
10 هزار تراکتور به معافیت حقوق زیر یک میلیون از مالیات
سیستم کشاورزی 
کشور  می رود 

پیشنهاد دولت در بودجه 93
 وزیر نیرو  : افزایش قیمت

4 آب و برق نداریم
 »مارمولک « 

درجام شوکران سینما 5 2

 باید طبقه قدرتمند صنعتی
 در ایران شکل بگیرد

باید نسبت به این موضوع که کشور های دیگ��ر از ما جلو هستند و ما نمی توانیم 
به آن ها برسیم احساس ناراحتی عمومی داشته باشیم، این موضوع باید معضلی 
باشد برای نخبگان علمی کشور.من پیش از این ک��ه وزیر شوم کشور های هند، 
برزیل، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی را مطالعه کردم به نظرم باید طبقه متوسط...
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 پرتاب موجود زنده 
به فضا تا ۱۰ روز آینده
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 سیاست دولت
 برای هدفمندی سال 93

پزشکان رنج درمان 
بیماران را  افزایش ندهند

وزیر بهداشت با اشاره به تشری��ح پشت پرده مشکالت 
دارویی کشور ک��ه به دلیل فشاره��ای برخی انجمن ها 
و کمپانی های دارویی است، گف��ت: مشکل دوم کشور 
»سالمت« است، براین اساس پزشکان نیز سعی کنند 
رنج درمان بیماران را افزایش ندهند. سیدحسن هاشمی 
اظهار داش��ت: متاسفانه در حال حاض��ر پیراپزشکان و 

متخصصان شغل مناسبی ندارند...
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 آالینده ها
 امروز حمله کردند 

کارشناس مس��وول پیش بینی ه��وای اصفهان گفت: 
با توجه ب��ه استقرار ج��وی نسبتا پایدار ب��ر اصفهان تا 
اوایل ام��روز  پتانسیل م��واد آالینده تا صب��ح فردا در 
اصفهان افزایش می یابد.لیال امینی گفت: بررسی آخرین 
نقشه های هواشناسی بیانگر وجود جوی نسبتا پایدار تا 
اواخر دیروز  یا اوایل امروز است بر همین اساس، افزایش 
پتانسیل مواد آالینده تا امروز، دور از انتظار نیست.  وی 
افزود: از امروز به تدری��ج موجی ناپایدار بر استان حاکم 
خواهد شد که افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و بارش 

پراکنده...

 تشکیل کمیته 
پایش آب در اصفهان

قائم مقام وزیر نیرو با اعالم این که از دو سال آینده 
امکان نگرانی در تامی��ن آب استان گیالن وجود 
دارد از لزوم برنامه ریزی برای تامین آب شهرهایی 
مانند اصفهان، تهران، کاشان، ی��زد، قم، اراک و 
کرمان خبر داد.ستار محمودی در نشست شورای 
مدیران آب وزارت نیرو، اظهار داشت: در بودجه 
سال ۹۳ اولویت بندي هاي خوبي براي طرح ها 
و تغییر جهت محسوسي از دید وزارت نیرو انجام 
شده و پیش بیني تشکیل سازمان بهره وري آب 
نیز شده است. قائم مقام وزیر نیرو با بیان این که 
 در بودجه سال آینده ب��راي خرید تضمیني آب 
 اولویت هایي دی��ده ش��ده و بایدپیگیري شود،

 بر لزوم تعیین برنامه تامین مصرف آب اصفهان 
بزرگ و استان هاي همجوار در سال آینده تاکید 
کرد. محمودی ادامه داد: همچنین باید کمیته اي 
براي پایش آب در یزد، اصفهان و کاشان تشکیل 
شود. وي با بیان این که تابستان آینده نخستین 
تابستان دول��ت یازدهم در فصل آب��ي و آزموني 

براي بخش آب است گفت: کمیت و کیفیت آب 
قم، اراک و کرمان نیاز به پایش ویژه در سال ۹۳ 
 دارد زیرا این شهرها، شهرهاي بزرگي هستند و

  نوس��ان ه��اي آب و هوای��ي ب��ر روي آن ه��ا 
موثر است.

 این مقام مسوول در وزارت نی��رو با بیان این که 
بحث تامین آب تهران باید به صورت ویژه پیگیري 
شود تاکید کرد: اگرچه با بارش هاي اخیر، اندکي 
مشکل کم آبي در تهران برطرف شد اما چاه هاي 
 موجود باید مورد پایش و بهس��ازي قرار گیرد و 
چاه ه��اي جدید با رعایت معیاره��اي فني حفر 
شود. وي افزود: بای��د از فرص��ت زمستان براي 
تقویت ظرفیت تامین آب در تهران استفاده شود 
زیرا ته��ران منابع آب آسیب پذی��ري دارد. قائم 
مقام وزیر نیرو با بیان این که شوراي آب، محلي 
براي تصمی��م سازي و کمک ب��ه تصمیم گیري 
 است گفت: ای��ن شورا مي تواند ب��ه مراجعي که

 تصمیم گیرنده هستند، وصل شود. 

قائم مقام وزیر نیرو : طرح ویژه تامین آب تابستانی ۷ شهر

نقش جهان   ۲۰ میلیارد اعتبار گرفت
 معاون عمرانی وزیر کشور در جریان سفر به اصفهان و بازدید از 
ورزشگاه نقش جهان قول داد که ۲۰ میلیارد تومان بودجه مورد 
نیاز ورزشگاه نقش جهان را به این ورزشگاه پرداخت کرده و زمینه 

ساخت آن را فراهم آورد.  هوشنگ خندان دل، معاون عمرانی وزیر 
کشور که صبح دیروز برای بازدید از پروژه های عمرانی اصفهان 
به این استان سفر کرده، در نخستین برنامه خ��ود، از ورزشگاه 

نقش جهان بازدید کرد.در این بازدید معاون وزیر کشور، طرفه،  
معاون عمرانی استاندار اصفهان، مسووالن شرکت توسعه و تجهیز 

اماکن ورزشی کشور و...
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مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان: کم کاری بازاریان در مرمت بازار

میراث فرهنگی توان پرداخت هزینه مرمت بازار هنر را ندارد

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

ورود پساب خانگی به زاینده رود فاجعه آفرین شده است

مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دست��ی و گردشگری 
اصفهان گفت: ب��ا توجه ب��ه مشارکتی بودن ب��ازار هنر 
اصفهان، می��راث فرهنگ��ی، هزینه ای ب��رای مرمت آن 
نمی پردازد و بازاریان باید در تامی��ن هزینه های مرمتی 

بازار هنر مشارکت کنند.
 محسن مصلح��ی پیرام��ون وضعیت مرمت ب��ازار هنر 

اصفهان اظه��ار داشت: سال گذشت��ه نامه ای از 
سوی کسبه بازار هنر به دس��ت میراث فرهنگی 
اصفهان رسید مبنی بر این که 4۰ سال است که 
سقف بازار هنر مرمت نشده است و نیاز به مرمت 
دارد.وی افزود: در همان  زمان کارشناسان میراث 
فرهنگی اصفهان از ب��ازار هنر بازدی��د کردند و 
مشخص شد که بخش های از سقف و ایزوالسیون 
 آن بر اثر بارش باران فرسوده شده و نیاز به مرمت 

دارد.
مدیرک��ل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دستی و 
گردشگ��ری است��ان اصفهان ب��ا بی��ان  این که 
کارشناسان بر آورد ۳۰۰ میلیون تومانی را برای 

مرمت و بازسازی سقف بازار هن��ر مطرح کردند، تصریح 
کرد: این اعتبار برای بازسازی سقف و مرمت داخل بازار 
که با گذش��ت زمان آسیب دیده  ب��ود، مشخص شد. وی 
بیان کرد: مس��ووالن اداره اوقاف و بازاری��ان این محل، 
مبلغ این اعتبار را نپذیرفتند و اعالم کردند که خود برای 
مرمت سق��ف و داخل بازار هنر اق��دام می کنند و میراث 
فرهنگی با قرار دادن شرایط سازم��ان میراث فرهنگی و 
 ضابطه ها و واجد شرایط بودن پیمانک��ار، این موضوع را

 پذیرفت.

بازاریان در مرمت بازار هنر کوتاهی می کنند
مصلحی افزود: از سال گذشته تا کنون برای مرمت سقف 
بازار هنر از سوی بازاریان و اوقاف اقدامی صورت نگرفته و 
تنها برای مرمت بازار اعالم آمادگی  می کنند ولی اقدامی 

را انجام نمی دهند.
وی با بیان  این که سازمان می��راث فرهنگی اقدامی برای 

مرمت بازار هنر انجام نمی دهد و مرم��ت آن را به بخش 
خصوصی واگ��ذار می کن��د، خاطرنشان ک��رد: سازمان 
میراث فرهنگی اعالم کرده که ط��رح مرمتی بازاریان را 

تایید می کند و هزینه ناظران خود را پرداخت می نماید.
مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دست��ی و گردشگری 
استان اصفهان افزود: با توجه به تعدد بناهای تاریخی در 

اصفهان، میراث فرهنگی نمی تواند همه هزینه های حفظ 
و مرمت ابنیه تاریخی را بپردازد و در بازار هنر با توجه به 
تمکن مالی بازاریان و استفاده از برند تاریخی و هنری این 
مجموعه و وقف��ی بودن آن، هزینه مرم��ت به خود آن ها 

واگذار شده است.

س�ازمان می�راث فرهنگ�ی هزین�ه ای را 
برای مرمت بازار هنر نمی پردازد

وی در ادام��ه اظهار داشت : با توجه ب��ه   این که مجموعه 
بازار هنر اقتصادی و اوقافی است و بازاریان این مجموعه 
تاریخی از تمکن مالی برخوردار هستند، سازمان میراث 

فرهنگی هزینه ای را برای مرمت آن نمی پردازد.
مصلحی با بیان این ک��ه سقف بازار هنر ف��رو نمی ریزد، 
افزود: با توجه ب��ه نظ��ر کارشناسان می��راث فرهنگی، 
سقف ب��ازار هن��ر نم کشی��ده و ب��ا اق��دام مرمت��ی به 
 موق��ع، این مشک��ل برطرف ش��ده و از طرف��ی سازمان

  ب��ا بازاری��ان و اداره اوق��اف توافق ه��ای الزم را انج��ام
 داده است.

 وی تصری��ح کرد: تم��ام مغازه ه��ا در بازاره��ای سنتی 
اصفهان ب��ه طور مشارکت��ی مرمت می ش��ود و بازاریان 
مجموعه تاریخی بازار هنر ک��ه هزینه های بسیاری برای 
دکور مغازه های خود پرداخت می کنن��د، نیز باید سهم 
خود را برای مرمت سق��ف و مرمت داخلی 

بنا بپردازند.

بازاری�ان بای�د هزین�ه مرم�ت
 بازار هنر را پرداخت کنند

مدیرکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دستی 
و گردشگ��ری استان اصفه��ان خاطرنشان 
کرد: با توجه به مشارکتی ب��ودن بازار هنر 
اصفه��ان، می��راث فرهنگی تنها ب��ا قبول 
طرح مرمتی و هزین��ه کارشناس می تواند 
به ای��ن محموع��ه کم��ک کن��د و هزینه 
 مرمت سق��ف ب��ازار را باید خ��ود بازاریان 

پرداخت کنند.
وی با بیان این ک��ه راهکار اقدام برای مرم��ت بازار هنر از 
ابتدا ب��ه بازاریان و اوق��اف ابالغ ش��ده، خاطرنشان کرد: 
بازاریان  با تشکیل کمیت��ه مشترک با اوقاف برای مرمت 
بازار هنر، پیمانکار م��ورد تایید سازم��ان ، طرح مرمتی 
خود را ب��ه سازمان می��راث فرهنگی ارای��ه و در صورت 
تایید در ش��ورای فنی سازم��ان ، اقدام مرمت��ی الزم را 
 در ای��ن مجموعه تح��ت نظر رایگ��ان ناظ��ران سازمان 

انجام دهند.
مصلح��ی بی��ان ک��رد: اگر ب��ر اس��اس ضواب��ط قانونی 
می��راث فرهنگ��ی، بازاریان ب��ه سازم��ان مراجعه کنند 
و پیمانک��ار و ط��رح مرمت��ی آن ه��ا م��ورد تایی��د قرار 
گیرد، پرون��ده آن ها خ��ارج از نوبت رسیدگ��ی و مجوز 
الزم ص��ادر خواه��د ش��د و می توانند اقدام��ات مرمتی 
 الزم را با بودج��ه خ��ود در مجموعه بازار هن��ر اصفهان

 شروع کنند.

نماین��ده م��ردم مبارک��ه در مجل��س ش��ورای اسالمی 
گف��ت: ورود پس��اب خانگ��ی فاض��الب زرین شه��ر 
ب��ه زاین��ده رود سب��ب ایج��اد ب��وی تعف��ن، وضعیت 
 نا مناس��ب و ایج��اد فاجع��ه ای ب��زرگ در مبارکه شده

 است.
علی ایرانپور با اشاره به این که طی هفته گذشته تعدادی 
از نمایندگان مجلس در شهرستان مبارکه حضور یافتند، 

اظهارداشت: این سفر مربوط به بررسی وضعیت معضالت 
زیست محیط��ی مبارکه و ورود پس��اب انسانی فاضالب 

زرین شهر به زاینده رود بوده است.
وی با بیان این که در ح��ال حاضر پساب انسانی فاضالب 
زرین شهر به زاین��ده رود وارد می ش��ود، اضافه کرد: این 
موضوع تاثیر مستقیمی ب��ر روی چاه های آب موجود در 
مسیر این رودخانه و چاه های تامین کننده آب آشامیدنی 

مردم شهرستان مبارکه دارد. نماین��ده مردم مبارکه در 
مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر ای��ن که ورود پساب 
انسان��ی فاضالب زرین شهر ب��ه زاین��ده رود سبب ایجاد 
بوی تعفن، وضعی��ت نا مناسب و ایج��اد فاجعه ای بزرگ 
 در این منطقه شده است، تصریح کرد: اداره کل حفاظت
  محی��ط زیس��ت است��ان نی��ز در راست��ای ساماندهی

 این وضعیت کم کاری کرده است.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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 شهرداری  بادرود به اس�تناد مصوبه ش�ورای محترم اس�امی ش�هر در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی - بودجه س�ال 92 با اعتباری بالغ 
 بر 500/000/000 ریال  از ردیف پروژه عمرانی   نس�بت به خرید جدول بتونی  ) سیمانی ( با مشخصات ذیل بر اساس شرایط مناقصه بدون تعدیل

و مابه التفاوت با شرایط ذیل  خریداری نماید.
الف : مشخصات کاال :

1- جدول بتونی ) سیمانی ( به ابعاد 15*50*40 
2- جدول بتونی )سیمانی ( به ابعاد 15*35*50 

)با مقاومت فشار نمونه استوانه ای حداقل 280 کیلو گرم بر سانتی  متر مربع ( 
شرایط شرکت کنندگان :

 1- پیش�نهاد دهندگان  باید پیش�نهاد قیمت تمام ش�ده خود ) با احتس�اب تحویل در محل انب�ار ش�هر داری واقع در بلوار ش�هید مطهری -
) جنب  اداره منابع طبیعی بادرود ( بر اس�اس هر عدد جدول حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/ 92/9 در پاکت الک و مهر شده 

محتوی برگ پیشنهاد مهر و امضا شده را به دبیر خانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .
2- پیشنهاد رسیده در ساعت 11 روز سه شنبه مورخه 92/9/26 با حضور کلیه اعضا کمیسیون  عالی معامات در محل شهرداری تشکیل می گردد  

باز و قرائت خواهد شد .
3- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان در کمیسیون آگهی استعام بهاء آزاد میباشد .

4- کلیه هزینه های مربوطه شامل هزینه روزنامه و .... بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

آگهی مناقصه خرید 

مجید صفاری شهردار بادرود 

نوبت اول



چهره روزيادداشت

کرزای مورداستقبال رسمی روحانی 
قرار گرفت

حامد کرزای ، رییس جمهور افغانس��تان در مجموعه کاخ سعدآباد 
مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت.

حامد ک��رزای پس از اس��تقبال رس��می ، از یگان های مس��تقر در 
 محل اس��تقبال و پرچم بازدید ک��رد.در این مراس��م ، رییس دفتر
  رییس جمهور افغانس��تان، وزی��ر امور خارجه، س��خنگوی دولت،

 رییس ش��ورای امنیت مل��ی و وزیر مش��اور در روابط بی��ن الملل 
این کش��ور حضور داش��تند و از طرف هی��ات ایرانی نی��ز وزیر امور 
 خارجه و ریی��س دفتر رییس جمهور، حس��ن روحان��ی را همراهی

کردند.

تمام افراد سیاسی را کنار گذاشتم
ربیعی ، وزیر کار  خاطرنش��ان کرد: تمام افراد سیاس��ی را از هیات 
مدیره زیر مجموع��ه های خود بی��رون ک��رده ام و چنانچه افرادی 
باقی مانده باشند که کار سیاس��ی انجام می دهند باید از این هیات 
مدیره ها بروند و در مقابل افرادی علم��ی، نخبه و صاحب نظر جای 
 آن ها را بگیرند که البته سیگنال بازار نیز به این موضوع مثبت بوده

 است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شایسته ساالری را مهم ترین عامل 
 در انتخاب معاونان خود دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: معاون حوزه

 روابط کار این وزارتخانه فردی بوده که در ILO مشغول به فعالیت 
بوده و 25 س��ال س��ابقه کار در وزارت کار را یدک می کشد. ربیعی 
گفت: اولین ش��رط من با مدیرانم ای��ن بوده که باید مهندس��ی در 
 وزارت تعاون ممنوع ش��ده و وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی

  به باغبان بخش تعاون تبدیل ش��ود ت��ا بتواند مراقب تش��کل ها و 
یاری رسان آن ها باشد.

حکم ريیس جمهور برای موالوردی
 ب��ا حک��م رییس جمه��ور، ش��هیندخت م��والوردی ب��ه عضویت

 شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درآمد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون��ت امور زن��ان و خانواده، به 
موجب اجرای بند 3 ماده 2 آیین نامه ش��ورای فرهنگی- اجتماعی 
 زنان و با حک��م حس��ن روحانی، ش��هیندخت م��والوردی معاون

 رییس جمهور در امور زنان و خانواده به مدت س��ه سال به عضویت 
این شورا منصوب شد.

 دانشگاه بیکاری 
منتظر دانشجويان است

 محمد دام��ادی،  نماین��ده مجل��س  با اش��اره به دانش��جویان که
 اختالف نسلی با هم نداریم، اظهارداشت: متاسفانه نسل سوم در حال 

فراموشی است، جایگاه این نسل در اداره کشور کجاست.
وی با اش��اره به 16 آذر روز دانش��جو، گفت: آن جایی که باید حرف 
بزنیم و از حقوق خود دفاع کنی��م  و صدای مان را به گوش جهانیان 
برسانیم  ساکت و آن جایی که باید ساکت باشیم و به سخن بزرگان 
گوش دهیم ح��رف می زنی��م. دامادی با اش��اره به ای��ن که گاهی 
 اوقات من و ش��ما دانشجویان به جرم گفتن مش��کالت مان تنبیه و

 ستاره دار می ش��ویم، گفت: این ها مسایلی اس��ت که به راحتی از 
آن عبور نخواهیم کرد. نماینده مردم س��اری و میاندرود در مجلس 
 ش��ورای اس��المی با بیان این که مس��ووالن باید در روز دانشجو به 
حرف ها، مسایل و مشکالت دانشجویان گوش دهند، اذعان داشت: 
بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان، دانشگاه بزرگ تری به نام بیکاری 

منتظر آن هاست.

عذر بدتر از گناه سعید مرتضوی
 س��عید مرتضوی به گزارش کمیت��ه تحقیق و تفحص از س��ازمان 
تامین اجتماعی واکنش نش��ان داد. سرپرست س��ابق این سازمان 

بعضی ادعاهای گزارش کمیته را رد کرد. 
متن توضیحات سعید مرتضوی بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اس��المی منتش��ر ش��د. توضیحاتی که در نوع خود شگفت 

انگیز است. 
پاسخ مرتضوی مملو از عذرهای بدتر از گناه است. او برخی ادعا های 
گزارش تحقیق و تفحص را رد کرده اس��ت و برخی ادعاها را نه تنها 

تایید کرده است بلکه بر درستی انجام آن نیز اصرار ورزیده است. 
مرتضوی درباره واگذاری 138 شرکت س��ازمان تامین اجتماعی به 
هلدینگ سورینت قشم )بابک زنجانی(، این موضوع را کتمان کرده 
است. وی نوش��ته اس��ت »صراحتا اعالم می نمایم که  بابک زنجانی 
و هلدینگ س��ورینت قش��م حتی یک چوب کبریت هم از سازمان 
تامین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت 

نگرفته است.«
وی در بخش��ی از توضیحات خود به اعضای هیات تحقیق و تفحص 
اعتراض کرده که چرا با رس��انه ه��ای مختلف درب��اره این گزارش 

مصاحبه کرده اند.

