
والدت حضرت امام  مترو مبارکه – بهارستان  راه می افتد
موسی کاظم )علیه 
السالم (را به مسلمانان 
جهان تبریک می گوییم 

شهردار مبارکه عنوان کرد :
 معاون درمان دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان منصوب شد 3
 مجموع درآمدهای اصفهان
4 ۱۷ هزار میلیارد ریال است 2

 نرخ بنزین در بودجه ۹۳
 شاید کم تر از هزار تومان باشد

 در بودجه ۹۳ ش��اید نرخ بنزین کم تر از هزار تومان تصویب ش��ود 
چرا که بعید اس��ت نمایندگان با افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی آن 
موافقت کنند.با وجود تقدیم الیحه بودجه به مجلس، هنوز متن آن 
در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است، اکنون نظردهی در خصوص...
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 ضرورت احداث موزه 
منابع طبیعی در شهرضا
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 مشکل مشترک احمدی نژاد 
و روحانی با مجلس 

 هنرمند هنر را
 به میان مردم می برد

مسوول سایت بین المللی و مجموعه آثار ویدیو آرت در 
 مرکز اصفهان، گفت: نمایش عمومی و گسترده تر آثار 
ویدیو آرت در شهر اصفهان اقدام بسیار زیبایی است اما 
برخالف اصرارهای مکرر، ش��هرداری اصفهان تاکنون 
اجازه اس��تفاده از تلویزیون های ش��هری و دیوارهای 
ش��هر برای نمای��ش هن��ر ویدی��و آرت را نم��ی دهد.
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جزییات ثبت نام آزمون 
سراسری سال ۹۳

مشاور عالی س��ازمان س��نجش از جزییات ثبت نام در 
آزمون سراس��ری س��ال ۱۳۹۳ خبر داد.دکتر توکلی با 
اشاره به این که تا ساعت 8 صبح دیروز ۱۰۹ هزار و ۱5۰ 
داوطلب اقدام به ثبت نام در آزمون سراس��ری سال ۹۳ 
کرده اند، گفت: به داوطلبانی ک��ه تا کنون اقدامی برای 
ثبت نام در این آزمون نکرده اند، اکیدا توصیه می شود به 
سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و با توجه به این که 
پرداخت وجه ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی امکان 
پذیر است با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب که 

پرداخت الکترونیکی ...

 افزایش حقوق 
کارمندان دولت در سال آینده

معاون برنام��ه ری��زی و نظارت راهب��ردی، رییس 
جمهور در نشس��تی به تش��ریح ابعاد الیحه بودجه 

سال ۹۳ کل کشور پرداخت.
محمد باقر نوبخت در نشستی خبری با خبرنگاران 
با اش��اره به این که به تمامی ابع��اد بودجه می توان 
در سه سوال پاس��خ داد اظهار داش��ت: اول این که 
 بودجه ای ک��ه در وقت مقرر به مجلس تقدیم ش��د

 بر چه مبنایی تهیه شده است؟ مبنای بودجه سال 
۹۳ چیس��ت و چه پیامی دارد؟ و مهم ترین مساله 
این اس��ت که تاثیر این بودجه بر اقتصاد کش��ور و 
زندگی مردم چیست و از اجرای آن چه نفع و ضرری 
 برای جامعه باقی خواهد ماند.وی با اشاره به مبنای 
بودجه ریزی در سال آینده افزود: از یکسو این مبنا 
ملهم از اسناد فرادس��تی نظام و از سوی دیگر بهره 
گرفته از تجارب بین المللی و ملی در بودجه ریزی 
است. نوبخت با اش��اره به این که در سند چشم انداز 
2۰ ساله یک مالحظه از س��وی مقام معظم رهبری 
مورد تاکید است، گفت: در سند عنوان شده که در 

تهیه ، تدوی��ن و تصویب بودجه باید ش��اخص های 
کالن اقتصادی نظیر ن��رخ س��رمایه گذاری، تولید 
ناخالص ملی، نرخ اش��تغال، درآمد، کاهش فاصله 
دهک ها و توانایی دفاعی امنیتی متناسب با توسعه 
و اهداف چشم انداز تهیه و سیاست ها کامال مراعات 
ش��ود از این رو  وظیف��ه قانونی ما این اس��ت که در 
تهی��ه بودجه همگام و مطابق با س��ند چش��م انداز 

حرکت کنیم.
وی با اش��اره به این ک��ه گزارش عملک��ردی که در 
شش جلد تهیه ش��ده س��ه جلد آن مربوط به سال 
۹۰ و س��ه جلد دیگر مربوط به سال ۹۱ است افزود:  
گزارش عملکرد س��ال ۹۰ که در چند هزار صفحه 
تهیه ش��د آن نبود که توس��ط دولت گذشته تهیه 
ش��ده بود و ما ب��ه روز کرده باش��یم بلک��ه تولیدی 
 همین چن��د م��اه گذش��ته در دول��ت یازدهم بود 
 هر چن��د وظیفه ای ب��رای تهیه آن نداش��تیم اما از 
آن جایی ک��ه دولت قبل به جهات��ی آن را تهیه و به 

مجلس نبرده بود ما این کار را انجام دادیم.

نوبخت : نرخ دالر 2588 تا 2650 تومان تعیین شد

 تولید 70 درصد فوالد کشور در اصفهان 
دکتر رسول زرگرپور در مراس��م تکریم و معارفه مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره  به وجود  ۱۰ هزار واحد 
صنعتي در اس��تان اصفهان و تولید 7۰ درصد فوالد کشور 

 در این اس��تان گفت: اصفهان اولین اس��تان صنعتي کشور
 اس��ت .اس��تاندار اصفه��ان ب��ا بی��ان ای��ن که در اس��تان 
 اصفه��ان 68  ناحی��ه و ش��هرك صنعت��ي وج��ود دارد

  تصریح کرد: ۱5 درصد ارزش افزوده بخش صنعت و همچنین
  7۰ درص��د ف��والد کش��ور در اس��تان اصفه��ان تولی��د

 مي شود. 
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برای اولین بار در کشور، در سقف و نمای مرکز همایش های بین المللی اصفهان از نوع 
 بتن الیافي یا همان GFRP استفاده می شود. این در حالی است که این مواد یکی از

 پر مصرف ترین مواد در شمال امریکا و کانادا و بعضی کشورهای اروپایی است که همراه 
با آن از سنگ دانه های هوا ساز نیز استفاده می ش��ود؛ کاربرد صفحات با الیاف کربنی 
برای این تقویت بیش تر رایج گش��ته و در چندین پل در ژاپن و در بعضی کش��ورهای 

اروپایی از آن استفاده شده است.
در س��ال ۱۹5۰برای اولین بار در کشور ش��وروی و در س��ال۱۹6۰  در کشور امریکا 

تحقیقاتی در زمینه بتن الیافی انجام شده است.
بتن الیافی  به این نام  در جهان موجود اس��ت: آرماتورها که معروف به آرماتورهای با 
 )GFRP(  هستند که از الیاف مختلفی چون الیاف شیشه ای )FRP( الیاف پالستیکی
 الیاف آرامیدی )Afrp( و الیاف کربنی )CFRP( در یک رزین چس��باننده تش��کیل 

شده اند.

این مواد یکی از پر مصرف ترین مواد در مناطق س��رد نظیر ش��مال آمری��کا و کانادا و 
 بعضی کشورهای اروپایی اس��ت که همراه با آن از سنگ دانه های هوا ساز نیز استفاده 
می ش��ود؛کاربرد صفحات با الیاف کربن��ی برای این تقویت بیش تر رایج گش��ته و در 
چندین پل در ژاپن و در بعضی کشورهای اروپایی از آن استفاده شده است. به خصوص 
در ژاپن که به علت مقاومت در بتن الیافی در براب��ر خوردگی در پل و دیوار های نما از 

این بتن الیافی خیلی استفاده می کنند.
همچنین امروزه علم نانو نیز به کمک بتن الیافی وصنعت س��اختمان آمده و استفاده 
 از انواع پلیم��ر و الیاف در بتن به وس��یله علم نان��و رونق گرفته اس��ت .تاریخ این علم 
بر می گردد به دوره 7۰ که از فن آوری sol-gel جهت انتش��ار )Disperse ( دادن 
ذرات نانو کانی درون ماتریس پلیمر استفاده شده است؛ یکی از شرکت هایی که در این 
علم پیشتاز است شرکت تویوتاي ژاپن می باشد. تکنولوژی نانو فلز آرتوناید که اخیرا 
الیاف تجاری نانو آلومینا را تولید کرده اس��ت یکی دیگر از موفقیت های کش��ور های 
پیشرفته می باشد که در این علم به دست آمده است. امروزه بسیاری از دانشگاه هاي 

دنیا سعی در استفاده از این دانش درصنعت ساختمان دارند.
 با توجه به این که بتن الیافي داراي تکنولوژي ویژه و خاصي است این نوع الیاف توسط 
شرکت هاي داخلي در اصفهان با حمایت شهرداري اصفهان ساخته شده است و برای 
 اولین بار در کش��ور در س��قف و نمای مرکز همایش های بین الملل��ی اصفهان از نوع 

بتن الیافي یا همان GFRP استفاده می شود. 
 بر اس��اس تواف��ق نامه کارگ��روه منتخب وزی��ران در اج��رای اصل 27 قان��ون مرکز 
همایش های بی��ن الملل��ی در تاریخ  بیس��ت و هفتم تیرماه س��ال 8۹ ،ش��هرداری 
اصفه��ان ب��ه عن��وان دس��تگاه مج��ری اج��رای پ��روژه از ط��رف وزارت مس��کن 
و ش��هر س��ازی انتخ��اب ش��د. س��ایت 5۰ هکت��اری ش��هید کش��وری ب��رای این 
پ��روژه انتخ��اب گردی��د و ق��رار اس��ت ۳۰ هکت��ار ای��ن س��ایت ب��رای س��اخت 
 س��الن ها و 2۰ هکت��ار ب��رای مراک��ز اقامت��ی، توریس��تی و تج��اری اختص��اص

 پیدا کند. 
سایت در نظر گرفته شده جهت این پروژه در جنوب شرقی اصفهان و در امتداد خیابان 
 آبشار سوم و در کنار رینگ سوم شهر اصفهان واقع شده است. ضلع جنوبی سایت که 
هم راستا با بزرگراه می باشد به طول حدود ۴5۰ متر، ضلع شرق به طول 58۰ متر، ضلع 

شمال به طول 5۱۰ متر و ضلع غرب به طول ۹۰۰ متر می باشد. 
 زمین از توپوگرافی طبیعی زیبایی با اختالف ارتفاعی نس��بی شمال به جنوب حدود

 ۱6 متر برخوردار می باش��د که دسترس��ی اصلی از بزرگراه و از س��مت جنوب به آن 

میسر می باشد و امکان دسترسی از شمال هم در آن پیش بینی شده است که به لحاظ 
ارتباطی از پتانسیل خوبی برخوردار است. 

فضاهای پیشنهادی مجموعه شامل : سالن اصلی، تاالر چند منظوره، فضاهای خدماتی، 
 اداری و رفاهی مي باش��د. س��اخت یک هتل 5 س��تاره 2۰۰ اتاقی در فضای 2۰ هزار

 متر مربع، ویالهای VIP در 275۰۰ متر مربع، فضاهای اداری، رستوران و فضای سبز 
از دیگر فضاهای در نظر گرفته شده برای این مجموعه می باشد. 

روند اجرایي کار در شهرداري اصفهان به صورت کامال موازي با مراحل شکل گیري از 
28 اسفند سال ۱۳8۹ در بخش مطالعات اولیه زمین شناسي آغاز گردید و چندین تیم 
تخصصي در حال تهیه نقشه هاي الزم در فضاهاي معماري سالن ها ، هتل ها ، اسکان، 
رستوران ها و غیره هستند. تیم هاي مش��اور داخلي و خارجي با کار گروهي منسجم 
براي طراحي بخش هاي مختلف اجتماعي ، تاسیساتي ، فضاهاي عمومي و بحث هاي 

فني سازه اي و ارتباطي تجهیز شده اند. 
ستون های سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی اصفهان با ارتفاع 5۰ متر از نوع 
قطعات فلزی می باشد که این مهم از سوی کارخانه های اسکلت سازی فوالدی اصفهان 
به صورت بومی انجام شده و با توجه به پیچیدگی اجرای این طرح ، کارشناسان فنی و 
بومی اصفهان، ساخت و نصب این ستون ها را انجام داده اند.این پروژه هم ، مانند دیگر 
پروژه های عمرانی شاخص ش��هرداری اصفهان ، طبق برنامه زمانبندی شده از سوی 
متخصصان بومی و داخلی در زمینه طراحی و س��اخت در حال اجراست به طوری که 
برای اولین بار در کشور در سقف و نمای مرکز همایش های بین المللی اصفهان از نوع 

بتن الیافي یا همان» GFRP« استفاده می شود.

 براي اولین بار در کشور نصب نماي سالن مرکز همایش هاي بین المللي 
اصفهان با استفاده از بتن الیافي  انجام شد

     معاون عمرانی شهرداری اصفهان با اش��اره به این که بتن های الیافی برای اولین بار 
در کشور توسط مهندسان اصفهانی ساخته شده اس��ت، اعالم کرد: نماي سالن مرکز 

همایش هاي بین المللي با استفاده از پوشش بتن های الیافی نصب شده است.
علیرضا قاری قرآن با بیان این مطلب گفت: نوع پوشش بدنه پروژه سالن همایش های 
بین المللی از نوع بتن الیافي اس��ت که براي اولین بار در کش��ور در کالنشهر اصفهان 

تولید شده است.
وی اضافه کرد: بتن های الیافی متشکل از ماسه، س��یمان، آب و افزودنی های مجاز و 

الیاف است که توسط مهندسان اصفهانی تولیدشده است. 

وی با بیان این که بتن های الیافی ساخته شده در پروژه مرکز همایش های بین المللی 
به کار گرفته ش��ده اس��ت، افزود: این بتن ها حاصل کار مهندس��ان اصفهانی با بهره 
 گیری از تکنولوژی روز دنیا با رعایت آیین نامه ایران و اس��تانداردهای جهانی اس��ت. 
 معاون عمرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: بتن های الیافی با مقاومت بسیار باالیی 

توان رقابت با محصوالت خارجی را دارا است. 
قاری قرآن با بیان این که بتن های الیافی تمام تس��ت ها را به خوبی جواب داده است، 
خاطرنشان کرد: این بتن ها در اشکال مختلف و رنگ های مناسب با حداکثر ضخامت 

2/5سانتی متر در نماهای ساختمان های اداری و مسکونی قابل استفاده است. 
وی ب��ا اش��اره به قیم��ت مناس��ب بتن ه��ای الیاف��ی اف��زود: بت��ن ه��ای الیافی با 
س��رعت تولید و نص��ب ب��اال و انعط��اف ، کارب��ری فراوان��ی در صنعت س��اختمان 
 دارد ک��ه ب��ا ورود آن ب��ه ای��ن عرص��ه در کش��ور تحول��ی ب��زرگ ایج��اد خواه��د

 کرد. 

برای اولین بار در کشور

 استفاده از پیشرفته ترین صنعت ساخت و ساز دنیا
 در  مرکز همایش های بین المللی اصفهان



چهره روزيادداشت

 آغاز فعالیت 
شورای صنف روزنامه نگاری

ش��ورای هماهنگی انجمن ه��ای صنف��ی روزنامه نگاری با مش��ارکت 
جمعی از تش��کل های صنفی و تخصصی روزنامه نگاری، رسما آغاز به 
کار کرد.کاووس صادقلو رییس ش��ورای هماهنگی انجمن های صنفی 
روزنامه نگاری ب��ا اعالم این خبر، گفت: پس از برگزاری چند جلس��ه با 
حضور جمعی از تشکل های صنفی و تخصصی روزنامه نگاری، سرانجام 
شورای هماهنگی انجمن های صنفی روزنامه نگاری با هدف هم افزایی 
ظرفیت های موجود نهادهای صنفی و مدنی، تقویت تشکل های صنفی، 
تقویت مهارت های حرفه ای اصحاب و اهالی رسانه  و همچنین ترغیب 
دولت به واگذاری امور تصدی در حوزه رس��انه به تش��کل های قانونی 

موجود"آغاز به کار کرد.

 سفر هیات ۸ نفره پارلمان اروپا
 به تهران

حسین شیخ االسالم مشاور امور بین الملل رییس مجلس شورای اسالمی 
از سفر هیات پارلمانی 8 نفره از پارلمان اروپا به تهران خبر داد و گفت: 
»هیات روابط با ایران در پارلمان اروپا« در روز جمعه 22 آذر و به ریاست 
خانم »گرونیک« وارد تهران می شود.وی افزود: این هیات پارلمانی به 
دعوت کاظم جاللی رییس مرکز پژوهش های مجلس به تهران س��فر 
خواهد کرد. مشاور امور بین الملل رییس مجلس تصریح کرد: قرار است 
این هیات پارلمانی 8 نفره اروپایی در اقام��ت پنج روزه  خود در تهران، 
عالوه بر دیدار با جاللی، با عالء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس، علی الریجانی رییس مجلس و نیز برخی مقامات سیاسی 
کشورمان دیدار و گفت وگو داشته باشد. شیخ االسالم خاطرنشان کرد: 

هیات پارلمانی اروپا، چهارشنبه 27 آذر تهران را ترک می کند.

 حضور طیب نیا
 درجلسه هیات ريیسه مجلس

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اس��المی از حضور طیب نیا در 
هیات رییسه برای ارایه گزارش��ی از برنامه های وزارت اقتصاد در سال 
93 در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی خبر داد. نماینده مردم کرمانشاه 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: پیش از این وزیر تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی گزارش��ی از اقدامات این وزراتخانه در اجرای سیاس��ت های 

اقتصاد مقاومتی به هیات رییسه ارایه داده بود.

اوباما ياوه گويی می کند
عالءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، در واکنش به اظهارات اخیر رییس جمهور ایاالت متحده امریکا 
گفت: اوباما یاوه گویی می کند.   رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس افزود: اظهارات رییس جمهور در مورد آینده مذاکرات 
هسته ای ایران نشان داد که آمریکا از»ابری قدرتی« خود فاصله زیادی 
گرفته و امروز به عنوان یک کشور دنباله روی رژیم صهیونیستی عمل 
می کند.   نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
اوباما باید بداند که در نظام جمهوری اسالمی ایران نه دولت، نه مجلس، 
نه قوه قضاییه و نه ملت به اندازه س��ر س��وزنی از حقوق هسته ای خود 

کوتاه نخواهند آمد.  

 ديدار انتخاباتی باهنر
 با برخی اصولگرايان

 با آن ک��ه بیش از یک س��ال ب��ه انتخابات مجل��س مانده، ام��ا برخی
 رایزنی های انتخاباتی از هم اکنون ش��روع ش��ده اس��ت.در تازه ترین 
دیدارها در این خصوص، محس��ن کوهکن، دبیرکل جامعه اس��المی 
نمایندگان ادوار مجل��س در گفت وگو با تس��نیم، از دی��دار جداگانه 
محمدرضا باهنر با اعضای شاخص جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران 
خب��ر داده و گفته اس��ت: محت��وای ای��ن دیدارها وح��دت و همدلی 
اصولگرایان در انتخابات اس��ت. او تاکی��د کرده که تنه��ا راه پیروزی، 

رسیدن اصولگرایان به وحدت است.

 احوال پرسی گرم احمدی نژاد
 و موسوی و رفتن بی خداحافظی

مجری مناظرات س��ال 88 درب��اره مناظره مع��روف احمدی نژاد و 
موسوی در 13 خرداد 88 گفت: خاطره ای که دارم این است که آنها 
اول مناظره با یکدیگر سالم و علیک گرمی داشتند اما در آخر مناظره 

بدون خداحافظی از هم جدا شدند.
رضا پورحسین مجری مناظرات در سال 88 در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگ��زاری فارس، درب��اره کتاب خاطرات��ش که قرار ب��ود درباره 
مناظرات جنجالی سال 88 منتشر ش��ود، گفت: نگارش این کتاب 
که کار بسیار س��ختی است رو به اتمام اس��ت و تا آخر سال حتماً به 

پایان می رسد.

احضار مک��رر وزیران به مجل��س طبق م��اده 208 آیین نامه 
داخلی مجلس مساله ای بود که محمود احمدی نژاد بارها به 
آن اعتراض کرده است. وزیران دولت روحانی از جمله ظریف 
 در همین س��ه ماه بارها به مجلس احضار ش��ده ان��د اما هنوز 

گالیه ای از طرف دولت شنیده نشده است.
اواس��ط دولت ده��م، محمود احم��دی ن��ژاد در جریان یکی 
از س��خنرانی هایش گفته بود که با این هم��ه احضار وزیران 
به مجلس برای پاس��خگویی، وقتی برای کار ک��ردن وزیران 
 باقی نمی مان��د )نقل ب��ه مضمون( و ای��ن ماجرا ب��ه یکی از

اختالف های دولت و مجلس تبدیل ش��ده بود. او 13 آبان 90 
در جریان اس��تیضاح شمس الدین حس��ینی وزیر اقتصادش 
هم کنای��ه ای به مجلس زد که با پاس��خ طنز عل��ی الریجانی 
مواجه ش��د.  احمدی نژاد در حین سخنرانی خود برای این که 
تلویحا بگوید تعامل وزرا با مجلس بسیار زیاد است، خطاب به 
نمایندگان گفت که »الحمدهلل در هفته حدود نیمی از وزرای 
کابینه در مجلس حضور دارند و در اختیار شما هستند« و  علی 
الریجانی رییس مجلس نیز با کنایه ای به رییس جمهور همراه 
با لبخند، پاس��خ داد که »آقای رییس جمهور احتماالبه شما 

اطالعات غلط دادند، وزرا جای دیگری می روند«.
طبق ماده 208 آیین نامه داخلی مجلس در کلیه مواردی که 
نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم )88( قانون 

اساس��ی از رییس جمهور یا وزیر درباره یک��ی از وظایف آنان 
حق س��وال دارند، می توانند درخصوص موض��وع موردنظر به 

رییس جمهور و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند.
و بند 2 ماده 209 مجلس خاطرنشان می سازد که کمیسیون 
موظف اس��ت حداکثر ظرف پانزده روز پس از وصول س��وال، 
جلسه اي با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع 
نظرات س��وال کننده و وزی��ر و بررس��ي هاي الزم، به موضوع 

رسیدگي کند.
حاال در مدتی نزدیک به سه ماه پس از استقرار دولت روحانی، 
احضار و س��وال های زیاد نمایندگان مجلس از وزیران دولت، 
همان مساله ای را پیش آورده است که سابق  بر این بین دولت 

احمدی نژاد و مجلس هشتم و نهم حاکم بود.
 با این وجود دولت گالیه ای از مجلس نداشته و وزیران دولت 
هم فرصت کار کردن را دارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
دولت روحانی، بیش ترین رفت و آمد را در س��ه ماه گذشته به 

مجلس داشته است.  
وی نخستین بار، نهم مهر ماه به کمیسیون امنیت ملی مجلس 
رفت تا دستاوردهای سفر رییس جمهوری به سازمان ملل را 

برای نمایندگان تشریح کند .
از آن تاریخ به بعد به طور متوس��ط ظریف هفته های متوالی 
 میهمان کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس ب��ود و »مذاکرات 

هس��ته ای« محور اصل��ی گفت و گوه��ای رییس دس��تگاه 
دیپلماس��ی با نمایندگان ملت بوده اس��ت. انعکاس اظهارات 
تحریف شده ظریف با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در یک��ی از روزنامه ها موجب ش��د تا عارضه 

کمردرد به سراغ وی بیاید.
 مذاک��ره کنن��ده ارش��د 
هس��ته ای ای��ران پی��ش 
 از عزیم��ت ب��ه مذاک��رات

 »ژن��و 3« از کمیس��یون 
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س دعوت 
کرد تا ای��ن ب��ار او میزبان 
مجل��س  نماین��دگان 
 باش��د. وی پ��س از انجام

 توافق ژن��و بازهم به صحن 
علنی مجلس رفت.

