
رابطه دور چین در اصفهان فرصت سرمایه گذاری می خواهد
کمر با کاهش 

شنوایی

نایب رییس شورای توسعه تجارت گوانجو چین :
 بیشترین زنان جویای کار

4 در اصفهان
 رائول فروردین ماه 

در اصفهان 6 2

 کارمندان با  کاهش تورم
 یاری می شوند، نه افزایش حقوق

 ما به کارکنان دولت از طریق کاهش تورم کمک می کنیم نه افزایش حقوق.
مبنای نظری بودجه سال 93 تبعیت از اسناد فرادستی نظام و برخورداری از 
سازوکارها و روش های نوین دنیا اس��ت و  الیحه بودجه سال آینده برگرفته از 

عملکرد قانون برنامه چهارم و پنجم طی سه سال گذشته است. 
4

3
6

 فیلم های نسبتًا بد
 از نظر مخاطبان
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 حضورمقامات ایران در
معروف ترین تشییع جنازه ها

  زننده سریع ترین 
گل مسابقات

دهمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان در 
سال 2013 از امروز با حضور هفت تیم شامل قهرمانان 
شش کنفدراسیون عضو فدراسیون بین المللی فوتبال 
 )فیفا( و قهرمان لیگ کش��ور میزب��ان در مراکش آغاز 
می ش��ود.به گزارش فیف��ا، در این رقابت ه��ا تیم های 
االهلی مصر به عن��وان قهرمان کنفدراس��یون آفریقا، 

اتلتیکو مینیرو از برزیل به عنوان قهرمان...
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 زرگرپور: طرح کاهش 
آلودگی هوا اجرایی می شود

دکتر رس��ول زرگر پور عنوان کرد : طرح جامع کاهش 
آلودگی هوا تدوین شده است و در آینده نزدیک اجرایی 
خواهد ش��د. دکتر رس��ول زرگر پور در جلسه انجمن 
حفاظت از می��راث فرهنگ��ی، طبیعی و آث��ار تاریخی 
ایران، که در محل اس��تانداری برگزار ش��د با اشاره به 
پیش��ی گرفتن نرخ معض��الت و مش��کالت در دو دهه 
اخیر، از نرخ اقدامات و فعالیت ها، عنوان کرد: بایس��تی 
با هم افزایی، تعامل و اقدامات عقالنی همراه با تالش و 
 کوشش، استان را به جایگاه اصلی خود به عنوان استان 

تراز اول ارتقا دهیم.

 اختصاص  بودجه
 به  استان قابل قبول نیست

سنا [
س ای

]عك

عضو کمیس��یون اقتص��ادی  مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: انتظار ها از دولت یازدهم در بخش 
بودجه بیشتر بود و با وجود این که الیحه بودجه 
 به اس��م عدالت معرفی ش��د اما ش��اهد هستیم

 بخش توسعه پروژه ها در مناطق محروم استان 
اصفهان مورد توجه قرار نگرفته است.

 محسن صرامی ، پیرامون الیحه بودجه سال 93 
اظهار داشت: کلیات بودجه س��ال 93 انقباضی 
است و به مانند الیحه بودجه سال 92 وابستگی 

به نفت را حفظ کرده است.
وی با بیان این که تیم دولت یازدهم نگاه بودجه ای 
را قبول ن��دارد، تصریح کرد: انتظار ه��ا از دولت 
یازدهم در بخش بودجه بیشتر بود و با وجود این 
که الیحه بودجه به اس��م عدالت معرفی شد اما 
شاهد هستیم بخش توس��عه پروژه ها در مناطق 

محروم مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به دلیل ارایه الیحه بودجه در زمان قانونی 

افزود: الیحه بودجه سال 93 با واقعیت فاصله دارد 
و بیشتر به بودجه س��ال قبل شبیه بوده و تحقق 

کامل آن دور از انتظار است.
وی پیرامون تاثی��ر دخالت های دولت در اقتصاد 
گفت: ریی��س جمهور نیز در زم��ان ارایه بودجه 
به مجلس شورای اس��المی به این موضوع اشاره 
کرد و در کالن بحث، صحبت های رییس جمهور 

درست است.
صرام��ی اظهار داش��ت: دخالت ه��ای دولت در 
اقتصاد تاثیر منفی دارد و غول اقتصاد دولتی باعث 
 ش��ده به بخش های دیگر دولت از جمله جایگاه 
تامی��ن اجتماعی، آموزش و پ��رورش و پژوهش 

