
  کاشت بذرکالهبرداری بانکی پیچیده شد
» کرفس کوهی« با 
 همکاری
 اهالی روستا

بانک مرکزی تشریح کرد: صدور چک با شیوه جدید
10 قلم داروهای ناباروری هفته آینده 

تحت پوشش بیمه  قرار می گیرد 3
 بیش ترین بازدهی در مقابل 

کم ترین توجه 6 2

 ساخت اردوگاه جدید
اسکان معتادان

وزیر کش��ور درب��اره اقدامات ص��ورت گرفته در ح��وزه مقابل��ه با مواد 
مخ��در، اظهار داش��ت: 555 مورد درگی��ری و عملیات مس��لحانه، 20 
درصد افزای��ش کش��فیات و انه��دام ح��دود 90 البراتوار تولی��د مواد 
 مخدر صنعت��ی از جمل��ه اقدام��ات انجام ش��ده در حوزه م��واد مخدر 

بود. البته 80 درصد از انرژی برای مقابله با این پدیده، در مناطق...
3

5
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 فضای سبز 
 حریف آالینده ها نشد 
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 احمدی نژاد  روحانی
 را به مناظره دعوت کرد

قیمت انار و هندوانه 
افزایش نمی یابد

رییس اتحادی��ه عمده فروش��ان میادین می��وه و تره بار 
گفت: ب��ا وجود کاهش ان��ار و هندوانه موج��ود در انبار، 
ت��اش می کنیم ت��ا قیمت ها برای ش��ب یل��دا افزایش 
نداش��ته باش��د. ناصر اط��رج در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
ف��ارس در اصفه��ان در ارتباط با قیم��ت ان��ار در بازار، 
 اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر هر کیل��و انار در ب��ازار از 
2 هزار و 500 تومان تا یک هزار تومان، بسته به نوع انار، 

فروخته می شود.

4

شهرک سینمایی اصفهان
راه اندازی می شود 

شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر محلی در اطراف 
خوراسگان به عنوان شهرک سینمایی اصفهان در حال 
آماده سازی است تا س��اخت فیلم های تاریخی از جمله 
سلمان فارسی در آن آغاز ش��ود.به گزارش خبرگزاری 
فارس از اصفهان ب��ه نقل از روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، سید مرتضی س��قاییان نژاد در دیدار با هیات 
مدائنی ضمن خیرمق��دم به این هیات اظهار داش��ت: 
خوشحالیم که میزبان ش��یعیانی هس��تیم که یکی از 
نزدیک تری��ن صحابه پیامب��ر اکرم)ص( در این ش��هر 

دفن شده اند.

شاغل شدن  عامل  تاخیر 
ازدواج  دختران

 رییس بس��یج زنان کش��ور معتقد اس��ت برداش��تن 
اولویت اس��تخدام زنان مجرد تضمی��ن کننده آینده 
شغلی و خانوادگی دختران مجرد است و این موضوع 
فرصتی اس��ت ت��ا دختران حت��ی پ��س از ازدواج نیز 
امکان جذب در دس��تگاه های دولت��ی و غیردولتی را 
داش��ته باش��ند.مینو اصانی با بیان این مطلب گفت: 
بس��یاری از فعاالن ح��وزه زن از ماده 9 ط��رح تعالی 
خانواده سوء برداش��ت کرده  و فکر می کنند این ماده 
 در پی ح��ذف زن��ان از فعالیت های اجتماعی اس��ت.

 این در حالی اس��ت که با تدوین ط��رح تعالی خانواده 
و گنجاندن ماده 9 در آن، امی��د در میان زنان متاهل 
 ب��رای آین��ده ش��غلی ش��ان پ��س از ازدواج بیش تر

 می ش��ود.اصانی تصریح کرد: تصور جامعه امروز این 
 اس��ت که دختران پس از کس��ب دیپلم و لیسانس در 
پی کسب شغل برای خود باشند و سپس ازدواج کنند 
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به تاخیر می اندازد.رییس بس��یج زنان کش��ور با بیان 

این ک��ه در حال حاضر اس��تخدام ها مح��دود به یک 
شرایط س��نی اس��ت، تصریح کرد:محدودیت شرایط 
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طرح معادالت را به هم ریخته و منجر به این می شود 
که دختران دیگر نگران آینده شغلی خود حتی پس از 
ازدواج نباشند.اصانی در پاسخ به این سوال که تکلیف 
زنان مجردی که از س��ن ازدواجش��ان گذشته است، 
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 به کار گیری یا اس��تخدام افراد مجرد واجد ش��رایط 
در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد ش��رایط 

بامانع است. 

 رییس بسیج زنان کشور

آغاز ثبت نام کنکور 93 از 16 آذر
مش��اور عال��ی س��ازمان س��نجش از آغ��از ثب��ت 
از روز ش��نبه   93 آزم��ون سراس��ری س��ال   ن��ام 
)16 آذرماه( خبر داد.دکتر حس��ین توکل��ی در گفت وگو با 

خبرنگار »دانش��گاهی« ایس��نا، با بیان این که ثبت نام این 
آزمون تا روز ش��نبه 23 آذر ادامه خواهد داشت، گفت: ثبت 
نام در این آزمون منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش 

به نشانی  ww.sanjesh.org انجام می شود.وی افزود: با 
توجه به این که پرداخت هزینه ثبت نام منحصرا به صورت 

اینترنتی صورت می گیرد...
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 فراخوان عمومی  یک مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی 

ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را از محل اعتبارات داخل��ی به پیمانکاران  
 واجد ش��رایط واگذار نماید لذا از کلیه ش��رکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر ش��ده در ذیل صفحه می باشند دعوت
 می شود تا از تاریخ 92/9/11 الی 92/9/18 با واریز مبلغ 200000 ریال برای هر پروژه بشماره 2175670203003 حساب 
سیبا ) بانک ملی ( و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و مشخصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیر خانه شرکت 
واقع در اصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امیر کبیر مراجعه یا برای کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت شرکت شهرکهای 
صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت به دبیر خانه شرکت 
شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 92/10/5 می باشد و هزینه درج آگهی 

روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد . 
1- موضوع مناقصه : خرید و اجرای فضای سبزو میدان ورودی شهرک صنعتی بزرگ 

مبلغ برآورد اوليه :1/204/456/000 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 30/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته کشاورزی از دفتر فنی استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی 
2- موضوع مناقصه : اجرای محوطه سازی   و تکمیل معابر و جدول گذاری شهرک صنعتی زواره  و اردستان 

مبلغ برآورد اوليه: 6/554/101/074 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 130/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند
3- موضوع مناقصه : ترمیم ترانشه های شهرک صنعتی میمه ) تجدید ( 

مبلغ برآورد اوليه: 2/473/492/107 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 60/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند
4- موضوع مناقصه : اجرای ورودی و خروجی شهرک صنعتی راوند کاشان )تجدید ( 

مبلغ برآورد اوليه: 1/719/898/262 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه :35/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند
5- موضوع مناقصه : خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری قطره ای شهرک صنعتی کوهپایه ) تجدید ( 

مبلغ برآورد اوليه: 743/144/830ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 25/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته کشاورزی از دفتر استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی 
6- موضوع مناقصه : اجرای ورودی و خروجی و جدول گذاری شهرک صنعتی هرند

مبلغ برآورد اوليه: 5/506/247/183 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 115/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
 سهامی خاص

نوبت دوم

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

تبریک
جناب آقای دکتر بهرام سبحانی

 با کمال مسرت انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان مدیر عامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان که مبین تجارب ارزشمند شما و نوید بخش
 آینده ای بهتر در صنعت فوالد می باشد ، را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم ، امید است با عنایت و توکل به خداوند متعال و در 
سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و بهره گیری از تجارب ارزشمندتان در عرصه های مختلف صنعت ، در این مسئولیت مهم همچون 

هیات مدیره و مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گذشته سر بلند و افتخار آفرین باشید 
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علی ساعدی شهردار باغبادران 

شهرداری باغبادران

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

تبریک
جناب آقای دکتر بهرام سبحانی

 با کمال مسرت انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان مدیر عامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان که مبین تجارب ارزشمند شما و نوید بخش
 آینده ای بهتر در صنعت فوالد می باشد ، را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم ، امید است با عنایت و توکل به خداوند متعال و در 
سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و بهره گیری از تجارب ارزشمندتان در عرصه های مختلف صنعت ، در این مسئولیت مهم همچون 

هیات مدیره و مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گذشته سر بلند و افتخار آفرین باشید 

لیست قیمت کارشناسی واحدهای  تجاری و مسکونی شهرداری باغبادران 

آگهی مزایده  نوبت  اول

مبلغ کارشناسی سال 92نوع کسبشماره مغازهآدرس واحد تجاریردیف

1/220/000 ریالفروش لوازم برقی3ترمینال مسافربری1

1/150/000 ریالتنقالت فروشی1کیوسک اول پارک ساحلی2

920/000 ریالاغذیه فروشی2کیوسک انتهای پارک ساحلی3

150/000 ریالتنقالت فروشی5کیوسک ورودی ترمینال4

250/000 ریالتنقالت فروشی6کیوسک جنب اداره گاز5

1/800/000 ریال مصالح فروشی-بلوار ورودی شهر6

5/600/000 ریال پارک بادی-زمین واقع در پارک ساحلی7

شهرداری باغبادران باستناد مجوز ش��ماره 218 مورخ 92/6/10 شورای اسالمی ش��هر باغبادران در نظر دارد 

تعدادی از واحدهای تجاری خود را با قیمت پایه کارشناس��ی طبق جدول ذی��ل از طریق آگهی مزایده عمومی 

بصورت اجاره به افراد واجد شرایط  واگذار نمایند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط و 

دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 92/10/4 به شهرداری باغبادران مراجعه 

نمایند ، ضمنا هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد .

سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد .                                                                                                                                   



چهره روزيادداشت

هیات پارلمانی ايران عازم اتیوپی 
می شود

حسین شیخ االسالم مش��اور امور بین الملل رییس مجلس شورای 
اسالمی از س��فر هیات پارلمانی کش��ورمان به آدیس آبابا پایتخت 
 اتیوپی خب��ر داد و گف��ت: یک هی��ات پارلمانی 5 نفره به ریاس��ت

 محمد مه��دی زاهدی، امروز ب��ه آدیس آبابا پایتخت اتیوپی س��فر 
می کنند. قرار است این هیات پارلمانی با رییس مجلس، رییس گروه 
دوستی پارلمانی اتیوپی و ایران و نیز برخی مقامات عالیرتبه پارلمانی 

این کشور دیدار و گفت وگو کند.
 وی تاکید کرد: هیات پارلمانی کش��ورمان قرار اس��ت در این س��فر 
4 روزه درب��اره رواب��ط پارلمانی دوجانب��ه و مس��ایل بین المللی و 

منطقه ای و نیز برخی مسایل سیاسی و اقتصادی گفت وگو کنند.

 مخالفت نمايندگان
 با تقاضای يک تفحص

 نمایندگان مجلس شورای اس��المی در جلسه علنی دیروز،گزارش 
کمیس��یون برنامه و بودجه مبنی بر رد تقاض��ای تحقیق و تفحص 
از س��ازمان برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور را مورد 
بحث و بررس��ی قرار دادند و در نهای��ت با نظر کمیس��یون برنامه و 
بودجه موافقت کرده و تحقیق و تفحص از این معاونت را به تصویب 
نرساندند.وکالی ملت با 112 رای موافق، 59 رای مخالف و 13 رای 
ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه با تحقیق و تفحص از عملکرد 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقت نکردند.

 خواننده مشهور زيرزمینی 
دستگیر شد

رییس پلیس امنیت اخالقی ناجا از دس��تگیری یکی از خوانندگان 
زیرزمینی داخل کش��ور خبر داد.سرهنگ مس��عود زاهدیان درباره 
برخورد پلیس با خوانندگان زیرزمینی که اقدام به ساخت آثار خود و 
پخش آن در شبکه های خارجی می کنند، گفت: پلیس با این دسته از 
افراد برخورد می کند و اخیرا نیز با خواننده ای به نام »تتلو« برخورد 
کرده است و وی هم اکنون پس از دستگیری در اختیار مقام قضایی 
است. وی با بیان این که پلیس تمامی این موارد را شناسایی کرده و 
با آن ها برخورد می کند، گفت: اج��ازه نخواهیم داد با فضای قانونی 

کشور اتفاقی بیفتد.

شهادت يک مرزبان در سراوان
جانش��ین فرماندهی مرز بان��ی سیس��تان و بلوچس��تان گفت: در 
پ��ی درگیری مس��لحانه مرزبان��ان با یک گروه مس��لح ی��ک نفر از 
ماموران مرزبانی به ش��هادت رسید.س��رهنگ محمد مالشاهی در 
تش��ریح  این حمله گروهی از تروریس��ت ها به مرزهای سیس��تان 
 و بلوچس��تان گفت: گروهی از تروریس��ت ها با س��الح های سنگین 
و نیمه سنگین از منطقه سراوان وارد خاک کش��ورمان شدند که با 
مقاومت شدید مرزبانان روبرو گردیدند.جانشین فرماندهی مرز بانی 
 سیس��تان و بلوچس��تان ادامه داد: این درگیری که چندین دقیقه 
به طول انجامید تلفات بسیاری را به این گروه مسلح وارد نمود و در 
نهایت افراد مسلح با برجای گذاش��تن مهمات و سالح های خود به 

سمت خاک پاکستان متواری شدند.

 انتقاد به مجلس در رابطه 
با محیط زيست 

عضو هیات رییسه فراکسیون محیط  زیست مجلس گفت: نمایندگان 
مجلس سال گذش��ته به رابطه آلودگی هوا با س��المت مردم توجه 
نکردند همین مساله و کم لطفی نمایندگان مجلس به این طرح باعث 

شد تا دو فوریت این طرح در مجلس رای اعتماد نیاورد.

دولت، ملوان می خواهد نه قايقران
س��خنگوی دولت با بیان ای��ن که دول��ت تدبیر و امید در ش��رایط 
دشوار فعلی کشور برای عبور از دریای طوفانی از ملوان و نه قایقران 
اس��تفاده می کند ،گفت که بازنشس��تگانی که فعال توسط دولت به 
 کار گرفته ش��ده اند حدود 25 نفر هس��تند و قرار نیس��ت کار آن ها

 ادامه پیدا کند.
محمدباق��ر نوبخ��ت در جهت بررس��ی کلی��ات ط��رح دو فوریتی 
ممنوعیت به کارگیری و اش��تغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و 
 س��تادی گفت که می توان این بحث را از دو منظر قانونی و مصلحت 

ارزیابی کرد.
وی در توضیح گفت: عموما طرح های تقریبی نمایندگان جهت رفع 

مانع و پر کردن خأل قانونی است.
 در مورد استفاده از بازنشس��تگان از منظر قانونی حداقل سه قانون 
وجود دارد که به دولت مجوز اس��تفاده از خدمات بازنشس��تگان را 

می دهد.

پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم و حمایت رسمی 
هاشمی رفس��نجانی از کاندیداتوری حسن روحانی، بسیاری 
این چنین نظر دادند که اگر حمایت های خاص هاش��می در 
کوران انتخابات ریاست جمهوری از روحانی نبود مشخص نبود 
روحانی کم تر شناخته  شده در عرصه سیاست، می توانست بر 

مسند قدرت بنشیند یا نه.  
 فارغ از درس��ت بودن ی��ا غلط بودن ای��ن نکته،  اس��تراتژی

 هاشمی رفس��نجانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری و 
پس از رد صالحیت شدن خود بر حمایت و تالش برای وحدت 
و اجماع بر روی کاندیداتوری حس��ن روحانی خالصه می شد 
پس از روشن شدن نتیجه انتخابات اندکی تغییر کرد و هاشمی 
رویکردی محتاطانه تر را در پی��ش گرفت تا جایی که به جای 
حمایت همه جانبه و دفاع مقتدران��ه از عملکرد روحانی، تنها 
به هم س��خنی و تایید روحانی و کابینه اش پرداخت.   بررسی 
 س��خنان هاش��می پس از انتخ��اب روحانی حکای��ت از دفاع

  جان��ب داران��ه از وی ندارد گ��و این ک��ه پس از تواف��ق نامه 
هس��ته ای اخیر و پ��س از آن که بس��یاری از حامیان دولت و 
اصالح طلبان آن را پیروزی بزرگ برای ملت قلمداد می کردند، 
هاش��می این توافق نامه را ک��م اهمیت ت��ر از قطعنامه 598 
دانس��ته و گفت »مذاکرات قطعنامه جنگ از مذاکرات امروز 

روحانی و ظریف خیلی مهم تر بود.« 

در همین رابطه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 
توافق نامه هسته ای ایران و 1+5 در ژنو ضمن تشکر از روحانی 
و تیم مذاکره کننده هسته ای، خاطرنشان کرد: موفقیت امروز، 
ما را از مخمصه بزرگی نجات داد و اکنون مردم احساس راحتی 
می کنند هرچند که برای نهایی ش��دن ق��رارداد زمان زیادی 
باقی مانده است.وی همچنین پس از ارایه گزارش صد روزه از 
 سوی روحانی با مثبت ارزیابي کردن عملکرد دولت و گزارش

 رییس جمهور به مردم تنها به ذکر این نکته بس��نده کرد که 
»روحاني با نجابت سیاسي و اخالقي گزارش خود را بیان کرد و 
از کنار بسیاري از ناگفته ها به دلیل بار رواني سنگیني که روي 
مردم در بعد داخلي و خارجي دارد، گذشت.« با این وصف،باید 
دید استراتژی جدید هاشمی در قبال روحانی چیست؟ چرا با 
وجود حمایت همه جانبه پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
 امروز هاش��می کم تر به ص��ورت رس��می از روحانی حمایت 
می کند؟ در همین رابطه و به گفته بس��یاری از کارشناس��ان 
سیاس��ی قرابت فکری روحانی و هاش��می به همان اندازه که 
می تواند نقطه قوت دولت  روحانی باش��د، به همان میزان هم 
اس��تعداد آن را دارد که به نقطه ضعف دول��ت یازدهم تبدیل 
 شود. هاش��می با توجه به صبغه سیاس��ی خود نیک می داند

 در صورتی که به شاخص ترین مدافع روحانی بدل شود، دولت 
یازدهم آسیب پذیر خواهد شد. در واقع هاشمی می خواهد با 

وجود یکی بودن برخی وزرای دولت سازندگی با وزرای کابینه 
یازدهم، عملکرد منفی دولت سازندگی به پای دولت روحانی 

نوشته نشده تا سبب بازخورد منفی مردم نشود.  
در همین رابطه »صادق زیباکالم« تحلیلگر مس��ایل سیاسی 
با اش��اره به این که دولت روحانی دولت هاش��می نیست ولی 
هاشمی خیلی بیش تر از خاتمی در مقام حمایت و پشتیبانی 
از روحانی برآمده است می گوید: »به رغم حمایت هاشمی از 
روحانی ولی این روزها هاشمی دغدغه مهمی  دارد و می خواهد 
خیلی رس��می و علنی از روحانی حمایت نکند چون  هاشمی 
و خاتمی هرچه رس��می و علنی تر از روحان��ی حمایت کنند 
به هم��ان نس��بت اصولگرایان اعتدال��ی، میانه رو و س��نتی با 
رییس جمهور مرزبندی خود را پررنگ ت��ر می کنند، بنابراین 
هاشمی سعی کرده علنی از  روحانی حمایت نکند تا ناراحتی 

جناح راست را تحریک نکند یا آن  را افزایش ندهد.« 
از س��وی دیگر با این که گفته می شود هاشمی جزو مشاورین 
بس��یار نزدیک و مهم روحانی به ش��مار می آید و روحانی در 
 بس��یاری از امور از وی نظر می خواهد اما تاکنون س��عی شده

 به گونه ای عمل ش��ود که افکار عمومی از ای��ن ارایه نظرات، 
تحمیل عقاید هاشمی به روحانی را قلمداد نکنند. اما در مقابل 
این دیدگاه که هاشمی نمی خواهد با دفاع از روحانی برای وی 
هزینه سازی کند دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد به 
کم اعتنایی روحانی به هاشمی است. در همین زمینه برخی از 
رسانه های حامی هاش��می با طرح این ادعا معتقدند روحانی 

تمایل ندارد او را به واسطه دیگران بشناسند.
 در همین رابطه روزنامه آرمان می نویسد: »دولت روحانی هر 
چند در شکل و فرم از تجارب گذش��تگان به لحاظ انتصاب ها 
خوب استفاده کرده ولی خیلی س��ریع به خودی ها، دلسوزان 
و کس��انی که در ب��ه وج��ود آوردن دول��ت تدبی��ر و امید از 
خودگذشتگی کردند، کم اعتنایی نش��ان داد. تجارب آیت اهلل 
هاش��می و س��ید محمد خاتمی هر چند به عنوان پش��توانه 
قوی قابل اتکا به شمار می رود اما روحانی به لحاظ شخصیتی 
آن چنان تمایل ن��دارد او را به واس��طه دیگران بشناس��ند و 
قابلیت های ش��خصی اش را نادیده بگیرند.« با بررس��ی هر دو 
دیدگاه می توان به این نتیجه رس��ید که ام��روز هر دو گروه، 
سیاس��ت اس��تقالل از یکدیگر را در پیش گرفته اند. در واقع 
امروز هم هاشمی متوجه این نکته شده که حمایت رسمی اش 
از عملکرد روحانی می تواند خطری نسبی برای دولت یازدهم 
باش��د و هم روحانی نمی خواه��د او و کابینه اش به واس��طه 

عملکرد دیگران در گذشته، آسیب ببیند.  

از همگرايی قبل از انتخابات تا احتیاط بعد از انتخابات

باالخره طالبان از کرزای راهبرد سیاسی هاشمی برای حمایت از روحانی چیست؟
حمايت کرد

گ��روه طالبان حمایت خ��ود را از امتن��اع رییس جمهوری 
افغانستان برای امضای توافق نامه امنیتی دو جانبه با امریکا 
ابراز کرد.کرزای، رییس جمهوری افغانستان در یک مناقشه 
علنی با امریکا در خصوص این توافق امنیتی دو جانبه گرفتار 
شده است؛ توافقی که به تعدادی از سربازان آمریکایی اجازه 
می دهد تا پس از خروج نیروهای ناتو در پایان سال 2014 
میالدی از افغانس��تان در این کش��ور بمانند.شبه نظامیان 
طالبان در بیانیه ای اعالم کردند: به نظر می آید که کرزای راه 
درست را پیش گرفته و امیدواریم که این مخالفت از غرور 
افغانی سرچشمه گیرد و به مشکالت این کشور پایان دهد. 
بر همگان آشکار اس��ت که افغان ها هرگز نیروهای خارجی 
در کشورشان را نخواسته اند. کرزای باید بدون هیچ شک و 
تردیدی خودش را از این مساله شرم آور تاریخی کنار بکشد.