ظری��ف ای��ن هفت��ه ه��م 
برای ارایه گ��زارش درباره 
 سفرش به کشورهای عربی 
حاشیه جنوبی خلیج فارس 
 به کمیس��یون امنیت ملی

 می رود.
علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه دولت به همین مساله اشاره 
 کرد و گفت : از هزار س��اعت کاری که در دول��ت جدید انجام

 داده ام، 300 ساعت به منظور پاس��خ به سواالت نمایندگان 
مجلس و حضور در کمیسیون ها سپری ش��ده و 250 ساعت 
نیز در دولت س��پری کرده ام، مابق��ی را نیز ت��الش کرده ام 
تا به مش��کالت بخش ه��ای زیرمجموعه خود بپ��ردازم. این 
در ش��رایطی اس��ت که به هیچ عنوان اعتقادی به بنگاه داری 
 ندارم و این موضع نباید وق��ت کاری بنده را به خود اختصاص

 دهد. شش��م آذرماه حجت االس��الم مجید انص��اری، معاون 
پارلمانی دولت گفته بود که  بنده احتماال هفته آینده گزارش 
آماری از میزان حضور وزرا و معاونان پارلمانی آن ها و جلساتی 
که در طول این مدت س��ه ماه با نمایندگان و کمیسیون های 
مجلس و جلس��ات علنی و مالقات هایی که به صورت جمعی 
یا فردی با نمایندگان داش��تم ارایه خواهم کرد و فکر می کنم 
کارنامه درخشانی از این که هست هم دولت تدبیر و امید داشته 
علی رغم ماه های آغازین کار با این که فرصت کم تر بود اما وزرا 

به صورت جدی در مجلس حضور داشتند.

در حاشیه احضار مکرر نمايندگان به مجلس 

شهادت فرمانده حزب اهلل مشکل مشترک احمدی نژاد و روحانی با مجلس
درجنگ با تکفیري ها

یکی از فرماندگان برجسته نظامی حزب اهلل لبنان با نام علی 
حسین بزی در درگیری  با تروریست هاي تکفیري به شهادت 
رسید.این خبر را یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه اعالم 
کرد. این منبع گفت که بزی اهل بنت جبیل در جنوب لبنان 
بوده، اما در صیدا اقامت داش��ت. وی متاهل بود و سه فرزند 
از وي به یادگار مانده اس��ت.پایگاه خبري بنت جبیل نیز در 
اقدامی که تاییدکننده خبر شهادت بزی است، تصاویری از 
وی را منتشر کرده است. این پایگاه خبری ضمن اعالم خبر 
شهادت بزی، همچنین اعالم کرد که پیکر دو تن از رزمندگان 
حزب اهلل به نام های علی صالح در منطقه العباسیه در صور و 

قاسم قملوش در بنت جبیل تشییع مي شود.

افشای ديدار بندربن سلطان 
باصهیونیست ها

مجتهد فردی ک��ه همواره اطالعات پش��ت پ��رده خاندان 
س��عودی را برمال می کند دی��دار بندر بن س��لطان رییس 
دستگاه اطالعاتی سعودی با مس��ووالن رژیم صهیونیستی 
راتایی��د کرد.وی در صفحه ش��بکه اجتماع��ی توییتر خود 
نوشت: بندر بن سلطان چندین بار با مسووالن رژیم اسراییل 
 دیدار کرده اس��ت که آخرین بار آن ه��ا در تاریخ 27 اکتبر

)پنجم آبانماه( در وین بوده است.مجتهد افزود: در این دیدار 
موضوعات ایران،س��وریه،اخوان المس��لمین و بهار عربی به 
طور کلی م��ورد رایزنی قرار گرفته اس��ت و تصمیم به مهار 
ایران،نابودی جهادیون در سوریه،کنار زدن اخوان المسلمین 

و نابودی روح بهار عربی گرفته شده است.

پیشنهادشاهزاده سعودی 
درباره مذاکره ايران

به دنبال مواض��ع هماهنگ برخی کش��ورهای خاورمیانه، 
عربستان نیز خواستار نقش آفرینی کشورهای عضو شورای 
همکاری  خلیج فارس در مذاکرات هس��ته ای ایران ش��د.به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، رییس سابق سرویس جاسوسی 
عربس��تان س��عودی این درخواس��ت را مطرح کرد.ترکی 
الفیصل روز گذش��ته گفت:پیش��نهاد می کنم مذاکرات با 
ایران به1+5محدودنشود.این شاهزاده سعودی گفت: ایران 
در منطقه خلیج فارس اس��ت و هر تالش نظامی بر ما تاثیر 

خواهد گذاشت.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 ديپلماسی دفاعی
 مکمل  ديپلماسی خارجی 

دهقان / وزیر دفاع 

ما وزارت دفاع را مجموعه ای می بینیم که هم در بعد سخت و هم در بعد 
نرم تولید قدرت کند لذا دیپلماس��ی دفاعی در تدوام دیپلماسی کشور و 
خارجی مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا دیدارهای با نخست وزیر 
عراق، سلطان عمان، فرستاده ویژه رییس جمهور چین و همتایان عراقی 
و عمانی خود داشتم.امروز در وزارت دفاع فرزندان دانشمند مجاهد ما با 
فرهنگ و روحیه بسیجی و مدیران با روحیه جهادی تمامی گلوگاه های 
فناوری و زیرس��اختی را برای 
 دسترسی به محصول پشت سر

 گذاش��ته اند. در ای��ن دهه که 
تحریم ها تش��دید ش��ده ما از 
5 هزار قلم م��واد اولیه وارداتی 
صنایع دفاعی که باید از خارج 
تامین می کردی��م، به هزار قلم 
رس��یدیم و معتقدی��م که این 

موضوع باید کامال از بین برود.
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حضور ظریف در مراسم تشییع ماندال

ظریف برای شرکت در مراسم تشییع پیکر نلسون ماندال، نماد صلح و رهبر ضد آپارتاید و رییس جمهوری سابق 
آفریقای جنوبی، امشب به آفریقای جنوبی سفر می کند. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی اعالم کرده است که 
تاکنون 60 تن از رهبران کشورها ی جهان برای شرکت در مراسم بزرگداشت نلسون ماندال اعالم حضور کرده اند.

 نقش جعبه سیاه
 و  »م.ر« در پرونده بیمه

 ايران مدعی
 حقوق بشر است

جلسه دادگاه به ریاست قاضی محمدی کشکولی رییس شعبه 79 دادگاه 
کیفری و با حضور 4 قاضی مستشار به صورت علنی آغاز شد.در این جلسه 
تمام متهمان پرونده به همراه ش��اکیان و نماین��ده حقوقی آن ها حضور 
دارند.بر اس��اس این گزارش، درمرحله دوم رسیدگی به پرونده اختالس 
از بیمه ایران و اس��تانداری تهران قرار است به اتهام 22 متهمی که حکم 

مجازات آن ها در دیوان عالی کشور نقض شده است، رسیدگی شود.
یکی از متهمانی که در این دور به اتهامات او دوباره رسیدگی خواهد شد 
معروف به جعبه سیاه پرونده است که در دور قبلی دادگاه ادعاهایی را در 
خصوص »م.ر« مطرح کرده بود.ب��ا توجه به تغییر دولت احتمال می رود 
در این دوره از محاکمات جعبه س��یاه پرونده جزییات بیش تری از نقش 

»م.ر«را در این ماجرا افشا کند.

حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه گفت: دشمنان از ابتدا 
 ما را متهم به نقض حقوق بش��ر می کردند، اما امروز ای��ران در جایگاه مدعی

 است.
وی با بیان این که لیست بلندی از نقض حقوق بشر در غرب وجود دارد، ادامه 
 داد: اولین این موارد نسبت به حقوق انس��ان ها است که در آن کشورها نقض

 می شود و به مردم بی توجهی شده و به حقوق انسان ها بی توجهی می شود و 
حتی به اولویت حقوق انسانی نیز توجه نمی شود.

معاون اول رییس قوه قضاییه با تاکید بر این که امروز نظام اسالمی ما مفتخر 
است که نسبت به حقوق بش��ر پرونده و عملکرد درخشانی دارد که قابل ادعا 
است، یادآور شد: ما مدعی هستیم و تاکید داریم که بیایند اعالم کنند که ما 

برای حفظ حقوق انسان ها چه کار کرده ایم و آن ها چه کار کرده اند.

سیدحسین نقوی حسینی، س��خنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
سفر بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورمان 
برای بررسی تاسیسات آب سنگین اراک، گفت: بازرسی ها 
مطابق مقررات NPT و همکاری ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به عنوان یک کشور صاحب فن آوری هسته ای و 

عضو NPT است که در گذشته نیز صورت می گرفته است.
وی در خصوص درز اطالعات از بازرسی های صورت گرفته و 
سرویس های جاسوسی غرب گفت: در توافق نامه ژنو فصلی 
به عنوان شفاف سازی آورده شده است که در آن جمهوری 
اسالمی ایران متعهد شده شفاف سازی بیش تری انجام دهد، 
اما در کل یک نگرانی از این بازرسی ها برای ما وجود دارد و 
آن نگرانی این است که اطالعات فعالیت های هسته ای ما از 
طریق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سازمان های 
 CIA جاسوس��ی داده ش��ود واگر این اطالعات از موساد و 
س��ر در بیاورد  م��ا از این لح��اظ نگرانی داریم.س��خنگوی 
کمیس��یون امنیت مجلس تصریح کرد: ای کاش در توافق 
نامه ژنو به این نکته اش��اره می ش��د تا آژانس موظف شود 
اطالعات را که جهت شفاف س��ازی به آن می دهیم فقط در 
چارچوب سطح کارشناسی خود حفظ کند و این اطالعات به 

سازمان های جاسوسی کشورهای دیگر داده نشود. 

وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: با وج��ود تغییر دولت و 
 تف��اوت در رویکرد دولت جدی��د در سیاس��ت خارجی، ما
 بر سر حقوق اساسی مردم ایران گفت وگو و معامله نمی کنیم.

محمد ج��واد ظریف در گفت وگوی اختصاص��ی با الجزیره 
انگلیسی در پاسخ به این سوال که شما گفتید که به دنبال 
همکاری مشترک با سعودی ها برای ثبات منطقه ای هستید. 
به نظر می رسد در سفر منطقه ای شما به منطقه، عربستان 
سعودی در اهداف سفر شما نبود. آیا این نشان از ادامه سردی 
روابط است؟گفت: من گفتم که عربستان سعودی کشوری 
مهم در منطقه است؛ ما باور داریم که روابط ایران و عربستان 
سعودی مهم است. برای ایران، روابط با همسایگان در اولویت 
سیاست خارجی قرار دارد. من تصمیم گرفتم تا بالفاصله بعد 
از بازگشت از ژنو، به کشورهای منطقه سفر کنم به همسایگان 
خود درباره آنچه که در ژنو به دس��ت آمد، گزارش بدهم. در 
واقع آنچه که ما در ژنو انج��ام دادیم فقط می تواند به کمک 
همه منطقه بیاید و به زیان هیچ کدام از همسایگان ما نیست. 
وی ادامه داد:م��ا همچنان در حال برنامه ریزی چند س��فر 
 منطقه ای دیگر نیز هس��تیم و خیلی زود اس��ت که بگوییم 
این که من فقط به سه کشور سفر کردم نشان از تیرگی روابط 
ما با عربستان سعودی دارد. امیدوارم بتوانیم در مدت زمانی 

مناسب، دیداری از عربستان سعودی داشته باشم.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگس��تری کش��ورمان گفت : 
 18 اذر مصادف با روز مبارزه با فساد است که 10 سال قبل 

نام گذاری شده است.
وزیر دادگستری گفت: ما از همان اول اعالم همراهی کردیم 
و در سال 87 حدود 5 سال قبل به این موضوع پیوستیم و در 
سال 90 دولت آیین نامه اش را تصویب کرد هر چند که رفت 
به مجمع تشخیص و پس از آن جا آمد و اجرایی شد و وزارت 

دادگستری هم به عنوان مرجع ملی آن انتخاب شد.
 وی در پاس��خ به این س��وال که ما در برخورد با فساد به چه 
نقطه ای رسیدیم افزود: بهتراست  این سوال از مردم شود ولی 
آنچه مشخص است این است که مردم راضی نیستند خود ما 
هم راضی نیستیم . مبارزه با فساد و عوارض فساد همچنان 

در جامعه وجود دارد.
 وی گفت: پس از گذش��ت 12 س��ال از صدور فرمان هشت

 م��اده ای مقام معظم رهبری در س��ال 87، قان��ون ارتقای 
سالمت اداری تصویب می شود. ما با حضورمان در سازمان 
بازرسی گفتیم قانونی نداریم و باید از این پراکندگی در بیاید 
و با اصرار این قانون تصویب شد تا بتوانیم بهتر با فساد برخورد 
کنیم.پورمحمدی گفت: 8 سال طول کشید تا ما صاحب این 
 قانون شدیم یک سری بسترهای واقعی در جامعه هست که تا

 این ها باشد ما هر تالشی کنیم موفق نمی شویم.

متخصصان ایرانی پس از س��ال ها مطالع��ه و تحقیق، اقدام 
به تولی��د و ارایه اولی��ن محصول کامال بوم��ی تحت عنوان 
ش��هپاد کرده اند.این محصول که پس از ارایه اولین سامانه 
بومی مدیریت اطالع��ات و رخ دادهای امنیتی تحت عنوان 
CoreLog ارایه می گردد  در حقیقت به مثابه یک سپر دفاع 
سایبری عمل کرده و فرآیند حفاظت از کل سازمان ها را به 
صورت یکپارچه انجام می دهد.نادری مدیر این پروژه درباره 
این محصول گفت : ایده اولیه این سامانه از »سپرهای دفاع 
موشکی«گرفته شده که در کشورهای مختلف ایجاد شده و 
هدف آن جلوگیری از حمالت موشکی است. در یک توضیح 
ساده، مکانیزم عملکرد ش��هپاد به این صورت است که هر 
سازمان نه تنها از طریق استقرار CoreLog از امنیت داخلی 
خود محافظت می کند بلکه به عنوان یک حسگر برای تامین 
امنیت کل ش��بکه گسترده س��ازمان ها در داخل کشور نیز 
عمل می کند. این روش محافظتی از فضای اطالعاتی، توسط 
معدود کشورهایی در دنیا پیاده  سازی شده یا در حال طراحی 
و پیاده سازی اس��ت. به عنوان مثال در س��ال 2011 دولت 
امریکا و 2012 دولت روسیه دستور ایجاد سیستم مشابهی 
را صادر کرده  اند. از این رو پیاده س��ازی این سامانه در ایران، 
کشور عزیزمان را در زمره کشورهای پیشرو در استفاده از این 

فن آوری قرار می دهد.

امور خارجه دولتمجلس امنیت

 نگرانی ايران از 
درز اطالعات هسته ای

 حقوق مردم را 
معامله نمی کنیم

 مردم از برخورد با
 فساد راضی نیستند

 سامانه  سپردفاع
 سايبری ساخته شد
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حاال در مدتی نزديک به 
سه ماه پس از استقرار 
دولت روحانی، احضار 

و سوال های زياد 
نمايندگان مجلس از 
وزيران دولت، همان 

مساله ای را پیش آورده 
است که سابق  بر اين 

بین دولت احمدی نژاد 
و مجلس هشتم و نهم 

حاکم بود
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آغاز ثبت نام مرحله تكمیل ظرفیت 
دوره های كارشناسي ارشد 

پردیس دانش��گاه صنعتی اصفهان،30 آذرماه راآخرین فرصت برای 
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت رشته های مقطع کارشناسی ارشد 

برای نیم سال دوم سال تحصیلي 93- 92 اعالم کرد.
بر این اساس، پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان بر مبنای مجوزهای 
اخذ ش��ده از وزارت علوم، تحقیقات و ف��ن آوري، در مرحله تکمیل 
ظرفی��ت خ��ود، از طریق آزم��ون کتبی و در ش��ش رش��ته مقطع 
کارشناسی ارشد برای نیم سال دوم سال تحصیلي 93- 92 اقدام به 
پذیرش دانشجو می نماید.مهندسی مواد، مهندسی معدن، مهندسی 
صنایع، مهندسی برق، مهندسی نساجی و فیزیک، رشته های دارای 
ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه صنعتی 
اصفهان است که محتواي برنامه های آموزشي آن مطابق با محتواي 
آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان می باشد.عالقه مندان به منظور 
کس��ب اطالعات بیش تر وثبت ن��ام از تاریخ20 لغای��ت 30 آذرماه 
 فرصت دارند تا به سایت پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان به نشانی

 www.pardis.iut.ac.ir مراجعه و یا با تلفن 03113915329 
تماس حاصل نمایند.

 نظارت پلیس بر
 » وی چت« و » اينستاگرام«

رییس پلی��س امنی��ت اخالقی ناج��ا از نظ��ارت پلیس ب��ر فضای 
»اینس��تاگرام« و »وی چت« خبر داد.سرهنگ مس��عود زاهدیان با 
بیان این که پلیس بر فضاهای مجازی نظارت دارد، اظهار داش��ت: 
نیروی انتظامی در ح��وزه  اینترنت حضور داش��ته و فضاهایی نظیر 
فیس بوک، اینس��تاگرام، وی چت و امثال آن تحت نظارت است.وی 
 تاکید کرد: طبیعی است پلیس در این فضاها با موارد تخلف برخورد 

خواهد کرد.

 پلمب ۲۰ واحد صنفی عرضه قلیان 
در شاهین شهر 

در راس��تای اجرای طرح برخ��ورد با عرضه قلیان در رس��توران ها و 
اماکن عمومی، 20 واحد صنفی عرضه قلیان توسط ماموران پلیس 

شاهین شهر و میمه استان اصفهان در این شهرستان پلمب شد.
فرمانده انتظامی شهرس��تان شاهین شهر و میمه اظهارداشت: طرح 
برخورد با عرضه قلیان در رستوران ها و اماکن عمومی توسط ماموران 

پلیس امنیت عمومی این فرماندهی به اجرا گذاشته شد. 
س��رهنگ غالمعباس بلفکه افزود: در این راس��تا بیش از 20 واحد 
صنفی کافی شاپ و سفره خانه سنتی فعال در شهرستان که برخالف 
تعهدات قانونی خ��ود اقدام به عرض��ه قلیان به مش��تریان خود به 
خصوص قشر جوان و نوجوان می کردند، شناس��ایی و با حکم مقام 
قضایی پلمب ش��دند. این مقام مس��وول با بیان این که در این طرح 
به تع��دادی از متصدیان واحده��ای صنفی دیگر نی��ز در خصوص 
عرضه قلیان تذکرات قانونی داده ش��ده اس��ت، عنوان داش��ت: در 
 بازرسی های انجام شده بیش از 150 عدد قلیان از اماکن پلمب شده 

جمع آوری شدند. 

 معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكی اصفهان منصوب شد

 ریی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفه��ان ط��ی حکم��ی دکتر
حیدرعلی داوری را به عنوان معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی 

منصوب کرد.
به نقل از دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان، با حکمی از سوی اصغری 
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکترحیدرعلی داوری، فوق 
تخصص جراحی اطفال، عضو هیات علمی دانش��گاه و اس��تاد گروه 
 جراحی به عنوان معاون درمان دانش��گاه منصوب شد.داوری عالوه 
 بر عضویت در ش��ورای مرکزی بسیج جامعه پزش��کی و مسوولیت

 تیم های اضطراری جبه��ه و جنگ در طول 8 س��ال دفاع مقدس، 
 در کارنامه خویش س��وابقی همچون ریاس��ت و معاونت دانش��گاه 

علوم پزشکی و نیز مدیریت امور پژوهشی را دارد.

 كبوترخانه های خشتی اصفهان 
در حال تخريب تدريجی

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده هنرهای سنتی – اسالمی گفت: 
کبوترخانه های خشتی که بسیاری از آن ها حتی ثبت ملی نیز نشده 
در ح��ال تخریب هس��تند. امیر مه��رداد محمد حج��ازی در جمع 
مسووالن و متولیان بخش های پژوهشی استان اصفهان در محل دفتر 
نمایندگان مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: به دلیل گسترش 
شهر اصفهان و ایجاد کارخانه ها و منازل در محدوده پیوسته به شهر 
سبب شده که مجموعه کبوترخانه های خشتی که بسیاری از آن ها 
حتی ثبت ملی نیز نش��ده در حال تخریب تدریج��ی قرار گیرد.وی 
ادامه داد: این در حالی اس��ت که کبوترخانه ها ب��ا این که تاکنون به 
حال خود رها ش��ده اند اما هنوز پا برجا مانده اند ولی به احتمال زیاد 
ظرف چند س��ال آینده از بین خواهند رفت .عضو شورای پژوهشی 
پژوهشکده هنرهای سنتی – اسالمی ابراز داش��ت: باید حریم این 
بناها مشخص ش��ود و برنامه ای جهت حراس��ت از کبوترخانه ها در 

اصفهان تدوین شود.

آغاز توزيع شیر در مدارس ابتدايي 
اصفهان از امروز 

معاون پش��تیبانی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: از 
امروزدر تمامی مدارس ش��یر توزیع می شود.س��ید کمال خش��وعی در 
گفت وگو با خبرنگار ایس��نا با بیان این که بسته های شیر در حال حاضر 
برای توزیع در مدارس در استان فراهم شده است، اظهار داشت: از امروز 
در تمامی مدارس شیر توزیع می ش��ود.وی افزود: توزیع شیر تنها دو یا 
س��ه روز در هفته و در مقاطع ابتدایی و اول متوس��طه )اول راهنمایی( 
انجام خواهد ش��د.معاون پش��تیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشاره به این که توزیع شیر در مدارس شبانه روزی نیز صورت 
می گیرد، اضافه کرد: تغذیه دو روز در هفته دانش آموزان، ش��یر است و 
در صورتی که دانش آموزی ش��یر دریافت نکرد و یا میل به خوردن شیر 
نداشت س��همیه او قطع نمی شود.خش��وعی با بیان این که این طرح تا 
پایان اسفندماه اجرا می شود، خاطر نشان کرد: برنامه توزیع شیر در سال 
 جدید به گونه ای دیگر انجام می شود و این طرح تا پایان سال جاری اجرا 

خواهد است.

سرپرست گروه  زمین شناسی: 
 ضرورت احداث موزه 

منابع طبیعی در شهرضا
سرپرست گروه زمین شناسی شهرضا گفت: انتظار داریم 
در آینده نزدیک شاهد راه اندازی موزه علوم تاریخ طبیعی 
در منطقه جن��وب اس��تان اصفهان با محوریت ش��هرضا 
باشیم. جواد امیری اظهار داشت: در منطقه شرق شهرضا، 
نهاشته های زغالی وجود دارد که بعضی از سنگ ها در حد 
زغال سنگ، زغالی نشدند و هنوز بقایای گیاهی آن دوران 
از قبیل سرخس های گیاهی به صوت خیلی واضح فسیل 
شده که حتی می تواند ارزشش از ردپای دایناسور کشف 
شده بیش تر باشد.وی افزود: یک نمونه از این فسیل های 
گیاهی برای نخستین بار در سطح جهان به این کیفیت در 
منطقه شرق شهرضا پیدا ش��ده و قرار است به صورت یک 
مقاله مجزا ارایه شود.سرپرست گروه زمین شناسی شهرضا 
بیان کرد: این فس��یل گیاهی تاکنون در نقاط معدودی از 
جهان پیدا ش��ده ولی با این کیفیت حفظ شده تاکنون در 
سطح جهان نداشته ایم . وی با اشاره به این که در این باره 
نیاز به متخصصان داریم، تصریح کرد: فسیل های گیاهی 
کشف ش��ده از نظر کیفیت، بین روس��وبات حفظ شدند 
و بس��یار حایز اهمیت بوده و جای مطالعه بس��یار دارند.