نزدیک به 20 ماه پس از اصرار نمایندگانی مثل احمد توکلی و الیاس 
نادران بر جلوگیری ازانتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین 
اجتماعی، قرائت یک گزارش در مجلس دلیل این اصرار را نش��ان 
داد. انتصابی که در طول 20 ماه گذشته با ماجراهایی مثل حکمیت، 
اس��تیضاح جنجالی و ریخت و پاش های تکان دهند گره خورده 
است،اواخر سال 90  الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس از 
احتمال انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی 
خبر داد و به عبدالرضا شیخ االسالمی وزیر وقت کار، تعاون و امور 
اجتماعی هشدار داد اگر این اتفاق بیفتد طرح استیضاحش آماده 
است.مجلسی که اصل را بر مدارا با دولت گذاشته بود سعی کرد از 
طریق ماجراهایی مثل حکمیت یا شکایت به دیوان عدالت اداری 
از انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی جلوگیری 
 کند اما دولت هر بار با ترفندی از طریق تغییر اساس��نامه سازمان 
تامی��ن اجتماعی قان��ون را دور زد ت��ا آن که باالخره اس��تیضاح 
رخ داد. احم��دی نژاد س��عی ک��رد با انتش��ار فیلمی از جلس��ه 
مرتض��وی و فاضل الریجان��ی، اف��کار عمومی را از مس��اله اصلی 
منحرف کند اما یک سال بعد از استیضاح، قرائت گزارش تحقیق  
 وتفحص از س��ازمان تامین اجتماعی، ردپای اس��تیضاح ش��ونده
  )ش��یخ االس��المی(، دلی��ل اس��تیضاح )مرتض��وی(، جایگزین

  استیضاح ش��ونده )عباس��ی(، رحیمی معاون اول رییس جمهور 
 و 37 نماین��ده مجلس را در  یک بده بس��تان ت��کان دهنده مالی

 ف��اش ک��رد. در آن جلس��ه احم��د توکل��ی نماین��ده ته��ران، 
س��ید ناص��ر موس��وی الرگان��ی نماین��ده فالورج��ان، عل��ی 
مطه��ری نماین��ده ته��ران، عبدالکری��م حس��ین زاده نماینده 
 نق��ده و اش��نویه و غالمرض��ا ن��وری نماین��ده بس��تان آب��اد و 
حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم نماینده م��ردم تهران، 
الیاس نادران در مجلس شورای اس��المی به عنوان موافقین طرح 
 اس��تیضاح وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی  خواه��ان برکناری 
سعید مرتضوی شدند.همچنین روح اهلل عباسپور نماینده بویین 
زهرا و روح اهلل حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان 
مخالفین طرح استیضاح در مجلس سخنرانی کردند.عباسپور گفت: 
س��عید مرتضوی را به خاطر قصه کهریزک متهم می دانیم این در 
حالی است که باید بپرسیم قصه کهریزک مهم است یا داستان فتنه 
88 که عوامل آن اکنون آزاد در جامعه می گردند؟روح اهلل حسینیان 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی ضمن مخالفت 
 با اس��تیضاح وزیر کار گف��ت: مرتضوی چوب ایس��تادگی خود را

 می خورد.چندماهی قبل از این جلسه،  نامه ای جنجالی ظاهرا به 
امضای 164 نماینده در حمایت از مرتضوی منتش��ر شده بود که 
چندتن از نمایندگان، امضای خود پای این نامه را تکذیب کردند. 
مهدی کوچک زاده تنها نماین��ده ای بود که در صحن علنی گفت 
بنده با افتخار اعالم می کنم که زیر نام��ه ای که تالش های قاضی 
مرتضوی را ستایش کرده بود، امضا کردم و یکی از 164 امضاکننده 

بودم. بقیه نمایندگان س��کوت کردند  و نمایندگان دیگری مثل 
احمد توکلی و مسعود پزشکیان از هیات رییسه خواستند تکلیف 
این نامه را روش��ن کند چون موجب وهن مجلس اس��ت.پیش از 
جلسه استیضاح نیز عبدالرضا عزیزی ،رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلس در یادداشتی با بررس��ی موضوع تفویض برخی اختیارات 
وزرا با تصویب هیات دولت به س��ایر مقامات، انتصاب مرتضوی به 
عنوان سرپرس��ت تامین اجتماعی را کامال منطبق با قانون عنوان 
 کرد.جلسه اس��تیضاح 15 بهمن س��ال 91 وقتی بحرانی شد که

 محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت »بگم بگم« راه انداخت 
و علی الریجانی هم در پاس��خ به او گفت: بگو. احمدی نژاد نواری 
از دیدار فاضل الریجانی برادر علی الریجانی با س��عید مرتضوی را 
پخش کرد و ادعا کرد که در این دیدار فاضل الریجانی از مرتضوی 
درخواس��ت های اقتصادی داشته اس��ت تا جلوی اس��تیضاح را 
بگیرد. علی الریجانی در جواب احمدی نژاد گفت که فرق دیدگاه 
من با شما این اس��ت که ش��ما در اطراف تان آدم هایی دارید که 
پرونده دارند و متهم هس��تند اما شما مصرهس��تید که بمانند و 
مس��وولیت می دهید اما بنده می گویم اگر هر یک از بستگان من 
 مشکلی داشتند، رسیدگی کنید حتی اگر برادر من بود. عبدالرضا

 شیخ االسالم توس��ط مجلس برکنار ش��د و احمدی نژاد اسداهلل 
عباس��ی را به عنوان سرپرس��ت این وزارتخانه معرفی کرد و پای 
ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی هم ایستاد.یک هفته 
بعد از این ماجرا جلسه سخنرانی علی الریجانی در قم و در مراسم 
سالگرد 22 بهمن به هم ریخت. هیات تحقیق و تفحص از این ماجرا 
ردپای طیف حامی دولت را کشف کرد و گزارش آن حادثه در صحن 
علنی قرائت شد.از بهمن 91 تا آذر 92 چیزی نزدیک به ده ماه فاصله 
بود تا گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی قرائت 
شود. رقم هایی که به صورت هدیه به برخی مسووالن دولتی داده 
شده بود تکان دهنده بود.پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی 
به رحیمی، معاون اول وقت رییس جمهوری؛یک میلیارد ریال به 
عباس��ی ،سرپرس��ت وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛یک 
 میلی��ارد ریال ب��ه ش��یخ االس��المی، مع��اون وق��ت اجتماعی

 رییس جمهور؛پانصد میلیون ریال کارت هدیه به عباسی، سرپرست 
وقت وزارتخانه؛امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصد میلیون ریال 
کارت هدیه؛یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جمهوری 
به صورت هدیه؛مبلغ یک میلیارد و س��یصد و سی و پنج میلیون 
ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار 
مدیرعامل سازمان به 37 نفر از نمایندگان مجلس )با درج کد در 
اسناد و بدون ذکر مشخصات( در اردیبهشت ماه سال جاری سند 

خورده است.

حاشیه های تامین اجتماعی ادامه دارد 

 هشدار زيباریسوال های بی جواب جدی ترین تفحص مجلس 
 به تشکیل دولت داعش

هوش��یار زیباری وزیرخارجه عراق با تاکید بر  مشروع بودن 
حق مردم سوریه در تعیین نظام ،نس��بت به تشکیل دولت 
اس��المی »داعش«، یکی از ش��اخه های القاعده در سوریه 
هشدار داد. وی در  نشس��تی که در خصوص بحران سوریه 
و  تاثیر آن بر منطقه در حاشیه گفت وگوی منامه در بحرین 
برگزار ش��ده بود،گفت: ما به تهران اع��الم کردیم که عراق 
جزیی از درگیری در سوریه نیست و به هیچ یک از گروه های 

درگیری ،کمک تسلیحاتی نمی کند.

احتمال ديدار روحانی و اوباما 
درمراسم ماندال

روزنامه گاردین با اشاره به سفر س��ران کشورهای مختلف 
 ب��ه آفریق��ای جنوب��ی ب��رای حض��ور در مراس��م تدفین

 »نلسون ماندال« نوشته است شاید این مراسم به اولین دیدار 
روسای جمهور ایران و امریکا منجر شود. این روزنامه با اشاره 
به مراسم تدفین »نلسون ماندال« رهبر فقید آفریقای جنوبی 
و نقش وی در نزدیک تر کردن کش��ورها، نوشته است شاید 
مراسم تدفین وی و حضور سران کشورهای دنیا در آن منجر 
به اتفاقات بی سابقه ای شود.در بخش��ی از این گزارش آمده 
است: روح آشتی جویانه ماندال ش��اید بتواند مثال فضایی را 
 برای اولین دیدار میان )ب��اراک( اوباما و رییس جمهور ایران 

»حسن روحانی« فراهم آورد.

 روی کار آمدن روحانی 
در نتیجه تحريم  بود

»باراک اوبام��ا« رییس جمهور امریکا با حضور در نشس��ت 
مجمع »س��ابان« با اذعان به بی س��ابقه ب��ودن تحریم های 
ضدایرانی، گفت مصمم است مسیر دیپلماتیک را برای حل 
موضوع هسته ای ایران بیازماید. وی گفت: اول از هر چیز باید 
بگویم، این که ایران به س��الح هسته ای دست پیدا نکند، نه 
فقط جزو منافع ملی اسراییل، بلکه جزو منافع امنیت ملی 
ما و تمام جامعه بین الملل است. وی در ادامه مدعی شد 
که روی کار آمدن »حسن روحانی« رییس جمهور ایران 
در نتیجه اعمال تحریم های جهانی علیه این کشور بوده،  
البته این به این معنا نیس��ت که ما باید به او یا هرکه در 
ایران است، اعتماد کنیم، به هر حال آن ها قسم خورده اند 
که علیه ما و بسیاری از ارزش هایی که ما داریم کار کنند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 کشور ما همواره
 به جنبش دانشجويی نیاز دارد

علی مطهری / نماینده مجلس

جنبش دانشجویی از قبل از انقالب برای مبارزه با استبداد و استعمار 
 آغاز ش��د و بعد از انقالب هم امام خمینی)ره( فرمودند که همیش��ه 
به حضور و فعالیت این قشر در دانشگاه نیاز است و حکومت اسالمی 
همواره نیازمند نقد است. کشور ما همواره به جنبش دانشجویی نیاز 
دارد و چنین نیس��ت که بگوییم ما پس از انقالب و مقابله با استبداد 
دیگر نیازی به نقد دانشجویان نداریم. دانشجو یکی از بهترین افرادی 
است که می تواند در مقام نقد 
موفق باش��د چرا که دانشجو 
دارای ویژگی هایی همچون 
قرار نگرفتن در زیر بار سنگین 
زندگی، داشتن فرصت کافی 
ب��رای مطالع��ه و بررس��ی و 
داش��تن روحی��ه و فط��رت 
 پ��اک و انص��اف در قض��اوت 

می باشد.
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2
هیات پارلمان اتحادیه اروپا به تهران می آید

پارلمان اروپا اعالم کرد که یک هیات پنج نفره پارلمانی پنج شنبه عازم تهران خواهد شد. این هیات پارلمانی 
 در خصوص از سرگیری روابط ، مسایل مربوط به حقوق بش��ر از جمله حمایت از حقوق اقلیت ها، تقویت

 ارزش های دموکراسی با همتایان ایرانی شان دیدار و گفت وگو خواهند کرد.

 پرتاب موجود زنده 
به فضا تا ۱۰ روز آينده

 دادگاه اختالس از
 بیمه ايران علنی است

رییس پژوهش��گاه فضایی ایران از پرتاب کاوش��گر حامل موجود زنده تا 
10 روز آینده خبر داد. حسن کریمی اظهار داشت: ماموریت پیاده سازی 
حامل موجود زنده، پایگاه پرتاب و سکوی پرتاب کاوشگر توسط سازمان 
هوافضای وزارت دفاع و طراحی و یکپارچه س��ازی و مدیریت سیستمی 
این پروژه را سازمان فضایی ایران برعهده دارد. وی افزود: این موجود زنده 
بازهم از میمون با نژاد رزوس است.کریمی گفت: برای دومین بار است که 
از ایران کاوشگر حامل موجود زنده با پرتابگر سوخت مایع  ارسال می شود 

و در مدار 120 کیلومتری قرار می گیرد.
رییس پژوهشگاه سازمان فضایی ایران تصریح کرد: امکانات دیگری هم 
بر روی این مجموعه به نس��بت قبلی گذاشته شده است که با صالحدید 

مسووالن اطالع رسانی می شود.

سرپرس��ت دادگاه های کیفری اس��تان تهران گفت: دادگاه اختالس از بیمه 
 و اس��تانداری به صورت علن��ی برگزار می ش��ود. قاضی محس��ن افتخاری

 اظهار داشت:جلس��ات دادگاه از امروزمانن��د روال قبل و به ریاس��ت قاضی 
محمدی کشکولی برگزار می شود.رسیدگی به پرونده اختالس از شرکت بیمه 
ایران و استانداری تهران از یکم خرداد س��ال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری 
استان تهران آغاز شد. با برگزاری 13 جلس��ه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر 
 خراسانی و چهار قاضی مستشار، پایان رسیدگی به این پرونده را اعالم کرده و از

 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر 
کردند.بر اساس حکم دادگاه که در دیوان عالی کشور تایید شده است دو نفر 
از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم 22 نفر از متهمان نیز 

نقض شد که امروز در شعبه 79 دادگاه کیفری محاکمه می شوند.

محمدعلی پورمختار، رییس کمیس��یون اصل 90 مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اصل 
90 پیگیر اسامی 37 نفر نماینده ای که نام آن ها در گزارش 
تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آمده که ظاهرا 
کارت هدیه هایی از این سازمان دریافت کرده اند، گفت: به 

قطع و یقین ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
رییس کمیس��یون اصل 90 مجلس افزود: ما اوال نسبت به 
صحت این موضوع که 37 نماینده نیز کارت هدیه دریافت 
کرده اند، حرف داریم به اضافه این که هیچ دلیلی ندارد که 
اسامی این افراد اعالم نشود. پورمختار خاطر نشان کرد: من 
از مرتضوی می خواهم با ش��جاعت اسامی این افراد را اعالم 
کند تا همه بدانند کدام نماین��ده کارت هدیه دریافت کرده 
اس��ت.وی با بیان این که متاس��فانه عم��ل مرتضوی ایجاد 
ذهنیت منفی نسبت به کل نمایندگان کرده است، گفت: اگر 
هر نماینده ای این کار را انجام داده باید صراحتا اعالم شود 
و دلیلی برای کدگذاری و محدودسازی وجود ندارد؛ چراکه 
باید همه چیز شفاف ش��ود تا هم مردم تکلیف خودشان را 
بدانند و هم ما به عنوان ناظر بر عملکرد نمایندگان تکلیف 
خودمان را بدانیم.رییس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: 
حتما یک نامه به مرتضوی خواهم نوشت تا وی حتما اسامی 

37 نماینده را اعالم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز با 
طرح یک فوریتی تشکیل س��ازمان مدیریت، برنامه ریزی و 
بهره وری موافقت کردند. ایرج عبدی ،سخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس با بیان این که جزییات و بندهای این طرح در 
حضور نمایندگان دولت در کمیسیون های اقتصادی، برنامه و 
بودجه و اجتماعی به تصویب رسیده است ،گفت: مطابق ماده 
146 آیین نامه مجلس گزارش کمیس��یون اجتماعی برای 
تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری ارایه می شود. 
در ماده یک این طرح در راس��تای تحقق اص��ل 126 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور انجام امور برنامه 
و بودجه و امور اداری و اس��تخدامی کشور، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور ک��ه در این قانون »س��ازمان«  نامیده 
می شود، ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون از 
ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
و معاونت توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی رییس جمهور 
تحت مسوولیت مستقیم رییس جمهور با وظایف و اختیارات 
 مذکور در این قانون تش��کیل می شود.نمایندگان مجلس با

 136 رای موافق، 52 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 
212 نماینده حاضر در جلس��ه علنی مجلس با کلیات طرح 
تشکیل س��ازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری موافقت 

کردند.

حجت االس��الم حس��ن روحانی، رییس جمه��وری الیحه 
بودجه س��ال 1393 را رس��ما تقدیم مجلس ک��رد. بعد از 
دریافت الیحه بودجه کمیس��یون تلفیق تش��کیل جلسه 
 خواه��د داد تا به بررس��ی پیش��نهادات بودج��ه ای دولت

 بپردازد.
رییس جمهور به بیان توضیحاتی  درباره رویکردهای دولت 
در بودجه 93 پرداخت و ضمن اشاره به رویکرد دولت درباره 
 یارانه ها اظهار داشت: طی سالیان متمادی، فاصله بزرگ میان

 قیمت های داخلی و جهانی باعث هدر رفتن منابع کش��ور 
شده بود. محیط زیست نیز به خاطر مصرف بی رویه به مرز 
خطرناک رسیده و باالخره شرکت ها با کمبود منابع رو به رو 
شده بودند.وی با تاکید براین که شیوه موجود پرداخت یارانه 
تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نشده، خود به خود ادامه 
می یابد، تصریح کرد: اما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی 
دقیق درباره خانوارها، ش��یب افزایش قیم��ت ها، پرداخت 
یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هس��تیم.روحانی ادامه داد: 
 دولت بر آن اس��ت تا در س��ال آینده ط��رح جدید مدیریت 
یارانه ها را در قالب طرحی جام��ع به اجرا درآورد و در آینده 
الیحه مربوطه را تقدیم مجل��س خواهد کرد. به نمایندگان 
اطمینان می دهم که دولت در این زمینه کار کارشناس��ی 

دقیق، انجام داده و خواهد داد.

علی الریجان��ی ، رییس مجلس ش��ورای اس��المی پس از 
توضیحات حسن روحانی، رییس جمهور درباره الیحه بودجه 
طی س��خنانی از گزارش رییس جمهور قدردانی کرد.وی با 
بیان این که این گزارش کالبد ش��کافی دقیق��ی از وضعیت 
جاری کشور بود اظهار داش��ت: در این گزارش هم به کنترل 
واردات بی رویه و بهبود فضای کسب و کار پرداخته شده بود 
و هم برخی از مشکالت ناش��ی از تکالیف زیاد برای بانک ها 
در نظام بودجه ری��زی آمده بود.وی ابراز امی��دواری کرد که 
نکات ذکر شده از سوی رییس جمهور در بودجه سال 93 به 
درستی تجلی پیدا کرده باشد. نماینده مردم قم با بیان این 
که اهتمام دولت برای کنترل رشد نقدینگی و سوق دادنش 
به سمت تولید مفید اس��ت ،گفت: اگر دولت از ظرفیت های 
موجود استفاده کند با توجه به در پیش بودن واگذاری ها به 
بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت فاینانس های 
ارزی می توان گام های مثبتی برداشت. الریجانی با اشاره به 
سخنان حسن روحانی اظهار داش��ت: ما خوشحالیم که در 
سخنان  وی تجدید نظر و سازماندهی درستی درباره سهام 

عدالت منعکس شد.
 وی اضافه ک��رد: البته این که س��قف بودج��ه 190 میلیارد 
در نظر گرفته شده مقداری قابل تامل است و باید جدی تری 

مورد بررسی قرار گیرد.

مجلس دولتکمیسیون  بودجه

درخواست کتبی مجلس 
از مرتضوی

 تصويب کلیات طرح 
سازمان مديريت 

 سیاست دولت
 برای هدفمندی سال ۹۳

 رقم سقف بودجه
 قابل تامل است
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 شبیه سازی حیوانات 
دارای شیر پروتئینی 

رییس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگ��اه رویان اصفهان گفت: 
هم اکنون به دنبال شبیه س��ازی حیواناتی در اصفهان هستیم که در 

شیر آن ها پروتئین وجود دارد.
محمد حسین نصر اصفهانی یکشنبه گذشته در نشستی با مسووالن 
و متولیان بخش های پژوهش��ی استان اصفهان ک��ه در محل دفتر 
 نمایندگ��ان مجلس ش��ورای اسالمی برگ��زار شد، اظه��ار داشت:

 در حال حاضر شبیه سازی حیوانات دیگر برای ما مطرح نیست بلکه 
گله حیواناتی که در شیر آن ها پروتئین وجود دارد را دنبال می کنیم 

و در حال انجام است.
وی ادامه داد: سلول درمانی در آین��ده جزء الینفک درمان می شود 
 به طوری ک��ه در آین��ده  نزدی��ک در کنار ه��ر بیمارست��ان مراکز

 سلول درمانی به وجود می آید.
رییس پژوهشکده زیس��ت فناوری پژوهشگاه روی��ان اصفهان ابراز 
داشت: برخی از این مراکز در سال آین��ده و برخی در 20 سال دیگر 
به نتیجه می رسد.وی با ارایه گزارش��ی در زمینه فعالیت های انجام 
گرفته در پژوهشکده، یادآور شد: هم اکنون در درمان نازایی به خارج 
از کشور احتیاجی نداریم و در این عرصه فعالیت های موثری در سطح 

کشور انجام شده است.
نصراصفهانی بیان داش��ت: در حال حاضر سیست��م ژنتیک قبل از 
زایمان نیز در حال انجام است و قبل از این که جنین در داخل رحم 
گذاشته شود می توان بیماری هایی نظی��ر مونگولیسم و تاالسمی و 

غیره را شناسایی و از تولد چنین نوزادانی جلوگیری کرد.

راه اندازي چهارمین ايستگاه 
دوچرخه مكانیزه در منطقه ۴ 

  شه��ردار منطق��ه ۴ اصفه��ان از راه ان��دازي چهارمی��ن ایستگاه
 دوچرخه مکانیزه در این منطقه خبر داد.

حمیدرضا شهیدي با اع��الم این مطلب گف��ت: چهارمین ایستگاه 
دوچرخه مکانیزه منطقه ۴ با اعتباري بالغ بر ۵00 میلیون تومان به 
بهره برداري رسید. وي افزود: این ایستگاه با ۴0 دستگاه دوچرخه در 
محدوده تقاطع جي-الهور راه اندازي شد. شهردار منطقه ۴ تصریح 
کرد: این ایستگاه از ساعت ۷:۳0 دقیقه صبح تا ساعت 2۱ شب آماده 
ارایه خدمات به اهالي منطقه مي باشد. گفتني است؛ منطقه ۴ داراي 
۴ ایستگاه دوچرخه مي باشد که یکي از این ایستگاه ها غیر مکانیزه 

و ۳ ایستگاه به صورت مکانیزه راه اندازي شده اند 

انس با قرآن مايه آرامش روح است
نفر نخست سی و پنجمی��ن دوره مسابقات خواهران استان اصفهان 
در رشته حفظ کل قرآن گفت: حف��ظ قرآن آرامش را برای انسان به 

ارمغان می  آورد.
 هاجر مهرعلی��ان یک��ی از شرکت کنندگ��ان رشته حف��ظ کل در

 سی و پنجمین دوره مسابق��ات استانی قرآن کریم در اظهار داشت: 
انس با قرآن تاثیرات بسیاری را ب��ر انسان می گذارد که بارزترین آن 
آرامش روحی است که شخ��ص در تمامی مراح��ل زندگی خود به 
 دست می  آورد.وی تصریح کرد: تاکن��ون در مسابقات قرآنی زیادی 
 حضور یافته ام و ب��ه لطف خداوند متع��ال توانست��ه ام رتبه هایی را 

به دست آورم.
نفر نخست سی و پنجمین دوره مسابقات استانی در رشته حفظ کل 
 ادامه داد: مسابقات قرآن در است��ان اصفهان با شور بیش تر هرساله

 در حال برگزاری است و این امر می تواند یکی از مشوق های جوانان 
برای ورود به این عرصه قرار گیرد.

آالينده ها امروز حمله کردند 
کارشناس مسوول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با توجه به استقرار 
جوی نسبتا پایدار بر اصفهان تا اوایل امروز  پتانسیل مواد آالینده تا 
صبح فردا در اصفهان افزایش می یابد.لیال امینی گفت: بررسی آخرین 
نقشه های هواشناسی بیانگر وجود جوی نسبتا پایدار تا اواخر دیروز  
یا اوایل امروز است بر همین اساس، افزایش پتانسیل مواد آالینده تا 

امروز، دور از انتظار نیست. 
وی افزود: از امروز به تدریج موجی ناپای��دار بر استان حاکم خواهد 
شد که افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و بارش پراکنده را در برخی 
 مناطق به ویژه شم��ال غرب استان ب��ه همراه دارد. امین��ی با بیان 
این که دمای اصفهان در 2۴ ساعت آینده 2 ت��ا ۳ درجه  سانتیگراد 
افزایش می یابد، اظهارداشت: در این مدت، دمای شهرستان اصفهان 
در گرم ترین  ساعات روز به ۱۶ درجه  و در سرد ترین  ساعات به صفر 

درجه خواهد رسید. 

 پیشرفت ۹۵ درصدي
 فاز دوم تله کابین

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاي سیاحت��ي ورزشي سپاهان 
وابسته به شه��رداري اصفهان عنوان کرد: پروژه ف��از دوم تله کابین 

تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکي داشته است.
پیام جوادیان با بی��ان این مطلب گفت: فاز دوم تل��ه کابین به طول 
۸۵0 مترحدفاصل گردنه باد و قلعه شاه دژ در دست اجراست.  وي با 
بیان این که تجهیزات فاز دوم تله کابین از یکي از شرکت هاي طراز 
اول دنیا در ساخت باالبرها در کشور اتریش و آلمان خریداري شده 
است، افزود: یکي از دالیل تاخیر در راه ان��دازي این طرح، تحریم و 
 مشکالت واردات تجهیزات بود که یک ماه پیش این تجهیزات وارد

 کشور شد. 