امريکا سفر اوباما به ايران را 
تکذيب کرد

امریکا گزارش ی��ک روزنامه کویتی درب��اره تصمیم باراک 
اوباما، رییس جمهور آن کشور برای س��فر رسمی به ایران 
در نیمه س��ال آین��ده را تکذیب ک��رده اس��ت.به گزارش 
پرس تی وی، سایتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی 
امریکا، )11 آذر، 2 دسامبر( در مصاحبه با روزنامه امریکایی 
هیل )The Hill(گفت: »این گزارش هیچ واقعیتی ندارد.«

روزنامه عربی زبان الجریده کویت  دوشنبه گذشته گزارش 
داد رییس جمهور امریکا به دنبال ترتیب یک سفر رسمی به 

تهران برای سال آینده است.

 توافق با سوريه و ايران 
جنگ طلبان را رسوا کرد

یک سیاس��تمدار کهنه کار امریکایی گفت: توافق با سوریه 
 و ایران، باعث رسوا ش��دن جنگ طلبان و نومحافظه کاران

 شد.
ران پل که س��ابقه کاندیداتوری ریاست جمهوری امریکا را 
دارد در تحلیلی با اشاره به توافق امریکا با ایران و سوریه، آن 
را نشان دهنده غلط بودن نظرات نومحافظه کارانی دانست 
که دایم بر طبل جنگ می کوبند.وی در ابتدای یادداش��ت 
خود می نویسد: »شما نمی توانید با ایران مذاکره کنید. این 

چیزی است که سال هاست به ما می گویند... «

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 منشور شهروندی 
کامل نیست 

عماد افروغ/ استاد دانشگاه 

عدم پیش بیني تهدیدها فقط یکي از اشکاالت منشورشهروندی پیشنهاد 
دولت  است و ایراد جدي تر آن پرداختن به حقوق وضعي فردي و حقوق 
 وضعي اجتماعي اس��ت و دیگ��ر حوزه ها مثل جامعه فرهن��گ و اقتصاد

 نادیده گرفته شده اند. 
البته به جز بخش مربوط به زنان، کودکان، اقلیت هاي قومي و مذهبي و 
آزادي  هاي سیاسي، به عقیده من این منش��ور نمي تواند منشور جامعي 
باش��د. من نمي خواه��م وارد 
دعوا هاي سیاسي جناحي شوم 
که متهم به تفکر سیاسي شوم 
چرا که از دید یک جامعه شناس 
و دانش��گاهي ب��ه این مس��اله 
پرداخته ام و چند س��ال است 
که تمام انرژي ام را بر سر تدوین 
سندي درباره حقوق شهروندي 

صرف کرده ام.
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دعوت از روحانی برای سخنرانی روز دانشجو

 س��یدضیاء هاش��می معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: از حجت االسالم 
حسن روحانی رییس جمهور کشورمان برای سخنرانی در مراسم 16 آذر)روز دانشجو( دعوت به عمل آمده 

که جزییات آن به زودی اعالم می شود.

ممنوعیت  اشتغال 
بازنشستگان رای نیاورد

 6 میلیارد تومان 
پاداش برای 50 نفر

کلیات طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری و اش��تغال بازنشستگان 
 در مشاغل اجرایی و س��تادی در صحن علنی مجلس با 131 رای موافق،

 69 رای مخالف و 8 رای ممتنع رای نیاورد و از دستور کار مجلس خارج 
ش��د ، این طرح به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم نیاز به دو سوم آرا 
داشت.بعد از رای نیاوردن کلیات این طرح علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اس��المی خطاب به حجت االس��الم  انصاری  ، معاون پارلمانی و 
محمدباقر نوبخت ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
اظهار داش��ت: دولت باید به دغدغه نمایندگان توجه کند چرا که دغدغه 
درستی است، احساس نمایندگان این اس��ت که افرادی در جریان های 
مختلف وجود دارند که توان و شایستگی الزم را دارا هستند که می توان 

آن ها را به کار گرفت.

علیرضا محجوب،  رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی 
پس از پایان کار تحقیق و تفحص از این س��ازمان در نشس��ت خبری با اشاره 
به اقدامات این کمیته و بررس��ی عملکرد س��ازمان تامی��ن اجتماعی اظهار 
 داشت: متاس��فانه پس از بررس��ی های مختلفی که از این س��ازمان داشتیم

 متوجه ش��دیم که عدم توجه به قانون در س��ازمان تامین اجتماعی نهادینه 
شده است.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از س��ازمان تامین اجتماعی با اش��اره به این 
 که بی توجهی به قانون در این س��ازمان نهادینه ش��ده اس��ت گفت: در یکی

از جلس��ات هیات امن��ای این س��ازمان تصمی��م گرفته می ش��ود برای 50 
 نفر از مدی��ران و معاونان ح��دود 6 میلی��ارد و 243 میلیون پ��اداش در نظر 

گرفته شود.

مرضی��ه افخم س��خنگوی وزارت امور خارج��ه اعالم کرد: 
مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در روزهای 18 و 19 آذر 
در وین اتریش برگزار می شود و این مذاکرات با تفاهم اعضا 
برای اجرای برنامه اقدام مش��ترک خواهد ب��ود.وی افزود: 
مدیران آژانس بین المللی انرژی اتم��ی نیز به عنوان ناظر 
در این مذاکرات حضور خواهند داشت.سخنگوی دستگاه 
سیاست خارجی گفت: یکی از اهداف مهم حضور آژانس به 
عنوان ناظر در مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 این است 

که فهم درست و دقیقی از تفاهم نامه ایجاد کند.
وی در مورد اجرای توافق نامه ایران و 1+5 افزود: باید تمام 
اعضا برای اجرا، آمادگی داش��ته باش��ند. گروه کارشناسی 
ایران و 1+5 باید دیدارهایی داشته باشند و فرآیند آمادگی 
1+5 ممکن اس��ت طوالنی تر باش��د و این یک روند زمانبر 
اس��ت. زمان اجرای تفاهم نامه به آمادگ��ی همه طرف ها 
بستگی دارد. همه جدی هستند. باید شرایط هم آماده شود 
تا روند اجرا ب��ه خوبی پیش رود. به نظر م��ی آید مذاکرات 

وین مفید باشد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره کارشکنی های غربی ها در 
اجرای توافق نامه اش��اره کرد: باید روند اجرای تفاهم نامه 
 ش��روع ش��ود. چنانچه خالف تفاهم اقدامی صورت گیرد،

 اقدام متناسب را انجام می دهیم.

دو سال بعد از سه شنبه معروف آذرماه )هشتم آذرماه سال 
90( که جمعی از دانشجویان وارد س��فارت بریتانیا شدند، 
دیروزسه ش��نبه 11 آذرماه سال 92 آجی ش��ارما از طرف 
انگلیس به ایران می آید تا از اماکن و س��اختمان س��فارت 
انگلیس بازدید کند. او اصالتا ریشه هندی دارد و اولین مقام 
انگلیسی است که پس از دو سال، سفر رسمی به ایران انجام 
می دهد.هش��تم آذرماه س��ال 90 جمعی از دانشجویان در 
سالروز شهادت مجید شهریاری یکی از دانشمندان هسته ای 
ایران، مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کرده و در ادامه 
وارد سفارت شدند. از آن تاریخ به بعد سفارت های دو کشور 
تقریبا در حالت تعطیل قرار گرفت تا این که مهرماه امسال 
در حاش��یه اجالس نیویورک، وزیران خارجه توافق کردند 
طرفین برای ارتقای س��طح روابط دیپلماتیک،کاردارهای 
غیرمقیم معرفی کنند. آجی شارما از طرف انگلیس و محمد 
حس��ن حبیب اهلل زاده از طرف ایران معرفی شدند.اما چرا 
انگلیس کاردار هندی معرفی کرده است؟ آجی شارما اصالتا 
ریشه هندی دارد و از دیپلمات های باسابقه وزارت خارجه 
انگلیس است که با فرهنگ و تاریخ ایران آشناست. عالوه بر 
قرابت های فرهنگی هند و ایران؛ شارما در فاصله سال های 
2007 و 2008 هم سابقه خدمت در س��فارت بریتانیا در 

تهران را به عنوان معاون سفیر داشته است.

 محم��ود احمدی ن��ژاد رییس جمهور س��ابق کش��ورمان طی
 نامه ای حسن روحانی را به مناظره دعوت کرد.

در متن نامه آمده  است:" با آنکه این جانب حتی پس از شنیدن 
گزارش چند روز گذش��ته ش��ما که بر »پایه« انتساب عناوین 
غیرمنصفانه و بی پایه ب��ه دولت های نهم و دهم ش��کل گرفته 
بود-به اقتضای مصالح کشور بنا بر س��کوت داشته و دارم، لکن 
 به احترام تقاضاهای بی شمار گروه های مختلف مردم و از جمله 
صاحب نظران سیاس��ی و اقتصادی، الزم دیدم که از جنابعالی 
دعوت نمایم تا در فضایی کامال دوستانه و صمیمانه، در مناظره ای 
صریح، اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی ابهامات را رفع و 
حقایق ناب را آن طور که هست مورد تصدیق و تاکید قرار دهیم 
تا از فرصت برداشتن گام های بلند و استوار در مسیر رو به جلوی 
کش��ور دریغ نش��ود.این جانب با تاکید مجدد ب��ر لزوم تحکیم 
دوستی ها و حفظ وحدت و همدلی به ویژه در شرایط کنونی، این 
روشنگری را از جهت پاسداشت تالش های گسترده صادقانه و 
کم نظیر همکاران و کارکنان دولت در سراس��ر کشور و نیز قشر 
وسیعی از فعاالن عرصه خدمت در بخش خصوصی وظیفه خود 
می دانم. چرا که بار مسوولیت پیشرفت آتی ایران عزیز عمدتا و 
همچنان بر دوش این عزیزان خواهد بود. بدیهی اس��ت که جفا 
بر این خیل عظیم می تواند خس��ارات جبران ناپذیری را متوجه 

کشور نماید.

در جلس��ه علنی مجلس بررس��ی کلیات ط��رح ممنوعیت به 
کارگیری و اشتغال بازنشس��تگان در مشاغل اجرایی و ستادی 
در دستور کار قرار گرفت.احمد توکلی نماینده مردم تهران در 
مخالفت با کلیات این طرح گفت: من دغدغه همکاران را درک 
می کنم و علت ارایه این طرح را رفتار دولت می دانم زیرا رفتار 
دولت در این زمینه قابل دفاع نیست و اعتدالی در آن وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: استفاده از بازنشستگان 
اس��تثنا بوده و دولت این اس��تثنا را ب��ه قاعده تبدی��ل کرده و 
سالمندان بازنشسته را به کار برگردانده است.وی با تاکید بر این 
که رفتار دولت قابل دفاع نیست، اظهار داشت: اگر دولت از وزیر 
با سابقه استفاده کند اش��کالی ندارد اما نباید مدیر کل آموزش 
و پرورش یک استان، بازنشس��ته 10 سال پیش باشد.توکلی با 
 تاکید بر این که این مشکل را باید با مذاکره با دولت حل کنیم،

 اظهار داشت: رییس مجلس هیاتی را مامور به مذاکره با دولت در 
خصوص این مشکل کند. نباید با تیغ قانون مرتب به سراغ دولت 
برویم، مثل 4 سال اول دولت احمدی نژاد که سعی می کردیم 
با مذاکره مشکالت را حل کنیم.وی با انتقاد از طرح نمایندگان 
گفت: علت تدوین این طرح اس��تفاده دولت از بازنشس��تگان 
س��المند بوده اما این طرح در نهایت ممنوعیت مطلقی را برای 
استفاده از بازنشستگان در سیستم دولتی ایجاد می کند که به 

سیستم مدیریت حرفه ای ضرر می رساند.

امور خارجه دولتسیاست خارجی مجلس

زمان مذاکرات کارشناسی 
ايران و 5+1 

چرا انگلیس کاردار هندی 
به ايران فرستاد؟

 احمدی نژاد  روحانی
 را به مناظره دعوت کرد

درخواست توکلی برای 
مذاکره با دولت
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ضرورت راه اندازی اماکن اختصاصی 
ويژه معلوالن

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اماکن اختصاصی با امکانات 
و تسهیالت ویژه باید برای معلوالن در سطح شهر ها راه اندازی شود.

اصغر آذربایجانی اظهار داش��ت: بح��ث معلوالن به عن��وان یکی از 
آسیب های جامعه مطرح اس��ت و جامعه باید با دیدگاه های روشن 
 در راستای رسیدگی به مشکالت قشر معلول تالش کند.وی با بیان 
این که رس��یدگی به نیاز های معلوالن در مباحث مختلف شهر باید 
دنبال ش��ود، اضافه کرد: تس��هیالت و امکان��ات الزم در بخش های 
مختلف باید برای قشر معلول جامعه فراهم شود.عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان با تاکید بر این که مناسب سازی فضا های شهری و اماکن 
عمومی از مهم ترین نیاز های معلوالن برای حضور در س��طح شهر ها 
است، تصریح کرد: از سال های گذشته تاکنون این موضوع به صورت 
جدی در شهر اصفهان دنبال شده اس��ت اما اقدامات الزم به منظور 
مناسب سازی فضا های شهری باید به صورت گسترده تر انجام شود.

10 قلم داروهای ناباروری هفته آينده 
تحت پوشش بیمه  قرار می گیرد

 مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماع��ی گفت: از هفت��ه آینده حدود
 10 قلم از داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه ای تامین اجتماعی 
قرار می گیرد. س��یدتقی نوربخش درباره تحت پوشش بیمه ای قرار 
گرفتن داروهای ناباروری اظهار داشت: حدود 10 قلم داروی مربوط 
به ناباروری از هفته آینده تحت پوش��ش بیمه تامین اجتماعی قرار 
می گیرد.وی با اشاره به این که تحت پوشش قرار گرفتن این داروها 
در کاهش هزینه ها بس��یار تاثیر گذار اس��ت اف��زود: بخش اعظمی 
از هزینه های درمانی بیمه ش��دگانی که مش��کل نازایی دارند با این 
اقدام کاهش می یابد.به گفته نوربخش، لیست کامل داروهای تحت 
پوش��ش قرار گرفته تامین اجتماعی در بخش ناباروری هفته آینده 
منتشر می شود.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: 
برنامه هایی برای توس��عه و افزایش کیفیت ارایه خدمات درمانی  در 

مناطق محروم نیز داریم.

 فضای سبز 
 حريف آالينده ها نشد 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری اصفهان گفت: 
اگرچه می توان بخش��ی از آالینده ها را با کمک فضای س��بز خنثی 
کرد اما با این حال و حتی با وجود فضای س��بز گسترده نمی توان از 
هجوم تمام این آالینده ها جلوگیری کرد.احمد سلیمانی پور با بیان 
این مطلب اظهار داشت: اهمیت وجود فضای سبز در کاهش آالینده 
ها بر کسی پوشیده نیست به طوری که اگر یک متر مربع فضای سبز 
وجود داش��ته باش��د می توان 27 درصد از آالینده ها را کاهش داد.

وی با اش��اره به این که غیر از آالینده های درونی که مربوط به قطب 
صنعتی اصفهان بوده، آالینده های بیرونی نیز وجود دارد که از سمت 
کشورهای عربی به اصفهان می آید، افزود: مباحث مربوط به حمل و 
نقل و تردد روزانه یک میلیون خودرو در شهر نیز بخشی از آالینده ها 

را به خود اختصاص داده است 

برگزاری »  اولین گردهمايی ايمنی 
مراکز تجاری «

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، این س��ازمان در دو دهه گذش��ته به عنوان پیشتاز کشوری در 
همکاری با مجمع امور صنفی توانسته اس��ت در راستای افزایش ایمنی 
نسبی در مراکز تجاری و ارتقای سطح دانش ایمنی و آتش نشانی شاغلین 

در این گونه مراکز گام های موثری را بردارد. 
مدیرعامل سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفهان 
در این خصوص اظهار داشت: ش��هر اصفهان، اولین شهری است که در 
مباحث ایمنی صنوف بطور جدی در سال های اخیر فعالیت کرده است و 
 از زمان شروع این طرح، میزان حریق و حوادث در این  بخش کاهش قابل 

الحظه ای یافته است. 
آتش��پاد بهزاد بزرگ زاد افزود: آمارها نش��ان می دهند که مراکز عرضه 
کاالیی که طرح ایمنی از این س��ازمان داش��ته اند به دلیل رعایت اصل 
پیشگیری در آن ها دارای هیچگونه حریقی نش��ده اند. وی تاکید کرد: 
طرح پیشگیری صنوف این سازمان برگرفته از قوانین مجمع امور صنفی، 
قانون نظام صنفی و آیین نامه ها و دس��تورالعمل های مصوب است و در 
این طرح کاربری های تجاری به سه بخش کم خطر، میان خطر و پرخطر 

طبقه بندی شده است. 
وی بیان داش��ت: س��ازمان آتش نش��انی اصفه��ان همچنی��ن کتاب 
 تالیف ش��ده خود را ب��ا عنوان »ایمن��ی در مراک��ز تجاری ب��ه انضمام

 دس��تورالعمل های اجرایی جهت جلوگیری از آتش س��وزی در مراکز 
تجاری« در دست انتشار دارد.

شاغل شدن عامل تاخیر 
ازدواج دختران

 رییس بسیج زنان کش��ور معتقد است برداش��تن اولویت 
استخدام زنان مجرد تضمین کننده آینده شغلی و خانوادگی 
دختران مجرد است و این موضوع فرصتی است تا دختران 
حت��ی پ��س از ازدواج نیز ام��کان جذب در دس��تگاه های 
دولتی و غیردولتی را داش��ته باش��ند.مینو اصالنی با بیان 
این مطلب گف��ت: بس��یاری از فعاالن ح��وزه زن از ماده 9 
طرح تعالی خانواده س��وء برداش��ت کرده  و فکر می کنند 
 این ماده در پی حذف زنان از فعالیت های اجتماعی است.

 ای��ن در حالی اس��ت که با تدوی��ن طرح تعال��ی خانواده و 
گنجان��دن م��اده 9 در آن، امی��د در می��ان زن��ان متاهل 
 ب��رای آین��ده ش��غلی ش��ان پ��س از ازدواج بی��ش ت��ر

 می ش��ود.اصالنی تصریح ک��رد: تصور جامعه ام��روز این 
 اس��ت که دختران پ��س از کس��ب دیپلم و لیس��انس در 
 پی کسب شغل برای خود باشند و س��پس ازدواج کنند اما

 نمی دانند که ش��اغل ش��دن منجر به افزایش سن ازدواج 
 در میان جوانان کش��ور م��ی ش��ود و ازدواج را ب��ه تاخیر

 می اندازد.رییس بسیج زنان کش��ور با بیان این که در حال 
حاضر استخدام ها محدود به یک شرایط سنی است، تصریح 
کرد:محدودیت ش��رایط س��نی منجر به این می ش��ود که 
دختران ابتدا در پی کسب ش��غل بوده و بعد به فکر ازدواج 
باشند اما این طرح معادالت را به هم ریخته و منجر به این 
می ش��ود که دختران دیگر نگران آینده شغلی خود حتی 
پس از ازدواج نباش��ند.اصالنی در پاس��خ به این سوال که 
تکلیف زنان مجردی که از س��ن ازدواجشان گذشته است، 
 توضیح داد:  م��اده 9 به ش��کل مطلق به زن��ان مجرد نگاه 
نمی کند بلکه این موضوع بستگی به شرایط افراد، سن آن 
ها و نیاز دستگاه مربوطه در جذب زنان دارد.براساس ماده 9 
طرح جمعیت و تعالی خانواده در تمامی بخش های دولتی و 
غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب دارای مردان صاحب 
 فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس دارای فرزند است.

 به کار گیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت 
عدم وجود متقاضیان متاهل واجد ش��رایط بالمانع اس��ت. 
همچنین در ماده 10 آمده اس��ت 5 سال پس از تاریخ الزم 
االجرا شدن این قانون جذب افراد مجرد به عضویت هیات 
علمی در تمامی دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالی و 
پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمان مدارس در تمام 
مقاطع تحصیلی ممنوع اس��ت تنها در نبودن متقاضی 
متاهل واجد شرایط با تایید باالترین مقام دستگاه جذب 

افراد مجرد بالمانع خواهد بود.
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گشتی در اخبار
ارتقای علمی خبرنگاران ،هدف اصلی خانه مطبوعات اصفهان

منصور گلناری ،دبیر خانه مطبوعات و خبرگزاری های اصفهان گفت: ارتقای سطح علمی اصحاب 
رسانه و اجرای طرح آموزش هدفمند از اهداف اصلی خانه مطبوعات اصفهان است و توسعه بدون 

دانش و اخالق امکان پذیر و پایدار نبوده و اخالق و دین مداری همراه با توسعه مدنظر است.
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 وزیر کشور با اش��اره به عملکرد نیروی 
 گروه  
 انتظام��ی در ح��وزه عف��اف و حجاب، جامعه 

اظهار داشت: متاس��فانه کوتاهی برخی 
دستگاه ها در انجام وظایف شان موجب ش��ده که بار این کار به 
دوش نیروی انتظامی بیفت��د و در موقعیت هایی که نباید نیروی 
انتظامی وارد می شده، وارد شده که این عملکرد آن ها هزینه های 
اجتماعی در پی داشته اس��ت؛ در مقابل در مواقعی که باید وارد 

عمل می شده، خالءهایی وجود داشته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: در زمین��ه آیین عفاف و حجاب 
 تقس��یم مس��وولیت انجام و به دس��تگاه ها ابالغ ش��ده اس��ت

 و دس��تگاه ها باید درب��اره روند اجرایی ش��دن ای��ن قانون در 
حوزه های مربوطه خود پاسخگو باش��ند. رحمانی فضلی افزود: 
نی��روی انتظامی بای��د صیانت کننده فضای عمومی باش��د و در 
محیط های محدود، عفاف و حجاب توس��ط افراد فعال در همان 
حوزه برقرار ش��ود.رحمانی فضلی گفت: مرزهای مناطق غربی و 
شرقی کشور دچار آسیب بوده اند بنابراین تالش کردیم شورای 
امنیت را در ش��رق و غرب به صورت مستمر تش��کیل دهیم و از 
اس��تانداران و مس��ووالن امنیت این دو حوزه در جلسات دعوت 
کردیم. پروژه هایی در این زمینه داریم که در صورت تحقق آن، 
امکان س��رمایه گذاری، اشتغال و ... مهیا می ش��ود.وزیر کشور با 
بیان این که با حضور اشرار و توسعه مواد مخدر در مناطق شرقی 

ایران مواجه شدیم، اظهار داشت: در مدتی که مسوولیت وزارت 
کشور را بر عهده گرفته ام، دو بار به استان سیستان و بلوچستان 
سفر کرده و یک بار با همه فرمانداران مناطق و یک بار با شورای 
 امنیت و ش��ورای تامین استان جلس��ه برگزار کرده ام. همچنین

 بازدید دقیقی از مرز داشته ام.
      ايجاد محدوديت تردد برای اشرار و قاچاقچیان کاال 

در بیش از 95 درصد مرزهای شرقی
رحمانی فضلی تاکی��د کرد:جلوی تردد اش��رار و قاچاق کاال در 
بیش از 95 درصد مرز ش��رقی ایران گرفته ش��ده اس��ت و سایر 
مکان های قابل تردد برای اشرار و قاچاق کاال، مناطق کوهستانی 
 و صعب العبور است. البته تا مرداد ماه س��ال آینده سایر مناطق 

نیز تحت مدیریت جدی قرار می گیرد. 
وزیر کشور با بیان این که در زمینه امنیت حوزه های داخلی کشور 
مش��کل خاصی نداریم، تاکید کرد: باید تالش کنیم بخش هایی 
از حوزه اجتماعی و اقتصادی ک��ه ظرفیت ناامنی دارند را جبران 
کنیم که دست یابی به این هدف با هماهنگی و پیگیری از سایر 

دستگاه ها محقق می شود.
     بر پايی خیريه ها برای حمايت از خانواده های معتادان

وی درب��اره اقدام��ات وزارت کش��ور در 100 روز اخی��ر 
 برای مب��ارزه با م��واد مخدر، گفت: با این مس��اله بس��یار جدی 

مقابله کرده ایم. 