امیری درباره ردپای کشف شده در ش��رق شهرضا افزود: 
کشف و گزارش آثار فس��یل خزندگان به ویژه دایناسورها 
در بازس��ازی ش��رایط تاریخی زمین از اهمیت بس��یاری 
برای زمین شناس��ان برخ��وردار است.سرپرس��ت گروه 
زمین شناس��ی ش��هرضا بیان کرد: این ردپای منحصر به 
فردی است که در سرتاسر ایران چنین ردپایی کشف نشده، 
نمونه ردپا در ایران منحصر است به استان کرمان مربوط 
به دوره ژوراس��یک و مربوط به 195 میلیون س��ال پیش 
اس��ت که ردپای کشف شده 30 میلیون س��ال از آن ردپا 
قدیمی تر است.وی با بیان این که این ردپا نخستین آن در 
استان و کشور به شمار می رود و بهتر است در خود شهرضا 
به نمایش گذاشته ش��ود، خاطرنش��ان کرد: ما مجموعه 
خیلی غنی از س��نگ های معدنی، فس��یل ها و کانی ها از 
سرتاس��ر ایران و حتی خارج از کش��ور تهیه کرده ایم که 
ارزش یک موزه در ش��هرضا را دارد و اگ��ر چنین موزه در 
شهرضا تاسیس شود می تواند شهرستان های اطراف را نیز 
حمایت کند.بر همین اساس انتظار داریم در آینده نزدیک 
 ش��اهد راه اندازی موزه علوم تاری��خ طبیعی با محوریت

 شهرضا باشیم.
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گشتی در اخبار
يك بهله عقاب طاليي در منطقه شكار ممنوع شاهقنداب رها شد

    یک بهله عقاب طالیي پس از درمان و اطمینان از وضعیت مناس��ب سالمتی، در منطقه شکار 
ممنوع شاهقنداب شهرضا رها شد.این عقاب که در اثر برخورد با سیم برق فشار قوی از ناحیه بال 
مصدوم شده بود، توسط دوست داران طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرضا تحویل شد.

3

 ناصر نفری در نشس��تی صمیمانه  که 
گروه جامعه 
شامگاه گذشته با اصحاب رسانه برگزار زاينده رود

کرد با اشاره به نقش رسانه ها در تبیین 
و بررسی فعالیت های صورت گرفته در نهادهای مختلف و به ویژه 
شهرداری ها اظهار داشت: در این راستا رسانه های مکتوب با توجه 
به برد خبریی  که دارند از اهمیت بیش تری برخوردار هستند.وی 
در ادامه با بی��ان این که ظرفیت های ش��هر مبارکه ب��رای انجام 
پروژه های بزرگ قابل توجه اس��ت، بیان داش��ت: در این راس��تا 
طرح های بزرگی از جمله راه اندازی متروی مبارکه – بهارستان در 
دس��تور کار قرار گرفته است.ش��هردار مبارکه با بیان این که خط 
متروی مبارکه – بهارستان باید در مساحت 51 کیلومتری ایجاد 
شود، افزود: در این راس��تا آزادس��ازی 110 هکتار از اراضی شهر 
 مبارکه و شهر مجلس��ی باید مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد:
  10 کیلومت��ر از مس��احت ای��ن خط مترو در ش��هر مجلس��ی و

 41 کیلومتر نیز در محدوده شهر مبارکه وجود دارد.نفری با بیان 
این که هزینه های اولیه برای آزدس��ازی محدوده راه اندازی خط 
متروی مبارکه – بهارستان توسط مجتمع فوالد مبارکه پرداخت 
خواهد شد، ادامه داد: تاکنون این ش��رکت 50 میلیارد ریال برای 
آزادسازی های اولیه به حساب مشترک شهرداری مبارکه و متروی 
 منطقه ای اصفهان واریز کرده اس��ت.وی با بی��ان این که عملیات

 آزاد سازی این خط مترو از هفته آینده آغاز خواهد شد، اضافه کرد: 

 اعتب��ار اولی��ه م��ورد نی��از ب��رای آزادس��ازی خ��ط مت��روی
 مبارکه – بهارستان 300 میلیارد ریال برآورد شده است.شهردار 
مبارکه ادامه داد: ایستگاه های خط متروی مبارکه – بهارستان در 
شهر مجلسی، مجتمع فوالد مبارکه، میدان فردوسی شهر مبارکه، 
میدان دفاع مقدس مبارکه، زیبا ش��هر و ضلع ش��مالی روستای 
دهسرخ پیش بینی شده است.وی با بیان این که اعتبار مورد نیاز 
ب��رای راه اندازی این خط مت��رو 5000 میلی��ارد ریال پیش بینی 
می شود، ادامه داد: پیش بینی می ش��ود آزاد سازی های مورد نیاز 
برای این پروژه تا یک سال آینده به پایان برسد.نفری با بیان این که 
75 درصد از زمین های مورد آزادسازی این پروژه کاربری کشاورزی 
و 25 درصد نیز کاربری صنعتی دارد،   ادامه داد: چنانچه منابع مالی 
این پروژه تامین شود تا سه سال آینده متروی مبارکه – بهارستان 
راه اندازی خواهد شد.وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی 
بر دریافت عوارض آالیندگی از مجتمع فوالد مبارکه اظهار داشت: 
مجتمع فوالد مبارکه مطابق استانداردهای زیست محیطی صنعت 
آالینده معرفی نش��ده اس��ت و عوارض آالیندگی به ش��هرداری 
پرداخت نمی شود.شهردار مبارکه به سفر رییس کمیسیون محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی به شهرستان مبارکه و بازدید از این 
شهرس��تان اش��اره کرد و ادامه داد: قرار اس��ت مصوبات سفر این 
کمیس��یون در خصوص وضعی��ت آالینده های زیس��ت محیطی 
شهرستان مبارکه به زودی اعالم شود.وی در خصوص سرانه فضای 

سبز در شهرستان مبارکه نیز بیان داش��ت: در حال حاضر سرانه 
فضای سبز مبارکه با احتساب باغ ها و زمین های مزروعی 38 متر 
می باشد.نفری با اشاره به تدوین بودجه شهرداری مبارکه در سال 
 93 اظهار داشت: بودجه ش��هرداری مبارکه برای سال 93 بیش از

 70 میلیارد تومان برآورد شده اس��ت. وی ادامه داد: بودجه سال 
جاری شهرداری مبارکه 56 میلیارد تومان است.

بارگیری نخستین محموله واگن های متروی اصفهان 
از چین تا چند روز  آينده

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: در چند روز آینده شاهد بارگیری 
و حمل نخس��تین محموله واگن های متروی اصفهان از چین به 
ایران بوده و پس از ورود واگن ها براساس یک زمان بندی مطلوب، 
تا پایان امسال شاهد راه اندازی خط یک مترو  خواهیم بود هوشنگ 
خندان دل در حاش��یه بازدید از خط یک قطار شهری اصفهان در 
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: پروژه های ب��زرگ مانند متروی 
اصفهان، هر لحظه تحت تاثیر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی هایی 
که در گذشته برای آن گرفته شده، قرار دارند.وی افزود: بدون توجه 
به زمینه های قبل��ی نمی توان به زمان تکمیل پ��روژه و راه اندازی 
مترو اشاره کرد که متاس��فانه پروژه قطار شهری اصفهان همانند 
پروژه چند ش��هر دیگر، مدتی بیش از حد معق��ول، تکمیل آن به 
درازا کشیده ش��ده، در حالی که  می توانس��تیم در گذشته شاهد 

بهره برداری از آن باشیم.
اهمیت بهره برداری از مترو برای رفع معضل ترافیكی 

و آلودگی هوا
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اهمیت تکمیل هرچه سریع تر 
پروژه مت��روی اصفهان تصریح ک��رد: تکمیل این پروژه در ش��هر 
اصفهان گره بزرگی را از حمل و نقل و ترافیک ش��هری باز کرده و 
همچنین معضل آلودگی هوا که سالمت جامعه را در خطر انداخته، 

حل می کند. 
وی پیرامون دالیل طوالنی شدن زمان بهره برداری متروی اصفهان 
گفت: دولت تدبیر و امید در نخستین روزهای کاری خود، توجه به 
سیستم های ریلی را در شهر های بزرگی همچون اصفهان، شیراز، 
تبریز، مشهد، کرج و تهران در دستور کار خود قرار داد.خندان دل 
افزود: در وزارت کش��ور برای تکمیل پروژه های عمرانی در کشور 
برنامه ای تهیه و در گروه های کارشناسی و وزارت خانه های مختلف 
مورد بررس��ی قرار گرفت که تمام تالش ما بر این است که در یک 
دوره کوتاه  مدت، پروژه ه��ای عمرانی و به ویژه سیس��تم ریلی را 

تکمیل کنیم.
خط يک قطار شهری اصفهان تا پايان امسال افتتاح 

می شود
مع��اون عمران��ی وزی��ر کش��ور خاطرنش��ان ک��رد: براس��اس 
برنامه ریزی هایی که در گذشته برای متروی اصفهان صورت گرفته، 
بخشی از واگن های باید به وس��یله تولیدکننده خارجی وارد  و به 
داخل کشور حمل شود. وی بیان کرد: در حال حاضر بخش قابل 
توجهی از قسمت های ساختمانی پروژه متروی اصفهان تقریبا 

به پایان رسیده و با کمی تالش آماده بهره برداری می شود.

شهردار مباركه خبر داد :

مترو مبارکه – بهارستان ر اه می افتد
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مشاور عالی س��ازمان س��نجش از جزییات ثبت نام در آزمون سراسری سال 1393 
خب��ر داد.دکتر توکلی با اش��اره ب��ه این که تا س��اعت 8 صب��ح دی��روز 109 هزار و 
150 داوطل��ب اق��دام به ثبت ن��ام در آزمون سراس��ری س��ال 93 کرده ان��د، گفت: 
به داوطلبان��ی که تا کن��ون اقدامی ب��رای ثبت نام در ای��ن آزمون نکرده ان��د، اکیدا 
توصیه می ش��ود به س��ایت س��ازمان س��نجش مراجعه کرده و با توجه ب��ه این که 
پرداخت وجه ثبت ن��ام منحصرا به صورت اینترنتی امکان پذیر اس��ت با اس��تفاده از 
کارت های عضو ش��بکه ش��تاب که پرداخت الکترونیکی آن فعال اس��ت نس��بت به 
پرداخت مبلغ 106 هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام در آزمون سراس��ری س��ال 93 
 اقدام کرده و اطالعات کارت اعتباری که همان ش��ماره س��ریال 12 رقمی اس��ت را

 دریافت کنند.
 وی با اش��اره به این که 150 هزار متقاضی تا کنون اقدام ب��ه پرداخت وجه آزمون از

  طریق شبکه اینترنتی و دریافت سریال 12 رقمی کرده اند اظهار داشت: هر داوطلب 
 پ��س از پرداخت وج��ه ثب��ت ن��ام و دریاف��ت اطالع��ات کارت اعتب��اری می تواند
  نس��بت به دریافت دفترچه راهنمای آزمون که از روز پنج ش��نبه 14 آذرماه بر روی

 سایت سازمان سنجش قرار گرفته است اقدام کند.مش��اور عالی سازمان سنجش با 
تاکید بر لزوم مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنمای آزمون خاطرنشان کرد: به کلیه 
داوطلبان توصیه می شود با تکمیل فرم پیش نویس تقاضانامه و کنترل اطالعات تکمیل 
شده و اطمینان از صحت آن حداکثر تا روز شنبه 23 آذرماه به سایت سازمان سنجش 

مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه اینترنتی ثبت نام اقدام کنند.

وی با بیان این که پس از تکمیل تقاضانامه اینترنتی به هر داوطلب یک شماره پرونده 
هفت رقمی و یک کد پیگیری 16 رقمی توسط سیستم ارایه می شود افزود: این امر به 

منزله آن است که ثبت نام متقاضی انجام شده است.
توکلی با اشاره به این که بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش، پذیرش دانشجو 
در س��ال 1393 برای حدود 70 درصد کل ظرفیت آموزش عالی و بر اس��اس سوابق 
تحصیلی انجام خواهد شد، تصریح کرد: فهرس��ت کد رشته محل هایی که در آزمون 

 سراسری سال 1393 توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینش آن ها منحصرا 
بر اساس سوابق تحصیلی انجام خواهد شد، در روز پنج شنبه 14 آذرماه 92 روی سایت 
سازمان قرار گرفته است که حدود 8000 کد رشته محل با ظرفیت بیش از 400 هزار 

نفر برای این امر درنظر گرفته شده است.
وی با اشاره به این که فهرست نهایی رشته های بدون آزمون و ظرفیت های هر یک از 
این رشته ها مردادماه 1393 از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور 
مجددا اعالم می شود ،گفت: داوطلبان عالقه مند به انتخاب این گونه کد رشته محل ها 
باید بر اساس برنامه زمانی که مردادماه 93 اعالم می شود نسبت به انتخاب کد رشته 

محل های تحصیلی مورد عالقه اقدام کنند.
 مش��اور عالی س��ازمان س��نجش با بیان این که س��ازمان س��نجش آموزش کشور

  با توج��ه به اولوی��ت کد رش��ته محل ها و س��وابق تحصیل��ی متقاضیان نس��بت به 
گزینش نهایی اقدام می کند اظهار داشت: فهرست اسامی قبول شدگان نهایی به منظور 
ثبت نام برای مهرماه سال 93 به دانشگاه و موسس��ات آموزش عالی از طریق سازمان 

سنجش ارسال خواهد شد.
وی با تاکید بر این ک��ه داوطلبانی که حتی منحصرا عالقه مند به انتخاب کد رش��ته 
محل های سال 93 بر اساس سوابق تحصیلی هس��تند باید همانند سایر داوطلبان در 
آزمون سراسری س��ال 93 ثبت نام کنند، تصریح کرد: به این دس��ته از داوطلبان نیز 
توصیه می شود که در این مهلت تعیین ش��ده برای ثبت نام در آزمون سراسری سال 

93 اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد

جزيیات ثبت نام آزمون سراسری سال 93

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس با بیان این که محیط زیست 
اس��تان اصفهان به وظای��ف خود در 
قبال آالیندگی عم��ل نکرده، گفت: 
بازدید از کارخانه جات صنعتی برای 
 س��نجیدن رعایت اس��تانداردهای 
ضد آالینده باید به شکل سرزده انجام 
شود در غیر این صورت ممکن است 
که آالیندگی ای��ن کارخانه جات از 
حد نرمال خارج و از دید کارشناسان 

به دور بماند.
 مجید منص��وری در جم��ع خبرنگاران و در پاس��خ ب��ه س��وال خبرنگار مه��ر درباره
  ل��زوم بازدی��د س��رزده از کارخان��ه ج��ات صنعت��ی ب��رای اطمین��ان از نب��ود

 آالیندگی های غیر قانونی اظهار داشت: پاک ترین صنایع نیز در نهایت تا حدودی دارای 
آالیندگی هستند اما در دیدگاه جهانی باید ش��رایطی فراهم شود که این آالیندگی در 
حد نرمال و استاندارد باشد که در آن صورت مزایای صنعتی شدن همانند اشتغال، تولید 

و درآمدزایی قابل قبول و به نفع کشور است.
وی با بیان این که نظارت بر کارخانه ج��ات صنعتی و نیروگاه ها نبای��د به هیچ عنوان 
از قبل طراحی و برنامه ریزی ش��ده باش��د، تاکید کرد: در غیر این ص��ورت این امکان 
 وجود دارد که آالیندگی این کارخانجات از حد نرمال خارج ش��ود و از دید کارشناسان 

محیط زیست نیز به دور بماند.

 لزوم بازديد سرزده
 از كارخانه جات صنعتی

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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چهره روزيادداشت

 پیش بینی بودجه
 4میلیارد و 300 میلیون تومانی 

شهردار سابق فالورجان گفت: پیش بینی می شود که امسال بودجه 
فالورجان چهار میلیارد و 300 میلیون تومان باشد.

به نقل از روابط عمومی اس��تانداری اصفهان، حسن قاسمی ظهر در 
مراسم تودیع و معارفه شهردار سابق و جدید فالورجان اظهار داشت: 
شهرستان فالورجان در سال 1386 و در زمان تصدی من برای این 

مسوولیت  40 هزار نفر شهروند داشته است.
وی به بودجه شهرستان فالورجان در سال 1386 اشاره کرد و ادامه 
داد: بودجه شهرس��تان فالورجان در س��ال 1386، ی��ک میلیارد و 
400 میلی��ون تومان بوده است.ش��هردار س��ابق فالورجان تصریح 
کرد: طی این مدت فعالیت های مختلفی از جمله واگذاری بخش��ی 
از فعالیت های شهری به بخش خصوصی، تعیین تکلیف اراضی رها 
 ش��ده، تاس��یس س��ازمان حمل و نقل همگانی، اختصاص و خرید

 30 دس��تگاه اتوبوس، توسعه ناوگان درون ش��هری و برون شهری، 
ارتقای س��طح خدمات تاکس��ی تلفنی و مش��ارکت ش��هرداری در 

فعالیت های زیر  بنایی از سوی این شهرداری صورت گرفته است.

کیفیت خودروی ايرانی افزايش يابد 
مردم چینی نمی خرند

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروش��ندگان خودرو کشور گفت: 
در صورتی که کیفیت خودروهای داخلی افزای��ش یابد مردم دیگر 
خودروی چینی خریداری نخواهند کرد.حس��ن زمانی افشار اظهار 
داش��ت: تا چند س��ال پیش خودروه��ای چینی مونت��اژی خریدار 
چندانی در داخل کشور نداش��ت.وی با بیان این که با این حال افت 
کیفیت خودروها در یکی دو س��ال اخیر موجب افزایش تقاضا برای 
خودروهای چینی شده است، خاطرنشان کرد: تحریم ها موجب شد 
که خودروسازان برخی قطعات را از منابع دیگر تامین کنند که این 
موضوع افت کیفیت برخی خودروها را به دنبال داشته است.رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو کشور ادامه داد: البته با 
توافقات اخیر خودروسازان خواهند توانست قطعات را از منابع اصلی 
تامین کنند که ای��ن موضوع منجر به افزای��ش کیفیت خودروهای 
داخلی خواهد ش��د.وی افزود: افزایش کیفی��ت خودروهای داخلی 
موجب خواهد ش��د که خودروه��ای چینی بخش اصل��ی تقاضای 
خود در داخل کشور را از دس��ت داده و جای خود را به خودروهای 
داخلی بدهند.زمانی افش��ار با بیان این که اخیرا تعداد مشتریان در 
بازار خودرو کاهش یافته اس��ت، تصریح کرد: با اتفاقات رخ داده در 
هفته های اخیر مردم توقع کاهش قیمت خودروها را دارند و همین 

امر موجب کاهش تعداد مشتریان شده است.

اجرای عملیات خط انتقال فاضالب 
کرکوند با اعتبار4 میلیارد ريالی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: اجرای عملیات 
خط انتقال فاضالب کرکوند از محل قرارداد بیع متقابل با ش��رکت 

فوالد مبارکه با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال پایان یافت.
هاشم امینی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: در راستای اجرای 
عملیات لوله گذاری فاضالب شهر کرکوند بیش از 3 هزار  متر از مسیر 
لوله گذاري در بلوار اصلي شهر اجرا شده اس��ت. وی ادامه داد: لوله 
مورد اس��تفاده در این طرح از نوع پلي اتیلن دو جداره پلی اتیلن به 
قطر 400 کروگیت بوده و هزینه اجراي این پروژه بالغ بر 4 میلیارد 
ریال است که از محل توافق تحویل پس��اب به فوالد مبارکه تامین 
 شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: 
با اجراي این پروژه، ش��بکه جمع آوري فاضالب کرکوند به کلکتور 

اصلي و تصفیه خانه فاضالب مبارکه متصل خواهد شد.

 مجموع درآمدهای اصفهان
 ۱۷ هزار میلیارد ريال است

     معاون س��ازمان امور اقتص��ادی و دارایی اس��تان اصفهان گفت: 
مجموع درآمدهای اس��تان اصفهان از ابتدای س��ال جاری تا پایان 
آبان  مبلغ 18 هزار و 8۲3 میلیارد و 4۲۲ میلیون ریال بوده که از این 
مبلغ 1۷ هزار و 3۹0 میلیارد و 3۷3 میلیون ریال سهم درآمدهای 

استانی است.
ناصر مقدس پور از میزان س��رمایه گذاری در استان سخنی به میان 
نیاورد و اظهار داش��ت: با توجه به این که آمار ورود سرمایه در پایان 
 هر سال مشخص می شود و اعالم آن در سال بعد صورت می پذیرد،

 در حال حاضر آمار مس��تندی در خصوص میزان س��رمایه گذاری 
 در اس��تان در دس��ت نیس��ت.  وی با اش��اره ب��ه کم تری��ن میزان

 سرمایه گذاری در استان، ادامه داد: کم ترین سرمایه گذاری مربوط 
به صنایع وابس��ته به آب در بخش صنعت، معدن و کش��اورزی بوده 
که امید اس��ت با نزوالت جوی و تامین منابع آبی استان این مشکل 

مرتفع شود. 

 تولید ۷0 درصد فوالد کشور 
در استان اصفهان 

دکتر رسول زرگرپور در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره  به وجود  10 هزار 
واحد صنعتي در استان اصفهان و تولید ۷0 درصد فوالد 
کشور در این استان گفت: اصفهان اولین استان صنعتي 

کشور است .
اس��تاندار اصفهان ب��ا بیان ای��ن که در اس��تان اصفهان 
 68  ناحیه و ش��هرك صنعتي وج��ود دارد تصریح کرد: 
 15 درص��د ارزش افزوده بخش صنع��ت و همچنین ۷0

 درصد فوالد کش��ور در اس��تان اصفهان تولید مي شود. 
رس��ول زرگرپور با تاکید بر این که دارا ب��ودن رتبه اول 
 اس��تان در بخش صنعت یک پتانس��یل غني محسوب

 مي ش��ود، گفت: اس��تان اصفهان مي تواند با استفاده از 
موقعیت جغرافیایي متمایز و همچنین  تعامل و همکاري 
نیروي متخصص و ماهر، ش��رکت هاي دان��ش بنیان و 
دانش��گاه هاي  تراز اول در اس��تان با بخ��ش صنعت به 

موفقیت هاي خوبي دست یابد. 
وي با تاکید بر این که صنایع باید از  پتانسیل عظیم علمي 
ک��ه در اصفهان وج��ود دارد حداکثر اس��تفاده را ببرند، 
افزود: صنای��ع باید با ارتباط قوي با مراک��ز علمي  از این 
پتانسیل غني و دانش��گاهي به صورت مستمر و دایمي 

برخوردار شوند.
استاندار اصفهان با اش��اره به این که در جهان پیشرفته 
امروز تامین بخشي از هزینه هاي اجتماعي توسط صنعت  
یک اصل کاري و پذیرفته شده به حساب مي آید، اظهار 
داشت: وقوع این امر هم براي ایجاد برند و هم براي ایجاد 
هم افزایي و مش��ارکت صنایع در هزینه هاي اجتماعي 

سودمند خواهد بود.
 زرگرپ��ور با بی��ان این که ش��رکت ف��والد مبارک��ه  در 
 هزینه ه��اي مت��رو و تکمیل ورزش��گاه نق��ش جهان ، 
هزینه ه��اي اجتماعي را مد نظر داش��ته اس��ت، افزود:  
هرچه نرخ مشارکت بیش تر باشد نشانه بلوغ آن شرکت 

خواهد بود.
وي ضمن این که از صنایع خواس��ت که در طرح کاهش 
آلودگي هوا همکاري و همیاري  الزم را با مدیریت استان 
داشته باشند، اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه بر اساس 
استاندارد هاي آالیندگي از لیست آلوده کنندگان خارج 
شده اس��ت و الزم اس��ت دیگر صنایع نیز در این مسیر 
 گام بردارند ک��ه این امر ،  مطالبه اصلي و اساس��ي مردم 

به شمار مي آید.