 گره طناب دار از گردن
 جوان شانزده ساله باز شد

 شنبه گذشت��ه ، به همت بان��ی موسس��ه فرهنگ ق��رآن و ورزش
  علی اب��ن ابیطالب و جمع��ی ازنیکوک��اران اصفهان��ی، یک جوان

 شانزده ساله از طناب دار رهایی یافت.
شانزدهم آذر اصفهان شهر پایخت فرهن��گ و تمدن ایران اسالمی، 

شاهد بخشش و گذشت یک خانواده از حکم قصاص بود. 
ع .ب پسر شانزده ساله اصفهانی که پنج سال پیش در یک درگیری 
م.ب را به قتل رسانده بود، با حکمی از سوی دادگاه به مجازات قصاص 
و اعدام محکوم شد. این حکم از زمان ص��دور تاکنون به دلیل صغر 
سنی محکوم مسکوت ماند تا این که روز شانزدهم آذر  به همت بانی 
موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب و جمعی ازنیکوکاران 
اصفهانی و همچنین عفو خانواده مقتول، محکوم، مورد بخشش قرار 

گرفت تا به زندگی ادامه دهد. 
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گشتی در اخبار
هزينه هاي درماني و اشتغال، بزرگ ترين مشكالت معلوالن است

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان، مباحث درمان��ي را از حادترین مشکالت معلوالن دانست و 
اظهار داشت: استفاده معلوالن از خدمات توانبخشي امري مهم و ضروري است اما در حال حاضر 

مرکز توانبخشي براي استفاده و سرویس دهي به معلوالن در اصفهان وجود ندارد.
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کریم حیدری ، ابراز داش��ت: اداره آموزش و پ��رورش استثنایی 
است��ان اصفهان ب��ه منظ��ور انجام فعالی��ت ه��ای آموزشی در 
مناطق محروم است��ان، از افراد واج��د شرایط به عن��وان سرباز 
معلم ویژه م��دارس استثنای��ی ثبت نام م��ی کن��د. وی افزود: 
محل خدمت اف��راد پذیرفته شده در م��دارس استثنایی مناطق 
مح��روم استان اصفه��ان ب��وده و جذب سرب��از معل��م در شهر 

اصفهان ممن��وع است.رییس اداره آم��وزش و پرورش استثنایی 
است��ان اصفهان ی��ادآور شد: ثب��ت نام سرب��از معلم از اف��راد با 
 مدرک تحصیل��ی فوق دیپل��م و لیسانس در تمام��ی رشته ها و 
گرایش ها به خصوص رشته های کودکان استثنایی، گفتار درمانی، 
کار درمانی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی و سایر رشته های علوم 
پزشکی صورت می پذیرد.وی با اشاره به این که مدت زمان سرباز 
معلمی 2۴ ماه بوده و کسر خدمت به هیچ عنوان قابل قبول نیست، 
بیان داشت: شروع خدمت سرباز معلم، اول تیر ماه سال ۹۳ بوده و 
پایان خدمت اول تیر ماه سال ۹۵ است.حیدری یادآور شد: آموزش 
نظامی از تاریخ اول تیرماه لغایت اول شهریورماه سال ۹۳ در پادگان 
آیت اهلل خاتمی یزد )سپاه( انج��ام می گیرد. وی گفت: محل کار 
در مدارس استثنایی در رشته تخصصی گفتاردرمانی، کاردرمانی، 
شنوایی شناسی، فیزیوتراپیست و مربی بهداشت و آموزگار است.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنای��ی استان در پایان با اشاره 
به اینکه ثبت نام سرباز معلم ویژه مدارس استثنایی تا پایان دیماه 
و اوایل بهمن ماه صورت می پذیرد، گفت: عالقه مندان می توانند 

معاون حج، عمره و عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: 
در جلساتی که به منظور سامانده��ی اعزام ها در ایام اربعین 
حسینی برگزار شد، مصوب شد زایران تا پای��ان ایام اربعین 

حسینی از پرداخت ۱۵ هزار تومان عوارض معاف شوند.
ناصر خدر نژاد گف��ت: به دلیل این که اع��زام انفرادی زایران 
به عتبات عالیات آغاز شده اس��ت از مرزهای چذابه، مهران و 
شلمچه بازدید داشتیم و جلساتی را ب��ه منظور آماده سازی 
شرایط برای تسهیل اعزام زایران برگزار شد که اولین مصوبه 
این جلسات این بود ک��ه اخذ ۱۵ هزار توم��ان عوارض تردد 
زایران از مرز شلمچه تا بعد از ایام اربعین حسینی حذف شود 
و تمام زایران از پرداخت عوارض مع��اف شوند.وی ادامه داد: 
همچنین موضوع دیگری که در این جلسات مورد بررسی قرار 
گرفت و در مورد آن تصمیم گیری شد این بود که از ظرفیت 
و پتانسیل بالقوه مردم ب��رای ساماندهی زایران استفاده شود 

و کمکی شود ت��ا در محل ساماندهی زای��ران تا ۳00 تا ۴00 
کیلومتری مرزها خدماتی به زای��ران ارایه شود و تمام زایران 
در آن ج��ا ساماندهی می شوند و سپس توس��ط ۱0 دستگاه 
اتوبوسی که در نظر گرفته ش��ده است به طور رایگان از محل 
ساماندهی به سمت نقطه صفر مرزی و بخش گذرنامه حرکت 
کنند.خدر نژاد تصریح کرد: مشکل خاصی در زمینه اعزام ها 
وجود ندارد اما امیدواریم مشکالتی هم که وجود دارد برطرف 
شود و ما معتقد هستیم باید در مرز شلمچه امکانات بهتری در 
اختیار زایران قرار گیرد و تصمیم هایی نیز در این مورد گرفته 
شده است همچنی��ن در نظر گرفتن چادره��ای بزرگ برای 
اسکان زایران و تغذیه زایران تا زمان عب��ور از مرزها از دیگر 

اقداماتی بود که انجام شده است.

زاي�ران معتاد قب�ل از اع�زام به حج ب�رای ترک
 اقدام کنند

مدیرکل مقابله با عرضه ست��اد مبارزه با م��واد مخدر گفت: 
زایران معتادی که قصد تشرف به حج را دارند نسبت به ترک 
اعتیاد اقدام کنند و به زایران توصیه می شود، مدیر کاروان را 
در جریان بیماری و نوع داروی مصرفی خود قرار دهند.به نقل 
از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ علیرضا اکبرشاهی 
در این رابطه گفت: با توجه به نزدیکی زمان اعزام زایران عمره 
مفرده، افرادی که اعتیاد دارند الزم است قبل از تشرف به حج 
نسبت به ترک اعتیاد خود اقدام کرده و پس از بازیابی صحت 

و سالمت خود، مشرف شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درم��ان مجلس حرکت به سمت 
صنعت را زمینه ای برای دور شدن از طبیعت دانست و ایجاد 
تعادل میان ای��ن دو مقوله را ضروری خوان��د و گفت: هر که 
گردنش کلفت تر است، س��ود بیش تری می ب��رد، حتی اگر 
به زیان جامع��ه تمام شود.احمد آریایی ن��ژاد در حاشیه سفر 
به اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ف��ارس در اصفهان گفت: 
همیشه بین واقعی��ت و حقیقت فاصله وج��ود دارد و اکنون 
واقعیت این است که اگر بخواهیم به طرف صنعت برویم، یعنی 
این که آلودگی ایجاد کرده ایم و اگر بخواهیم به سمت طبیعت 
برویم یعنی این که باید نسب��ت به صنعت چشم بپوشیم.وی 
اظهار داشت: به حداقل رساندن آالینده ها یک وجدان کاری 
 و تعهد به جامعه نی��از دارد اما بعضی وقت ه��ا صنعت کار را

 به جایی می رساند که سود اقتصادی ح��رف اول را می زند و 
سبب می شود تا ه��ر که گردنش کلفت تر اس��ت، سود بیش 

تری ببرد، حتی اگر به زیان جامعه تمام شود.عضو کمیسیون 
بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اسالمی با بی��ان این که 
بسی��اری از مسایل زیست محیطی کش��ور در حال حاضر به 
بحران تبدی��ل شده است، تصری��ح کرد: در آین��ده بسیاری 
 از دعواهای کشورهای دنی��ا بر سر مسال��ه آب خواهد بود و

 در حال حاضر نیز در مرزهای کشور برای رودخانه های مرزی 
کشور مشکل داریم.وی خاطرنشان ک��رد: همه می دانیم که 
کودهای شیمیایی برای زمی��ن و افراد ض��رر دارد، اما هنوز 
از این کودها استفاده می کنیم، آف��ت کش ها نیز برای زمین 
مضر هستند، اما کشاورزان به امید بهبودی محصوالت شان 
سالی دوبار از ای��ن سموم استفاده می کنن��د و این به معنای 
فدا کردن طبیعت به جای منافع شخص��ی است.آریایی نژاد 
ادامه داد: تمامی ای��ن مسایل نشان می دهد ک��ه در مسایل 
غذا و انسان نه تنه��ا دوراندیش نیستیم، بلک��ه تا نوک دماغ 
مان را هم بیش تر نمی بینی��م و تالش می کنیم تنها آزمون و 
خطا کنیم.وی اضافه کرد: تمامی بحران های زیست محیطی 
مسایلی است که انسان خ��ودش برای خودش ایجاد کرده به 
طوری که حاال افزایش سرطان ها و بیماری های مزمن ارتباط 
با مسایل زیس��ت محیطی دارد.عض��و کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس ش��ورای اسالمی افزود: برخ��ی از نمایندگان 
عادت دارند یک مساله کوچک را ب��ه میان مردم بکشند تا به 
نوعی جلوی موکالن شان تبلیغ کنند، در حالی که کار کردن 
 یک روز با کیفیت بهتر از فعالیت چه��ار ساله اما بی کیفیت 

است.

استاندار اصفهان گف��ت: صدای عطرانگی��ز اذان در تمام ادارات، 
کارخانجات و در سطح شهر باید به گوش برسد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور 
در سومین گردهمای��ی دبیران اقامه نم��از دستگاه های اجرایی 
استان که در شرکت پخش فراورده های نفتی استان برگزار شد، 
وظایف دبیران اقامه نماز را وظیفه  اله��ی � اداری دانست و اظهار 

کرد: زیباترین تعابیر، احادیث و روایات مطرح شده از معصومین 
در خصوص اقامه نماز است و این امر باید سرلوحه فعالیت ها و در 

درجه اول اهمیت آن ها قرار گیرد.
وی اقامه نماز را اصلی ترین و مهم ترین وظیفه خواند و افزود: در روز 
قیامت اولین چیزی که از انس��ان در خصوص آن سئوال می شود 
نماز است و باید فضایی را ایجاد کنیم ک��ه توشه ای برای آخرت 
داشته باشیم.وی با بی��ان اینکه استان اصفه��ان باید استان اول 
کشور در اقامه نماز باشد، اظهار داشت: افتخار وقوع این امر از همه 

چیز بهتر و باالتر است و برکت زندگی دنیا و آخرت خواهد بود.
زرگرپور با تاکید بر اینکه ستاد اقامه نماز باید برنامه ریز، مبتکر و 
خالق باشد، گفت: دبیران این ست��اد باید متناسب با شرایط روز، 
برنامه ریزی کنند.استاندار اصفهان با بیان اینکه صدای عطرانگیز 
اذان در تم��ام ادارات، کارخانه ها و در سطح شه��ر باید به گوش 
برسد، تصریح کرد: با  ص��دای اذان روح انسان جان می گیرد. لذا 
طبق هماهنگی صورت گرفته با شهرداری اصفهان، مقرر شد از 
یک هزار نقطه شهر اصفهان، صدای دل انگیز اذان طنین انداز شود.

معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج :

زايران کربالی معال از پرداخت عوارض معاف شدند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

صنعت و طبیعت دشمن های ناخواسته همديگر 

صدای اذان بايد در تمام ادارات و سطح شهر شنیده شودثبت نام سرباز معلم ويژه مدارس استثنايی استان

وزیر بهداشت با اشاره به تشریح پشت پرده مشکالت 
دارویی کشور که به دلیل فشارهای برخی انجمن ها 
و کمپانی ه��ای داروی��ی است، گف��ت: مشکل دوم 
کشور »سالمت« است، براین اس��اس پزشکان نیز 
سعی کنند رن��ج درمان بیم��اران را افزایش ندهند. 
سیدحسن هاشمی اظهار داشت: متاسفانه در حال 
حاضر پیراپزشکان و متخصصان شغل مناسبی ندارند 
و ما باید از رشد برخی از رشته های پزشکی جلوگیری 

کنیم و  آن ها را سروسامان دهیم.
     هنوز مشكالت دارو پابرجا است

هاشمی با اشاره به این که در بدو شروع فعالیت مان 
مردم مشکل دارو داشتند و شرکت های بیمه ای در 
آن زمان حمایت نمی کردند، افزود: در آن مقطع سعی 
کردیم مشکل ترخی��ص دارو از گمرکات را برطرف 
کنیم و براین اس��اس مبلغ ۱۸00 میلی��ارد تومان 
یارانه به دارو اختصاص یاف��ت البته هنوز مشکالت 

دارو پابرجا است.

        سالمت مشكل دوم کشور است
وی تصریح کرد: هماهنگی های بین بخشی در حوزه 
سالمت بسیار بهتر شده است به هر حال سالمت اگر 
مشکل اول کشور نباشد، مطمئنا مشکل دوم کشور 
خواهد بود. هم اینک بیمه ها قادر به حمایت نیستند 
و روز به روز فش��ار به مردم افزای��ش می یابد ولی ما 
نیز سعی کردیم به کم��ک رسانه ها، تولیدکنندگان 
و همکاران م��ان کمی از  مشکالت م��ردم در حوزه 
سالمت را برطرف کنیم. هاشمی بیان داشت: براین 
اساس  دانش جعف��ری، مسوولیت بخ��ش اقتصاد 
وزارت بهداشت را بر عهده گرفت��ه است زیرا یکی از 
مشکالت خلق ثروت و مدیریت منابع است شاید ما 
پزشکان کار خودمان را بلد باشیم ولی در بخش های 
دیگر باید از صاحب نظران کمک بگیریم. برنامه ها به 
طور جدی دنبال می شود ولی حوزه سالمت به یک 

جراحی نیاز دارد.
       اعتبارات هدفمندی يارانه ها برای درمان

وزیر بهداشت با اشاره به ۴20 هزار پرسنل در وزارت 
بهداش��ت و همچنی��ن ۹00 بیمارست��ان دولتی و 
خصوصی در سراسر کشور گفت: وظایف ما از روستاها 
تا مراکز شهرها را درب��ر می گیرد. پزشکی کشور ۴0 
درصد علم کش��ور را تولید می کن��د. در حوزه های 
بین المللی نیز حرف های زیادی وجود دارد ولی ما باید 
در حوزه اقتصادی مدل تعری��ف کنیم. براین اساس 
امیدواریم درصدی از اعتب��ارات هدفمندی یارانه ها 
را به سم��ت درمان سوق دهیم.هاشم��ی با اشاره به 
 وجود ۸ ه��زار میلی��ارد بدهی در این ح��وزه افزود: 
۴ ه��زار و ۷00 میلی��ارد از سال ۹۱ ب��ه ۹2 کسری 
اعتب��ار داشتیم یعنی بدهکارهستی��م به طوری که 
امسال ه��م چیزی حدود 2۷00 میلی��ارد دیگر هم 
اضافه شد ب��ه گونه ای که یک رقم��ی حدود ۱۱00 
میلیارد مرب��وط به حق ج��ذب بود ک��ه متاسفانه 
در بودج��ه پیش بین��ی نشده ب��ود. اگ��ر مجموع 
 این مبال��غ را با هم جم��ع کنیم، ح��دود ۱۹ هزار و

 ۳00 میلیارد تومان برای سال آینده بدهی می شود.
       پرداخت بیش از 6۵ درصد هزينه  درمان 

از جیب مردم
وزیر بهداشت ب��ا اشاره به به��ره وری حوزه سالمت 
از تولی��د ناخالص ملی در کشور ک��ه بسیار پایین تر 
از آماره��ای کشوره��ای همسای��ه اس��ت، گف��ت: 
درباره پرداخ��ت هزینه های درم��ان از جیب مردم 
باید ت��ا 2 س��ال آینده پرداخ��ت از جیب م��ردم به 
۳0 درصد کاهش یابد ولی متاسفان��ه در سال های 
اخیر برعکس شده است، اگ��ر 2 سال قبل مردم ۵۴ 
 درصد از جیب هزینه های درم��ان را می پرداختند 
در حال حاضر بیش از ۶۵ درص��د باید این هزینه ها 
را بپردازند.وی افزود: ما باید برای رفع این مشکالت 
خدمات را به ص��ورت واقع��ی از گروه های پزشکی 
خری��داری کنیم که ای��ن امر االن اتف��اق نمی افتد. 
اگر امروز مقوله طرح ها را در ح��وزه پزشکی به اجرا 
درمی آوریم ب��رای جبران نپرداخت��ن این هزینه ها 

است. 
مثال برای ه��ر ش��ب بست��ری در بیمارستان های 
دولت��ی بای��د ۵0 ه��زار توم��ان از هزینه ه��ای 
بیمارستان��ی پرداخت ش��ود در حالی ک��ه در سال 
22 میلی��ون بست��ری داری��م و اگ��ر ای��ن رقم 22 
 میلی��ون را در ۵0 ه��زار توم��ان ض��رب کنیم رقم

 قابل توجهی می شود. هاشمی با اشاره به ۴20 هزار 
پرسن��ل وزارت بهداشت ک��ه فقط 2۷0 ه��زار نفر 
از آن��ان را سازمان مدیریت می پذی��رد، عنوان کرد: 
امروز بیمارستان ها رقابتی ندارند و هنوز بسیاری از 
پزشکان مطالبات خود را دریافت نکرده اند در حالی 
که بیمارستان ها یک واحد اقتصادی کوچک هستند 
که باید خرید خدم��ت کنن��د و امیدواریم از طریق 
بهره وری از اعتب��ارات یارانه ها یا هزینه های سوخت 

بتوانیم یک بیمه فراگیر و یک پارچه ایجاد کنیم. 
       پشت پرده های دارويی کشور

وزیر بهداشت با اشاره به برخی پشت پرده ها در حوزه 
دارو عنوان ک��رد: نباید از ط��رف برخی انجمن های 
تخصصی و کمپانی ها ب��ه وزارت بهداشت فشار وارد 
شود و متعاقب آن رسانه ها نیز بر این فشارها بیافزایند. 
ما در حال حاضر در شهره��ای بزرگ داروهای مورد 
نیاز را تامین کرده ای��م. ولی هن��وز نتوانسته ایم در 
حوزه تجهیزات پزشکی خیلی به آن بپردازیم چون 
زمان نداشتیم ولی توانسته ایم مثال قیمت تجهیزات 
استندهای قلبی را تا ۵0 درصد کاهش دهیم. فعال در 
حال برنامه ریزی هستیم طرح های خوبی داریم ولی 
تمام وقت مان گرفتار سروسامان دادن دارو بود ولی با 
توجه به این که کار قابل توجهی در تجهیزات پزشکی 

انجام نداده ایم ولی با کمک همکاران کمبودهای این 
حوزه را برطرف کرده ایم.

     پزش�كان رنج درمان بیماران را افزايش 
ندهند

وزیر بهداشت در پایان صحبت های خود افزود: دولت 
تدبیر و امید دغدغه سالمت مردم را دارد و با کمک 
مجلس و دلسوزان سعی می کنیم قدم های موثری 
برداریم، بنده از هم لباسی های خود درخواست دارم 
شرایط کشور را در نظر بگیرند و با توجه به رنج های 
معیشتی که م��ردم دارند ک��اری نکنن��د که مردم 

مشکالت سالمت و درمان شان بیش تر شود.
     700 ه�زار خان�وار دچ�ار هزينه های 

کمرشكن 
عضو ش��ورای عالی نظ��ام پرستاری ب��ا انتقاد از 
تعیین نشدن تعرفه های خدمات پرستاری پس 
از گذشت ۷ سال از تصویب قانون، گفت: جامعه 
پرستاری، بیش ترین خدمات را به بیماران ارایه 

می دهد اما هنوز خدمات آن ها تعرفه ندارد.
 محمد شریفی مقدم اظهارداشت: متاسفانه آنچه 
بیش تر در شورای عالی بیم��ه، وزارت بهداشت 
و سازمان نظام پزشکی دنب��ال می شود، افزایش 
تعرفه پزشک��ان است و بقیه گ��روه های درمانی 

دیده نمی شوند.
دبیرکل خانه پرستار با اع��الم این که در شرایط 
کنونی نیز ۶۵ درصد از تعرفه های دولتی به جیب 
پزشکان هیات علمی م��ی رود، افزود: پایه تعرفه 
های پزشکی، بر اساس کارانه ای است که در سال 
۷۳ به بهانه جذب هیات علمی در بیمارستان ها 
اجرا شد و در آن کاران��ه، سایر گروه های درمانی 
اعم از پرست��اران، ماماها، پزشک��ان عمومی و... 
دیده نشدند.وی ب��ا عنوان این مطل��ب که فقط 
پزشک��ان خدمات ارای��ه نمی دهن��د، گفت: ۹0 
درصد پرسنل بهداشتی و درمانی در بیمارستان 
 ها از دریافتی های شام��ل پزشکان هیات علمی

محرومند.
شریفی مقدم با انتقاد از این که جامعه پرستاری 
به رغم ارای��ه بیش ترین خدم��ات کمی و کیفی 
به بیم��اران، از داشتن تعرف��ه خدمات پرستاری 
محروم است، ادام��ه داد: در طول ۷ سال گذشته 
که قان��ون تعرفه گ��ذاری خدم��ات پرستاری به 
تصویب مجلس رسیده و تمام��ی ابهامات آن نیز 
 رفع شده، اما هنوز این قانون اجرایی نشده است. 
در حالی که اج��رای این قانون م��ی تواند باعث 
بهینه ک��ردن منابع نظام سالمت ش��ده و به نفع 

مردم است.

پشت پرده مشكالت دارويی از زبان وزير بهداشت

پزشكان رنج درمان بیماران را  افزايش ندهند



چهره روزيادداشت

لوازم خانگی داخلی ارزان می شود
 رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی از کاهش قیمت تولیدات 
داخلی و مونت��اژ داخلی تا چند ماه آینده خب��ر داد و گفت: کاالهای 
وارداتی با نظارت نیز م��ی توانند در چند ماه آین��ده قیمت کم تری 

نسبت به امروز را تجربه کنند.
طحان پور کااله��ای وارداتی در ب��ازار لوازم خانگی را در دو دس��ته 
متفاوت دانست و گفت: برخی از کاالها به صورت کامل و ساخته شده 
به کشور وارد می ش��ود و برخی دیگر به صورت قطعه وارد شده و در 

داخل کشور زیر نظر شرکت مادر مونتاژ می شود.
وی ادام��ه داد: دولت برای حمای��ت از تولید داخل��ی افزایش تعرفه  
واردات برای لوازم خانگی س��اخته ش��ده را در نظر گرف��ت و اگر در 
حال حاضر به وارد کننده ارز مرجع 2477 تومانی داده شود، قیمت 
 این گون��ه کاالهای وارداتی نس��بت ب��ه قیمت زم��ان فعلی کاهش 

خواهد یافت.

بانک ملی قادر به پرداخت اعتبار 
برای مشاغل خانگی سمیرم است

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمیرم گفت: از کل 
مبلغ ابالغی بابت مشاغل خانگی به شهرستان سمیرم فقط بانک ملی 

قادر به پرداخت سهم خود به متقاضیان است.
کارگروه اشتغال شهرستان سمیرم به منظور بررسی سهمیه اشتغال و 
میزان مبالغ اعتباری تخصیص یافته به بانک های شهرستان سمیرم 

در دفتر فرماندار شهرستان سمیرم برگزار شد .
در این جلسه که فرماندار شهرستان سمیرم جمعی از روسای ادارات 
و همچنین روس��ای بانک های ملی، ملت، کشاورزی و توسعه تعاون 
حضور داش��تند س��ید مهدی قائم مقامی اظهار داشت: کل سهمیه 
اشتغال شهرستان سمیرم در سال 1392 ، یک هزار و 835 نفر است .

وی افزود: از این تعداد س��همیه اشتغال برای س��ال 1392 تاکنون 
56/6 درصد در سامانه رصد اش��تغال ثبت شده است که به یک هزار 

و 24 نفر می رسد .

 اعالم آمادگی شرکت مخابرات
PAP برای تعامل با شرکت های 

     معاونت نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری از اعالم آمادگی شرکت 
مخابرات ایران برای تعامل با شرکت های خدمات انتقال داده و ادامه 
فعالیت این شرکت ها در مراکز مخابراتی مبتنی بر فیبر نوری خبر داد.

حسن رضوانی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: با توجه به تغییرات 
ایجاد شده از سوی شرکت مخابرات ایران در توسعه و به روز رسانی 
شبکه های مخابراتی از جمله توسعه فیبرنوری ممکن است منجر به 
بروز برخی مشکالت و ایجاد محدودیت ها در ارایه خدمات شرکت های 

خدمات انتقال داده ها )PAP( شود. 
وی افزود: بر همین اساس ش��رکت مخابرات ایران در چارچوب مفاد 
مصوبه 97 کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباط آمادگی خود را برای 

تعامل با شرکت های PAP به رگوالتوری اعالم کرده است. 