البته عالوه بر بعد مقابله ای، پیش��گیری و صیانت از مردم در این 
حوزه نی��ز اهمیت دارد. ن��گاه ما به مواد مخ��در اجتماعی محور 
است، بنابراین تالش کرده ایم آگاهی های عمومی در این زمینه 
را افزایش دهیم. بدین منظور با رس��انه ها ارتباط برقرار کرده ایم 
و س��من ها فعال تر ش��ده اند، عالوه بر آن خیریه ه��ای متعددی 
برای حمایت از خانواده های معتادان برپا ش��ده اس��ت. البته در 
این حوزه نیز وزارت بهداشت و س��ازمان بهزیستی و هالل احمر 
فعالیت های خوبی را داشته اند اما فعالیت آن ها به مرحله مطلوب 

نرسیده است.
 وزی��ر کش��ور پیش��نهاد داد ک��ه رس��انه ها ، ی��ک س��ازمان
  مردم نهاد قوی در زمینه پیش��گیری و اطالع رسانی مواد مخدر

 راه اندازی کنند.
     ساخت اردوگاه جديد برای اسکان معتادان

وی درباره اقدامات صورت گرفت��ه در حوزه مقابله با مواد مخدر، 
اظهار داش��ت: 555 مورد درگی��ری و عملیات مس��لحانه، 20 
درصد افزایش کش��فیات و انهدام حدود 90 البراتوار تولید مواد 
 مخدر صنعتی از جمله اقدامات انجام ش��ده در حوزه مواد مخدر 
بود. البته 80 درصد از انرژی برای مقابله با این پدیده، در مناطق 
مرزی بود. در ص��د روز اخیر، 16 هزار معتاد  ک��ه در مکان هایی 
مانند پارک ها دیده می ش��وند، جمع آوری و به اردوگاه ها منتقل 
ش��دند؛ البته در ح��ال اح��داث اردوگاه جدیدی برای اس��کان 
 معتادان هس��تیم که 70 درصد از عملیات عمران��ی آن به پایان 

رسیده است.
     جريانات پش�ت پرده، برای بقای تجارت مواد مخدر

 از هر وسیله ای استفاده می کنند
وزیر کشور افزود: بیش از 10 هزار نفر از 16 هزار معتاد جمع آوری 
ش��ده در توزیع مواد مخدر فعال هس��تند و این ام��ر به معنای 
 معتاد شدن تعداد بیش تری از افراد از س��وی آنان است. در کل 
مواد مخدر پدیده ای اس��ت که س��ود سرش��اری دارد. بنابراین 
جریانات پش��ت پرده برای بقای ای��ن تجارت از هر وس��یله ای 

استفاده می کنند.
     اعتیاد زنان خطرناک تر از مردان است

وزیر کشور با بیان این که اعتیاد زنان از5/6 درصد به 9/8 درصد 
افزایش یافته است، گفت: اعتیاد زنان خطرناک تر از مردان است، 
چرا که آنان وظیفه تربیت فرزندان را بر عهده دارند و متاس��فانه 
نهادهای حمایتی ب��ه علت اعتی��اد، آنان را تحت پوش��ش قرار 
نمی دهند، این در حالی است که این افراد را باید در اولویت اول 
قرار دهند. اگر دست به دست هم دهیم می توانیم در حوزه کاهش 

تقاضا، عملکرد موثری داشته باشیم.

با انتقاد از کوتاهی برخی دستگاه ها در حوزه عفاف و حجاب
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 مش��اور عالی س��ازمان س��نجش از آغاز ثبت نام آزمون سراس��ری س��ال 93 از روز شنبه 
)16 آذرماه( خبر داد.دکتر حس��ین توکلی در گفت وگو با خبرنگار »دانشگاهی« ایسنا، با 
بیان این که ثبت نام این آزمون تا روز ش��نبه 23 آذر ادامه خواهد داش��ت، گفت: ثبت نام 
 ww.sanjesh.org  در این آزمون منحصرا از طریق س��ایت سازمان سنجش به نش��انی
انجام می ش��ود.وی افزود: با توجه به این ک��ه پرداخت هزینه ثبت ن��ام منحصرا به صورت 
اینترنتی صورت می گیرد، داوطلبان باید با کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت 
 الکترونیکی آن ها فعال اس��ت با مراجعه به س��ایت سازمان سنجش نس��بت به پرداخت
  مبلغ106 هزار ریال به عنوان وجه ثب��ت نام و دریافت اطالع��ات کارت اعتباری ثبت نام

 )ش��ماره س��ریال 16 رقمی( اقدام کنند.توکلی درب��اره نحوه خری��د کارت اعتباری ثبت 
 نام تصریح کرد: به منظور رفاه ح��ال ثبت نام کنندگان لینک پرداخ��ت هزینه ثبت نام از

 11 آذرماه فعال ش��ده و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان نسبت به دریافت 
اطالعات کارت اعتباری اقدام کنند.مشاور عالی سازمان س��نجش درباره ثبت نام در دو یا 
س��ه گروه آزمایش��ی گفت: داوطلبانی که عالوه بر ثبت نام در یکی از گروه های آزمایشی 
عاله مند به ش��رکت در گروه آزمایش��ی هنر ی��ا زبان نیز هس��تند باید برای ش��رکت در 
گزینش هر یک از گروه های آزمایش��ی مربوطه نیز مبلغ 106 هزار ری��ال دیگر پرداخت و 
 اطالعات کارت اعتباری جدید را دریافت کنند. وی همچنین درباره داوطلبان رش��ته های 
دانشگاه های پیام نور و غیر انتفاعی نیز، اظهار داشت:چنانچه داوطلب عالقه مند به شرکت 
 در گزینش رشته های پیام نور و غیرانتفاعی نیز باش��د، الزم است نسبت به پرداخت مبلغ

 58 هزار ریال از طریق سایت اقدام کند.

مشاور عالی سازمان سنجش:

آغاز ثبت نام کنکور 93 از 16 آذر
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  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژ ه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی 
و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد .

مهلت تحویل اسناد   به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 1392/9/23 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه   : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1392/9/24 

دریافت اسناد :  سايت  اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :    0311-6680030

تضمین) ریال ( برآورد) ریال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

92-3-345
لوله گذاری فاضالب شهرسده لنجان انتهای 

 بلوار امام حسن و امام خمينی و 
شهرک احمد آباد

جاری) از محل 
اعتبارات مشاركت 

فوالد مباركه (
12/074/861/597407/000/000

لوله گذاری فاضالب مباركه - اسماعيل ترخان 92-3-346
جاری) از محل 

اعتبارات مشاركت 
فوالد مباركه (

8/825/751/704308/800/000

 نوبت  اول
 شرکت ملی گاز ایران

 شرکت گاز استان اصفهان
سهامی خاص

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 م الف 9618روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، نگهداری ، بهره برداری و تعميرات تاسيسات گازرسانی و خدمات كنتور خوانی و توزيع صورتحساب 
مشتركين ، وصول مطالبات و خدمات عمومی در سطح شهرستان های داران ، بوئين و مياندشت ، فريدونشهر، چادگان و توابع 

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/9/25 

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه شهرستان داران: 297/000/000  ريال )دويست و نود و هفت ميليون ريال (                                              کدفراخوان : 1344319                                                           

5- میزان تضمین شرکت در مناقصه شهرستان بوئین و میاندشت : 234/400/000 ريال ) دويست و سی چهار ميليون و چهار صد هزار ريال (                                                                                                                

کد فراخوان : 1344328

6- میزان تضمین شرکت در مناقصه شهرستان فریدونشهر : 206/500/000 ريال ) دويست و شش ميليون و پانصد هزار ريال (    کد فراخوان : 1344344                                                      

7- میزان تضمین شرکت در مناقصه شهر ستان چادگان: 224/000/000 ريال ) دويست و بيست و چهار ميليون ريال (                                کد فراخوان: 1344338
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 نوبت  اول

شهردار اصفهان
  سازمان نوسازی و بهسازی و شهر اصفهان

آگهی مناقصه

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان خرید و حمل سنگ از نوع تراورتن کرم روشن صیقل 
 ) حکمی ( معدن عباس آب��اد را جهت پروژه A6 می��دان امام علی ) ع ( اصفه��ان به مناقصه

 می گذارد . 
لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ نشر این آگهی لغایت ده روز پس از انتشار آگهی 
نوبت دوم ، جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان واقع در خیا بان ابن سینا، مقابل 

بانک ملی ، کوچه کد خدا ، بن بست دوم مراجعه نمایند .
تلفن تماس : 0311-4484892-4                                                                                                                                    

SMS



چهره روزيادداشت

 بهره گیری از پساب تولیدی
 در آب و فاضالب لنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از بهره گیری از پساب 
تولیدی در شرکت آب و فاضالب در لنجان خبر داد.

محمدعلی طرفه در مراس��م آغ��از عملیات اجرایی احداث ش��بکه 
جمع آوری و خ��ط انتقال فاضالب ش��هر زاینده رود اظهار داش��ت: 
س��ال جاری از س��وی رهبر معظم انقالب ، س��ال حماسه سیاسی 
 و حماس��ه اقتصادی نام گذاری ش��ده اس��ت که حماس��ه سیاسی 

در سال جاری در ابعاد داخلی و خارجی به وقوع پیوست.
 وی اف��زود: حضور پرش��ور م��ردم در انتخاب��ات یازدهمی��ن دوره 
ریاس��ت جمهوری بستر تحقق حماسه سیاس��ی را در کشور فراهم 
ساخت و موفقیت های اخیر در حوزه سیاست خارجی منجر به تحقق 

حماسه سیاسی در بعد خارجی شده است.
معاون عمرانی استاندار درخصوص تحقق حماسه اقتصادی تصریح 
کرد: دستگاه های اجرایی در صدد هس��تند با همکاری مردم زمینه 

تحقق حماسه اقتصادی را مهیا سازند.
وی با اش��اره به آغاز اجرای عملیات احداث شبکه جمع آوری و خط 
انتقال فاضالب ش��هر زاینده رود، ابراز داش��ت: برای نخستین بار در 
کشور تامین اعتبار اجرای پروژه ای به این شیوه صورت می گیرد؛ به 
نحوی که طی توافق نامه ای مقرر شد بخش خصوصی با بهره گیری 
از پساب تولیدی در شرکت آب و فاضالب احداث 51 کیلومتر شبکه 
فاضالب در این ش��هر و 240 کیلومتر ش��بکه فاضالب در لنجان را 

اجرا کنند.

 بهره برداری از طرح گازرسانی
 به دو روستای باغبهادران

    مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: طرح گازرسانی به دو 
روستای حاج الوان و قلعه ترکی واقع در بخش باغبهادران شهرستان 

لنجان مورد بهره برداری قرار گرفت.
سعید مومنی با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: با بهره برداری از 
این طرح که با اعتب��اری بالغ بر3/5 میلیارد تومان به انجام رس��ید، 
تمام شهرها و روستاهای شهرستان لنجان از نعمت گاز برخوردار و 
این شهرستان به جمع شهرستان های سبز استان اصفهان پیوست.  
وی ادامه داد: اجرای 12 کیلومتر خ��ط تعذیه فوالدی، 1۸کیلومتر 
عملیات شبکه گذاری فوالدی و پلی اتیلن، 100انشعاب پلی اتیلن، 
ساخت و نصب یک ایستگاه TBS، یک ایستگاه CGS/TBS و یک 
ایستگاه CPS ازجمله تاسیساتی است که در راستای گازرسانی به 

این دو روستا عملیاتی شده است.  
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان تصریح کرد: با گازرسانی به 
این 2 روستا با 100 خانوار تمامی روستاها و شهرهای این شهرستان 
از نعمت گاز طبیعی بر خوردار ش��دند و تعداد مشترکان گاز در این 

شهرستان به ۷۶ هزار مشترک رسید.

 ورود کشتی های ايران
 به خطوط اروپا دوباره ممنوع شد

مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران درباره مصوبه جدید اتحادیه اروپا 
گفت: با وج��ود توافق صورت گرفته در مذاک��رات اخیر ژنو که مقرر 
 ش��د تحریم جدیدی علیه ایران وضع نش��ود، اتحادیه اروپا با صدور

 مصوبه ای ورود کش��تی های ایران را به خطوط اروپا ممنوع اعالم 
کرده است!محمدحسین داجمر اظهارداش��ت: احتمال می رفت با 
لغو تحریم های صنایع پتروشیمی، نفت و خودرو، حمل و نقل مواد 
اولیه و صنایع مرتبط که با کشتی صورت می گیرد، کشتیرانی بتواند 
نقش موثری ایفا کند.وی تصریح کرد: با وضع مصوبه تحریمی جدید 
حمل و نقل کاالهای صنایع پتروشیمی، نفت و خودرو توسط ناوگان 

کشتیرانی ایران صورت نخواهد گرفت.

 هامبورگ ايرويز آلمان برای پرواز
 به ايران قرارداد امضا کرد

یک آژانس گردشگری سوئدی قراردادی را با هامبورگ ایرویز آلمان 
برای پرواز به ایران امضا کرد.

به نقل از پایگاه تخصصی سی اچ اوی ایشن، یک آژانس گردشگری 
سوئدی اقدام به امضای قراردادی با هامبورگ ایرویز آلمان برای پرواز 
به ایران کرده اس��ت.ایران پرواز بین فرودگاه آرالندای اس��تکهلم و 
فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود.هامبورگ ایرویز نخستین 
پرواز خود به ف��رودگاه امام خمینی تهران را ب��ا ایرباس ای 320 در 
2۸ نوامبر )۷ آذر( انجام داده است. شرکت هواپیمایی آسمان ایران 
 اخیرا پرواز خود در این مسیر را که با ایرباس ای 340 انجام می شد

  به طور موق��ت متوقف کرده اس��ت. ای��ن هواپیما تح��ت عملیات 
یک ماهه تعمیر قرار دارد.

بر اس��اس این گزارش پرواز خطوط هواپیمایی هامبورگ به ویژه با 
هدف سفر ایرانیان مقیم سوئد به کشورشان انجام می گیرد. 

تولید گندم ۱۴ میلیون تن نیست

 افزايش قیمت نان 
بستگی به بودجه ۹۳ دارد

 مدی��ر کل دفت��ر غ��الت، حبوب��ات ونبات��ات علوفه ای 
وزارت جه��اد کش��اورزی از نهایی نش��دن رق��م تولید 
گندم در سال جاری و درس��ت نبودن تولید 14 میلیون 
تن خبر داد و گف��ت: افزایش قیمت نان و آرد بس��تگی 
 به سیاس��ت های یارانه ای دول��ت در بودجه س��ال ۹3

 دارد.
 دالور حیدرپ��ور در مورد حج��م تولید گندم در س��ال 
جاری و این که آیا واقعا 14 میلیون تن گندم تولید شده 
است، اظهار داشت: رقم 14 میلیون تن درست نیست و 
این میزان تولید نشده اس��ت ولی رقم اصلی و نهایی آن 
هنوز مشخص نیست. البته هنوز تناقض هایی در آمار ها 
 وجود دارد ولی درحال بررس��ی تعیین نرخ نهایی گندم

  هس��تیم و پ��س از آن میزان تولی��د را اع��الم خواهیم 
کرد.

افزاي�ش قیم�ت ن�ان و آرد در انتظ�ار 
سیاست های يارانه ای دولت در بودجه ۹۳

وی در مورد  قیمت 1050 تومانی تضمینی گندم برای 
سال ۹3 و اثر آن بر قیمت نان و آرد در سال آینده گفت: 
دولت قصدی برای افزایش قیمت نان و آرد در سال جاری 
ندارد ولی برای سال آینده نیز باید دید چه سیاست هایی 
در بودج��ه در نظر گرفته می ش��ود و این ک��ه در بخش 
سیاس��ت های یارانه ای، دولت چه مواردی را مورد توجه 

قرار می دهد.
مدیر کل دفتر غالت، حبوب��ات ونباتات علوفه ای وزارت 
جهاد تصریح ک��رد: تاکنون جلس��ه ای در مورد افزایش 
قیمت نان و آرد در س��ال آینده نداش��ته ایم و صحبتی 

نشده است.
حیدرپور در مورد وضعیت کش��ت جو نیز خاطر نش��ان 
کرد: تا ۶ آذر ماه یک میلیون و 2۸0 هزار هکتار جو کشت 
شده که این رقم در مقایسه با س��ال قبل تغییری نکرده 
 است و پیش بینی می کنیم که با توجه به نرخ تضمینی

 ۷۸0 تومان و اس��تقبال کش��اورزان، میزان کش��ت نیز 
همانند سال گذشته باشد.

 وی در پایان از توزیع 2۷ هزار تن بذر گواهی ش��ده جو
  خب��ر داد و گف��ت: ت��دارکات الزم برای کش��ت پاییزه 
انجام و حدود 250 هزار تن کود فسفاته نیز در بنادر وارد 

شده که در حال توزیع بین استان ها است.

تولید و توزيع سوخت 
پاک در شهر اصفهان

قیمت انار و هندوانه 
افزايش نمی يابد

با راه اندازی اولیه واحد های بنزین ساز شرکت پاالیش نفت  اصفهان و تولید 
بنزین سوپر بس��یار مرغوب، امروز برای نخستین بار 3 میلیون لیتر به منظور 
 توزیع در بین جایگاه های س��وخت ش��هر اصفهان، تحویل ش��رکت پخش 
فراورده های نفتی گردید. روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم 
این رویداد مهم، تصریح نمود: بهره برداری از 2 واحد مجتمع بنزین سازی که 
واحد س��وم و نهائی آن نیز تا چند ماه آینده در مدار تولید قرار خواهد گرفت 
در راستای حفظ و کمک به محیط زیست و کاهش آالیندگی هوا به ویژه در 

کالنشهر اصفهان، توسط متخصصان توانمند این شرکت انجام گرفته است.
بنا بر همین گزارش بنزین سوپر بسیار مرغوب به عنوان سوخت پاک با کمترین 
آالیندگی در حد استانداردهای جهانی در شرکت پاالیش نفت اصفهان تولید 
شده است و این شرکت آمادگی کامل دارد که پاسخگوی نیاز تمام جایگاه های 

استان اصفهان باشد.

رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار گفت: با وجود کاهش انار 
و هندوانه موجود در انبار، تالش می کنیم تا قیمت ها برای ش��ب یلدا افزایش 
نداشته باشد. ناصر اطرج در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در ارتباط 
 با قیمت ان��ار در بازار، اظهار داش��ت: در حال حاض��ر هر کیلو ان��ار در بازار از 
2 هزار و 500 تومان تا یک هزار تومان، بسته به نوع انار، فروخته می شود.وی 
افزود: انار واردش��ده به اصفهان، از یزد، فارس، شهرضا و مقدار کمی از سمت 
اردستان و همچنین از نجف آباد اس��ت.رییس اتحادیه عمده فروشان میادین 
می��وه و تره بار تصریح کرد: این محصول مدت ها اس��ت ک��ه به همین قیمت 
بوده و افزایشی نداشته که تالش می کنیم تا قیمت آن را برای شب یلدا ثابت 
نگهداریم.اطرج با بیان این که دو نوع هندوانه در ب��ازار وجود دارد، بیان کرد: 
هندوانه های پوس��ت خط دار که از دزفول وارد می شود، به صورت انبار بوده و 

رو به اتمام است و هر کیلو بین 300 تا 150 تومان در بازار به فروش می رسد.

سخنگوی س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از 
توافق میان مخابرات و وزارت ارتباطات برای بازگشت نرخ 
مکالمات تلفن ثابت به رقم قبل از سال ۹0 خبر داد و گفت: 
مخابرات از این پس مکالمات تلفن ثابت مشترکان را به ازای 

هر پالس 44/۷ ریال محاسبه می کند.
جهانگیر اسدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این 
که س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی هر گونه 
افزایش نرخ مکالمات در ح��وزه تلفن ثاب��ت را غیرقانونی 
 اعالم کرده اس��ت، اظهار داش��ت: بر اس��اس پیگیری های

 به عمل آمده از س��وی ای��ن س��ازمان و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، ش��رکت مخابرات ای��ران ملزم به اصالح 

تعرفه مکالمات مشترکان تلفن ثابت شده است.
وی با بیان این که نرخ مکالمات تلفن ثابت بر مبنای آخرین 
مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات ب��ه ازای هر 
پالس 44/۷ ریال در نظر گرفته شده است، ادامه داد: شرکت 
مخابرات ایران بر اس��اس دس��تورالعمل ش��ورای رقابت از 
اسفندماه س��ال ۹0 به ازای هر پالس مکالمه مبلغ 51/03 
 ریال و از اس��فند س��ال ۹1 به ازای هر پالس مکالمه مبلغ 
5۸ ریال از مش��ترکان دریاف��ت کرده که ای��ن دریافت ها 
غیرقانونی بوده و ملزم به بازگرداندن این مبالغ به مشترکان 

مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران سقف بودجه 
۹3 را معادل 1۸0 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 
بودجه باید شرایطی را داشته باشد که رکود فعلی اقتصاد 
ایران را به رونق تبدیل کند. یحیی آل اس��حاق در نشست 
امروز هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن 
تهران با تقدیر از دولت برای تنظیم و ارایه به موقع بودجه 
سال ۹3 کل کش��ور به مجلس گفت: در این میان رویکرد 
بودجه بسیار مهم است چرا که بودجه جدای این که صورت 
دخل و خرج دولت است اما به دلیل این که در تمام سطوح 
اقتصاد مل��ی تاثیرگذار اس��ت باید به دقت تنظیم ش��ود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این 
میان انتظار ما این است که بودجه در مسیر اهداف، ابزارها 
و سیاس��ت گذاری های دولت باش��د و هماهنگی بهتری 
میان بودجه و اهداف بیان ش��ده از سوی دولت در اقتصاد 
وجود داش��ته باش��د.وی تصریح کرد: رویکرد بودجه باید 
بر اساس واقعیات باش��د چرا که بودجه غیرواقعی قابلیت 
اجرا ندارد. بودجه باید بر اس��اس اهداف اساسی کمک کار 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد چرا 
که واقعیت این اس��ت ک��ه بودجه باید در زمینه س��ازی و 

بسترسازی اصل 44 نقش کلیدی ایفا کند.