اختصاص غرفه برتر به 
شرکت آب و فاضالب 

هشتمین نمايشگاه 
بین المللی صنعت

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در اولین همایش ملی و نمایش��گاه 
تخصصی محیط زیست ، انرژی و صنعت پاك عنوان غرفه برگزیده را به خود 
اختصاص داد .در این نمایشگاه بیش از 30 غرفه از شرکت ها ، مراکز آموزش 
عالی ، نهادها و موسس��ات دولتی و خصوصی حضور یافتن��د . عبدلی معاون 
پژوهشی دانشگاه تهران در اولین همایش ملی محیط زیست ، انرژی و صنعت 
پاك به وجود بحران آب اشاره کرد و خاطرنشان ساخت : هم اکنون کمبود آب 
در برخی از استان های کشور رقم خورده است و یکی از راه های برون رفت از 
بحران کم آبی بازچرخانی آب است و می توان از طریق این فرآیند تاحدودی 
 از تبعات بحران کم آبی کاس��ت که در این راستا ش��رکت های آب و فاضالب 
می توانند با ارتقای تجهیزات و تکنولوژی در تصفی��ه خانه های فاضالب در 
فرآیند بازچرخانی آب بسیار موثر باشند و از پساب در بخش صنعت و کشاورزی 

غیرمثمر استفاده کنند .

هش��تمین نمایش��گاه بین المللی صنعت، صنایع کارگاهی، ماش��ین آالت و 
تجهیزات وابسته در این دوره 150 مش��ارکت کننده را گرد هم آورده است.

استان های اصفهان، تهران، خراس��ان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز، یزد و 
مرکزی و نمایندگان آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه، چین و تایوان در این 
دوره حضور و مشارکت دارند.این نمایشگاه سه سالن از فضای نمایشگاه را به 
خود اختصاص داده و طی س��اعات 15 تا ۲1  از امروز به مدت 4 روز پذیرای 
متخصص��ان و فعاالن صنع��ت خواهد بود.صنای��ع کارگاهی، ماش��ین ابزار، 
اتوماسیون صنعتی، ماشین آالت، ابزارآالت جوش و برش، cnc و قالب سازی 
از جمله زمینه هایی است که مشارکت کنندگان حاضر دستاوردهای خود را در 
بخش های مختلف آن ارایه می دهند. انتظار می رود این نمایشگاه مانند هر سال 
با استقبال وسیع مخاطبان تخصصی، صنعتگران، تولیدکنندگان و دانشگاهیان 

این بخش روبه رو شود.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان بخش کشاورزی کشور گفت: 
ایران کشوری چهار اقلیمی است و این پتانسیل را دارد که 

تمام محصوالت مورد نیاز خود را در داخل تولید کند.
سیدمحمد نیک نژاد در خصوص توضیحات اخیر مسووالن 
بخش کشاورزی مبنی بر این که مجوز واردات هیچ میوه ای 
به خصوص مرکبات داده نش��ده اس��ت، این اقدام را مثبت 
ارزیاب��ی و خاطر نش��ان ک��رد: واردات بی روی��ه و خارج از 
برنامه محصوالت کشاورزی و به خصوص میوه می تواند به 

تولیدکنندگان بخش کشاورزی ضربه بزند.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان بخش کش��اورزی کش��ور، 
واردات محصوالتی مثل موز که در صورت عدم واردات قیمت 
آن افزایش م��ی یابد و بازار نیز با کمبود مواجه می ش��ود را 

منطقی ارزیابی کرد.
 نیک نژاد معتقد اس��ت: واردات تزیین��ی و تجمالتی میوه 
به هیچ وجه پذیرفتی نیست و مشکالتی را برای باغداران به 
وجود می آورد.وی در ادامه به بیان توضیحاتی در خصوص 
پتانس��یل های کش��ور در حوزه تولید محصوالت مورد نیاز 
پرداخت و گفت: کش��ور ما کش��وری چهار اقلیمی است و 
در صورت توجه و برنامه ریزی مناسب این پتانسیل را دارد 
که بخش زی��ادی از محصوالت مورد نیاز خ��ود را در داخل 

تولید کند.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و به استناد اصل یکصد و سی و هش��تم قانون اساسی سود 
بازرگانی کاالهای مش��مول ردیف های تعرف��ه آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، را تصویب کرد.به 
گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم 
قانون اساسی تصویب کرد؛ سود بازرگانی کاالهای مشمول 
ردیف های تعرفه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
و واردات، تعیین می شود. بر این اساس، به منظور تامین نیاز 
داخلی سود بازرگانی برخی از کاالها از جمله دستگاه های 
تلفن با سیم و گوشی های بی س��یم، شابلون دستگاه چاپ 
روتای با عرض دو متر و کم تر، مونومر استات وینیل و مکمل 
غذایی کاهش می یابد. همچنین در راستای حمایت از تولید 
داخلی،س��ود بازرگانی مجموعه توربین ژنراتور نیروگاهی، 
 با قدرت بیش ت��ر از 5000 کیلو وات و با ق��درت بیش تر از 
 40 م��گاوات از 15 درصد ب��ه ۲۲ درصد افزای��ش می یابد.

بر اس��اس این مصوبه، برای چندین ردی��ف کاال نیز اصالح 
حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی و ردیف تعرفه جدید ایجاد 
 شده اس��ت.این مصوبه مورخ 13۹۲/۹/1۲ از سوی معاون

 اول رییس جمهور برای اجرا ابالغ شده است.

درحالی که پاکستان هنوز در زمینه احداث خط لوله صلح، 
اقدامات چش��مگیری انجام نداده است اما به دنبال دریافت 
تخفیف در تعرفه گمرکی از ایران پ��س از خروج هند از این 
پروژه است، این درحالی اس��ت که یک هیات هندی  دیروز 
برای مذاکره در مورد ای��ن پروژه وارد تهران  ش��د. روزنامه 
پاکستانی ملت نیشن، در گزارشی نوشت، هیات نمایندگی 
پاکستان  دیروز )دوشنبه( با مقامات ایران دیدار کردند و در 
مورد مسایل مربوط به نهایی کردن خط لوله انتقال گاز ایران 

به پاکستان به بحث و تبادل نظرپرداختند.
بر اساس این گزارش، پاکستان در مورد نهایی کردن قرارداد 
چند میلیارد دالری این خط لوله ب��ا مقامات ایرانی مذاکره 
کرد که در این میان کاهش تعرفه گمرکی و امکان افزایش 
ضرب االجل تکمیل این خط لوله نیز مطرح شد. هم  اکنون 
ایران احداث خط لوله بخش خود به طول ۹00 کیلومتر را به 
پایان رسانده است و منتظر احداث و تکمیل خط لوله بخش 

پاکستانی آن به طول ۷00 کیلومتر است. 
درحالی که این خط لوله برای حل بحران انرژی پاکس��تان 
بس��یار حیاتی اس��ت اما پاکس��تان ت��الش می کن��د تا به 
 دنبال خروج هن��د از این پ��روژه، ایران تعرف��ه گمرکی را 

کاهش دهد.

دبیر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان مواد معدنی 
ایران با اش��اره به این که مطرح ش��دن بحث وضع عوارض 
 روی صادرات سنگ آهن ناشی از همان پسمانده های فکری 
دهه 60 است که می گفت صادرکنندگان زالوصفت هستند، 
اظهارداش��ت: وضع عوارض روی صادرات سنگ آهن هیچ 
مبنای کارشناس��ی و قانونی ندارد.کامران وکیل در نشست 
فعاالن صنعت سنگ آهن گفت: فس��اد مالی، اتالف منابع و 
سوءتدبیرها در هشت سال گذشته باعث شد تا رشد اقتصادی 
کشور منفی شود و متاسفانه یکی از همین سوءمدیریت ها 
مربوط به وضع عوارض روی صادرات می ش��ود که نش��أت 
گرفته از دیدگاه های دهه 60 است .امروز هم که بحث وضع 
عوارض صادراتی مطرح می شود ناشی از پسمانده های همان 
فکری است که رشد اقتصادی کش��ور را منفی کرده است.

وی  افزود: وضع عوارض صادراتی روی سنگ آهن دیدگاهی 
غیرکارشناس��ی اس��ت و مبنای قانونی ندارد. در ماده 10۲ 
قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده که دولت می تواند در 
موارد خاص روی صادرات مواد با ارزش افزوده پایین عوارض 
وضع کند. اما آیا سنگ آهنی که از کشور صادر می شود ماده 
خام است؟ باید بگویم سنگ آهنی که از کشور صادر می شود 
بالغ بر 100 درصد روی آن ارزش افزوده ایجاد شده و سپس 

اقدام به صادرات آن می شود.

تجارت گازکشاورزی سنگ آهن

پتانسیل تولید  محصوالت 
مورد نیاز در داخل

 سود بازرگانی تعدادی
 از کاالها تعیین شد

 شروط تازه پاکستان
 برای ايران

عوارض صادرات 
سنگ آهن غیرقانونی است

اخبار کوتاه

صنعت مادر

4
عنوان برتر توزیع برق در استان اصفهان به نجف آباد رسید

مجید مشفقی ، مدیر امور برق شهرستان نجف آباد گفت: در ارزیابی ش��ش ماهه ابتدای سال شرکت توزیع برق 
استان، این شهرستان همانند سال گذشته توانست در مجموع امتیازات عنوان برتر را در بین بیست و یک شهرستان 

استان از آن خود کند.
 نرخ بنزين در بودجه ۹3

 شايد کم تر از هزار تومان باشد
محمدعلی اسفنانی / نماینده مردم در مجلس

در بودجه ۹3 شاید نرخ بنزین کم تر از هزار تومان تصویب شود چرا 
که بعید است نمایندگان با افزایش بیش از 1000 تومانی آن موافقت 
کنند.با وجود تقدیم الیحه بودجه به مجلس، هنوز متن آن در اختیار 
نمایندگان قرار نگرفته اس��ت، اکنون نظردهی در خصوص مباحث 
بودجه کمی زود اس��ت. به طور قطع در بودجه ۹3 ش��اهد افزایش 
نرخ حامل های انرژی خواهیم بود اما رقم آن نباید به گونه ای باشد 
که بر مردم فش��ار مضاعف 
وارد کن��د. وزیر نف��ت نرخ 
واقعی بنزین را 3 هزار تومان 
 اعالم ک��رده ب��ود، افزایش

 3 هزار تومانی ن��رخ بنزین 
قابل قبول نیست و رسیدن 
به ن��رخ واقعی ای��ن انرژی 
 باید با ش��یب مالی��م و طی

 چند سال عملیاتی شود. 
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معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، رییس جمهور در نشستی به 
تشریح ابعاد الیحه بودجه سال ۹3 کل کشور پرداخت.

محمد باقر نوبخت در نشس��تی خبری با خبرنگاران با اش��اره به 
 این که به تمامی ابعاد بودجه می توان در س��ه س��وال پاس��خ داد 
اظهار داش��ت: اول این که بودجه ای که در وق��ت مقرر به مجلس 
تقدیم شد بر چه مبنایی تهیه شده است؟ مبنای بودجه سال ۹3 
چیست و چه پیامی دارد؟ و مهم ترین مساله این است که تاثیر این 
بودجه بر اقتصاد کش��ور و زندگی مردم چیست و از اجرای آن چه 
نفع و ضرری برای جامعه باقی خواهد ماند.وی با اش��اره به مبنای 
بودجه ریزی در سال آینده افزود: از یکسو این مبنا ملهم از اسناد 
فرادستی نظام و از سوی دیگر بهره گرفته از تجارب بین المللی و 
ملی در بودجه ریزی است. نوبخت با اشاره به این که در سند چشم 
انداز ۲0 ساله یک مالحظه از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید 
است، گفت: در س��ند عنوان ش��ده که در تهیه ، تدوین و تصویب 
بودجه باید شاخص های کالن اقتصادی نظیر نرخ سرمایه گذاری، 
تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، درآمد، کاهش فاصله دهک ها و 
توانایی دفاعی امنیتی متناسب با توسعه و اهداف چشم انداز تهیه و 
سیاست ها کامال مراعات شود از این رو  وظیفه قانونی ما این است 
که در تهیه بودجه همگام و مطابق با سند چشم انداز حرکت کنیم.

بودجه ريزی بر مبنای عملکرد
وی با اشاره به این که گزارش عملکردی که در شش جلد تهیه شده 

سه جلد آن مربوط به سال ۹0 و سه جلد دیگر مربوط به سال ۹1 
است افزود:  گزارش عملکرد سال ۹0 که در چند هزار صفحه تهیه 
شد آن نبود که توسط دولت گذشته تهیه شده بود و ما به روز کرده 
 باش��یم بلکه تولیدی همین چند ماه گذشته در دولت یازدهم بود 
هر چند وظیفه ای برای تهیه آن نداشتیم اما از آن جایی که دولت 
قبل به جهاتی آن را تهیه و به مجلس نبرده بود ما این کار را انجام 

دادیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که 
ما برای پیش بینی های ش��اخص کالن اقتصادی در س��ال آینده 
 باید برای س��ال چهارم برنامه پنجم بودجه ای نوش��ته و طبق آن 
برنامه ری��زی کنیم افزود: از این رو باید برنامه مش��خص ش��ده و 
 مناب��ع بودجه تهی��ه و اولویت بندی ش��ود تا بتوان همس��و با آن

 حرکت کرد.
نوبخت با اشاره به این که ما برای این که بتوانیم برنامه بودجه در سال 
آینده را تهیه کنیم برای آگاهی از وضعیت دستگاه ها بخش نامه ای 
را تهیه و به آن ها ابالغ کردیم افزود: یکی از برنامه های ما این بود که 
از تجارب جهانی استفاده کرده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را 
برای سال ۹3 در دستور کار قرار دادیم تا بودجه ریزی شفافی که 

براهداف نهایی تاکید می کند؛ تهیه کنیم.
 وی ب��ا بی��ان این که ما ب��ه چه��ار دس��تگاه تکلی��ف کردیم که 
بودجه ریزی خود را بر مبنای عملکرد تهیه کنن��د ادامه داد: این 
درحالی است که س��ایر دس��تگاه ها موظف بودند تا دراین مسیر 

حرکت کرده و بودجه سال آینده خود را قطعا عملیاتی تهیه کنند 
 که اگر این گونه نباش��د بودجه  آن ها بر مبنای صفر تهیه خواهد

 شد.

به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ دالر در 
بودجه سال آینده را ۲650تومان عنوان کرد و افزود: ما در سال آینده 
به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین 
نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است.وی با بیان این که ما می توانیم 
به تقاضای ارزی پاسخ دهیم ادامه داد: این درحالی است که بانک 
مرکزی با توجه به تعامل هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده 
از منابع و ذخایر بیش تری به طور یقین در سال ۹3 نسبت به سال 

۹۲ برخوردار خواهد بود.
وی تاکی��د کرد: م��ا اعتق��اد ب��ه دخال��ت در ب��ازار ارز نداریم اما 
بای��د آن را کنترل کنیم چ��را که نم��ی توانیم مردم ب��ی دفاع را 
 در بازار رها کنی��م بنابراین باید ن��رخ واقعی ارز در ب��ازار تثبیت

 شود.
وی خاطرنشان کرد: همین که امسال نرخ دالر ۲4۷۷ تومان بود 
ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دالر را هم در بازار 

بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم.
نوبخت تاکید کرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد 
خوشحال نمی ش��ویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی 
کشور هستیم. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
با بیان این که تالش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت 
در بودجه به س��مت واقعیت برود ادامه داد:  امیدواریم تا نرخ واقع 
بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین ۲588 و ۲650 

تومان است نرخ متعادلی باشد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اش��اره به 
مصارف جاری و عمرانی در بودجه س��ال آینده توضیح داد: هزینه 
تملک دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی از مصارف بودجه 
هستند که در مقابل واگذاری ها قرار می گیرند این درحالی است 
که هزینه جاری نسبت به مصوب سال ۹۲ که نزدیک به 1۲8 هزار 
میلیارد تومان بود برای سال ۹3 به 143 هزار میلیارد تومان یعنی 

11/6 درصد افزایش یافته است.
نوبخت با بیان این که در مقابل افزایش هزینه های جاری ما در فکر 
 افزایش حقوق کارکنان نس��بت به تورم نی��ز بوده ایم، تاکید کرد: 
بر این اس��اس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در 
 سال  آینده اس��ت افزایش1۷/5 درصدی را برای حقوق کارکنان

 در نظر گرفته ایم.

نوبخت در تشريح اليحه بودجه ۹3 عنوان کرد : نرخ دالر 2588 تا 2650 تومان تعیین شد

افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده
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کافه کتاب یادداشت

هفت

کم تر از دو ماه مانده به برگزاری جشنواره  فیلم فجر، از 4 پوستر و سایت این رویداد سینمایی رونمایی شد 
و دبیر جشنواره  فیلم فجر این رویداد هنری را یک سرمایه ملی دانست. در این مراسم چهار پوستر بزرگ 
آماده رونمایی بودند که هر کدام توسط دو نفر از سینماگران و مسووالن برگزاری جشنواره رونمایی شد.

5

 آزادی، لبخند و پرواز 
درتصویر دانشجویان 

دانشجویان در کارگاهی که به مناسبت 
روز دانشجو در گالری مهرگان برگزار 
 ش��د؛ »آزادی، لبخن��د و پ��رواز« را

 ب��ه تصویر کش��یدند.گالری مهرگان 
میزبان دانشجویان هنرمندی بود که 
همزم��ان ب��ا ای��ن روز در حرکت��ی 
جمعی،خلق اثر به طور زنده را تجربه 
کردند. مدیر این گالری؛ در این رابطه 
گفت: حدود ۱۵ دانشجو در رشته های 
 مختلف به محل گالری آمدند و در فضایی دیگر خلق اثر را تجربه کردند. 
مرجان مش��تاقیان ادامه داد: عنوان برنامه»آزادی، لبخند و پرواز«بود و 
شرکت کنندگان روی دو کاغذ بزرگی که روی زمین گالری پهن شده بود؛ 
آثاری را با ابزار مختلف نقش کردند. وی اضافه کرد: آثار تولید شده متنوع 
 بودند و ب��ا ابزار مختلف��ی مثل ماژی��ک، قلم طراح��ی و ... کار ش��دند. 
 کلیه ش��رکت کنن��ده ها در هن��گام خل��ق این آث��ار نشس��ته بودند و

  بازدی��د کنن��ده ه��ا نی��ز عموم��ا کاره��ا را با هم��ان حالت نشس��ته 
دنبال می کردند. 

آخرین برگ پاییزی
 سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان اقدام به برگزاری مسابقه ای با 
عنوان »آخرین ب��رگ پاییزی«کرده 
است.فرا رسیدن بلند ترین شب سال و 
اتصال آن ب��ه نخس��تین روز از فصل 
زمستان در س��نت دیرینه ایرانیان از 
معنای ویژه ای برخوردار است. نهادها 
و مسوولین فرهنگی نیز در کنار عموم 
مردم با برپایی ویژه برنامه هایی خاص 
این مناس��بت، همراهی خود را با آنان نش��ان می دهند. در همین راستا 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با همکاری باغ بانوان صدف 
 اقدام به برگزاری مس��ابقه ای با عنوان آخرین برگ پاییزی کرده اس��ت. 
ابراهیمی از مسوولین برگزاری این برنامه در این باره گفت: برنامه آخرین 
برگ پاییزی در قالب برنامه ای جشنواره ای و با هدف احیای سنت قدیمی 
شب یلدا برگزار می شود. وی در ادامه افزود: این مسابقه رقابتی را در میان 
بانوان برای تزیینات بر روی انواع آجیل، میوه، شیرینی، کیک و دسر برگزار 
می کند و در پایان پس از داوری میان این آثار جوایزی به رسم یادبود به 
ایشان اهدا می شود. گفتنی است که این برنامه در روز ۲۵ آذر ماه در باغ 
بانوان صدف، جنب ترمینال صفه برگزار خواهد شد و مهلت ثبت نام آن تا 

۲۷ آذر خواهد بود. 

یکی بود، یکی نبود
تعدادی از آثار نقاشی محمد خلیلی با 
عنوان »یکی بود نبود« در گالری آپادانا 
اصفهان ب��ه نمایش در م��ی آید.  این 
هنرمند با بیان این مطلب گفت: این 
نمایشگاه شامل حدود ۱۵ اثر با تکنیک 
رنگ و روغ��ن و آب رنگ اس��ت که با 
س��بک ترکیبی و مختلف کار ش��ده 
است. محمد خلیلی ادامه داد: آنچه 
 از نظر محتوا و مفه��وم در این آثار

 مد نظر من بوده اس��ت؛  ایجاد چالش فکری در مقابل دیدگاه ضمیر 
ناخودآگاه فروید و نگاهی است که در پی اثبات عدم وجود معناست. 
این که بر خالف این دیدگاه در فرهنگ اسالمی ما معنا سازنده صورت 
 اس��ت و حتی نب��ودن ه��م تجلی نوع��ی بودن اس��ت. نمایش��گاه 
 یکی بود، یک��ی نبود از ۲۲ ت��ا ۲۷ آذرماه در گال��ری آپادانا اصفهان

 برپاست.

 »گشتی با افالطون« 
در کتاب فروشی ها

کتاب »گشتی با افالطون« نوشته  رابرت روالند اسمیت با ترجمه هدی زمانی 
سرزنده توس��ط انتشارات ققنوس منتش��ر و راهی بازار نش��ر شد.»گشتی با 
افالطون« با تکیه بر فلسفه، هنر، ادبیات و روان شناسی به کشف معنای واقعی 
حلقه هایی واقعی پرداخته که همه انس��ان ها باید از میان آن ها بپرند. در این 
کتاب، درباره شروع مدرسه به ارسطو گوش می دهیم، درباره عوض کردن خانه 
از هایدگر درس می گیریم و درباره رفتار عاقالنه در زمان پیری با پیشنهادهای 
پروست آشنا می شویم.متولد ش��دن، یادگیری راه رفتن و حرف زدن، شروع 
کردن مدرسه، امتحان دادن، قبولی در امتحان رانندگی، انداختن اولین رای، 

کار پیدا کردن، عاش��ق شدن، 
بس��تن پیمان ازدواج، بچه دار 
شدن، عبور از بحران میانسالی، 
طالق گرفتن، بازنشسته شدن، 
زندگی در دوران سوم، باشکوه 
مردن و پس از مرگ از عناوین 
اصلی این کتاب هستند.کتاب 
با ۲6۲ صفحه، شمارگان هزار 
و ۵00 نسخه و قیمت ۱۲ هزار 

تومان منتشر شده است.
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 جایی برای زندگی 
در اکران 

شعر خوانی ایرج زبردست 
در آسمان سپاهان 

»جایی برای زندگی«، آخرین مستند ساخته محسن استاد علی برای اولین بار 
در اصفهان اکران شد. محسن استاد علی مستند سازدرحاشیه اکران ، اظهار 
داشت: آخرین مستندم با عنوان »جایی برای زندگی« که در اصفهان براي اولین 
بار روي پرده رفت، موضوعي اجتماعی داشت که با استقبال خوبي در اصفهان 
روبه رو ش��د. وي با اش��اره به این که  در حال حاضراعتیاد بالی جان بیش تر 
جوانان شده اس��ت بیان کرد: »عادت می کنیم« معضل های جامعه را نشان 
می داد ومن با ساخت این فیلم  با موضوع دختران فراری خواستم عدم ارتباط 
خانواده با فرزندان را نشان دهم که تا حدودی موفق بودم.این مستند ساز درباره 
موفقیت هاي این فیلم گفت : این فیلم جایزه جشنواره فیلم پلیس، جشنواره 

آوینی و بهترین کارگردانی خانه سینما را از آن خود کرده است.

ایرج زبردست رباعی س��را بعد از ۱۲ س��ال در اصفهان ، با حضور در یک شب 
 شعر به شعر خوانی می پردازد.کانون ادبی دانشگاه صنعتی دانشگاه اصفهان  از

 ایرج زبردست برای شعر خوانی دعوت به عمل آورده است.
ایرج زبردست درباره حضورش در این ش��ب شعر گفت: سال هاست خیره به 
آن ابتدای دور ، خیره به آن راوی جاری ، با خلوتی سرشار، مشغول ازل نویسی 

رباعی و سطر خوانی کاتبان دریا زاد معنا هستم.
وی گفت: سال هاست به ندرت توانس��ته ام از خاک عبیرآمیز شیراز دل  جدا 
کنم ، به ندرت در نشست و شبی آغشته به ش��عر و شاعران  واژه نوش ، هوای 
خلوت را عوض کرده ام . آخرین بار به صورت رسمی در یاد روز اعجاز روزگار 

حافظ بزرگ ، رباعی و حواس خوانش را صدا زده ام.

