فیگارو نوشت: فرانس��وا اوالند و لوران فابیوس در صف 
اول مخالفان توافق بر سر پرونده هس��ته ای ایران در مذاکرات 
ژنو قرار گرفته اند و دولت فرانس��ه تالش خود را برای مسدود 
کردن راه س��ازش در این مذاکرات پنهان نمی کند. اقدامی که 
بی ش��ک از نظر افراطیون و موافقان ایجاد شکاف در این روند، 
شجاعانه تلقی می شود.س��رمقاله نویس فیگارو ادامه می دهد: 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، بارها درباره خطر حمله 
اتمی ایران به اسراییل هشدار داده است و با این حال می داند 
که نمی تواند در این مورد از باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا 
انتظار همیاری داش��ته باش��د.البته ما ش��ادی اوالند را از این 
وضعیت درک می کنیم؛ به ویژه وقتی کسی احساس کند همه 
امور در فرانس��ه از اختیارش خارج شده است. اما این موقعیت 
فرانسه می تواند به سرعت به شرایط ناراحت کننده ای تبدیل 
شود و آن وقتی است که مذاکرات ژنو به نتیجه برسد و آن وقت 
برای فرانس��ه نیز س��ازش در این مورد اجنتاب ناپذیر خواهد 
بود. همین موضوع هم باعث ناامید ش��دن دوستان اسراییلی 
فرانسه خواهد ش��د.در پایان س��رمقاله فیگارو می خوانیم: آیا 
رییس جمهوری که تنها 20 درصد از شهروندان موافق جنگ 
او در مالی بودند و در مورد حمله به سوریه هم آمریکا او را تنها 
گذاشت، می تواند پاسخ  گوی عواقب غیرقابل پیش بیینی جنگ 

در منطقه خاورمیانه هم باشد؟

عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس گفت : وزیر اطالعات در 
کمیسیون آموزش حضور یافت و به سؤاالت نمایندگان پاسخ 
داد و دکتر فرجی دانا وزیر علوم هم در کمیس��یون آموزش 

مجلس حضور پیدا کرد و درباره سؤاالت پاسخ داد.
وی خاطرنشان کرد: سؤاالت از وزیر علوم به امضای 22 نفر از 
نمایندگان مجلس رسیده است که این سؤال در پی انتصابات 

اخیر وزارت علوم است.
فیاضی افزود: همچنین یکی از نمایندگان از وزیر علوم سؤالی 
مبنی بر نظام پاسخگویی به ارباب رجوع و رفتاربرخی مدیران 

داشت که با پاسخ فرجی دانا قانع شد.
وی گفت: اما نمایندگان از پاسخ وزیر علوم درباره انتصابات 
این وزارتخانه قانع نشدند و از همین رو سؤال به هیأت رییسه 
داده شده و در صحن علنی مطرح می شود. وی افزود: زمان 

طرح سؤال در صحن علنی مشخص نیست. 
نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسالمی  در 
تشریح جزییات بخش اول جلسه امروز کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس، افزود: در بخ��ش اول که وزرای علوم و 
آموزش و پرورش و رییس کل خزانه حضور داشتند مباحث 
مربوط به بودجه دانشگاه ها و وزارت آموزش و پرورش مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت و چالش های پیش روی تأمین 

منابع مالی آموزش بررسی شد.

امور خارجه بین المللدفاعی مجلس

اعزام 
زيردريايی»يونس«

توافق به آمادگی۵+1 
بستگی دارد

انتقاد شديد فیگارو از 
مواضع فرانسه

 سؤال از وزيرعلوم 
در صحن علنی مجلس
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چهارشنبه آينده تکلیف کنکور 
سراسری و آزاد مشخص می شود

معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص جداس��ازی کنگور سراسری و 
دانشگاه آزاد گفت: چهارشنبه هفته آینده شورایی با حضور وزیر علوم و 
رییس دانشگاه آزاد تشکیل شده و در این خصوص تصمیم گیری می شود.

دکتر جعفر نیلی منفرد معاون آموزش��ی وزارت علوم در حاشیه جلسه 
ش��ورای عالی عطف در جمع خبرنگاران در خصوص جداسازی کنکور 
سراسری و دانشگاه آزاد گفت: چهارشنبه هفته آینده شورایی با حضور 
دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر میرزاده رییس 
دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل می ش��ود و در این خصوص تصمیم گیری 

خواهد شد.
وی ادامه داد: البته آن چه خیر و صالح اس��ت اتخاذ خواهد شد. معاون 
آموزش��ی وزارت علوم خاطرنش��ان کرد: اما آن چه که تأکید ماست این 
مطلب است که نوسانی در برنامه ایجاد نکنیم که ذینفعان دچار مشکل 
شوند و سیاس��ت کلی در جهتی خواهد بود که استرس ها کاهش یابد و 

متقاضیان آزمون سراسری با فراغت بیش تر آزمون را پشت سر بگذارند.

 اعتبارات شهرداری های اصفهان
 ۴۰ هزار میلیارد ريال است

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اس��تانداری اصفهان گفت: میزان 
اعتبارات شهرداری های استان اصفهان امسال ۴۰ هزار میلیارد ریال است.

 محسن سعید بخش اظهارداشت:  این میزان اعتبار توسط شورای اسالمی 
1۰5 شهر استان اعالم ش��ده که شهرداری های اس��تان و سازمان های 
وابسته باید بتوانند از طریق درآمدهای پایدار خود، آن را جذب کنند. وی 
تصریح کرد: در راستای وظایف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی که از وظایف 
شهرداری ها به شمار می رود، باید این اعتبار در قالب 65 درصد عمرانی و 

35 درصد جاری هزینه شود.

توزيع شیر در مدارس از ۷۰ به ۲۵ 
نوبت کاهش يافت

مدیرکل دفت��ر بهبود تغذی��ه جامع��ه وزارت بهداش��ت می گوید برای 
پیشگیری از پوکی استخوان و رشد قدی کودکان قرار بود ساالنه ۷۰ نوبت 
شیر در مدارس توزیع شود اما پارسال فقط ۲5 نوبت توزیع شد بنابراین 
سونامی پوکی استخوان در کشور در راه است. زهرا عبداللهی اظهار داشت: 
کلسیم از جمله ریزمغذی هایی است که کمبود آن در کشور  مشهود است. 
گزارش موجود حاکی از آن است که حداقل ۲/۲ میلیون نفر از مردم کشور 
دچار پوکی استخوان هستند. وی خاطرنشان کرد: ساالنه از هر 1۰۰ هزار 
نفر جمعیت ایرانی ۴۷۲ نفر باالی 5۰ س��ال دچار شکستگی های لگن 

مرتبط با پوکی استخوان می شوند. 

 شرط بازنشستگی
 مشاغل سخت و زيان آور

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی حمایت از بیمه شدگان و فعاالن 
عرصه های اقتصادی را مهم ترین وظیفه این سازمان دانست و گفت: 
سازمان تأمین اجتماعی در راس��تای حمایت از نیروی کار و اجرای 
تعهدات قانون��ی از تمامی ظرفیت ه��ا و امکانات موجود اس��تفاده 

می کند.
دکتر سیدتقی نوربخش ، اظهار داشت: در رابطه با مشاغل سخت و 
زیان آور اجرای قانون مهم ترین و اساسی ترین راهکار تأمین اجتماعی 
اس��ت و با وج��ود بارمال��ی س��نگین اجرای ای��ن قانون، س��ازمان 
تأمین اجتماعی به تکالیف خود به بهترین نحو ممکن عمل می کند.

وی با اش��اره به دامنه گس��ترده فعالی��ت و خدمات متن��وع تأمین 
اجتماعی به 3۷ میلیون نفر از اقش��ار گوناکون جامعه اظهار داشت: 
تأمین اجتماعی در سال جاری باید بیش از 3۰ هزار میلیارد تومان 
کسب درآمد داشته باش��د و همین میزان را نیز برای ارایه خدمات 
درمانی و پرداخت مستمری هزینه  کند، در واقع گردش مالی تأمین 

اجتماعی تقریبا معادل یک چهارم بودجه جاری کشور است.
نوربخش با اش��اره به مش��کالت بنگاه های اقتصادی کشور تصریح 
کرد: بدون تردید این مش��کالت بر وصول درآم��د تأمین اجتماعی 
نیز تأثیرگذار اس��ت و در س��ال جاری باید 5 هزار میلیارد تومان از 
محل ذخایر س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی برای خدمت رسانی به 
بیمه شدگان و اجرای تعهدات هزینه ش��ود. وی افزود: طبق قانون 
مشاغل س��خت و زیان آور، افرادی که ۲۰ س��ال متوالی یا ۲5 سال 
متناوب در فعالیت های سخت و زیان آور مشغول باشند، می توانند 

بازنشسته شوند.

 پرداخت هزينه های درمانی بیش
 از يک میلیون بازنشسته کشوری

مدیر عامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری اعالم کرد :هزینه های 
درمانی بیش از یک میلیون بازنشس��ته کش��وری ب��ا بیمه طالیی 
پرداخت ش��د. ایراندخت عطاریان با اش��اره به پرداخت 1۰۰درصد 
هزینه های بستری درمان بازنشستگان در قالب بیمه طالیی ، افزود: 
از آغاز اجرای ط��رح ملی بیمه طالیی برای بازنشس��تگان وخانواده 
تحت تکفل آنان تا کنون بیش از یک میلیون و 8۲ هزار و 86۷ نفر با 
مراجعه به بیمارستان های طرف قرارداد تحت درمان قرار گرفته اند.

وی اظهار داش��ت:بر اساس گزارش های ارایه ش��ده ، نزدیک به 65 
درصد ازکل مبلغ ق��رارداد بابت خدمات بس��تری درم��ان تاکنون 

پرداخت شده است . 
عطاریان ادامه داد: استقبال بازنشستگان و خانواده های آنان از این 
بسته حمایتی دولت در بخش بهداشت و درمان نشان دهنده آن بوده 
که اقدامات صندوق بازنشستگی کش��وری در جهت کاهش هزینه 
درمانی ، ارایه خدمات مطلوب به بازنشس��تگان و افراد تحت تکفل 

آنان مؤثر و نتیجه بخش بوده است.
به گفته وی ،اگر بازنشس��ته ای به مراکز و یا بیمارستان های طرف 
قرار داد با سازمان بیمه گر مراجعه کند هیچ گونه هزینه ای پرداخت 
نخواهد کرد ، در صورت مراجعه به مراکز و بیمارستان های غیر طرف 
قرارداد نیز هزین��ه های درمانی وی در چارچ��وب ضوابط ، مقررات 

تعیین شده طی مدت پنج روز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
عطاری��ان افزود:اکنون بی��ش از دو میلیون و س��یصد ه��زار نفر از 
بازنشس��تگان و افراد تحت تکف��ل آنان تحت بیم��ه طالیی درمان 

قرار دارند.
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بازنشستگی

اخبار کوتاه

پارك مهديه به بهره برداري رسيد
شهردار منطقه 1۴ اصفهان از اتمام عملیات احداث پارك مهدیه خبر داد و گفت: پارك مهدیه در 
اختیار شهروندان قرار گرفت. محمدباقر کالهدوزان با اعالم این مطلب اظهار داشت: پارك مهدیه 

در مساحتی بالغ بر 5 هزار و 3۰۰ متر مربع احداث و در اختیار شهروندان قرار گرفت.
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مدیر اجرایی پروژه بی آر تی  اصفهان گفت: زیر سازی مسیر 
فاز نخست خط یک بی آر تی  اصفهان به منظور ایمن سازی 
این مس��یر و قرار گیری اتوبوس ها در این مسیر با اختصاص 
6۰۰ میلیون تومان اعتبار از سوی شهرداری منطقه پنج در 

حال انجام است.
صلواتی با اشاره به این که ایستگاه خط یک بی آر تی  اصفهان 
به صورت موقت احداث ش��ده بود، اظهارداش��ت: در بودجه 

امس��ال ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای احداث یک ایستگاه 
ثابت به همراه یک مجموعه سرویس بهداشتی در ابتدای فاز 

نخست خط یک بی  آر  تی پیش بینی شده است.
وی با بیان این که این ایس��تگاه ثابت در ابتدای فاز نخس��ت 
خط یک در مقابل زندان مرکزی اصفهان احداث می ش��ود، 
افزود: عملیات اجرایی احداث این ایس��تگاه از روز گذش��ته 
 آغاز ش��ده اس��ت و به احتمال قوی تا دو ماه آین��ده به پایان

 می رسد.
مدیر اجرایی پروژه بی آر تی  با اش��اره به احداث پل های عابر 
پیاده مکانیزه در این خط تصریح کرد: دو پل عابر پیاده مکانیزه 
تا نیمه نخست س��ال آتی با اعتبار دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

تومان در خط یک بی آر تی  اصفهان احداث می شود. 
وی با تأکید ب��ر این که با اح��داث این دو پل تم��ام پل های 
معمولی عابر پیاده موج��ود در خط یک ب��ی آر تی اصفهان 
مکانیزه می ش��ود، ادامه داد: درصد باالیی از عملیات عمرانی 
در فاز نخس��ت و دوم خط یک بی آر تی اصفهان انجام ش��ده 
است و در حال حاضر عملیات زیر سازی مسیر فاز نخست خط 

یک انجام می شود.

     

معاون اجرایي سازمان تاکسیراني شهرداري اصفهان با اشاره 
به این که پیگیري مطالبات به حق ش��هروندان در دس��تور 
کار اس��ت، اظهار داش��ت: ش��هروندان می توانند شکایات ، 
پبشنهادات و نظرات خود را در خصوص سازمان تاکسیراني از 
طریق سامانه پیام کوتاه 1۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲3 اعالم نمایند 
 و س��ازمان نیز به صورت آنالین به این ش��کایات رس��یدگی

 می کند.

 رمض��ان عس��گري ن��ژاد ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب گف��ت: 
توجه ب��ه مطالبات ب��ه حق ش��هروندان همواره در دس��تور 
کار س��ازمان تاکس��یراني ق��رار دارد از ای��ن رو ب��ر نح��وه 
 فعالی��ت و عملک��رد تاکس��ي ه��اي ش��هر نظ��ارت وی��ژه 

دارد.
 وي با اش��اره به این که از ش��هروندان می خواهم در صورت 
مشاهده هر تخلف در تاکسی ها موارد را به سازمان تاکسیرانی 

اطالع دهند.
وی اف��زود: اگ��ر ش��هروندان در ای��ن زمین��ه مش��کالتی 
را ش��اهد هس��تند م��ي توانند ی��ا از طری��ق س��امانه پیام 
کوت��اه 1۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲3 و ی��ا از طری��ق ش��ماره 
اع��الم   56881۰۲ ل��ي  ا  56881۰۰ ه��اي   تلف��ن 
نمایند.  معاون اجرایي سازمان تاکسیراني شهرداري اصفهان با 
بیان این که درخواست ها و مشکالت شهروندان در اسرع وقت 
پیگیري مي شود، تصریح کرد: همچنین شهروندان شکایات، 
پیش��نهادات و نظرات خود در خصوص ناوگان تاکسیراني را 
از طریق پرتال www.isfahan.ir/taxirani ارایه نمایند.

ریی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه 
گلپای��گان گف��ت: کار مرم��ت گنب��د 
تاریخی امامزاده 1۷ ت��ن گلپایگان به 

پایان رسید.
 محس��ن ضیایی اظهارداش��ت: مرمت 
گنبد امامزاده 1۷ تن به مساحت حدود 
36۲ مت��ر مربع در س��ه مرحله صورت 
گرفت که 8۰ درصد از کار توسط اداره 
اوقاف و ۲۰ درصد توس��ط اداره میراث 

فرهنگی شهرستان انجام شد.
وی اف��زود: کار مرم��ت ای��ن گنب��د 
از اردیبهش��ت س��ال 91 آغاز ش��د و 
براس��اس ق��رارداد در آبان امس��ال و 
در م��دت 18 م��اه با ص��رف هزینه ای 
 بالغ ب��ر 1۴۰ میلیون تومان ب��ه اتمام 

رسید.
ریی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه 
گلپایگان تصریح کرد: هزینه بازسازی 
و مرم��ت این گنب��د تاریخ��ی از محل 
اعتبارات دولتی، وام س��ازمان اوقاف و 
درآمده��ای امامزاده هف��ده تن تأمین 

شده است. 
وی بیان ک��رد: تعمیر و بازس��ازی این 
گنبد تاریخی با اس��تفاده از کاش��ی و 

خشت با سبک قدیمی صورت گرفت .
 ظاهر جدی��د گنب��د تفاوتی با س��ازه 
قدیمی آن ن��دارد و ش��کل اولیه تمام 
 ط��رح ه��ا و نق��وش آن حفظ ش��ده

 است.
حجت االسالم ضیایی به پروژه بازسازی 
گنبد و گلدس��ته های امامزاده ابراهیم 

اشاره کرد.
 ریی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه 
گلپای��گان تصریح کرد: اس��تیل کاری 
گنب��د و کاش��ی کاری گلدس��ته های 
امامزاده ابراهیم روستای درب امامزاده 

گلپایگان نیز به پایان رسید.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: پ��س از اتمام

 اس��تیل کاری گنبد، کار کاشی کاری 
معرق گلدس��ته های آن آغاز ش��ده و با 
وجود س��ختی کار، در م��دت 3 ماه به 

اتمام رسید.

مدير اجرايی پروژه بی آر تی  خبر داد 

انجام زير سازی مسیر فاز نخست خط يک بی آر تی 
معاون اجرايي سازمان تاکسیراني شهرداري اصفهان:

شهروندان مشکالت ناوگان تاکسیراني را  اعالم کنند

گنبد تاريخی امامزاده ۱۷ تن گلپايگان 
مرمت شد

SMS

 قبل از ش��روع گزارش بهتر اس��ت ب��رای اطالع 
از عمق این فاجع��ه خاموش، در ابت��دا نگاهی به 
آمار بیاندازی��م. بر اس��اس آمار پزش��کی قانونی 
سال گذش��ته، 69۷ نفر بر اثر مس��مومیت با گاز 
منوکس��یدکربن در کش��ور جان خود را از دست 
دادند، این آمار در مقایسه با سال 139۰ که تعداد 
فوتی های ناشی از مسمومیت با گاز 965 نفر بود، 
۲۷/8درصد کم تر ش��ده اس��ت. از کل فوتی های 
مس��مومیت با گاز در سال گذش��ته ۴9۰ نفر مرد 
و ۲۰۷ نفر دیگر زن بودند. این در حالی اس��ت که 
تعداد مردان فوت شده بر اثر مسمومیت با گاز در 
س��ال 139۰، ۷1۲ نفر و تعداد زنان ۲53 نفر بود.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته استان های 
تهران با 181، خراس��ان رضوی ب��ا 6۴ و اصفهان 

با 58 مورد، بیش ترین و اس��تان ه��ای کهگیلویه 
و بویراحمد با یک، سیس��تان و بلوچس��تان با سه 
و اس��تان های ایالم و خراس��ان جنوبی هر یک با 
چهار مورد کم ترین تلفات ناش��ی از مسمومیت با 
گاز منوکسید کربن را در سال گذشته داشته اند.