با تغیی��ر در طراح��ي محصول ف��والد تولی��دي در ناحیه 
 فوالدس��ازي و ریخته گري مداوم فوالد مبارک��ه و ارتقای
23 درص��دي کیفی��ت س��طحي تخت��ال س��االنه   

 15۷ میلیارد ریال سودآوري حاصل شد.
رییس برنامه ریزي و کنترل تولید فوالدسازي و ریخته گري 
مداوم فوالد مبارکه با تایید این مطلب گفت: کیفیت داخلي 
3414 که در اس��تاندارد بین الملليDIN 1۷100 آلمان 
معادل St3۷ مي باشد، در دسته بندي فوالدها از نظر درصد 
کربن در گروه فوالدي متوسط کربن مي باشد و از آن جایي 
که محدوده درصد کربن آنالیز شیمیایي این فوالد، آن را در 
زمره فوالدهاي حساس به ترک در فرآیند تولید تختال در 
ماشین هاي ریخته گري مداوم قرار مي داد، در صورت وجود 
کوچک ترین مش��کل در فرآیند تولید این محصول، باعث 
تولید تختال با درص��د باالي عیب ترک طول��ي در فرآیند 
ریخته گري مي گردی��د. وي در همین رابط��ه ادامه داد: با 
 توجه به این که در فوالد مبارکه، س��االنه بالغ بر یک و نیم

 میلیون تن تختال تولید شده از همین نوع محصول تولید 
مي  شد لذا بروز این ترک هاي طولي هزینه هاي ناخواسته 
زیادي در ناحیه فوالدسازي و ریخته گري مداوم به شرکت 

تحمیل مي کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر لزوم بازنگری در 
شرایط قرارداد خودروس��ازان خارجی، گفت: خودروسازان 
خارجی برای حضور دوباره در بازار ایران باید خودروهای با 

کیفیت باال و قیمت مناسب عرضه کنند.
وی اظهار داشت: حضور خودروسازان خارجی در ایران باید 
به صورت مش��روط صورت گیرد، به طوری که در قرارداد با 
این ش��رکت ها بر لزوم کیفیت باال و قیمت مناسب خودرو 

تاکید شود.
وی با تاکید ب��ر ل��زوم بازنگ��ری در قرارداد ش��رکت های 
خودروس��از ایرانی با طرف های خارجی، گفت:  شرکت های 
خارجی باید خودروهای خود را با همان کیفیت و قیمتی که 
در خارج از ایران ارایه می کنن��د، به مصرف کنندگان ایرانی 
عرضه کنند. طاهری با بیان این که در حال حاضر شرکت های 
فرانس��وی مانند پژو خودروهای خود را در مدل های متنوع 
به بازارهای جهان��ی عرضه می کنن��د، اظهار داش��ت:  اگر 
محصول این شرکت با همان کیفیت عرضه شده در خارج و با 
قیمت مناسب به بازار ایران عرضه شود، امکان رشد صنعت 

خودروسازی کشور فراهم خواهد شد.
وی ادام��ه داد: کیفی��ت خودروهای تولیدی با مش��ارکت 
شرکت های خارجی باید به روز رسانی شود و برای حضور این 

شرکت ها در ایران، شرط و شروط مشخص شود.

بودجه فوالدمخابرات خودرو

 بازگشت نرخ مکالمات 
تلفن ثابت به سال ۹0

 سقف ۱80 هزار
 میلیارد تومانی بودجه 

ارتقای 2۳ درصدي کیفیت 
سطح در تولید تختال

لزوم بازنگری در قرارداد 
خودروسازان خارجی

اخبار کوتاه

ديدگاه 

۴
افزایش 40 درصدی صادرات کاالی صنعتی و شیمیایی ازاستان

   مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان گفت: طی ۸ ماهه امس��ال  حدود یک میلیون و 234 ه��زار و 45۸ تن کاالي 
 صنعتي و شیمیایي از اس��تان اصفهان به خارج از کش��ور صادر شده که نسبت به سال گذش��ته 40 درصد رشد 

داشته است.
 آب جیره بندی

 نمی شود 
رحیم میدانی 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

فعال بحث جیره بندی آب مطرح نیست. مهم وضعیت نامناسب منابع 
 آب کش��ور و همچنین احتمال جیره بندی در برخی از شهرها به ویژه 
کالن شهرها می باش��د. باید گفت پیش بینی هواشناسی بارش نرمال 
طی ماه های آینده است اما صحبت جیره بندی را فعال نداریم و موضوع 
هشدار به مصرف کنندگان را مطرح کرده ایم.  هم اکنون به دلیل افت 
ش��دید ذخیره آب سدهایی 
مانند زاینده رود، دوس��تی و 
اکباتان با مش��کل کمبود آب 
همراه هستیم،ش��اید یکی از 
تدابی��ر درباره اصفه��ان این 
باش��د که به بخش کشاورزی 
آب ندهی��م و دولت به طریق 
دیگ��ری ب��رای کش��اورزان 

جبران کند. 
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اجباری شدن امضای دیجیتال،  الکترونیکی شدن خدمات صدور 
دس��ته چک، پیچیده ش��دن کالهبرداری های بانکی و انتش��ار 
 دوسری اوراق مشارکت الکترونیکی تا پایان سال مهم ترین اخبار

 مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی بود.ناصر حکیمی  در یک 
نشست خبری به تش��ریح طرح های جدید بانک مرکزی در حوزه 
خدمات الکترونیک پرداخت و اظهار داش��ت: قرار است در آینده 
نزدیک 4 طرح توس��ط بانک مرکزی راه اندازی شود که اولین آن 
 ها درگاه واحد پرداخت اینترنتی است که بنا است از اوایل دی ماه

 به صورت کامل و از آذرماه به صورت پایلوت اجرایی ش��ود.وی با 
بیان این که این طرح برای حفاظت منافع مردم و س��پرده گذاران 
است، تصریح کرد: در این طرح موضوع اصلی مقابله با جعل سایت 
 است. بر همین اس��اس آدرس shaparak.ir راه اندازی شده تا

 استفاده کنندگان با مراجعه به این سایت از این خدمت بهره مند 
شوند.این مقام مس��وول در بانک مرکزی، س��امانه یا خزانه بانک 
مرکزی را با عن��وان طرح دوم مورد اش��اره ق��رار داد و افزود: این 
طرح»تابا« است و پایا متصل می کند؛ با راه اندازی این طرح مسایل 
و مشکالت اوراق مشارکت متعارف درج خواهد شد.حکیمی  با تاکید 
براین که در اوراق مش��ارکت الکترونیکی پرداخت سود به صورت 
خودکار به حساب دارنده اوراق واریز می شود ادامه داد: همچنین 
در زمان سررس��ید اوراق وجه مربوطه به اصل اوراق مشارکت به 
حس��اب دارنده واریز خواهد ش��د.وی از انتش��ار یک سری اوراق 

مشارکت الکترونیکی تا پایان سال در سایر بانک های عامل خبر داد 
و تصریح کرد: »سامانه تابا« تسویه اوراق بهادار الکترونیکی است 
که هم اکنون با عنوان سامانه جدید خزانه  مرکزی اوراق است که 

اوراق مربوط به مشتریان را ثبت می کند.

      امضای ديجیتال اجباری شد 
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباط��ات بانک مرکزی همچنین از 
اجباری شدن گواهی نامه های امضای دیجیتال تا نیمه بهمن امسال 
خبر داد و گفت: برای تراکنش های باالی 15 میلیون تومان از طریق 

اینترنتی امضای دیجیتال اجباری خواهد شد.
وی البته این نکته را مورد اش��اره قرار داد که قرار اس��ت دو بانک 
برای ایجاد دفات��ر ثبت نام گواه��ی دیجیتال اقدام کن��د تا مردم 
به راحتی نس��بت به ثبت ن��ام امض��ای دیجیتال اق��دام نمایند.

حکیمی ادام��ه داد: ش��اید امضای دیجیت��ال برای تم��ام مردم 
 کاربرد نداش��ته باش��د ، مردم می توانند تراکنش ه��ای کم تر از

15 میلی��ون تومان را با کارت و حس��اب اینترنت��ی بدون امضای 
دیجیتال انجام دهند.وی هدف امضای دیجیتال را قانومند کردن 
تراکنش های باالی مشتریان تجاری دانس��ت و اظهار داشت: در 
 طرح نماد » امضای دیجیتال« هر فرد با عنوان یک شخص حقیقی

 یک بار باید در مرکز ثبت گواهی را دریافت کند و نیازی نیس��ت 
از تمام بانک ها نس��بت به دریافت گواهی امضای دیجیتال اقدام 

کند؛ اگر مش��تری در چند بانک حس��اب دارد می تواند با دریافت 
یک گواهی امضای دیجیتال از خدمات تمامی بانک ها اس��تفاده 
کند.مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی ادامه داد: 
هم اکنون برای افتتاح حساب جدید مردم نیازمند مراجعه حضوری 
به شعبه هس��تند اما اگر گواهی امضای دیجیتال در اختیار مردم 
قرار گیرد بانک ها اطمینان حاصل می کند که مشتری چه کسی 
است و از این طریق تمام خدمات حضوری می تواند بدون مراجعه 

به شعبه ارایه شود.
حکیمی  با تاکید بر این که مش��تریان دارای تراکنش کم تر از 15 
میلیون تومان هم می تواند گواهی امضای دیجیتال دریافت کنند، 
ادامه داد: هم اکنون در حال رایزنی با چند بانک هستیم ولی هنوز به 
جمع بندی نهایی نرسیده ایم؛ به محض نهایی شدن بانک ها اسامی 

آن ها را اعالم خواهیم کرد.

      چ�کاوک ب�ه نظ�ام بانک�ی می آيد/ الش�ه چ�ک از
 خدمات بانکی حذف می شود

این مقام مس��وول در نظام بانک��ی در ادامه گفت وگ��وی خود با 
خبرنگاران از راه اندازی س��امانه چکاوک خبر داد و گفت: سامانه 
چکاوک مربوط به چک و اسناد معمولی کاغذی است، با این سامانه 
مبادالت چک در داخل کش��ور الکترونیکی می ش��ود.وی با بیان 
این که توافقاتی ص��ورت گرفته تا چک به صورت الش��ه فیزیکی 
مورد معامله قرار نگیرد، تصریح کرد: تا اواخر فروردین ۹3 و اوایل 
اردیبهش��ت ۹3 این طرح در تمام بانک ها اجرایی خواهد ش��د؛ با 
اجرای این طرح زمانی که چک به حس��اب فرد خوابانده می شود 
الشه چک دیگر مورد مبادله قرار نمی گیرد و این جا است که امضای 

دیجیتال اهمیت پیدا می کند.
مدیرکل فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات بانک مرک��زی با تاکید 
بر این که س��امانه چکاوک چند مولف��ه مهم دارد ک��ه به تدریج 
اثرات خود را نش��ان می دهد اف��زود: یکی از موضوعات��ی درباره 
 چ��ک مط��رح اس��ت ان��دازه و ابع��اد دس��ته چک ها اس��ت که 
در همین باره تعامالت خوبی را با سازمان استاندارد انجام دادیم و 
قرار بر این شد استاندارد واحدی برای عنوان چک های بانکی لحاظ 
شود.وی البته جایگزین دس��ته چک های جدید را به جای دسته 
چک های قبلی زمان بر دانست و تاکید کرد: این فرآیند یک سال 
طول می کشد؛ با سامانه چکاوک صدور دسته چک متحول شده 
و از طریق اینترنت هم می توان درخواست دسته چک داد و دیگر 

نیازی به مراجعه حضوری  در شعب نخواهد بود.

      پیامک استعالم چک را از بانک مرکزی بگیريد
این مقام مسوول در بانک مرکزی همچنین از دستاورد دیگر سامانه 
چکاوک خبر داد و گفت: مردم می توانند با ارس��ال س��ریال چک 
دریافتی به بانک مرکزی استعالم وضعیت صادرکننده چک مبنی 
بر این که وی دارای چک برگشتی اس��ت یا خیر را دریافت کنند؛ 
برای این کار باید به بانک مرکزی پیامک ارسال شود و پاسخ نیز به 

صورت پیامکی داده خواهد شد.

بانک مرکزی تشريح کرد: صدور چک با شیوه جديد

 امضای الکترونیک از بهمن اجباری می شود

کالهبرداری بانکی پیچیده شد
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اتاق موسیقییادداشت

هفت

پژمان بر صحنه تئاتر
پژمان جمشیدی که با سریال »پژمان« معرفی ش��د، این بار بازی در صحنه تئاتر را تجربه می کند.این 
بازیگر و فوتبالیست این روزها همراه با بهاره رهنما در حال تمرین نمایش »بادی که تو را خشک کرد، مرا 

برد« با کارگردانی علی نرگس نژاد است.

5

 حضورعناصر اصلی داستان
 در قلمستان  

عناصر اصلی داستان نویس��ی توسط
علی عباس��ی در مرکز آفرینش های  

 ادب��ی قلمس��تان تدریس می ش��ود.
س��ید احمد مرتضوی اظهار داش��ت: 
کارگاه آموزشی شعر، داستان نویسی 
در این مرک��ز برای عالق��ه مندان به 
ادبیات داس��تان و شعر سرایی تدارک 
دیده ش��ده اس��ت. وی افزود: کارگاه 
داستان نویس��ی وی��ژه دانش آموزان 
مقطع راهنمایی و دبیرستان است که مهارت های داستان نویسی به این 
مقاطع آموزش داده می شود. مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان گفت: 
کارگاه شعر سرایی ویژه دانش آموزان راهنمایی، دبیرستان و دانشجویان 
است که مبانی سرودن شعر توسط پانته آ صفایی و سایر اساتید آموزش 
داده می ش��ود. وی با بیان این که در دوره جدید کالس های قلمس��تان 
اصفهان شاهد تحولی ویژه در برگزاری کالس های جدید و مفید آموزشی 
هستیم، اظهار داشت: به روزرسانی آموزش یکی از اهداف این مرکز است 
که تاکنون محقق شده است مرتضوی افزود: در قالب دو کارگاه جداگانه 
روایت شناسی در داستان و تخیل شناسی در داستان در مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان برگزار می شود. وی گفت: کارگاه روایت شناسی در داستان 
 صبح روزهای پنج شنبه و تخیل شناس��ی در داستان بعد از ظهر روزهای 

پنج شنبه برگزار می شود. 

نقاشی پاییز در هامون 
گالری هامون در نمایش��گاه تازه خود 
میزبان نقاشی های پاییزی جمعی از 
هنرمن��دان مختلف اس��ت.مدیر این 
گالری با بیان این مطلب گفت: پس از 
 اع��الم فراخ��وان »پایی��ز ب��ه روایت

 رنگ ها« و ارسال آثار بسیار زیادی از 
هنرمن��دان ش��هرهای مختلف مثل 
 ته��ران، ش��یراز، ش��مال و ... حدود 
۱۲۰ کار به دست ما رسید که به دلیل 
 محدودیت فضا تنها م��ی توانیم ح��دود ۳۰ کار را به نمای��ش بگذاریم. 
هامون بادپر ادامه داد: انتخاب واقعا برای ما آسان نبود زیرا هر هنرمند چند 
 کارارس��ال کرده بود و برخ��ی از هنرمندان تمام آثارش��ان خ��وب بود. 
او دررابط��ه ب��ا ویژگی خ��اص این نمایش��گاه افزود: ش��اید تن��وع نگاه 
چشمگیرترین ویژگی این نمایشگاه باشد. این نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۰ آذر  

در گالری هامون برپاست.

بانوان در کتابخانه اختصاصی 
نخستین کتابخانه اختصاصی بانوان در 
اصفه��ان به همت س��ازمان فرهنگی 
تفریحی ش��هرداری اصفه��ان افتتاح 
شد.با افتتاح کتابخانه بانوان وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
 اصفهان ب��رای اولین ب��ار در خیابان

 آل محمد کتابخان��ه ای جهت بانوان 
اصفهانی به شکل اختصاصی  فعالیت 
خود را آغاز کرد.کتابخانه اختصاصی 
بانوان به منظور ارایه خدماتی ویژه به دختران و بانوان، فضای مناسبی را 
جهت افزایش عالقه مندی آن ها به مطالعه فراهم آورده است.مس��وول 
روابط عمومی این کتابخانه درباره برتری امکانات کتاب های موجود در این 
کتابخانه اظهار داش��ت: ما عالوه بر جمع آوری کلی��ه کتاب هایی که در 
کتابخانه های عمومی دیگر شهر موجود است، کتاب هایی را ویژه بانوان با 
 موضوعاتی که ب��ه عالقه مندی های آن��ان ارتباط دارد در اختیارش��ان 

قرار داده ایم.

چارتار در بازار موسیقی 
 »باران توی��ی« عن��وان اولین آلبوم رس��می گ��روه موس��یقی »چارتار« به 
 آهنگ س��ازی آرش فتحی اس��ت که تا چن��د روز آینده در بازار موس��یقی 

منتشر خواهد شد.
اش��عار و ترانه هاي این اثر و نیز لحن خوانندگی آن بر پایه ادبیات و موسیقی 
کالسیک ایران اس��توار است و آهنگ س��از و تنظیم کننده آن تالش کرده از 

ملودی های پویا و تنظیمات مدرن براي ایجاد فضایي متفاوت استفاده کند.
گروه موسیقی چارتار متش��کل از آرش فتحی آهنگ س��از، احسان حایری 
ترانه سرا، آیین احمدی فر تنظیم کننده و آرمان گرشاسبی خواننده، فعالیت 
خود را از ۲ سال پیش با انتشار تک آهنگ هایی در فضای مجازی شروع کرده 
 و هم اکنون ب��ا مدیریت تولید مهدی س��وفالی، اولین آلبوم رس��مي خود را 

منتشر مي کند.
گ��روه موس��یقی »چارت��ار« 
از جمل��ه گروه ه��ای عرص��ه 
موس��یقی طی چند سال اخیر 
است که در کارهای خود سبک 
جدیدی از موس��یقی سنتی و 
پاپ را ارایه کرده اند. این گروه 
فعالیت خود را از ۲ سال پیش 
 ب��ا انتش��ار تک آهنگ هایی در 

فضای مجازی آغاز کرد.
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چهارمین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات 

تفاهم نامه آموزشی خانه 
مطبوعات و خبرنگاران 

 دبیر اجرایی جش��نواره فیلم حس��نات اظهارداش��ت: چهارمین جش��نواره 
ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان با موضوع احس��ان و نیک��وکاری از ۱۱ تا 
۱۴ اس��فندماه برگزار می ش��ود و در این بی��ن انجمن س��ینماگران جوان، 
سازمان س��ینمای س��وره و حوزه  های هنری سراسر کش��ور اقدام به ارسال 
 آث��ار کردن��د و حض��ور فعال��ی در جش��نواره دارند.وی اف��زود: تاکن��ون از
  ۲۰ استان کشور برای این جش��نواره آثار ارسال شده اس��ت، که در مجموع
  ۳۶ ش��هر حض��ور فع��ال در جش��نواره حس��نات داش��ته اند. وی گف��ت:

 ۱۶۰ داستان، ۶۲ فیلم نامه و ۴۵ مستند تاکنون به این جشنواره ارسال شده 
است و شرکت کنندگان استان تهران و اصفهان بیش ترین آثار ارسال شده به 
جشنواره را دارند. عش��اقی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 

۲۰ روز دیگر است.               

خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان با همکاری مرکز علمی کاربردی 
 فرهنگ و هنر ش��ماره ی��ک اصفهان اقدام ب��ه برگزاری مراس��می به منظور
  عقد تفاهم نامه آموزشی نموده است.منصور گلناری در این باره گفت: تاکنون

 ارگان های مختلفی اقدام به برگزاری جلس��اتی با هدف آموزش خبرنگاران 
 اس��تان اصفهان نموده اند ک��ه از نظر ما فاق��د روش های اصول��ی و صحیح

 در این باره بوده اس��ت.مدیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان در 
ادامه گفت: از اهداف اولیه خانه مطبوعات استان اصفهان ارتقای سطح علمی 
 اعضای آن اس��ت.وی از ارایه مدرک معتبر در پایان این دوره های آموزش��ی 
خبر داد.نخستین دوره از مجموعه این کالس های آموزشی در پایان آذر ماه 

برگزار خواهد شد

سینما

شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر محلی در اطراف خوراسگان به عنوان شهرک 
سینمایی اصفهان در حال آماده س��ازی است تا ساخت فیلم های تاریخی از جمله 
سلمان فارسی در آن آغاز ش��ود.به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، س��ید مرتضی س��قاییان نژاد در دیدار با هیات 
مدائنی ضمن خیرمقدم به این هیات اظهار داشت: خوشحالیم که میزبان شیعیانی 
هستیم که یکی از نزدیک ترین صحابه پیامبر اکرم)ص( در این شهر دفن شده اند.

وی افزود: سالیان زیادی اس��ت که ارتباط بین اصفهان و شهر مدائن مطرح شده 
اس��ت اما با توجه به این که ما به دنبال ایجاد وحدت بین مس��لمانان هستیم لذا  
ارتباطات با یک شیب مالیم ادامه خواهد یافت.س��قاییان ن ژاد با اشاره به برگزاری 
کنگره بزرگداشت سلمان فارس��ی در مدائن تصریح کرد: مسووالن این شهر باید 

محل و زمان برگزاری این کنگره را مش��خص کنند زیرا اصلی ترین هدف ما ایجاد 
وحدت بین مسلمانان است.وی بیان داشت: ظرفیت هایی در اصفهان وجود دارد که 
می تواند در خدمت مقبره سلمان فارسی باشد، لذا دو طرف عالقه زیادی به برقراری 
رابطه با یکدیگر دارند و ش��هرداری اصفهان آمادگی این را دارد که در جهت ایجاد 
وحدت و صمیمیت اقدامات الزم را انجام دهد.ش��هردار اصفهان افزود: تا سالیان 
دراز هیچ گون��ه تعدی به هیچ ی��ک از حرمین همچون حرم حض��رت زینب)س( 
و حضرت رقیه)س( نمی ش��د ولی با اقداماتی که وهابی ها انجام دادند ،حس��اس 
کردن این قسمت نیز می تواند باعث برانگیختن برخی افراد باشد، بنابراین هرگونه 
ارتباطی در این زمینه بای��د باتدبیر صورت پذیرد.س��قاییان نژاد با بیان این که در 
عالقه و ارادت مسلمانان به سلمان فارسی شکی نیست عنوان کرد: اخیرامذاکراتی 

با  میرباقری کارگردان سینما و تلویزیون کشور انجام شده تا زندگی سلمان فارسی 
به تصویر کشیده شود.وی بیان داشت: در حال حاضر محلی در اطراف خوراسگان 
به عنوان شهرک سینمایی در حال آماده سازی است تا این مهم دنبال شود.معاون 
هماهنگی امور مناطق و سازمان ها و امور بین الملل شهرداری اصفهان نیز در ادامه 
اذعان داشت: سلمان فارسی یا روزبه از صحابه ایرانی مشهور پیامبر اکرم)ص( بود 

که پیامبر اکرم)ص( ایشان را از اهل بیت خود می خواند.
مهدی جمالی نژاد افزود: او با این که پسر یکی از زمین داران ایران بود، زرتشتی باقی 
نماند و سال ها در پی حقیقت و دین راستین به سرزمین های گوناگون سفر کرد که 
در همین سفرها در سرزمینی به بردگی درآمد و سپس توسط حضرت محمد)ص( 
آزاد شد.وی بیان داشت: سلمان فارسی حکیمی بود که خرد و دانش های ایرانیان 

و مسیحیان را می دانست و از مشاوران پیامبر و از جمله طراحان اصلی حفر خندق 
در جنگ خندق بوده که در پایان عمر خود، والی مدائن شد.معاون هماهنگی امور 
مناطق و سازمان ها و امور بین الملل شهرداری اصفهان اذعان داشت: سلمان فارسی 
اصالتا اهل اصفهان و از اهالی قریه جی بود ک��ه در روز هجدهم ماه صفر در مدائن 
درگذشت و در همان جا نیز به خاک سپرده شد.جمالی نژاد با اشاره به برگزاری هفته 
فرهنگی اصفهان در مدائن عنوان کرد: در این هفته نمایشگاهی باهدف معرفی هنر 
 و فرهنگ اصفهان با همکاری ش��هرداری اصفهان و اوقاف شیعی مدائن با حضور

 ۳۰ نفر از شهرداری اصفهان برپا شد.وی افزود: این نمایشگاه با استقبال گسترده 
مردم مدائن مواجه ش��د لذا مقرر شده اس��ت برگزاری هفته های فرهنگی باهدف 

معرفی فرهنگ، تاریخ و هنر ایرانی در دیگر شهرهای عراق هم ادامه یابد.