نمایش

اتاق مستند فیلم س��از در ادامه برنامه های خود این هفته آثاری از لقمان خالدی  
درباره زندگی دو شاعر معاصر ایرانی ،نمایش می دهد. 

مستند »و من مسافرم«درباره زندگی س��هراب سپهری از نوجوانی و جوانی است. 
شاعری که فیلم ساز معتقد است همیشه یک رابطه عاطفی خاص با او داشته است 
و با توجه به این که خیلی ها در مورد شخصیت و آثارش نظر و ایده داشتند به دنبال 
پیدا کردن روشی بوده که مخاطب را جذب کند و روایت جدیدی از زندگی سهراب 

به مخاطب عرضه کند. 
کارگردان در این فیلم س��عی کرده توسط چند ش��خصیت که در کاشان زندگی 
می کنند، سهراب را بازشناس��ی کند و میزان تاثیر شعر و فکر سهراب را بر زندگی 
آن ها نش��ان دهد. او سراغ کتابی در کتابخانه کاش��ان رفته و سه نفر از کسانی که 

این کتاب را به امانت گرفته بودند، پیدا و با آن ها 
صحبت کرده است. در واقع این فیلم سعی دارد از 

نگاه آدم های عادی سهراب را بشناساند. 
 وی در ای��ن باره م��ی گوی��د: ایده ای��ن فیلم از 

هشت کتاب سهراب سپهری بود. 
در لیس��ت امانت گیرنده های کت��اب در یکی از 
کتابخانه های کاشان دنبال آدم هایی می گشتم 
که این کتاب را امانت گرفتند و از یک لیست دو 
سه نفر را انتخاب کردم برای مصاحبه؛ یکی از آن 
ها نابینا بود، یکی معمار و یکی نقاش فرش. من 

از زاویه دید آن ها سهراب را نشان دادم و تاثیراتی 
 که شعرهای س��هراب در زندگی آن ها داشته را 

به تصویر کشیدم.
 لقمان خالدی در باره نگاه س��اده فیلم به موضوع 
گفت: سعی من بر این بود که سادگی شعر سهراب 
در قاب تصاویر به نمایش در آید. تصاویر ساده ای 
در کنار تابلوهای س��هراب خودش را نشان دهد. 
تالش کردم س��ادگی تصاویر با س��ادگی سهراب 
گره بخورد. تابلوها را نگاه کردم بعد ش��عرهایش 
را خواندم و س��عی کردم تصاویر را با س��اده ترین 

حالت ممکن قاب بندی کنم.دوست داشتم سادگی نگاه سهراب خودش را بیش تر 
 نشان دهد. لقمان خالدی همچنین در فیلم دیگرش »سطرهای سفید« به قیصر 

امین پور و داستانی که یک روز قبل از مرگ قیصر اتفاق افتاده می پردازد.
» ۷ آب��ان ۱۳۸6، این روز کج��ا بودم و چ��ی کار می کردم؟ اگر من می دونس��تم 
 توی ای��ن تاریخ فرداش می می��رم کجا را ب��رای بودنم انتخاب می ک��ردم؟ «فیلم

 »سطرهای سفید«بر اساس داس��تانی در یک روز قبل از مرگ قیصر امین پور در 
۷ آبان ۱۳۸6 ساخته ش��ده و به این بهانه روحیات این ش��اعر معاصر را به تصویر 

می کشد.  
عالقه مندان می توانند امروز ساعت ۱۸  بعدازظهربرای تماشای این فیلم ها به اتاق 

مستند فیلم ساز اصفهان مراجعه نمایند.

امروز نمایش داده می شود؛

» و من مسافرم« و» سطرهای سفید« در اتاق مستند فیلم ساز

روبان قرمز

فقدان جامعه آماری در هنر
جمال نوروزباق�ری - یکی از بزرگ ترین دس��تاوردهای 
قرن بیس��تم با توجه به نزدیک ش��دن به جامع��ه جهانی و 
شکس��تن مرزهای جغرافیایی؛ طرح جامعه آماری بر اساس 
 نیاز روز جوامع بود. این دستاورد علمی از این جهت مهم جلوه

 می کرد که خواسته ها، داشته ها، برنامه ها و نیاز های جوامع 
را با نگاهی علمی و دقیق برای سیاست گذاران و برنامه ریزان 
خرد و کالن مش��خص می کرد ت��ا نیازها رص��د و برای آن 
ها تعریفی مش��خص ارایه شود. این مس��اله در قرن بیستم 
 توانس��ت بس��یاری از کش��ورهای جهان را در جهت نیل به
  خواس��ته های ش��ان کمک کند و معنای توس��عه یافتگی

 بر مبنای همی��ن جامعه آم��اری، امروز در گفت��ه مان روز 
بین المللی قرار گرفته است.همین نگاه آماری حتی بعدها به 
عنوان ابزار جنگ سرد قرار گرفت و واژگانی همچون تهاجم 
فرهنگی زاییده همین موضوع است. در پیش و پس از انقالب 
اس��المی ایران، جدا از موضوع س��رانه مطالعه که آن هم در 
مسایل اجتماعی دیده شده است؛ تاکنون شاهد جامعه آماری 
در مقوالت فرهنگ و هنر نبوده ایم. همین موضوع باعث شده 
 تا هرگز در برنامه های کالن دولت ه��ا، مقوله فرهنگ و هنر

 به عنوان یکی از ش��اخص های اصل��ی در برنامه ریزی کالن 
جامعه قرار نگیرد. امروز نیاز جامعه ایرانی از لحاظ تولید آثار 
هنری اعم از فیلم، نمایش موس��یقی، هنرهای تجسمی و... 
مشخص نیس��ت. از طرفی دیگر کمبودهایی همچون نبود 
مکان نمایشگاهی، تعداد صندلی سینما، تئاتر و موسیقی،تیراژ 
کتاب و مجالت نیز پوشیده مانده است. همین موضوع امروزه 
بیانگر این مس��اله اس��ت که مدیران مقطعی حوزه فرهنگ 
و هنر چرا نتوانس��ته اند با برنامه ریزی کالن، افق مشخصی 
برای فرهنگ و هنر ترس��یم کنند.اگر در نظر بگیریم وقتی 
که از جمعیت س��ینما رو جامعه، آماری وجود نداشته باشد، 
چگونه یک مدیر سینمایی می تواند برای زیرساخت ها، تهیه 
 تجهیزات، تولید، اکران و... برنامه ریزی کالن داش��ته باشد. 
از س��ویی دیگر وقتی آماری از خود جامعه سینمایی اعم از 
نیروهای بالقوه و فارغ التحصیل وجود نداشته باشد، این مدیر 
سینمایی چگونه می تواند برای آن ها در زمینه اشتغال زایی 
برنامه ریزی کند.این موضوع حتی در س��طح میانی جامعه 
سینمایی هم دچار اش��کال خواهد بود و سینماگر به عنوان 
کسی که اثری هنری برای ارتقای سطح فرهنگی و حتی شکل 
تفننی آن برای جامعه تولید می کند، نمی داند برای چگونه 
مخاطبی و با توجه به کدام نیاز باید اثر تولید کند. این مثال 
می تواند در دیگر حوزه ها همچون هنرهای تجسمی، تئاتر، 
موس��یقی و ادبیات باتوجه به ویژگی این هنرها قابل تسری 

باشد و همین امر نشانگر عمق فاجعه است .

مسوول س��ایت بین المللی و مجموعه 
آث��ار ویدی��و آرت در مرک��ز اصفهان، 
 گفت: نمایش عمومی و گسترده تر آثار 
ویدیو آرت در شهر اصفهان اقدام بسیار زیبایی است اما برخالف 
اصرارهای مکرر، ش��هرداری اصفه��ان تاکنون اجازه اس��تفاده 
 از تلویزیون های ش��هری و دیوارهای ش��هر ب��رای نمایش هنر

 ویدیو آرت را نمی دهد.فرشته عالمشاه، هنرمند اصفهانی و بانی 
اولین و تنها سایت بین المللی ویدیو آرتیست ها در گفت وگو با 
زاینده رود اظهار داشت: اعضای فعال در سایت ویدیو آرت، تیمی 
از هنرمندان خارجی و داخلی هس��تند که از تمامی کشورهای 
جهان، گرد یکدیگر جمع شده و در زمینه هنر ویدیو آرت فعالیت 
 می کنن��د. آن ها ع��الوه بر ق��رار دادن آثار خود در این س��ایت 

به صورت مجازی با یکدیگر به تبادل اطالعات می پردازند.
وی با تاکید بر این که تیم ویدیو آرت به مرکزیت اصفهان، اولین 
 و تنها س��ایتی اس��ت که به صورت تخصصی در این هنر فعالیت 
می کند، بیان داش��ت: البته تعداد مع��دودی از دیگر گروه های 
فعال در ای��ن زمینه هن��ری نیز در ایران مش��غول ب��ه فعالیت 
 هس��تند اما هیچ کدام از این گروه ها به صورت تخصصی به هنر

 ویدیو آرت نپرداخته اند.
مس��وول س��ایت بین المللی و مجموعه کارهای ویدیو آرت در 
مرکز اصفهان با اشاره به بین المللی بودن نوع فعالیت تیم خود، 

ادامه داد: با وج��ود این که تاکن��ون تالش های بس��یاری برای 
 جذب مخاطب عام و نمایش هنر ویدیو آرت به سایر مردم جهان

داش��ته ایم اما هنوز با قدرت بین مردم وارد نشده ایم. به عبارت 
دیگر هنوز نتوانس��ته ای��م فعالیتی به گس��تردگی آنچه مد نظر 
 داریم، انجام دهیم. وی در این خصوص افزود: در نظر داریم تا هنر

ویدی��و آرت را در ش��هرهای مختل��ف دنی��ا به وی��ژه اصفهان و 
روستاهای اطراف آن به نمایش بگذاریم در واقع هدف از چنین 
اقدامی، بیان و انتقال مفهوم مورد نظر هنرمند ویدیو آرتیست به 
مردم سایر نقاط جهان است.عالمش��اه با اشاره به این که دغدغه 
اصلی تیم ویدیو آرتیست، جذب مخاطب عام است، گفت: مردم، 
مخاطب اصلی هنر هستند. هنر هنرمند نه برای تعدادی مخاطب 
خاص بلکه باید برای مخاطب عام به نمای��ش در بیاید. البته در 
نمایش این هنر به مردم، تنها به منطقه جغرافیایی ایران محدود 
نش��ده ایم و تمام دنیا را پوش��ش می دهیم.وی با بی��ان این که 
تصویر، قوی ترین کالم اس��ت، افزود: زیبایی یک تصویر هنری 
در برداشت های مختلفی است که مخاطبان از یک تصویر واحد 
 دارند. گروهی بر این باور هس��تند که مردم عام��ه، متوجه هنر

 ویدیو آرت نمی ش��وند اما این عقیده به طور قطع اشتباه است. 
مردم عامی اهل ه��ر نقط��ه ای از جهان که باش��ند از یک هنر، 
برداش��ت های متفاوت و گاه جالب توجهی دارند.مسوول سایت 
ومجموعه کارهای ویدیو آرت در مرکز اصفهان با اش��اره به این 

 که نزدیک به دوسال از تشکیل نخس��تین تیم ویدیو آرت ایران 
می گذرد، ادامه داد: در طی این دو س��ال، هنرمن��دان ایرانی و 
خارجی عضو این س��ایت در نق��اط مختلف جهان آث��ار خود را 
 برای عموم مردم به نمایش گذاشته اند و همیشه مورد استقبال 
 قرار گرفت��ه اند.وی ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه اگر م��ردم عامی به

 گالری ها نمی آیند، وظیفه هنرمند اس��ت که هن��ر را به میان 
مردم ببرد، اظهار داشت: قبل از بنیان نهادن نخستین تیم ویدیو 
آرت بین المللی در ایران، آث��ار ویدیو آرت خود را به ش��هرها و 
روس��تاهای اطراف اصفهان برده و با استقبال آن ها مواجه شدم.

عالمش��اه ادامه داد: با یک تلویزیون معمولی، نمایش هنر ویدیو 
آرت را در ش��هرها و روس��تاهای اطراف اصفهان آغاز کردم و با 
بازخورد جالبی مواجه شدم و ش��اید این موضوع انگیزه ای شد 
که با جم��ع کردن هنرمندان فعال ویدیو آرتیس��ت در سراس��ر 
جهان، سرپرس��تی یک گروه بین المللی را ب��ر عهده بگیرم.وی 
با اش��اره به انگیزه باالی هنرمن��دان فعال در تیم بی��ن المللی 
ویدیو آرت ایران بیان داش��ت: متاس��فانه بر خالف این که بارها 
و بارها به ش��هرداری اصفهان پیش��نهاد دادم ک��ه از تلویزیون 
های شهری برای نمایش ویدیو آرت اس��تفاده کنم اما آن ها به 
 دالیل مختلف موافقت نکردن��د و تاکنون موفق به چنین اقدامی 
نشده ام.مسوول س��ایت ومجموعه کارهای ویدیو آرت در مرکز 
اصفهان ادامه داد: نمایش عمومی و گس��ترده تر آثار ویدیو آرت 
در شهر اصفهان اقدام بسیار زیبایی است اما برخالف اصرارهای 
مکرر، ش��هرداری اصفهان تاکن��ون اجازه اس��تفاده از تلویزیون 
 های شهری و دیوارهای شهر برای نمایش این هنر را نمی دهد.

گفتنی است، ویدیو آرت یا هنر ویدیویی شامل داده های صوتی 
 وتصویری اس��ت که ذخیره س��ازی و پخ��ش projection و

 باز خورد اطالعات در آن بس��یار گوناگون اس��ت. این داده ها در 
بسیاری از موارد در زمان متوقف شده، تس��ریع شده یا به عقب 
برگردانده ش��ده زمان واقع��ی بی درنگ یا زمان��ی مجهول معنا 
می یابند.مکان و محیط ارایه اثر و نیز گاه عمل تماشاگر  و بازخورد 
داده های حاصل ازاین تقابل نیز وجوه دیگر آثار ویدیویی هستند.

ویدیو آرت قواعد سینما حتی سینمای تجربی را نیز به رسمیت 
نمی شناسد. چرا که ممکن است آش��کارا فاقد روایت، دیالوگ و 
طرح باشدحتی در دایره تنگ برنامه س��ازی های تلویزیونی هم 
نمی گنجد. هر چند از رس��انه تلویزیون امکانات ایس��تگاه های 
تلویزیونی و حت��ی جعبه تلویزیون به مثابه یک حجم اس��تفاده 
می کند. ویدیو آرت همانگونه که در مرز می��ان تجدید، مفهوم، 
زمان و اجرا زندگی می کند، هنرهای عکاسی دیجیتال، سینمایی، 
اجرایی و خالصه تمامی رسانه های نوین را به خدمت می گیرد و 
این همه یک دستاورد بزرگ دارد. آزادی بی حد وحصر هنرمند، 
ویدیو گاه به تعاریف و باز تعاریف سیاست، جنسیت، هویت های 
فردی و فرهنگ��ی از طریق روایت های خط��ی و غیرخطی نوین 
می پردازد و گاه یکسره به مثابه شعری چند وجهی عمل می کند. 
گاه به بدن هنرمند و اجرای اومی پردازد و گاه به تماشاگر، حضور 

او و  واکنش های فیزیکی او... .

بودن یا نبودن ویدیو آرت در هنر شهر اصفهان

هنرمند هنر را به میان مردم می برد

گروه
 فرهنگ و هنر 
زاینده رود 

گ�روه فرهن�گ وهن�ر زاین�ده رود - زه��را دری 
نویس��نده، ش��اعر و طنز پرداز اصفهانی اوضاع این روزهای 
کتاب را چندان مس��اعد ندیده و معتقد اس��ت بای��د نگاه و 
اقدامات اساس��ی در این زمین��ه انجام ش��ود.این طنز پرداز 
گف��ت: وضعیت کت��اب در ح��ال حاضر پرس��یدن ن��دارد؛ 
 موقعیت نش��ر، مخاط��ب و ... هم��ه چیز را نش��ان می دهد! 

وی با اش��اره به کیفیت پایی��ن برخی کتب موج��ود در بازار 
کتاب ادامه داد: ما با حجم زیادی از کتاب های ش��بیه به هم 
مواجه هس��تیم. کتاب هایی که بیش تر سفارش��ی هستند 
و خالقیت و ن��گاه نو کم ت��ر در آن ها دیده می ش��ود؛ حتی 
 در فهرس��ت منابع برخی از ای��ن کتاب ها آث��ار معتبر دیده 
نمی شود و برخی ش��ان ارزش یک مقاله را هم ندارند. کتاب 
هایی که بیش تر کپی پیست هستند و حرف قبلی ها را منتقل 
 می کنند بدون این که تفسیر تازه ای برای خود داشته باشند. 
وی گف��ت: دلی��ل اصل��ی ای��ن نقیص��ه ه��م نداش��تن 
قوانین درس��ت ب��رای ممی��زی و ع��دم دان��ش و تخصص 
ممی��زان اس��ت. متاس��فانه با ای��ن وضعی��ت و ش��رایطی 
 ک��ه در بس��یاری از م��وارد رابط��ه ها ج��ای ضابط��ه ها را

  گرفته اند، نم��ی توان انتظار تحول در وادی نش��ر داش��ت! 
زهرا دری همچنی��ن در رابطه با ویژگی های یک نویس��نده 
گفت: به نظر من حتی کس��ی که یک خط می نویس��د  باید 
روحیه انتقادپذیری داشته باشد و عاشق نوشتن باشد اما این 
روزها بیش تر برای شهرت و گاهی هم مسایل مالی دست ها 
به قلم می رود و کم تر رسالت اصلی نویسنده حفظ می شود. 

گروه فرهن�گ وهن�ر زاین�ده رود - مدی��ر کل فرهنگ 
وارشاد اس��المی اس��تان اصفهان با معاون توس��عه مدیریت 
 و منابع انس��انی اس��تانداری اصفهان دیدار وگفت و گو کرد.

حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی در این نشست با اشاره 
به راه اندازی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان 
در تابس��تان جاری، کمبود فضای فیزیکی را یکی از مشکالت 

اساسی این اداره دانست .
وی با اش��اره به این که اغلب مراجعان ب��ه اداره کل فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی از اصحاب فرهنگ وهنر هستند افزود:الزم است

 اداره کل دارای امکانات و فضای مناس��ب جهت ارایه خدمات 
بهتر و بیش تر به این عزیزان باشد.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح کرد:در 
نظام جمهوری اسالمی ایران همه فعالیت ها درراستای کرامت 
مردم و ارباب رجوع است و برما نیز الزم است  تا حد توان برای 
کرامت افراد مراجعه کننده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان  بکوشیم .وی خاطر نش��ان کرد:برخی ادارات فرهنگ 
وارشاد اسالمی در شهرستان های استان اصفهان نیز از فضا و 
امکانات مناسب برخوردار نیستند.حجت االسالم والمسلمین 
قطبی اظهارداشت: اس��تفاده از برخی از فن آوری های نوین 
ارتباطی و رس��انه های دیجیتال نیز امروزه ازضروریات است 
و موجب تسریع و تسهیل امور می ش��ود که اداره کل فرهنگ 
وارشاد اسالمی استان اصفهان و ادارات فرهنگ وارشاد اسالمی 
 شهرستان های اس��تان  الزم اس��ت به برخی از این امکانات و 

فن آوری ها تجهیز شوند.

طنز پرداز اصفهانی:  

وضعیت کتاب در حال حاضر پرسیدن ندارد 
تجهیز فرهنگی 

بررسی کمبود فضا و امکانات در اداره کل فرهنگ و ارشاد 

جشنواره فیلم فجر



چهره  روزیادداشت

در گوشی

اخبار کوتاه

 شکست شهرداری تبریز  
ازتیم والیبال باریج اسانس  

در هفته هفتم لیگ برتر والیبال کشور، تیم باریج اسانس در کاشان 
به مصاف تیم ش��هرداری تبریز رفته و موفق شد این تیم را با نتیجه 
3 بر صفر شکست دهد.شاگردان مصطفی کارخانه که هفته گذشته 
خود را با شکست در مقابل شهرداری ارومیه به پایان رسانده بودند، 
در این هفته توانستند سه امتیاز شیرین این بازی را از آن خود کنند.

باریج اسانس در سه ست متوالی موفق شد با نتایج 25 بر 18، 25 بر 19 
و 25 بر 15 و نتیجه کل 75 بر 52 میهمان خود را با شکست بدرقه کند.

رونالدو برای چهارمین بار ازدواج کرد
رونالدوی برزیلی که 37 ساله اس��ت برای چهارمین بار ازدواج کرد.

 رونالدو که دو س��ال قبل به دلیل چاق��ی بیش از ان��دازه از فوتبال 
کناره گیری کرد، برای چهارمین بار ازدواج کرده اس��ت. همسر وی 
27 ساله و یک مدل برزیلی اس��ت. بر پایه گزارش ساکرنت، مهاجم 
پیشین تیم های بارس��لونا، اینتر، میالن و رئال مادرید در 98 بازی 
ملی 62 گل به ثمر رسانده است. رونالدو که یکی از دست اندرکاران 
برگزاری رقابت های جام جهانی 2014 برزیل است، ظرف 18 سال 

برای چهارمین بار است که ازدواج می کند

تشییع پیکر پدر احمدرضا عابدزاده 
در اصفهان

پیکر پدر احمدرضا عابدزاده، دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال امروز 
در اصفهان تشییع می شودوپس از آن در باغ رضوان اصفهان تدفین 
می شود.در این مراس��م برخی از چهره های فوتبالی اصفهان حضور 
می یابند و برای تسلیت به احمدرضا عابدزاده، پیکر مرحوم عابدزاده 
را تدفین می کنند.عقاب آسیا در غم از دست دادن پدرش به سوگ 
نشست.علی پروین و علی دایی درگذش��ت پدر احمد رضا عابدزاده 
را به او تسلیت گفتند.پدر دروازه بان اسبق تیم ملی روز گذشته و به 
هنگام عمل جراحی قلب دار فانی را وداع گفت.به همین مناس��بت 
علی دایی سرمربی پرسپولیس و علی پروین عضو هیات مدیره این 
باش��گاه در پیامی که در سایت پرسپولیس منتش��ر شده است این 

ضایعه را به عقاب آسیا تسلیت گفتند.