بیش ترین فوتی های ناشی از مسمومیت با گاز در 
سال گذشته با 135 مورد مربوطه به دی ماه بوده 
و کم ترین آن با هفت فوتی در ش��هریور ماه ثبت 

شده است. 
در 1۰ سال گذشته )138۲-1391( هشت هزار 
و ۲۰۲ نف��ر از هموطن��ان به علت مرگ ناش��ی از 
مسمومیت با گاز منوکس��یدکربن جان خود را از 
دس��ت داده اند. در همین بازه زمانی )1۰ س��ال 
گذشته( سال 1386 با هزار و ۲۴ نفر، بیش ترین 

تع��داد وقوع مرگ ه��ای ناش��ی از گازگرفتگی را 
داشته است.

      سکانس اول
پدر از س��ر کار به خانه آمد. بچه ها از سرمای هوا 
در خانه لباس بافتنی  می پوشیدند و می گفتندکه 
چرا بخاری را نصب نمی کند. پدرخسته به انباری 
رفت و بخاری را به هر زحمتی بود بیرون کش��ید. 
اما هرچی گشت لوله های بخاری را پیدا نکرد. تنها 
دو تکه از لوله را کنار بخاری پی��دا کرد. باال آمد و 
بخاری را وصل کرد. لوله ه��ا کم بود و به دودکش 
نمی رس��ید به همین خاطر همان چند تکه را هم 
وصل کرد و انتهای لوله را در ظرف آبی گذاشت تا 
گازهای سمی در آب گرفته شود. شام را در گرمای 

خانه خوردند . آن شب همه خسته بودند و دوست 
داش��تند زود بخوابند. پدر کمی س��ر درد داشت. 
قرصی خورد و کنار فرزن��دان خوابید.... صبح فردا 
جسد مرد میانسال و دو فرزندش در کنار هم کشف 
ش��د. پزش��کی قانونی علت مرگ را گاز گرفتگی 

اعالم کرد.
هر ساله با آغاز فصل س��رما موضوع گازگرفتگی و 
قربانیان قاتل خاموش در کشور به رسانه ها کشیده 
می شود . طی سال های اخیر اطالع رسانی صورت 
گرفته از سوی رس��انه ها و س��ازمان های مرتبط 
باعث کاهش آمار قربانیان شده است، اما باز هم به 
دلیل سهل انگاری برخی هموطنان شاهد حوادثی 
تلخ هستیم. طی یک ماه گذش��ته در تهران 6 تن 
بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند که با 
توجه به سردی هوا طی ماه های پیش رو احتمال 
می رود این آمار افزایش یابد. البته برخالف تصور 
برخی هموطنان گازگرفتگی تنها در فصل س��رما 
قربانی نمی گیرد و در شش ماهه نخست سال نیز 
قاتل نامرئی تعداد زیادی را به کام مرگ می کشد. 
بر اساس آمار پزشکی قانونی در شش ماهه نخست 
امسال 183 نفر بر اثر مسمومیت با گاز جان خود را 
از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل که تعداد متوفیات مسمومیت با گاز ۲1۲ 
نفر بود، ۲9 نفر کاهش یافته اس��ت. بر اساس این 
آمار تهران هنوز رکورددار بیش ترین قربانی است.

       گازی مرگبار اما بی رنگ و بو
دکتر پریچهر خزعلی؛ مدیرکل تش��ریح و صحنه 
جرم سازمان پزش��کی قانونی درباره عوارض این 
گاز مرگبار به مهر می گوید: گاز منوکس��ید کربن 
گازی بدون رنگ و بی بوست که بر اثر احتراق ناقص 
وسایل گازسوز و موتورهای بنزینی تولید می شود.

این گاز پس از انتشار در محیط به جای اکسیژن با 
هموگلوبین ترکیب می شود. 

میل ترکیبی منوکسید کربن با هموگلوبین 3۰۰ 
برابر اکسیژن است. اگر غلظت منوکسیدکربن در 
محیط کم باشد مرگ تدریجی رخ می دهد اما اگر 
غلظ��ت آن در محیط باال رود باعث مرگ س��ریع 

فرد می شود.
وی ادام��ه داد: حساس��یت اف��راد نس��بت به گاز 
منوکسید کربن متفاوت اس��ت. سالمت، بیماری 
قلبی و ریوی، س��ن و فاصله از کانون انتشار گاز از 
عوامل مؤثر در میزان مسمومیت است.کودکان و 
افراد س��المند زودتر از جوانان با این گاز مسموم 

می شوند.

     مرگ با خوابی آرام
این کارش��ناس درباره عالیم مس��مومیت با این 
گاز نیز گفت: بارزترین عالمت مس��مومیت با گاز 
منوکسید کربن سر درد است. اگر غلظت این گاز 
در خون به 3۰ درصد برسد، عالوه بر سر دردحالت 
تهوع و عدم تمرکز و حالت مس��تی پیدا می شود. 
اگر فرد در این شرایط به پزشک مراجعه کند امکان 
دارد با مستی الکلی اشتباه گرفته شود. در غلظت 
۴۰ درصد عالوه بر تهوع، استفراغ ضعف و غش نیز 
بروز می کند. در این مرحله فرد دچار مشکل دید 

نیز می ش��ود.غلظت باالی ۴۰درصد باعث تشنج، 
 کما، نارس��ایی قلبی و تنفس��ی و در نهایت فوت

 می شود. هنگام مسمومیت با گاز منوکسید کربن 
فرد حس خواب آلودگی پیدا می کن��د و توانایی 
بلند شدن از جایش و بازکردن در و پنجره را ندارد. 
زمان مرگ افراد نیز متفاوت اس��ت اگر یک درصد 
از این گاز در هوا وجود داش��ته باشد در عرض دو 
سه س��اعت غلظت آن در خون به 5۰ تا 6۰ درصد 

می رسد.
 روش��ن گذاش��تن خ��ودرو در پارکین��گ های 
 کوچک و س��ر بس��ته باعث تولید این گاز س��می

می شود و اگر فردی در آن محل حضور داشته باشد 
در کم تر از پنج دقیقه عوارض مسمومیت در وی 

نمایان می شود.
مدیرکل تش��ریح و صحنه جرم س��ازمان پزشکی 
قانونی ادام��ه داد: اگر فردی دچار مس��مومیت با 
گاز منوکسید کربن شد باید سریع از محیط خارج 
شده و به مراکز درمانی منتقل شود. این افراد نیاز 
به اکسیژن با درصد باال دارند که در مراکز درمانی 

وجود دارد.
 اگر مدت زمان مسمومیت کم باشد فرد با اقدامات 
اولیه می تواند به زندگی بازگ��ردد اما امکان دارد 
دچار افسردگی ش��ود اما اگر مدت زمان بیهوشی 
زیاد باشد فلجی و نابینایی را همراه خواهد داشت. 

مرگ خاموش با فصل سرما در راه است  : 

قاتل خاموش ساالنه 800 قربانی می گيرد

گاز منوکس�ید کرب�ن گازی 
ب�دون رن�گ و بی بوس�ت که 
بر اث�ر احتراق ناقص وس�ايل 
گازس�وز و موتورهای بنزينی 

تولید می شود

۱83 نفر در شش ماهه نخست امسال جان خود را بر اثر گازگرفتگی از دست دادند. از اين تعداد ۱۲۰ نفر مرد و 63 نفر  گروه 
زن بودند. با آغاز فصل س�رما اين آمار روندی افزايش�ی پیدا کرده و در صورتی که مرگ خاموش جدی گرفته نشود اجتماعی

بازهم شاهد حوادثی تلخ خواهیم بود.
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نوبت اول
شرکت ملی گاز ایران

  شرکت گاز استان اصفهان
  سهامی خاص

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 م الف 8984روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

1- موضوع مناقصه : اجرای عمليات حدود 35 كيلو متر ش�بكه  گذاری فوالدی و پلی اتيلن به صورت سری و 
پراكنده و ساخت و نصب ، جابجائی ، جمع آوری حدود 500 مورد انشعاب فوالدی و پلی اتيلن در سطح محدوده 

جرقويه و اژيه از توابع گازرسانی منطقه 3 اصفهان 
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/9/13 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 270/000/000  ريال ) دويست و هفتاد   ميليون ريال (  

مناقص�ه گ�ران م�ی توانن�د جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه پاي�گاه اط�الع رس�انی الكترونيك�ی 
ش�ركت  گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس WWW.nigo-isfahan.ir    WWW.iets.mporg.ir ي�ا 
 با ش�ماره تلف�ن ه�ای 5 - 6271031 - 0311 ام�ور ق�رار دادهای ش�ركت گاز اس�تان اصفهان تم�اس حاصل 

فرمايند.                                                                                                                                                                        كد فراخوان :1343317



خبر ويژهيادداشت

  تولید محصول صادراتی جديدی
 در ذوب آهن 

مدیر بخش نورد شرکت ذوب آهن اصفهان از تولید محصول صادراتی 
جدید IPN-120 ) تیر آهن بال شیبدار 12 ( خبر داد.

 ساالری افزود: بنا به درخواست مشتری های خارجی درباره تولید 
پروفیل IPN و به دنبال رضایت بسیار زیاد از تولیدهای قبلی شرکت 
مانند IPN-140، طراحی و تولید این پروفیل بر اساس استاندارد 
 بی��ن الملل��ی DIN-1025 و EN-10024 در دس��تور کار قرار

 گرفت.
وی گفت: پس از کنترل های طرح و تهیه قطعات تکنولوژی در تاریخ 
26 آبان جاری تولید این محص��ول در کارگاه نورد 500 با موفقیت 
انجام شد. به گزارش این روابط عمومی، شمش مصرفی برای تولید 
این محصول از نوع )JR) ST S355-52 است که در باال بردن خواص 
مکانیکی مورد نیاز نقش اساسی دارد. مصارف این محصول با توجه به 
باال بودن خواص خمشی آن حول محور y نسبت به تیر آهن های بال 

موازی در دکل ها به ویژه تیرهای انتقال نیرو است.

   افزايش تولیدات گوشتی از
 فناوری زيستی امکان پذير است

اس��تاد مؤسس��ه تحقیقات علوم دامی کش��ور گفت: افزایش تولید 
گوش��ت و افزایش تولید ش��یر حاوی ترکیبات خاص با استفاده از 

فناوری زیستی امکان پذیر است.
حسن فضائلی در مراسم نخستین کنگره ملی فناوری های نوین در 
علوم دامی با بیان این که کشور ایران از یونجه بومی و تنوع گونه ای 
یونجه ای بسیاری برخوردار است، اظهارداشت: اما در حال حاضر در 
راستای استفاده از یونجه بومی در کشور اقدامی صورت نگرفته است.

وی با بیان این که استفاده کاربردی از موجودات زنده یا اجزای آن ها 
برای بهبود بهره وری در تولیدات گیاهی و حیوانی، تهیه فرآورده های 
جدید و ایجاد و توسعه فناوری به معنای فناوری زیستی است، ادامه 
داد: با توجه به اهمیت این موضوع مسئوالن باید به فناوری زیستی 

توجه ویژه داشته باشند.
استاد مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور با تأکید بر این که بحران 
آب، کمبود غذا و آلودگی های زیس��ت محیطی را از مشکالت عمده 
جهان در ش��رایط افزایش جمعیت به ویژه در کش��ور های در حال 
توسعه دانس��ت و تصریح کرد:  این مشکالت تهدیدی برای سالمت 
عمومی اس��ت و راهبرد های علمی و اصولی باید ب��رای مقابله با این 

تهدید ها در کشور اتخاذ شود.

 ايجاد  فرصت اشتغال زايی
 در کارگاه های فرش بافی 

معاون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفهان گفت: ایجاد یک هزار 
و 500 فرصت اش��تغال در کارگاه های فرش بافی عتبات عالیات در 
کاشان و احیای هنر اصیل فرش شهرستان کاشان بوده که این شهر 

را با این هنر به دنیا معرفی کرده است.
 محمد مهدی اس��ماعیلی در حاش��یه بازدی��د از کارگاه قالی بافی 
عتبات عالیات کاشان اظهارداشت: بافت فرش برای حرم مطهر امام 
حسین)ع( و ائمه اطهار در عتبات عالیات، حرکت فرهنگی مذهبی 
مهمی بوده که در کاشان پایه ریزی شده و می تواند به عنوان الگویی 

برای دیگر شهرهای کشور باشد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ایجاد یک ه��زار و 500 فرصت اش��تغال در 
کارگاه های فرش بافی عتبات عالیات در کاشان و احیای هنر اصیل 
فرش شهرستان کاشان بوده که این شهر را با این هنر به دنیا معرفی 

کرده است.

 قیمت تمام شده نان
 به 230 تومان رسید

طی دو سه ماه اخیر قیمت تمام شده نان دوباره افزایش یافته واین 
 در حالی اس��ت که نه تنها قیمت دالر ثابت مانده و حتی به کم تر از

سه هزار تومان رس��یده بلکه نرخ آرد نانوایی نیز به نرخ سال گذشته 
است.

به گزارش ایسنا در سطح شهر به تدریج تعداد نانوایی هایی که تافتون 
معمولی پخت می کنند کاهش یافته و نان های دیگری با قیمت225 
و325 تومان جایگزین آن شده تا ش��اید با این روش نانوایان بتوانند 

ثابت ماندن نرخ نان را جبران کنند.
دبیر اجرایی اتحادیه نانوایان اصفهان گفت: طی ماه گذش��ته قیمت 

تمام شده هر قرص نان تافتون به 230 تومان رسیده است.
محمدرضا خواجه در مورد علت گران شدن قیمت تمام شده با وجود 
ثابت ماندن سایر قیمت ها اظهار داشت: مطابق اعالم بانک مرکزی، 

نسبت به سال گذشته نرخ تورم به 40درصد رسیده است.
وی ادامه داد: قیت تمام شده نان تنها به قیمت آرد بستگی نداشته و 

با قیمت سایر زیر ساخت ها همانند آب، برق، گاز و..نیز ارتباط دارد.

2 راهکار برای توسعه 
همکاری بازار سرمايه

مس��عود میر محمدصادقی مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اصفهان شد. 
طی حکمی از س��وی مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران، مس��عود 
 میر محمدصادق��ی به عن��وان مدیرعامل ش��رکت آب منطق��ه ای اصفهان

 منصوب شد.
در مراسمی با حضور محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، مسعود میر محمدصادقی به مدت 2 سال به عنوان رییس هیأت مدیره 

و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان منصوب شد.
در این مراس��م که با حضور مدیران و مس��ئوالن کش��وری و لشکری استان 
اصفهان و مدی��ران و کارکنان ش��رکت آب منطقه ای اصفهان برگزار ش��د از 
 تالش های صادقانه و مستمر طرفه در طول 12 سال تصدی پست مدیرعاملی

 تقدیر شد.

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت : ای��ران و اندونزی می توانند 
فعالیت های خود را در دو زمینه بازار سرمایه اسالمی و کارگزاران توسعه 

دهند تا همکاری های بازارهای سرمایه کشور گسترش بیشتری یابد.
علی صالح آبادی امروز در حاشیه بازدید رئیس مجلس اندونزی و هیات 
همراه، دو راهکار را برای توسعه همکاری های بازار سرمایه ایران و اندونزی 
پیشنهاد کرد و با تشریح س��اختار و روند معامالت بازار سرمایه ایران به 
هیات اندونزیایی، آمادگی س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ایران را برای 

توسعه همکاری ها اعالم کرد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داش��ت: ایران و اندونزی می 
توانند فعالیت های خود را در دو زمینه بازار سرمایه اسالمی و کارگزاران 

توسعه دهند تا همکاری های بازارهای سرمایه کشور گسترش یابد.

رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان گفت: قیمت هر 
کیلو سیب زمینی در سطح شهر برابر با دو هزار و 500 تومان 
بوده که قیمت س��یب زمینی در بازار های موجود در سطح 

شهر 10 درصد افزایش داشته است.
 نوروزعلی اسماعیلی با بیان این که تعیین قیمت گوجه در 
بازار وابسته به شرایط آب و هوایی اس��ت، اظهارداشت: در 
حال حاضر گوجه موجود در بازار به صورت انبار ش��ده بوده 
که از دزفول و شیراز وارد استان شده است و در میادین میوه 

و تره بار با قیمت یک هزار و 600 تومان فروخته می شود.
وی با بیان این که میزان تولید گوجه در شرایط آب و هوایی 
متفاوت است و در صورت بروز سرما با قیمت بیش تری در 
بازار عرضه ش��ود، ادامه داد: در ایام مح��رم قیمت گوجه با 
افزایش مواجه شد و دوباره به حالت قبلی بازگشت، اما این 
قیمت ها با افزایش به وجود آمده در مخارج تولید ناچیز است.

وی با تأکید بر این که تا یک ماه دیگ��ر گوجه از چابهار وارد 
اصفهان می شود، تصریح کرد: با افزایش میزان محصوالت 

موجود در بازار احتمال کاهش در قیمت گوجه وجود دارد.
وی با اش��اره به این که در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه با 
قیمت دو هزار تومان در سطح شهر در اختیار متقاضیان قرار 
می گیرد، افزود: سیب زمینی نیز از همدان و اردبیل به استان 

وارد می شود.

رییس اتحادیه صنایع دس��تی اصفهان گفت: بس��ته بندی 
محصوالت صنایع دس��تی در آینده نزدیک اجباری خواهد 
 ش��د.  عباس ش��یردل اظهارداش��ت: با فرهنگ س��ازی و

  طالی��ه داری برخ��ی از واحده��ا ب��ه زودی محص��والت 
صنایع دستی در اصفهان با بسته بندی ارایه خواهد شد.