شهردار اصفهان خبر داد ؛ ساخت فیلم زندگی سلمان فارسی

راه اندازی شهرک سینمایی اصفهان 

روبان سفید

سریال و ارتباط آن با خانواده 
گروه فرهن�گ وهنر زاینده رود - یک��ي از کارکاردهاي 
مهم رس��انه ها به ویژه تلویزیون را س��ویه سرگرم کنندگي 
آن دانس��تنه اند و آنچه در تصور عم��وم مخاطبان نیز از این 
جعبه جادو وج��ود دارد ، ایجاد س��رگرمي و لحظات مفرح 
است و چه بسا در میان آیتم هاي گوناگون تلویزیوني ، فیلم 
و سریال به عنوان مهم ترین مصداق این سرگرمي شناخته 
 مي ش��ود و در کنار اخبار و برنامه هاي ورزش��ي طرفداران

 زیادي دارد.
 س��ریال ه��اي تلویزیون��ي نی��ز در ان��واع ژانرها ب��ا قصه و

 داستان هاي متنوعي ساخته مي ش��وند و هر کدام از آن ها 
متناسب با ساختار و قابلیت هاي نمایشي خود دربرگیرنده و 
انتقال دهنده برخي مفاهیم خاص به مخاطبان هستند. در 
این میان س��ریال هاي خانوادگي بیش از انواع سریال هاي 
دیگر با مفاهیم انس��اني و اخالقي ، نسبت فرمي و مضموني 
داشته و از آن جا که طیف مخاطبان آن همه اعضاي خانواده 
را تشکیل مي دهد از پتانسیل بیش تري براي تاثیري گذاري 
 برخوردارن��د. به عبارت دیگ��ر کارکرد آموزش��ي و اخالقي

 س��ریال هاي اخالقي از دو حیث بی��ش از ژانرهاي دیگر در 
 س��ریال س��ازي اس��ت؛ یکي از لحاظ فیلم نامه و مضمون و

 مولفه هاي داستاني که در این س��ریال ها مطرح مي شود و 
به دلیل ارتباط تنگاتنگ با ارزش هاي خانوادگي با مس��اله 
اخالق در خانواده گره مي خورد و دوم به لحاظ نوع مخاطبان 
و طیف و قلمرو آ ن ها اس��ت که تعداد بی��ش تري از اعضاي 
جامعه را دربرگرفته و مورد هدف ق��رار مي دهد. لذا بهترین 
ابزار و فرصتي که مي توان برخي مفاهیم اخالقي و اجتماعي 
را به خانواده ها آم��وزش داد و از این طریق به نهادینه کردن 
آن در جامعه کمک کرد س��ریال هاي خانوادگي اس��ت. از 
لحاظ روانشناسي یادگیري نیز وقتي برخي مفاهیم اخالقي 
و ارزشي به واسطه داس��تان پردازي و در بس��تر یک قصه و 
در حقیقت به شکل غیر مستقیم و با اس��تفاده از تمهیدات 
و تکنیک ه��اي هنري به اف��راد عرضه مي ش��ود هم امکان 
تاثیري پذیري آن بیش تر اس��ت و هم دوام و ماندگاري آن. 
از س��وي دیگر وقتي مفاهیم اخالقي در قالب یک داس��تان 
خانوادگي ومناس��بات آن صورت بندي مي شود؛ امکان هم 
ذات پنداري تماشاگر با قصه و ارزش هاي اخالقي در آن براي 
مخاطبان بیش تر فراهم ش��ده و آن ها ه��م دالنه تر و بدون 
 مقاومت و لجبازي ب��ه تامل و تاثیر پذی��ري از این ارزش ها
  مي پردازند. ش��اید مهم ترین مس��اله اي ک��ه در ارتباط با

 س��ریال هاي خانوادگي قابل طرح و تامل باشد؛ شیوه ارایه 
و نمایش ارزش هاي اخالقي در بس��تر روایت هاي داستاني 

سریال هاي خانوادگي باشد.

 س��ینما چه تصوی��ری از معلولیت در 
اذهان ساخته است؟ این سوالی است 
که ش��اید پاس��خ آن را نباید در فضای 
سالن های سینما که پر است از احساسات ناب ایرانی جست وجو 
کرد، بلکه باید از تاثیرات فرهنگی که مدت ها بعد از ساختن یک 

فیلم در جامعه ایجاد می شود، به آن دست یافت. 
فیلم س��ازان به عنوان یک قشر فرهنگ س��از می توانند چراغ راه 
فرهنگ جامعه باشند و با رویکرد پیشروانه، این مقوله را به سمت 
مطلوب هدایت کنند. این مس��اله که صاحبان دوربین چقدر در 
پمپاژ مولفه های فکری ارزش��مند به جامعه موفق عمل کرده اند 
موضوع سخن ما نیس��ت بلکه می خواهیم به بخشی جزیی وارد 
شده و رویکردی را که نویسندگان، کارگردانان و تهیه کنندگان 
آثار س��ینمایی درخصوص نحوه  معرفی افراد دارای معلولیت به 

جامعه اتخاذ کرده اند مورد بررسی قرار دهیم. 
برای ورود به بحث ابتدا الزم اس��ت س��ه رویکرد کلی نسبت به 
جامعه  معلوالن در میان اجتماع مورد اش��اره قرار گیرد؛ رویکرد 
اول که تا حدی می شود گفت یک رویکرد فطری و طبیعی است، 
می تواند نگاه از روی ترحم و دلسوزی باشد. این رویکرد در بهترین 
حالت نهایتا کمک های مقطعی را برای معلوالن به همراه می آورد. 
رویکرد دوم، رویکرد بی تفاوتی اس��ت که ممکن است در برخی 
افراد جامعه وجود داش��ته باش��د. برای این قبیل افراد اساس��ا 

مش��کالت دیگران اعم از معلول و غیرمعل��ول موضوعیت ندارد 
و نگاه دغدغه مند نس��بت به هم نوعان در این رویکرد مش��اهده 
نمی ش��ود. معموال از نگاه معلوالن این رویکرد نسبت به دیدگاه 

قبلی قابل تحمل تر است. 
اما رویکرد سوم اگرچه ممکن است در باطن رگه هایی از رویکرد 
اول نیز در آن وجود داشته باشد اما زهر آن را نداره. این رویکرد 
 عبارت اس��ت از نگاه��ی »مس��ووالنه و وظیفه مح��ور« در قبال

 آحاد جامعه که معلوالن نیز جزیی از آن هستند. 
از ن��گاه افراد صاح��ب ای��ن رویکرد، هیچ م��رز و دی��واری بین 
افراد معل��ول و غیرمعلول وجود ندارد و اساس��ا بای��د به بنی آدم 
 کمک ک��رد تا بتواند زندگ��ی بهتری در کنار س��ایر افراد جامعه

 داشته باشد. 
بدون شک رویکرد اخیر بهترین نوع نگاهی است که می توان به 
معلوالن داشت؛ چون از این رهگذر خود معلول هم تفاوتی میان 
خود و دیگران نمی بیند و بر همین اساس می تواند کیفیت زندگی 

خود را همانند یک انسان سالم تنظیم کند. 
از نگاه جامعه شناسان هیچ پدیده ای در اجتماع جز با ریشه های 
تربیتی و فرهنگی وجود ندارد. لذا زندگی اجتماعی ایجاب می کند 
که برای برخورد با پدیده های گوناگون، زمینه های فکری، تربیتی 
 و فرهنگی وجود داش��ته باش��د و بر این اس��اس زندگی جمعی

 شکل بگیرد. 

 یک��ی از ابزاره��ای فرهنگ س��ازی در ه��ر جامعه ای اب��زار هنر 
و به طور خاص سینما اس��ت. حال باید ببینیم هنر هفتم به ویژه 
بعد از پی��روزی انقالب اس��المی در قبال معل��والن کدام یک از 
رویکردهای ذکر ش��ده را اتخاذ کرده است. اگر ما در حال حاضر 
صحبت از سینمای بعد از انقالب می کنیم به این دلیل است که 
 اساس��ا معتقدیم بعد از پیروزی انقالب و تدوین قانون اساس��ی

 بر پایه کرامت و تعالی انسانی، توقعات ش��هروندی طبعا در تراز 
این میثاق ملی ق��رار گرفته و باید با همین معی��ار مورد پایش و 

ارزیابی قرار گیرد. 
بررس��ی آثار و نمونه های��ی که در س��ینمای پ��س از انقالب با 
محوریت معلوالن یا بیان مشکالت این قش��ر از جامعه مشاهده 
 می شود؛ متاس��فانه چندان با رویکرد س��ومی که ذکر شد یعنی

 »نگاه مسووالنه و وظیفه محور« منطبق نیست و فراتر از آن، گاه 
به رویکرد اول که موجب رنجش جامعه  معلوالن بوده دامن زده و 

آن نگاه را به اذهان القا کرده است. 
ب��رای پرداختن ب��ه موض��وع و رفع ای��ن چالش بای��د یک کار 
مبنایی صورت بگیرد، به ای��ن مفهوم که اساس��ا خود صاحبان 
اثر رویکردشان نس��بت به معلوالن تغییر کند. یعنی باید ببینیم 
نویسنده ای که قرار است اثر او به یک اثر سینمایی تبدیل شود، 

چه نگاهی به معلول و مقوله  معلولیت دارد. 
تا زمانی که ن��گاه صاحبان قلم و اثر اصالح نش��ود بدون ش��ک 
همین روند ادامه پیدا می کند و نمی توان نسبت به رفع مشکالت 
معلوالن در این حوزه امید بست. قبل از هر چیز باید ضرورت نگاه 
منطقی به مقوله  معلولیت در میان اصحاب هنر احساس شود تا 
بتوانیم انتظار دیدن آثاری مطلوب را در س��ینما داش��ته باشیم. 
بنابراین ضمن اصالح نگاه فیلم نامه نویسان و کارگردانان باید این 

دغدغه و ضرورت در نگاهشان تقویت شود. 
یکی دیگر از الزامات ضروری که باید ب��ر بخش فرهنگی جامعه 
به وی��ژه درخصوص آن چه که م��ا در این بحث دنب��ال می کنیم 
حاکم باش��د این اس��ت که صاحبان قلم، تریبون و دوربین، باید 
همواره با نگاه متعالی کیلومترها جلوتراز وضعیت فعلی جامعه را 
رصد کنند و برای چالش هایی که ممکن اس��ت بر سر راه جامعه 
ایجاد ش��ود چاره ای بیندیش��ند؛ نه این که بایس��تند و نظاره گر 
 مش��کالت باش��ند و تنها کاری که انجام می دهند اخذ سوژه از

 ویترین جامعه باشد. 
الزم��ه هنرمن��دان و فرهنگ س��ازان همان ط��ور ک��ه گفت��ه 
ش��د این اس��ت ک��ه چ��راغ راه فرهن��گ جامع��ه باش��ند و با 
 رویک��رد پیش��روانه، فرهن��گ عموم��ی را ب��ه س��مت مطلوب

 هدایت کنند. 

به بهانه روز جهانی معلوالن 

معلولیت در تصویر،مسووالنه یا دلسوزانه ؟!

 گروه فرهن�گ وهنر زاین�ده رود - بعد از جش��نواره ش��عر و 
عکس بسیج حاال نوبت به جش��نواره فیلم رسیده تا سازمان بسیج 

هنرمندان بار دیگر جشنواره ای فرهنگی را به اجرا بگذارد.
س��ومین جش��نواره سراس��ری فیلم بس��یج در ح��ال حاضر در 

مرحله جمع آثار به س��ر م��ی برد و عالق��ه مندان به ش��رکت در 
این جش��نواره می توانند تا ۱۵ آذرم��اه آثار خود را ب��ه دبیرخانه 
ارسال نمایند، مراسم اختتامیه این جش��نواره ۲۴ دی ماه برگزار 
 خواهد ش��د که به نفرات برت��ر هدایای ارزش��مندی تعلق خواهد

 گرفت. 
با عنای��ت به این که س��ازمان بس��یج اس��تان اصفهان توانس��ت 
در جش��نواره های ش��عر و عکس بس��یج اس��تقبال بی نظیری از 
هم اس��تانی ها را ب��ه نمایش بگ��ذارد لذا ای��ن بار این س��ازمان 
 ب��رآن ش��د ت��ا در قال��ب برگ��زاری نشس��ت ه��م اندیش��ی 
فیلم بسیج به بررسی نقطه نظرات فیلم سازان و همچنین بحث و 
تبادل نظر پیرامون چگونگی برگزاری هرچه بهتر جش��نواره فیلم 

بسیج بپردازد. 
 در این نشس��ت مه��دی س��رتاج، دبیر جش��نواره در س��خنانی

 ه��دف از برگ��زاری این نشس��ت ه��م اندیش��ی را تعام��ل میان 
 هنرمندان، فیلم سازان و صاحب نظران دنیای هنر هفتم با عوامل
  برگزاری جش��نواره فیلم بس��یج عنوان ک��رد و گفت: س��ازمان

 بسیج هنرمندان از بدو فعالیت خود تالش کرده تا رابطه دوسویه 
 با هنرمندان بخش های مختلف فرهنگی و هنری داش��ته باشد و

  ای��ن مهم تاکن��ون به خوبی برآورده ش��ده اس��ت به ط��وری که 
بس��یاری از هنرمن��دان مط��رح اس��تان اصفه��ان از اعض��ای 
 اصلی این س��ازمان ب��وده و خود را عض��وی از بس��یج هنرمندان 

می دانند. 
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه این ک��ه جش��نواره های ش��عر و عکس 
 بس��یج در تعامل با هنرمندان این دو رش��ته ب��ا بهترین کیفیت و

 بیش ترین اس��تقبال در اس��تان اصفهان انجام ش��د ل��ذا این بار 
برآن ش��ده ایم تا از نظرات مثبت و س��ازنده اهالی فیلم و س��ینما 

بهره گرفته و زمینه مطلوبی برای برگزاری هرچه بهتر جش��نواره 
فیلم بس��یج را در اصفهان رقم بزنیم. مهدی سرتاج که در کارنامه 
هنری خود دبیری جش��نواره های ش��عر و عکس بس��یج را نیز به 
ثبت رس��انده و خود از اهالی فیلم و س��ینما به ش��مار می رود در 
ادامه س��خنانش خواس��تار بیان نظرات و پیش��نهادات از س��وی 
 صاحب نظران و مدعوین در نشست هم اندیشی فیلم بسیج شد و 
خاطرنشان ساخت: سومین دوره این جشنواره در مرحله فراخوان 
به س��ر می برد و به زودی آثار ارسال شده توس��ط داوران برگزیده 
 مورد بررس��ی و داوری قرار خواهد گرفت ، پس می طلبد سازمان

 بس��یج هنرمن��دان در تعام��ل ب��ا فیل��م س��ازان و هنرمن��دان 
ای��ن عرص��ه زمین��ه ای را فراه��م کن��د ک��ه بتوان��د ای��ن دوره 
 از جش��نواره را نی��ز همانن��د دوره ه��ای قبل��ی ب��ا موفقیت به

 پایان برساند. 
حجت االس��الم محمد قطبی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��تان نیز در بخش دیگ��ری از این جلس��ه خواس��تار برگزاری 
هرچه بیش تر جلس��ات هم اندیش��ی ب��ا حضور اقش��ار مختلف 
هنری و فرهنگی س��طح اس��تان ش��د و اذعان داش��ت: ضروری 
است جلسات هم اندیش��ی بیش از پیش برگزار ش��ود تا صاحبان 
خرد و اندیش��ه از این فرصت اس��تفاده کرده و تجربیات، نظرات، 
 پیش��نهادات و انتق��ادات س��ازنده خ��ود را مط��رح نماین��د و از 
ارزش��مندی  و  مثب��ت  نتیج��ه  ه��ا  آن  بن��دی   جم��ع 

به وجود بیاید.

بسیج در آینه هنر هفتم

هم اندیشی بسیجیان و سینماگران

 می طلبد سازمان
 بسیج هنرمندان در تعامل 
با فیلم سازان و هنرمندان 

این عرصه زمینه ای را 
فراهم کند که بتواند این 

دوره از جشنواره را نیز 
همانند دوره های قبلی با 

 موفقیت به
 پایان برساند

گروه
فرهنگی



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

عشوری در دیدار با پرسپولیس 
محروم نیست

سینا عش��وری، هافبک تیم ذوب آهن که در نیم فصل نخست لیگ 
امس��ال به دلیل محرومیت و مصدومیت نتوانست چندان برای تیم 
ذوب آهن به میدان برود. مشکلی برای بازی کردن مقابل پرسپولیس 

تهران ندارد.
شیرزادی، مدیر رسانه ای باش��گاه ذوب آهن هم اظهار داشت: سینا 
عش��وری که پیش از این محرومیت خود را طی کرده برای دیدار با 
پرس��پولیس تهران مصدوم نیست و س��رمربی ذو ب آهن در صورت 

صالحدید می تواند در این دیدار از وی استفاده کند.
ذوب آه��ن روز جمع��ه در ورزش��گاه آزادی ته��ران و در چارچوب 
رقابت ه��ای هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال باش��گاه های کش��ور به 

مصاف پرسپولیس می رود.

 باید باخت مقابل تراکتور را 
جبران کنیم

هافبک تیم پرسپولیس گفت: در دیدار مقابل ذوب آهن باید شکست 
مقابل تراکتورسازی را جبران کنیم.

رضا حقیق��ی در خصوص آخری��ن وضعیت خودش اظهار داش��ت: 
خوشبختانه ش��رایطم خوب است و مش��کلی برای حضور در بازی 
بعدی مقابل ذوب آهن ندارم. مطمئن باش��ید اگ��ر در ترکیب قرار 
بگیرم مصدومیت و درد هیچ اثری بر عملکرد من نخواهد گذاشت و 

مثل همیشه درگیرانه و باقدرت بازی می کنم.
وی افزود: در روزی که حق مان باخت نبود سه امتیاز به تراکتورسازی  
دادیم اما باید آن بازی را خیل��ی زود فراموش کنیم. ما کار بس��یار 
سختی مقابل ذوب آهن داریم. ش��اید آن ها تا به امروز خوب نتیجه 
نگرفته اند اما این دلیلی نمی ش��ود تا از این تیم خ��وب و با کیفیت 

غافل شویم.

 بوناچیچ مهاجم 
نیوکاسل جتس را رد کرد

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آه��ن اصفهان، بازیکن اس��ترالیایی تیم 
فوتبال نیوکاسل جتس را تایید نکرد.

مارکو دنی، مهاجم استرالیایی تیم فوتبال نیوکاسل جتس استرالیا 
که قرار بود به تیم ذوب آهن بپیوندد، از سوی کادر فنی ذوبی ها مورد 
تایید قرار نگرفت.این بازیکن در  روزهای گذشته با ذوب آهن تمرین 
می کرد اما سرانجام از سوی کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 

مورد تایید قرار نگرفت تا به کشورش بازگردد.
این بازیکن از لوکا بوناچیچ، سرمربی تیم ذوب آهن دیپورت شد تا به 
کشورش بازگردد.مهاجم 24 ساله سابق تیم نیوکاسل جتس استرالیا 

پیش از این، عضو تیم ملی زیر 23 سال این کشور هم بوده است.
ذوب آهن در تالش اس��ت که در روزهای آینده در پس��ت مهاجم و 
هافبک با بازیکنان مد نظر خود مذاکره داشته باشد و در این زمینه 

چند بازیکن خارجی را مد نظر دارد.
این تیم اصفهانی در حال حاضر شرایط چندان مناسبی در لیگ برتر 
ندارد و تالش می کند که با ج��ذب بازیکن، جایگاه خود را در جدول 

رده بندی لیگ برتر ارتقا دهد.

 قهرمانی بانوان و آقایان 
به کمانداران ماهان

تیم های تیران��دازی بانوان و آقایان فوالد ماه��ان به عنوان قهرمانی 
 مس��ابقات لیگ برت��ر تیران��دازی ب��ا کمان دس��ت پی��دا کردند.

 هفته پایانی مس��ابقات لیگ برتر تیراندازی بانوان و آقایان کشور با 
شناخت تیم های برتر به کار خود پایان داد.

در پایان و در مجموع نتایج گرفته ش��ده در رقابت ه��ای لیگ برتر، 
 تیم تیران��دازی با کمان ماه��ان در بخ��ش ریکرو آقای��ان و بانوان 
جام قهرمانی را کس��ب کرد.در بخش کامپوند بان��وان نیز تیم فوالد 
ماهان در جایگاه نخس��ت جای گرفت اما در بخش کامپوند آقایان 

ماهانی ها در رده سوم ایستادند.

کشتکار، سرمربی تیم ملی شنا شد
با نظر کمیته فنی ش��نا و با حکم رییس فدراس��یون شنا، شیرجه و 

واترپلو عباسعلی کشتکار سرمربی تیم ملی شنا شد.
 به نقل از روابط عمومی فدراس��یون شنا، ش��یرجه و واترپلو؛ با نظر 
کمیته فنی شنا و تایید محسن رضوانی، عباسعلی کشتکار به سمت 
سرمربی تیم ملی ش��نا انتخاب شد. همچنین خش��ایار حضرتی و 
حامد رضاخانی به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی ش��نا فعالیت 

خواهند کرد.
عباسعلی کش��تکار از ش��ناگران کارکشته کش��ور بوده که سال ها 
مربیگری تیم ملی و س��رمربیگری تیم ش��نای اس��تان فارس را در 
کارنامه دارد. وی همچنین مدرس رس��می فدراس��یون شنا است و 
دوره های مربیگری و داوری این رش��ته ورزش��ی را خارج از کشور 

گذرانده است.

از قرعه ایران در لیگ جهانی 
شگفت زده نشدم!