 برای آن ها که به فیس بوک مسی
 حمله می کنند

ایرادی ندارد، دور هم جمع هستیم و با هم می گوییم و می خندیم. اگر دید 
ما این است که فقط خودمان هستیم و خودمان را می بینیم، اشکالی ندارد. 
می توانیم شوخی کنیم و هر حرفی که دوست داریم بزنیم اما قضیه با چیزی 
که فکرش را می کنیم، فرق دارد. این جا صفحه شخصی یک آدم معمولی 
نیست؛ صفحه شخصی لیونل مسی س��تاره آرژانتینی فوتبال دنیاست. 
بازیکنی مودبی که وقتی با کف پا روی انگشتش می روند، هیچ نمی گوید. 
وقتی با تکل از پشت و از عمد او را می زنند، دوباره هیچ نمی گوید. از مسی 
به یاد نداریم، به کسی توهین کرده باشد، به تماشاگران، مربیان، بازیکنان 
حریف، خبرنگاران و حتی مردم عادی. رفتار مسی، مثل رفتار یک بازیکن 
معمولی است و در زمین هیچ گاه کسی احساس نمی کند با بهترین بازیکن 
دنیا روبه روست. رفتار او مغرورانه نیست و همیشه متواضع برخورد می کند. 
این پیش زمینه ای از تصویری است که همه از مسی در ذهن داریم اما آیا 
به این تصویر احترام می گذاریم؟!بعد از پایان مراسم قرعه کشی، در حالی 
که معلوم نیست مسی کجاست و چه می کند، عده ای از طرفداران ایرانی 
به سوی صفحه اجتماعی این بازیکن هجوم می برند و هر چه که دوست 
دارند برایش می نویسند؛ مشابه اتفاقی که پس از برد تاریخی والیبال ایران 
مقابل ایتالیا اتفاق افتاد. وقتی در چند دقیقه، ه��زاران هواداران ایرانی به 
صفحه شخصی زایتس��ف س��تاره این تیم هجوم بردند و هر چه دوست 
داشتند نوش��تند و باعث ش��دند او موضع بگیرد و برای »تمام ایرانی ها« 
 بنویسد: »متاسفم که بزرگ ترین تفریح ایرانیان، توهین به دیگران است!«

 این جاست که می گویند تر و خش��ک با هم می سوزند. این مصداق بارز 
همان چند صد تماشاگری است که بین هزاران تماشاگر هر چه از دهانشان 
در می آید می گویند و باعث می شوند جو یک ورزشگاه مسموم شود. همین 
امروز و فرداست که احتماال لیونل مسی هم به هجوم ایرانی ها به صفحه 
شخصی اش واکنش نشان دهد و چیزی بنویسد که به جای خنده، برای 
خود گریه کنیم. به طور قطع با ش��ناختی که از مسی داریم، او محترمانه 
پاس��خ این کامنت های بعضا بی ادبانه و توهین آمیز را می دهد. فراموش 
نکنیم ما مردمانی هستیم که خود مقابل توهین، شدیدترین واکنش ها را 
نشان می دهیم و در ورزشگاه به خاطر حرکت فالن بازیکن در مسابقه رفت، 

انواع الفاظ زشت را در بازی برگشت به او می خورانیم.
ایرادی ندارد، می توانیم همچنان دور هم خوش باشیم و به دیگران توهین 
کنیم اما فردا روزی که جواب مان را دادند، بهتر است دهان مان را ببندیم 
و الم تا کام حرف نزنیم. همیشه می گوییم ایرانی به ادبش معروف است و 
به فرهنگش اما این کاری که امروز ما می کنیم، نه نشان از ادب دارد و نه 

نشان از فرهنگ.

پروژه ورزشگاه نقش جهان از 
اولویت های مهم دولت یازدهم

هوشنگ خندان دل  /معاون وزیر کشور 

در حال حاضر پروژه های کالن عمرانی بس��یاری در تمام نقاط کش��ور 
وجود دارد که تکمیل آن بس��یار فراتر از توان مالی وزارت کشور است.به 
 نظرمن پروژه های عمرانی کشور بایداولویت بندی شوند و پروژه ورزشگاه

 نقش جهان اصفهان از پروژه های مهم کشور است که باید هرچه سریع 
تر به بهره برداری برسد. در ماه های اخیر شاهد سرعت دادن به عملیات 
اجرای این پروژه هستیم که در 
آینده ای نزدیک بخش هایی از 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
به بهره برداری می رسد.وزارت 
کش��ور در دولت تدبیر و امید 
سعی می کند که زمینه استفاده 
از تجربه اصفهان را برای دیگر 

شهرهای کشور فراهم کند.

حریف اصلی ایران در رده سوم؛

 نگاهی به گران ترین 
و ارزان ترین گروه ها

قرعه کش��ی مس��ابقات جام جهانی 2014 برزیل در حالی 
روز جمعه انجام ش��د که طبق آخرین مطالعات پژوهش��ی 
 ارزش کل تیم ه��ای حاض��ر در ای��ن مس��ابقات ح��دود 
8 میلیارد دالر اس��ت. تیم های برزیل، اسپانیا و آرژانتین به 
ترتیب در رده های اول تا س��وم گران ترین تیم ها قرار دارند.

بعد از قرعه کشی مس��ابقات جام جهانی 2014 برزیل یک 
مطالعه تحقیقاتی توسط شرکت پلوری برزیل نشان داد که 
ارزش کل بازیکنان 32 تیم حاضر در مسابقات جام جهانی 
7 میلیارد و 775 میلیون دالر اس��ت.بر این اساس تیم های 
برزیل، اسپانیا و آرژانتین در رده های اول تا سوم قرار دارند. 
همچنین تیم های آلمان و ایتالیا در رده های بعدی هستند. 
این در حالی است که طبق اعالم این شرکت، تیم کاستاریکا 
در انتهای این جدول ق��رار دارد.ارزش بازیکنان تیم برزیل 
در این مطالعه تحقیقاتی حدود 677 میلیون دالر تخمین 
زده شده اس��ت. اس��پانیا نزدیک ترین تعقیب کننده برزیل 
با ارزش 670 میلیون دالر اس��ت. آرژانتی��ن هم به رهبری 
 لیونل مس��ی با ارزش تقریب��ی 620 میلی��ون دالر در رده

 سوم است.
طبق گزارش این شرکت، گروه G ش��امل تیم های آلمان، 
پرتغال، غنا و ایاالت متحده گران ترین گروه این مس��ابقات 
اس��ت که ارزش آن به ی��ک میلی��ارد و 202 میلیون دالر 
می رس��د. همچنین گروه C که تیم های ژاپن، ساحل عاج، 
یونان و کلمبیا در آن حض��ور دارند، کم تری��ن ارزش را در 
میان گروه های حاضر به مبلغ 687 میلیون دالر داراست.در 
این گزارش اش��اره دقیقی به تیم ملی فوتبال ایران و ارزش 
بازیکنان این تیم نش��ده اس��ت. با این حال برخی تیم های 
مطرح فوتبال دنیا بیش تر از تیم ه��ای گمنام مورد توجه و 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. شاگردان کارلوس کی روش 
 در گروه شش��م بیس��تمین دوره رقابت های جام جهانی با 
تیم های آرژانتین ، بوسنی و هرزگووین و نیجریه هم گروه 

است.
اما ستاره ایران کدام بازیکن است؟

در تیم ملی ایران هم یکی از بازیکنان به عنوان ستاره ای که 
در جام جهانی درخش��ش خواهد داشت معرفی شده است.

مسعود شجاعی عضو تیم دسته دومی الس پالماس اسپانیا 
ستاره تیم ملی ایران معرفی شده است که در این میان نقش 
ستاره ها در ارایه فوتبال مورد پسند، بسیار  تاثیر گذار است.

زاویه 

6
انتصاب در شنای استان 

محمدحسین مجتهدی به عنوان مربی تیم شنای عموم استان اصفهان منصوب شد. به پیشنهاد کمیته 
فنی شنا مقرر گردید محمد حسین مجتهدی استاد برجسته دانش��گاه اصفهان و از مدرسین رسمی 

فدراسیون شنا هدایت تیم شنای عموم استان را بر عهده گیرد.

همزمان��ی دیدارهای تیم ه��ای مل��ی والیب��ال و فوتبال در 
رقابت های لیگ جهانی و جام جهانی موجب می شود تا بازهم 

تب داغ ورزش ایران را فرابگیرد.
لیگ جهان��ی والیب��ال در س��ال 2014 دقیق��ا در برهه ای از 
زمان برگزار می شود که ش��اید توجه خیلی از مردم جهان به 
رقابت های جام جهانی فوتبال اس��ت؛ جایی ک��ه 32 تیم برتر 
دنیا باهم رقابت می کنند و بدون شک میلیاردها نفر از طریق 

تلویزیون بازی ها را پیگیری خواهند کرد.
با این حال تب ورزش و مخصوصا دو رش��ته فوتبال و والیبال 
که ترکیب آن ها رشته ای به نام »فوتوالی« را ایجاد کرده است 
کشور را فراخواهد گرفت، البته این بار هر کدام به تنهایی؛ تیم 
ملی والیبال در لیگ جهان��ی و تیم ملی فوتبال در جام جهانی 

2014 برزیل!
تداخل زمان��ی دو رویداد مه��م یعنی لیگ جهان��ی والیبال و 
 جام جهان��ی فوتبال برای م��ردم ایران اهمی��ت باالیی دارد و

 بدون ش��ک آغاز این دو پیکار مهم بازهم تب داغ ورزش را به 
کشور می آورد. مردم ایران در هر دو رشته امیدوارند تیم های 
ملی شان نتایج خوب کسب کند تا شور و نشاط اجتماعی هم 
باال برود. مرحله مقدماتی از دوم خردادماه س��ال 1393 آغاز 
می شود و تا 15 تیرماه س��ال 93 ادامه خواهد داشت؛ این در 
حالی است که جام جهانی فوتبال که به میزبانی برزیل برگزار 

خواهد شد از تاریخ 21 خرداد تا 21 تیرماه ادامه خواهد داشت.
لی�گ جهان�ی والیب�ال؛ ش�اگردان والس�کو

 در جمع بزرگان
بر اس��اس اعالم دپارتمان لیگ جهانی مرحله مقدماتی لیگ 
جهانی والیبال سال 2014 در هفت هفته برگزار می شود و هر 
تیم 12 مسابقه برگزار خواهد کرد که در مجموع، در شش بازی 

مهمان و در شش بازی میزبان خواهد بود.
لیگ جهانی والیبال سال 2014 با حضور 28 تیم در سه گروه 

برگزار می شود که گروه بندی آن به قرار زیر است:
گروه یک

دسته A: ایران، برزیل، لهستان، ایتالیا
دسته B: روسیه، امریکا، بلغارستان، صربستان

گروه دو
دسته C: بلژیک، کادانا، استرالیا، فنالند
دسته D: آرژانتین، آلمان، فرانسه، ژاپن

دسته E: هلند، کره جنوبی، پرتغال، جمهوری چک
گروه سه

دسته F: تونس، ترکیه، کوبا ، اسپانیا
دسته G: پوتوریکو، چین، اسلواکی و مکزیک

بر اس��اس تصمیم دپارتمان لیگ جهانی والیبال در نشس��ت 
لوزان سوییس، تیم های شرکت کننده در دور مقدماتی لیگ 

جهانی با حریفان خود چهار بازی خواهند داشت که دو بازی 
در خانه و دو بازی در کشور حریف برگزار می شود.

ک�ی روش ش�اگردان  فوتب�ال؛  جام جهان�ی 
 در فکر صعود

کم تر از شش ماه تا آغاز بیستمین دوره رقابت  های جام  جهانی 
مراسم قرعه  کشی رقابت  های جام جهانی برگزار شد و 32 تیم 

حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.
نکته جالب این گروه بندی حضور چهار تیم پر قدرت اروگوئه، 
ایتالیا، انگلیس و کاس��تاریکا در گروه D است، اما ایران پس 
از یک دوره غیبت در رقابت های جام جهان��ی در این دوره از 
رقابت ها با تیم های آرژانتین، نیجریه و بوسنی هم گروه است.

گروه بندی رقابت های جام جهانی به این شرح است:
گروه A: برزیل، کامرون، مکزیک، کرواسی

گروه B: اسپانیا، شیلی، استرالیا، هلند
گروه C: کلمبیا، ساحل عاج، ژاپن، یونان

گروه D: اروگوئه، کاستاریکا، ایتالیا، انگلیس
گروه E: سوئیس، اکوادور، هندوراس، فرانسه

گروه F: آرژانتین، نیجریه، ایران، بوسنی
گروه G: آلمان، غنا، امریکا، پرتغال

گروه H: بلژیک، الجزایر، کره جنوبی، روسیه
برنامه بازی های ایران در جام جهانی فوتبال

پس از انجام قرعه کشی رقابت های جام جهانی بیستم برنامه  
این رقابت ها نیز اعالم شد و به این ترتیب تیم ایران زمان بازی های 
خود را نیز شناخت.ایران که در گروه شش رقابت ها باید با تیم های 
آرژانتین، نیجریه و بوس��نی روبه رو ش��ود باید در روز نخست 16 
ژوئن )26 خرداد( س��اعت 21:30 به وقت ایران در شهر کوریتیبا 
و در ورزش��گاه دا بایکس��ادا به مصاف تیم ملی نیجریه برود.شش 
روز بعد ایران ساعت 18:30 در ورزش��گاه استادیو مینیرو شهر 
بلوهوریزونته به مصاف آرژانتین و مردان س��ابیا خواهد رفت و 
سرانجام بازی آخر ایران نیز 25 ژوئن )4 تیر( ساعت 19:30 در شهر 
سالوادور و ورزشگاه فونته نوا برابر بوسنی خواهد بود. این درحالی 
اس��ت که تیم ملی والیبال ایران روز نهم خردادماه و در هفته دوم 
این رقابت ها در نخستین بازی خود در ایتالیا به مصاف این کشور 
می رود و یازدهم خردادماه نیز بازی دوم خ��ود در برابر این تیم را 

برگزار می کند.
برنام�ه کامل بازی ه�ای دور مقدمات�ی لیگ جهانی   

والیبال
 )اسامی تیم های میزبان اول آمده است(

2و 4 خرداد: برزیل – ایتالیا
9 و 11 خرداد: برزیل – لهستان، ایتالیا – ایران

16 و 18 خرداد: برزیل – ایران، ایتالیا – لهستان
23 و 25 خرداد: لهستان – ایتالیا، ایران – برزیل

30 خرداد و یک تیر: ایران – ایتالیا، لهستان – برزیل
6 و 8 تیر: ایران – لهستان

13 و 15 تیر: ایتالیا – برزیل، لهستان – ایران

تب داغ ورزش در خرداد 93

»فوتوال« در ایران به اوج می رسد!
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افتتاحیه جشنواره 
فرهنگی ورزشی امامت

 پرویز مظلومی س��رمربی مس کرمان در مورد ش��رایط تیم اش در لیگ برتر 
می گوید: »از وقتی که من آمدم 8 تا بازی انجام دادیم که حاصل آن 2 باخت 
بوده و در 6 بازی دیگر نباختیم و حتی برد هم به دست آوردیم. کارمان خیلی 
سخت اس��ت. با جرثقیل هم که می خواهیم بیاییم باال، نمی شود. ولی ناامید 

نیستیم و تالش مان را می کنیم.«
مظلومی ادامه می دهد: »ایرانی ها نش��ان داده اند می توانند در شرایط سخت 
گلیم خود را از آب بیرون بکش��ند. با قرعه س��ختی که به ایران خورده باید به 
خاطر اسم ایران همه تالش مان را بکنیم. باید اولویت  همه، تیم ملی باشد. باید 
از »منم منم ها« جدا شویم و تیمی فکر کنیم. لیگ برتر و لیگ قهرمانان یا هر 
مسابقه دیگری، اهمیت دارد اما تیم ملی در اولویت است. در دو سه ماه پایانی 
سرمربی باید بازیکنانش را داشته باشد. چیزی مهم تر از این نیست که ایران 

در آن بازی ها موفق شود.«

مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی امامت بسیج کشور امروز  ساعت 19 
در سالن مجموعه ورزشی پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد.

جشنواره فرهنگی ورزشی امامت بسیج کشور به میزبانی اصفهان در رشته های 
والیبال و فوتسال ویژه آقایان برگزار می شود.

آغاز مراسم افتتاحیه تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید می باشد،سرود جمهوری 
اسالمی ایران توسط گروه موزیک س��پاه صاحب الزمان )عج(نواخته خواهد 
شد.پس از سرود جمهوری اسالمی ایران مدیحه سرایی به مناسبت ماه صفر 
 برگزار می شود.سردار سلیمانی فرمانده سپاه صاحب الزمان اولین سخنران 
می باشد که به ورزشکاران بسیجی خوش آمد خواهد گفت.پس از سخنرانی 
سردار سلیمانی باستانی کاران بس��یجی به اجرای نمایش خواهند پرداخت.

سردار یزدانی مسوول بسیج ورزش کشور نیز سخنرانی خواهد کرد و در پایان 
رژه تیم ها را شاهد خواهیم بود.

باخت برانشوایگ باحضور90دقیقه ای داوری
تیم اینتراخت برانش��وایگ در حضور بازیکن ایرانی اش شکست 
دیگری را در رقابت های فوتبال لیگ المان)بوندس لیگا( متحمل 
شد. برانشوایگ در هفته پانزدهم به مصاف هرتابرلین رفت و با نتیجه 

دو برصفر مقابل این تیم شکست خورد.

 سومین شکست ایندیانا  از اوکالهوماسیتی
مس��ابقات بس��کتبال حرف��ه ای آمری��کا ان.بی.ای دوش��نبه گذش��ته 
با پنج دی��دار پیگیری ش��د و در یکی از ای��ن بازی ها اوکالهوماس��یتی 
 تان��در س��ومین شکس��ت ایندیان��ا پیس��رزرا ب��ه ای��ن تی��م تحمیل

 کرد.

افشاگری تبانی در فوتبال انگلیس
درموج جدید افشاگری تبانی6 نفر دستگیر شدند که نام» سم 
سودجی«که س��ابقه بازی در لیگ برتر انگلیس را نیز دارد، به 
 چشم می خورد. افراد دستگیر ش��ده اعضای یک باند تبانی و 

شرط بندی غیرقانونی هستند .

بیک زاده: سوژه شدنم ناراحت کننده نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال پاسخ کرانچار را داد
کارل��وس کی روش، س��رمربی تی��م مل��ی فوتبال ب��ه دنبال 
صحبت ه��ای کرانچ��ار، س��رمربی تی��م س��پاهان مبن��ی 
 بر اجب��ار بازیکنان ب��ه بازی در پس��ت های خ��اص، بیانیه ای

 صادر کرد.
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در بیانیه کارلوس کی روش 
آمده اس��ت: به عنوان یک قاعده کلی، من هیچ گاه توضیحاتی 
که به صورت خصوصی و حرفه ای به بازیکنانم ارایه می کنم را به 
صورت عمومی به رسانه ها اعالم نخواهم کرد و این صحبت های 
 مطرح ش��ده را به عن��وان موضوع��ات داخلی باش��گاه تلقی 

می  کنم.
از س��ویی دیگر باز هم به عنوان یک قاعده کلی، در صورتی که 
مشکل، شک و ش��بهه و یا نگرانی نس��بت به همکارانم داشته 
باش��م، ترجیح می دهم که رو در رو این موضوع��ات را با آن ها 
مطرح کنم و از س��ویی دیگر از نظر دید فنی، ش��دیدا معتقد 
هس��تم که وظیفه من در مقابل بازیکنان��م صداقت و وفاداری 
است و این حق بازیکنان من اس��ت که از تفکرات و توقعاتم و 
 همچنین عقاید من در ارتباط با نقش آن ها در تیم ملی مطلع

 باشند.
در نهایت به عنوان یکی از مهم ترین اصول مربیگری و اخالق 
حرفه  ای، بازیکنی را به تیم ملی دعوت می کنم که شخصامعتقد 
هستم در پستی که به او نیاز است شانس بیش تری برای بازی 

کردن داشته باشد.

 

این مس��اله را مجددا تک��رار می کنم، اگر بازیکنی در پس��تی 
که تیم ملی ب��ه او نیاز دارد بتواند بازی کن��د، هم برای او و هم 
برای تیم ملی بهتر خواه��د بود. موضع من کام��ال متفاوت از 
 آن هایی اس��ت که با بی احترام��ی و برخوردهای غیرحرفه ای

 رفتار می کنند.
کرانچار سرمربی تیم فوتبال سپاهان پنج شنبه گذشته بعد از 
تساوی تیم اش مقابل اس��تقالل گفت: می خواهم حقیقتی را 
برمال کنم کی روش به بازیکنان گفته اگر در پست موردنظرم 

بازی نکنید جام جهانی را از دست می دهید.

سوژه شدنم ناراحت کننده نیست
مدافع تیم مل��ی فوتبال ایران گف��ت: فعال که من ب��ه یکی از 
 سوژه های جام جهانی تبدیل شده ام و از این موضوع ناراحت

 نیستم.
پس از هم گروه ش��دن تیم های ملی فوتبال ایران و آرژانتین 
درجام جهانی 2014 برزیل، هاش��م بیک زاده ک��ه احتماال با 
تش��خیص کارلوس کی روش مامور مهار لیونل مس��ی ستاره 
 آرژانتین��ی فوتبال جهان خواه��د بود، به یکی از س��وژه های

 جام جهانی تبدیل شده است.

اخیرا برخی کاربران اینترنتی، مطالبی را در صفحات اجتماعی 
لیونل مس��ی در خصوص دیدار تیم های آرژانتی��ن و ایران و 
تقابل احتمالی ای��ن بازیکن و هاش��م بیک زاده نوش��تند که 
سبب ناراحتی مسی شده است. هاشم بیک زاده اظهار داشت: 
از صحبت هایی که در باره من می ش��ود ناراحت نمی ش��وم و 
فقط به آن ها می خن��دم. برای همه ما مهم این اس��ت که در 
 جام جهانی 2014 برزیل درکنار یکدیگر عملکرد قابل قبولی

 داشته باشیم.
وی ادام��ه داد : خوش��بختانه در گروه��ی ق��رار گرفتی��م که 
نمایندگان س��ه قاره در آن حضور دارند و می توانیم با تصمیم 
 کادر فنی، ش��بیه س��ازی کرده و با تیم هایی که س��بک بازی 
آن ها مشابه تیم های هم گروه مان )آرژانتین، نیجریه و بوسنی 

و هرزگووین( است بازی کنیم.
مدافع ملی پوش تیم اس��تقالل درباره آخرین وضعیت خود و 
تیم استقالل گفت: در بازی مقابل س��پاهان اصفهان در لیگ 
برتر فوتبال می توانستیم به سه امتیاز مس��ابقه برسیم اما آن 
مس��ابقه هر چه بود به پایان رس��ید و افکار خود را روی بازی 
 مقابل کاسپین قزوین در جام حذفی فوتبال و ادامه لیگ برتر

 متمرکز کرده ایم.
بی��ک زاده اف��زود: مصدمیت م��ن جدی نیس��ت و در صورت 
صالحدی��د کادر فن��ی و امیر قلعه نوی��ی، آماده ب��ازی مقابل 

کاسپین قزوین هستم.

 کرانچار: 
می خواهم حقیقتی 

 را  برمال کنم 
 کی روش به 

 بازیکنان
  گفته

 اگر در پست 
موردنظرم بازی 

نکنید جام جهانی را 
از دست  می دهید

 مس با جرثقیل هم 
نمی تواند باال بیاید 



 بهبود کمی مالیات
در گروخدمات رسانی به مردم است

فرمان��دار شهرس��تان اردل گفت: ارای��ه خدمات مطل��وب و مورد 
 انتظار م��ردم زمین��ه س��از ایج��اد فرهن��گ پرداخت ع��وارض و
  مالیات اس��ت.فیروز خس��روی در مراس��م معارفه ش��هردار شهر

 تازه تاسیس سرخون از توابع این شهرس��تان، اظهار داشت: شرط 
توفیق شهرداری و شورای شهر برنامه ریزی در راستای خلق درآمد 

است.
وی اف��زود: از جمل��ه ظرفیت هایی ک��ه می تواند ب��رای درآمدزایی 
ش��هر س��رخون تاثیرگذار باش��د س��د و نیروگاه کارون 4 اس��ت.

خس��روی خاطرنش��ان ک��رد: خدم��ات خ��وب و م��ورد انتظ��ار 
 م��ردم،  زمینه س��از ایجاد فرهن��گ پرداخ��ت ع��وارض و مالیات

 است.

  پیشرفت 60 درصدی کارخانه
 تولید چادر مشکی در شهرکرد

مدیرکل صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهارمح��ال و بختی��اری از 
 پیش��رفت 60 درصدی کارخانه تولید چادر مش��کی در ش��هرکرد 
خب��ر داد.رحم��ان کرم��ی در نشس��ت کارگ��روه اش��تغال ای��ن 
اس��تان، گف��ت: تولید چ��ادر به عن��وان یک��ی از نیازه��ای خاص 
زن��ان، یک��ی از طرح ه��ای مهم این کش��ور اس��ت.وی اف��زود: در 
 همی��ن راس��تا در مح��ل ش��رکت نس��اجی س��ابق کارخان��ه ای
  ب��ا ه��دف تولی��د چ��ادر مش��کی در اس��تان در دس��ت اح��داث

 است.