وی افزود: دو هزار واحد صنفی با پروانه کس��ب زیر نظر این 
اتحادیه فعالیت می کند که 500 واحد آن فروش��گاه های 
صنایع دستی است. وی گفت: در زمان حاضر تعداد محدودی 
از این فروشگاه ها محصوالت خود را با بسته بندی ارایه می 
دهند. شیردل دلیل استقبال کم واحدهای صنفی از بسته 

بندی صنایع دستی را باال بودن هزینه های آن دانست.
وی افزایش قیمت نهایی صنایع دستی در صورت بسته بندی 
را یکی از مشکالت پیش روی اتحادیه در این زمینه عنوان 
کرد و افزود: برای حل این مشکل با شرکتی در حال مذاکره 
هستیم و قرار است در بسته بندی از مواد بومی استفاده شود.

وی از مسئوالن خواست تا برای اجباری کردن بسته بندی 
صنایع دس��تی به ش��رکت های تولید کنن��ده در این باره 
تس��هیالت مالی ارایه دهند. وی تصریح کرد: در مقابل، این 
ش��رکت ها نیز هزینه بس��ته بندی محصوالت را به صورت 

اقساط از واحدهای صنفی اخذ خواهند کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: هیچ 
کش��وری در دنیا بدون توس��عه کش��اورزی قادر به توسعه 
اقتصادی نیس��ت.  محمد نص��ر اصفهان��ی در کنگره ملی 
فناوری های نوین عل��وم دامی با بیان ای��ن که هدف اصلی 
از برگ��زاری این کنگره توس��عه اقتصادی کش��ور  اس��ت، 
اظهارداشت: هیچ کش��وری در دنیا بدون توسعه کشاورزی 
قادر به توسعه اقتصادی نبوده و این دو مهم باید در یک راستا 
عمل کرده و توسعه کشاورزی و اقتصادی تنها با استفاده از 

دانش و فناوری های نوین امکان پذیر است.
وی افزود: با توجه به این که کشور ایران منطقه ای خشک با 
منابع آبی محدود است،  باید از شرایط موجود استفاده بهینه 
شود. وی تصریح کرد: در سال های اخیر، شرایط سختی در 
زمینه زراعت و باغبانی داش��ته ایم، اما در بخش دامپروری 
جایگاه خود را حفظ کرده و با افزایش تولیدات به خودکفایی 

رسیده ایم.
 وی با بیان این که  مش��کالت موجود در بخش دامپروری با 
به کارگیری دانش و فناوری رفع می شود، افزود: دامپروری 
دارای چهار پایه اصلی نژاد، تغذیه، بهداشت و مدیریت بوده 
و افزایش بهره وری نیازمند تالش در راستای ارتقای کیفیت 

در این چهار بخش است.

قائم مقام وزیر نیرو با اسفناک دانستن ذخایر آبی کشور، 
خواستار متوقف کردن مس��ابقه مصرف آب شد و گفت: 
در یک دوره 5 ساله امکان مدیریت آبی در کشور وجود 
دارد اما برای تأمین آب در 20 سال آینده نیازمند برنامه 
و نگاه جدی هس��تیم. س��تار محمودی درباره وضعیت 
نامناسب منابع آبی کش��ور و تحلیل مرکز پژوهش ها از 
گزارش بین المللی بح��ران آب در ایران گفت: اگر برای 
یک دوره درازمدت و حتی 100 ساله بخواهیم موضوع 
آب را بررس��ی کنیم، اگر روند مصرف آب تغییر نکند و 
سرمایه گذاری ها نیز همین باشد، قطعا وضعیت آینده 

آبی کشور اسفناک خواهد بود.
قائم مقام وزیر نیرو اظهارداش��ت: البته این ش��رایط در 
آینده ممکن است برای بسیاری دیگر از کشورها نیز به 
وجود بیاید اما این که باید از طریق فناوری و بکارگیری 
روش های مناسب حفاظت از منابع آبی را در دستور کار 

قرار دهیم یک واقعیت است.
محمودی خاطرنشان کرد: در آینده ممکن است جمعیت 
کشور بیش تر ش��ود که این موضوع بر میزان تولید غذا 
تأثیرگذار خواهد بود. همچنین امکان دارد فعالیت های 
صنعتی کش��ور به 3 تا 4 برابر میزان فعلی برس��د که در 

همه این موارد نیازمند آب هستیم.

صنایع جهاد کشاورزیقیمت مصرف

 افزايش 10درصدی
 قیمت سیب زمینی 

بسته بندی صنايع 
دستی اجباری می شود

توسعه اقتصادی نیازمند 
توسعه کشاورزی است

 مسابقه مصرف آب
 متوقف شود

اخبار کوتاه

4
۱۰۰۰ واحد مسکن مهر گلپایگان در مرحله پایان کار قرار دارد 

رییس اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گلپای��گان گفت: در حال حاضر تعداد ه��زار و 125 واحد 
مسکونی فاز نخست در مرحله پایان کار قرار دارد و امیدواریم واحدهای فاز یک تا بهمن ماه به طور 

کامل تحویل متقاضیان شود.
تسهیالت 2۵ میلیون تومانی 

برای خريد مسکن
ذبیح اهلل نعمتی/ مدیر امور اعتباری 

و سرمایه گذاری بانک مسکن
متقاضیانی که از مجتمع س��ازان بدهکار به بانک مسکن اقدام به خرید 
مسکن کنند سقف تسهیالت مس��کن آن ها 25 میلیون تومان است، د 
ر صورت کس��ب امتیاز و خرید واحد مس��کونی از مجتمع سازانی که از 
بانک مسکن تسهیالت دریافت کرده و هنوز بدهی خود را تسویه نکرده 
 باشند، امکان اس��تفاده از تسهیالت تا س��قف 25 میلیون تومان وجود

 دارد.
وی ادامه داد: دارندگان حساب 
صندوق پس انداز مسکن اگر 
بخواهد از س��قف 25 میلیون 
تومان استفاده کند می تواند 
از مجتمع س��ازی که با بانک 
مسکن مش��ارکت داشته و به 
بانک بدهکار است تا سقف  25 

میلیون تومان وام بگیرد. 
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با تغییرات نرخ ارز و عدم صرف��ه واردات کاالهای لوکس به دلیل 
سیاست جدید دولت مبنی بر استفاده از ارز آزاد، مدتی است که 
خبری از حضور میوه های عجیب و غریب و لوکس در بازار نیست.

به گزارش مهر، تا پیش از آن که دولت اختصاص ارز مبادالتی به 
گروه دهم کاالیی را ممنوع اعالم نکرده بود، بازار پر از میوه های 
لوکس و رنگارنگی بود که شاید نام برخی از آن ها را کم تر کسی در 
ایران شنیده بود. میوه هایی با ظاهر عجیب و غریب و طعم هایی 
گاه ناآش��نا برای ایرانی ها از جمله منگوس��تین، دراگون فروت، 
چریمویا حتی برخی سیب های س��بز وارداتی، انگور شیلی و از 
این جمله میوه هایی که گفتن نام آن ها نیز چندان آسان نیست.

در واقع نوس��انات نرخ ارز نبود که بس��اط میوه های لوکس را در 
بازار برچید؛ به نظر می رسد که کاهش قدرت خرید مردم است 
که دیگری جاذبه ای را ب��رای واردکنندگان می��وه های لوکس 
ب��رای واردات این محصوالت باق��ی نمی گذارد، می��وه ها دیگر 
مش��تری در بازار ندارد. اکن��ون که حتی دول��ت واردات اولویت 
ده را آزاد کرده اس��ت و به آن ارز آزاد اختص��اص می دهد، دیگر 
 واردکنن��دگان اس��تقبالی از واردات می��وه های لوکس نش��ان

 نمی دهند و این میوه ها کم تر در بازار دیده می شود، مگر این که 
در مغازه های لوکسی که مش��تریان خاص خود را دارد که خرید 
به هر قیمتی برای آن ها چندان تفاوتی نداشته باشد. در مقابل، 
امسال به نظر می رسد که بازار میوه های داخلی نیز با کیفیت تر 
از سال های گذشته است و اگرچه قیمت ممکن است نسبت به 
سال قبل باال باشد، اما به هرحال کیفیت اگر قابل قبول نباشد، اما 

نسبت به سال های قبل بهبود یافته است.
در عین حال همچنان اختالف قیمت در میادین میوه و تره بار و 
مغازه های میوه فروشی سطح شهر باالست و این اختالف قیمت 
در انواع میوه به 1000 تومان در هر کیلو هم می رسد. اما به هرحال 
کیفیت میوه در میادین میوه و تره بار نیز در حد قابل قبولی است 

و مردم هم به این کیفیت اقبال نشان داده اند.

قیمت انواع میوه در بازار
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم نارنگی در میادی��ن میوه و تره بار 
1600 تومان و در مغازه های س��طح ش��هر تا 2200 تومان، هر 
کیلوگرم پرتقال تامسون ش��مال در میادین میوه 1400 تومان 

است که در مغازه ها تا 3200 تومان هم به فروش می رسد.
همچنین قیمت هر کیلوگرم ان��ار 1800 تومان در میادین میوه 
و تره بار است که در مغازه های سطح ش��هر تا 2500 تومان نیز 
عرضه می شود، ضمن این که قیمت هر کیلوگرم موز در میادین 
 میوه و تره بار 2900 تومان اس��ت که در مغاز های ش��هر گاه به

 3500 تومان هم می رس��د. قیمت هر کیلوگرم لیموشیرین در 
میادین میوه 1650 تومان و در مغازه ها 2000 تومان، سیب قرمز 
در میادین میوه و تره بار 2300 تومان و در مغازه ها 3800 تومان 
هم عرضه می شود و هر کیلوگرم سیب زرد نیز در میادین میوه 
و تره بار 2300 تومان اس��ت که در مغازه های سطح شهر گاه به 
3000 تومان هم می رسد. هر کیلوگرم خیار و گریپ فروت نیز در 

میادین میوه و تره بار 2300 تومان و 1300 تومان است .

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از تثبیت 
قیمت بنزین تا پایان س��ال جاری خبر داد و اعالم کرد: فعال 
برنامه ای برای تغییر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای خودروها 
وجود ندارد و س��همیه بنزین آذر مطابق با روال گذش��ته به 

کارت های سوخت واریز می شود.
به گ��زارش مهر، با وج��ود افزایش مصرف بنزی��ن از ابتدای 
س��ال جاری و تأکید مس��ئوالن وزارت نف��ت در چند هفته 
گذشته نسبت به اصالح و منطقی شدن قیمت بنزین و سایر 
حامل های انرژی اما بهای بنزین تا پایان سال جاری افزایش 

نمی یابد.
سید مجتبي شفیعي درباره آخرین تصمیم گیری های دولت 
درباره افزایش قیمت بنزین، گفت: بر اساس آخرین بحثي که 
در وزارت نفت مطرح شده، قیمت سوخت تا پایان سال جاری 

تغییري نخواهد کرد.
رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعالم این 
که در حال حاضر هیچ برنامه اي برای تغییر در قیمت بنزین 
خودروها نداری��م، در خصوص احتمال تغییر س��همیه های 
بنزین ه��م توضیح داد: فع��ال تغییری س��همیه های بنزین 
خودروها اعمال نخواهد شد. این مقام مسئول با یادآوری این 
که س��همیه بنزین 400 تومانی خودروها برای آذر ماه سال 
جاری همچون گذشته واریز خواهد شد، بیان کرد: هرگونه 
تغییر در سهمیه ها و یا افزایش قیمت بنزین و سوخت توسط 

دولت اطالع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، از این رو آخرین سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 
پاییز تا ساعت 24 امشب پنج شنبه 30 آبان ماه به کارت های 

هوشمند سوخت واریز می شود.
 برای آذر ماه امس��ال هر لیتر بنزین نیم��ه یارانه ای با قیمت

 400 توم��ان و بنزین آزاد با ن��رخ 700 توم��ان عرضه می 
ش��ود ضمن این ک��ه 25 لیت��ر بنزی��ن به کارت س��وخت 

موتورسیکلت  ها با نرخ نیمه یارانه ای اختصاص می یابد.
 در س��ومین ماه فصل پاییز س��همیه بنزین آزاد خودروهای 
ش��خصی بدون محدودیتی، در صورت اتمام سهمیه بنزین 
نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند 

سوخت خودرو قابل برداشت است. 
با توجه به آغاز توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا 
در برخی از کالن شهرها همچون تهران، اراک، کرج و اهواز، 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد: 
با وجود افزایش هزینه های تولید اما ت��ا اطالع ثانوی بنزین 
اروپایی با قیمت های مصوب و تکلیف��ی دولت در جایگاه ها 

عرضه خواهد شد.
از س��ویی دیگر اما انتظار می رود اگر خریداران قرار است در 
آتی هزینه بیش��تری جهت تامین س��وخت خودرو هایشان 
مصرف کنن��د، کیفیت س��وخت به لح��اظ عملک��رد بهتر 
خودرو افزایش یابد و همچنی��ن از معضالت آلودگی هوا که 
 سهمی از آن ناشی از س��وخت بی کیفیت در کشور است نیز 

کاسته شود.

در سومین ماه 
فصل پايیز 
سهمیه بنزين 
آزاد خودروهای 
شخصی بدون 
محدوديتی، در 
صورت اتمام 
سهمیه بنزين نیمه 
 يارانه ای
 400 تومانی 
خودروها از طريق 
کارت هوشمند 
سوخت خودرو 
قابل برداشت است

 اکنون که حتی 
دولت واردات 
اولويت ده را آزاد 
کرده است و به آن 
ارز آزاد اختصاص 
می دهد، ديگر 
واردکنندگان 
استقبالی از 
واردات میوه های 
 لوکس نشان
 نمی دهند و اين 
میوه ها کم تر در 
بازار ديده می شود

تغییر سهمیه ها فعال منتفی استقیمت انواع میوه در بازار

قیمت بنزین تا شب عید گران نمی شودبساط میوه های لوکس برچیده شد

 تغییرات  مديريتی 
در حوضه زاينده رود



یادداشت

روبان قرمز

بازار موسیقی

هفت

 »پایتخت 3 «
سیروس مقدم از کلید زدن سری سوم »پایتخت«  باحضور اکبرعبدی برای ایفای یک شخصیت جدید در 
سریال خبر داد. مقدم در این خصوص توضیح داد: شخصیت های اصلی به قوت خود باقی هستند، سریال 

در تهران آغاز می شود در شمال کشور ادامه پیدا می کند و کار در ترکیه به پایان می رسد.
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جشنواره سراسری فیلم بسیج
مهدی سرتاج در نشست خبری که در محل 
مرک��ز تربیتی عقیدتی سیاس��ی س��پاه 
صاحب الزمان برگزار شد به برنامه های این 
انجمن به مناس��بت هفته بس��یج اشاره و 
اظهارداش��ت: تمرکز برنامه ه��ای ما روی 
نمایش��گاه هفته بس��یج اس��ت و در قالب 
نمایش��گاه ، 11 انجم��ن تخصصی هنری 
داریم که تمام اف��راد آن از نخبگان هنری 
هستند که در نمایشگاه حضور پیدا می کنند و به بازدیدکنندگان مشاوره 
می دهند. وی با بیان این که به منظور استعدادسنجی در مراکز آموزش و 
پرورش و آموزش عالی حضور پیدا می کنیم ت��ا مباحث هنری را تبیین 
کنیم، تصری��ح کرد: دی��دار از خانواده های ش��هدای هنرمن��د، دیدار از 
پیشکسوتان عرصه هنر، برگزاری نشست با فیلمسازان حرفه ای استان، 
برپایی نمایشگاه کاریکاتور با موضوع استکبارجهانی نیز از دیگر برنامه های 
ما در این هفته است. وی افزود: با توجه به این که در، دی  میزبان جشنواره 

سراسری فیلم بسیج هستیم اطالع رسانی مناسب را انجام می دهیم.

جنگ  »پیش روی« شهر کتاب 
نقد و بررسي کتاب »پیش روي« در کارگاه 
نقد داستان سیاوش گلشیري با همیاري 
شهر کتاب اصفهان برگزار می شود. وقایع 
داستان »پیش روی« در اواخر سال 1۸۶۴ 
و اوایل 1۸۶۵ میالدی روی می دهند. رمان 
با پایان یافت��ن جنگ به انتها می رس��د و 
آن چه بر جا مانده جز ب��وی باروت و خون 
نیست. سربازانی که تصور می کنند با اتمام 
روزهای سخت، آرامش را تجربه خواهند کرد از آینده خبر ندارند؛ روزهایی 
که زخم های روحی و جسمی س��ر باز خواهند کرد. در این رمان داستان 
عاشقانه و در عین حال بی رحمانه جنگ روایت می شود. شخصیت اصلی 
داستان، ژنرالی به نام ویلیام شرمن است که سپاه ۶۰ هزار نفری خود را از 
جنوب کشور در مسیری به حرکت در می آورد که در نهایت آن چه باقی 
می ماند مسیری به مس��افتی ۶۰ مایل اس��ت که جز ویرانی در آن دیده 
نمی شود. ای. ال. داکترو نویسنده ای که در ایران با نام دکتروف شناخته 
شده با رمان های »رگتایم« و »بیلی باتگیت«قبل از این در ایران معرفی 
شده اند.کارگاه نقد داستان این هفته با حضور سیاوش گلشیري یک شنبه 
3آذرماه س��اعت17در فروش��گاه مرکزي مجتمع فرهنگي شهر کتاب 
 اصفه��ان واق��ع در چهارباغ عباس��ي- کوچه س��ینما س��پاهان برگزار 

مي شود.    

اعضای فعال کتابخوان در کانون 
سید حامد عس��گری فر بر اهمیت کتاب و 
فرهنگ مطالعه اشاره و اظهارداشت: یکی از 
اهداف آشنایی کودکان و نوجوانان با کتاب 
عادت به مطالعه در میان آن هاست وکانون 
نیز با برنامه ریزی مناسب به دنبال توسعه 
این فرهنگ در سطح جامعه می باشند. وی 
ادام��ه داد: در مراک��ز کانون بی��ش از 1۰ 
فعالیت با محوریت کتاب در حال برگزاری 
است و امس��ال مراکز فرهنگی هنری کانون استان همایش های کتاب را 

برای اعضای خود برگزار خواهند کرد.
عسگری فر هم چنین از رش��د ۴۰ درصدی اعضا فعال کتابخوان در چند 
سال اخیر در مراکز کانون و رشد 2۵ درصدی عناوین و تعداد کتاب ها خبر 
داد و افزود: هم اکنون بیش از صد هزار فعال کتابخوان در مراکز استان عضو 
هستند. مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
با اشاره به اهمیت سن کودکی در آشنایی با کتاب، هفته کتاب را بهانه ای 
برای انس هرچه بیش تر جامعه با فرهنگ مطالعه عنوان و ابراز امیدواری 
نمود خانواده ها با برنامه ریزی مناس��ب و مستمر، هرچه بیش تر بتوانند 

فرزندان خود را به کتاب و کتابخوانی عالقه مند سازند.