خصوصی سازی در صنعت خودرو 
بايد عملی شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اصل 44 قانون اساسی 
در رابطه با صنعت خودرو اعمال نشده و سیاست های خصوصی سازی 

باید در صنعت خودرو اجرا شود.
حمیدرضا فوالدگر در پاس��خ به این س��وال که ثبات چگونه بر بازار 
خودرو حاکم می شود، اظهار داش��ت: وضعیت بازار خودرو به شکلی 
است که باید در این صنعت مش��ارکت خارجی را جلب کنیم چرا که 
این موضوع به سیاست های اقتصادی کش��ور نیز کمک می کند.وی 
با بیان این که اس��تفاده از تکنولوژی های جدید به بهبود کیفیت در 
بازار خودرو کمک بس��یاری می کند، بیان کرد: عالوه بر این مس��اله 
باید رقابت در بازار خودرو نیز ایجاد شود تا سطح کیفیت خودرو های 

داخلی باال رود.

 صادرات  يک میلیون دالری 
صنايع دستی اصفهان

  مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: صادرات صنایع دستی استان 
اصفهان امس��ال بیش از یک میلیون و 8۰9 ه��زار دالر ارزآوری به 

همراه داشت.
اسداهلل احمدی ونهری با اش��اره به صادرات صنایع دستی اصفهان، 
اظهار داشت: امس��ال حدود 48 هزار 87۰ کیلوگرم صنایع دستی از 
جمله پارچه قلمکار، خاتم، قلم زنی و انواع گلیم به کشورهای حوزه 
خلیج فارس، عراق، ترکیه، هلند، آلمان، فرانس��ه، ژاپن و چین صادر 
شده است. وی افزود: سال گذش��ته بیش از 56 هزار و 184کیلوگرم 
 صنای��ع دس��تی ب��ه ارزش ح��دود 3 میلی��ون و 82۰ ه��زار دالر 

صنایع دستی از این استان صادر شد. 

 وزير نیرو  : افزايش قیمت
 آب و برق نداريم

وزیر نیرو با بیان این ک��ه فعال برنامه ای ب��رای افزایش 
قیمت آب و برق نداریم از فروش ارزان ترین برق جهان 
در ایران خب��ر داد و گفت: موضوع یاران��ه در بودجه 93 
دیده نشده اس��ت.حمید چیت چیان در تشریح عملکرد 
یک صد روزه وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید، با اشاره 
به تشکیل شورای پژوهش و فن آوری صنعت آب و برق، 
گفت: در این م��دت تدابیر الزم برای تامی��ن آب و برق 
مطمئن و پایدار مش��ترکان و به وی��ژه برنامه ریزی برای 
تابستان سال 93 انجام شده است.وزیر نیرو قیمت تمام 
 ش��ده تولید هر کیلووات س��اعت برق در کشور را حدود

 68 تومان عنوان کرد و افزود: با ای��ن وجود وزارت نیرو 
تنها 43 تومان به طور متوسط از مشترکان دریافت می 
کند.این عضو کابینه دولت تدبی��ر و امید با اعالم این که 
در قانون برنامه پنجم صراحتا مشخص شده در صورتی 
که اگر دولت بنگاه های اقتص��ادی را مکلف کند کم تر از 
 قیمت تمام ش��ده، کاال و خدمات خود را بفروش��ند باید 
مابه التفاوت را پرداخت کن��د، تصریح کرد: این درحالی 
 اس��ت که از س��ال 89 تاکن��ون منابعی ب��رای پرداخت 
ماب��ه التفاوت قیم��ت تمام ش��ده و مبلغ ف��روش آب و 
برق تعریف نشده اس��ت.به گفته این عضو کابینه دولت 
تدبیر و امید وزارت نیرو 166 ریال از پول فروش برق به 
مشترکان را به عنوان س��هم هدفمندی  یارانه ها به ستاد 
مربوطه پرداخت می کند و عمال وزارت نیرو 264 ریال از 
مش��ترک برای فروش برق دریافت می کند که یک سوم 
هزینه می ش��ود.این مقام مس��وول در ادام��ه قیمت هر 
کیلووات ساعت برق در کشورهای مختلف جهان را 11 تا 
17 سنت معادل 33۰ تا 51۰ تومان اعالم کرد و یادآور 
شد: در برخی کشورها همچون عربس��تان و ونزوئال که 
یارانه به برق تعلق می گیرد، نرخ فروش س��ه سنت است 
در حالی که درایران  قیمت 1/3 س��نت برق به مشترک 
فروخته می ش��ود.چیت چیان با بیان این که قیمت تمام 
ش��ده تولید انتقال برق 68 تومان یا به عبارت دیگر 2/3 
سنت می ش��ود، گفت: از این رو نرخ فروش برق در ایران 

ارزان ترین قیمت است.
وزیر نیرو همچنین هزینه تمام شده هر مترمکعب آب را 
حدود 78۰ تا 8۰۰ تومان عنوان کرد و با تاکید بر این که 
در شهرها از مش��ترکین تنها 28۰ تومان به ازای هر متر 
مکعب دریافت می شود، گفت: بنابراین قیمت واقعی آب 

از مردم دریافت نمی شود.

راه اندازي خط تولید 
خودروي تیبا در عراق

 تشکیل کمیته 
پايش آب در اصفهان

     
معاون مهندسي شرکت سایپا کاشان گفت: با تالش متخصصان شرکت سایپای 

کاشان ،خط تولید خودروي تیبا در کشور عراق راه اندازي شد.
تاران با اش��اره به این مطلب، اظهار داش��ت: گروهي 15 نف��ره از متخصصان 
واحدهاي تولید، لجستیک، کیفیت و مهندسي شرکت سایپای کاشان در این 

خط فعالیت مي کنند.
وی افزود: هم اکنون تولید این خط با ظرفیت تولید یک هزار و 25۰ دستگاه 
 خودرو پراید 132 و تیبا در س��ال، در س��ایت تولید خودرو اب��ن البلد عراق 
راه اندازي و آغاز شد. معاون مهندسي شرکت س��ایپای کاشان تصریح کرد: 
 مهندس��ان جوان شرکت س��ایپای کاش��ان با اس��تفاده از تجربه و تخصص 
به دست آمده در سال هاي تولید خودروي تیبا سهم به سزایي در انتقال دانش 

فني و تولید خودرو در کشور عراق داشته اند.

     
قائم مقام وزیر نیرو با اعالم این که از دو س��ال آینده ام��کان نگرانی در تامین 
آب اس��تان گیالن وجود دارد، از لزوم برنامه ریزی برای تامین آب شهرهایی 
مانند اصفهان، تهران، کاشان، یزد، قم، اراک و کرمان خبر داد.ستار محمودی 
 در نشست ش��ورای مدیران آب وزارت نیرو، اظهار داشت: در بودجه سال 93 
اولویت بندي هاي خوبي براي طرح ها و تغییر جهت محسوسي از دید وزارت 
 نیرو انجام ش��ده و پیش بیني تشکیل س��ازمان بهره وري آب نیز شده است. 
قائم مقام وزیر نیرو با بیان این که در بودجه س��ال آینده براي خرید تضمیني 
آب اولویت هایي دیده ش��ده و باید پیگیري شود، بر لزوم تعیین برنامه تامین 
مصرف آب اصفهان بزرگ و اس��تان هاي همجوار در س��ال آینده تاکید کرد. 
محمودی ادامه داد: همچنین باید کمیته اي براي پایش آب در یزد، اصفهان 

و کاشان تشکیل شود. 

رییس کل سازمان خصوصی سازی از آزادسازی 3۰ درصد 
سهام عدالت تا پایان سال خبر داد و نسبت به نحوه واگذاری 

سهام عدالت انتقاد کرد.
میر علی اشرف عبداهلل پوری حس��ینی در نشستی خبری 
در پاس��خ به س��وال خبرنگار مه��ر در مورد پرونده س��هام 
عدال��ت در دول��ت یازدهم گفت: س��هام عدال��ت از جمله 
دغدغه های س��ازمان خصوصی س��ازی و از ب��زرگ ترین و 
 اصیل ترین دغدغه ه��ای هیات وزی��ران و رییس جمهور

 است.
معاون وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی افزود: هفت س��ال از 
اولین مصوب��ه واگذاری و اختصاص س��هام ش��رکت هایی 
در سبد س��هام عدالت گذشته اس��ت اما متاس��فانه هنوز 
 هم ابهام��ات زیادی بر س��ر راه اجرای س��هام عدالت وجود

 دارد.
وی تصریح کرد: بخش��ی از س��هام ش��رکت های گروه دو 
به س��هام عدالت تخصی��ص یافته که از ای��ن بخش، برخی 
از آن ه��ا قیم��ت گ��ذاری و قطعی ش��ده و برخ��ی هنوز 
تخصیص نیافتن��د و وارد بورس نش��ده اند، بنابراین قیمت 
قطعی آن نیز مشخص نیس��ت و برای این که قیمت قطعی 
 این ش��رکت ها مش��خص ش��ود، باید حتم��ا وارد بورس

 شوند.

مدی��ر اداره نظ��ارت ارز بانک مرک��زی با بی��ان این که 
ت��ک نرخ��ی ش��دن ارز در دس��تور کار بان��ک مرکزی 
اس��ت، گفت:ب��رای دریاف��ت ارز دانش��جویی پرداخت 
 وج��ه قب��ل از خری��د ارز اجتن��اب ناپذی��ر خواه��د

 بود.
غالمرضا قاس��می درب��اره برنام��ه بانک مرک��زی برای 
تک نرخی ش��دن ارز ، اظهارداش��ت: تک نرخی ش��دن 
ارز در دس��تور کار بان��ک مرک��زی بوده و در راس��تای 
 عملیات��ی نم��ودن آن اقدام��ات الزم در ح��ال انج��ام 

است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکل 
دانش��جویان در تهیه ارز دانش��جویی به دلی��ل این که 
معادل ریال��ی ارز مورد نظ��ر باید برای مدت��ی در بانک 
 عامل باقی بماند،آیا اقدامی در راس��تای رفع این مشکل 
انج��ام ش��ده اس��ت؟ تصری��ح کرد:ب��ا توجه ب��ه این 
ک��ه ش��عب بان��ک ه��ای عام��ل جه��ت خری��د ارز 
بای��د درخواس��ت های خ��ود را ب��ه ادارت مرک��زی 
 خ��ود ارس��ال کنن��د و س��پس ف��روش ارز ص��ورت

  می گی��رد، ل��ذا پرداخ��ت وج��ه قب��ل از خری��د ارز 
اجتناب ناپذیر خواهد بود.

مدیر عامل ش��رکت فوالد هرم��زگان به هم��راه جمعی از 
مدیران و کارشناسان این شرکت از نیروگاه برق بندرعباس 
بازدید کرد. در این بازدید مدیرعامل شرکت فوالدهرمزگان 
با بیان تاثیرات این گونه همکاری ها گفت: تعامل و همکاری 
تخصصی در تمام زمینه ه��ا از اولویت های فوالد هرمزگان 
است و با همه صنایع به خصوص صنایع و مراکز علمی استان 
آمادگی هم��کاری دارد.  مرتضی آقاجانی اف��زود: بهترین 
الگوی این همکاری بین فوالد مبارکه به عنوان متعالی ترین 
س��ازمان کش��ور و فوالدهرمزگان به عنوان کارخانه جوان 
می توان اش��اره کرد که دانش و تجربه یک شرکت با سابقه 
به نیروی جوان و مستعد فوالد هرمزگان انتقال یافت. مدیر 
عامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان نیز در این بازدید 
گفت: وجود چنین برنامه هایی برای ارتقای س��طح دانش 
علمی کارکنان هر دو ش��رکت مفید و الزم است و خواستار 
 تعامل هر چه بیش تر نیروگاه بندرعباس و فوالد هرمزگان در 
 زمینه های صنعت��ی، علمی، پژوهش��ی و نیروی انس��انی

 شد.  داوود محمودی نیروگاه بندرعباس را چهارمین نیروگاه 
تولید برق کشور برشمرد و خاطر نشان کرد: در این نیروگاه 
3/5 درصد برق کش��ور و 7۰ درصد برق هرم��زگان تامین 

می شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت آزادسازی نرخ 
بلیت هواپیما به طور قطع قیمت بلیت باالتر از میزان فعلی 

خواهد شد.
احمد مجیدی اظهار داش��ت: اگر بخواهیم انتظار داش��ته 
باشیم که هواپیماهای مناس��ب تر و جدیدتری وارد ناوگان 
 هوایی کشور شوند طبیعتا شرکت های هواپیمایی باید پول 
بیش تری بابت خرید بپردازند؛ بنابراین باید آمادگی داشته 

باشیم که نرخ متعادل شود.
وی با بیان این که در دنیا پروازهای داخلی همیشه گران تر 
از پروازهای خارجی هس��تند، یادآورش��د: به دلیل این که 
هزینه بیش تری برای نشست و برخاست و تردد هواپیماها 
پرداخت می ش��ود پروازهای داخلی گران ت��ر از پروازهای 

خارجی هستند.
مجی��دی درب��اره توافق��ات اخی��ر در ژن��و و لغ��و تحریم 
واردات قطع��ات هواپیم��ا به کش��ور گف��ت: با برداش��ته 
ش��دن تحریم  واردات قطع��ات هواپیما، طبیعی اس��ت که 
 قطعات مورد نظر ب��ه س��هولت در اختیار ش��رکت ها قرار 

می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: البته خیلی امیدوار 
به توافقات ژنو نیستیم چون از این نوع حرف ها زیاد زده شده 

اما اجرایی نشده است که البته امیدوارم این بار اجرا شود.

ارز فوالدسهام  سفر هوایی

 آزادسازی 30 درصد
 سهام عدالت تا پايان سال

 چگونگی
 دريافت ارز دانشجويی

 تبادل بین فوالد هرمزگان
 و نیروگاه برق بندرعباس

 افزايش قطعی 
نرخ بلیت  هواپیما 

اخبار کوتاه

نگاه
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سکه در اصفهان ۸۶۶ هزار تومانی شد

    دیروز در بازار اصفهان قیمت تمام سکه تمام بهار آزادی 866 هزار تومان معامله شد که نسبت به روز قبل  افزایش 
 جزیی داشت.دیروز در بازار اصفهان هر نیم س��که بهار آزادی 439 هزار تومان، ربع سکه 265 هزار تومان و سکه

 یک گرمی 174 هزارتومان معامله شد. 
 بايد طبقه قدرتمند صنعتی

 در ايران شکل بگیرد 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

علی ربیعی
باید نس��بت به این موض��وع که کش��ور های دیگر از ما جلو هس��تند 
و ما نمی توانیم به آن ها برس��یم احس��اس ناراحتی عمومی داش��ته 
 باش��یم، ای��ن موض��وع بای��د معضلی باش��د ب��رای نخب��گان علمی

 کشور.
من پیش از این که وزیر ش��وم کش��ور های هند، برزیل، کره جنوبی، 
س��نگاپور و مالزی را مطالعه 
کردم به نظ��رم بای��د طبقه 
متوس��ط صنعت��ی در ایران 
ش��کل بگیرد که بر اس��اس 
آن این طبقه بای��د از ابتدای 
زنجی��ر ک��ه طراحی اس��ت 
ت��ا پای��ان آن ک��ه بازرگانی 
 اس��ت، مجموعه ای کامل را

 در بر بگیرد.
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طب��ق پیش��نهاد دول��ت س��قف معافی��ت مالیات��ی موضوع 
م��اده) 52 ( قان��ون برنام��ه پنج��م توس��عه جمه��وری 
اس��المی ای��ران ب��رای س��ال 1393 ، مبلغ یکصد و بیس��ت 
12۰ ( ری��ال در س��ال تعیی��ن /۰۰۰  میلی��ون ) ۰۰۰/

 می شود. 
حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهوری دیروز با حضور 
 در بهارستان نخس��تین الیحه بودجه دولت یازدهم را تقدیم 

مجلس کرد.

دولت در تبصره 9 اليحه بودجه 1393 پیشنهاد داده :
  الف- س��قف معافیت مالیاتی موضوع ماده) 52 ( قانون برنامه 
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران برای سال 1393 ، مبلغ 
 یکصد و بیست میلیون ) 12۰/۰۰۰/۰۰۰ ( ریال در سال تعیین

 می شود.
ب- مدت اجرای آزمایش��ی قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده تا 

پایان سال 1393 تمدید می گردد.
ج- ش��رط تس��لیم اظهارنامه مالیات��ی برای برخ��ورداری از 
معافیت مالیات��ی موضوع م��اده) 1۰1 ( قان��ون مالیات های 
مستقیم مصوب 1366 و تبصره) 2( ماده) 119 ( قانون برنامه 
1392،1391 و 1393 الزامی نیست. قانون  اسالمی ایران برای 
صاحبان مشاغل وسایل نقلیه، امالک و منبع ارث برای عملکرد 

سال های 139۰
د - اش��خاصی ک��ه طب��ق اع��الم س��ازمان ام��ور مالیات��ی 
کش��ور در س��ال 1393 مکلف ب��ه ثبت ن��ام ب��رای دریافت 
ش��ماره اقتص��ادی م��ی ش��وند، درصورت ع��دم ثب��ت نام 
در مهل��ت تعیین ش��ده توس��ط س��ازمان مذک��ور، از کلیه 
 معافی��ت ه��ا و بخش��ودگی جریم��ه ه��ای مق��رر در قانون 
مالیات های مس��تقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال 

مربوط محروم می شوند.
 ه - بند) 76 ( قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای اجرا در

 سال 1393 تنفیذ می شود.
و- حکم م��اده ) 119 ( قانون برنامه پنجم توس��عه جمهوری 
اسالمی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون 

امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.
ز- بند) 69 ( قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای اجرا در 

سال 1393 تنفیذ می شود.
ح- به وزارت کشور)سازمان شهرداری ها و دهیاری ها( اجازه 
 داده می شود در سال 1393 ده درصداز وجوه تبصره) 2( ماده

) 39 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه 
قرار می گیرد را برای کمک و تامین ماش��ین آالت خدماتی و 
 عمرانی ش��هر های زیر دویس��ت هزار نفر و دهیاری ها هزینه

 نماید.

حجم دقیق بودجه 93 مشخص شد
حجم دقیق الیحه بودجه سال 93 کل کشور بیش از 783 هزار 

میلیارد تومان اعالم شد.
حس��ن روحانی، رییس جمه��ور دیروز   الیحه بودجه س��ال 
 آینده کل کش��ور را برای تصویب به مجلس ش��ورای اسالمی

 ارایه کرد.
رییس جمهور در صحن علنی مجلس هیچ اشاره ای به حجم 
دقیق الیحه بودجه س��ال 93 نک��رد، این در حالی اس��ت که 
اطالع��ات دریافتی خبرنگار مهر نش��ان می دهد: حجم دقیق 
اولین بودجه دولت تدبیر و امید 7،832،398،522،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال اس��ت که نس��بت به قان��ون بودجه س��ال 92 ) بیش از 
 827 ه��زار میلی��ارد توم��ان( بی��ش از 6 درص��د افزای��ش 

نشان می دهد.
بالغ  منابع  حیث  از  کشور  کل   1393 سال  بودجه 
حیث  از  و  ریال   )7,832,398,522,۰۰۰,۰۰۰ بر)
مصارف بالغ بر هفت میلیون و هشتصد و سي و دو هزار و 
سیص�د و ن�ود و هش�ت میلی�ارد و پانص�د و بیس�ت و دو 
7,832,398,522,۰۰۰,۰۰۰( ریال به شرح  میلیون)

 زیر است:
ال��ف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و 
واگذاری دارایي های سرمایه ای و مالي و مصارف بودجه 
 عمومي دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایي های

س�رمایه ای و مالي بالغ بر)2,187,998,582,۰۰۰,۰۰۰( 
ریال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر یک میلیون و نهصد و چهل و نه 
هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و چهارصد و نود و سه 

میلیون)1,949,988,493,۰۰۰,۰۰۰( ریال.
2- درآمدهای اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي 
بالغ بر دویست و سي و هشت هزار و ده میلیارد و هشتاد و نه 

میلیون)238,۰1۰,۰89,۰۰۰,۰۰۰( ریال.
ب - بودجه شرکته��ای دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامی��ن 
اعتبار بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت 
هزار و ششصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش 
میلیون)5,878,674,۰56,۰۰۰,۰۰۰( ریال و از حیث 
هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و هشتص�د 
و هفت�اد و هشت هزار و ششصد و هفتاد و چهار میلیارد 
 و پنجاه و شش میلیون)5,878,674,۰56,۰۰۰,۰۰۰(

 ریال.

پیشنهاد دولت در بودجه 93

معافیت حقوق زیر یک میلیون از مالیات
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اتاق موسیقییادداشت

هفت

بازیگر نقش ارسطو در س��ریال »پایتخت« از تالش برای حضور در این پروژه خبر داد.  احمد مهرانفر با 
تایید این خبر که  داوود میرباقری ،کارگردان »شاهگوش« به دلیل بازی او در این پروژه اجازه حضور او در 

»پایتخت 3« را نداده است،گفت: احتماال نقش ارسطو از »پایتخت« حذف خواهد شد .
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 نگاره های عاشورایی 
در موزه هنرهای معاصر

نمایشگاهی از آثار ابوالفضل آقایی در 
گال��ری یک م��وزه هنره��ای معاصر 
اصفهان گشایش می یابد.این هنرمند 
در این رابطه گفت: در این نمایش��گاه 
حدود 20 اثر با موضوع عاش��ورا و در 
اندازه 50 در50 ارایه ک��رده ام.آقایی 
ادامه داد: این آث��ار بعد از تحقیقی که 
 م��ن روی کتیب��ه های عاش��ورایی و 
پارچه های هیات های مختلف  انجام 
دادم شکل گرفت. وی اضافه کرد: در واقع من سعی کردم با سبک و سیاق 
و نگاهی خاص به این کتیبه ها به فضاهای جدیدتری برسم و حس و حال 
شخصی خودم را نسبت به آن ها داشته باشم.شایان ذکر است؛ ابوالفضل 
آقایی از هنرمندانی است که ضمن تدریس در حوزه گرافیک فعالیت داشته 
 و مدتی اس��ت در حیطه خط ن��گاره و نقاس��ی خط فعالی��ت می کند.

 عالقه مندان می توانند برای تماشای این آثار از شنبه تا 5 شنبه تا ششم 
دی ماه از ساعت 9 تا 17 و جمعه ها از 15 تا 17 به موزه هنرهای معاصر 

اصفهان مراجعه نمایند. 

جلوه های طبیعت در قاب های جوان 
نگارخانه کوثر اصفه��ان به مدت یک 
هفته آثار عکاس��ان ج��وان و تازه کار 
دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان را 
در معرض تماشای عموم قرار می دهد.

زمانیان مسوول برگزاری این نمایشگاه 
در این ب��اره گفت: این نمایش��گاه که 
نخس��تین عرضه آثار این دانشجویان 
می باش��د، در قالب 20 اثر با موضوع 
مش��ترک »جلوه های طبیعت« و در 
اندازه های 100 در 70 برگزار می شود.ش��ایان ذکراست؛ الهام رئیسی، 
راضیه بنفشی، رسول شجاعی، مسعود اصالنی، مژگان ادیبی، مینا باطنی، 
بهناز جمالی، نسیم صفری، شیدا حسن درویش، زهرا مختارزادگان، فرزانه 
رضایی، آرزو سرشار وسید محمود عباس��ی، عکاسان جوانی هستند که 
 آثارش��ان در این نمایشگاه به نمایش گذاش��ته خواهد شد.عالقه مندان 
می توانند برای بازدید از این نمایشگاه  صبح ها از ساعت 9 الی 12:30 و 
عصر ها از ساعت 1۶:30 الی 1۸:30 به نگارخانه کوثر واقع در میدان امام 

)ره( مراجعه نمایند. 