 انجام الپاراسکوپی برای 
بیماری های زنان 

یک متخصص زنان و زایمان و نازایی و فوق تخصص الپاراس��کوپی 
در ش��هرکرد گفت: ب��رای اولی��ن ب��ار در چهارمح��ال و بختیاری 
 الپاراس��کوپی پیش��رفته درمان بیماری ه��ای زنان در ش��هرکرد 

انجام شد. 
 ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، 
 مریم نعمتی اظهارداش��ت: برای نخستین بار در اس��تان 35 نفر از

  بیم��اران زن مبتال ب��ه بیماری های کیس��ت تخمدان، مش��کالت 
 رح��م و تولید مث��ل و آندومتریوز )وج��ود س��لول های الیه داخلی

 رحم در خارج از رحم(، میوم )تومور خوش خیم عضالت صاف رحم(، 
 بیماری ه��ای دیواره رحم و چس��بندگی های رحم در بیمارس��تان

 هاجر )س( شهرکرد تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

تولید ساالنه ۲۵0 هزارتن شیر از 
دامداری های استان

معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال 
و بختیاری گفت: س��االنه ۲50 هزارتن ش��یر در دامداری های این 
استان تولید می ش��ود. برزو هیبتیان اظهارداشت: با توجه به این که 
چهارمحال و بختیاری یکی از استان های دامپروری کشور به شمار 
می رود ساالنه ۲50 هزارتن ش��یر در آن تولید می شود.وی افزود: از 
این مقدار تولید در استان، ۲0 هزار تن ش��یر گوسفند و بز در شش 
ماهه نخست سال و ۲30 هزار تن دیگر شیرگاو تولیدی تا پایان سال 
است.هیبتیان تصریح کرد: این استان نسبت به برنامه پنج ساله پنجم 
جلوتر است و پیش بینی می شود در سال جاری ۲0 هزارتن افزایش 
 تولید شیر در استان داشته باشیم.هیبتیان با اشاره به این که در سال  
 60 تن از این ش��یر توس��ط گوس��اله ها مصرف می ش��ود، گفت: از 
۲50 هزار تن شیر تولیدی در س��ال، 65 درصد آن در دامداری های 

روستایی و  35 درصد در گاوداری های صنعتی تولید می شود.

فراخوان انتخاب کتاب سال 
چهارمحال و بختیاری آغاز شد

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختی��اری گفت: 
 فراخ��وان انتخاب کت��اب برتر س��ال در اس��تان برای نخس��تین بار 

آغاز شد.
حسین گنجی اظهار داشت: ایجاد رقابت سالم و پویا بین نویسندگان 
و مولفان استان، ارتقای سطح کمی و کیفی آثار مکتوب و حمایت از 
مولفان و ناشران فعال استان ما را برآن داشت تا با بهره مندی از نظرات 
بهترین اس��اتید در حوزه های ادبیات، الهیات، تاریخ و هنر کتاب برتر 
سال استان را انتخاب کنیم.گنجی، مالک پذیرش کتاب را دارابودن 
مولف و ناشر استانی و تاریخ نشر بر مبنای شناسنامه کتاب عنوان کرد.

اخبار کوتاه
تحقق 112 درصدی تعهد اشتغال کمیته امداد استان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری از تحقق 11۲ درصدی تعهد اش��تغال 
کمیته امداد این استان خبر داد.اظهار داشت: در گذشته پدیده فقر بر اثر عدم وجود فضای کسب 

و کار، صعب العبور بودن مناطق و ...به وجود می آمد، اما امروز شاخصه های فقر تغییر کرده است.
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معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداش��تی، درمانی چهارمحال و بختی��اری گفت: 
بر اساس نتایج به دست آمده در شش ماهه نخست 
امسال، منابع آب شهری به لحاظ میکروبی، ۹۹/0۸ 
درصد و منابع آب روس��تایی، ۹1/۸ درصد مطلوب 
بوده است. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، 
آب آشامیدنی سالم آبی است که هیچ گونه خطر قابل 
مالحظه ای برای سالمت در طول عمر انسان ایجاد 
نکند. همچنین از جنبه های میکروبی، ش��یمیایی، 
ظاهری و رادیولوژیک��ی دارای کیفی��ت مطلوب و 
قابل قبولی باشد.عالوه بر خطرات میکروبی که آب 
آشامیدنی می تواند داشته باش��د، عوامل شیمیایی 
نیز ممکن اس��ت بر کیفی��ت آب آش��امیدنی تاثیر 
داشته باش��د.تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 
از نیازهای اساس��ی ه��ر اجتماعی اس��ت که بدون 
 وجود آن ممکن اس��ت س��المت و بهداشت جامعه 
تحت تاثیر قرار گیرد. تامین این آب سالم و بهداشتی 

می تواند نق��ش اساس��ی در کاهش م��وارد ابتال به 
بیماری های عفون��ی و بیماری ه��ای منتقله از آب 
داشته باشد. بر اساس گزارش های اعالم شده از سوی 
سازمان جهانی بهداش��ت، بیماری های گوارشی که 
از طریق آب آلوده و کمبود اقدامات بهداشتی منشأ 
می گیرد علت ح��دود  بی��ش از دو میلیون مرگ در 
جهان است.معموال در اکثر کشورها وظیفه تامین آب 
آشامیدنی بر عهده شرکت های تامین آب و مسوولیت 
نظارت بر کیفیت آن بر عهده دس��ت اندرکاران امور 
بهداشتی است و در کشور ما نیز تامین آب آشامیدنی 
بر عهده شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
زیر نظر وزارت نیرو اس��ت و نظارت ب��ر کیفیت آب 
آش��امیدنی از زمان آبگیری تا محل مصرف بر عهده 
وزارت بهداش��ت اس��ت و این وظیفه در استان ها به 
معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی محول 
شده است.معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی، درمانی اس��تان  اظهار داشت: 

فعالیت هایی که در س��طح این دانشگاه در خصوص 
کنترل و نظارت بر آب آش��امیدنی انجام می ش��ود، 
شامل کنترل های میکروبی، انجام کلرسنجی و تعیین 
میزان کلر باقی مانده آزاد آب و  نمونه برداری است.

ناصر خسروی تصریح کرد: انجام آزمایشات شیمیایی 
منابع آب و سنجش پایمترهای شیمیایی،  بازدید از 
منابع و مخازن آب آشامیدنی و همچنین شبکه های 
آب رس��انی، گ��زارش و پیگی��ری نواقص سیس��تم 
آب رس��انی به ارگان های ذی ربط یا مسوول، تعیین 
حریم منابع و مخ��ازن آب از طریق کمیته حفاظت 
از منابع آب ش��رب، نظارت بر فعالی��ت میرآب ها و 
آموزش آن ه��ا در زمینه کلرزن��ی، تهیه محلول کلر 
مادر در مناطق روستایی و آموزش همگانی و گزارش 
و پیگیری موارد نقص و شکستگی در سیستم انتقال 
به دس��تگاه های متولی از دیگر این اقدامات است.
 وی از انجام 3 ه��زارو ۲55 نمونه برداری میکروبی و

113 هزار و 5۲1 مورد کلرس��نجی آب آش��امیدنی 

در مناطق روس��تایی و انجام 17ه��زارو3۲7 مورد 
کلر سنجی  و ۸6۸ مورد نمونه برداری میکروبی در 
مناطق شهری در ش��ش ماهه نخست سال ۹۲ خبر 
داد.خسروی افزود: بر اس��اس نتایج به دست آمده، 
منابع آب ش��هری در ای��ن م��دت ۹۹/0۸ درصد به 
لحاظ میکروبی و ۹6/5 درصد به لحاظ کلرسنجی و 
منابع آب در مناطق روستایی ۹1/۸ درصد به لحاظ 
میکروبی و ح��دود ۸6 درصد به لحاظ کلرس��نجی 
مطلوب بوده است. معاون بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی، درمانی ش��هرکرد 
خاطرنشان کرد: با بررسی نتایج آزمایشگاهی هرگونه 
آلودگی در منابع آبی به شرکت متولی اعالم و دستگاه 
متولی موظف اس��ت در اسرع وقت نس��بت به رفع 
آلودگی ها اقدام نکند.خسروی از  فعال سازی کمیته 
تعیین حریم منابع و مخازن آب شرب استان بر اساس 
ماده 4 آیین نامه بهداشت محیط از سال ۸۸ خبر داد 
و افزود: طی این م��دت 100 درصد منابع  و مخازن 
آب ش��هری و حدود30-35  درصد منابع و مخازن 
آب روستایی توسط تیم کارشناسی کمیته بازدید و 
متداول تعیین حریم شده است و تعیین حریم سایر 
منابع که بیش تر در مناطق روس��تایی هس��تند در 
دستور کار این کمیته است.وی با بیان این که کشور 
ایران جزو کشورهای نس��بتا موفق در زمینه تامین 
آب آشامیدنی سالم است، گفت: آب شرب مصرفی 
مردم در استان از طریق حدود 1۲0 منبع آب شهری 
و حدود 604 منبع آب روستایی که عمدتا چاه است، 

تامین می شود.
پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد تجلیل می شوند
معاون تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهرکرد گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش 
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر این دانشگاه برگزار 
می شود. محمود مباشری اظهار داشت: در مراسمی 
در روز ۲6 آذرماه از پژوهش��گران برتر این دانشگاه 

تجلیل و تقدیر می  شود.
مباشری خاطرنشان کرد: این مراسم ساعت 1۹ الی 
۲1 در سالن همایش های ابن سینا مجتمع رحمتیه 

شهرکرد برگزار می شود.
معاون تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهرکرد گفت: در این مراسم از هر یک از گروه های 

 علوم پایه، بالینی، مربیان،  کارکنان و دانش��جویان
 سه نفر مورد تجلیل قرار می گیرند.

مباش��ری،  دیدار نخبگان برتر دانش��گاه با استاندار، 
بازدی��د پژوهش��گران از مراکز تحقیقاتی دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد و بازدید پژوهشگران برتر 
این دانشگاه از س��ایر مراکز تحقیقاتی اس��تان را از 
 برنامه های ویژه هفته پژوهش در این دانشگاه عنوان

 کرد.
وی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بنیاد نخبگان 
در تاریخ ۲4 تا ۲۸ آذرماه در محل کوه نور هتل آزادی 
خبر داد و افزود: در این نمایش��گاه که دستاوردهای 
پژوهشی دانشگاه ها و دستگاه های استان به نمایش 
گذاشته می شود، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز 

غرفه خواهد داشت.
افزایش 30 درصدی سرانه خوابگاه های 

دانشگاه آزاد شهرکرد
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد از افزایش 
30 درصدی سرانه خوابگاه های این دانشگاه خبر داد. 
یاسین صعیدی اظهار داش��ت: در حال حاضر افزون 
بر ۸ هزار و 500 دانش��جو در این دانش��گاه مشغول 
به تحصیل هستند.وی با اش��اره به وجود 3۲ رشته 
در مقاطع کارشناس��ی ارش��د و دکترا در این واحد 
دانشگاهی، گفت: 35 رشته نیز در مقطع کارشناسی 
در این دانشگاه دانش��جو جذب می کند.صعیدی از 
فعالیت ۲۲6 عضو هیات علمی در این دانشگاه خبر 
داد و گفت: از این تعداد 110 نفر اس��تاد یار هستند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد با اشاره 
به فضای آموزشی این دانش��گاه، افزود: مجموعه 
مساحت دانشگاه آزاد شهرکرد به انضمام مزرعه 

تحقیقاتی 107 هکتار است.
وی ادام��ه داد: پن��ج دانش��کده مص��وب، س��ه 
دانش��گاه غیرمص��وب ب��ه هم��راه 45 کارگاه و 
آزمایش��گاه تخصصی در این دانشگاه ایجاد شده 
اس��ت.صعیدی از افزای��ش 30 درصدی س��رانه 
خوابگاه های این دانشگاه خبر داد و گفت: تاکنون 
س��ه خوابگاه دانش��جویی ملکی به دانشجویان 
دانش��گاه خدمات رس��انی می کرد که ب��ا افزوده 
شدن یک خوابگاه جدید س��رانه جذب دانشجو 
در خوابگاه های این دانش��گاه 30 درصد افزایش 

داشت.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مردم چهارمحال و بختیاری آب آشامیدنی سالم مصرف می کنند

استاندار چهارمحال و بختیاری، وحدت را در راس برنامه  های خود 
دانست و گفت: با حفظ و تقویت استان می توان زمینه توسعه یافتگی 

آن را به خوبی فراهم کرد.
 قاس��م س��لیمانی در دیدار با مدیران صداوس��یمای این اس��تان

  اظهارداش��ت: رس��انه ملی در کش��ور نم��اد وحدت ملی اس��ت و 
انتظار می رود این رسانه در استان ها نیز نماد وحدت و همدلی باشد.

وی افزود: صداو سیمای مرکز استان می تواند با همراهی و مشارکت 
 با مس��ووالن و مدیران در راس��تای رشد و توس��عه یافتگی استان 
نقش مهمی ایفا کند.س��لیمانی، وحدت را اولویت برنامه های خود 
دانست و گفت: متاسفانه در سال های گذشته به دلیل تفرقه افکنی ها 
و قومیت گرایی ها، استان به رش��د و توسعه الزم دست پیدا نکرده و 
ضرورت دارد تا با حفظ و تقویت وحدت خ��ود این عقب افتادگی را 
جبران کنیم.استاندار چهارمحال و بختیاری، خود را استاندار همه 
مردم چهارمحال و بختیاری دانس��ت و تصریح کرد: من بختیاری 
هستم اما استاندار قوم و جناح خاصی نشدم بلکه استاندار استان و 

همه جناح ها و گروه های معتدل هستم.
سلیمانی بر ضرورت دفاع از منافع استان از سوی مدیران دستگاه ها 

تاکید کرد و گف��ت: مدیرانی که بتوانن��د از منافع اس��تان به نحو 
شایس��ته ای دفاع کنند و 
در ای��ن راس��تا برنامه های 
خوبی داش��ته باشند آن ها 
را حف��ظ می کن��م.وی، 
جذب سرمایه گذار را مهم 
ترین راهکار توسعه بخش 
اقتصادی دانس��ت و اظهار 
داشت: تالش می کنم تا در 
چارچوب قوانی��ن و اصول 
شرعی و عرفی بستر الزم را 
برای جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در استان 

فراهم کنم.سلیمانی از قول مساعد صندوق توسعه ملی برای اعطای 
اعتبار ب��ه ۲0 پروژه عمرانی اس��تان خبر داد و اف��زود: با جذب این 

اعتبارات می توان شاهد رونق اقتصادی استان باشیم.
وی با اشاره به مساله آب استان، تصریح کرد: امید می رود این موضوع 

با کارهای کارشناسی برطرف شود و به عامل برخورد بین دو استان 
همجوار تبدیل نشود.

اس��تاندار چهارمح��ال 
و بختیاری ب��ا بیان این 
که س��رانه مص��رف آب 
اصفه��ان  اس��تان  در 
30۹ لیترمکع��ب برای 
هر نف��ر اس��ت، گفت: با 
صرفه جویی و تغییر نوع 
کشت تولیدات کشاورزی 
از جمله برنج بسیاری از 
مشکالت کم آبی در این 

استان برطرف می شود.
خارج�ی  و  داخل�ی  گ�ذار  س�رمایه  ج�ذب      

در چهار محال و بختیاری ضروری است
استاندار چهار محال و بختیاری گفت: جذب سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی در چهار محال و بختیاری الزم و ضروری است.

قاسم سلیمانی در جلسه شورای اداری اظهار داشت: الزم است تمامی 
دستگاه ها در جهت افزایش اعتبارات ملی و استانی تالش کنند و تا 
جایی که می شود سرمایه گذاران را به استان وارد کنند.وی با اشاره 
به این که حمایت از سرمایه گذاران را سرلوحه کار خود قرار خواهم 
داد، تصریح کرد: با آمدن س��رمایه گذار در استان از امکانات و رشد 
تعالی اس��تان بهره مند خواهیم شد.سلیمانی ادامه داد: با همکاری 
نمایندگان  مجلس در شورای اسالمی جلسات بسیار فشرده ای در 
ابعاد اجتماعی و اقتصادی خواهیم داشت.وی پیگیری شدید برای 
بازگش��ایی فرودگاه را یکی از مهم ترین برنامه های خود دانست و 
یادآور شد: امید است با حفظ توازن منطقه پروژه های استانی را در 
جهتی سوق دهیم  که از گردونه هزینه خارج شوند. سلیمانی گفت: 
 عالوه بر جلسات مردمی ، الزم اس��ت با رفت وآمد های گروهی در 
شهرس��تان ها بیش تر بتوانیم کارهای بودجه و توسعه را پیگیری 
کنیم.وی اذعان داشت: ما باید کاری کنیم که مشکالت مردم حل 
ش��ود و با دادن آمار های غلط و اش��تباه آن ها  را بی خودی دلگرم 
نکنیم.س��لیمانی عنوان کرد: الزم است با تدبیر به مشکالت استان 

رسیدگی شود و تابع احساسات هیچ گاه تصمیم گیری نشود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه یافتگی چهارمحال و بختیاری مستلزم حفظ وحدت است

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

آگهی مزایده مال غیر منقول

ششدانگ  تمامت    8800026 بايگاني  شماره  به  اجرائی  پرونده   اساس  بر   799
يكباب خانه به پالك ثبتي يكهزاروششصدوچهل ونه فرعي ازبيست وسه اصلي 
يكصدويك  به مساحت  ثبتي شهرضا  يك  واقع درسودآبادبخش   )  23 /  1649 (
دفتر352  ثبت صفحه316  ( مورد   101 /  25 ( متر مربع  متروبيست وپنج صدم 
امالك با حدود اربعه ذيل:شماال به طول 60 / 9 متر ديوارخانه شماره 1370 / 23 
شرقًا  به طول 20 / 11 متر به ديوار خانه شماره 890 / 23 جنوبٌا به طول 60 / 
9 متر درو ديواريست به كوچه بن بست غربًا به طول 95 / 9 متر ديواريست به 
كوچه حقوق  ارتفاقی ندارد به نام  امراله يونسي وفاطمه باقي ) بالسويه ( ثبت و 
سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 115915 مورخ 1385/08/01 
دفتراسنادرسمي شماره 4 شهرضا از طرف نامبردگان در رهن بانك مسكن شعبه 
تقاضای  بستانكار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته  قرار  شهرضا   مركزی 
بانك  به درخواست  اجرائيه  ابالغ  از  نموده و پس  را  عليه وراث  اجرائيه  صدور 
بستانكار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی 
ماموراجراو  وبرابرصورتجلسه  گرفته  قرار  ارزيابی  مورد  مذكور  مربوطه پالك 
برگ ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصيف وارزيابی گرديد.
مورد بازديدعرصه ششدانگ به مساحت يكصدويك متروبيست وپنج صدم متر 

شامل  درپالك  مترمربع  حدودنودوپنج  مساحت  به  شده  ساخته  واعياني  مربع 
به  قبل  سال  آنهاحدودسي  مساحت  قدمت  كه  انباري  وزيرزمين  همكف  طبقه 
وآجرساخته  تيرآهن  هاي  وسقف  بااندودوگچ  آجري  باديوارهاي  رسد،  نظرمي 
شده است نماي بناسنگي با درب و پنجره ها ي فلزی است . ديوارهاي سرويس 
 ، است  موزائيك  حياط  كف  وپوشش  كاشي  قسمتي  وآشپزخانه  بهداشتي  هاي 
بازديدخانه  درهنگام   . است  هادراثررطوبت خراب شده  ازسقف  اندودقسمتهائي 
غيرقابل سكونت وكسي درآن سكونت نداشت . دارای انشعابهاي آب وگازوبرق 
ريال   495000000 ( ريال  ميليون  مبلغ چهارصدونودوپنج  . موردبازديدبه  است 
در  ميباشد  بيمه  فاقد  بانك  اعالم  طبق  مزايده  ومورد  است  گرديده  (  ارزيابی 
 1392/10/23 مورخ  دوشنبه  روز   12 الی  صبح   9 ساعت  از  كه  مزايده  جلسه 
فروش  به  مزايده  طريق  ميگردد.از  تشكيل  اسناد شهرضا  ثبت  اجرای  در شعبه 
ميرسد .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد 
از آن جلسه مزايده تشكيل ميگردد.مزايده از مبلغ كارشناسی چهارصدونودوپنج 
هر  و  پيشنهادی  قيمت  باالترين  وبه  شروع   ) ريال   495000000  ( ريال  ميليون 

از  جلسه  تشكيل  از  قبل  ميتوانند  طالبين  ميشود  فروخته  باشد  خريدار  كه  كس 
سمت  سوم  كوچه   35 فرعي  شهيديزداني  خ  آدرس:شهرضا   به  مزايده  مورد 
راست كوچه شهيدعبدالعلي اسماعيلي پالك 97 بازديد به عمل آورند الزم به ذكر 
است كه كليه هزينه های قانونی اعم ازماليات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  
كليه  تاتاريخ مزايده و  ،آب و برق وگاز  انشعاب وآبونمان  به حق  های مربوطه 
هزينه های مربوط به انتقال سند وساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده 
1392/09/19درج  تاريخ   در  رود  زاينده  روزنامه  در  يكنوبت  آگهی  اين  ميباشد 
اسنادرسمي  اجرای  واحد  مسئول   – يوسفيان  مهدی  ميگردد . محمد   ومنتشر 

 شهرضا             

  مفاد آراء                  
797آگهی مفاد آراء هيات قانون ساماندهی وحمايت از توليد وعرضه مسكن اداره 

ثبت اسنادوامالك اردستان بخش 17 ثبت اصفهان .
ماده  استناد  وبه  مسكن  وعرضه  توليد  از  وحمايت  ساماندهی  قانون  دراجرای 
10 آئين نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمايت از توليد 
وعرضه مسكن واحدهای ثبتی موظفند آراء صادره مرتبط به روستا را در اماكن 

ومعابرعمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای يك نوبت 
اصل  به  نسبت  كه  واشخاصی  نمايند  منتشر  كثيراالنتشار  يا  محلی  روزنامه  در 
به  نسبت  كه  واشخاصی  آگهی  انتشار  يا  الصاق  تاريخ  از  دارند  اعتراض  ملك 
تحديد حدود وحقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد 
به  را  اعتراض خود  بايد  آگهی  انتشار  يا  الصاق  تاريخ  از  روز   20 حدود ظرف 
تسليم  تاريخ  از  يكماه  وظرف  نمايند  تسليم  محل  ثبت  اداره  به  مكتوب  صورت 
تقديم  قضائی  ذيصالح  مرجع  به  خودرا  دادخواست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض 
اداره ثبت اسناد وامالك تسليم نمايند رسيدگی  وگواهی تقديم دادخواست را به 
است  بديهی  خواهدشد  انجام  نوبت  از  خارج  دادگاه  در  اعتراضات  اينگونه  به 

تقديم  گواهی  تحويل  عدم  يا  مقرر  موعد  در  اعتراض  وصول  عدم  صورت  در 
تعقيب  مقررات  رعايت  با  ثبتی  عمليات  اسنادوامالك  ثبت  اداره  به   دادخواست 

خواهدشد .

به  شهراردستان  در  واقع  رقبات  به  مربوط  صدرالذكر  هيات  صادره  آرای  فلذا 
شماره پالك ثبتی يك اصلی گرمسير  فرعهای آن به شرح زير آگهی ومعترضين 

ميتوانند با رعايت مفاد ماده 10 فوق الذكر اقدام نمايند .