آواز» ابوعطا« در بازار موسیقی 
آلبوم» ابوعطا«  با خوانندگی مظفر ش��فیعی و نوازندگی حس��ام اینانلو 
 تاچند روز آینده از سوی انتشارات رهگذر هفت اقلیم روانه بازار موسیقی

 می شود.
این اثر موسیقایی شامل هفت قطعه براساس گوشه های آواز ابوعطاست 
و قطعات فرم دس��تگاهی و آواز محور اس��ت که تمامی قطعات در قالب 
 بداهه بازسازی شده اس��ت. همچنین اش��عار این آلبوم از بهار و سعدی

 است.
گفتنی است،قطعه چهار مضراب توسط حسین اینانلو آهنگسازی شده و 

یک قطعه از حسام السلطنه در دوره قاجار 
بازسازی شده و در این آلبوم موجود است.

در مقدمه ای از این آلبوم نوش��ته ش��ده 
است: هدف ما از انتشار این اثر موسیقایی 
این است که این فرم آوازی را دوباره ارایه 
دهیم زیرا این ف��رم آوازی در حال حاضر 

بسیار کمرنگ شده است. 
همچنین بسیاری از موسیقیدانان آثاری 
را منتش��ر می کنند تا مخاطب��ان عام را 
جذب کنند، اما ما دوس��ت داش��تیم فرم 
آوازی را که در حال نابودی اس��ت دوباره 

بازسازی کنیم.

رژیم رسانه
جمال نوروزباقری -  تلویزیون ک��ه زمانی میهمان عزیز و 
نازپرورده خانواده ها بود، به مرور عضو طناز و جذاب خانواده ها 
و پس از آن فراتر از پ��در و مادر، عامل مدیریت و تربیت همه 

اعضای خانواده وخصوصا فرزندان شد.
 تلویزیون اس��ت که در بس��یاری از موارد زمان پهن ش��دن 
س��فره را در خانه تعیین می کند؛ تلویزیون است که دستور 
 می دهد اف��راد خان��واده کی ب��ه خان��ه برگردن��د و کی به

 میهمانی بروند. 
تلویزیون اس��ت که به چنان مقام ارجمندی رسیده که اگر 
در حال پخش برنامه ای باشد و کس��ی از اعضای خانواده به 
سخن درآید، دیگران او را ش��ماتت کرده و به وقت نشناسی 
متهم می کنند که بگ��ذار این برنامه را ببینیم ت��ا بعد با هم 

صحبت کنیم.
 امروز تلویزیون است که به ما آدم هایی را معرفی می کند که از 
پدر و مادر و خواهر و برادر خود بیش تر دوست  داریم و عکس 

آن ها را در اتاق و محل کار و ماشین خود نصب می کنیم.
تلویزیون اکنون »یار مهربان« بس��یاری از ماس��ت تا آن جا 
که او را از هر دوس��تی، از پ��در و مادر، از فامی��ل، از فرزندان 
و حتی از همس��ر خود بیش��ت ر می بینیم. به پای تلویزیون 
آن قدر گریه کرده ای��م که خندیده ای��م و آن قدر دنی��ا را از 
 پنج��ره تلویزیون تجرب��ه کرده ایم که از تجربی��ات دیگران

 بهره نگرفته ایم. 
امروز تصور زندگی بدون تلویزیون برای بسیاری از ما غیر قابل 
تصور است و اگر مدتی مجبور شویم تلویزیون نبینیم، احساس 
می کنیم چیزی را در زندگی خود گم کرده ایم و حتی دچار 
افسردگی می شویم تا آن حد که دست و دلمان به هیچ کاری 
نمی رود.  این حالت وضعیتی است که برخی آگاهان از آن به 
اعتیاد تلویزیونی یاد کرده اند، چرا که تقریبا همه آثار روانی 
فردی و اجتماعی اعتیاد در کس��انی که وابستگی شدید به 
دیدن تلویزیون دارند، دیده می شود. تلویزیون زمانی می تواند 
برای خانواده ها مؤثر و مناسب واقع شود که هر کدام از اعضای 
خان��واده بدانند چرا و چگون��ه باید از برنامه ه��ای تلویزیون 
اس��تفاده کنند؟ باید درک کنند اگر فردی همه برنامه های 
تلویزیونی را تماشا کند از بسیاری از کارهای الزم زندگی خود 
از جمله ارتباطات انسانی صمیمانه با دیگر اعضای خانواده و 
دوستان خود، از درس خواندن، از مطالعه کتاب، از میهمانی 
رفتن و حتی از کار موف��ق بازمی مان��د. خانواده های ما باید 
بیاموزند که برای همه امور زندگی خود برنامه ریزی کنند که 
می تواند بخشی از این کار دیدن تلویزیون باشد؛ به گونه ای که 
مبتنی بر اولویت بندی زندگی واقعی، هیچ امری امر دیگر را 

به حاشیه نراند.

 س��قاخانه ها نمادی از واقعه عاش��ورا و 
یادآور عط��ش کاروان امام حس��ین )ع( 
در کربالس��ت که البت��ه در خصوص آن 
نیز روایات بسیاری بیان شده اما اکنون توجهی به این نماد زیبا 

نمی شود. 
در قدیم با آم��دن ماه محرم س��یراب کردن عزاداران از س��وی 
عاشقان امام حس��ین )ع( با زنده کردن یاد امام حسین )ع( با نام 

سقا جهت ارادت و توسل رونق داشت.
سقا در لغت به معنی آبیار است و  در گذش��ته افرادی بودند که 
مشک آب آشامیدنی روی دوش می گذاشتند و در کوی و برزن راه 
می رفتند و به رهگذران در راه خدا و یا در مقابل دریافت مبلغی 

ناچیز آب می دادند  تا این که کم کم سقاخانه ها رواج یافت.  
س��قاخانه در معماری س��نتی ایرانی، به فضاه��ای کوچکی در 
معابر عمومی اطالق می ش��د که اهالی و کسبه برای آب دادن به 

رهگذران تشنه درست می کردند.
سقا پس از رواج اس��الم و به یاد لب تشنگان واقعه کربال در میان 
مردم ترویج پیدا کرد و این فرهنگ کم کم به س��قاخانه تبدیل 
شد تا  خستگان و تشنگان از راه به یاد لب تشنگان واقعه کربال و 
حضرت اباعبدا... الحسین )ع( و سقای کربال حضرت ابوالفضل)ع( 

سیراب شوند .
ی��ک محق��ق  می��راث فرهنگ��ی در خص��وص پیدای��ش 

 س��قاخانه ها گفت: س��قاخانه ه��ا در دوره صف��وی رواج زیادی 
پیدا کرد.

 مهدی فقیهی افزود: عموما س��قاخانه ها در مکانی مذهبی و در 
مساجد ، زیارتگاه ها و بازارهای تاریخی به چشم می  خورد.

وی اظهار داشت: س��قاخانه ها در اتاقک کوچکی در میان دیوار 
 قرار داش��ت که در و  پنجره آن  گ��ره چینی و یا کاش��ی کاری

  شده بود.
به گفته وی ، همچنین برخی سقاخانه  از ظروف سنگی بزرگی 
تشکیل می شد که آب آشامیدنی در آن ها ریخته و پیاله هایی با 

زنجیر به  آن ها بسته می شد.
وی تصریح کرد: در  دوره صفوی سمبل ها وخرافه هایی همانند 
چسباندن ستاره بخت به سقاخانه، یا بستن پارچه ، گریه و زاری 
کردن  و روش��ن کردن ش��مع برای گرفتن حاجت جهت جذب 

مردم به مسائل مذهبی  رواج پیدا کرد.
وی در ادامه افزود: با این وجود  سقاخانه ها کانون مراودات مردم 
در آن زمان  بود و مردم  در کنار این سقاخانه ها با درد و دل کردن 

برای یکدیگر به حل مشکالت خود می پرداختند.
فقیهی افزود: سقاخانه ها در ابتدا جنبه خدماتی داشتند و بانیان 
آن ها به منظور ث��واب بردن، اقدام به س��اخت و نگهداری آن ها 

می کردند.
وی تصریح کرد: برخی سقاخانه ها دائمی بودند و برخی دیگر در 

زمان های خاص به ویژه به هنگام عزاداری محرم برپا می شدند.
این محقق می��راث فرهنگی افزود : در ابتدا  ب��رای آگاهی دادن 
به رهگذران در ش��ب، ش��مع هایی در اطراف س��قاخانه تعبیه و 
روشن می ش��د که بعدها جنبه ای مذهبی پیدا کرد و کسانی که 
نذر و نیازی داشتند هر شب جمعه، شمع هایی را در سقاخانه ها 

روشن می کردند.
وی افزود:  مردم نیز به یاد واقعه کربال خود را ملزم به نوشیدن آب  

از کاس��ه های برنج��ی که در 
 کنار سقاخانه تعبیه شده بود 

می کردند .
وی گفت: کاسه هایی هم که 
برای این منظور تعبیه می شد، 
دارای اش��کالی همچون کف 
دست بروی کاسه و یا  زنجیر 
و کلید های کوچکی در اطراف 

کاسه بود .
فقیهی تصریح ک��رد: مردم با 
نوش��یدن آب و متوسل شدن 
ب��ه اباعبدا...الحس��ین)ع( از 
خداون��د م��ی خواس��تند که 
گره از مش��کالتش برداشته و 

حاجتشان برطرف گردد.
وی ادامه داد:  برخی دیگر نیز 

با بستن پارچه ای س��بز رنگ و روشن نمودن ش��مع و یا پختن 
نذری در اطراف سقاخانه ها به ائمه متوسل و حاجاتشان را از خدا 

درخواست می کردند.
 مع��اون می��راث فرهنگ��ی اس��تان اصفه��ان نی��ز در خصوص 
س��قاخانه های اس��تان اصفهان گفت : تاکنون 21 سقاخانه در 

اصفهان به ثبت ملی رسیده است.
ناصر طاهری افزود: این س��قاخانه بیش تر مربوط به متأخر دوره 

اسالمی )صفوی، قاجاری ،پهلوی (  است.
وی با اش��اره به ارزش تاریخی س��قاخانه ه��ا از دوره صفوی در 
 اصفهان افزود: س��قاخانه های حاج آقا ش��جاع، درب کوش��ک ،

بید آباد ،جوباره ،طوقچی،عزیز اهلل خان حاج محمد جعفروقصر 
دش��ت به همراه س��قاخانه های ؛گرگ یراق ،حاج علی، آقا نور ، 
تاج الدین و مسجد لنبان از جمله س��قاخانه های مهم وقدیمی 
ش��هر اصفهان هس��تند ولی متأس��فانه امروز در گذر از س��طح 
 ش��هر به کم تر س��قاخانه ای برمی  خوریم که به ویرانه ای مبدل 

نشده باشد.

نقش سقاخانه ها در فرهنگ عاشورایی 

شمع سقاخانه های شهر رو به خاموشی است
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ساماندهی ضروری 
جشنواره فیلم حسنات

 با زنشستگی
 پوآرو

حسینعلی شهیدی ضمن حضور در جلسه ش��ورای سیاست گذاری و بازدید 
از قسمت های مختلف دبیرخانه جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 
اظهار داشت: این جشنواره از ظرفیت های باالیی برخوردار است که باید از این 

ظرفیت ها نهایت استفاده را داشته باشیم.
 وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه اس��تفاده از ظرفیت ه��ای صدا و س��یما و رس��انه ها 
بایس��تی م��ورد توج��ه مس��ئوالن برگ��زاری ای��ن جش��نواره ق��رار گیرد، 
اف��زود: چنانچه مس��ئوالن برگ��زاری جش��نواره تمایل داش��ته باش��ند با 
اس��تفاده از روابطی که در جش��نواره کودک ایجاد ش��ده اس��ت می توانیم 
 روابط با رس��انه ها و صدا و س��یما و به ویژه ش��بکه های سراس��ری از جمله

 شبکه 3، شبکه ۴، شبکه قرآن و برخی شبکه های بین المللی را تسهیل کنم. 
وی ساماندهی خروجی جشنواره ملی فیلم حسنات را نیز ضروری دانست. 

دیوید ساچت بازیگر انگلیسی تبار سینما که با بازی در نقش بازرس پوآرو به 
شهرت بین المللی رسید، برای همیشه با این نقش و کاراکتر خداحافظی کرد. 
ای��ن بازیگ��ر در حال��ی از ب��ازی در نق��ش هرک��ول پ��وآرو کن��اره گرفت 
 ک��ه ح��دود بیس��ت و پنج س��ال در ای��ن نق��ش ب��ازی ک��رده اس��ت.

خبر کناره گیری ساچت از مجموعه »پوآرو و« کاراکتر هرکول پو آرو، بازتاب 
وسیعی در رسانه های گروهی کشورهای مختلف داش��ت و یک بار دیگر نام 
این بازیگر را در سطح وسیعی مطرح کرد. دیوید ساچت در سال 19۸3 برای 
اولین ب��ار در نقش هرکول پ��و آرو در مجموعه تلویزیونی آن ب��ازی کرد. این 
 مجموعه که براس��اس قصه کتاب های معروف آگانا کریس��تی جنایی نویس
  سرشناس انگلیس��ی س��اخته ش��د، تا به امروز تولید و پخش ش��ده است.

طی این سال ها، سیزده فصل از مجموعه پوآرو تهیه شده است. 

سحر خیز باش  تا کامروا شوی

س  ایمنا [
]عك

گروه 
فرهنگ وهنر 

  سقاخانه ها 
در ابتدا جنبه 

 خدماتی
  داشتند و بانیان
 آن ها به منظور 

ثواب بردن
 اقدام به ساخت 

و نگهداری آن ها 
می کردند

رهبر معظم انقالب در بخش��ی از بیانات امروز خ��ود در اجتماع پر 
شکوه دهها هزار نفر از فرماندهان بسیج در شرح برخی ریشه های 
تاریخی در کش��ور امریکا و رفتارهای نژادپرس��تانه در این کشور، 
مطالعه کتاب »ریش��ه ها« را در زمان فعلی مغتنم شمردند.کتاب 

»ریشه ها« نوشته الکس هیلی، با عنوان فرعی »حماسه یک خانواده 
آمریکایی«، است که در آن نویسنده زندگی خانواده و نیاکانش را 
به تصویر می کشد. محور داس��تان، وضعیت نابسامان آمریکاییان 
آفریقایی تبار و بیان رنج ها و کاس��تی های زندگی آنه��ا در دوران 
برده داری و پس از آن است. داستان این کتاب باعث شد که مهاجران 
آمریکا به ویژه سیاهان درصدد ش��ناختن نیاکان خود برآیند و به 
ریشه خود توجه کنند.  این کتاب خواندنی جایزه پولیتزر را نیز برای 

نویسنده اش به ارمغان آورده است.
داستان این اثر نیمه مستند که به ش��کل رمان نوشته شده و بیانی 
واقع گرایان��ه دارد، با زایش قهرم��ان اصلی داس��تان کونتا کینته 
)نیای هفتم نویس��نده کتاب(، در دهکده ای مس��لمان و در شرق 
قاره آفریقا آغاز می شود. او با فرهنگ سنتی رشد می کند و زندگی 
آرام و بی دغدغه ای را به همراه خان��واده و قبیله اش می گذراند. اما 
تراژدی از جایی آغاز می شود که بازرگانان برده، او را غافلگیر کرده 
و می ربایند. او به همراه عده ای دیگر در بدترین وضع با کشتی های 
تجارت برده به آمریکا برده می شود و به فروش می رسد. کونتا کینته 
در آمریکا متحمل رنج های بسیاری می شود. او که تا پیش از این آزاد 

و شرافتمندانه زندگی کرده است، باید صبح تا شام عرق بریزد و کار 
کند و ناظر تصاحب دست رنجش به دست دیگران باشد. او در آغاز 
زبان انگلیسی نمی داند و به سایر بردگان سیاه، با نظر تحقیر روبرو 

می شود و از اینرو همه از او کناره می گیرند.
 او که مسلمانی باورمند و مقید اس��ت، عقیده دارد که این بردگان 
از اصل و ریش��ه خویش فاصله گرفته و سرس��پرده سفیدپوستان 
ش��ده اند، اما به تدریج زبان انگلیس��ی را می آموزد و درمی یابد که 
اینان هرگز در آفریق��ا نبوده اند و ب��رده زاده شده اند...داس��تان از 
دیدگاه تاریخ��ی، بیانگر رویداد جنگ های اس��تقالل و تأس��یس 
 ایاالت متحده آمریکا، ش��ورش های بردگان، جن��گ داخلی و لغو 

برده داری است. 
آلکس هیلی در بخش های پایانی کتاب، به شرح حال مختصری از 
خویشتن می پردازد، از چگونگی دستیابی اش به شرح حال قهرمانان 
داستان سخن می گوید و از انگیزه هایش برای نوشتن زندگی نامه 
خانواده و نیاکانش پرده برمی دارد.»ریش��ه ها« در ایران با ترجمه 
علیرضا فرهمند و از سوی شرکت سهامی کتاب های جیبی وابسته 
به انتشارات امیرکبیر منتشر و تا کنون چند بار تجدید چاپ شده 

است. انتش��ارات بدرقه جاویدان نیز این کتاب را در سال 13۸7 با 
ترجمه م ح م دت ق ی  ک رب اس ی ، ح س ن  م روی  روانه بازار نشر شده است.

بد نیس��ت بدانیم که آلکس هیلی نویسنده کتاب مشهور و جهانی 
»مالکوم ایکس« رهبر مسلمانان امریکا نیز هست؛ ضمن اینکه استن 
مارگوالیز، کارگردان آمریکایی بر اساس متن داستان کتاب »ریشه 
ها«، سریالی را کارگردانی کرد که در ژانویه 1977 در شبکه ای.بی.

سی )ABC( آمریکا به نمایش درآمد.همچنین فایل متن فارسی 
این کتاب بر روی وب قابل دانلود است.