 مشکالت دانشجویان
 در »ولی افتاد مشکل ها«

به همت دانش��گاه صنعتی اصفهان، 
برنام��ه نقاش��ی خیابانی ب��ا موضوع 
مشکالت دانش��جویی با عنوان»ولی 
افتاد مش��کل ها« برگزار خواهد شد.

دبیر کانون پنجره دانش��گاه صنعتی 
اصفهان اظهار داش��ت: این نقاش��ی 
خیابان��ی، ب��ا موض��وع مش��کالت 
دانشجویی از جمله مشکالت خوابگاه، 
ش��هریه و ... در این دانش��گاه برگزار 
خواهد ش��د.عباس اس��ماعیل زاده اضافه کرد: پارچه ای 100 متری در 
راهرویی معروف به جاده ابریشم در دانش��گاه نصب خواهد شد که به 
ابعاد 50 در 50 و 75 در 50 سانتی متر تقسیم بندی شده و حدود 300 
الی ۴00 نفر می توانند طرح های ش��ان را بر روی آن ترس��یم کنند.

اسماعیل زاده گفت: در پایان به 3س��ه طرح برتر این برنامه جوایزی 
اهدا خواهد شد و داوری آن نیز برعهده خود دانشجویان می باشد.این 

برنامه امروز از ساعت 9 تا 1۶:30 برگزار خواهد شد. 

پشت در هیچ کس نیست 
آلبوم موسیقی »پشت در هیچ کس نیس��ت« با شعر و صدای فروغ خراسانی 

به بازار رسید. 
این آلبوم در 17 قطعه منتشر شده است که منتخبی از اشعار فروغ خراسانی 
را در برمی گیرد. در مقدمه این آلبوم نوشته شده است: فروغ خراسانی یکی از 

استعدادهای درخشان شعر امروز در زبان پارسی است.
 تجربه ش��عری او ترکیبی اس��ت از تصویرهایی زنده و جاندار با زبان ش��یوا 
و ایهام های��ی چندوجهی و گاه بس��یارتکان دهنده همراه ب��ا عواطف لطیف 
 وصراحتی تل��خ در بی��ان تنهایی انس��ان امروز ب��ا اجرایی اصی��ل و روحی

 زنانه اس��ت. ش��عر او از توصیف صحنه های زندگی معمول��ی فراتر می رود و 
به الیه های ناخودآگاه ذهن و زبان رس��وخ می کند. فروغ خراس��انی اگرچه 

با س��نت پرب��ار ادب فارس��ی 
آشنایی کافی دارد و از آبشخور 
هم��ه جریان های عمده ش��عر 
 معاصر نوش��یده اس��ت دارای 
فردیت اندیش��گی و زبانی ویژه 
خویش اس��ت که از او شاعری 
اصی��ل س��اخته. ای��ن آلب��وم 
توسط موسسه فرهنگی هنری 
 »راوی آذر کیمی��ا«  منتش��ر

 شده است. 
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 راز، در طراحی 
یک نشانه  

 دومین پاتوق
 یک شنبه های تئاتر 

دومین نشس��ت تخصصي گپ و گفت و گرافیک با موضوع »طراحي و نشانه 
نوش��ته« به همت حوزه هنري اصفهان و با حضور استاد سید مجید عقیلي و 

جمعي از هنرمندان گرافیک در خانه هنرمندان برگزار شد.
استاد گرافیک در این نشست گفت: در طراحی یک آرم موضوع باید برای من 
یک راز باشد و مرا مجبور نکند تا از نوشته های کمکی استفاده کنم. چه جاهایی 

را کم و زیاد کنم و در چه جاهایی اغراق کنم.
استاد سید مجید عقیلی افزود: تناسب ها برای من بسیار مهم است و اغلب برای 
گرافیست های جوان این موضوع مهم نیس��ت. در حالی که در تناسب ها باید 
بسیاری از موارد رعایت ش��ود. عقیلی گفت: در یک نوشته به خالصه گفتن و 
خالصه کردن اعتقاد دارم و زمانی که جوان تر بودم اتودهای مختلفی در اختیار 

مشتری قرار می دادم تا خودش اتود خاص خودش را انتخاب کند.

دومین پاتوق یک شنبه های تئاتر اصفهان در خانه هنرمندان اصفهان برپا شد.
مس��وول برگزاری این پاتوق در این باره گفت: در ای��ن پاتوق متنی از فهیمه 

سیاحیان با عنوان »شیرین و شاپور«  توسط خودش خوانده شد.
محسن رهنما ادامه داد: ما در پاتوق تئاتر تنها نمایش نامه خوانی نمی کنیم و 
سعی می کنیم  مشکالت و مسایل مختلف تئاتر اصفهان و ناکامی هایی که با 

آن درگیر است را هم مطرح کنیم.  
وی اضافه کرد: امکانات تئاتر دولتی و تئاتر خصوصی مبحثی بود که اهمیت 
طرح آن پیش آمد و در این پاتوق این هفته نیز پیرامون آن بحث وتبادل نظر 
صورت گرفت.در این جلسه بحث سالن های موجود در اصفهان و ویژگی ها، 
قابلیت ها و مشکالت و موانع کار در هر کدام گفته شد و حاضرین پیرامون آن 

به گفت وگو نشستند.

روبان قرمز

پیوند افکار عمومی با رسانه ها
گروه فرهنگ وهنر زاینده رود -  پیوند افکار عمومی 
با رسانه ها، پیوندی دیرینه است. رسانه ها هم به افکار عمومی 
شکل می دهند و هم آن را بیان می کنند. رسانه های جهانی 
امروز نقش و جایگاه بی س��ابقه ای در کنترل و هدایت افکار 
عموم��ی یافته اند. از طرفی رس��انه ها ابزاری ب��رای تبادل و 
تهاجم فرهنگی نیز محسوب می شوند. تبادل فرهنگی برای 
تازه ماندن معارف و حیات فرهنگی بشر امری ضروری است 
 و جامعه انسانی را در مسیر س��عادت واقعی به پیش می برد.

اما آنچه امروزه مشکل ساز ش��ده »تهاجم فرهنگی« یا غلبه 
یک فرهنگ بر س��ایر فرهنگ هاس��ت که مقابل��ه با تهاجم 
فرهنگ��ی مانند هر اق��دام گروهی دیگ��ر، نیازمند مدیریت 
کارآم��د اس��ت.افکار عموم��ی عب��ارت اس��ت از مجموعه 
تعبیرات، تفس��یرها و قضاوت های مردم نس��بت به حوادث 
و وقایع جاری. بر این اس��اس س��ه خصیصه افکار عمومی، 
آش��کار بودن، آگاهانه و هوش��یارانه بودن و از وسعت کافی 
 برخ��وردار ب��ودن اس��ت و عوام��ل ش��کل گیری س��اختار 
افکار عمومی نیز در سه مقوله کانال های ارتباطی، موضوعات 
و عموم مردم عالقه مند به موضوع تقسیم بندی می شود.افکار 
عمومی به اندازه ای قوی و نیرومند است که برای برگرداندن 
 آن در ی��ک جهت مش��خص و معی��ن، باید کوش��ش های 
بی دریغی به عمل آید. هرگاه الزم باشد که افکار عمومی به 
حمایت از نظریه معینی ترغیب شود، باید در بیش تر موارد، 
در احساس��ات مردم اعمال نفوذ کرد؛ به ای��ن معنا که برای 
ایجاد طرز تفکر مورد نظر، احساس��ات عامه مردم را تهییج 
کرد. تاثیر رسانه ها بر شکل گیری افکار عمومی زمانی افزون 
می ش��ود که ویژگی هایی چون تعاملی بودن، غیرتمرکزی 
 بودن و قابلیت  تکثیر انبوه به قابلیت های ذاتی رسانه ها اضافه 

می گردد.
رس��انه ها در فرهنگ جامع��ه نقش غالب را ب��ازی می کنند 
و این ب��ازی را ن��ه تنها ب��ا بازت��اب دادن فرهن��گ، بلکه با 
شرکت در فرهنگ س��ازی نیز به اجرا می گذارند. نظام های 
اطالع رس��انی در طول تاریخ را می توان به دو مرحله اساسی 
 تقسیم کرد که در هر مرحله نوعی از ارتباطات جمعی ظهور 

یافته است.
 نخست؛ دوره های شفاهی، نوش��تن و چاپ که می توان آن 
را عصر غیر الکترونیک نامید. دوم؛ دوره ه��ای ارتباطات راه 
دور، ارتباطات تعاملی و ارتباطات اینترنتی که از آن به عصر 

ارتباطات الکترونیک یاد می شود. 
تهاجم فرهنگی با ابزارهای فرهنگی اف��کار عمومی را مورد 
هجمه قرار می دهد و این امر با گسترش تکنولوژی ارتباطات، 
شدت، س��رعت و پیچیدگی بیش تری پیدا کرده است و از 
آن جا که تهاجم فرهنگی فرآیندی فرهنگی است باید با 
ابزارهای فرهنگی ب��ا آن مقابله کرد؛ لذابه جای آن که در 
برابر تهاجمات غرب به صورت تدافع��ی عمل کنیم باید 

ریشه های فرهنگی خود را قوی سازیم.

س��ینمای ای��ران ط��ی دو ده��ه اخیر 
بیش ترین ف��راز و فرودهای ممکن را از 
سوی سینماگران،تماشاگران و مدیران 
وقت به خود دیده اس��ت. فیلم  های��ی که در فاصل��ه زمانی اوایل 
 دهه 70 تا کنون س��اخته ش��ده اند، به لحاظ فروش،تاثیرگذاری 
بر جامعه و مخاطب و از همه مهم تر جلب رضایت و نظر منتقدان 
و متولیان س��ینما،گرچه روندی رو به افول را ط��ی کرده اند،ولی 
درمیان آن ها می توان فیلم هایی را جست که به دلیل حساسیت 
موضوع یا جس��ارت فیلم س��از در انتخاب س��وژه و نح��وه بیان از 
جانب برخی اصناف شغلی،نهادها و گروه های دولتی و خصوصی 
 با برخورده��ای تن��د و افراط��ی مواجه ش��دند و ب��رای نمایش

  عموم��ی فیل��م مش��کالت و مس��ایل نامطلوب��ی را پی��ش 
آوردند.

شماری از چنین فیلم هایی حتی به اکران عمومی هم نرسیدند و 
پس از تولید، بی درنگ توقیف و راهی بایگانی ش��دند اما تعدادی 
از فیلم ها نیز خوش ش��انس تر بودند و مج��ال نمایش یافتند ولی 
اکران آن ها با آرامش و بی حاش��یه نبود،ک��ه برعکس مخالفت و 
انتقادهای اقشار و احزاب مختلف،مسیر نمایش فیلم ها را با چالش 

و دست اندازهای فراوان روبه رو کردند.
در ای��ن فرص��ت کوتاه،نگاه��ی داش��ته ایم ب��ه هش��ت 
 فیلم��ی ک��ه مهم تری��ن حواش��ی و اعتراض ه��ا را پش��ت س��ر 

گذاشته اند
.

1  شوکران)بهروز افخمی(
وقتی در اواخ��ر دهه هفت��اد خورش��یدی، به��روز افخمی فیلم 
»شوکران« را ساخت،سینمای ایران ناگهان با فیلمی روبه رو شد 
که به لحاظ مضمون و محتوا،حساس��یت هایی در خود داش��ت و 
 می شد حدس زد شوکران قرار نیس��ت اکران آرام و بی دردسری

 داشته باشد.از قضا همین طور هم ش��د و چند روز پس از نمایش 
عمومی فیلم،گروهی از پرس��تاران بیمارس��تان ها، ش��وکران را 
توهی��ن آش��کاری ب��ه حرف��ه آن ه��ا دانس��تند و در تجمعات 
 مح��دودی که برگ��زار کردند،خواس��تار توق��ف در اک��ران فیلم

 ش��دند.اتفاقی ک��ه البته ب��ه دلیلی زب��ان پرقدرت س��ینمایی 
 فیلم،این حواش��ی را تحت الش��عاع قرار داد و هرگز رخ نداد.حتی

 ب��ر خ��الف ش��دت گرفتن اعتراض ه��ا و ص��دور بیانیه ه��ای 
 مختل��ف، ب��ر پ��رده س��ینماها باق��ی مان��د و ف��روش خوب��ی

 هم داشت.ش��وکران ش��اید نخس��تین فیلمی بود ک��ه اعتراض 
یک صنف ش��غلی را در پ��ی داش��ت.این جریانی بود ک��ه پس از 
فیلم افخم��ی، به ی��ک جری��ان و حرک��ت انتقادی در س��ینما 
تبدیل ش��د و پس از آن، اصن��اف دیگر نیز به حمای��ت از حقوق 
صنف��ی خ��ود در تولی��دات فرهنگی هن��ری برآمدن��د.از جمله 
 در س��ریال »س��اختمان پزش��کان« که صدای روان شناس��ان را

 درآورد.

2  آدم برفی)داوود میرباقری(
میرباق��ری در س��ال 73 فیلمی را روان��ه پرده س��ینماها کرد که 
در زمان خ��ود به م��ذاق خیلی ها خ��وش نیام��د و حرکت های 
تن��دی را ب��ه همراه داش��ت و دلی��ل ای��ن اعتراض ها،ع��الوه بر 
محتوای داس��تانی فیلم،تا حدودی هم ب��ه زن پوش بودن یکی از 
 بازیگران مرد فیلم)اکبر عبدی( برمی گش��ت. ب��ا این حال، وقتی 
 نمایش فیلم به طور کامل متوقف شد،نس��خه های ویدیویی فیلم

)البت��ه ب��ا کیفیت��ی نامطل��وب( ب��ه س��رعت تکثی��ر و 
 توزی��ع ش��دند و هم��ه فیل��م را در تلویزیون ه��ای خانگ��ی 
دیدند.جالب آن که وقتی چند سال بعد آب ها از آسیاب افتاد و فیلم 
به شکل قانونی برای دومین بار در سینماها نمایش داده شد، حتی 
آن هایی که فیلم را در ویدیوهای خانگی دیده بودند، به س��ینما 

آمدند تا این بار فیلم را روی پرده ببینند.

3  مارمولک)کمال تبریزی(
کمال تبریزی س��ال ها پیش وقت��ی فیلم »لیلی با من اس��ت« را 
س��اخت که در آن با س��وژه دفاع مقدس ش��وخی کرده و از خط 
قرمزها گذش��ته بود، به عنوان فیلم سازی جس��ور و خط شکن در 
ذهن سینماروها ثبت شد و همه منتظر بودند فیلم های دیگری با 
 موضوع های ملتهب و به زعم برخی ها مس��اله دار از این کارگردان

 ببینند.عاقبت این انتظار ب��ا فاصله ای نه چن��دان کوتاه به وقوع 
پیوست.

»پیمان قاس��م خانی« ب��ا نگاهی به فیل��م امریکایی »ما فرش��ته 
نیستیم«،فیلم نامه ای نوشت با عنوان »مارمولک« که اثری کمدی 
بود اما هنگام نمایش عمومی فیلم، بسیاری از سینماروها و حتی آن 
هایی که میانه ای با سینما ندارند،»مارمولک« را بیش از آن که اثری 
کمدی اجتماعی تلقی کنند،در رده فیلم های سیاسی طبقه بندی 
 کردند که در آن به جامعه روحانیت و پوشش مبلغان دینی اهانت

 شده بود در حالی که نویس��نده و کارگردان فیلم،نظری برخالف 
معترضان داشتند.

این فیل��م برخالف تص��ور عمومی، ب��ه روحانیت اصی��ل توهین 
نمی کن��د، بلکه تنها روحان��ی واقعی را فردی آگاه،س��خت کوش 
و نقدپذیر نمایش می دهند.ش��خصیت »رض��ا مثقالی« که برای 
رهایی خود با س��رقت لباس روحانی به یک روحانی دروغین بدل 
شده، در حقیقت این فیلم به تمس��خر روحانیت نمی پردازد،بلکه 
 آنان را نیز مانند تمام اقش��ار مردم  به صورت خ��وب و بد معرفی

 می کند.
مس��ووالن سانس��ور وق��ت ب��ه دلی��ل آن ک��ه مارمول��ک را 
مص��داق توهی��ن ب��ه خوی��ش تلق��ی کردند،تنها چن��د هفته 
 پ��س از اک��ران عمومی،نمای��ش آن را در س��ینماها متوق��ف

 کردند.حاال با وجود این که در سالهای اخیر قسمت هایی از این آثار 
بارها از رسانه ملی پخش گردیده است به نظر نوع نگاه به این دست 

از تولیدات سینمایی نیاز به بازنگری دارد .

آشوب و اعتراض در سینمای ایران  

»مارمولک « درجام شوکران سینما 

گروه 
فرهنگی 
زاینده رود

ارسطوحذف شد!

گروه فرهن�گ وهن�ر زاین�ده رود - مدی��ر حوزه هنری 
 اصفه��ان گف��ت: جش��نواره مل��ی فیل��م کوت��اه حس��نات از

 موازی  کاری های مدیریتی مبرا است و این خصوصیت می تواند 
یکی از عوامل مهم تداوم این جش��نواره باشد.مدیر حوزه هنری 
اصفهان با حضور در شورای سیاست گذاری و بازدید از دبیرخانه 
این جش��نواره، تک مدیریتی بودن را یک��ی از عوامل مهم تداوم 

جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان دانس��ت و ادامه داد: 
بس��یاری از طرح ها و برنامه های فرهنگی که در کشور و به ویژه 
در استان اصفهان اجرا می شوند به دلیل مباحث چند مدیریتی 

ناکام می مانند.
سید مهدی سیدین نیا  که حمایت از تولید را الزمه بهره برداری 
از محتوای جشنواره ها عنوان کرد، افزود: پایان هر جشنواره ای در 
هر دوره در واقع آغاز آن جشنواره اس��ت و در این راستا ضروری 
است مسووالن برگزار کننده جشنواره ها در کنار دیگر ارگان های 
فرهنگی  به اندازه ت��وان خود حمایت های م��ادی و معنوی را از 
فیلم سازان جوان داش��ته باش��ند. وی با بیان این که حمایت از 
فیلم سازان ،پازلی است که باید توسط مسووالن فرهنگی مختلف 
حل ش��ود، ادامه داد: همچنین اس��تفاده از ظرفیت صدا و سیما 
و رس��انه ها می تواند کمک قابل توجهی به ترغیب فیلم س��ازان 
برای تولید داشته باش��د. وی برنامه ریزی برای پخش فیلم های 
کوتاه برگزیده  جش��نواره مل��ی فیلم کوتاه حس��نات را ضروری 
دانست و ادامه داد: در جامعه امروزی رسانه ها انحصارگر هستند 
 و باید به درس��تی از ظرفیت آن ه��ا برای تداوم جش��نواره های

 مختلف سینمایی استفاده کرد.

 گ�روه فرهن�گ وهن�ر زاین�ده رود - نویس��نده رمان 
»بي تردید سه شنبه«گفت: اگر کتابي یک شاهکار ادبي باشد 
ولي جلد نامناس��ب داشته باش��د توی ذوق خواننده مي زند 
و خریدار نخواهد داش��ت.احمد بیگدلي که از طراحي چاپ 
کتابش گالیه دارد، اظهارداشت: رمان »بي تردید سه شنبه«  
یک رمان جنایي است که انتشارات علم آن را در سال 1390 

 به چاپ رساند و من به خاطر متن ریز و طرح روي جلد از آن 
ناراضي ام. وي همچنی��ن در مورد کتاب  »اندکي س��ایه« 
که در س��ال 13۸5 به چاپ رس��یدگفت:این نظر داوري بود 
که کتاب من برگزیده ش��د هرچن��د که بعد ب��ه من تهمت 
زدند ک��ه بیگدلي از نتیج��ه آرا از قبل خبر داش��ت در حالي 
که اصال به این ش��کل نبود.»اندکي س��ایه« از حروف چیني 
و صفحه آرای��ي زیبایي برخ��وردار بود و موض��وع آن باعث 
ش��د تا این کتاب برگزیده ش��ود. این نویس��نده ادامه داد : 
کتاب » زماني براي پنهان ش��دن« ش��اید ب��ه خاطر فونت و 
طرح روي جل��د آن بود که دیده نش��د در حال��ي که یکي از 
بهترین  داس��تان هاي اس��ت که از زمان جنگ نوشته شده 
 اس��ت .وي درباره نقد آثارش گفت: متنوع ترین نقدها روي

 »اندکي سایه« گذاش��ته شد. کس��اني بودند که من را عضو 
انجمن صهیونیس��م تلقي کردن��د  و عده اي نی��ز به عنوان 
یک نویس��نده سرش��ناس درایران معرف��ي کردند وعجیب 
ترین نقد روي »آناي باغ س��یب« بود. فردي که نمي خواهم 
 اس��مش را بیاورم درباره من نوش��ته بود احمد بیگدلي مقلد 

بي چون و چراي برخس ) نویسنده آمریکایي( است .

چه خبر از جشنواره ملی 

واماندگی برنامه های فرهنگی به دلیل چند مدیریتی
شاهکار ادبی با جلد خوب 

گپی با خالق "اندکی سایه " 

نمایشگاه نقاشی پاییز به روایت رنگ ها 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 نقش جهان
  ۲۰ میلیارد اعتبار گرفت

 معاون عمرانی وزیر کشور در جریان سفر به اصفهان و بازدید از ورزشگاه 
نقش جهان قول داد ک��ه ۲۰ میلیارد تومان بودجه م��ورد نیاز ورزشگاه 
نقش جهان را به این ورزشگاه پرداخت کرده و زمینه ساخت آن را فراهم 
آورد.  هوشنگ خن��دان دل، معاون عمرانی وزیر کش��ور که صبح دیروز 
برای بازدید از پروژه های عمرانی اصفهان به ای��ن استان سفر کرده بود، 
در نخستین برنامه خود، از ورزشگاه نقش جهان بازدید کرد.در این بازدید 
معاون وزیر کش��ور، طرفه،  معاون عمرانی استان��دار اصفهان، مسووالن 
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور و مسووالن اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان حض��ور داشتند.خن��دان دل در بازدید خود از 
بخش های این ورزشگاه بازدید ک��رده و بر ضرورت تکمیل این ورزشگاه 
تاکید کرد.وی پس از آن قول داد که ۲۰ میلیارد تومان بودجه مورد نیاز 
ورزشگاه نقش جهان را به این ورزشگاه پرداخت کرده و زمینه ساخت آن 

را فراهم آورد.

تیم وزنه برداری جوانان در رقابت های 
قهرمانی آسیا شرکت نمی کند

سرمربی تیم های وزنه برداری جوانان و نوجوان��ان ایران گفت:به دلیل 
نزدیکی زمانی رقابت ه��ای قهرمانی وزنه برداری آسی��ا و مسابقه های 

جهانی، تیم جوانان ایران در قهرمانی آسیا شرکت نخواهد کرد.
حسین توکلی افزود: در همین راست��ا اردوی تیم جوانان حدود یک ماه 
دیگر آغاز خواهد شد تا در رقابت های قهرمانی جوانان جهان در روسیه 
که اردیبهشت ماه سال 93 برگزار می شود، حضور قدرتمندانه ای داشته 
باشیم.رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا نیز اسفند ماه امسال 

در تایلند برگزار می شود.

بایدباتیم های هم سطح آرژانتین 
بازی کنیم

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران معتقد است که این تیم برای حضور موفق 
در جام جهانی ۲۰14 برزیل باید با تیم های هم سطح گروه خود از جمله 
آرژانتین دیدار تدارکاتی برگزار کند.جواد نکونام اظهار داشت: اگر اکنون 
در جام حاضر شویم، هیچ امتی��ازی کسب نمی کنیم و باید برنامه ریزی 
وی    ژه ای برای حض��ور تیم ملی فوتبال کشورم��ان در جام جهانی داشته 
باشیم.وی افزود: زمانی که تیم ملی فوتبال در جام جهانی 1998 فرانسه 
عملکرد نسبتا قابل قبولی داشت، بازیکنان از چند ماه قبل در اردو بودند 
و زیرنظر مرحوم تومیسالو ایویچ تمری��ن می کردند، ضمن این که چند 
 بازی تدارکاتی خوب هم انجام دادند.وی ادامه داد: با توجه به قرعه کشی

 جام جهانی ۲۰14 برزیل، باید اردوهای تدارکاتی و بازی های دوستانه 
مناسبی با تیم هایی که هم سطح با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگووین 

هستند برگزار کنیم.