امیر خوش خبر / سرپرست تیم ملی والیبال

حضور ایران در گروه اول مس��ابقه ها س��رآغاز تثبیت جای��گاه تیم ملی 
والیبال در بین 10 تیم برتر جهان است.ما از قرعه کشی مسابقه های لیگ 
جهانی والیبال شگفت زده نش��دیم زیرا در حاشیه مسابقه های قهرمانی 
قاره های والیبال جهان این خبر را به ما داده بودند که احتماال تیم ایران 
در گروه یک مسابقه ها قرار خواهد گرفت. از آن جایی که قدرت والیبال 
ای��ران و کیفی��ت بازی هایش 
 بهت��ر از ژاپ��ن ب��ود، تصمیم

بر این شد که تیم ایران در گروه  
اول مس��ابقه های لیگ جهانی 
قرار بگیرد و کیفی��ت بازی ها 
باالتر رود.می توان گفت که این 
قرعه کشی مقدمه حضور ایران 
در جمع 10 تیم برتر دنیاست.

لیگ و جام حذفی را 
تا20فروردین تحویل می دهیم

رییس سازمان لیگ های فوتبال ایران با اشاره به این که 
پروژه تکمیل ورزشگاه نقش جهان کامال متوقف شده اما 
می توان فاز نخست آن را تا آغاز چهاردهمین دوره لیگ 
به بهره برداری رساند، گفت: در جلسه ای که با استاندار 
اصفهان داشتیم از آن ها خواستیم فعال ساخت فاز دوم 
ورزشگاه نقش جهان را متوقف کنند و تنها به تکمیل فاز 

نخست آن بپردازند.
 مه��دی تاج دی��روز درب��اره آخرین وضعیت ورزش��گاه

 نقش جهان و زمان بهره برداری مجدد از این ورزش��گاه 
ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در حال حاضر کار 
بازسازی این ورزشگاه متوقف است. ما روز شنبه گذشته 
با استاندار اصفهان جلسه داشتیم و از وی خواستیم که 
بهتر اس��ت س��اخت فاز دوم را کامال متوقف کنند.وی 
افزود: نقش جه��ان فعال با 35 هزار نفر تکمیل اس��ت و 
فکر نمی کنم با ش��رایط فعلی بتوان مس��ابقات لیگ را 
در آن برگزار کرد، به همین دلیل از مس��ووالن اس��تان 
اصفهان خواس��تیم توان خود را برای تکمیل فاز نخست 
این مجموعه ب��ه کار ببین��د. در این ش��رایط امیدوارم 
 فاز نخس��ت این ورزش��گاه تا آغ��از لی��گ چهاردهم به

 بهره برداری رس��یده و مس��ابقات س��پاهان را در فصل 
آینده در این ورزش��گاه برگزار کنیم. آنچه که مهم است 
 اتمام سریع تر پروژه  ورزش��گاه نقش جهان و برگزاری

 هم آوردهای ورزش��ی در آن اس��ت که به نوعی  آبروی 
 اصفه��ان و ای��ران درمعرف��ی فضای ورزش��ی کش��ور

 محسوب می شود.
نایب رییس دوم فدراس��یون فوتب��ال همچنین درباره 
دالیل تایید نشدن ورزش��گاه حافظیه شیراز تاکید کرد: 
نور، چمن و جایگاه ویژه حافظیه مشکل داشت که البته 
 حل این مشکالت س��اده اس��ت و با رقم پایین می توان 
آن ها را به حد اس��تاندارد رس��اند. قان��ون می گوید اگر 
ورزش��گاه تایید نش��ود باید مس��ابقات آن تیم در یک 
 استان دیگر برگزار ش��ود ولی ما قصد نداریم برای فجر 
چنین کاری کنیم.نایب رییس دوم فدراسیون فوتبال در 
پایان درباره مسابقات جام حذفی و این که آیا این بازی ها 
تا فروردین ماه تمام می شود یا خیر، گفت: ما با کی روش 
جلسه داش��تیم. س��عی می کنیم نظر کی روش را جلب 
کنیم. البته قطعا لیگ را ت��ا روز 20 فروردین ماه تحویل 
می دهیم و سعی داریم مسابقات جام حذفی را هم تا آن 

زمان به پایان برسانیم.

زاویه
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تمرین ذوب آهن در فوالد شهر

ذوب آهن امروز در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان تمرین می کند. این بازیکنان در روزهای گذشته و بعد از 
شکست مقابل استقالل صنعتی خوزستان، تمرینات ویژه ای را برای دیدار با پرسپولیس تهران برگزار 

کردند.ذوبی ها فردا اصفهان را به مقصد تهران ترک کرده و راهی پایتخت می شوند.

 در سال های اخیر بحث توسعه ورزش 
گروه 
معلوالن در ایران بیش از گذشته جدی ورزشی 

گرفته شده و کسب مدال های متعدد 
از میادین جهانی گواه این مطلب است.

به رغم توسعه نسبی ورزش برای معلوالن وضعیت ورزش این 
قشر در کشور و به خصوص شهرستان ها نامناسب است و اغلب 
ورزشکاران در شهرس��تان ها از کم ترین امکانات ورزشی نیز 

بی بهره هستند.
وعده های مس��ووالن در خصوص تحقق بخش��ی از نیازهای 
ورزشی این قشر به خصوص در شهرس��تان ها تاکنون محقق 
نشده و اغلب توانمندی های ورزشکاران معلول به رغم قابلیت 

جهانی شدن درحدهمان شهرستان باقی می ماند.
از س��وی دیگ��ر هزین��ه ه��ای ورزش معم��وال ب��رای افراد 
معلول س��نگین تر اس��ت و از آن جایی که این قشر به لحاظ 
 معلولیت هزینه ه��ای خاصی عالوه بر زندگ��ی روزمره دارند

 پرداخت مبلغی به عنوان هزینه ورزش��ی برای آنان مش��کل 
است.نخبگان زیادی در بین معلوالن و جانبازان کشور وجود 
دارند ک��ه به دلیل سیاس��ت رش��ته س��االری در اغلب نقاط 
 کش��ور به کار گرفته نمی ش��وند و این موضوع یکی از دالیل 

توسعه نیافتگی ورزش کشور ماست.
 یک جانب��از 70 درصد در ای��ن خصوص گفت: در س��ازمان 

تربیت بدنی و ادارات تاب��ع آن به خصوص در شهرس��تان ها 
معموال بر اساس سالیق شخصی عمل می شود و رشته ساالری 
 حاکم بر ورزش کش��ور س��دی مقابل توس��عه ورزش کشور

 به خصوص ورزش معلوالن می شود.
وی که خواست نامش مطرح نشود خاطر نشان کرد: من ورزش 
را از محروم ترین نقاط کشور آغاز کرده ام و با وجود 70 درصد 
جانبازی تاکنون 15 مدال بین المللی و 47 مدال طالی ملی 
کسب کرده ام اما تفاوتی با یک ورزشکار گمنام در یک باشگاه 

معمولی ندارم.
این جانباز تصریح کرد: نگاه ها به خصوص به ورزش معلوالن 
و جانبازان سطحی است و بسیاری از ورزش ها به خصوص در 
بخش معلوالن و بیش تر در شهرستان ها از توسعه بازمی مانند.

وی یادآور ش��د: حمایت های صورت گرفته از معلوالن برای 
گذران یک زندگی عادی و روزمره کافی نیس��ت، پس چگونه 
یک معلول جانباز باید هزینه های ورزش��ی را در کنار س��ایر 
 مخارج خان��واده تامین کند؟ ب��ه همین لحاظ از مس��ووالن

 ورزش کش��ور انتظار م��ی رود حداقل ورزش معل��والن را در 
شهرستان ها رایگان کنند.

یکی از قهرمانان کشوری نابینا که ده ها مدال در چندین رشته 
ورزشی کسب کرده است نیز در این خصوص گفت: ورزشکاران 
 نابینا حتی یک مربی ورزش��ی در رش��ته دلخواه شان ندارند.

ما فقط آموزش های اولیه را فرا گرفتی��م و بعد از آن خودمان 
به تمرین پرداخته ایم.نبود تعهد مسووالن به وعده های خود 
در خصوص ورزشکاران به خصوص معلوالن در بسیاری موارد 
باعث دلزدگی آن ها از جامعه و ورزش می ش��ود و آن ها را به 

کنج عزلت می کشاند.
رییس فدراس��یون جانبازان و معلوالن در این خصوص گفت: 
ورزشکاران معلول تاکنون سهم قابل توجهی در کسب عناوین 
ملی و بین المللی برای ایران داشته اند و توجه ویژه و بیش تر 

به این قشر ضرورتی انکارناپذیر است.
محمود خس��روی وفا افزود: درسال های گذش��ته اعتبارات 
ورزش های معلوالن و امکانات ورزش��ی آن ه��ا چندان قابل 
توجه نبوده اس��ت اما در س��ال جاری این رقم افزایش یافته 
است و کمیته ملی المپیک نیز اعتباراتی برای ورزش قهرمانی 

معلوالن منظور کرده است.
وی خاط��ر نش��ان کرد:بحث توس��عه ورزش ه��ای معلوالن 
 و امکانات آن ها از چند س��ال قبل در دس��تور کار س��ازمان 

تربیت بدنی قرار گرفته است.
خسروی وفا اظهارداشت: در طرح جامعه ورزشی یک پله ترقی 
در سکوهای مسابقات جهانی داشته ایم که بخشی از آن مربوط 
به معلوالن است و امید می رود با حضور ورزشکاران معلول و 
جانباز در رشته های ورزشی در مسابقات بین المللی وجهانی  

جایگاه ورزش ایران در جهان ارتقا یابد.
 به گفته وی هم اکنون بی��ش از 80 هزار جانب��ار و معلول در
  رش��ته های مختلف ورزش��ی در اقصی نقاط کش��ور فعالیت

  م��ی کنند.امید اس��ت با مش��وق ها و پ��اداش ها ک��ه البته 
قابل مقایسه با پاداش های ورزش��کاران سالم نیست به موقع 
به مدال آوران جانباز و معلول پرداخت ش��ود تا شاهد روشنی 
چراغ امید در قلبشان و انگیزه واال برای کسب عنوان های ملی 
و جهانی این عزیزان باشیم.ضمن آن که این انتظار وجود دارد 
تک تک مدال آوران از س��وی مسووالن شهر خود مورد تقدیر 
واقع ش��وند تا ضمن تجدید روحی��ه برای ادامه راه و کس��ب 

موفقیت های جدید ترغیب شوند. 
ورزش معل��والن وجانبازان در رش��ته ه��ای مختلف  بخش 
 زن��ان و م��ردان درطول س��ال ه��ای گذش��ته افتخارآفرین

 بوده اند.در مس��ابقات پاراالمپیک لندن اوج این  سرفرازی ها 
را در رشته های پاورلیفتینگ و تیروکمان و غیره شاهد بودیم. 
معلوالن و جانب��ازان در عرصه ورزش، قهرمانانی هس��تند که 
 قلبش��ان را جای عضو نداشته شان گذاش��ته و افتخار آفرینی 

 می کنند. 

گزارشی از وضعیت ورزش معلوالن وجانبازان 

بیش ترین بازدهی در مقابل کم ترین توجه
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همایش پیاده روی 
خانوادگی در بادرود

آذربایجان، ورزش 
چوگان نداشته است

برای نخس��تین بار همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با حضور مردم بخش 
امامزاده بادرود برگزار می گردد.

این همایش همگان��ی به همت بخش��داری و هیات ورزش ه��ای همگانی و 
مساعدت ادارات و نهادهای مختلف، روز جمعه 15 آذر در بادرود و به مناسبت 
سالروز میالد امام باقر )ع( و به منظور فرهنگ سازی ورزش پیاده روی، ایجاد 
 نش��اط و س��المتی در جامعه و ایجاد اتحاد و همدلی در میان اقشار مختلف

 برگزار می شود.
 همایش بزرگ نشاط بادرود از ساعت هشت صبح از پارک شهر بادرود آغاز و

 ب��ه ت��االر جش��نواره ان��ار پ��ارک تخ��ت پادش��اه خت��م می ش��ود و ب��ه 
ش��رکت کنندگان جوایز نفیس و ارزنده ای  همچون تخته فرش، دوچرخه، 
 کمک هزین��ه س��فرهای زیارتی مش��هد، لباس ورزش��ی و لوازم ورزش��ی

 اهدا خواهد شد.

 حم��زه ایلخان��ی زاده درباره ثب��ت ورزش چوگان ب��ه نام کش��ور آذربایجان
  با عن��وان میراث جهان��ی ناملموس اظهار داش��ت: امی��دوارم چنین اتفاقی 

رخ ندهد. 
 تمام دنیا گواهی می دهد که کش��ور آذربایجان اصالورزش��ی به نام چوگان

 نداشته اس��ت .رییس فدراسیون چوگان خاطرنش��ان کرد: اگر این اتفاق رخ 
دهد و کشور آذربایجان ورزش چوگان را به نام خود ثبت کند، شاید بتوان در 
 آینده با رایزنی، این ورزش را به نام خود ثبت کنیم که البته رخ دادن این مساله

 بسیار ضعیف است و باید دید که آیا یونسکو قبول می کند؟ به هرحال شاید 
هنوز کورسوی امیدی وجود داشته باشد.

درخواس��ت جمه��وری آذربایج��ان برای ثب��ت بازی چ��وگان به ن��ام این 
 کش��ور در ش��رایطی اس��ت که بازی چوگان در ایران بیش از 3 هزار س��ال

 قدمت دارد.

درخشش یک ایرانی
پس از آنکه س��تاره جویای نام فصل گذش��ته تیم داماش گیالن 
موفق ش��د دو گل ارزش��مند مقابل آلکمار در برد 3 ب��ر 2 بزند و 
 پاس گل نیز دهد، مورد ستایش رس��انه ها ی هلندی قرار گرفت. 

علی رضا جهانبخش با درخشش زیاد خود باعث پیروزی شد .

استقبال انگلیس از هم گروهی با ایران در جام جهانی
با توجه به آن که قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی 2014 جمعه  در 
برزیل برگزار خواهد ش��د، یک سایت انگلیس��ی از هم گروهی انگلیس با 
ایران استقبال کرد.انگلیس پس از سال 1966 موفق به کسب هیچ جامی 

نشده است.

آخرین تمرین استقالل در اصفهان
تیم فوتبال استقالل آخرین تمرین خود قبل از دیدار با سپاهان 
را در اصفهان برگزار می کند.آخرین تمرین تاکتیکی آبی پوشان 
ساعت 15 امروز در اصفهان برگزارمی شود.دیدار دو تیم سپاهان 

و استقالل فردا ساعت 15 برگزار خواهد شد.

با این که چه کسی در انتخابات شرکت کند، مشکلی ندارم

حدادی: شاید حق با ساعی است
دارنده م��دال نق��ره بازی های المپی��ک لندن گف��ت: گرفتن 
 مج��وز واردات خودرو حق س��وریان بود اما فک��ر می کنم باید 
تجدید نظری در این مورد صورت می گرف��ت و آن مجوز را به 

سایر وزرشکاران هم می دادند.
 احسان حدادی با بیان این که در تهران به سر می برد و در این 
شهر تمرینات آماده سازی خود را سپری می کند، اظهار داشت: 
احتماال هفته آینده برای برپایی اردوی آماده سازی راهی کیش 
خواهم شد. اگر شرایط مهیا ش��ود، کیم بوخونوسف یک ماه به 
کیش خواهد آمد و در آن جا تمرینات��م را زیر نظر وی پیگیری 
خواهم کرد. البته این منوط به چگونگی ش��رایط بیماری وی 
اس��ت. وی ادامه داد: بنا دارم بعد از المپیک زمستانی روسیه، 
راهی ش��هر آدلر ش��ده و زیر نظر کیم بوخونوسف تمرین کنم. 
علت این که بعد از المپیک زمس��تانی به این شهر خواهم رفت 
این اس��ت که در حال حاضر روس��یه برای برگ��زاری المپیک 
زمستانی بسیاری شلوغ است و ش��هر آدلر در نزدیکی سوچی 

محل برگزاری این بازی ها قرار دارد.
دارنده مدال نقره بازی ه��ای المپیک 2012 لندن در خصوص 
اظهارات قبلی خود مبنی بر برگزاری نشست خبری و صحبت 
در خصوص چگونگی شرایط قرارداد خود با پرسپولیس، گفت: 
قرار شده در یکی، دو هفته آینده خبر هایی شود. در هر صورت ما 
هم نیازهایی داریم و امیدوارم مطالباتم به زودی پرداخت شود.

ح��دادی در خصوص اظه��ارات هادی س��اعی مبن��ی بر این 

 که برخ��ی از قهرمانان هیچ وقت به کمیس��یون ورزش��کاران
  کمیت��ه مل��ی المپی��ک س��ر نمی زنن��د، خاطرنش��ان کرد:  
در هر صورت ساعی پیشکسوت ما اس��ت. او قهرمان و اسطوره 
ایران است. اگر او این  طور فکر می  کند، شاید دقیقا همین گونه 
اس��ت.وی اضافه کرد: حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک 
و رای دادن، مسوولیت س��نگینی است. البته برخی از دوستان 
صحبت کرده اند که من باید باش��م. این نظر لطف آن ها است 
اما خدا را شاهد می گیرم که میران، س��وریان، سلیمی همگی 

دوستان من هستند و اصال با این موضوع مشکلی ندارم که چه 
کسی در این انتخابات باشد. اگر آن ها بروند انگار من رفته ام. اگر 
باشیم، وظیفه سنگینی بر عهده ما اس��ت، اگر هم نباشیم این 

وظیفه بر گردن دوستان خواهد بود.
عضو تیم ملی دوومیدانی در خص��وص دریافت مطالبات خود 
از کمیته مل��ی المپیک و فدراس��یون دوومیدانی تصریح کرد: 
هنوز نیمی از مطالبات س��ال گذش��ته ک��ه در اردوهای برون 
 مرزی ش��رکت کرده ام، باقی مانده و قرار شده هماهنگی هایی 

صورت بگیرد و بعد از انتخاب��ات کمیته ملی المپیک این مبالغ 
پرداخت ش��ود. »علی  آبادی، رییس کمیته ملی المپیک گفته 
بود پاداش در نظر گرفته شده برای مدال نقره شما در المپیک 
لندن مثل مدال طال محاس��به خواهد ش��د.آیا ای��ن پاداش به 
 ش��ما تعلق گرفته اس��ت؟« حدادی در این مورد گفت: هنوز با 
علی  آبادی صحبت نک��ردم. وی گفته بود پ��اداش مدال نقره 
حدادی را به مانند  طال پرداخت می کنیم. اگر به من این پاداش 
را بدهند خیلی خوب اس��ت چرا که با آن هزینه های زیادی که 

صرف اردوهای برون مرزی کرده ام، باز خواهد گشت.
وی در خصوص مج��وز ورود خودرو که نتوانس��ته بود از دولت 
قبلی بگیرد، اظهار داش��ت: دنبال مجوز ماشین بودم که به من 
ندادند اما در پایان مجوزی را به 55 ورزشکار دادند که یکی هم 
به من رسید. البته آن مجوز برای ماشین خاص نبود. این همان 
مجوزی است که به والیبالیست ها هم دادند. مجوز خاصی نبود 
و اجازه ورود ماشین با حجم 3500 به ما داده می شد. این مجوز 

معادل 120 میلیون تومان بود.
حدادی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��ما در دولت پیشین 
نتوانستید مجوز بگیرید اما چه طور شد که سوریان مجوز ورود 
2 ماشین را بگیرد، گفت: دوست ندارم در مورد کسی صحبت 
کنم اما حمید خان حقش است. او 5 طالی جهانی و یک مدال 
المپیک دارد اما فکر می کنم باید تجدی��د نظری در این مورد 
صورت می گرفت و آن مجوز را به سایر وزرشکاران هم می دادند.

در هر صورت 
ساعی پیشکسوت 

 ما است.
  او قهرمان

 و اسطوره ایران 
 است. اگر او

 این  طور فکر 
می  کند، شاید 

دقیقا همین گونه 
است



رشد50 درصدی كمک هاي مردمی 
معاون مش��ارکت هاي مردم��ي کمیته ام��داد ام��ام خمینی)ره( 
چهارمحال و بختیاری از رشد 50 درصدی کمک هاي مردم استان 
به کمیته امداد خبر داد.محس��ن س��لیمی اظهارداش��ت: از ابتداي 
امس��ال تا پايان آبان ماه مردم اس��تان 95 میلیارد ري��ال به کمیته 
امداد کمک کرده اند. وی با بیان اين که شهرس��تان هاي شهرکرد، 
بروجن و ل��ردگان بی��ش ترين کمک ه��اي مردمي را داش��ته اند، 
 خاطرنشان کرد: اين کمک ها در قالب صدقات، کمک به ايتام و زکات

 بوده است.

  برداشت بیش از 11تن گیاه دارویی 
در استان  

مدير باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت 
11تن و500 کیلوگرم گیاهان دارويی در استان خبر داد.

حمیدرضا منصوری اظهارداش��ت: اکنون 10هکتار از اراضی استان 
زير کشت گیاهان دارويی است.وی خاطرنش��ان کرد: از اين میزان 
هکتار زير کشت، به طور میانگین ساالنه يک تن و150 کیلوگرم در 
هر هکتار گیاهان دارويی برداشت می شود.منصوری گیاهان دارويی 
کشت شده در استان چهارمحال و بختیاری را شامل آويشن، نعناع 

فلفلی، کدو تخم کاغذی و بادرنجبويه دانست.

  تحصیل  1700 دانش آموز 
در مدارس استثنایی 

ريیس آم��وزش و پ��رورش اس��تثنايی چهارمحال و بختی��اری از 
تحصیل يک هزار و 700 دانش آموز در مدارس اس��تثنايی اس��تان 
خبر داد.خداکرم حی��دری اظهار داش��ت: در حال ح��ال يک هزار 
 و 700 دانش آم��وز در م��دارس اس��تثنايی اس��تان مش��غول ب��ه 

تحصیل هستند.
وی از وجود 36 مرکز آموزشی مستقل در اس��تان خبر داد و گفت: 
عالوه ب��ر اين تع��داد 25 مرک��ز ضمیم��ه و 40 مرک��ز تلفیقی نیز 
 خدمات الزم را به مراکز آموزش��ی ارايه می کنند.حیدری ادامه داد: 
دانش آموزان مراکز تلفیقی به حدی رشد داشته اند که قادر هستند 

با دانش آموزان مدارس عادی ادامه تحصیل دهند.

 همایش سه ساله های حسینی
 در شهركرد برگزار می شود

مس��وول پیروان عترت هیات رزمندگان اسالم شهرکرد از برگزاری 
 همايش سه ساله های حس��ینی، دختران عاش��ورايی در شهرکرد

 خبر داد.
لی��ال میراحم��دی در جلس��ه هماهنگی همايش س��ه س��اله های 
 حسینی، دختران عاشورايی اظهارداش��ت: همزمان با ايام شهادت

سه ساله يادگار امام حسین)ع( در سراسر کشور ، واحد پیروان عترت 
هیات رزمندگان اسالم مراسم ويژه ای را با حضور مادران و کودکان 

برگزار می کند. 
وی، هدف از اين برنامه معنوی را ترويج فرهنگ غنی عاشورايیان بیان 
کرد و گفت: بايد از کودکی معارف اس��الم و علل قیام عاشورا  برای 
کودکان بیان شود. میراحمدی تصريح کرد: حضرت رقیه)س( جلوه 
ديگری از شکوه و عظمت حماسه عاشورای حس��ینی است و برای 

آزادگان جهان دارای پیام های بزرگی است.
میراحمدی خاطرنشان کرد: مراسم سه ساله های حسینی  15 آذر  
در ش��هرکرد با ايراد س��خنرانی و مداحی و اجرای برنامه ويژه برای 

کودکان برگزار می شود.