 الکس هیلی نویس��ندگی را با ارتباط معنادار ذوق و قریحه اش با 
واقعیاتی که پیرامونش می گذش��ت تجربه ک��رد و برای همین به 
دیگران می گوید بین نوشتن و نویسنده بودن تفاوت بسیار است، 
او می گوید: »جوان های بس��یاری به من مراجع��ه می کنند و می 

خواهند نویسنده باشند. 
من هم ضمن تشویق آنها و بیان گوشه ای از زندگی سخت دوران 
نویسندگی به آنان می گویم، ببینید! بین نوشتن و نویسنده بودن 
فرق بسیار است. شما باید بخواهید که بنویسید و نه اینکه بخواهید 

فقط نویسنده باشید...«

رهبر معظم انقالب:

کتابی که رهبر انقالب خواندنش را در این مقطع توصیه کردند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 فیفا زمان رأی گیری
 » توپ طالی 2013 « را تمدید کرد

فدراس��یون بین اللملی فیفا با هم��کاری مجله »فران��س فوتبال« 
فرانس��ه تصمیم گرفت تا بازی ه��ای پلی آف انتخاب��ی جام جهانی 
 2014 را نی��ز م��اک برتری��ن بازیک��ن فوتبال س��ال جه��ان قرار

 دهد.
برترین بازیک��ن فوتبال جه��ان در س��ال 2013 قرار اس��ت با رأی 
کاپیتان ها مربیان و تیم های ملی فوتبال و کارشناسان فوتبال ژانویه 

2014 اعام شود. 
فیفا و مجله» فرانس فوتبال«  فرانس��ه تصمیم گرفتند تا زمان رأی 
گیری توپ طای فوتبال جهان در این س��ال تا 29 نوامبر را تمدید 
کنند. رأی گیری توپ طای فوتبال جه��ان پانزدهم نوامبر به پایان 
رسیده بود. اما فیفا با همکاری مجله فرانس فوتبال تصمیم گرفت تا 
این زمان را تا بیست و نهم نوامبر تمدید کند تا بازی های انتخابی جام 

جهانی نیز ماک انتخاب برترین های فوتبال جهان باشد. 
به ای��ن ترتی��ب کریس��تیانو رونالدو ک��ه عملکرد بس��یار خوبی در 
انتخابی ج��ام جهان��ی 2014 برزیل داش��ت، امیدوار اس��ت با این 
عملکرد خوب بتواند رأی کاپیتان ها، مربیان و کارشناس��ان فوتبال 
 را به خود جلب کند. س��ه نامزد نهایی »توپ ط��ای فوتبال جهان« 

 نهم دسامبر اعام خواهد شد.

حضور کاندیدای فوتسال گیتی پسند 
در آسیا افتخار است

رییس هیأت مدیره باش��گاه گیتی پس��ند اصفهان گفت: حضور دو 
کاندیدای گیتی پس��ند در جمع بهترین های آس��یا برای انتخاب به 

عنوان بهترین بازیکن سال، باعث افتخار است.
علیرضا جنتی پس از معرفی نامزدهای بهترین های فوتبال و فوتسال 
آسیا در س��ال 2013 اظهار داش��ت: این افتخارات می تواند مصداق 
ضرب المثل معروف »مزد آن گرفت  جان برادر که کار کرد«اس��ت، 
حضور دو نام از گیتی پسند می تواند مایه افتخار اصفهان و تمام ایران 
 باشد و این نش��ان می دهد تاش های باش��گاه کم کم به بار نشسته

 است. وی با اشاره به مشکات مالی که برای مجموعه گیتی پسند به 
وجود آمد افزود: سال سختی را س��پری کردیم و مشکاتی که برای 
تمام بدنه اقتصاد در س��ال 92 ب��ه وجود آمد، با ای��ن حال به محض 
برطرف ش��دن مش��کات و تأمین منابع مالی ای��ن مجموعه بزرگ 

ورزشی را سریعا احداث می کنیم.

 مهاجم سابق استقالل با پرسپولیس
 به توافق اولیه رسید

مهاجم نیم فصل اول فوالد خوزس��تان با پرس��پولیس به توافق اولیه 
رسید. فرزاد حاتمی مهاجم س��ابق تیم های فوتبال استقال و فوالد 
خوزستان با مسئوالن پرسپولیس در جلسه ای به توافق اولیه رسید. 

حاتمی قرار است درتمرینات پرسپولیس شرکت کند.

 ازنوع خداحافظی مهدوی کیا 
قلبم به درد آمد

بولکو :مقابل بازیکنان بزرگ دنیا مثل لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، 
علی کریمی و مهدی مهدوی کیا به میدان رفتم.

اروین بولکو در مورد شرایط سپاهان و وضعیت خودش در فصل جاری 
گفت: سال قبل تعدادی از بازیکنان به یک باره به تیم اضافه شدند و 
نفرات اصلی به تیم های دیگر رفتند. از س��ال قبل ت��ا هفته پانزدهم 
فقط یک امتیاز عقب هستیم. در دنیا تیمی وجود ندارد که در تمامی 
مسابقاتش به پیروزی برسد و دچار نوسان نشود. سپاهان هم از این 
موضوع متمایز نیس��ت و با توجه به اینکه بازیکن��ان جدیدی به تیم 
اضافه ش��ده اند طول می کشید تا بتوانیم به ش��رایط ایده آل برسیم.

در این وضعیت ش��ما نمی توانید یک تیم هماهن��گ را در هفته های 
ابتدایی داشته باشید.

شما می دانید در اروپا و سراس��ر دنیا بازیکنان بزرگ چطور به دوران 
ورزش��ی خود پایان می دهند. علی دایی، مه��دی مهدوی کیا، علی 
کریمی و فرهاد مجیدی از بهترین های فوتبال ایران هس��تند. برای 
مهدوی کیا که حداقل چند بار در لیگ قهرمانان اروپا حضور داش��ته 

است باید نهایت احترام را در نظر می گرفتند.

دشام: این بازی جادوی فوتبال بود
سرمربی فرانسه پس از صعود به جام جهانی با تمجید از روحیه باالی 

بازیکنان تیمش می گوید این بازی جادوی فوتبال است.
دیدیه دشام، سرمربی تیم ملی فرانسه پس از راهیابی تیمش به جام 
جهانی 2014 برزیل، گفت: این جادوی فوتبال است. چهار روز پیش 
ما تیم بدی بودیم. خیلی بد، اما بازیکنان من برابر اوکراین ثابت کردند 
که چه ارزش های باالیی دارند.  برای فوتبال فرانسه خیلی مهم بود که 
در جام جهانی 2014 برزیل حضور داش��ته باشد. فدراسیون فوتبال 
فرانس��ه نیز پس از صعود این کش��ور به جام جهان��ی 2014 برزیل، 

قرارداد دیدیه دشام سرمربی خود را تا سال 2016 تمدید کرد.

 خیلی خوشحالم چون ایتالیا
 را شکست دادیم

والسکو/ سرمربی تیم ملی والیبال ایران

خوش��حالم از این که تیم ملی والیبال ایران در دومین مس��ابقه خود در 
رقابت های جام قهرمانان قاره ها برابر ایتالیا به میدان رفت و توانست حریف 
خود را با حساب 3 بر 2 از پیش رو بردارد. خیلی خوشحالیم زیرا ایتالیا را 
شکست دادیم. آن ها همواره یکی از بهترین های دنیا بوده اند. در،  ِست های 
دوم و سوم دفاع آن ها برای ما دردسرهایی ایجاد کرد. در آن زمان سعی 
کردیم به ش��رایط را به س��ود 
خودمان کرده و مشکاتی که 
برایمان به وجود آم��ده بود را 
برطرف کنیم. در س��رویس ها 
و دریافت ه��ا تیم م��ا عملکرد 
بهتری داشت. س��رویس های 
قدرتی آن ها را با دریافت های 
خوب خودمان کنترل کردیم. 

6
مسابقات پرش با اسب استان در باشگاه سوارکاری برگزار می شود.

مسابقات پرش با اسب استان اصفهان در چهار رده س��نی نونهاالن، نوجوانان،جوانان و بزرگساالن به 
مناسبت گرامیداشت روز حماس��ه و ایثار اصفهان با عنوان جام ایثار در باشگاه سوارکاری خوراسگان 
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 جدایی 2 بازیکن 
ذوب آهنی

برگزاری تمرینات تیم 
ملی تکواندو در ترکیه

دو بازیکن تیم ذوب اهن اصفهان با حضور در هیأت فوتبال اس��تان اصفهان 
قرارداد خود را با این تیم فسخ کردند و به طور رسمی از این تیم جدا شدند.

به نقل از پایگاه اطاع رسانی هیأت فوتبال اس��تان اصفهان، هادی تأمینی و 
مصطفی اکرامی، بازیکنان نیم فصل نخست تیم ذوب آهن اصفهان که با نظر 
لوکا بوناچیچ در لیست مازاد این باش��گاه قرارگرفته بودند، با حضور در هیأت 
فوتبال قرارداد خود را با این تیم فسخ کردند و به طور رسمی از ذوب آهن جدا 
شدند. هادی تأمینی به تیم مس کرمان و اکرامی راهی تیم گسترش فوالد تبریز 
شد. اما قاسمی با قراردادی 2 ساله به ذوب آهن پیوست.  این بازیکن با قراردادی 
دو ساله به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیوست تا از نیم فصل دوم ذوب آهن 
را همراهی کند. این بازیکن که سابقه بازی کردن در تیم ملی امیدهای ایران را 
دارد در نهایت نظر لوکا بوناچیچ سرمربی ذوب آهن اصفهان را جذب کرده و به 

این تیم اصفهانی پیوست.

اعضای تیم ملی تکواندو کشورمان که برای اخذ روادید راهی استانبول شده اند 
تمرینات خود را در این شهر پیگیری کردند. اعضای تیم ملی تکواندو کشورمان 
که آماده حضور در اولین مرحله از رقابت های گزینشی المپیک 2016 برزیل 
می شوند راهی ترکیه شدند تا با حضور در سفارت انگلستان روادید سفر به این 
کشور را دریافت کنند. بر اساس هماهنگی انجام شده از سوی دبیر فدراسیون 
اعضای تیم ملی در مدت زمان حضور خود در استانبول روزانه دو نوبت تمرین 
می کنند. کادر فنی تیم ملی نیز با حضور اعضای تیم ملی ترکیه در این تمرینات 
مخالفت کرد.  نخستین مرحله مسابقات جایزه بزرگ و کسب سهمیه المپیک 
2016 بزریل،  از 22 الي 24 آذرماه سال جاري به میزباني انگلیس و در شهر 
منچستر برگزار مي شود.مستعان، باقري، باقري معتمد،  نصر آزاداني، باسبقي،  
عبدالهي،  حسین تاجیک و  س��جاد مرداني هشت تکواندوکاری هستند که با 

هدایت بیژن مغانلو راهی این دوره از مسابقات خواهند شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا پس از شکست 
مائورو بروتو اظهار داشت: مهم تر از همه چیز این است که باید به تیم 
ملی ایران تبریک بگویم. دیدار سختی بود. به خاطر شیوه بازی شان 
باید آنها را تحسین کرد. آن ها می خواستند بهترین نمایش خود را ارایه 

کنند و ما هم باید از چنین رفتاری درس بگیریم. 

چمن ورزشگاه خشک بود
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت:چمن ورزشگاه خشک بود و 
همین مسأله بر روی بازی تأثیر گذاشت و  انفجاری  تروریستی که 
دربیروت رخ داد باعث نیامدن تماشاگربه ورزشگاه شد که همین 

موضوع از زیبایی بازی کاست. اما ما قوی ظاهر شدیم.

اعزام تیم کبدی بانوان ریف اصفهان روز نهم آذرماه 
پس از این که فوالدماهان نتوانست در لیگ برتر کبدی ویژه بانوان 
تیمداری کند باشگاه ریف امسال در این رشته برای بانوان تیمداری 
خواهد کرد که این تیم روز نهم آذرماه به استان البرز برای حضور در 

دور مقدماتی مسابقات لیگ برتر اعزام می شود.

 چرا زنان به هنگام ورزش
 بیش تر از مردان دچار تنگی نفس می شوند؟

 مسئوالن پرسپولیس
 پیگیر شکایت شان تا لحظه آخر باشند

 مسابقات سوپرلیگ والیبال جوانان ایران 
در کاشان برگزار می شود

تحقیقات انجام ش��ده در دانشگاه مک گیل 
آمریکا نش��ان داده اس��ت که زنان بیش تر 
از مردان به هن��گام ورزش دچار تنگی نفس 
می شوند و دلیل این مش��کل فعالیت بیشتر 

ماهیچه های دستگاه تنفسی زنان است.
مطالعاتی ک��ه اخیرا در مجل��ه »فیزیولوژی 
کاربردی« منتشر شده است، نشان می دهد 
دلیل این که زنان به هن��گام ورزش بیش از 
مردان دچار تنگی نفس می ش��وند، فعالیت 
 بی��ش ت��ر ماهیچه های دس��تگاه تنفس��ی

 آن هاست.
این قضیه اثبات شده است که زنان به هنگام 
انج��ام فعالیت فیزیک��ی بیش ت��ر از مردان 
دچ��ار تنگی نفس می ش��وند. ای��ن فعالیت 
فیزیکی می تواند ب��اال رفتن از پله ها باش��د 
یا دویدن یک مس��یر طوالنی این قضیه هم 
در مورد افراد جوان و س��الم و ه��م در مورد 
 افرادی که مش��کات قلبی و تنفس��ی دارند 

صدق می کند.
دکتر دنیس جنس��ن ، مدیر این تحقیقات از 
دانش��گاه گیل کانادا می گوید: در مطالعات 

مش��خص ش��د که تفاوت های جنسیتی در 
تنگی نف��س را می ت��وان با می��زان فعالیت 
عضات دستگاه تنفسی به خصوص دیافراگم 
توجیه کرد. یافته های ما نش��ان می دهد که 
فعالیت بیش تر عضات دس��تگاه تنفسی به 
دلیل کوچک تر بودن شش ها، راه های تنفسی 

و حجم عضات دستگاه تنفسی است.
این اطاع��ات ب��ه محقق��ان و متخصصان 
سامت کمک می کند تا درمان بهتری برای 
مشکات تنفسی پیدا کنند و توانایی ورزش 
اف��راد را افزایش دهند، به خصوص کس��انی 
که مشکات قلبی و تنفس��ی دارند و یا سن 

زیاد  دارند. 

در این تحقیقات 50 مرد و زن سالم بین 20 
تا 40 س��ال مورد بررس��ی قرار گرفتند. این 
افراد بر روی دوچرخه ثابت تس��ت ورزش��ی 
دادند. در حین ورزش توانایی قلبی – عروقی 
واکنش های بدنی ب��ه ورزش در ای��ن افراد 
اندازه گی��ری ش��د. ای��ن اطاع��ات تجزیه 
و تحلیل ش��د و تف��اوت بین م��ردان و زنان 

مشخص شد.
اما اف��رادی که دچار چاقی مفرط هس��تند، 
اغلب بیان می کنند ک��ه ورزش باعث تنگی 
نفس آن ها می ش��ود. از 673 نفری که مورد 
بررس��ی قرار گرفتند، 71 درصد دچار تنگی 

نفس ناشی از ورزش بودند.
در ورزش حرفه ای ه��م مقدار ارتفاع منطقه 
از س��طح دریا در تمرینات و مسابقات تأثیر 
شایانی در عملکرد تنفسی ورزشکاران دارد 
که ای��ن موضوع در تمرینات ورزش��ی مردم 

نواحی جغرافیایی نیز مؤثر است.
این مس��أله در حوزه تنفس��ی زنان و مردان 
فعالیت های بدنی و ورزش درحال بررسی در 

بین محققان پزشکی ورزشی است.

هافبک تیم فوتبال تراکتورس��ازی تبریز گفت: من 
عادت ندارم سر سفره  خانواده ام نان حرام ببرم.

علی کریمی درباره خبری مبنی بر ش��کایت باشگاه 
پرس��پولیس از وی ب��ه دلی��ل گرفتن پ��ول زیاد از 
باش��گاه گفت: دوس��ت نداش��تم دیگر حرف بزنم تا 
تمرکز خودم و کس��ان دیگر به هم نخ��ورد اما اجازه 
نمی دهند. ش��نیده ام آقایان مدعی ش��ده اند که من 
بیش از قراردادم از آن ها پول گرفته ام و می خواهند 
ش��کایت کنند یا اصا ش��کایت کرده اند؛ من هم از 

مس��ئوالن باش��گاه پرس��پولیس که این تصمیم را 
گرفته اند می خواهم حتما پیگیر ش��کایت خودشان 
باشند و مدارک خود را مبنی بر این که من بیش تر از 
مطالباتم از پرسپولیس دریافت کرده ام را ارایه دهند. 

مطمئن باشید همه چیز مشخص می شود.
وی خاطرنش��ان کرد:  اما اگر غیر از این بود امیدوارم 
رس��ما آن را اعام کنن��د. آقایان اگ��ر ادعایی دارند 
امیدوارم آن را ثابت کنند در غیر این صورت کس��ی 

نمی تواند مرا مقابل تیم سابقم قرار دهد.

شهر کاشان میزبان رقابت دوازده 12 والیبال سوپر لیگی 
ایران در رده جوانان است. در گروه یک این رقابت ها 6 تیم 
کاله آمل، سایپای البرز، ش��هرداری ارومیه ، شهرداری 
تبریز، متین ورامین و جواهری گنبد به میدان می روند 
و در گروه 2 تیم های باریج اس��انس کاش��ان، شهرداری 
زاهدان، آلومینیوم المهدی بن��در عباس، پیکان و نوین 

کش��اورز تهران ومیزان خراس��ان رضوی به رقابت باهم 
خواهند پرداخت. در این مس��ابقات که ب��ه مدت 5 روز 
به طول می انجامد، س��الن تختی کاش��ان هر روز شاهد 
برگزاری 6 دیدار خواهد بود. قرار است از هر گروه 3 تیم 
به دور بعدی و مرحله نهایی صعود کنند.  مرحله نهایی 

رقابت ها در یک گروه برگزار می شود.