1- رای شماره 83-1392/9/16 ششدانگ يك ساختمان سه طبقه نيمه تمام احداثی 
بر روی قسمتی از عرصه پالك ثبتی فرعی5058 بنام محمد علی ديان اردستانی 
و نرگس ديان اردستانی  فرزند مطصفی و مصطفی  به مساحت  232/48 متر 
مربع مورد تقاضا بين متقاضيان بالمناصفه و هركدام مالك سه دانگ از ششدانگ 

هستند – واقع دراردستان
 2- رای شماره 84-1392/9/16ششدانگ يك قطعه زمين در حال ساخت احداثی 
بر روی قسمتی از عرصه پالك ثبتی فرعی 3824 بنام محسن كرمی فرزند  حسين 

به مساحت  264/10متر مربع – واقع دراردستان.
احداثی   قديمی  ساختمان  يكباب  85-1392/9/16ششدانگ  شماره  رای   -3

عباس  سيد  نام  به   3563 فرعی  ثبتی  پالك  عرصه  از  قسمتی  روی  بر 
در واقع   - مربع   متر   100/59 مساحت  به  حسين   سيد  فرزند  اونجی   عابدی 

 اردستان
4  -رای شماره 86-1392/9/16ششدانگ يكباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 
قسمتی از عرصه پالك ثبتی فرعی 5765 به نام عباس ربيعه  فرزند محمد حسين  

به مساحت 175/43 متر مربع  - واقع در اردستان
 5  رای شماره 87-1392/9/16ششدانگ يكباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالك ثبتی فرعی 6189به نام محمد علی ديان اردستانی فرزند مصطفی  به 

مساحت 164/51 متر مربع  - واقع در اردستان
  6- رای شماره 88-1392/9/16ششدانگ يكباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالك ثبتی فرعی 1337به نام هادی رجبی فرزند علی اكبر  به مساحت 122 

متر مربع  - واقع در اردستان

  7- رای شماره 89-1392/9/16ششدانگ كالنتری مركزاحداثی بر روی قسمتی 
از عرصه پالك ثبتی فرعی 33و34 به نام نيروی انتظامی اردستان  به مساحت 

3408/86متر مربع  - واقع در اردستان
فوقانی  ساختمان  و  دكاكين  90-1392/9/16ششدانگ  شماره  رای   -8   
ابوالفضل  نام  به   104/87 فرعی  ثبتی  پالك  عرصه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
در واقع   - مربع   متر  مساحت104/87  به  اله   فرزند حشمت  اردستانی   عامری 
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تاريخ انتشار:1392/09/19

تحدید حدود اختصاصی
832  شماره 92/4809/33/و چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك پالك شماره 
1179 واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسير اردستان بخش 17  ثبت اصفهان 
كه طبق پرونده ثبتی كه بنام آقای حميد نادری افشاری مهابادی فرزند حسن و 
غيره در جريان ثبت می باشد و تحديد حدود آن به علت عدم حضور مالكين از 
نوبت تحديد حدود خارج گرديده اينك بنا به درخواست حميد نادری افشاری مهابادی 
دوشنبه  روزهای  در  مرقوم  پالك  حدود  تحديد  ثبت  قانون   15 ماده  اخير  دستور  و 
مورخه 1392/10/18 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و  بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهی، در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترضين 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به 
مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. م 

الف: 343 خيراله عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 

تحدید حدود اختصاصی

831 شماره 92/4842/33/وچون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك پالك شماره 1218 
واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی  
ثبت می  افشاری مهابادی فرزند حسن و غيره در جريان  نادری  آقای حميد  بنام  كه 
بايستی  ايشان  قانونی  نماينده  يا  مالك  به علت عدم حضور  آن  تحديد حدود  باشد و 
مجددا آگهی شود  اينك بنا به درخواست متقاضی  و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت 
راس ساعت  مورخه 1392/10/19  پنج شنبه   در روزهای  مرقوم  پالك  تحديد حدود 
9 صبح در محل شروع و  بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی، در محل حضور 
تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك  صاحبان  و  مجاورين  اعتراضات  يابند. 
ماده   2 تبصره  پذيرفته خواهد شد و طبق  تا 30 روز  تحديدی  تنظيم صورت مجلس 
ماه  يك  مدت  ظرف  معترض  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تكليف  تعيين  قانون  واحده 
با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح  اداره بايستی  اين  از تاريخ تسليم اعتراض به 
قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. م الف: 342 خيراله 

عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
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امام رضا )ع(:
هر كس ب��ه خدا خوش گمان باش��د، خداون��د مطابِق 

گمان او، با وى رفتار مى كند.

 دختری با سندروم کارتون
»آلیس در...«

گاه��ی اوق��ات بیم��اری ه��ای ن��ادر و عجی��ب وارد فازی می ش��وند 
 ک��ه از حالت یک��ی بیماری س��اده خ��ارج ش��ده و تبدیل به مش��کلی

 افسانه ای می شود. دانش��مندان  بیماری هایی کشف کرده اند که تنها 
 می توان در افس��انه ها یا کارتون های کودکان آن را مش��اهده کرد.  اگر

کارتون های کودکان را مش��اهده کرده باش��ید با ش��خصیت آلیس در 
 سرزمین عجایب آش��نا هس��تید. این ش��خصیت دارای حالتی بود که

 می توانس��ت وارد دنیای خاصی ش��ود که در این فضا همه چیز بزرگ و 
کوچک می شدند. ش��اید میان کودکان باشند آن هایی که دوست دارند 
 جای آلیس باش��ند وارد این س��رزمین ش��وند اما باید بدانید این حالت

 به عنوان یک بیماری خطرناک و عجیب شناخته می شود.»ابیگل موس« 
خانمی است که از بیماری عجیب آلیس در سرزمین عجایب رنج می برد 
که باعث شده اس��ت هر وس��یله ای در کنار او بزرگ و کوچک شود. این 
 بیماری بر روی حس بینایی و همچنین قوه تخیل انس��ان تاثیر بسیاری

می گذارد و تقریبا بخش اعظمی از آن را تحت تاثیر قرار می دهد.این خانم 
24 ساله زمانی متوجه این حالت شد که قسمتی از سریال آلیس را مشاهده 
کرد و با دیدن حرکات و دنیای عجیب آن شباهت های بسیاری با دنیای 
خودش دید. او سپس به پزشک مراجعه کرد و با بیماری نادر خود بیش تر 
آشنا شد. به گفته ابیگل دنیای او روزانه صدها بار کوچک و بزرگ می شود.
 خانم موس می گوید: برخی مواقع زمانی که در حال استراحت هستم حس

 می کنم دس��ت و پایم در حال بزرگ شدن اس��ت و انگار تمام بدن من 
بلند و بزرگ می شود. این باعث می شود تا تمام ذهن من پیچیده شده و 
سردردهای شدیدی به من دست دهد. این بیماری درمان خاصی ندارد 

و بیش تر باید با روانشناسی آن را درمان کرد.
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دانشمندان زیر بستر اقیانوس ذخایر گس��ترده آب شیرین 
کش��ف کردند که اعتقاد دارند می تواند منبعی برای نس��ل 
های آینده باش��د.محققان اس��ترالیایی 500 هزار کیلومتر 
مکعب آب شیرین زیر فالت قاره اس��ترالیا، چین، آمریکای 
 شمالی و آفریقای جنوبی کشف کرده اند. فالت قاره به سطح
  ش��یب دار مالیم بس��تر آب های ک��م عمق دریاه��ا گفته

 می شود که از انباشت توده های شن ساحل ایجاد شده و با 
شیبی مالیم به سوی اعماق اقیانوس ادامه می یابد و به طور 
معمول تا عمق 100 تا 200 متری ادامه دارد.این اکتش��اف 
در شرایطی صورت گرفته است که سازمان ملل متحد اعالم 
کرده است طی یک قرن گذشته اس��تفاده از آب دوبرابر نرخ 
جمعیت جهان شده است. وینست پست از دانشگاه فلیندرز 
به عنوان نویس��نده این تحقیق اظهار داش��ت که حجم این 
منبع آبی صدبرابر بیش تر از میزانی اس��ت که ما از س��طح 
زیرین زمین از س��ال 1900 اس��تخراج کرده ایم. منابع آب 
شیرین س��یاره ما درحال کاهش اس��ت از این رو کشف این 

میزان قابل توجه از آب های ش��یرین بس��یار هیجان انگیز 
 است و می تواند به این معنا باشد که ما می توانیم گزینه های
  بیش ت��ری را برای کاه��ش تاثیر خشکس��الی و کمبود آب

 قاره ای را درنظر بگیریم.بی��ش از 40 درصد جمعیت زمین 
درحال حاضر در ش��رایط کمب��ود آب زندگی م��ی کنند و 

براساس تخمین های سازمان ملل تا سال 2030 این میزان 
به 47 درصد افزایش می یابد.

نتایج ای��ن تحقیقات ب��ا بررس��ی مطالعات آب بس��تر دریا 
انجام شده که برای اهداف اس��تخراج نفت و گاز و یا اهداف 
علمی انجام ش��ده بود.پس��ت اظهار داش��ت: با ترکیب همه 
 این اطالع��ات ما نش��ان دادیم که آب ش��یرین زیر بس��تر

 اقیانوس ها یک کشف متداول است و الزامات تحت شرایط 
ویژه ای ایجاد نشده است.

 درحال حاضر حفاری این آب بس��یار پرهزینه اس��ت و باید 
مراقبت های بس��یاری برای عدم آلودگی این سفره های آب 
زیر زمینی انجام داد. چرا که این منبع کش��ف ش��ده بسیار 

ارزشمند است.
وی افزود: باید از این منبع آب با دقت اس��تفاده کنیم، وقتی 
که تمام شود دیگر پر نخواهد ش��د تا این که سطح آب دریا 
بار دیگر کاهش یابد و به نظر نمی رس��د این اتفاق به زودی 

رخ دهد.

کشف یک منبع ذخیره آب شیرین برای نسل های آینده

سبزیجات سبز رنگ حاوی بتاکاروتن هستند که نه 
تنها برای بهبود قوه بینایی مفید هستند بلکه تاثیر 

مثبتی روی مغز نیز دارند.

دردهای جسمی و روحی تان را با این مواد 
غذایی فراموش کنید

اگر عادت دارید تا کمی سرتان درد می گیرد یا کمی 
بی حوصله می شوید مشت مش��ت قرص و مسکن 
بخورید دس��ت نگه داری��د! می خواهیم بگوییم که 
برخی از مواد غذایی افسردگی را از شما دور می کند، 
دردهای تان را تس��کین می دهد و مانند آرام بخش 
عمل می کنند.مواد غذایی تاثیر زیادی روی سالمت 
و آرام��ش تک ت��ک م��ا دارد. برای همی��ن توصیه 
 می کنیم از این به بعد زمانی که یک درد ناگهانی به 
س��راغ تان می آید بی خی��ال مس��کن و آرام بخش 
 ش��وید و یک فنجان چای، یک ع��دد هویج یا یک 
 تکه ش��کالت میل کنی��د. با ما باش��ید ت��ا با چند
 ماده غذایی ضد درد و آرام بخش آشنای تان کنیم.

ماهی
اگر خدای نکرده افس��رده اید ی��ا دل و دماغ ندارید 
بدانید که اسیدهای چرب امگا 3 که در ماهی های 
چرب مانند ماه��ی آزاد، ماکرو، ماه��ی تن و ماهی 
ساردین به وفور وجود دارند اگر با مواد غذایی دیگر 
مصرف شوند تاثیر خیلی زیادی در رفع افسردگی 
دارند. متخصصان ح��وزه تغذیه توصی��ه دارند که 
افراد بزرگس��ال هر هفته دو مرتبه ماهی بخورند و 
 افرادی که از مش��کالت روحی رنج می برند روزانه 

حداقل 1 گرم قرص امگا 3 مصرف کنند.

شیر
آیا می دانید ک��ه کمبود ویتامی��ن D خطر ابتال به 
سرطان و ام اس را باال می برد؟ نتایج پژوهشی که در 
سال 200۸ به چاپ رسید نشان می دهد که کمبود 

ویتامین D می تواند به افسردگی هم منجر شود. 
محققان هلندی روی 12۸2 سالمند بررسی هایی 
انجام دادند و به این نتیجه رسیدند میزان ویتامین 
"D در افرادی که از افسردگی رنج می برند به میزان

 14 درصد کم تر از بقیه اس��ت. اگر مدام احس��اس 
می کنید که دل و دماغ ندارید به س��راغ شیر، شیر 
س��ویا و کره بروید که حاوی ویتامین D می باشد. 
ماهی، جگر و زرده تخم مرغ نیز حاوی این ویتامین 
می باشد. توصیه می کنیم هر روز 15 دقیقه آفتاب 
بگیرید. اگر تصور می کنید دچار کمبود این ویتامین 

شده اید با نظر پزشک مکمل مصرف کنید.

قند
قند خاصیت مس��کنی دارد. به عقیده متخصصان 
حوزه تغذیه قند این قدرت را دارد که دردهای شدید 

را تس��کین دهد. البته این ماده غذای��ی تاثیری در 
تسکین دردهای مزمن ندارد. البته قند که می گوییم 
منظورمان الزاما گلوکز ی��ا کربوهیدرات های دیگر 
نیست بلکه منظورمان همان طعم شیرین است. قند 
و کال طعم شیرین باعث تولید »آندورفین« همان 
مس��کن و آرام بخش طبیعی بدن ش��ده و احساس 
درد را در افراد مختلف کاهش می دهد. اگر دغدغه 
اضافه وزن دارید و می ترسید با افزایش مصرف قند 
چاق شوید بهتر است از جایگزین های آن استفاده 
کنید. می توانید از گیاه استویا کمک بگیرید که همان 
اثرات قند را دارد اما قند خون ت��ان را باال نمی برد و 

مشکلی برای تان ایجاد نمی کند.

غالت و سبزیجات سبز
سبزیجات سبز و غالت غنی شده برای مغز مفیدند. 
محققان فنالندی به مدت 10 سال روی 2313 نفر 
بررسی هایی انجام دادند. نتایج این بررسی ها نشان 
می دهد افرادی که فوالت یا همان ویتامین B9 کم 
تری مصرف می کنند بیش تر در معرض افسردگی 
قرار می گیرند. این ویتامین همانی است که با مصرف 
عدس، اس��فناج، توت ها و میوه های ریز بی هسته، 
پرتقال و آووکادو نصیب تان می شود. توجه داشته 
باشید که کمبود ویتامین B12 )محصوالت لبنی، 
تخم مرغ( و ویتامین B۶)موز، سیب زمینی و غالت 
غنی شده( نیز می تواند ش��ما را در معرض بدخلقی 
و افس��ردگی قرار دهد. محقق��ان معتقدند که این 
ویتامین ها باعث ترشح »سروتونین« می شوند که 

کنترل خلق و خو را برعهده دارد.

چای
یک فنجان چای ش��اداب تان می کن��د. به عقیده 
محقق��ان افرادی ک��ه ه��ر روز یک فنج��ان چای 
می نوش��ند کم تر از افرادی که چای نمی نوش��ند 
افس��رده می ش��وند. این محققان معتقدند افرادی 
که بی��ش از 5 فنج��ان در روز چای می نوش��ند از 
 افسردگی رنج نمی برند. در نهایت این که باید بدانید

 »تانین های« موجود در چای خواص آرام بخش��ی 
دارند و دردها را تسکین می دهند.

هویج، سیب زمینی شیرین و کدو
سبزیجات سبز رنگ حاوی بتاکاروتن هستند که نه 
تنها برای بهبود قوه بینایی مفید هستند بلکه تاثیر 
مثبتی روی مغز نیز دارند.  به عقیده محققان افرادی 
که بتاکاروتن بیش تری مصرف می کنند و یا مکمل 
دریافت می کنند عمر طوالنی ت��ر و عملکرد مغزی 
بهتری دارند. اما حواستان باشد اگر سیگار می کشید 
نباید از مکمل بتاکاروتن استفاده کنید به خاطر این 
که این مکمل ها احتمال ابتال به س��رطان ریه را در 

افراد سیگاری باال می برد.

عکس نوشت

گشایش بزرگ ترین 
فروشگاه اسباب بازی 
 جهان در لندن همزمان
 با کریسمس

ه��ر وق��ت خواس��تید اخم کنی��د، لحظ��ه اي ب��ه این 
 بیندیش��ید که دیگ��ر هیچ چی��ز جالب و خن��ده داري

 وجود ندارد؟
حتما این جمله را بارها شنیده اید که »به صورتم نگاه کن، 
حالم را نپرس!« یعني با نگاه به صورت شخص مي توان به 

رازهایي در مورد روحیه اش پي برد.
 خط هاي اخم عمیق در صورت، چش��م هاي خس��ته و 
فرو رفته، رنگ زرد، صورت پژم��رده و... نمي تواند توجه 
کسي را جلب کرده، یا شادي و نش��اط را القا کند، چون 
حس خوبي به صورت و نگاه انس��ان نم��ي دهد، انرژي 
منفي در آن ها موج مي زند و همان انرژي منفي مانع هر 

ارتباطي با آنان مي شود.
به راستي که لبخند هر صورت نازیبایي را زیبا مي سازد 
 و یک پل ق��وي ارتباطي ب��راي هر تعاملي به حس��اب 

مي آید.
مطالعات نش��ان مي دهد فواید اجتماعي، احساساتي و 
سالمتي حاصل از لبخندهاي س��اده و کم خرج، بسیار 
زیاد و قابل توجه است. انرژي لبخند به قدري زیاد است 
که مي تواند انرژي به دیگ��ران انتقال دهد. دیدن چهره 
 شاد، هر فردي را شاد مي کند و گل لبخند را روي لبان او 
مي نشاند. چهره خندان استرس را کاهش و امید و انرژي 

را گسترش مي دهد.

لبخند حقایق را انتقال مي دهد
اگر نم��ي توانی��د لبخن��د بزنید، الاق��ل اخ��م نکنید. 
مطالع��ات نش��ان م��ي ده��د فق��ط دی��دن خط��وط 
اخ��م در چهره، م��ي توان��د حس منف��ي ب��ه دیگران 
 الق��ا کن��د. ب��راي از بی��ن ب��ردن خط��وط اخ��م در 
 چه��ره ت��ان ب��ه کار ب��ردن بوتاک��س پیش��نهاد

 نمي شود، زیرا راه هاي س��اده تري وجود دارد تا از پیدا 
ش��دن خطوط اخم در چهره تان جلوگی��ري کند براي 
بهره گی��ري از آن راه ها، مثبت اندیش باش��ید، دیگران 
 را ببخشید و به این ترتیب هیچ خطي روي صورت شما 

بر جا نمي ماند.
 متبسم باشید تا دیگران با دیدن تبسم شما انرژي بگیرند 

و مجذوب شما شوند.

تاثیر لبخند بیش تر از آرایش است
تحقیقات مش��خص س��اخته بیش از ۶9 درص��د افراد 
که چهره اي متبس��م دارند صمیمي ت��ر و زیباتر به نظر 
مي رس��ند تا کس��اني که فقط به آرایش و پیرایش هاي 
تند م��ي پردازن��د. لبخن��د زیباترین و دلنش��ین ترین 
 زینت صورت اس��ت که هی��چ چیز نمي توان��د جاي آن

 را بگیرد.

لبخند، چهره ها را به یاد ماندني مي کند
یاد افراد متبسم سه برابر بیش تر از کساني که صورت هاي 
سرد و خشک دارند در اذهان مي ماند. افراد با لبخندهاي 
صمیمي همیش��ه تصویر خوش��ایندي از خود در ذهن 
 دیگران به ج��ای مي گذارند، که حتي ب��ه خاطر آوردن 
آن ها موجب شکفتن گل لبخند روي لب ها مي شود و 

حس شیریني را به دیگران القا مي کند.

افراد متبسم اعتماد دیگران را جلب مي کنند
افراد متبسم نگاهي نافذ دارند که موجب مي شود دیگران 
به راحتي به آن ها اعتماد کنن��د. به این ترتیب آن ها در 
تعامالت اجتماعي موفق تر هس��تند چون ب��ا دیگران، 
خیلي راحت ارتباط برقرار مي کنند و سریع تر از دیگران 
موفق به دوست یابي مي کنند و سریع تر از دیگران موفق 
 به دوس��ت یابي مي ش��وند و در نتیجه، در رس��یدن به

 اهداف شان موفق ترند.

حتي لبخند مصنوعي خلق را عوض مي کند
این یک حقیقت اس��ت که حتي ب��ا لبخندي مصنوعي 
مي توانید روحی��ه خود را بهبود ببخش��ید. حتي با یک 
لبخند مصنوع��ي، هورمون هاي س��روتونین، دوپامین، 
اندرفی��ن و مورفی��ن از مغز آزاد مي ش��ود ک��ه همگي 
 کاهنده اس��ترس، نگراني و افزاینده خوش��ي و آرامش

 است.

لبخند نشانه آرامش است
لبخند زبان اشاره بدن است که نش��ان از رضایت، امید، 
آرامش، صمیمیت و محبت دارد. تحقیقات نش��ان داده 
 اف��رادي که لبخن��د مي زنند، ک��م تر دچ��ار عصبانیت 
مي شوند و خطر سوءظن ش��ک و بدبیني کم تر آن ها را 

مورد تهدید قرار مي دهد.

لبخند سالمتي بدن را تضمین مي کند
لبخن��د، فش��ارخون را کاه��ش م��ي ده��د، ضرب��ان 
قل��ب را منظم م��ي کن��د و موج��ب تقویت سیس��تم 
ایمني بدن مي ش��ود و افراد متبس��م کم تر در معرض 
 بیم��اري ه��اي عفون��ي، ویروس��ي و میکروب��ي ق��رار 

مي گیرند.
20 دقیق��ه لبخن��د زدن در ط��ول هفت��ه، ی��ک رد 
 عصب��ي در مغز ایج��اد مي کن��د و موجب مي ش��ود تا 
لبخند زدن براي آن فرد به صورت ی��ک عادت در بیاید 
تا آن جا که با شنیدن اسم وي قبل از هر چیز صورت پر 
 از لبخند او را به یاد دیگران بیندازد. عمر افراد متبس��م

به طور معمول 9 س��ال طوالني تر از کس��اني است که 
همیشه عبوس هستند.

 ۷ دلیل برای آن که 
همیشه لبخند بزنید
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ش�ركت آب منطقه ای  اصفهان در نظر دارد فنس کشی تاسیس�ات سد آغچه را از طريق 
 مناقصه عمومی با شرايط و مش�خصات زير به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد . لذا 
از مناقصه گرانی كه تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همكاری می گردد . 

مبلغ پایه : 992002203 ) نهصد و نود و دو ميليون و دو هزار و دويست و سه ريال (بر اساس 
فهرست بهای پايه ابنيه سال 92 

شرایط متقاضی : 1- داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاری  اشخاص حقيقی  يا حقوقی 
 در رشته های س�اختمان يا آب  2- قابل مشاهده بودن مش�خصات رتبه بندی در پايگاه
 اطالع رسانی sajar.mporg.ir 3- داشتن ظرفيت آزاد كاری به اندازه مبلغ برآورد فوق 
. الزم به يادآوری است مبلغ ظرفيت كاری بر اساس تاريخ اخذ گواهينامه صالحيت ثابت 

می باشد .
محل اجراء : استان اصفهان - شهرستان فريدن - سد آغچه 

مدت اجرا ء : 4 ماه 
  هزينه تهي�ه اس�ناد مناقصه ، ن�وع و مبلغ تضمي�ن ش�ركت در مناقصه ، م�دت اعتبار
  پيش�نهاد ها و مكان و زمان تحويل  پيشنهادها در دعوتنامه و اس�ناد مناقصه مشخص 

می شود . 
واجدين ش�رايط از تاريخ انتش�ار نوب�ت دوم اين آگه�ی حداكثر به م�دت 10 روز مهلت 
 دارند نس�بت به اعالم آمادگی كتب�ی ، ثبت نام و اعالم آمادگی در س�ايت اين ش�ركت 
) WWW.ESRW( و ارائه مدارک مثبته شركت اقدام نمايد  پس از تعيين فهرست كوتاه  

مناقصه گران از آنها جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد 
نشانی مناقصه گزار : اصفهان - پل خواجو - بلوار آئينه خانه- جنب هالل احمر - شركت 
 آب منطقه ای اصفهان - دفتر قرار اد ها - کد پستی: 76473-81646 صندوق پستی 391. 

تلفن تماس : 5-6615360 داخلی 122و121 فاکس :6611073
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مواد غذایی آرام  بخش کدامند؟
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