ممنوعیت  توسعه و تغییر جانمایی 
در احداث شیالت

 مدير شیالت سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: 
هرگونه توس��عه و تغییر جانماي��ی در احداث ش��یالت و آبزيان در 

چهارمحال و بختیاری ممنوع است.
پرويز منصوری در جلس��ه کارگ��روه اقتصادی اظهار داش��ت: برای 
 احداث ش��یالت و آبزي��ان الزم اس��ت هم��ه جوانب را س��نجید و 

مورد مطالعه قرار داد.
وی تصري��ح ک��رد: محیط زيس��ت اس��تان الزم اس��ت بر اس��اس 
 جلوگی��ری از آلودگ��ی آب،  وظاي��ف خ��ود را ب��ر اس��اس نظارت

 انجام دهد.
 منص��وری ادام��ه داد: الزم اس��ت آم��وزش و دوره هاي��ی ب��رای

 پرورش دهندگان  شیالت و آبزيان در نظر گرفته شود .
مدير شیالت س��ازمان جهاد کش��اورزی چهار محال و بختیاری با 
اش��اره به اين که نظارت بر روی ش��یالت توس��ط کارشناسان فنی 
الزم اس��ت صورت گیرد، بیان داش��ت: نیاز اس��ت در بهره برداری 
 ،کارشناس نظارت در آن منطقه حضور داشته باشد تا تمامی ضوابط

 در نظر گرفته شود.منصوری يادآور شد: بیشتر مزارع پرورش ماهی 
در اين استان دور از دسترس هستند.

وی تاکید کرد: اگر احداث مزارع پرورش ماهی در اين اس��تان آزاد 
گذاشته شود،متقاضیان دچارمشکل خواهند شد.

وی بیان داشت: میزان و چگونگی حق الزحمه و فرآيند نظارت های 
کارشناس فنی بر اساس دس��تورالعمل مربوط و با هماهنگی دفتر 

شیالت استان انجام خواهد شد.

اخبار كوتاه
برداشت 150 هزارتن سیب زمیني در چهارمحال و بختیاری

معاون بهبود امور دام جهادکشاورزي گفت: امسال 150هزارتن سیب زمیني در استان برداشت شد. 
وی به میزان تولید سیب زمیني در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اين که استان پايلوت بذري 

سیب زمیني بود؛ امسال 150هزارتن سیب زمیني دراين استان برداشت شد.

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1190 |چهار شنبه 13 آذر 1392 | 1 صفر   1435

 سرپرس��ت معاون��ت صناي��ع دس��تی می��راث فرهنگ��ی 
 چهار مح��ال و بختی��اری گفت: ش��ش ه��زار و 569 نفر در 
چهار محال و بختیاری چه به صورت خانگی و چه به صورت 
کارگاهی مش��غول به کار در صنعت صنايع دس��تی هستند.

 مهرداد ريیس��ی در جلس��ه کارگروه اقتصادی اظهار داشت: 
پیش بینی می ش��ود تا پايان برنامه هفتم تع��داد افرادی که 
مشغول به کار در هنر صنايع دس��تی هستند به 14 هزار نفر 
برس��د.وی يکی از برنامه های آينده را ايجاد شغل جديد در 
صنايع دستی دانست و يادآور ش��د: پیش بینی می شود در 
آينده هفت هزارو 431 نفر فرصت های جديد شغلی را بتوانند 

در اين حوزه ايجاد کنند.
 ريیس��ی ب��ا اش��اره ب��ه اين ک��ه ه��ر صنع��ت گر س��االنه 
12 میلیون تومان در اين اس��تان تولید صنايع دستی دارند، 
 بیان داش��ت: ب��ه طور متوس��ط ماهیان��ه هر نفر م��ی تواند

 يک میلیون تومان تولید داشته باشد. وی افزود: تولیدات در 
برخی از رش��ته ها باالتر و برخی ديگر تولیدات کم تری را در 

کارگاه های خود دارند.
ريیسی يادآور شد: پیش بینی می شود تا پايان برنامه هفتم 
تعداد کارگاه های تولیدی در اين استان به 13 هزار برسد و از 

اين راه درآمدها و اشتغال بیش تری ايجاد شود.
وی با بیان اين که، برخی از تولیدات اين استان نشان ملی را 
از آن خود کرده اند، اذعان داشت: سالی يک بار تولیدات اين 
استان مورد ارزيابی قرار می گیرد و بهترين های آن ها نشان 

ملی را کسب خواهند کرد.
 9م��ورد از صنايع دس��تی ه��ای چه��ار مح��ال و بختیاری

 نشان يونسکو را از آن خود کردند.
 سرپرس��ت معاون��ت صناي��ع دس��تی می��راث فرهنگ��ی

 چه��ار مح��ال و بختی��اری گف��ت: هفت��ه گذش��ته 10 
م��ورد از صناي��ع دس��تی ه��ای اس��تان نش��ان مل��ی را 
کس��ب کرده اند و تاکنون نه م��ورد از صنايع دس��تی های 
 چه��ار مح��ال و بختی��اری نش��ان يونس��کو را از آن خ��ود

 کردند.
ريیس��ی اظهار داش��ت: پی��ش بینی م��ی ش��ود در برنامه 
 هفتم 50 م��ورد از تولی��دات صنايع دس��تی نش��ان ملی را 

دريافت کنند.
وی با اشاره به اين که برخی از رش��ته های صنايع دستی در 
اين اس��تان ديگر تولیداتی نداش��ته اند، عنوان کرد: در سال 
جاری سه هنر صنايع دستی اين استان احیا و پیش بینی می 
 شود تا پايان برنامه هفتم 9 مورد از رشته های صنايع دستی 

احیا شده و به مرحله تولید برسد.

مع��اون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: در 
 حوضه آب زاينده رود، حوضه آبخی��ز چهارمحال و بختیاری

 70 درص��د تامین کننده آب و اس��تان اصفه��ان 90 درصد 
مصرف کننده آب ب��وده که اين امر نش��ان دهنده بهره وری 
نامطلوب آب در استان اصفهان است.به نقل از روابط عمومی 
استانداری چهارمحال و بختیاری، محمود عیدی در نشست 
 هماهنگ��ی دومی��ن همايش مل��ی بحران آب در ش��هرکرد

 اظهار داش��ت: ب��ا توجه به کاه��ش 20 درص��دی بارش در 
چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت و کاهش 
52 درصدی بارندگی نس��بت به پارس��ال، منابع آبی استان 

کاهش شديدی دارد.
وی اف��زود: میانگی��ن وزن��ی بارندگی س��ال زراع��ی جاری 
چهارمح��ال و بختی��اری 88 میلی مت��ر بوده که نس��بت به 

بارندگی سال زراعی کامل، 87 درصد کاهش داشته است.

عیدی با بیان اينکه بیش ترين کاهش بارندگی س��ال زراعی 
جديد در ايس��تگاه کوهرنگ بوده اس��ت، تاکید کرد:تدوين 
قوانینی برای من��ع انتقال غیرعلم��ی آب در حوزه مديريت 
آب ضروری اس��ت.معاون عمران��ی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری تصري��ح کرد: در حوض��ه آب زاين��ده رود، حوضه 
آبخیز چهارمحال و بختیاری 70 درص��د تامین کننده آب و  
 استان اصفهان 90 درصد مصرف کننده آب بوده که اين امر
 نشان دهنده بهره وری نامطلوب آب در استان اصفهان است.

رحمت اهلل صفری ، معاون تجارت خارجی س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختی��اری گفت: همايش ملی 
آب ه��ای معدنی خ��رداد ماه س��ال 93 در ش��هرکرد برگزار 

می شود. 
وی توس��عه صادرات و تولید آب معدنی را از اهداف برگزاری 
اين همايش عنوان کرد و گفت: بهینه س��ازی تولید، بررسی 
فرصت ه��ا و چالش های پی��ش روی اين صنعت، اس��تفاده 
بهینه و پايدار فرصت ها، تاکید بر مس��ايل زيست محیطی و 
آمايش س��رزمین و پدافند غیرعامل در برنامه ريزی توسعه 
 صنعت آب معدن��ی از ديگر اه��داف برگ��زاری اين همايش 

به شمار می رود.
صفری با اش��اره به محوره��ای اين همايش، افزود: بررس��ی 
فرصت ها و چالش های فضای کسب و کار ايده آل در تولید و 
صادرات آب های معدنی، بهینه سازی تولید، عرضه و صنعت 
بسته بندی آب های معدنی و آشامیدنی، تولید، بهره برداری، 
نگهداری و حمل و نقل در واحدهای بسته بندی آب معدنی، 
نقش مديريت بازرگانی در تولید و صادرات آب های معدنی از 

جمله محورهای اين همايش به شمار می رود.

كسب نشان یونسکو برای 9 محصول

فعالیت 6هزار نفر در بخش صنایع دستی استان  
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

تامین  70 درصد آب زاینده رود توسط استان

کرفس کوهی گیاهی ب��ا ارزش و گران قیمت در 
استان چهارمحال و بختیاری است که در بسیاری 
از مناطق روي��ش آن از جمله منطقه روس��تای 
دوپالن به علت برداش��ت های بی رويه منقرض 
شده و هم اکنون در اقدامی بذر گیاه با همکاری 
اهالی اين روستا دوباره کاشته و رويش اين گیاه 
در مسیر احیا قرار گرفته اس��ت.کرفس کوهی با 
 نام محلی کلوس از خان��واده چتريان و نام علمی
kelussia odoratisssima mozaffa 

گیاهی دو ساله يا چند ساله است، ريشه عمودی 
 و کم ضخیم و س��اقه علفی توخالی و ب��ه ارتفاع

 يک متر دارد.
برگ ها از نظر ظاهری دارای بريدگی های عمیق 
ومرکب از چند برگچه اس��ت ودوره رويش آن از 
هفته آخر اس��فند ماه ش��روع و تا اول خرداد ماه 

ادامه دارد.
 اين گیاه دو رشد رويشی و زايشی جداگانه دارد 

وساقه زايش��ی گیاه تا ارتفاع دو متر نیز می رسد 
 و گل های کرف��س کوهی به ص��ورت چتر های 
زرد رنگ بوده و انش��عابات دو تا هش��ت شعاعی 

دارند. 
بیش ترين فراوانی پراکنش اين گیاه از ارتفاع دو 
هزار و 100 متری تا سه هزار متری در اقلیم های 
مختلف استان چهار محال و بختیاری به خصوص 

در اقلیم ارتفاعات فوقانی است. 
عمدت��ا در دامنه های رو به جنوب رش��د کرفس 
زودتر آغاز می شود و ارتفاعات زاگرس در مناطق 
زردکوه، کوه دلی دو آب صمصامی، منطقه سر آقا 
سید، شیخ علیخان، کوه قارن، کوه هزار دره، کوه 
سفید که عمدتا شهرستان های کوهرنگ، اردل ، 
کیار و لردگان از مکان های عمده رويش اين گیاه 

در استان است.
 کرفس کوهی چه��ار محال و بختی��اری يکی از 
گیاهان گران قیمتی اس��ت ک��ه در فصل بهار به 

فروش می رسد واين گیاه در بهار امسال کیلويی 
50 هزار تومان به فروش می رسید.

   در گذشته ای نه چندان دور کرفس در مناطق 
مختلف چهار محال و بختیاری رويش بس��یاری 
داشته است. که متاس��فانه به علت برداشت های 
بی رويه از اين گیاه باعث منقرض شدن آن شده 
 است.رويش اين گیاه در کوه پايه های اين استان

 به قدری بوده اس��ت که گاهی اوق��ات به عنوان 
 علوف��ه دام نی��ز م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه

 است
.برداش��ت های بی رويه موجب شده است که در 
بسیاری از زيستگاه های سابق آن رويش نداشته 
باش��د و هم اکنون اين گیاه را فقط در ارتفاعات 
زاگرس و مناطق سخت گذر کوهستانی و جنگلی 

استان می توان يافت.
مناب��ع طبیعی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
 در راس��تای حفاظ��ت از اي��ن گی��اه ب��ا ارزش

  گام ه��ای بلند و بس��یاری برداش��ته اس��ت که 
می توان ب��ه حفاظت از اين گی��اه و جلوگیری از 
برداشت توسط افراد سودجو، توزيع بذر گیاه در 
بین اهالی روستاها وآموزش برای کاشت و احیای 

اين گیاه و... اشاره کرد.
 اهال��ی روس��تاهای مناطق رويش گی��اه کرفس
  نیز به ارزش و اهمیت گیاه کرفس آگاه شده اند
  و بس��یاری از اهال��ی روس��تاها اي��ن مناط��ق

 در خص��وص حفاظت و کاش��ت بذر اي��ن گیاه 
 ب��رای جلوگی��ری از انق��راض گام ه��ای بلندی 

برداشته اند.
با همکاری انجمن های زيس��ت محیطی و مردم 
روس��تاهای دو پالن و نیروه��ای منابع طبیعی 
 بذر کرفس کوه��ی در منطقه روس��تای دوپالن

  اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در راس��تای 
احیای دوباره گیاه کاشته شد.

      احی�ای كرف�س در منطق�ه مش�ایخ
 صورت گرفت

يکی از اعضای انجمن زيست محیطی دامون در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر اظهار داش��ت: احیای 
کرفس با همکاری اهالی روستای دو پالن و اداره 

کل منابع طبیعی صورت گرفته است.
 مهدی مجته��دی تصريح ک��رد: رويش کرفس

 در گذشته درکل روستای دو پالن تا رحیم آباد و 
اسالم آباد زياد بوده است.

وی اذعان داشت: به علت زياد بودن رويش گیاه 
کرفس گاهی اوق��ات به عنوان غ��ذای دام از آن 
استفاده می شده است که متاس��فانه همین امر 
موجب از بی��ن رفت اي��ن گیاه ب��ا ارزش در اين 

مناطق شده است.
  مجته��دی ادام��ه داد: در30 هکت��ار از منطقه 
مش��ايخ با هم��کاری انجمن زيس��ت محیطی، 
بذر کرفس پاش��یده شده اس��ت که اين امر نیاز 
به حفاظت دارد تا بتوان بعد از س��ه س��ال از آن 

برداشت کرد.
وی بی��ان داش��ت: اهال��ی روس��تای دو پ��الن 
قبول ک��رده ان��د ک��ه اي��ن گی��اه ب��ا ارزش را 
تا س��ه س��ال حفاظ��ت کنن��د ت��ا بتوانن��د بار 
 ديگ��ر کرف��س را در روس��تای خ��ود پ��روش 

دهند.
مجتهدی يادآور شد: بعد از س��ه سال محافظت 
از اين گیاه می توان از آن برداشت کرد وآن را به 
فروش رساند که اين امر در جذب گردشگر در آن 

منطقه  نیزمی تواند موثر باشد.

وی با اش��اره به اين که مناب��ع طبیعی همکاری 
زيادی با روس��تايیان برای اين امر داش��ته است، 
بیان داش��ت: تامین بذر کرف��س و نحوه آموزش 
برای چگونگی کاشت آن به اهالی روستا  آموزش 

داده شده است.
مجته��دی تصريح کرد: ب��ا اين اق��دام می توان 
مابقی روستا های اطراف را تش��ويق به کاشت و 
برداش��ت اين گیاه کرد.آموزش اولیه کاشت بذر 
 کرفس ب��ه کارگران و به��ره برداران داده ش��ده

 است .
 مدي��ر منابع طبیع��ی شهرس��تان کی��ار نیز در

 گفت وگ��و با خبرن��گار مه��ر اظهار داش��ت: با 
دادن آم��وزش کاش��ت ب��ذر کرف��س ب��ه بهره 
 ب��رداران و کارگران ک��ه از ط��رف منابع طبیعی

 ص��ورت گرفته اس��ت م��ی ت��وان اين گی��اه با 
 ارزش را دوباره درروس��تای دوپ��الن احیا کرد.

علی حسین امینی تصريح کرد: تامین بذر با منابع 
طبیعی بوده است و اجرا و بهره برداری آن با خود 

مردم  منطقه است.
وی کرف��س در منطقه مش��ايخ را در50 س��ال 
پیش گون��ه ای غالب دانس��ت و اذعان داش��ت:  
 برداش��ت بی رويه از اي��ن گیاه موجب ش��د که

 به مرور اين گیاه از بین برود.
امینی ادام��ه داد: با احی��ای کرف��س در برخی 
مناطق اين اس��تان می توان گونه ای به پوشش 
 گیاهی استان اضافه کرد که اهالی روستا بتوانند

 از اين طريق امرار معاش نیز بکنند. 
وی اذعان داش��ت: کاش��ت بذر کرف��س قبل از 
اين در منطقه چارقاش س��بزکوه اج��را و به ثمر 
نشسته است.امینی با اشاره به اين که الزم است 
از تخريب زيس��تگاه ها جلوگیری ب��ه عمل آيد، 
عنوان کرد: برخ��ی از نقاط اين اس��تان به خاطر 
شرايط اقلیمی و زيس��تگاه های قديمی ظرفیت 
 کاشت برخی از گونه های گیاهی در اين منطقه

 را دارند.
مدي��ر منابع طبیع��ی شهرس��تان کی��ار جلب 
مش��ارکت م��ردم در کاش��ت کرف��س را در 
اولويت دانس��ت و ي��ادآور ش��د: بهره ب��رداران 
می توانن��د از اين گی��اه هم برای خود اس��تفاده 
 کنن��د و ه��م آن را در ديگ��ر مناطق ب��ه فروش

 برسانند.
امینی تاکید کرد: کرف��س را نبايد تنها به عنوان 
يک خوراکی در نظر گرفت بلکه اين گونه گیاهی 
در حفظ آب ، خاک و تنوع زيس��تی موثر خواهد 

بود.

احیای دوباره گران ترین گیاه كوهستان در روستای دوپالن

 کاشت بذر» کرفس کوهی« با همکاری اهالی روستا
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ اجرائیه 
ثبت  شماره  به  سبزمهياران  نگين  ودام  كشت  تعاوني  شركت  به  771بدینوسيله 

606 ثبت شركتهاي شهرضا طبق ادرس متن سند و تقاضانامه شهرضا ابتداي 
جاده زره كه طبق گزارش ماموراداره پست شهرضا موردشناسایي واقع نگردیده 
تنظيمی  41690مورخ1389/12/26  شماره  رهنی  سند  طبق  شود  می  ابالغ  است 
دردفترخانه  اسناد رسمی شماره 145 شهرضا شركت تعاوني نگين سبزمهياران 
2,880,000,000ریال(ازتسهيالت  ریال  دوميلياردوهشتصدوهشتادميليون  مبلغ 
مذكور  تسهيالت  درقبال  كه  نموده  استفاده  شهرضا  شعبه  كشاورزی  بانک 
تمامت مازاداول ششدانگ قطعه زمين شماره دوازده فرعي ازیكصدوهشتادویک 
ووثيقه  دررهن  ملكيان  مجيد  ملكی  شهرضا  ثبتی  یک  بخش  در  واقع  اصلي 
سه  مبلغ  به  اجرائيه  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  مذكورقرارگرفته  بانک 
ریال  هزاروهفتصدویازده  وهشت  ویكصدوشصت  ميلياردوششصدونودميليون 
3,690,168,711ریال( بابت اصل طلب، و اجورعقب افتاده تاتاریخ 05 / 04 / 1392 
كه از این تاریخ به بعدروزانه مبلغ یک ميليون وششصدهزارریال ) 1,600,000 
بایگاني  شماره  وتحت  ،صادرو  گردد  می  اضافه  آن  به  تاخير  جریمه  ریال   )
9200091درواحداجرای اسنادرسمي شهرضا تشكيل و درجریان رسيدگی است 
مربوطه  اجرائی  نامه  وآئين  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  وبرابر 
اقدام خواهد شد،لذا به استناد ماده 18-آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 
چاپ  رود  زاینده  درروزنامه  نوبت  یک  شركت  آن  به  ابالغ  جهت  مراتب   1387
اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عمليات 
اجرائی جریان خواهد یافت .مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد 

مهدی یوسفيان

ابالغ رای 

مرجع   90/10/27 بتاریخ   1008  : دادنامه  شماره   564/90 پرونده  كالس   861
رسيدگی : شعبه 27 شورای حل اختالف خواهان : صندوق قرض الحسنه یاوران 
مهدی عج به مدیریت جالل الماسی بنشانی اصفهان – خيابان پروین دوم – جنب 
بانک انصار وكيل اصيل  خوانده امير حسين احمدی مجهول المكان وكيل اصيل 
خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ریال باعنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه یاوران مهدی )عج( به مدیریت جالل 
الماسی به طرفيت آقای امير حسين احمدی بخواسته مطالبه مبلغ 2/500/000 ریال 
وجه چک به شماره 179275 بتاریخ 83/2/15 عهده بانک تجارت   به انضمام 

مطلق خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و. بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال  ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینكه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه الیحه و دفاعيات 
خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محكمه  و  مستند 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه 
آئين  قانون  515و519و522   198و  تجارت  قانون   313 مواد310و  استناد  به 
دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  چهار صد  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار 
خسارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چک موصوف 83/2/15 تا تاریخ اجرای 

حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غيابی و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
حقوقی  عمومی  محاكم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بيست  ظرف  واخواهی 

اصفهان می باشد . قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان 

تغییرات 
867 شماره : 3475/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت ساختمانی سازه پردازان  
نصف جهان سهامی خاص به شماره ثبت 47783 وشناسه ملی 10260659295 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/7/14 تصميمات 
ذیل اتخاذ شد 1- محل شركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – 
پالک  خيابان تعاون 5- كوچه خورازمی غربی –  بلوار شاهد –  سپاهان شهر – 
68-  كد پستی  8179998657  تلفن 03116503959تغيير یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . در تاریخ 1392/8/19 ذیل دفتر ثبت شركتها 
و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تایيد و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری 

– رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

مخدوش بودن سند مالكیت
كه  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  فرزندحسين  آقاخاني  عزت  اینكه  به  774نظر 
هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده اعالم نموده كه سندمالكيت سه دانگ مشاع 
ازششدانگ 624 باقيمانده واقع دررشكنه 21 اصلي بخش یک ثبتي شهرضاشده 
كه ششدانگ پالک فوق در صفحه 208 دفتر 256ذیل ثبت شماره 37604بنام عاليه 
بيگم ميرمسيب ثبت وسندصادرشده كه نامبرده بموجب سند110047 – 7 / 9 / 

1391 دفتر3 شهرضامالكيت خودرابه سيدمحمودفاطمي وعزت آقاخاني بالسویه 
انتقال داده است كه سنداوليه به ميزان 3 دانگ درسهم عزت آقاخاني قرارگرفته 
كه بعلت آب گرفتگي مخدوش شده وقابل استفاده نمي باشداینک عزت آقاخاني 
درخواست سندمالكيت المثني نسبت به 3 دانگ مالكيت خودازپالک فوق رانموده لذا 
دراجراي تبصره 5 ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود كه هر كس نسبت به مخدوش شدن سندمالكيت فوق الذكرودرخواست 
صدورالمثني ازطرف زهراستاري بابوكاني اعتراضي دارد مي بایست ظرف مدت 
واگر  نماید  ارائه  محل  ثبت  اعتراض خودرابه  آگهي  این  انتشار  از  پس  روز  ده  
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد سند مالكيت  طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
دو  در  اعتراض  بر  مبني  مجلس  اعتراض صورت  تسليم خواهد شد.در صورت 
نسخه تنظيم ویک نسخه آن به متقاضي تسليم خواهدشد  مير محمدي - رئيس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

تغییرات 
اسپادانا   درمان  دیان  شركت  تغييرات  آگهی   92/103 3480/ت   : شماره   868
استناد  به   10260651055 ملی  وشناسه   47023 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/8/11 تصميمات ذیل اتخاذ 
شد 1- محل شركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خيابان مير 
داماد – ساختمان ایران مهر – واحد 1-   كد پستی  8136767811  تغيير یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . در تاریخ 1392/8/19 ذیل 
دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تایيد و امضا ء قرار گرفت 

. منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
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امام باقر )ع( : 
شب بيدارى به خاطر بيمارى يا درد، پاداشى برتر از يك سال 

عبادت دارد.