کمیته مل��ی المپیک که 
گروه 
بیش از پنج��اه درصد از ورزشی

بودجه مصوب امسال خود 
را دریافت کرده تاکنون 11 میلیارد و 100 میلیون 
 توم��ان می��ان کمیت��ه مل��ی پارالمپی��ک و

 42 فدراسیون ورزشی توزیع کرده است.
 اشاره به سهم هر فدراسیون از بودجه تخصیص 
داده ش��ده بخش��ی از گزارش مالی ای��ن کمیته 
اس��ت که در اختی��ار معاون��ت برنام��ه ریزی و 
راهب��ردی ق��رار داده ش��ده اس��ت.  در الیح��ه 
بودجه س��ال 92 در مجم��وع 42 میلیارد تومان 
 بودجه به کمیت��ه ملی المپی��ک اختصاص داده 

شد.
 تا به امروز که هش��ت ماه از سال جاری می گذرد 
بیش تر از 50 درص��د از بودجه مصوب در اختیار 
این کمیته گذاشته شده است. مسئوالن کمیته 
ملی المپیک که طی نیمه نخس��ت امسال با سه 

رویداد مه��م آس��یایی مواجه بودند، بخش��ی از 
بودجه دریافتی را صرف اعزام ورزشکاران به این 
مس��ابقات کردند اما تقریبا نیمی از بودجه میان 
کمیته پارالمپیک و 42 فدراسیون ورزشی توزیع 

شده است. 
در مجموع و تاکن��ون کمیته مل��ی المپیک 21 
میلیارد و 700 میلیون توم��ان از بودجه مصوب 
امسال خود را دریافت کرده اس��ت. از این میزان 
بودجه دریافتی 11 میلیارد و 100 میلیون تومان 
س��هم کمیته ملی پارالمپیک و 42 فدراس��یون 
ورزشی بوده است که در مقاطع مختلف در اختیار 

آن ها قرار داده شده است.

     کشتی بیش تر از همه پول گرفته است
اتومبیلرانی، اس��کواش، اس��کی، پرورش اندام، 
بدمینتون، بس��کتبال، بوکس، بولینگ و بیلیارد، 
تکواندو، تنی��س، تنیس روی می��ز، تیر و کمان، 

تیراندازی، ج��ودو، چوگان، دوچرخه س��واری، 
دو ومیدانی، ژیمناس��تیک، سوارکاری، شطرنج، 
شمش��یربازی، ش��نا، فوتبال، قایقرانی، کاراته، 
کبدی، کشتی، گلف، ناش��نوایان و بیماری های 
خ��اص و پیوند اعض��ا، نج��ات غری��ق، والیبال، 
وزنه برداری، هاکی، هندبال، ووش��و، اس��کیت، 
ورزش های رزمی، کوهنوردی، ورزش های س��ه 
گانه، انجمن های ورزش��ی، ورزش های همگانی 
و ورزش های باستانی فدراس��یون هایی هستند 
ک��ه در مقاط��ع مختل��ف از تخصی��ص بودجه 
 همراه با کمیته ملی پارالمپی��ک صاحب بودجه

 شده اند. 
در این بین کمیت��ه ملی پارالمپی��ک 2 میلیارد 
و 175 میلی��ون توم��ان بودجه دریاف��ت کرده 
 است. از میان فدراسیون ها نیز کشتی با دریافت

 735 میلی��ون توم��ان بی��ش ترین س��هم را از 
اعتبارات تخصیص داده شده، داشته است.

 از ای��ن حی��ث فدراس��یون ه��ای والیب��ال و 
بسکتبال در رده های دوم و سوم هستند. ضمن 
این که ک��م ترین اعتب��ار هم به دو فدراس��یون 
 موتورسواری و اتومبیلرانی و گلف اختصاص داده 

شد.
  س��هم هر یک از این فدراس��یون ها ب��ه ترتیب

 10 و 22 میلیون تومان بوده است.

     هر فدراسیون چقدر بودجه گرفته؟
س��هم کمیته ملی پارالمپیک و 42 فدراسیون از 
11 میلیارد و 100 میلی��ون تومان بودجه توزیع 

شده میان آن ها به این شرح است:
* فدراسیون اسکواش: 93 میلیون تومان
* فدراسیون اسکی: 220 میلیون تومان

* فدراسیون پرورش اندام: 23 میلیون تومان
* فدراسیون بدمینتون: 93 میلیون تومان
* فدراسیون بسکتبال: 487 میلیون تومان

* فدراسیون بوکس: 280 میلیون تومان
* فدراسیون بولینگ و بیلیارد: 73 میلیون تومان

* فدراسیون تکواندو: 334 میلیون تومان
* فدراسیون تنیس: 60 میلیون تومان

* فدراسیون تنیس روی میز: 158 میلیون تومان
* فدراسیون تیر  و کمان: 278 میلیون تومان
* فدراسیون تیراندازی: 410 میلیون تومان

* کمیته مل��ی پارالمپی��ک: 2 میلی��ارد و 175 
میلیون تومان

* فدراسیون جودو: 243 میلیون تومان
* فدراسیون اتومبیلرانی: 10 میلیون تومان

* فدراسیون چوگان: 20 میلیون تومان
* فدراس��یون دوچرخه س��واری: 239 میلیون 

تومان
* فدراسیون دوومیدانی: 451 میلیون تومان

* فدراسیون ژیمناستیک: 189 میلیون تومان
* فدراسیون سوارکاری: 50 میلیون تومان
* فدراسیون شطرنج: 147 میلیون تومان

* فدراسیون شمشیربازی: 239 میلیون تومان
* فدراسیون شنا: 334 میلیون تومان

* فدراسیون فوتبال: 420 میلیون تومان
* فدراسیون قایقرانی: 467 میلیون تومان

* فدراسیون کاراته: 230 میلیون تومان
* فدراسیون کبدی: 103 میلیون تومان
* فدراسیون کشتی: 735 میلیون تومان

* فدراسیون گلف: 22 میلیون تومان
* فدراسیون نجات غریق: 35 میلیون تومان

* فدراسیون والیبال: 633 میلیون تومان

* فدراسیون وزنه برداری: 438 میلیون تومان
* فدراسیون هاکی: 83 میلیون تومان

* فدراسیون هندبال: 150 میلیون تومان
* فدراسیون ووشو: 323 میلیون تومان
* فدراسیون اسکیت: 36 میلیون تومان

* فدراس��یون ورزش های رزم��ی: 115 میلیون 
تومان

* فدراسیون کوهنوردی: 48 میلیون تومان
فدراسیون ورزش های سه گانه: 65 میلیون تومان

* فدراس��یون انجمن های ورزشی: 291 میلیون 
تومان

* فدراسیون ورزش های همگانی: 122 میلیون 
تومان

* فدراس��یون ورزش های باس��تانی: 30 میلیون 
تومان

* فدراس��یون ورزش های ناش��نوایان، بیماران 
خاص و پیوند اعضا: 153 میلیون تومان

     بررس�ی ارایه گزارش مالی کمیته ملی 
المپیک

کمیته مل��ی المپی��ک همچنی��ن در مجموع 5 
میلی��ارد و 400 میلی��ون توم��ان باب��ت اع��زام 
کاروان ه��ای ورزش��ی به س��ه روی��داد المپیک 
آسیایی جوانان )اینچئون کره جنوبی(، بازی های 
داخل سالن آس��یا )نانجینگ چین( و بازی های 
کش��ورهای اس��امی )اندونزی( پرداخت کرده 

است. 
در این میان 5 میلیارد و 200 میلیون تومان هم 
به مسائل پشتیبانی کمیته ملی المپیک، آکادمی 
ملی المپیک، دوره های آموزش��ی و ... اختصاص 
داده ش��ده اس��ت. کمیته ملی المپیک چگونگی 
اختصاص بودجه دریافتی به بخش های مختلف 
را در قالب گزارش مالی به معاونت برنامه ریزی و 

راهبردی ارایه کرده است.

گزارش مالی کمیته المپیک؛ اختصاص 11 میلیارد تومان به 42 فدراسیون

 هر فدراسیون چقدر گرفته؟

از میان فدراس�یون ها نیز کشتی با 
دریافت 735 میلیون تومان بیش 
ترین سهم را از اعتبارات تخصیص 
داده شده، داشته است. از این حیث 
فدراسیون های والیبال و بسکتبال 

در رده های دوم و سوم هستند



روستا های سامان کانون تولیدات 
کشاورزی و دامی هستند

رئیس جهاد کشاورزی شهرس��تان سامان گفت: روس��تا های این 
شهرستان کانون تولید کشاورزی و دامی هستند.کیامرث کریمیان  
در کمیته سالمت و امنیت غذایی با بیان اینکه روستا های شهرستان 
سامان محل تولید کشاورزی و دامی است، اظهار داشت: باید تولید 
در روستا ها ادامه داشته باشد.وی با بیان اینکه تجمع دامداری یک 
مسئله ضروری است، بیان داشت: تجمع دامداری در روستا ها امکان 

پذیر نیست.

شناسایی ۴۵۰۰  یتیم
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری گفت: هم 
اکنون ۴۵۰۰ یتیم در این اس��تان شناسایی ش��ده است. ابوالقاسم 
رس��تگار اظهار کرد: هم اکن��ون ۴ هزار و۵۰۰ یتیم در این اس��تان 
شناس��ایی ش��ده که با همیاری 16 هزار و۵۰۰ ف��رد خیر، حمایت 

می شوند.

 برگزاری سوگواره تعزیه 
دراستان

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
سوگواره تعزیه اس��تان در نیمه دوم ماه صفر همزمان با ۲۰ آذر در 

استان برگزار می شود.
حس��ین گنجی در جمع گروه های تعزی��ه این اس��تان اظهار کرد: 
گروه های تعزیه در بازشناسی زوایای واقعه کربال نقش مهمی برعهده 
دارند.وی افزود: آیین مذهبی تعزیه ریش��ه در سنت و هنر ایرانیان 
دارد که با وقوع حادثه عاش��ورا که الگوی از تالش بزرگ در راه حق 
 و حقیقت بود فصلی درخشان در اس��اطیر مذهبی ایرانیان به وجود 

آورد.

رسانه های چهارمحال و بختیاری 
ارزشهای اسالمی را نشر دهند

مس��ئول بس��یج رس��انه چهار محال و بختیاری گفت: رسانه های 
چهارمحال و بختیاری ارزشهای اسالمی را نشر دهند.

سید عبداهلل علوی در جلسه تحلیل و بررسی رسانه ها اظهار داشت: 
ما باید همواره وظیفه رس��انه ه��ا را مح��ک زده و از آن ها بخواهیم 
که در چه راس��تایی به وظیفه خ��ود عمل کنن��د.وی تصریح کرد: 
بهتر اس��ت رس��انه های این اس��تان در راستای ارزش��های انقالب 
 اس��المی قلم زده تا به همه جوامع ارزش انقالب اس��المی را نشان

 دهند.

 پرداخت کمك هزینه درمان 
به 178 بیمار نیازمند شهرکرد

مدیر کمیته امداد امام خمیني)ره( شهرستان شهرکرد از پرداخت 
کمک هزینه درمان به 178 بیمار نیازمند این شهرستان خبر داد.

گشتی در اخباریادداشت
1043 طرح صنعتی مجوز بهره برداری گرفت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۴3 طرح صنعتی در 
این استان مجوز بهره برداری گرفته اند. رحمان کرمی ، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 

197 واحد صنعتی در استان دارای پروانه بهره برداری است.
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محور ارتباطی بروجن- لردگان یکی از محورهای 
پرخطر و ترانزیتی کش��ور به ش��مار می رود که 
مش��کالت بس��یاری را برای اهالی این منطقه و 
سایر مسافران به وجود آورده است و این می طلبد 
مسئوالن در سطح استان و کشور به این موضوع 

سریع تر رسیدگی کنند.
 نب��ود جاده ه��ای اس��تاندارد و طراح��ی بدون 
کارشناس��ی برخی جاده ه��ا از مهم ترین عوامل 
سوانح جاده ای اس��ت. در بین آمارهای مختلف 
در زمینه تلفات انسانی هیچ آماری وحشتناک تر 
از ارقام تصادف��ات رانندگی نیس��ت که مجموع 
ضایعات انس��انی آن در س��ال بیش از هر یک از 
بالیای طبیعی است.اس��م  س��فر که می آید، دل 
ایرانی ها می لرزد تا عزیزانشان به سالمت بروند و 
به سالمت برگردند، مرگ مسافران در تصادفات و 
سوانح رانندگی آنقدر راحت رخ می دهد که گاهی 
به معنای واقعی کلمه، انس��ان را غمگین می کند 

که چ��را بهای ج��ان ایرانی ها در جاده ه��ا تا این 
حد پایین اس��ت؟!مقصر کیست؟ تصادف حاصل 
اشتباه و نقص یکی از س��ه عامل، انسان، جاده و 

خودرو است.
مادامی که هر یک از این س��ه عامل وظیفه خود 
را درست انجام دهند و بدون عیب باشند، حادثه 
اتفاق نمی افتد، اما اگر یکی از این س��ه عامل در 
انجام وظیفه تعلل ورزد یا معیوب باشد، هیچ اتفاق 
ناگواری دور از انتظار نیست.تصادف های جاده ای 
علت های متفاوتی دارند ک��ه از جمله می توان به 
خطای انس��انی، خواب آلودگی رانندگان، نقص 
فنی، اس��تاندارد نبودن جاده ها و بدی آب و هوا 
اشاره کرد. در این میان ش��اید بتوان گفت بعد از 
دقت و احتیاط افراد، ایمن��ی جاده ها در کاهش 
تصادف��ات  نقش بس��یار پررنگ��ی دارد.فرماندار 
شهرستان بروجن علت بیش��تر تصادفات محور 
ارتباطی ش��هرکرد به خوزس��تان را وجود نقاط 

حادثه خی��ز دانس��ت و اظه��ار کرد: ای��ن محور 
با وج��ود ظرفیت بس��یار پایینی ک��ه دارد اما به 
دلیل اینکه محور ارتباطی بیش��ترین اس��تان ها 
با جنوب کشور اس��ت شاهد تردد بس��یار باالی 
وس��ایل نقلیه اس��ت.فتاح کرمی اف��زود: روزانه 
ت��ردد 17 ه��زار وس��یله نقلی��ه در ای��ن جاده 
حساس��یت این محور ارتباطی راب��اال برده و بی 
 ش��ک این موضوع در افزایش خطرات و حوادث

 بی تاثیر نبوده است.وی، تعداد نقاط حادثه خیز 
محورهای اصلی ارتباطی شهرس��تان بروجن را 
168 نقطه اعالم ک��رد و گفت: از ای��ن تعداد 36 
نقطه حادثه خیز آن در مح��ور بروجن- لردگان 

وخوزستان است.
کرمی با بیان اینکه برای رفع این نقاط حادثه خیز 
تالش هایی ص��ورت گرفته اس��ت مهمترین این 
فعالیت ها را حذف گردنه قامیش��لو به بروجن در 
محور بروجن – مبارکه، احداث پل غیرهمسطح 

کنرک در محور بروجن- لردگان و بهسازی بلوار 
حضرت ولی عصر شهر گندمان عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: از دیگر اقداماتی که در این 
راس��تا صورت گرفته می توان به احداث مجتمع 
خدماتی- رفاهی بین راهی آستان مقدس قدس 

رضوی در محور بروجن- لردگان اشاره کرد.
فرماندار شهرستان بروجن اظهار داشت: در محور 
بروجن – لردگان تابلو عالیم راهنمایی و رانندگی 
برای تامین امنیت راه ها ب��ه نام vms با اعتباری 
بال��غ ب��ر 1۵۰ میلیون توم��ان به منظ��ور اعالم 
پیام های الکترونیکی در راستای کاهش تصادفات 
نصب ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه نگهداری از 
راه ها یک بحث مهم است، گفت: ما برای نگهداری 
راه های ارتباطی شهرستا ن بروجن ۴۰۰میلیون 
تومان اعتب��ار هزینه ک��رده ، و همچنی��ن برای 
نگهداری از راه های روس��تایی شهرس��تان ۲۰۰ 
میلیون تومان هزینه اختص��اص داده ایم.کرمی 
تاکید کرد: مهمترین محور ارتباطی شهرس��تان 
بروج��ن را می توان ج��اده بروجن- خوزس��تان 
دانست زیرا که بیشترین اس��تان ها از طریق این 
محور ارتباطی به جنوب کشور متصل می شوند و 

شاهد حجم باالی ترافیک در این مسیر هستیم.
وی ادامه داد: سال گذش��ته در راستای بهسازی 
این محور ارتباطی با وزیر راه کش��ور جلس��ه ای 
برگزار ش��د که چهار بانده شدن محور بروجن به 
خوزس��تان یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه 
بود.کرمی با بیان مش��کالت فراوان��ی که در این 
محور ارتباطی وجود دارد، اظهار کرد: توپوگرافی 
و سنگالخ بودن منطقه از دالیلی است که سبب 
ش��ده کار بهسازی این مس��یر با کندی به سمت 

جلو حرکت کند.
فرماندار شهرستان بروجن تصریح کرد: این پروژه 
نیاز ب��ه اعتبار زیادی دارد و می طلبد مس��ئوالن 
اس��تان و نمایندگان پیگیری الزم را برای تامین 
اعتبار الزم برای این پروژه داش��ته باش��ند.امام 
جمع��ه شهرس��تان بروج��ن در رابطه ب��ا محور 
بروجن – خوزس��تان  ک��ه ترانزیتی ب��اال دارد و 
بیش��تر اس��تان های کش��ور را به جنوب متصل 
می کند، گفت: ما ش��اهد تصادفات بس��یاری در 
این محور هستیم و مسئوالن باید زودتر اقدام به 
بهسازی این مسیر بکنند.حجت االسالم غالمعلی  
حسین نژادیان ادامه داد: این جاده ترانزیت باالیی 
دارد و اگر تاخیر در بهس��ازی ای��ن محور مربوط 
به منابع مالی است، این مش��کل باید برای سایر 

استان ها هم باشد.