 آغاز مرحله دوم فروش 
بلیت های جام جهانی 

مرحله  دوم پیش فروش بلیت رقابت های جام جهانی از دیروز آغاز شد. فیفا 
اعالم کرد: مرحله  دوم پیش فروش بلیت رقابت های جام جهانی ۲۰14 از 

ساعت 9 به وقت محلی در برزیل  آغاز شد.
این مرحله تا 3۰ ژانویه ادامه خواهد داشت و هواداران فوتبال در سراسر 
جهان می توانند بلیت ه��ای 6۲ بازی جام جهانی )به غی��ر از افتتاحیه و 
فینال( را پیش خرید کنند.در مرحله گذشته تقاضای هواداران فوتبال برای 
خرید اینترنتی بلیت های جام جهانی دو برابر بلیت های موجود بود که این 
نشان می دهد جام جهانی این دوره برخالف رقابت های دوره  گذشته که 
در آفریقای جنوبی برگزار شد با استقبال فراوان هواداران روبه رو می شود.

 پرسپولیس در برابر ما 
دفاعي بازي مي کرد

مدافع میاني تی��م فوتبال ذوب آهن گف��ت: به طور معم��ول تیم هایي 
که در ته��ران براب��ر پرسپولیس ب��ازي مي کنن��د ساخت��ار دفاعي به 
 خود مي گیرن��د، اما در این بازي ای��ن ذوب آهن بود ک��ه تهاجمي بازي

 مي کرد.
محمد رضا خانزاده در خصوص شکست تیم ذوب آهن در برابر پرسپولیس 
 اظهار داشت: در این ب��ازي اصال حق ما باخت نب��ود و اعتقاد دارم که به

 هیچ وجه عدالت رعایت نش��د و ذوب آهن حت��ي مي توانست در این 
بازي برنده باشد. 

به طور معمول تیم هایي که در تهران برابر پرسپولیس بازي مي کنند 
ساختار دفاعي به خود مي گیرند، اما در این بازي این ذوب آهن بود 
که تهاجمي بازي مي کرد و پرسپولیس در الك دفاعي فرو رفته بود 

و بسته بازي مي کرد.
وي افزود: دلیل برد پرسپولس در این ب��ازي تجربه باالي بازیکنان 
این تیم بود هر چند که ما در این بازي واقعا بدشانس بودیم. نمي دانم 
چرا توپ هاي ذوب آه��ن به گل تبدیل نمي شود. ح��ق تیم  با ریشه 

ذوب آهن نیست که در این جاي جدول باشد.

 تیم ملی فوتبال هفت بازی 
تدارکاتی خواهد داشت
علی کفاشیان/  رییس فدراسیون

تیم مل��ی فوتبال قب��ل از جام جهان��ی برزیل حداق��ل هفت بازی 
تدارکاتی خواه��د داشت.منتظر بازگشت ک��ی روش سرمربی تیم 
ملی از برزیل هستی��م تا برنامه مسابقات تدارکات��ی را نهایی کنیم.

مسابقات تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با تی��م هایی از قاره های 
اروپا، آفریقا و آمریک��ای جنوبی خواهد بود. تی��م ملی فوتبال نمی 
 تواند به خاطر کمبود اعتبار با 
تی��م ه��ای درج��ه اول دنیا 
مسابقه دهد ل��ذا با تیم های 
دیگ��ری ک��ه سب��ک بازی 
آن ه��ا شبیه تیم ه��ای هم 
گ��روه کشورم��ان هستن��د 
 مسابق��ه تدارکات��ی خواهد 

داشت.

 حاشیه
 درمدیریت کشتی استان

در آستانه مجمع انتخاباتی هیات کشتی استان اصفهان، 
رسول جزینی از جمع کاندیداه��ای هیات کشتی کنار 
گذاشته شد.قرار است مجم��ع انتخاباتی هیات کشتی 
استان اصفهان امروزدر محل س��رای ورزشکاران برگزار 
شود.این مجمع تاکن��ون چندین بار قرار ب��وده برگزار 
شود اما هر بار به دالیلی برگزار نشده است و در صورتی 
که اتفاق خاص��ی رخ ندهد، ای��ن مجم��ع امروزبرگزار 
خواهد شد.اما، شنیده شده که رس��ول جزینی از جمع 
کاندیداه��ای ریاست هیات کشتی کن��ار گذاشته شده 
است.جزینی از ملی پوشان سابق تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران بوده و تجربه مربیگری در تیم ملی کشتی فرنگی را 
نیز داراست و در حال حاضر نیز عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان است.پیش از این 9 نفر ب��رای مجمع انتخاباتی 
هیات کشتی استان اصفهان ثبت ن��ام کرده بودند که با 
کنار گذاشته شدن جزینی، ب��ه نظر می رسد رقابت بین 

هشت کاندیدای دیگر باشد.
     اظهار نظر جزینی ملی پوش سابق کشتی

با وجود چینش تشریفاتی باز کنار گذاشته شدم.
مرب��ی سابق تی��م ملی کشت��ی فرنگی گفت: ب��ا وجود 
چینش تشریفاتی مجمع هیات کشتی استان اصفهان، 
مرا از جم��ع کاندیداهای هیات کن��ار گذاشتند.رسول 
 جزینی دیروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان 
اظهار داشت: در لیست��ی که ب��رای کاندیداهای هیات 
 کشت��ی است��ان اصفه��ان اعالم ش��ده، نام م��ن وجود

 ندارد.
وی با ابراز بی اطالعی از دلیل اتخاذ این تصمیم تصریح 
کرد: دست شان درد نکند که با این ک��ار بار بزرگی را از 
روی دوش من برداشتند.مربی ساب��ق تیم ملی کشتی 
فرنگی ادامه داد: با توجه به تمهیدات��ی که پیش از این 
برای مجمع هیات کشتی استان اصفهان اندیشیده بودند، 
باز هم شجاعت نداشتند که من در مجمع حضور داشته 
باشم.جزینی پیش از این اعالم کرده بود در صورت بروز 
تقلب از حضور در انتخابات هیات کشتی استان اصفهان 
انصراف می ده��د، وی همچنین انتقادات��ی را نسبت به 
عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان مطرح 

کرده بود.
بر اساس هماهنگی های صورت گرفته قرار است مجمع 
انتخاباتی هیات کشتی استان اصفه��ان امروز در محل 

سرای ورزشکاران برگزار شود.

زاویه

6
انصاریان: با آرژانتین بازی داریم نه مسی

 مدافع پیشین پرسپولیس گفت: ما ب��ا آرژانتین بازی داریم ن��ه مسی و او در تیم مل��ی کشورش یکی از
 11 بازیکن است. علی انصاریان درباره دیدار ایران و آرژانتی��ن و اتفاقاتی که این روزها برای بیک زاده رخ 

می دهد عنوان کرد: معلوم نیست تا آن زمان بازیکنان تیم ملی تغییر می کنند یا خیر .

پایگاه اینترنتی ی��ورو اسپورت در گزارشی ب��ا بررسی برخی 
اتفاقات رخ داده در شبکه های اجتماع��ی و همچنین مراسم 
قرعه کشی جام جهانی، شائب��ه  از پیش تعیین شدن گروه ها و 
همچنین توطئه از سوی بالتر و شرکت تابعه اش در سوئیس را 

برای تعیین قهرمان جام جهانی مطرح کرده است.
 در گ��زارش یورو اسپ��ورت آم��ده:  شبکه ه��ای اجتماعی در

 ۲4 ساعت گذشته درباره  تئوری از پیش تعیین شدن گروه های 
جام جهانی پس از این که یکی از کاربران توییتر دو اتفاق مهم 
در قرعه کشی را از قبل پیش بینی کرده بود، بحث می کنند.با 
وجود این که واقعا چنین اظهاراتی در توییتر )که همگی به زبان 
اسپانیایی منتشر شده بودند( وجود داشت و ده ها هزار بار در 
 share سراسر جهان بین کاربران مختلف این شبکه اجتماعی
شده، خیلی از افراد معتقدند که این موضوع چیزی نیست جز 

یک حقه به وسیله گروهی از هکرهای کامپیوتری.
 اما اصل ماجرا چه بود؟

یک حساب کاربری به ن��ام »Fraude ۲۰14 Brasil«یک 
روز قب��ل از قرعه کشی جام جهانی ایجاد ش��د و دقیقا ساعت 
8 شب به وقت گرینویچ در پستی به درستی دو اتفاق مهم در 
قرعه کشی را پیش بینی کرد. یکی این که ایتالیا تیمی خواهد 
بود که در بین تیم های اروپایی از گلدان 4 به گلدان ۲ منتقل 
می شود و پس از آن پیش بینی کرد که آرژانتین در گروهی با 

تیم های ملی نیجریه، ایران و بوسنی هم گروه خواهد شد.
بالفاصله پس از این پست و با استفاده از داغ کردن این برچسب 
)hashtag#FifaFraude( پیام هایی در انتقاد از فیفا مطرح 
شد که به طور شگفت انگیزی به این موضوع اشاره می کرد که 
حتی قهرمان جام جهانی ه��م از االن انتخاب شده است. این 
پست ها به زبان اسپانیایی روی توییتر گذاشته شد که ترجمه  

آن ها این چنین است:
»ما عمیقا ناراحت هستیم و با تاس��ف اعالم می کنیم ورزشی 
که پاك است به وسیله  یک ارگ��ان بین المللی که روی منافع 
اقتصادی اش حرک��ت می کند دست ک��اری می شود. ما قصد 
نداریم جام جهانی را از هیج��ان و زیبایی هایش خالی کنیم. 
از طرف دیگ��ر قصد این را هم نداریم ک��ه رویای دنبال کردن 
مراسم قرعه کشی جام جهانی را برای مردم خراب کنیم اما با 
توجه به اتفاقاتی که رخ داده، فعال تنها به فاش کردن گروهی 
که آرژانتین در آن ب��ازی خواهد کرد اق��دام می کنیم. بیایید 

شروع کنیم«.
اما این ای��ده احمقانه به نظ��ر می رسد. هم��ه تیم های خوب 
با استفاده از سیست��م سیدبندی در گروه ه��ا از یکدیگر جدا 
می شون��د و همچنین به نظ��ر می رسد این موض��وع احمقانه 
باشد که ب��اور کنیم اف��رادی مثل جف هورس��ت، زین الدین 
 زی��دان و لوت��ار ماتئ��وس همگ��ی در ای��ن توطئ��ه شرکت 

کرده اند.
پس از ای��ن بالفاصله دو پس��ت دیگر در ای��ن صفحه منتشر 
می شود. نخستین پست به درستی ادعا می کند که ایتالیا تیمی 
است که از گلدان 4 خارج شده و ب��ه گلدان ۲ می رود و دومی 
هم هر سه تیم هم گروه با آرژانتین را به درستی اعالم می کند.

برای چند سال همیشه این تردید وجود داشت که احتمال از 
پیش تعیین شدن قرعه کشی جام جهانی و تئوری توطئه وجود 
دارد. با این فرض که گوی ها به نوعی داغ می شوند که در زمان 
دلخواه در دستان فردی ک��ه قرعه کشی را انجام می دهد، قرار 

گیرند یا در گوی ها سنسور 
لرزشی ق��رار دارد که به آن 
فرد اجازه می دهد بداند در 
آن لحظه هم��ان گویی که 

می لرزد را بردارد.
با وجود این هنوز این سوال 
مطرح می شود که چه طور 
این دو پیش بینی یک شب 
پیش از انجام قرعه کشی به 
درستی اتفاق افتاده است؟ 
نخستین پاسخی که به ذهن 
متبادر می ش��ود این است 
که زم��ان ارس��ال پست ها 
می تواند تغییر کند. سیستم 
توییتر به گون��ه ای است که 
زمان ارسال پست بر اساس 

زمان منطقه ای که کاربر در آن حض��ور دارد تنظیم می شود. 
بنابراین شما می توانید زمان کامپیوترتان را به گونه ای تنظیم 
 کنید ک��ه تظاهر به حض��ور در ساموآ کنید ک��ه از نظر زمانی

 11 ساعت از گرینویچ عقب تر است. باهیا، نقطه ای که در آن 
مراسم قرعه کشی انج��ام شد فقط 8 ساع��ت از ساموآ جلوتر 
است و این فرضیه وجود دارد که این پست ها 1۲ ساعت پیش 

از شروع مراسم منتشر شده اند.
این موض��وع در کنار مسای��ل دیگری به شائب��ه توطئه دامن 
می زند. گ��روه تیم های سوئی��س و فرانسه ب��ه خاطر حضور 
بالتر و پالتینی در راس فیفا و یوفا س��اده شده و این می تواند 

نشان دهنده برخی مسایل باشد.
 همچنین اتفاق دیگری که در آن شبهه وجود دارد این است 
که »جی جیام اسطوره فوتب��ال اروگوئه زمانی که می خواست 
گوی برداشته شده از گلدان را به دست فرناندا لیما بدهد به طور 

اتفاقی گوی از دستانش افتاد. 
در این ج��ا برمی گردیم به موضوعی ک��ه در ابتدای مطلب به 
آن اشاره شد. آیا در لحظاتی ک��ه جی جیا قصد داشت گوی را 
به دستان فرناندا لیما بدهد تا او آن را اع��الم کند، لرزه  ناشی 
از سنسور جا گذاشت��ه شده در گوی باعث ش��ده دستان او را 

بلرزاند؟

شائبه توطئه از سوی فیفا برای تعیین قهرمان جام جهانی

 آیا گروه ایران از پیش تعیین شده بود؟ 
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آغاز تمرینات تیم 
فوتبال گیتی پسند 

 نگرانی دژاگه
 از جدایی برباتوف

تیم فوتبال گیتی پسن��د اصفهان که در نیم فصل اول لی��گ دسته یک، جام 
آزادگان عملکرد قابل قبولی از خود برجای گذاشت، از فردا دور جدید تمرینات 

خود را آغاز می کند.
بر این اساس در تمرین فرداکه در زمین چمن آرارات اصفهان برگزار می شود 

تمامی بازیکنان و کادر فنی تیم حضور دارند.
تغییر جدید در تیم گیتی پسند، انتقال آرمان قاسمی مدافع تیم بود که به تیم 

لیگ برتری راه آهن سورینت تهران رفت.
پزشک تیم گیتی پسند ب��ا اشاره به مصدومیت طه مرتض��وی نیز گفت: این 
بازیکن با بهبودی کامل می تواند از این هفته گیتی پسند را همراهی کند، البته 
در بازی با منصوری نیز توانایی انجام بازی را داشت اما بنابر مصلحت تصمیم 
گرفته شد در آن بازی روی پای خود فشار نیاورد تا بتواند از این هفته با آمادگی 

کامل وارد میدان شود.

 اشکان دژاگه از هم تیمی خود دیمیتار بربات��وف درخواست کرد برای حفظ 
فوالم در لیگ برتر انگلیس در این باشگاه بماند و بجنگد.

به گزارش دیلی استار، دژاگه که در حال حاضر تنها بازیکن ایرانی درلیگ برتر 
انگلیس است، از شنیدن سخنان مدیربرنامه های برباتوف مبنی براین که این 

بازیکن ناراحت است و می خواهد از این باشگاه برود حیرت زده شد.
این هافبک در دی��دار مقابل تاتنه��ام، اولین گل خ��ود را از زم��ان انتقال از 

وولفسبورگ در سال گذشته به این باشگاه به ثمر رساند.
دژاگه متولد تهران و بزرگ شده آلمان است. او از سال ۲۰۰1 تا ۲۰۰9 در تیم 
زیر 17 سال و زیر ۲1 سال آلمان حضور داشت اما بعد از آن تابعیت خود را به 

کشور زادگاهش تغییر داد.
دژاگه در پایان با اشاره جام جهانی سال آینده گفت: صعود ایران به جام جهانی 

اتفاق بزرگی درایران است.

شاگردان انگیزه دارند
سرمربی شیاطی��ن سرخ ب��ا ابراز تاس��ف شدید از رق��م خوردن 
دومی��ن شکس��ت خانگ��ی در کارنام��ه مردان��ش در ط��ول 
 4 روز، تاکی��د ک��رد شاگ��ردان او ب��رای بازگشت ب��ه اوج انگیزه 

دارند. 

مقابل ایران محکم بازی کنیم رنگ شان می پرد!
امکا ازیوگو مداف��ع پیشین تیم ملی نیجریه اعتق��اد دارد تیم اش با بازی 
محکم مقابل ایران به نتیجه مورد نظر خود دست پیدا می کند. با وجود این 
که در گروه خوبی قرار داریم ولی نباید حریفان را دست کم بگیریم و برای 

آن ها احترام قایل باشیم.

تمایل زایتسف برای بازی در لیگ والیبال 
ایوان زایتسف، فرزند ویاچسالو الکسیوی��چ زایتسف، بازیکن 
پیشین تیم ملی شوروی است که با ای��ن تیم 7 قهرمانی اروپا، 
۲ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی جهان، ی��ک مدال طال و ۲ مدال 

نقره المپیک را دارد.

مربی سابق تیم ملی جوانان:

تیم ملی باید در جام جهانی از حیثیت ایران دفاع کند
باقری:بی پولی مشکل اصلی فدراسیون برای بازی های دوستانه است

نباید به جایگاه فعلی تیم ملی در فوتبال آسیا دل خوش کرد

محمود یاوری در اصفهان با اشاره به شرایط تیم ملی فوتبال 
در آستانه جام جهانی و دیدار با قدرت های جهانی اظهارداشت:  
به نظر من بردن آرژانتین ه��م دور از منطق نیست زیرا ما در 
فوتبال دنیا نه تیم ضعی��ف و نه تیم ت��راز اول داریم بنابراین 

می توانیم با تالش، در این مسابقات به موفقیت برسیم.
مربی سابق تیم ذوب آهن اصفهان بیان ک��رد: ما باید با چند 
اردوی آماده سازی برای یک حضور پر قدرت در جام جهانی 
تالش داشته باشیم و در این برهه نیاز به همکاری همه جانبه 
بین سازمان لیگ، فدراسی��ون و کادر فنی تی��م ملی بوده و 
نخستین چیز توان مب��ارزه و روحیه جنگندگی است که باید 
حفظ شود.وی در ادامه گفت: به نظر من اگر با این شرایط به 
جام جهانی برویم شانسی برای صعود تیم ملی نمی بینم ولی 

خود این بازی ها می تواند تجربه بازیکنان  و سابقه بازی آن ها 
را باال ببرد و می توانیم در این گروه به عنوان تیم دوم برسیم.

یاوری با بیان این که ایران��ی همیشه و حتی در شرایط خاص 
تعیین کننده ب��وده اس��ت، تصریح کرد: ممک��ن است برای 
نخستین بازی با نیجریه به مشکل بر بخوریم اما خوشبختانه 
مقابل بوسنی کار راحت تری داریم و ما باید با حداکثر امتیاز 
صعود کنیم ولی واضح بگویم تمامی تصورات ما با این شرایط 

فکر و خیاالت است.
وی گفت: ما باید تم��ام تالش خود را کرده ت��ا حافظ آبروی 
فوتبال کشورمان باشیم  اما نباید از فوتبال و فوتبالیست غول 
ساخت و گمان ک��رد که این فوتبالیست ه��ا از مریخ آمده اند 
زیرا آن ها هم انسان هستند و  ه��ر تکی، پاتکی دارد بنابراین 
باید خودمان را باور کرده تا بتوانیم در جام جهانی به موفقیت 

باالیی دست پیدا کنیم.
مربی سابق تیم ملی جوانان ایران خاطرنشان کرد: نمی توان 
تا ثانیه آخر با جدیت عنوان کرد که چه مقامی به ما می رسد 
چون در مسابقات قبل به یک باره مح��رم نوید کیا و جباری 
 را در آستانه مسابق��ات از دست دادیم، پس ای��ن موارد قابل

 پیش بینی نیست.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من ممکن است در این مسابقات 
ببازیم اما باید از حیثیت خود دفاع کنی��م و باید با امیدواری 

بازی کرده و با هم صعود تیم مان را جشن بگیریم.

تیم ملی ایران در شرایط��ی تا چند ماه دیگر راه��ی جام جهانی 
خواهد شد که باید با آرژانتین، بوسن��ی و نیجریه رقابت کند. در 
مورد عملکرد شاگردان کارلوس کی روش پیش بینی های مختلفی 
وجود دارد و در این میان کریم باقری معتقد است که نباید بی جهت 
توقعات را از تیم مل��ی باال برد. وی در مورد قرع��ه ایران و مسایل 

مختلف دیگر به سواالت خبرآنالین پاسخ داد.
 آیا به نظر شما تیم ملی می تواند از این گروه صعود کند؟

به هر حال جای امیدواری دارد که ما بتوانیم نتایج خوبی بگیریم به 
شرط این که برای بازی های برزیل به خوبی آماده شویم و بازی های 
تدارکاتی خوبی انجام بدهیم. ما بای��د بدانیم که سطح بازی های 
آسیایی با جام جهانی خیلی فرق دارد و نباید به جایگاه خودمان 
در فوتبال آسیا دل خوش کنیم. من امیدوارم تا شروع جام جهانی 

اردوها و بازی های خوبی انجام دهیم.
 خیلی ها معتقدند اگر با وضعیت فعلی به جام جهانی 

برویم موفق نخواهیم شد. نظر شما چیست؟
 قطع��ا همین طور اس��ت و اگر ق��رار باشد ب��ا وضعی��ت فعلی به

 جام جهانی برویم مطمئنا نتیجه نخواهیم گرفت.
 به نظر شما مسووالن فدراسیون فوتبال چرا تا االن 
اقدامی در مورد بازی های دوس�تانه و برگزاری اردو 

انجام نداده اند؟
مطمئنا مسووالن فدراسی��ون هم دوست دارند ک��ه تیم ملی با 
تیم های بزرگ بازی کند و اردوه��ای خوبی داشته باشد ولی فکر 
می کنم مشکل فدراسیون ب��رای این کار بی پول��ی است. آن ها 
بودجه الزم را ندارند ولی مثل این که خودشان گفته اند قرار است 
چند اردو و چند بازی دوستانه را برای تی��م ملی در نظر بگیرند. 
مطمئنا اگر این طور باشد ما با مشکالت کم تری راهی جام جهانی 

خواهیم شد.
  کارلوس ک�ی روش در مصاحبه ای گفت�ه که صعود
 تیم ملی به دور دوم توهم است. او از نحوه آماده سازی 

تیم ملی به شدت ناراحت است. نظر شما چیست؟
مطمئنا اجرا کردن خواسته های تیم ملی برای موفقیت ایران بسیار 
مهم است. کی روش حق دارد نگران باشد و همانطور که گفتم باید 
با تیمی آماده به جام جهانی برویم. البت��ه باید بگویم که ما نباید 

بی جهت توقعات را از تیم ملی باال ببریم. 

 به نظر می رسد 
این موضوع 

احمقانه باشد که 
باور کنیم افرادی 

مثل جف هورست، 
زین الدین زیدان 

و لوتار ماتئوس 
همگی در این 
 توطئه شرکت 

کرده اند



 چهارمحال و بختیاری 
به آزادراه های کشور متصل می شود

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تالش برای توس��عه راه های 
ارتباطی چهارمحال و بختیاری و اتصال این اس��تان به آزادراه ها به 

صورت ویژه دنبال و اجرایی می شود.
به نق��ل از اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری، قاس��م س��لیمانی 
 دش��تکی در دیدار با اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان 
چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: تقویت تش��کل های صنفی و 

غیردولتی با اولویت دنبال می شود.
وی به تشکیل اتاق فکری متشکل از اس��اتید دانشگاهی و خبرگان 
علمی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: به اعضای این اتاق فکر سفارش 
ش��ده تا حمایت از س��رمایه گذاری را در رأس برنامه های خود قرار 
دهند.س��لیمانی دش��تکی افزود: برای رسیدن به توس��عه سریع تر 
 در تمام��ی زمینه ه��ا، بای��د از مدیریت ه��ای تخصص��ی و علم��ی

 استفاده شود.