 شیوه های قانونی 
مقا بله با جرایم پیامکی

ایجاد مزاحم��ت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه اس��ت که به محض 
کشف، مالک مسوولیت کیفری مزاحم ش��ناخته می شود، مگر این 
 که مرتکب با ارای��ه دالیل ب��ه دادگاه ثابت کند که عم��ل او از روی 

حسن نیت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است.
امروزه در کن��ار رفاهی ک��ه فناوری ب��رای زندگی م��ا فراهم کرده 
اس��ت ش��اهد برخی سوءاس��تفاده ها از فناوری ها از جمله فناوری 
 تلفن همراه نیز هس��تیم که یک��ی از نمونه ه��ای آن، مزاحمت های

 پیامکی است. 
سوالی که پیش می آید این است که نتیجه ارتکاب این عمل چیست 
و چه مجازاتی به دنبال خواهد داش��ت؟ در گفت و گو با دکتر عباس 
تدین، مدرس دانش��گاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی این 

موضوع پرداختیم.
این مدرس دانش��گاه با بیان این که در قانون عنوان جرایم پیامکي 
وجود ندارد، می گوید: بنابراین باید گفت که منظور از جرایم پیامکی، 
ارتکاب جرای��م از طریق ارس��ال پیامک اعم از نوش��تاری، صوتي و 
تصویري اس��ت. تدین خاطرنش��ان می کند که جرایم به سه دسته 

تقسیم می شوند:
جرایم علیه ام��وال و مالکیت ک��ه منظور جرایمي اس��ت که برضد 
 ام��وال فیزیکي و دارایي ش��خص ارت��کاب مي یابد مانند س��رقت و 

کالهبرداري.
جرایم علیه امنیت داخلي و خارجي مانند جاسوسي.

جرایم علیه اش��خاص که گاه بر جسم و جان انس��ان تاثیر می گذارد 
مانند قتل و گاه آبرو و حیثیت معنوي فرد را مورد خدشه قرار مي دهد 

مانند توهین و  افترا.
وی ب��ا تاکید بر ای��ن که بس��تر ارتکاب جرای��م پیامک��ی از طریق 
ارس��ال پیامک ه��ای دی��داري ی��ا ش��نیداري اس��ت ای��ن جرایم 
 را در زم��ره جرای��م علی��ه حیثی��ت معن��وي و روان��ي اش��خاص

 دسته بندی کرد.

انواع جرایمی که از طریق پیامک ارتکاب می یابد
این مدرس دانش��گاه در بیان انواع جرایمی  که از این طریق ارتکاب 
 می یاب��د تاکید می کن��د که جرای��م پیامکی در قالب س��ه ش��یوه

 قبل ارتکاب است:
1( گاهی ارس��ال پیامک در قالب مزاحمت تلفنی اس��ت که در این 
حالت محتوای پیامک اهمیتی ندارد چراکه ارسال پیامک خالی هم 

می تواند مصداق مزاحمت باشد.
 اگر فرض کنیم ش��خصی ب��ه منظور اذی��ت دیگری دایم��ا برای او 
پیام��ک خالی بفرس��تد ی��ا حت��ی 100 عک��س زیبا براي کس��ي 
 بفرس��تد؛ اگر احراز ش��ود قص��د مزاحمت داش��ته ؛ قاب��ل تعقیب 

کیفری است.
2( اگر محتوای پیامک توهین آمیز بوده باشد یا درآن جرمی  به فرد 
نسبت داده شده باشد، ارسال پیامک در قالب عنوان مجرمانه دیگري 
هم قابل پیگیری است؛ در واقع در این جا دو جرم اتفاق مي افتد: هم 

مزاحمت و هم توهین یا افترا.
 همچنین اگر در پیامک ناسزایي گفته ش��د یا جرمي را به مخاطب 
نس��بت داد در قالب تعدد معنوي، مرتکب به مجازات اش��د محکوم 

مي شود .
فرض دیگری ک��ه وجود دارد این اس��ت ک��ه فرد قص��د مزاحمت 
نداش��ته باش��د بلکه با ارس��ال یک پیامک حاوی الفاظ زش��ت به 
 دیگری توهین  کند که این خود به عنوان یک جرم مس��تقل در نظر

 گرفته می شود.
3(جرای��م رایان��ه ای از دیگر جرایمی  اس��ت ک��ه می توان��د در این 
 دس��ته بندی جا بگیرد و منظور از جرایم رایانه ای جرمي اس��ت که

 از طریق سامانه هاي مخابراتي یا رایانه اي صورت مي  گیرد.

مطلق بودن جرایم پیامکی
جرایم به اصط��الح پیامکی، جرایمی  مطلق هس��تند یعنی مقید به 
 نتیجه نیس��تند؛ تدین در توضی��ح این مطلب می گوی��د: همین  که 
به قصد مزاحمت پیامک ارسال شود ولو این که تلفن همراه دیگری 
در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم محقق شده و مقید به این نیست 

که حتما موجب آزار و اذیت وی شده باشد.
 وی با بیان این که این جرم احتیاج به س��وء نیت خاص دارد، تصریح 
می کند: ضروری است که قصد مزاحمت فرد احراز شود که البته احراز 

این سوء نیت مشکل است.
 ف��ردی را درنظر بگیرید که نیمه های ش��ب هر یک س��اعت یک بار 
زنگ مي زند و س��پس قطع مي کند؛  وقتي از او ش��کایت مي ش��ود، 
 ادع��ا می کن��د در آن س��اعت بیم��ار بدحال��ی در بیمارس��تان 
 داش��ته ک��ه می خواس��ته ب��ه خان��واده اش اطالع رس��انی کن��د 
 و به اش��تباه ش��ماره می گرفته اس��ت و قص��د مزاحمت نداش��ته

 است.
وی می افزاید: ادله س��نتي مثل ش��هادت در اثبات ای��ن جرم نقش 
کم رنگ تری دارد و بهترین ش��یوه براي اثبات این جرم، استعالم از 

مخابرات است.
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گوش��ی هوش��مند Pro عرض��ه ش��د و ای��ن ط��ور ک��ه 
ش��رکت س��ازنده می گوی��د، می ت��وان ای��ن دس��تگاه را 
باریک ترین گوش��ی هوش��مند ۵ اینچی دانس��ت. شرکت 
Blu Life از تولیدکنن��دگان گوش��ی های هوش��مند 
محص��ول جدی��دی را در خان��واده گوش��ی های ارزان 
روانه ب��ازار کرده اس��ت ک��ه ضم��ن داش��تن قابلیت های 
 پیش��رفته داخل��ی، بدن��ه  آلومینیوم��ی باری��ک و زیبایی

 دارد.
به نقل از پی سی مگ، این گوشی هوش��مند Pro نام گرفته 
اس��ت و این طور که شرکت س��ازنده می گوید، می توان این 
 دس��تگاه را باریک ترین گوش��ی هوش��مند ۵ اینچی جهان 
با کیفیت HD دانست.این گوشی هوشمند شامل نمایشگر 
لمسی ۵ اینچی HD می ش��ود که تصاویر در آن با کیفیت 
12۸0 در ۷20 پیکسل به نمایش درمی آیند و کیفیت تراکم 
)2۹3ppi(تصوی��ر در آن 2۹3 پیکس��ل در هر اینچ مرب��ع 

 است.
نسخه قفل نشده باریک ترین گوشی هوشمند ۵ اینچی جهان 

هم اکنون با قیمت 2۹۹ دالر در کش��ورهای امریکا، برزیل و 
مکزیک از طریق شرکت آمازون به فروش می رسد که البته 
هنوز تاریخ دقیق عرضه گسترده و جهانی این محصول اعالم 

نشده است.
در صفحه اینترنتی مخصوص این گوش��ی هوشمند توضیح 
داده شده است: »نکته جالب در مورد این محصول این دسته 

که بدنه آن با ضخامت تنها چند میلی متر ساخته شده است. 
این اتفاق به شما امکان می دهد به هر شکل که می خواهید از 

این دستگاه استفاده کنید«.
این گوش��ی هوش��مند قابلیت های قابل مالحظ��ه ای را نیز 
 Pro در خود جای داده اس��ت. دوربین دیجیتالی گوش��ی
با کیفیت 12 مگاپیکس��ل و قابلیت اتوفوک��وس در اختیار 
کارب��ران قرار می گیرد و ب��رای آن فل��ش LED نیز در نظر 

گرفته شده است.
دوربی��ن دوم این گوش��ی هوش��مند مخص��وص برقراری 
تماس های تصویری ۵ مگاپیکس��لی اس��ت و شامل حسگر 
BSSI قابلی��ت ضب��ط تصاویر ب��ا کیفیت 10۸0 پیکس��ل 

می شود.
 گوش��ی هوش��مند جدی��د، پردازن��ده چه��ار هس��ته ای 
 1/۵ گیگاهرتزی دارد و از دیگر امکانات ب��ه کار رفته در آن 
می توان به رم یک گیگابایتی، حافظه داخلی 1۶ گیگابایتی، 
 ،3G پش��تیبانی ازش��بکه مخابراتی ،mAh 2۵00 باتری

گیرنده ماهواره ای GPS و ... اشاره کرد.

باریک ترین گوشی هوشمند ۵ اینچی جهان

نس��ل چهارم و پنجم ایران، آن قدر با انگری برد و بازی های مختلفش انس دارند که فکر 
می کنند، اول این پرندگان خیالی وجود داشته اند و بعد نمونه های واقعی مثل آن طراحی 
و سپس ساخته شده اند!این پرندگان نه از بازی انگری برد بیرون پریده اند و نه از روی آن 

طراحی شده اند؛ بلکه قضیه کامال بر عکس است!
  نس��ل چهارم و پنجم ایران، آن قدر با انگری برد و بازی های مختلفش انس دارند که فکر

می کنند، اول این پرندگان خیالی وجود داشته اند و بعد نمونه های واقعی مثل آن طراحی 
و سپس ساخته ش��ده اند!در این گزارش می خواهیم با یکی از گونه های این پرنده آشنا 
شویم که در نیوزلند و استرالیا زندگی می کند و همچنین در برخی از جزایر جنوب غربی 
اقیانوس آرام، از جمل��ه فیجی، یافت می ش��ود.این پرندگان تپل که با حلقه س��فید دور 
چشمان شان ش��ناخته می ش��وند و به صورت جمعی از انواع غذاها، بی مهرگان، میوه، و 
شهدگل ها تغذیه می کنند و در طول زمستان در باغ ها و پارک ها با چربی، گوشت پخته 

شده و نان ، قند و شکر آب خود را به فصل پر غذای بهار و تابستان می رسانند.

بعضی از افراد چاق وجود دارند که نمی توانند دست از خوردن غذای مورد عالقه شان بکشند و بارها 
اقدام به الغری کرده اند اما به هدف خود نرسیده اند.

دانشمندان با انجام  آزمایشاتی روی هزاران داوطلب چاق دریافتند که اصلی ترین مشکل آن ها 
میل به غذاهایی است که هرگز نمی توانند آنها را بخورند. 

شیرینی، شکالت و غذاهای چرب جزو غذاهای ممنوعه برای افراد چاق  به حساب می آیند اما دیگر 
الزم نیست برای الغر شدن آن ها را ترک کرد بلکه می توان با »شیوه الغری« به سبک الستیکی 

تمام خوراکی های مورد عالقه تان را مصرف کنید. 
 در شیوه الس��تیکی افراد هرچه می خواهند، می توانند مصرف کنند اما نباید آن را قورت دهند 
بلکه تنها مجاز به قورت دادن یک س��وم از آن ماده غذایی مورد عالقه ش��ان هستند و بقیه را از 
دهان خود خارج می کنند.  مطالعات نشان می دهند امروزه عده  زیادی از افراد چاق توانسته اند 
 با این شیوه به فرم تناسب اندام دلخواه خود دست یابند و از شر»چربی های اضافه« در بدن خود

 خالص شوند.

»الغری« به شیوه   الستیکی»انگری برد« های واقعی 

عکس نوشت

پرواز یک هواپیمای 
 مسافربری در
 آسمان دهلی

مبتکران ،مچ بندی ابداع کرده اند که نیاز افراد به اس��تفاده از 
کرم ضدآفتاب را برطرف می کند.

بسیاری از افراد از خطرات ناشی از راه رفتن زیر نور خورشید 
آگاه  هس��تند و گرچه برای دریافت ویتامی��ن D به این نور 
وابس��ته اند، اما فقدان محافظت از پوست در چنین محیطی 
در مقابل اش��عه های مافوق بنفش مضر ، می تواند به سرطان 
پوست منجر شود.مچ بند UVA+B Sunfriend به کاربران 
امکان راه رفتن زیر نور خورشید، بدون استفاده از ضدآفتاب 

را فراهم می کند.
این سیستم ، نخستین مچ بند ارزیابی کننده نور مافوق بنفش 
نیس��ت، اما تعدادی از مچ بندهایی از این دست میزان زمان 
کارآی��ی ضدآفت��اب را بر اس��اس قرارگرفت��ن در مقابل نور 
مافوق بنف��ش )UV( اندازه گرفت��ه و از کاربران می خواهند 
هنگام نزدیک شدن به آستانه جذب UV، ضدآفتاب را دوباره  

اعمال کنند.چون ضدآفتاب اشعه های UVB )که در مقدار 
متعادل س��ودمند هستند(  همچنین اش��عه های UVA را 
 UVA+B Sunfriend مسدود می کند، هدف تیم سازنده
امکان استفاده از جنبه مناس��ب نور خورشید بدون استفاده 

از ضدآفتاب بود.

 ه��دف از ارایه مچ بن��د ابداع��ی مقابله ب��ا افزای��ش کمبود
 ویتامین D است، در حالی که امکان ابتال به سرطان پوست 
 UV را کاهش می دهد.این مچ بند ضدآب، شامل حسگرهای
با نشانگرهای ال ای دی اس��ت که هنگام قرارگرفتن زیاد در 

معرض نور مافوق بنفش، روشن می شوند.
کاربران ابزار جدی��د را بر روی پوس��ت قرار داده و س��امانه 
میزان قرارگرفتن در معرض UV منعکس شده و مستقیم را 
اندازه گیری می کند.شهید اسالم و کاین ادگت، مخترعان این 
سیستم، دو سال پیش، جوایز بهترین »کاالی مصرف کننده« 
و »محبوب ترین انتخاب« را در رقابت »آینده را خلق کنید« 

از آ ن  خود کردند.
این دو سپس تیمی از مهندس��ان، دانشمندان و بازاریابان را 
گرد هم آوردند و آزمایش نمونه اولی��ه این مچ بند را با هدف 

توسعه آن به عنوان یک محصول تجاری آغاز کردند.

آفتاب گیری مطمئن با مچ بند ماورای بنفش

اخبار ویژه

 موتور بوم��ی جس��ت وجوی»جویش��گر« ب��ا ظرفیت 
 ذخیره س��ازی بی��ش از 10/۵ پتابایت و انج��ام 12/۵۶

 ه��زار میلیارد عملی��ات در ثانی��ه در کش��ور بارگذاری 
آزمایشی ش��ده اس��ت و تیم تحقیقاتی این موتور بومی 
جست وجو بارگذاری رس��می این موتور و اعالم آدرس 
آن را در گ��رو مجوز رس��می دولت دانس��تند.عضو تیم 
طراحی موتور جس��ت وجوگر »جویش��گر« با بیان این 
که ۹3 درص��د از کاربران اینترنتی از موتورهای جس��ت 
وجوگر اس��تفاده می کنند، گفت: ۸۵ درصد ترافیک در 
اینترنت توس��ط موتورهای جس��ت وجو ایجاد می شود 
ضمن آن که بیش از ۹0 درصد بازدید مجدد از سایت ها 
مبتنی بر هدایت موتورهای جس��ت وجو است.وی ادامه 
داد: با توج��ه به این اهمی��ت، بیش تر کش��ورهای دنیا 
اقدام ب��ه راه اندازی موتور جس��ت وج��و بومی می کنند 
 به گون��ه ای ک��ه ۷۶ درصد از کارب��ران چین��ی از موتور 
جس��ت وجوگر چینی Baidu و ۷0 درص��د از کاربران 
ک��ره از موت��ور بوم��ی Naver و ۶0 درص��د از کاربران 
روس��ی از موتور جست وجوگر روس��ی Yandex و ۵2 
درص��د از کاربران چ��ک از موتور Seznam اس��تفاده 
می کنند.مدیری طراحی موتور جس��ت وجوگر بومی را 
در راستای ایجاد بستر امنی برای کاربران دانست و اظهار 
 داشت: در این راس��تا اقدام به طراحی و راه اندازی موتور 
جست وجوگر بومی با عنوان »جویشگر«کردیم که توانایی 
پوشش وب و پوشش لحظه ای اخبار و رخدادهای وبالگ 
فارسی را دارد. وی با بیان این که تمرکز این موتور جست 
وجوگر زبان فارس��ی است، خاطر نش��ان کرد: در موتور 
 جس��ت وجوگر گوگل زمان��ی که به فارس��ی موضوعی 
جس��ت وجو می ش��ود عبارات عربی را به دلیل شباهت 
حروف برای کاربر جست وجو می کند در حالی که موتور 
»جویشگر« تنها واژه های فارسی را جست وجو می کند.

 عضو تیم طراحی موتور جویش��گر، قدرت محاس��باتی 
این موت��ور را 12/۵۶ ه��زار میلیارد عملی��ات در ثانیه 
دانس��ت و یادآور شد: س��رعت ش��بکه ارتباطی موتور 
جس��ت وجوگر طراحی ش��ده 10گیگابیت ب��ر ثانیه و 
حجم حافظه اصلی )RAM( آن نیز۸/۸ ترابایت است.

مدیری، ظرفیت ذخیره سازی آن را بیش از 10/۵ پتابایت 
)10۵1 ترابایت( ذکر ک��رد و گفت: این موت��ور قادر به 
ایجاد بستری امن برای انجام جست وجو و توسعه علمی 
دانش ه��ای راهبردی در دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی 
کشور اس��ت.وی کاهش خروج ارز را از مزایای دیگر این 
موتور نام برد و اضافه کرد: اطالعات��ی که در موتورهای 
جس��ت وجوگر درخواس��ت می ش��ود همواره مقداری 
 ارز را به خارج از کش��ور هدایت می کن��د در حالی که با 
بهره برداری از موتور جویشگر میزان خروج ارز از کشور 
به یک سوم تقلیل می یابد ضمن آن که کاربران بر بستر 
امنی در داخل کشور به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی 
خواهند داشت.مدیری، دسترسی لحظه ای به اخبار را از 
دیگر قابلیت های این موتور نام برد و اف��زود: این موتور 
جست وجو در کل سایت های خبری فارسی در کل دنیا 
جست وجو می کند و پس از دسته بندی و رتبه بندی آن 
ها بر اساس بیش ترین تعداد مراجعه به اخبار، کل اخبار 
24 ساعت گذشته را مرور می کند.وی پوشش لحظه ای 
وبالگ های فارس��ی را از دیگر مزایای جویش��گر عنوان 
کرد و ادامه داد: با توجه به جمعیت جوان کشور، وبالگ 
نویسی در کشور توسعه یافته است و این موتور قادر است 
در 24 س��اعت گذش��ته کلیه وبالگ های فارسی داخل 
و خارج را دس��ته بندی و کاربران این موت��ور می توانند 
خبرهای وبالگ ها را مش��اهده کنند.ای��ن محقق ایجاد 
بس��تر امن برای خانواده ها را از مهم ترین ویژگی موتور 
جست وجوگر بومی دانست و اظهار داشت: در موتورهای 
 جس��ت وجوگر در صورتی ک��ه ابتدای ح��روف کلمات

 غیر اخالقی تایپ شود س��رویس های غیر اخالقی برای 
کاربر لیست می ش��ود که این امر مغایر مسایل فرهنگی 
کشور است از این رو در موتور جست وجوگر بومی به این 
مسایل توجه شده اس��ت.مدیری از بارگذاری آزمایشی 
این موتور جست وجوگر خبر داد و گفت: کارفرمای این 
طرح ملی دولت است از این رو منتظر مجوز دولت برای 
 بارگذاری رسمی این موتور هس��تیم.وی با بیان این که 
در حال حاضر نام این موتور جست وجوگر ملی جویشگر 
انتخاب شده اس��ت، یادآور ش��د: تاکنون از سوی دولت 
آیکن، نام و آدرس سایت آن از سوی دولت تعیین نشده 
اس��ت که در صورت نهایی شدن مش��خصات آن اعالم 

خواهد شد.

 آزمایش موتور
 جست وجوگر »جویشگر«

لیوان های پالستیکی  
تحریک کننده  میگرن

محقق��ان اع��الم ک��رده ان��د ک��ه یک��ی از عوام��ل ابتال 
 به س��ردردهای ش��دید میگرن ناش��ی از نوش��یدن آب از 
بطری ها و لیوان های پالس��تیکی اس��ت.تحقیقات جدید 
 نشان می دهد که یک ماده ش��یمیایی مناقشه برانگیز در

 بس��ته بندی های مصنوعی عامل تحریک کننده میگرن 
است.بیس��فنول ای )BPA( پی��ش از این به یک س��ری 
مشکالت سالمتی از جمله چاقی، ناباروری و مشکالت قلبی 

نسبت داده شده است. 
اکنون آخرین تحقیقاتی که در مجله علوم س��م شناس��ی 
منتشر شده این ماده شیمیایی را عامل ایجاد سردردهای 
شدیدی معرفی کرده است که بزرگساالن بسیاری را تحت 

تاثیر قرار داده است.
نویس��ندگان این تحقیق از اف��رادی که مبت��ال به میگرن 
هستند خواسته اند که منابع بالقوه آلودگی را در رژیم روزانه 
خود حذف کنند که این امر ش��امل ظرف های پالستیکی 
که در مایکروویو مورد استفاده قرار می گیرد و دستگاه های 

خنک کننده آب در ادارات نیز می شود.
در تحقیقاتی که پیش��تر با اس��تفاده از غذاهای تازه انجام 
شده مشخص شده است که ظرف سه روز حجم BPA به 
ش��کل قابل توجهی ) ۶۶ درصد( در ادرار بیماران کاهش 

یافته است.
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