نماینده مردم شهرس��تان بروجن در مجلس نیز 
اظهار کرد: محور شهرکرد – خوزستان یک محور 
ارتباطی فراملی است و حداقل 1۲ استان صنعتی 

کشور را سرویس دهی می کند.
امی��ر عباس س��لطانی اف��زود: ج��اده بروجن – 
خوزس��تان به دلیل کوهس��تانی ب��ودن منطقه، 
دو بانده ب��ودن و حجم باالی ترافیک��ی که دارد 
پاس��خگوی نیاز مردم نیس��ت. وی تصریح کرد: 
در آخرین جلسه ای که در این راس��تا با وزیر راه 
داشته ایم به این نتیجه رسیدیم که در این محور 
باید خط راه آهن از ابتدای مس��یر زرین ش��هر به 
خوزس��تان احداث شود..س��لطانی با بیان اینکه 
تاکنون اعتباری بالغ ب��ر 3۰ میلیارد تومان برای 
بهسازی این مسیر هزینه شده خاطر نشان کرد: 
ما هنوز به اعتباری بالغ ب��ر 11۰ میلیارد تومان 
دیگر برای بهره برداری این محور و تامین امنیت 

کامل این جاده نیاز داریم.
وی اف��زود: زیربن��ای کل جاده های شهرس��تان 
بروجن ۴۲۰ کیلومتر است که 3۵ در صد از آن به 

بهسازی نیاز دارد.
سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان بروجن 
نیز با اش��اره به آمار تلفات و حوادث جاده ای این 
محور، گفت: شلوغ بودن جاده بروجن- خوزستان، 
اس��تاندارد نبودن این مس��یر ارتباطی و دو بانده 
بودن این محور از علت ه��ای اصلی تصادفات در 

این محور ارتباطی است.
آرش ش��یرانی افزود: در ش��ش ماهه اول س��ال 
جاری 9۵ در صد تصادفات شهرس��تان در محور 
بروجن –خوزستان بوده و ۵ درصد باقیمانده به 
محور بروجن- سفیددشت اختصاص داشته است.

وی تصریح کرد: در ش��ش ماهه اول امس��ال 91 
دس��تگاه آمبوالنس، 81 دس��تگاه خودرو نجات 
و ۲۰۲ م��ورد نی��روی عملیاتی ب��رای تصادفات 

جاده ایی شهرستان بروجن اعزام شده است.
شیرانی از مسئوالن خواست تا برای تامین ایمنی 
جاده های شهرس��تان ت��الش کنن��د و در ادامه 
خواستار پیگیری راه اندازی هر چه سریع تر سایت 

دوراهان شد.
سرپرس��ت س��ازمان حمل ونق��ل پایان��ه های 
شهرس��تان بروجن نیز علت اصلی تصادفات در 
محور بروجن – خوزس��تان را چهار بانده نبودن 

مسیر و کوهستانی بودن آن دانست.
لطیف فرقانی افزود: ما برای ارتقای ایمنی جاده ها 
اق��دام ب��ه برگ��زاری کالس های ب��دو خدمت و 
کالس های ضمن خدمت برای رانندگان کرده ایم.

وضعیت محور بروجن- لردگان 

مقصر کیست؟ انسان، جاده، خودرو

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

مفاد آرانوبت دوم

711 آگهی مفاد آرا ء قانون تعیین تکلیف و نسبت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 
فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

اداره  در  اختالف مستقر  قانون مذکور توسط هیات حل  ماده یک  اجرای  که در 
مذکور  قانون   3 ماده  اجرای  در  و  گردیده  اردستان صادر  امالک  و  اسناد  ثبت 
االنتشار و محلی  کثیر  از طریق روزنامه های  پانزده روز  بفاصله  نوبت  دو  در 
از تاریخ  با آراء مذکور اعتراض دارند  آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  ظرف  آگهی  اولین 
اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه مبادرت به تقویم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به اداره ثبت اردستان تسلیم نماید در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صو.رتی که اعتراض در مهلت قانونی 
را  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  و  نگردد  واصل 
نماید ضمنا صدور  نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می  ارائه 

سند مالکیت مانع از مراجعه متزربه دادگاه نیست . 
عصمت  خانم   92/6/31 مورخ   139260302032000218 شماره  رای   -1
قسمتی  روی  بر  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  علی  فرزند  قاسمیان 
بخش  گرمسیر  دهستان  اردستان  اصلی  یک  از  فرعی   209 پالک  از 
از رسمی  خریداری  مربع  متر   301/20 بمساحت  اصفهان  ثبت   هفده 

 داود رایظی 

2- رای شماره 139260302022000217 مورخ 92/6/30 آقای جعفر سمیعی زفر 
قندی فرزند نوراله  ششدانگ یک بابخانه بر روی قسمتی از پالک 4368 فرعی از 
یک اصلی اردستان واقع دردهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان بمساحت 

171/57 متر مربع خریداری رسمی از علی قاسمیان و غیره 

 م الف 305
 تاریخ انتشارنوبت اول 92/8/15
تاریخ انتشار نوبت دوم 92/8/30
رئیس ثبت اسنادامالک اردستان

تغییرات 

802 شماره : 3333/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت اندیشه پویای پارتاک  سهامی 
خاص به شماره ثبت 45657 وشناسه ملی 10260636300 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/7/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- آقای عباسعلی صالح دستجردی به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمد 
آقاجان دستجردی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شرکت  های  آگهی  نشر  جهت  رود  زاینده  االنتشار  کثیر  روزنامه   -2. گردیدند 
انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : خانم زهرا سعیدی 
زاده و آقای سعید سعیدی زاده و آقای محمد جواد آقاجانی دستجردی  تا تاریخ 
1394/8/27- 4- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : خانم زهرا 
سعیدی زاده  به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای سعید سعیدی زاده  به سمت 
نائب رئیس هئیت مدیره و آقای محمد جواد آقاجانی دستجردی به سمت عضو 
هئیت مدیره و آقای محمد جواد آقاجانی دستجردی  به سمت مدیر عامل . 5- کلیه 
اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت و اوراق عادی شرکت با امضای آقای محمد 
جواد آقاجانی دستجردی ) مدیر عامل (و با مهر شرکت  معتبر است ظمنا مدیر 
عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/8/9 ذیل دفتر ثبت 
شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
آپادانا  تجارت  رستاک  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 3324/ت   : شماره   807
استناد  به   10260617846 ملی  وشناسه   43888 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
 1392/6/24 مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای احسان قاسمی تودشکچوئی به عنوان بازرس 

اصلی ، آقای مسیح نجمی پور ناژوانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
آگهی  زاینده رود جهت نشر  االنتشار  کثیر  .2- روزنامه  انتخاب گردیدند  مالی 

های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : خانم 
مرجان روناسی و خانم نرگس خاتون جانثاری الدانی و آقای محسن کاروان   تا 
تاریخ 1394/6/24- 4- تراز نامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 
1391/12/30 به تصویب رسید5- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند : خانم مرجان روناسی به سمت رئیس هئیت مدیره و خانم نرگس خاتون 
جانثاری الدانی   به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای محسن کاروان  به سمت 
عضو هئیت مدیره و آقای محسن کاروان به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و 
اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت  معتبر 
 1392/8/8 تاریخ  در  باشد.  می  مدیره  هیئت  مصوبات  مجری  عامل  مدیر  است 
ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل 
اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی رئیس   – . منصور آذری   قرار گرفت 

 اصفهان 

تغییرات 
808 شماره : 3289/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت پویا انرژی تنها ره آورد 
به   10260659090 ملی  وشناسه   47764 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  پارس 
تصمیمات   1392/8/6 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد 
ذیل اتخاذ شد 1- کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 780000 ریال طی گواهی 
شماره 928 مورخ 1392/8/6 بانک ملی شعبه درچه خمینی شهر توسط صاحبان 
به آدرس  ثبتی اصفهان  در واحد  .2- محل شرکت  است  پرداخت گردیده  سهام 
کنار گذر شرقی بین خیابان 22 بهمن  اتوبان صیاد شیرازی –  شهر اصفهان – 
واحد 202 کد پستی 8157838174  تغییر یافت   – الدوله ساختمان نگار  رکن   –
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.3- در تاریخ 1392/8/7 
ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل 
اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی رئیس   – . منصور آذری   قرار گرفت 

 اصفهان 

تغییرات 

فاطمه  تغییرات موسسه حقوقی و وکالت  : 3319/ت 92/103 آگهی  806 شماره 
استناد  به   10260634458 ملی  شناسه  3070و  ثبت  شماره  به  زاده  اصغر  علی 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/8/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

1- مدت موسسه به مدت نامحدود تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید.2- طبق وکالتنامه شماره 187/868/م / پ صادره از مرکز امور مشاوران 
حقوقی وکال و کار شناسان مورخ 1392/7/26 پروانه وکالت از پایه دو به پایه یک 
تغییر یافت  در تاریخ 1392/8/8 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

دانوش  توسعه  و  طرح  تغییرات شرکت  آگهی   92/103 3306/ت   : 804 شماره 
استناد  به   10260600470 ملی  وشناسه   42256 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
 1392/8/4 مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
 ، بازرس اصلی  به عنوان  احمد شهبازیان   آقای   -1 : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
آقای احمد شهباز  به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 
.2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  
3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای آیت اله کریمی و خانم زهره 
اریسیان و آقای ساسان کریمی و خانم فوژان کریمی و آقای فرشاد کریمی   تا 
تاریخ 1394/8/4-4- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای 
آیت اله کریمی  به سمت رئیس هئیت مدیره و خانم زهره اریسیان   به سمت نائب 
رئیس هئیت مدیره و آقای ساسان کریمی  به سمت عضو هئیت مدیره و خانم 
فوژان کریمی  به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرشاد کریمی به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای فرشاد کریمی به سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهد آورشرکت با امضای آقای آیت اله کریمی ) رئیس هیات مدیره ( و با 

مهر شرکت  معتبر است مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در 
تاریخ 1392/8/8 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید 
ثبت شرکتها و موسسات  اداره  رئیس   – آذری  . منصور  قرار گرفت  ء  امضا  و 

واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 

805 شماره : 103/2214ث/92  آگهی تاسیس شرکت توسعه فناوران امین ایرانیان 
با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/8/8 تحت شماره 51176 و شناسه 
ملی 10260697842 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/8/8 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 نمی باشد – اجرا تحلیل برنامه 
ریزی و توسعه فناوری های نوین صنعت – مشاوره فن آوری اطالعات – انجام 
امور بازرگانی و صنعتی مجاز – خرید و فروش – تهیه و توزیع – صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای 
دولتی و خصوصی – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
امیریه  کوی  اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شرکت  اصلی  مرکز   -3
خیابان اول فرعی 7 پالک 28  کد پستی 8174993873 4- سرمایه شرکت : مبلغ 
1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم خدیجه نادری باغ 
ابریشمی  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای مهرداد امین وند جونقانی به 
سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای مهرداد امین وند جونقانی به سمت مدیر 
و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  گردیدند.6-  نامحدودانتخاب  مدت  به  عامل 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
خلیج  سپاهان  سبز  افق  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2258ث/92    : شماره   801
فارس با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/8/13 تحت شماره 51215 
و شناسه ملی 10260698288 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/8/13 
زیر  به شرح  آن  تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : 
ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – خدمات 
پذیرایی از مجالس – خرید و فروش خودرو – عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی – اخذ 
وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در منافصات و مزایدات 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 
بازار آزادی ورودی اول پالک 111 تلفن 03112664993 کد پستی 8134659137 
4- سرمایه شرکت : مبلغ 10000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-
5- خانم سمیه نصیری   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم رقیه نصیری ده 
سرخی به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- خانم رقیه نصیری ده سرخی  به سمت 
مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 8525 آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 

803 شماره : 103/2207ث/92 آگهی  تاسیس موسسه آرتا فرامحاسب موسسه 
در  ملی 10260697779  و شناسه   3880 تحت شماره   1392/8/8 درتاریخ  فوق 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/8/8 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل 
های رسمی  روزنامه  در  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن  و خالصه  گردیده 
آگهی می شود . 1- موضوع موسسه : ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور 

مراجع  از  مجوز  کسب  با  حسابداری  خدمات  ارائه   – باشد  نمی  فعالیت  پروانه 
اصلی  مرکز   -3 نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : موسسه  مدت   -2 ذیصالح 
خیابان  هفت  شهر اصفهان خیابان پروین –  موسسه : 1-3- استان اصفهان – 
8199684993،تلفن  پستی  کد  اسپادانا  اداری  مجتمع  کاشانی  سپیده  خیابان  تیر 
03112287398 ، 4- سرمایه موسسه : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین 
مدیران موسسه-5- آقای بهرنگ خامسی پور  به سمت رئیس هئیت مدیره 5-2- 
خانم فهیمه مظهری به سمت عضو هیئت مدیره 3-5- خانم فهیمه مظهری به سمت 
مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیر عامل و با مهر موسسه معتبر 
میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

815 شماره : 3313/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت پویا انرژی تنها ره آورد 
پارس سهامی خاص به شماره ثبت 47764 وشناسه ملی 10260659090 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/8/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
العاده مورخ 1392/8/7  از مجمع عمومی فوق  اختیار حاصله  تفویض  به  بنا   -1
به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی 
سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید 
از مبلغ 1200000 ریال به مبلغ 1500000000 ریال منقسم به یکصدو پنجاه هزار 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  ریال   10000 سهم  هر  ارزش  به  بانام  سهم 
اساسنامه اصالح گردید. در تاریخ 1392/8/8 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 

814 شماره : 103/2235ث/92 آگهی  تاسیس شرکت فرادید صنعت پایاب سهامی 
ملی  شناسه  و   51198 شماره  تحت   1392/8/11 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص 
لحاظ  از   1392/8/11 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260698064
امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- 
موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد – تولید و تامین تجهیزات اپتیکی و الکترو اپتیکی – تولید قطعات مکانیکی 
وریخته گری – طراحی و ساخت مکانیزم مکانیکی – اپتو مکانیکی و الکترونیکی 
– کنترل کیفی قطعات و محصوالت – مونتاژ محصوالت – تولید و توزیع و خرید 
و  وام  تحصیل  بازرگانی-  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات  و  فروش  و 
عقد   – اهداف شرکت  تحقق  جهت  خارجی صرفا  و  داخلی  بانکهای  از  اعتبارات 
قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات و دولتی و 
خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت نیاز با 
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 رباط سوم 
ساختمان دندان پزشکی طبقه اول کد پستی 8196743177 تلفن 09139086602 ، 
4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 9120 مورخ 1392/8/4 نزد بانک ملت شعبه صاایران اصفهان 
پرداخت گردیده است . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای مهدی غیاث  به سمت 
هیئت  رئیس  نائب  به سمت  طادی  باقری  مهدی  آقای   -5-2 مدیره  هئیت  رئیس 
مدیره   3-5- آقای رسول طالبی طادی  به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای 
گردیدند.6-  انتخاب  سال   2 مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  طادی   طالبی  رسول 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آوربه امضای مدیر عامل و 
رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : 
مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل 
: 1-8- آقای غالمرضا میرجانی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم رویا صدر 
الدین کرمی   به عنوان بازرس علی البدل  منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیر تجاری اصفهان 
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پيامبر اکرم )ص( : 
 هر کسی بر دین دوست و همنشین خویش است

 چند راه حل برای تميزی
 اتومبيل!

بعد از نیم ساعت ماشینی براق و درخش��ان تحویل می گیرید و حداقل 
۲ هفته ای از تمیزی آن لذت می برید اما این لذت خوشایند، همیشگی 
نیست . کافی است هوا کمی تغییر کند تا صبح روز بعد از کارواش اتومبیلی 
پر از لک داشته باشید و آن درخشندگی از دست برود. بهتر است راه هایی 

را بدانید تا همیشه و همواره ، ماشینی تمیز و درخشان داشته باشید.

1 نرم کننده مو برای برق انداختن ماشين

ماشین خود را با نرم کننده مویی که النولین دارد بشویید. این ماده باعث 
درخشش زیاد خودرو می شود و جالب اینجاست که باران را دفع می کند 

و آب باران روی آن لکه ایجاد نمی کند.

2 پاک کردن شيشه جلوی ماشين با نوشابه

وقتی باران شدید می بارد، شیشه جلو ماشین به یک درد سر واقعی تبدیل 
می شود. برای شستن و تمیز کردن لکه های این شیشه می توانید از نوشابه 
مشکی کمک بگیرید. برای این که رنگ کابوت از بین نرود. یک حوله بین 
مرز کاپوت و شیشه قرار دهیدتا نوش��ابه پایین نرود. حباب های نوشابه 
باعث از بین رفتن میکروب ها می ش��ود. پس از این کار نیز به طور کامل 
نوشابه چسبناک را از روی شیشه پاک کنید در غیر این صورت گرد و غبار 
و آلودگی ها بسیار سریع تر از پیش،  روی شیشه جا خوش می کنند. بعد از 
باران الستیک ها و پوشش های اطراف شیشه های اتومبیل کثیف و پرلک 
می شوند. این لک ها را با نوش��ابه بشویید. مقداری نوشابه روی دستمال 
بریزید و روی الستیک ها بکشید، حواستان باشد نوشابه روی بدنه ماشین 
نریزدچون رنگ آن را از بین می برد. نتیجه ، بی نظیر است و الستیک های 

حاشیه شیشه ها برق می زنند.

3 مخزن شيشه شور اتومبيل

مخزن شیشه شور اتومبیل را با مخلوطی از الکل و مایع ظرفشویی پر کنید 
تا موقع باران ، شیش��ه ها گلی و پر لک نش��وند. ۴ پیمانه الکل و ۲ قاشق 

چایخوری مایع ظرفشویی ترکیب ایده آلی است.

4 شستشوی چراغ های ماشين

با مایع تمیزکننده شیشه و جوراب پالستیکی چراغ های جلوی خودرو را 
تمیز و امنیت خود را تضمین کنید.

5 پاک کردن شيشه در یک مرحله

شیشه های اتومبیل را با دستمال های مرطوب آرایشی تمیز کنید. نتیجه 
بی نظیر و باور نکردنی است که به دست آوردن چنین تمیزی، آنقدر ساده 
باشد و با حوله کودکان که نرم و لطیف است شیش��ه های اتومبیل را به 

راحتی تمیز کنید.

6 شما نمی توانيد باران ناگهانی را پيش بينی کنيد

یک چهارم فنجان آمونیاک خانگی را ب��ا یک لیتر آب مخلوط کنید و در 
یک بطری پالستیکی بریزید و در اتومبیل نگه دارید. به محض بارش باران 
و لک شدن شیشه های ماشین محتوی این بطری را روی شیشه ها بریزید 

و با دستمال کاغذی پاک کنید.

یک چهارم پيمانه جوش شيرین 7

یک چهارم پیمانه جوش شیرین را با یک چهارم پیمانه مایع ظرفشویی 
در گالن یک لیتری بریزید و در مقدار متناسبی آب حل کنید. در گالن را 
ببندید. وقتی زمان شستشوی اتومبیل رسید گالن را خوب تکان دهید 
و به آن ۲ لیتر آب اضافه کنید. اتومبیل تان را با این محلول بش��ویید و از 

درخشندگی بدنه اش لذت ببرید.