 کشف 47 هزار داروی غیرمجاز
 در استان 

فرمانده انتظام��ی چهارمحال و بختیاری از انه��دام یک انبار داروی 
غیرمجاز و کش��ف 47 هزار داروی قاچاق در شهرس��تان فارس��ان 

خبر داد.
 اس��رافیل جعفری با اش��اره به اس��تمرار طرح های مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، اظهارداش��ت: در همین راس��تا و به دنبال وصول خبری 
 مبنی ب��ر فعالی��ت ف��ردی در امر تهی��ه و توزی��ع ان��واع داروهای

 غیر مجاز و قاچاق در س��طح شهرس��تان فارس��ان، رس��یدگی به 
 این موضوع در دس��تور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرس��تان

 قرارگرفت.
وی افزود: ماموران پس از انجام یک س��ری اقدامات اطالعاتی انبار 
مذکور را شناسایی کردند که پس از هماهنگی با مراجع قضایی محل 

مذکور مورد بازدید قرار گرفت.

   برپايی نمايشگاه 
گل و گیاهان زينتي

 مسوول روابط عمومی دانشگاه ش��هرکرد از برپایی نمایشگاه گل و 
گیاهان زینتي در این دانشگاه خبر داد. 

محمدرض��ا زارعیان اظهارداش��ت: به مناس��بت روز دانش��جو و در 
آستانه میالد باسعادت حضرت امام موس��ي کاظم)ع( نمایشگاهي 
از گل ها و گیاه��ان زینتي به هم��ت گروه علوم باغباني دانش��کده 
 کشاورزي دانشگاه ش��هرکرد در دانشکده کش��اورزي این دانشگاه 

برپا شد.
وی خاطرنشان کرد: این گیاهان در گلخانه هاي پژوهشي دانشگاه 
شهرکرد پرورش داده شده و با قیمت مناسب به عالقه مندان عرضه 

می شود.
 به گفته زارعیان، این نمایش��گاه تا 21 آذر دایر خواهد بود و بازدید 

براي عموم عالقه مندان آزاد است.

اخبار کوتاه
جمع آوری4/7 میلیارد ریال زکات در لردگان

 مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان لردگان گفت: مردم خیر این شهرستان امسال تاکنون
 4 میلیارد و 745 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند.محمد حس��ین زیالبی ، اظهار داشت: از 
ابتدای سال  تاکنون مردم خیر این شهرستان 4 میلیارد و 745 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند.
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

796چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك پالک شماره 27 / 32  واقع 
موقوفه  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  قمسه  دردست 
شهرضا  وامورخيريه  اوقاف  اداره  تصدي  به  ميربد  سيداسماعيل  حاج 
اينك  نيامده  عمل  به  ثبت  عدم حضورمتقاضی  علت  به  است  ثبت  درجريان 
نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخيرازماده  دستورقسمت  بنابه 
تحديدحدودملك مرقوم درروز 24 / 10 / 1392 ساعت 9 صبح درمحل شروع 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بکليه مالکين ومجاورين اخطارمی 
مجاورين  اعتراضات  حضوريابند0  مقرردرمحل  درروزوساعت  كه  گردد 
صورتمجلس  تنظيم  ازتاريخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان 
قانون  واحده  ماده   2 تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذيرفته   30 تا  تحديدی 
تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يکماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع 
نمايدضمنًاچنانچه روزتحديدمواجه  ارائه  اداره  اين  اخذوبه  ذيصالح قضايی 
انجام  گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل  نشده  بينی  پيش  باتعطيلی 

خواهدشد0 رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی 

ابالغ 

792 خانم مريم افشار از شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شاهين شهر 
به شما ابالغ می گردد در خصوص انتقال سند پيکان به شماره شهر بانی 14 

ايران 299 ب 76 ظرف مدت 10 روز سريعا اقدام فرمايند .

فقدان سند مالکیت 

اسماعيل   فرزند  يزدانيان  مصطفی  103/92/2155/24آقای  شماره   787
گواهی  رسما  شهود  امضاء  و  هويت  كه  محلی  استشهاد  برگ  يك  باستناد 
شده و مدعی است كه سند مالکيت پنج دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی پالک شماره 1/4423 واقع ميمه بخش ثبتی ميمه  كه در صفحه 389 
دفتر 97 امالک ذيل شماره 13963بنام مصطفی يزدانيان فرزند اسماعيل ثبت 
و صادر و تسليم گرديده و بموجب  سند رسمی شماره 54/12/16-3993 
دفتر خانه 24 جوشقان به او انتقال قطعی و معامله ديگری انجام نشده / به 
موجب سند رهنی – دفترخانه – نزد – مرهون  است كه به علت جابجايی اثاثه 
منزل از بين رفته / مفقود گرديده است چون در خواست سند مالکيت المثنی 
نموده ،است طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر 
شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 

تا مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسليم خواهد شد . حسين نوروز – رئيس ثبت ميمه  

فقدان سند مالکیت 

اسماعيل   فرزند  يزدانيان  مصطفی  103/92/2154/24آقای  شماره   788
گواهی  رسما  شهود  امضاء  و  هويت  كه  محلی  استشهاد  برگ  يك  باستناد 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنج    تمامت  مالکيت  سند  كه  است  مدعی  و  شده 
لتيان  پالک شماره 1/1006  قطعه زمين مزروعی مشهور 30 قفيزی دشت 
واقع ميمه بخش ثبتی ميمه  كه در صفحه 387 دفتر 24 امالک ذيل شماره 
4298بنام مصطفی يزدانيان فرزند اسماعيل ثبت و صادر و تسليم گرديده و 
بموجب  سند رسمی شماره 3993-54/12/16 دفتر خانه 24 جوشقان به او 
انتقال قطعی و معامله ديگری انجام نشده / به موجب سند رهنی – دفترخانه 
مرهون  است كه به علت جابجايی اثاثه منزل از بين رفته / مفقود  – نزد – 
گرديده است چون در خواست سند مالکيت المثنی نموده ،است طبق تبصره 
ثبت مراتب آگهی می شود كه هر  قانون  نامه  آئين  يك اصالحی ماده 120 

كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا 
وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت ده روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد 

. حسين نوروز – رئيس ثبت ميمه  

فقدان سند مالکیت 

اسماعيل   فرزند  يزدانيان  مصطفی  103/92/2153/24آقای  شماره   789
باستناد يك برگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده 
و مدعی است كه سند مالکيت دو دانگ و نيم  مشاع از ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی  پالک شماره 1/5920 واقع ميمه بخش ثبتی ميمه  كه در صفحه 530 
دفتر 12 امالک ذيل شماره  2477بنام مصطفی يزدانيان فرزند اسماعيل ثبت 
و صادر و تسليم گرديده و بموجب  سند رسمی شماره 54/12/16-3993 
دفتر خانه 24 جوشقان به او انتقال قطعی و معامله ديگری انجام نشده / به 
موجب سند رهنی – دفترخانه – نزد – مرهون  است كه به علت جابجايی اثاثه 
منزل از بين رفته / مفقود گرديده است چون در خواست سند مالکيت المثنی 
نموده ،است طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر 
شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 
مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسليم خواهد شد . حسين نوروز – رئيس ثبت ميمه  

فقدان سند مالکیت 
اسماعيل   فرزند  يزدانيان  مصطفی  103/92/2152/24آقای  شماره   790
گواهی  رسما  شهود  امضاء  و  هويت  كه  محلی  استشهاد  برگ  يك  باستناد 
شده و مدعی است كه سند مالکيت يك دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی پالک شماره 1/5823 واقع ميمه بخش ثبتی ميمه  كه در صفحه 368 
دفتر 97 امالک ذيل شماره  13958 بنام مصطفی يزدانيان فرزند اسماعيل ثبت 
و صادر و تسليم گرديده و بموجب  سند رسمی شماره 1337/02/12-6168 
دفتر خانه 24 جوشقان به او انتقال قطعی و معامله ديگری انجام نشده / به 
مرهون  است كه به علت جابجايی   – نزد   – دفترخانه   – موجب سند رهنی 
اثاثه منزل از بين رفته / مفقود گرديده است چون در خواست سند مالکيت 
المثنی نموده ،است طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين 
آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسليم خواهد شد . حسين نوروز – رئيس ثبت ميمه  

فقدان سند مالکیت 

اسماعيل   فرزند  يزدانيان  مصطفی  103/92/2151/24آقای  شماره   791
گواهی  رسما  شهود  امضاء  و  هويت  كه  محلی  استشهاد  برگ  يك  باستناد 
شده و مدعی است كه سند مالکيت تمامت دو دانگ و نيم مشاع از ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی پالک شماره 1/3006 واقع ميمه بخش ثبتی ميمه  كه 
در صفحه 380 دفتر 97 امالک ذيل شماره  13960 بنام مصطفی يزدانيان 
فرزند اسماعيل ثبت و صادر و تسليم گرديده و بموجب  سند رسمی شماره 
3993-54/12/16 دفتر خانه 24 جوشقان به او انتقال قطعی و معامله ديگری 

انجام نشده / به موجب سند رهنی – دفترخانه – نزد – مرهون  است كه به 
علت جابجايی اثاثه منزل از بين رفته / مفقود گرديده است چون در خواست 
آئين   120 ماده  اصالحی  يك  تبصره  طبق  ،است  نموده  المثنی  مالکيت  سند 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير 
از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
مراتب  تا  نمايد  تسليم  معامله  مالکيت و سند  ارائه اصل سند  كتبًا ضمن  را 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
المثنی سند  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  يا  نرسد  اعتراضی 
مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد . حسين نوروز – رئيس 

ثبت ميمه  

فقدان سند مالکیت 

اسماعيل   فرزند  يزدانيان  مصطفی  103/92/2156/24آقای  شماره   786
باستناد يك برگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده 
و مدعی است كه سند مالکيت تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی مشهور ده قفيزی پالک شماره 1/6684 واقع ميمه بخش ثبتی ميمه  
كه در صفحه 176 دفتر 58 امالک ذيل شماره  9071 بنام مصطفی يزدانيان 
فرزند اسماعيل ثبت و صادر و تسليم گرديده و بموجب  سند رسمی شماره 
3993-54/12/16 دفتر خانه 24 جوشقان به او انتقال قطعی و معامله ديگری 
انجام نشده / به موجب سند رهنی – دفترخانه – نزد – مرهون  است كه به 
علت جابجايی اثاثه منزل از بين رفته / مفقود گرديده است چون در خواست 
آئين   120 ماده  اصالحی  يك  تبصره  طبق  ،است  نموده  المثنی  مالکيت  سند 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير 
از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
تا مراتب  نمايد  ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم  را كتبًا ضمن 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
المثنی سند  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  يا  نرسد  اعتراضی 
مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد . حسين نوروز – رئيس 

ثبت ميمه  

فقدان سند مالکیت 

اسماعيل   فرزند  يزدانيان  مصطفی  103/92/2157/24آقای  شماره   785
گواهی  رسما  شهود  امضاء  و  هويت  كه  محلی  استشهاد  برگ  يك  باستناد 
شده و مدعی است كه سند مالکيت پانزده و نيم سهم مشاع از سی و هشت 
سهم  ششدانگ سه قطعه زمين مزروعی متصل بهم پالک شماره 1/2611 
واقع ميمه بخش ثبتی ميمه  كه در صفحه 431 دفتر 97 امالک ذيل شماره  
13972 بنام مصطفی يزدانيان فرزند اسماعيل ثبت و صادر و تسليم گرديده 
و بموجب  سند رسمی شماره 3993-54/12/16 دفتر خانه 24 جوشقان به او 
انتقال قطعی و معامله ديگری انجام نشده / به موجب سند رهنی – دفترخانه 
– نزد – مرهون  است كه به علت جابجايی اثاثه منزل از بين رفته / مفقود 
گرديده است چون در خواست سند مالکيت المثنی نموده ،است طبق تبصره 
ثبت مراتب آگهی می شود كه هر  قانون  نامه  آئين  يك اصالحی ماده 120 
كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا 
وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت ده روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد 

. حسين نوروز – رئيس ثبت ميمه  

ابالغ وقت رسیدگی

سعيدی  سهراب  خواهان   1456/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   798
است.  نموده  تقديم  قاسمی  عليرضا  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
وقت رسيدگی برای مورخ 92/11/12 ساعت 9 تعيين گرديده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان خيابان سجاد 
 مراجعه و  پور مجتمع شماره يك اصفهان  نيلی  ارباب روبروی مدرسه  خ 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 9960مدير 

دفتر شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 

رهنی  اسناد  استناد  به  و   8900245 كالسه  اجرايی  پرونده  موجب  به   765
شماره 106761-83/10/21 و 123783-86/11/25 و 127990- 87/10/26 
بانك ملی شعبه  له  تنظيمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 12 اصفهان 
احمد آباد عليه محمد رضا رضوی ، تمامی شش دانگ يك خانه 961 اصلی 
ثبت   4 بخش  در  واقع   961/3 الی   961/1 پالكهای  تفکيك  از  پس  باقيمانده 
با   961/3 راهرو  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  السهم  قدر  بانضمام  اصفهان 
باغ  از  المجری  حق  و   1501 باغ  در  در  واقع  عوامل  چاه  از  كشی  آب  حق 
1503 ملکی محمد رضا رضوی به نشانی اصفهان چهاراره شکر شکن ابتدای 
خيابان احمد آباد مقابل كتابخانه امير المومنين بن بست رخساره انتهای بن 
بست ساختمان نيمه كاركه سند مالکيت آن در صفحه 518 دفتر 54 و شماره 
6856 ثبت و شماره چاپی 160749-88 صادر شده است با حدود آن بدين 
شرح ميباشد شمال در سه قسمت به ديوار اشتراكی با خانه962 بطول 2 و 
يك و7 مترشرق بديوار اشتراكی بخانه 962 و خانه 969 بطول 9/7 متر جنوب 
در سه قسمت به ديوار اشتراكی با خانه   969 بطول 7/7 متر و 6/01 متر 
غرب اول ديواری به راهرو خانه 961 ) 2( بطول 7/7 متر دوم ديواری است به 
داالن اشتراكی 961)3( بطول 4/1 متر )جنوب مجاور است ( سوم درب مدخل 
اول  راهرو شمال  حدود  متر   1/7 طول  به  نامبرده  اشتراكی  داالن  به  است 
درب و ديواری است به كوچه بطول 1/8 متر و دوم در دو قسمت به ديوار 
اشتراكی با خانه 961 بطول 1/8 و 4/10 متر غرب به درب مدخل خانه 961)1( 
به طول 1/2 متر جنوب اول به درب مدخل خانه 961 )2( بطول 1/2 متر دوم 
به ديوار خانه 961 بطول 4/1 متر شرق اول درب و ديواری است به خانه 
961 باقيمانده بطول 1/7 متر دوم به ديوار اشتراكی با خانه 962 بطول يك 
متر كه طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل توصيف گرديده 
102 متر مربع عرصه به صورت يك باب خانه مسکونی دارای بنای 2 طبقه 
روی پيلوت به مساحت اعيانی حدود 230 متر مربع در حد سفت كاری بوده 
و نيمه كاره رها شده و كار گاه ساختمانی تعطيل می باشد ساختمان دارای 
اسکلت بتنی سقف تيرچه بلوک و ديوار چينی داخلی و تيغه ها اجرا  گرديده 
است سطوح داخلی ديوار ها و سقف ها فاقد گچ و خاک می باشد  و سفت 
كاری در حد سقف و ستون و ديوار جانبی بلوک تيغه ای بوده و نيم كاره رها 
شده است  و طبق اعالم بستانکار از 92/1/1 تا 92/12/29 به مدت يکسال بيمه 
گرديده و در رهن قرار گرفته از ساعت 9 الی 12 روز 4 شنبه مورخ 92/10/11 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت بهشت شرقی 
چهارراه حمزه اصفهانی دست چپ ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک طبقه سوم 
به مزايده گذارده می شود مزايده از مبلغ پايه 712/000/000 ريال شروع و به هر 
كس كه خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود الزم به ذكر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراک و مصرف بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد و در صورتی كه مورد مزايده 
دارای آنها باشد بعهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مسترد 
تاريخ  در  زاينده چاپ اصفهان  نوبت در روزنامه  در يك  آگهی  اين  می گردد 
92/9/18 چاپ و منتشر خواهد شد  و آگهی ديگری منتشر نخواهد شد .  م 

الف 8629 اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

رتبه اول چهارمحال و بختیاری 
درتولید ماهیان سردابی 

 دبیر ش��یالت و آبزی��ان چهارمحال و بختی��اری گفت: 
چهارمحال و بختیاری با تولید بیش از 20 درصد آبزیان 
کش��ور، رتبه اول را در این زمینه به خود اختصاص داده 

است.
پرویز منصوری اظهارداشت: در چند سال اخیر شیالت 
اس��تان چهارمحال و بختیاری رتبه اول پرورش ماهیان 

سردابی در کشور را به خوداختصاص داده است. 
وی ب��ا بیان این ک��ه انجام هرگون��ه فعالی��ت در زمینه 
پرورش و تکثی��ر آبزیان توس��ط افرادحقیقی یا حقوقی 
مستلزم صدور پروانه از شیالت استان است، تصریح کرد: 
 اکنون 300مزرعه پرورش ماهی دارای مجوز در استان 

فعالیت می کنند.
راه ان�دازی ط�رح پ�رورش ماه�ی در قفس

 به صورت پايلوت در شهرستان اردل
منصوری با اش��اره به راه اندازی طرح پرورش ماهی در 
قفس به صورت پایلوت در شهرس��تان اردل، افزود: سال 
 گذش��ته با اجرایی ش��دن این طرح 100ت��ن ماهی در

 مزرعه های پرورش ماهی در قفس برداشت شد.به گفته 
وی،300 متقاضی برای راه اندازی مزارع پرورش ماهی 
در قفس اعالم آمادگی کرده اند که مجوزها براساس روند 

پیش گرفته شده به متقاضیان ارایه می شود.
منصوری با بی��ان این که بیش ترین ش��یالت اس��تان 
در شهرس��تان کیار واقع شده اس��ت، گفت: شهرستان 
 کیار ب��ا103 مزرعه پ��رورش ماه��ی، تولی��دی بالغ بر 
 4هزار و190تن را درس��ال گذش��ته به خود اختصاص

 داد.
شهرس�تان اردل بی�ش ترين می�زان تولید 

ماهیان سردابی را به خود اختصاص داده است
 وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه شهرس��تان اردل با م��زارع کم  
بیش ترین میزان تولید ماهیان س��ردابی را نس��بت به 
دیگر شهرس��تان های اس��تان به خود اختص��اص داده 
 است، اظهارداشت: سال گذشته 5هزار و 442 تن ماهی
  از م��زارع پ��رورش ماه��ی این شهرس��تان برداش��ت

 شد.
منصوری به صادرات ماهیان س��ردابی اس��تان اش��اره 
و تصریح ک��رد: با توج��ه به این ک��ه می��زان تولید این 
محصول مازاد بر  مصرف اس��تان اس��ت عالوه بر تهران 
 و اصفهان به کش��ورهای ع��راق و عربس��تان نیز صادر

 می شود.

خبر ويژه 

رییس جدید س��ازمان جهاد کش��اوری چهارمح��ال و بختیاری  
با حضور معاون توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی وزارت جهاد 
کشاورزی و جمعی از مس��ووالن این اس��تان معرفی شد. رییس 
جدید سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری در مراسم 
معارفه خود، اظهار داشت: کشاورزان به عنوان پیشگامان و در خط 
مقدم استقالل کشور در رشد و توسعه کشور نقش بسیاری مهمی 
برعهده دارند.رستم غیبی با اشاره به س��خنان رییس جمهور در 
گزارش 100 روزه خود، خاطرنشان کرد: رییس جمهور در سخنان 
خود تاکید زیادی بر بخش کشاورزی داشتند و بر اهمیت این بخش 
سخنان بسیاری گفتند. وی با بیان این که استقالل کشور به بخش 
کشاورزی بستگی دارد، افزود: اگر ما در کشاورزی خودکفا نشویم 
نمی توانیم استقالل و اقتدار خود را حفظ کنیم.غیبی خاطرنشان 
کرد: امید می رود ب��ا تدابیر دولت تدبیر و امید اوضاع کش��اورزی 
کشور و به دنبال آن اس��تان از رونق خاصی برخوردار شود. رییس 
سابق سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
شاخص های بخش کشاورزی این استان اظهار داشت: تولید ساالنه 
15 هزارتن بادام، 4 هزار و 300 تن قارچ و 18 هزار تن ش��یالت ، 
بخشی از رتبه های برتر این استان در بخش کشاورزی است.وی، 
خشکسالی را مهم ترین مشکل بخش کشاورزی استان دانست و 
متذکر شد: با وقوع خشکسالی های اخیر و کمبود آب با مشکالت 
 بسیاری برای رونق بخش کشاورزی اس��تان مواجه شدیم.نیازی

 با بیان این که آبیاری تحت فش��ار در اس��تان 2/5 برابر میانگین 

کشوری انجام گرفته است، تصریح کرد: با حمایت بیش تر از بخش 
کشاورزی استان امید است این بخش بیش از پیش رونق پیدا کند.
     10 هزار دس�تگاه تراکتور به سیستم کشاورزی کشور 

افزوده می شود
معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: ظرف 6 ماه آینده یک هزار دستگاه کمباین و 10 هزار تراکتور 
به کش��ور وارد و توزیع می ش��ود. به گزارش خبرگ��زاری فارس، 
محمدعلی جوادی دیروز در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان 
جهاد کش��اورزی این استان اظهار اش��ت: چهارمحال و بختیاری 
استانی است که در آن قوم غیور و سلحشور بختیاری در سال های 
قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،حماسه های بسیاری آفریده 
اس��ت.وی با اش��اره به نقش بختیاری ها در روند پیروزی نهضت 
مشروطیت، گفت: بختیاری ها نه تنها در بازپس گیری مشروطیت 
بلکه در سال های هشت سال دفاع مقدس و جبهه سازندگی حضور 
چشمگیری داشتند.جوادی به خلق حماسه سیاسی از سوی مردم 
اش��اره کرد و گفت: با خلق حماسه سیاس��ی مردم در 24 خرداد 
دولتی معتدل، عقل گرا و باتدبیر بر سرکار آمد و پس از آن حماسه 
اقتصادی با پیش مقدمه حماسه سیاسی شروع شده است. معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
دولت تدبیر و امید در 100 روز کاری خود توانس��ت سازمان قوی 
و منسجم 1+5 را در عمل بشکند و اولین قرارداد را به نفع ایران به 
امضا برساند. وی با بیان این که دولت تدبیر و امید به همه بخش ها 

 توجه خاص و وی��ژه دارد، گفت: همانطور که دیدی��م در گزارش
 100 روزه دکتر روحانی، توجه به بخش کش��اورزی نمود خاصی 
داشت.وی از نوسازی سیستم مکانیزاسیون کشاورزی کشور خبر 
داد و افزود: در همین راستا یک هزار دس��تگاه کمباین و 10 هزار 

تراکتور به کشور وارد و توزیع می شود.
ج��وادی ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش کش��اورزی در توس��عه 
کش��ور، خاطرنش��ان ک��رد: امی��د م��ی رود ب��ا تقوی��ت ای��ن 
 بخ��ش مه��م، ش��اهد رش��د و ش��کوفایی بی��ش از پی��ش

 کشور باشیم.
       نی�از چهارمح�ال و بختی�اری ب�ه ورمی کمپوس�ت 

چندين برابر ظرفیت کنونی است
 مدی��ر صنای��ع کش��اورزی س��ازمان جه��اد کش��اورزی

 چهارمحال و بختیاری گفت: نیاز اس��تان به کود ورمی کمپوست 
چندین برابر ظرفیت تولید کنونی است.طهمورث فتاحی  اظهار 
داشت: در چند دهه اخیر استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی 
منجر به کاهش حاصلخیزی زمین های کش��اورزی شده است که 
این مس��اله در کاهش کیفیت محصوالت کش��اورزی نیز اثرگذار 
 بوده اس��ت.وی با اش��اره به تولید یک هزار و 400 ت��ن کود آلی

 ورمی کمپوست در استان، گفت: س��بک بودن، فاقد بو، عاری از 
علف های هرز، برخورداری از مناب��ع اصلی غذایی خاک و گیاهان 
و قابلیت نگهدارندگی آب و مواد غذایی در طوالنی مدت، فرآوری 
آسان و اصالح کنندگی بافت خاک از مهم ترین قابلیت های این نوع 

کود محسوب می شود
.فتاحی با بیان این که نیاز استان به کود ورمی کمپوست چندین 
برابر ظرفیت تولید کنونی اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: باید تولید 
کنندگان با اطالعات کامل وارد این عرصه ش��وند؛ چراکه ممکن 
است با مش��کالتی از جمله کیفیت پایین، آلودگی محیط زیست 

به علت تلفات کرم های خاکی و غیره روبه رو شوند.
مدیر صنایع کشاورزی س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به دیگر مزایای ورمی کمپوست، گفت: ورمی 
کمپوس��ت در اصالح فیزیکی خاک نقش به سزایی دارد و موجب 
سبک شدن آن می ش��ود، بنابر این ضریب حفظ رطوبت در خاک 
افزایش می یابد و خ��اک رطوبت بیش ت��ری را در خود نگهداری 
می کند، در این حال��ت ورمی کمپوت به ص��ورت تدریجی آب را 
از خود رها کرده و باعث کاهش میزان تبخی��ر و نفوذ بیش از حد 
آب به خاک می ش��ود.وی ادامه داد: ورمی کمپوست باعث ایجاد 
یک تعادل میان نس��بت مواد معدن��ی به مواد مغذی می ش��ود، 
 همچنین مدت زمان پای��داری مواد کودی و ش��یمیایی دیگر را

 افزایش می دهد.