8 دوده ها ، روغن های چرب

گاهی دوده ها ، روغن های چرب که از رفت و آمد به پمپ بنزین و مکانیکی 
روی بدنه اتومبیل مانده ، لکه های چرب و پرزحمتی را می سازند.

 این لکه ها معموال خشک نمی شوند اما پاک کردن آن ها با یک دستمال 
خشک هم راه حل خوبی نیست ، چون آثارش باقی می ماند و به مرور رنگ 
بدنه را کدر می کنند بنابراین با یک دستمال لکه را پاک کنید و بعد با آب 

و صابون آن را دقیق بشویید تا رنگ اتومبیل کدر نشود.

9 تميز کردن برف پاک کن ها

اگر لبه های برف پ��اک کن کثیف ش��وند به جای تمیز کردن شیش��ه 
باع��ث آلودگی بیش ت��ر آن می ش��وند. ب��رای تمیز ک��ردن آن ها ۴/۱ 
پیمانه آمونی��اک خانگی را در ی��ک چهارم پیمانه آب س��رد حل کنید. 
خیل��ی آرام لبه های برف پ��اک کن را بلن��د کنید و هر دو ط��رف آن را 
با دس��تمال حوله ای یا پارچه نرم به این محلول آغش��ته کنید. س��پس 
 آن ها را با یک پارچه خش��ک و تمیز پ��اک کنید و دوباره سرجایش��ان

 قرار دهید.

10 برق انداختن شيشه جلو

۴/۱ پیمانه امونیاک خانگی را در یک چهارم پیمانه آب سرد حل کنید، آن 
را داخل بطری پالستیکی که درب محکمی دارد بریزید. آن را برای پاک 
کردن شیشه ها و پنجره های اتومبیل در ماشین نگه دارید. هر زمان که 
شیشه ها آلوده شدند، محلول را روی اسفنج بریزید و پنجره را پاک کنید 

سپس با دستمال خشک و نرم آن را خشک کنید.

براي این ک��ه کودکان نس��بت ب��ه رفتارهایي که در 
پیش مي گیرند مس��ئول باش��ند، بای��د بیاموزند که 
تمام رفتارهایش��ان اعم از خوب یا بد، ن��ه فقط براي 
خود، بلکه براي دیگران نیز پیامدهایي به دنبال دارد. 
درک این مطلب آغازي براي رشد آگاهي آنان است. 
زماني که فرزندان مي دانند باید توقع چه چیزهایي را 
داشه باشند، برمبناي پیامدها و عواقب کارهاي خود 
تصمیم مي گیرند، چون از توانایي خود در انتخاب نوع 

رفتارشان آگاهي دارند. 
مي آموزند که خودشان مسئول اعمالشان هستند.

  آن ها در کارهاي خود نظم و انضباط را به کار مي برند
 و از این طریق، س��طح ع��زت نفس خ��ود را افزایش 

مي دهند.
      چطور باید عمل کنيد

۱. براي فرزندتان ش��رایطي به وج��ود بیاورید که با 
پیامدهاي طبیعي رفتارش روبرو شود.

 او باید تجربه کند که وقتي در هواي سرد لباس گرم 
نمي پوشد، س��رما مي خورد و وقتي وسایلش را روي 

زمین پخش مي کند، زیر پا مي شکند.
 او باید درک کند که اگر تکالیفش را ننویسد و درس 
نخواند، نمره خوبي نخواهد گرفت و یا اگر بداخالقي و 

بدرفتاري کند دوستانش را از دست مي دهد.
۲. وقتي فرزندتان رفتارهاي خوبي در پیش مي گیرد، 
با مهرباني و محبت به او واکنش نش��ان دهید؛ بدین 

طریق او مي آموزد که کار خوب چه پیامدهایي دارد.
۳. در فرایند تربیتي خود، باثبات و جدي باش��ید، اما 
هرگ��ز او را تهدید نکنید و روش��ي مهربانانه در پیش 
بگیرید؛ سعي کنید هیچ وقت موعظه نکنید )مگر به 
تو نگفته ب��ودم آن کار را نکني؟(،  همچنین از عملش 
نتیجه اخالق��ي نگیرید )این عمل به ت��و یاد مي دهد 
که...( و تحکم نکنید )نباید این کار را این گونه انجام 

مي دادي(.
۴. وقتي فرزندتان کاري انجام داد که مورد تأیید شما 
نبود، س��عي کنید پیامد کارش را به او گوشزد کنید 
و از ب��ه کار بردن جمله هایي مث��ل »فقط صبر کن تا 
پدرت برگردد!« یا »هفته بعد از پول تو جیبي خبري 
نیس��ت!« خودداري کنید؛ این حرف ها به هیچ وجه 

نمي تواند روي فرزندتان تأثیري مثبت داشته باشد.
۵. در زم��ان حال زندگي کنید و هرگز به اش��تباهات 
گذش��ته بر نگردید؛ براي مثال نگویی��د: »باز هم این 
کار را انج��ام دادي؟«، »ب��ه ت��و گفته ب��ودم که...«، 
 »کي مي خواهي بیام��وزي که...«، »مگ��ر قبال به تو 

نگفته ام که...«.
۶. به رفتارهاي خوب��ي که از فرزندت��ان توقع دارید، 
توجه نش��ان دهید و س��عي کنید آن ه��ا را از طریق 

تشویق، تقویت کنید.
 مراق��ب باش��ید در زماني ک��ه گریه مي کن��د، جیغ 
 مي کش��د و ی��ا به ط��رز نادرس��تي حرف م��ي زند،

 به او توجه نکنید؛ اما وقتي به طرز خوب و قابل قبولي 
صحبت کرد، دوباره به او توجه نشان دهید.

۷. تأثیر رفتار و عمل، همیشه از کلمات بیش تر است؛ 
از این رو، مطمئن باشید که فرزندتان با قوانین وضع 
ش��ده و حد و حدودهاي خود آشناست. به یاد داشته 
باشید که در هنگام واکنش به نادیده گرفتن قوانین، 

رفتارهاي مثبت او را نیز در نظر بگیرید.
۸. در ارتب��اط ب��ا فرزند خ��ود و در بی��ان پیامدهاي 
رفتاریش، مثب��ت و با آرامش صحب��ت کنید: »بازي 
یا تماشاي تلویزیون،  باش��د براي بعد از انجام تکالیف 
درسي«، »زماني که اتاقت را مرتب کردي، مي تواني 

بیرون بروي«، 
»اول شام مي خوریم و بعد مي تواني شکالت بخوري« 
و »اگر لباس هایت را آوی��زان کني، تمیز و مرتب مي 

مانند«.
۹. به فرزندت��ان کمک کنید ک��ه پیامدهاي رفتارش 
را پیش بیني کند. ب��راي مثال:»حدس بزن حاال چه 
اتفاقي رخ مي دهد!« »آیا مي تواني پیش بیني کني که 
اگر این کار را انجام دهي، دوستت چه واکنشي نشان 
خواهد داد؟« »به نظر تو چه اتفاقي مي افتد اگر...؟« 

»من حدس مي زنم که...، تو چه حدسي مي زني؟«

 توت و خرما را با 
چای نخورید

اگر بر این باورید که مصرف توت یا خرما به جای قند 
می تواند از باال رفتن میزان قند خون جلوگیری کند 
س��خت در اش��تباهید. قند خرما، توت و به طور کلی 
هرمواد قن��دی هنگامی که با آب ج��وش یا چای داغ 
تماس پیدا می کند،  بدن تمام ش��یرینی  این مواد را 
جذب کرده و انرژی موجود در آن ها جذب نمی شود. 
گفتنی اس��ت چای و قهوه در تمام کش��ورهای دنیا 
نوشیدنی های بسیار رایجی هس��تند که افراد عادت 
دارند آن ها را با مواد شیرین مصرف کنند اما این مواد 
قند به س��المت دندان ها آسیب رس��انده و سبب باال 
بردن قند خ��ون و در نهایت دیابت می ش��ود.گفتنی 
است مصرف میوه های خش��ک در کنار چای بهترین 

گزینه  به جای قند، خرما و توت است.

راهکار برای
مسئوليت پذیری کودکان
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آبی، اصیل و اشرافی... این ها صفت هایی هستند که در تمام 
دنیا برای مرغوب ترین س��نگ ایرانی به کار می رود. سنگی 
که اولی��ن و قدیمی ترین معدنش در ۵۳کیلومتری ش��مال 
غرب نیشابور قرار دارد و هر سال ۱۹تن فیروزه مرغوب از آن 

استخراج می شود.
ت��ا دو روز قبل، نیش��ابور تنها یک معدن فیروزه داش��ت که 
قدیمی ترین معدن فعال دنیا لقب داش��ت. کش��ف جسدی 
در شهر قدیمی تپه برج نش��ان می داد که سابقه بهره برداری 
از این معدن به بیش از ۵000 س��ال می رسد و مرغوب ترین 
فیروزه دنیا از همی��ن معدن ۴0 کیلومتری به سراس��ر دنیا 
صادر می شود. دو روز قبل اما دومین معدن فیروزه خراسان 
در ۷کیلومتری این معدن کشف شد تا حاال فیروزه نیشابور 
بیش تر از قبل ب��ازار جواهرات و س��نگ های قیمتی دنیا را 

تصاحب کند. 
 این معدن جدید از نظر ذخیره و ارزش سنگ استخراج شده 
مشابه معدن قبلی است که ذخیره ای ۹هزار تنی دارد و از هر 
تن سنگ آن ۸تا ۱0 کیلوگرم فیروزه تزیینی به دست می آید. 

آب در دل سنگ   
 فیروزه سنگ ملی ایران به حساب می آید و اگرچه در کرمان 
و دامغان هم نمونه های آن استخراج می شود اما رنگ فیروزه 
نیش��ابوری به عنوان بهترین رنگ فیروزه در دنیا ش��ناخته 

می شود؛ فیروزه ای خالص و یک دست که بعد از تراش خوردن 
به مالزی، اندونزی، عربس��تان، ترکیه، امارات و کش��ورهای 

اروپایی صادر می شود. 
 فیروزه نیش��ابور در واقع از دل س��نگی بیرون می آید که از 
گدازه های متعلق به دوران س��وم ایجاد ش��ده است. با عبور 
آب های س��طحی در شکاف های این س��نگ ها تغییراتی در 
بافت و مواد تشکیل دهنده گدازه اتفاق افتاده و باعث تشکیل 
فیروزه شده است.  فیروزه کانی کمیابی در دنیاست و در واقع 
سنگ زنده ای اس��ت که می تواند بعد از استخراج تغییر رنگ 
و خاصیت پیدا کند. به همین دلیل نس��بت به روغن و مواد 

شیمیایی حساس است و تغییر رنگ می دهد. فیروزه تغییر 
رنگ داده یا رگه دار، کم تر از فیروزه آبی ارزش دارد حتی اگر 

در زیورآالت زیباتر به نظر برسد. 
فيروزه مرغوب چند؟   

 قیمت گذاری فیروزه را در ایران، بانک مرکزی انجام می دهد. 
این س��نگ قیمت مش��خصی ندارد چون هیچ دو فیروزه اي 
یکسان و یک وزن نیس��تند. با این حال معیار ارزش گذاری 
برای آن، سنگ معدن فیروزه نیشابور است و فیروزه های نقاط 
دیگر ایران و دنیا با قیمت فیروزه نیشابور سنجیده می شوند. 
فیروزه را بع��د از فیروزه چین��ی و کندن س��نگ ها از معدن 
کیلویی ۱۵0 تومان به فیروزه تراش می فروشند و بعد از تراش 

خوردن، قیمت اصلی سنگ مشخص می شود. 
معدن فيروزه نيشابور در سال 1907 

 فیروزه هایی که به روش س��نتی، با دست و ابزار از دل سنگ 
بیرون می آیند، صاف تر و مرغوب   تر هستند و قیمت باالتری 
دارند. بنابراین بسته به ش��یوه تراش، اندازه فیروزه و صافی 
و رن��گ آن قیمت فیروزه تغیی��ر می کند. فی��روزه صادرات 
کمی دارد و با چمدان های مسافری به نقاط دیگر دنیا صادر 
می  شود. اما یک تکه فیروزه مرغوب نیش��ابور از نوع عجمی 
که رنگ آبی تیره دارد و حداق��ل ۲هزار دالر در امریکا خرید 

و فروش می شود.

گران قيمت ترین غار ایران

ژاپنی ها موفق به ابداع ربات کارآمدی شبیه سگ با هدف هدایت افراد مبتال به اختالالت بینایی 
شدند.در س��ال ۲00۷، اختالل بینایی بر بیش از ۱/۶۴میلیون نفر در ژاپن اثر گذاشته و بیش از 

۷۲/۸میلیارد دالر برای اقتصاد این کشور هزینه به دنبال داشته است.
ژاپنی ها دارای باالترین طول عمر در جهان هس��تند و توسعه ربات های راهنما برای افراد مبتال 
به این اختالل حائز اهمیت است. اکنون یک ش��رکت ژاپنی NSK رباتی به ابعاد ۳۶0 در۴۵0 
میلی متر را برای هدایت اشخاص مبتال به اختالل بینایی ابداع کرده که  ۱۵ کیلوگرم وزن دارد.

این ربات شبه سگ، قادر به هدایت این اش��خاص در دو بعد )نه بر روی پله ها( و در محیط هایی 
مانند بیمارستان، خانه سالمندان یا مراکز توانبخشی است. نسخه  دیگری از Lighbot به ابعاد 
۳۲0در۵۴0 میلی متر و وزن ۱0 کیلوگرم نیز در نمایشگاه IREX ۲0۱۳ به نمایش درآمد.کاهش 
وزن هر دو نسخه این ربات در سال ۲0۱۳ نسبت به دیگر رباتی هایی که پیش تر عرضه شده  بودند، 
با استفاده از مزایای درایو چرخ و استفاده از بدنی پالستیکی تقویت شده فیبرکربنی حاصل شده 
است.کاهش وزن بیش تر سیستم معرفی شده با اعمال نفوذ درایو چرخ های جلویی و استفاده از 

یک ساختار تثبیت کننده عقبی سبک تر و ساده شده حاصل خواهد شد.
ربات ابداعی دارای قابلیت های ارتقایافته اجتناب از موانع، تشخیص پله ها و افزایش قابلیت های 

ثبات پذیری است.

محققان دانشگاه لوند با همکاری دانشمند ایرانی دیدگاه  جدیدی در خصوص چگونگی و زمان 
شکل گیری سیستم ایمنی ارایه داده اند. کشف ش��بنم خرازی و همکارانش می تواند امیدهای 
جدیدی را ب��رای درک بیماری های کودکان از قبیل س��رطان خون به دنبال داش��ته باش��د. 
سیستم ایمنی پیچیده اس��ت و تعدادی از بیماری های ژنتیکی به نارسایی هایی در سلول های 
تشکیل دهنده منشا این سیستم نسبت داده می شود. مطالعه دانشمندان دانشگاه آکسفورد و 
لوند یافته های بی نظیری را در خصوص شکل گیری این سلول ها در اختیار می گذارد. نخستین 
سلول های بنیادی خون در ناحیه aorta شکل می گیرند و سپس طی دوره جنینی به کبد که 
ارگان اصلی خونسازی است، منتقل می شوند. در کبد، سلول های بنیادی خون سلول های خون 
 T و B بالغ تری را که سیستم خونی بدن را شکل می دهند، تولید می کنند. همزمان، سلول های
شکل می گیرند که اساس سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهند. از زمان تولد به بعد، این فرایند 
در مغز استخوان رخ می دهد و کبد تولید س��لول های بنیادی خون را متوقف می کند. محققان 
همواره معتقد بوده اند که اولین س��لول هایی که به توس��عه سیس��تم ایمنی )سلول های دارای 
صالحیت ایمنی( منجر می شود، از سلول های بنیادی خون در کبد و هنگام رشد جنین شکل 
می گیرند. سلول های بنیادی خون را می توان از روز ۱۱-۱۲ در جنین موش مشاهده کرد که این 

زمان معادل شش تا هفت هفته اول بارداری در انسان  است. 

کشف زمان شکل گيری سيستم ایمنی بدنهدایت نابينایان با ربات سگ!

عکس نوشت

نمایش یک گروه 
 آکروباتيک بریتانيایی 
در نمایشگاه هوایی دبی

حراجی هیستوریکس انگلیس در آخرین فهرست خود شیء 
جالبی را برای فروش عرضه کرده است: خودروی بت موبیل که 

در مجموعه فیلم های تیم برتون استفاده شده است.
خانه حراج هیستوریکس )Historics( ساری انگلستان، در 
آخرین فهرست خود ، خودروی بت موبیل که مجوز رانندگی 
درون شهر را هم دارد گذاشته است. این خودرو، نسخه المثنی 
خودرویی است که در مجموعه فیلم های بتمن به کارگردانی 
تیم برتون در سال های ۱۳۶۸/۱۹۸۹ و ۱۳۷۱/۱۹۹۲، توسط 

مایکل کیتون مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه این خودرو اصل 
نیست، اما از سوی مسئوالن این حراجی »شیء به شدت قابل 

تکریم« نامیده شده است.
توصیف های ذکر ش��ده برای خودروی بتمن عرضه ش��ده به 
این شرح است: »مش��کی، کم کارکرد، وضعیت عالی، شاسی 
سفارش��ی، دنده اتوماتیک، موتور ۳/۲لیتر پاشش��ی جگوار، 
کنترل از راه دور، سیستم تعلیق هیدرولیک، مکانیزم رهاسازی 

دود، پرتابگر شعله«. 

قیمت پایه حراج نیز ۱۴۵ هزار دالر )۴۳۵ میلیون تومان( است.
اگرچه عرضه خودرویی دست دوم در یک حراجی کمی عجیب 

به نظر می رسد، اما کاری مسبوق به سابقه است. 
بت موبیل اصلی که توس��ط کیتون در فیلم »بازگشت بتمن« 
استفاده شد، در س��ال ۲0۱0 / ۱۳۸۹ فروخته شدو نخستین 
بت موبیل تاریخ که توس��ط آدام وست در مجموعه تلویزیونی 
دهه ۱۳۴0/۱۹۶0 رانده می شد، زمستان پارسال چکش حراج 

خورد و با قیمت باور نکردنی ۴/۲میلیون دالر به فروش رفت.

خودروی واقعی بتمن

اخبار ویژه


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