با حضور معاون وزير جهاد کشاورزی:  معرفی ريیس جديد سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

10 هزار تراکتور به سیستم کشاورزی کشور  می رود 
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امام صادق )ع( :
  بداني��د ك��ه خداون��د از انس��ان هایى ك��ه دایم��ا رن��گ
 عوض مى كنند نفرت دارد. پس از حق و اهل آن جدا نشوید.

 5 روش خطرناک 
برای الغر شدن

هیچ عمل جراحی بی عارضه نیست، به خصوص جراحی روی بافت چربی 
که با خطرات و عوارضی گاه مرگبار نظیر»آمبولی چربی«همراه اس��ت. 
در واقع در می��ان روش های الغری، عوارض جراح��ی برای کاهش وزن 
از همه بیش تر اس��ت. در ادامه برخی از روش های نادرست برای الغری 

را  می خوانید.
کمربند الغری

یکی از رایج تری��ن روش های الغ��ری اس��تفاده از کمربندهای الغری 
اس��ت. کمربندهای الغری دو نوع هس��تند: حرارتی و لرزشی که هیچ 
کدام باعث سوزانده شدن چربی ها نمی ش��وند و تاثیری در کاهش وزن 
حقیقی ندارند.کمربندهای حرارتی فق��ط آب را از بدن خارج می کنند 
که بعد از مدت کوتاهی با جایگزین ش��دن آب همه چی��ز به حالت اول 
برمی گردد. کمربندهای لرزش��ی با ارتعاش��ی که ایجاد می کنند باعث 
شکسته شدن و جابه جا شدن چربی ها می شوند و ممکن است به ظاهر 
باعث کاهش سایز شوند ولی سوال این جاس��ت که چربی های جابه جا 
شده کجا می روند؟ جواب این است که چربی ها وارد جریان خون شده و 
در دیواره داخلی رگ ها رسوب می کنند یا در محل های پرخطر مثل دور 
قلب یا کبد تجمع می کنند. در واقع به این وس��یله ظاهر خود را درست 
کرده و از درون به خود لطمه زده ایم.اصوال استفاده از دستگاه های الغری 
موضعی نوعی نش��انی غلط دادن اس��ت. اگر می بینیم چربی بیش تر در 
ناحیه شکم و پهلو جمع می شود به خاطر تنظیمات خاصی است که در 
بدن ما حاکم است. بدن چربی های اضافی را در جایی که کم ترین خطر 
را برایش دارد ذخیره می کند و هر وقت هم که الزم داش��ت از   همان جا 
 برمی دارد. نکته مهم این جاست که   همان طور که شما کار خاصی روی 
ش��کم تان انجام نداده اید که چاق ش��ود ب��رای الغر ش��دنش هم الزم 
نیس��ت کار خاصی انجام دهید و راه درس��تش تغذیه مناسب و در پیش 
 گرفتن سبک زندگی س��الم اس��ت. جالب است بدانید ش��ما اگر حتی

 به طور مرتب پیاده روی هم کنید از شکم و پهلو الغر خواهید شد.گفتنی 
 FDA است هیچ کدام از کمربندهای الغری مجوز مراکز علمی دنیا مانند
را ندارند و استفاده از آن ها به هیچ وجه توصیه نمی شود و اگر مضر نباشند 

قطعا بی خاصیت هستند.
بالن معده

1 - در میان روش های الغری این ها مصداق س��رپوش گذاش��تن روی 
مشکل هستند، چون مانع از گرسنگی و تمایل ش��ما به غذا نمی شوند، 
فقط سدی در برابر خوردن شما ایجاد می کنند. تصور کنید تمایل زیادی 
به خوردن دارید و غذای دلخواه تان هم در برابرتان اس��ت اما نمی توانید 
بخورید. وقتی می توان درست خوردن را یاد گرفت و از لذت غذا به شکل 
طبیعی برخوردار شد و از این طریق الغر هم شد، چه نیازی به این روشهای 

عذاب آور برای الغری است؟
2 - بالن معده باعث برگش��ت اس��ید معده )ترش کردن( می ش��ود که 

مشکالت کوتاه مدت و خطرات درازمدتی را متوجه فرد می کند.
3 - دانستن این نکته مهم اس��ت که مشکل اصالدر معده نیست بلکه در 

ذهنیت و عادت های فرد است.
جراحی الغری

1 - هی��چ عمل جراح��ی بی عارضه نیس��ت، به خص��وص جراحی روی 
بافت چربی که با خط��رات و عوارض گاه مرگباری نظی��ر آمبولی چربی 
همراه اس��ت. در واقع در میان روش های الغری، ع��وارض جراحی برای 
کاهش وزن از همه بیش تر اس��ت.2 - در میان روشهای الغری، جراحی 
مصداق ظاهرسازی است. جراح فقط چربی های ظاهری را برمی دارد که 
کم خطر تر است و با چربی های خطرناک تر کاری ندارد. جراح چربی های 
دور کبد و قلب را برنمی دارد. چربی هایی که در دیواره رگ ها رسوب کرده 
را برنمی دارد. حتی امکان این که چربی های ظاهری هم به طور متناسبی 
برداشته شود نیست مثالشخص شکم الغر پیدا می کند با بازوهای چاق و 
بدنش تناسب خود را هم از دست می دهد. به عالوه وقتی شخص به ظاهر 
الغر می شود یک دلخوشی و اطمینان خاطر کاذب پیدا می کند در حالی 
که او از درون   همان فرد چاق قبلی است و   همان عوارض تهدیدش می کند.

3 -در این دنیا هیچ چیز بی دلیل نیست. اضافه وزن شما هم قطعا دالیلی 
دارد. دالیل اضافه وزن شما در  درون شماست، در عادت ها، انتخاب ها و 

سبک زندگی تان.
طب سوزنی

چون تنها تاثیر طب سوزنی در کاهش اشتهاس��ت آن هم در دوره ای که 
اس��تفاده می ش��ود و چون دالیل اضافه وزن که در عادت ها و آگاهی ها و 
انتخاب های فرد است تغییر نمی کند بعد از قطع درمان همه چیز به جای 

اول برمی گردد.
قرص الغری

1 - قرص الغری هم یکی دیگر از روش های الغری اس��ت .قرص الغری 
تاثیرات منفی و مخربی بر جسم و روان ش��ما می گذارد. تاثیراتی مانند 
عصبی شدن بی دلیل، مشکالت قلبی، مش��کالت گوارشی و کاهش 

جذب ویتامین های غذا و…
 2 - چون تاثی��ر قرص الغری ک��م و محدود اس��ت و معموالدر کل 

بیش تر از چهار یا پنج کیلوگرم نیست.
3 - چون تاثیر قرص الغری موقتی است پس دالیل اضافه وزن شما را 
برطرف نمی کند و عادت های شما را تغییر نمی دهد. قرص الغری یا 
اشتها را کاهش می دهد یا جلوی جذب چربی ها را به بدن می گیرد. 
پس تاثی��رش محدود به زمانی اس��ت که آن را می خوری��د و با کنار 

گذاشتن آن اثراتش هم از بین می رود.

-114

410

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

دانستنی

تازه ها 

سالمت

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311

نش��انى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

محققان توانستند دستگاه های ارزان تصویربرداری از جمله 
وب کم های اینترنتی با قیمت کم ت��ر از 1۰ یورو ، همچنین 
دوربین های دیجیتالی مخصوص گوشی های هوشمند را به 

یک میکروسکوپ کوچک تبدیل کنند.
  میکروس��کوپ ها که ب��ا هزینه ک��م می توانن��د در اختیار 
قرار گیرن��د، یک��ی از کاربردی ترین روش های تش��خیص 
عفونت های انگلی در سراس��ر جهان محس��وب می ش��وند. 
با ای��ن وجود، روش ه��ای به کارگی��ری از این دس��تگاه در 
آزمایش��گاه های پیش��رفته و مجهز دش��وار اس��ت تا بتوان 
پایه ای ترین س��طح بهداش��ت را برای مردم ب��ه همراه آورد 
که البت��ه نبود نی��روی کاری متخص��ص و مناب��ع کافی در 
برخی مواقع این مش��کالت را تش��دید می کند اما محققان 
»موسس��ه پزش��کی ملکولی فنالند«)FIMM(، دانشگاه 
هلسینکی، و موسس��ه Karolinska س��وئد فناوری های 
جدی��دی ارای��ه کرده ان��د ک��ه ب��ر پای��ه آن می توان��د از 
اجس��ام ملکولی ب��ا کیفیت ب��اال تصویربرداری ک��رد و این 
عکس ه��ا را از طری��ق ش��بکه های اطالعاتی انتق��ال داد تا 

 مشکالت تش��خیص و عفونت های میکروس��کوپی از میان
  برداشته ش��ود.این گروه با مدیریت دکتر »یوهان لوندین«
لین��در« »ای��ورت  دکت��ر  و   )Johan Lundin ( 

Ewert Linder( توانس��تند دس��تگاه های ارزان  (
 تصویرب��رداری از جمل��ه وب کم ه��ای اینترنتی ب��ا قیمت

 کم تر از 1۰ یورو و همچنین دوربین های دیجیتالی مخصوص 

 گوش��ی های هوش��مند را به ی��ک میکروس��کوپ کوچک
 تبدیل کنند.

در آزمایش های انجام ش��ده به وس��یله این روش، اجس��ام 
مورد نظر به صورت مس��تقیم روی س��طح حسگر تصویری 
قرار داده ش��دند و یک لنز قابل تعویض نوری نیز برای آن ها 
 در نظر گرفته ش��د تا بتوانن��د تصاویر را ب��ا بهترین کیفیت 

تهیه کنند.
کیفیت تصاویر تهیه شده با این مینی – میکروسکوپ بسته 
به حسگر تصویری که برای آن مورد استفاده قرار می گیرد، 
تغییر می کند اما به هر حال این کیفیت برای تشخیص انواع 

انگل های بیماری زا کافی است.
کارشناس��ان ط��ی گ��زارش مرب��وط ب��ه ای��ن مطالعه که 
در آخری��ن ش��ماره از نش��ریه »بیماری ه��ای منطقه حاره 
PLOS«منتش��ر ش��د، نش��ان دادند که با اس��تفاده از این 
مین��ی – میکروس��کوپ، تصاویر تخ��م کرم ان��گل در ادرار 
 و مدف��وع اف��راد آل��وده را تهی��ه و آن ه��ا را شناس��ایی 

کرده اند.

تبدیل گوشی دوربین دار به میکروسکوپ

 مصرف بیش از ح��د نمک ممکن اس��ت عامل افزای��ش بیماری های خ��ود ایمنی مانند 
»ام اس« باشد.

دکتر پری��ا فانی ، متخصص تغذی��ه و رژیم درمان��ی گفت: به گفته پژوهش��گران مصرف 
رژیم های غذایی پرنمک، موجب افزایش نوعی از س��لول های ایمنی می ش��ود که با بروز 

بیماری های خود ایمنی مانند ام اس )اسکلروز( ارتباط نزدیک داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: یافته های جدید نش��ان داد که نمک ممکن است حتی موجب ایجاد 

دیابت نوع یک در افراد مستعد از لحاظ ژنتیکی نقش داشته باشد.
این متخصص تغذیه اظهار داشت: ایجاد این بیماری ها نه صرفا به ژن های بد مربوط است و 

نه عوامل محیطی نامناسب، بلکه تعامل میان ژن ها و محیط فرد را مبتال می کند.
فانی افزود: البته نمک تنها عامل محیطی موثر در این بیماری ها نیست بلکه عواملی مانند 

کمبود ویتامین D هم ممکن است در این مورد نقش داشته باشد.
گفتنی است: استعمال دخانیات هم می تواند یکی از علل بروز بیمار ی های خود ایمنی باشد.

در حال حاضر گوشي هاي هوش��مند، تبلت ها و لپ تاپ ها داراي صفحات لمسي است که اثر 
انگشت و چربي دس��ت روي این صفحات باقي مي ماند و خیلي س��ریع کثیف مي شود. در این 
مطلب نکاتي درباره تمیز کردن این صفحات به طوري که آسیبي به صفحه آن وارد نکند، آموزش 
داده مي شود. 1 - به هیچ عنوان از مواد شوینده که حاوي الکل یا آمونیاک است استفاده نکنید، 
 در صورت نیاز، مقدار کمي آب را با افش��انه روي دس��تمال بریزید و از آن اس��تفاده کنید. البته

افشانه هاي مخصوص این کار هم در بازار موجود است.
 2 - هرگز از دس��تمال کاغذي براي پ��اک کردن این صفحات اس��تفاده نکنی��د، پارچه هاي 
نرمي در بازار وجود دارد که به پارچه هاي میکروفیبري مش��هور اس��ت و براي این کار مناسب 
 است. 3 - قبل از تمیزکاري حتما دس��تگاه را به صورت کامل خاموش کنید یا اگر به هر دلیلي

 نمي توانید ، حتما صفحه نمایشگر را خاموش نگه دارید.۴ - پارچه موردنظر را به صورت عمودي 
یا افقي و در یک جهت روي صفحه بکشید. انجام حرکات دایره وار باعث مي شود کثیفي ها روي 

صفحه کشیده شود.

نحوه تمیز کردن صحیح صفحات لمسيردپای » ام اس« در مصرف نمک

عکس نوشت

 توفان ساحلی
 در پرتغال

ماهی ها دنیای جالبی دارند به طوری که از ش��کل ظاهری 
 تا نح��وه اس��تتار و ش��کار آن ها م��ی تواند از عجای��ب دنیا
  به حساب آید. در آب های سراس��ر دنیا ماهی هایی زندگی

 می کنند ک��ه در نوع خ��ود منحصر به فرد و ش��گفت انگیز 
هستند.تفنگ آب پاش در دست کودکان یک وسیله بی خطر 
و بدون استفاده است اما همین تفنگ به ظاهر ساده می تواند 
به یک وسیله برای قتل و کشتار تبدیل ش��ود. برای این کار 
تنها کافی است این اسلحه در دست اهلش باشد. ممکن است 
نام ماهی »کمانگیر« را تا به حال نشنیده باشید. این موجود 
روش بس��یار خاصی برای ش��کار کردن دارد و همین روش 
باعث شده اس��ت تا لقب های کمانگیر، شکارچی، ماهی آب 
 پاش به او داده شود. روش این ماهی در شکار کردن با تمامی

 ماهی هایی که تا به حال دیده اید متفاوت اس��ت.این ماهی 

بیش تر در آب رودخانه ه��ا و محل هایی زندگی می کند که 
جنگل و رودخانه به هم برخورد داش��ته باشند و شاخه های 

درختان در نزدیکی سطح آب باشد. 

روش این ماهی برای ش��کار ک��ردن مربوط به ش��اخه های 
نزدیک ب��ه آب و عنصر غافلگیری می ش��ود. ماهی کمانگیر 
در نزدیکی ش��اخه ها منتظر ش��کار خود می شود سپس به 
نزدیکی آن رفته و آبی را با فشار به سمت آن شلیک می کند. 
این ماهی به خاطر فرم دهان��ش توانایی آن را دارد تا آب را با 
فشار به آسمان پرتاب کند. پس از برخورد آب با حشره مورد 
نظر، حشره کشته شده و روی آب می افتد. این ماهی توانایی 
آن را دارد تا آب را حداکثر تا یک مس��یر سه متری به سمت 
باال پرتاب کند.او ابتدا با چشمان خود که حالت خاصی دارد 
شکار را دیده و س��پس اقدام به شلیک می کند. تا 8۰ درصد 
 مواقع این ماهی است که از این ش��لیک خوشحال می شود. 
تا به حال نمونه های مختلفی از این ماهی دیده شده است که 

این مورد  نسبت به بقیه استثنا است.

ماهی کمانگیر را می شناسید

اخبار ویژه

 برای یک شروع خوب هیچ وقت دیر نیست. حتما شما 
هم بر حسب عادت بخشی از کارهای تان و یا شروع یک 
کار جدید را به اول هفته موکول کرده اید؛ امروز همان روز 
است پس بهتر است دست به کار شوید تا هفته ای موفق 
را آغاز کنید. همه می دانیم که برای شروع یک فعالیت 
جدید و شروع کارها هیچ وقت دیر نیست اما اغلب عادت 
کرده ایم آن را به شروع هفته یا شنبه موکول کنیم، امروز 
همان شنبه ای است که برای آغاز درنظر گرفته ایم، پس 

بیایید شروع کنیم.
 ۱- برنام�ه ری�زی کنید:ی��ک دفترچ��ه تهی��ه و

اولویت های هفته را در آن یادداشت کنید هر کاری که 
انجام شد و یا هرقرار مالقاتی را که انجام دادید تیک بزنید 

تا مطمئن شوید چیزی از قلم نیفتاده است.
۲- وقت بگذارید:برای انجام هر کار، ساعتی را تعیین 
 و ب��رآورد کنید آن مس��وولیت یا کارتان چ��ه قدر طول 
می کشد به این ترتیب خودتان را موظف خواهید کرد در 

اسرع وقت به انجام امور بپردازید.
۳- اس�تراحت و تفریح را فراموش نکنید:عالوه بر 
انجام کار های محوله وقتی را برای تفریح، اس��تراحت و 
گذراندن زمان در کنار عزیزان تان اختصاص دهید؛ این 
زمان ها انرژی شما را در س��طح شگفت انگیزی افزایش 

خواهد داد.
۴- مش�ورت کنید:قبل از انجام ه��ر کار مهمی بایک 
متخصص مش��ورت کنید به این ترتیب از اتالف وقت و 

انرژی پیشگیری خواهید کرد.
 5- ب�ه برنامه تان عم�ل کنید:بس��یاری از ما عادت

 کرده ایم ای��ده های خوب و مبتکران��ه را به خاطر ترس 
از نتیجه در جایی از ذهن مان ذخیره کنیم اما آن جا به 
هیچ کارمان نخواهد آمد مگر این که س��عی کنیم آن ها 
را تجربه کنیم. پس س��عی کنید به برنامه ای که درنظر 

گرفتید عمل کنید و آن را به تاخیر نیندازید.
۶- مثب�ت اندیش باش�ید:برای موفقیت در ش��روع 
 یک هفته کاری ، نگاه مثبت و پ��ر انرژی به کارها و آنچه
 پیش روی دارید می تواند بسیار مفید و تاثیرگذار باشد.

۷- گروه�ی کار کنید:از خودخواه��ی پرهیز و تالش 
کنید در ش��ادی ها و موفقیت های تان دیگ��ران را هم 
دخیل کنید. همیش��ه به فکر این نباش��ید که خودتان 
گل بزنید ه��ر از چند گاهی به فکر این باش��ید که پاس 
گل بدهید این کار نه تنها محبوبیت ش��ما را در محیط 
کار افزایش می دهد بلکه انرژی تان را چند برابر می کند.

۸- خطاپذیر باش�ید:وقتی کار اشتباهی انجام دادید 
بدون بهانه آن را بپذیرید و اگ��ر الزم دیدید عذرخواهی 
کنید. گاهی تعصب بیش از حد به روی یک ایده یا تصمیم 

باعث می شود که ماهیت کارتان زیر سوال برود.
۹- از درگی�ری بی م�ورد پرهی�ز کنید:منظور این 
نیست که هرگاه بر س��ر مس��ایل کاری با همکاران تان 
اختالف نظر پیدا کردید پا به ف��رار بگذارید یا این که هر 
چه آن ها می گویند، بپذیرید بلکه مقصود آن است که در 
عین این که بر مواضع صحیح خودتان اصرار می کنید از 

بحث های بیهوده و پرداختن به حاشیه بپرهیزید.
 ۱۰- راه راس�ت را انتخاب کنید:همیشه میانبرهای

 غی��ر قانونی یا ب��ه اصط��الح راه ه��ای دور زدن برخی 
مش��کالت به ذهن خطور می کند و بعضا ممکن اس��ت 
وسوسه شویم که کاری خالف عرف و اخالق انجام دهیم 
تا موفقیت بیش تری به دست آوریم اما توصیه ما به شما 
این است که از امتحان کردن این روش ها یا فکر کردن 
به آن پرهیز کنید چراکه اگر در ظاهر هم موفق شوید در 
پیش وجدان تان شکست خورده و بی ارزش خواهید بود.

۱۱- به خدا توکل کنید:اول و آخر این برنامه ریزی یک 
اصل مهم است و آن این که به خدای بزرگ اعتماد کنید 
و بدانید او بهتر صالح کار م��ا را می داند. اگر به آنچه می 
خواستیم، رسیدیم باید ش��کرش را به جای آوریم و اگر 
 به آنچه می خواستیم نرسیدیم باز هم باید شکر کنیم و

 به حکمتش رضایت دهیم.

 چند نکته برای شروع
یک هفته موفق

 ساخت تلویزیون نکسوس
 با سیستم عامل اندروید 

گزارش های تایید نشده جدید حاکی از این است که شرکت 
گوگل روی تلویزیون نکسوس تمرکز کرده که با سیستم عامل 
اندروید کار می کن��د و از قابلیت انجام چند ب��ازی ویدیویی 
نیز برخ��وردار اس��ت.گزارش های تایید نش��ده توس��ط یک 
کارمند ناشناس گوگل نش��ان می دهد که تلویزیون نکسوس 
 گوگل درنیمه اول س��ال آینده میالدی رونمایی خواهد شد.

گمانه زنی هایی از ساخت یک دس��تگاه تلویزیون اندرویدی 
توسط شرکت گوگل به ماه ژوئیه امسال می رسد. در آن زمان 
برخی از منابع اظهار داشتند که این تلویزیون دارای حسگری 
شبیه حسگر حرکتی کینکت مایکروسافت است و توسط یک 
تلفن هوش��مند اندرویدی نیز کنترل می ش��ود.گزارش های 
جدید حاکی از آن اس��ت که یک پدلمس��ی کنترل از راه دور 
همراه این تلویزیون عرضه خواهد شد.گفته شده است که این 
 دستگاه از پخش زنده پشتیبانی نمی کند به این معنا که گوگل

می تواند از مناقش��ات کلی برای فراهم کردن محتوای سنتی 
در امان بماند.
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