توجه نشود.
وی با بیان این که رس��انه ها عالوه ب��ر اقتصاد، به 
مسایل دیگر کشور نیز توجه کنند، خاطرنشان 
کرد: تا زمانی که غول اقتصاد دولتی وجود دارد و 
اصل 44 قانون اساسی اجرا نشود،  به طور قطع در 

اقتصاد پیشرفتی نخواهیم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کشت پاییزه به جای کشت های بهاره 
رییس منابع کشاورزی استان اصفهان با تشریح عملکرد مرکز 
تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت: پیشنهاد 
کشت پاییزه به جای کش��ت های بهاره و معرفی ارقام مناسب 

همانند جو ب��ه جای ذرت، از جمله دس��تاوردهای پژوهش��ی 
اخیر در راس��تای مقابله با بح��ران آب بوده اس��ت که موجب 
 صرفه جویی 750 لیتر آب در کش��ور می ش��ود. خان احمدی

 اظهار داشت: افزایش بهره وری تولید از جمله فعالیت های این 
مرکز بوده است که بر این مبنا تحقیقاتی برای افزایش کیفیت 

سیب زمینی و یکنواختی غده آن داشته ایم.
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علی ساعدی شهردار باغبادران 

شهرداری باغبادران

لیست قیمت کارشناسی واحدهای  تجاری و مسکونی شهرداری باغبادران 

آگهی مزایده   نوبت دوم

مبلغ کارشناسی سال 92نوع کسبشماره مغازهآدرس واحد تجاریردیف

1/220/000 ریالفروش لوازم برقی3ترمینال مسافربری1

1/150/000 ریالتنقالت فروشی1کیوسک اول پارک ساحلی2

920/000 ریالاغذیه فروشی2کیوسک انتهای پارک ساحلی3

150/000 ریالتنقالت فروشی5کیوسک ورودی ترمینال4

250/000 ریالتنقالت فروشی6کیوسک جنب اداره گاز5

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

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

شهرداری باغبادران باستناد مجوز شماره 218 مورخ 92/6/10 شورای اسالمی شهر 
باغبادران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری خود را با قیمت پایه کارشناس��ی 
طبق جدول ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی بصورت اجاره به افراد واجد ش��رایط  
واگذار نماین��د. متقاضی��ان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر از ش��رایط و 
دریافت اس��ناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار ش��نبه مورخ 92/10/4 
 به ش��هرداری باغبادران مراجع��ه نمایند ، ضمن��ا هزینه آگهی بعه��ده برنده مزایده

 می باشد .
سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد .                                                                                                                                   

آگهی  مناقصه 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر داردتعداد يک دستگاه پتانسيو استات مورد نياز خود را از طريق برگزاری مناقصه عمومی 
خريداری نمايد .   لذا از متقاضيان دعوت می ش�ود جهت دريافت اطالعات حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهی 
به سايت اينترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir) قسمت مزايده/ مناقصه ( مراجعه و نسبت به دريافت 

اسناد مناقصه اقدام نمايند .  
شرایط به شرح ذیل می باشد 

1- سپرده شركت در مناقصه  مبلغ  بيست ميليون ريال  می باشد  كه می بايست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک 
ملی شعبه د انشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد . 

2-هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است.

4- بابت دسترسی به )دانلود(  اسناد مناقصه مبلغ 300000 ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه
 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز   و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال شود .

آدرس: نجف آباد - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد - دبير خانه دانشگاه
تلفن : 0331-2292020

Email:monaghese@iaun.ac.ir                                                                                                                 0331-2291016 دور نگار : 2291107-   0331  و
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چهره روزيادداشت

 دستور جالب يک وزير
 برای تندرستی کارمندان

بر اساس دستور یکی از وزرای اقتصادی کابینه، تعدادی از مسووالن این 
دستگاه دولتی موظف شده اند در مدتی کوتاه اقدام به تهیه طرحی برای 
افزایش میزان ورزش کارمندان ای��ن وزارتخانه کنند. در این بخش نامه 
تاکید شده است که بنا به ضرورت افزایش نش��اط و شادابی کارمندان، 
باید میزان اعتبار مورد نیاز و نوع برنامه های ورزش��ی پیشنهادی ظرف 
3 ماه پ��س از زمان ابالغ بخش نام��ه، تحویل یک��ی از معاونت های این 

وزارتخانه شود.

ظرفیت حج تمتع تا 20 سال آينده 
تکمیل شد

س��عیداوحدی  ،رییس س��ازمان حج و زیارت با بیان این مطلب افزود: 
براساس آمارهای جمع آوری شده در حال حاضر 8 میلیون نفر پشت نوبت 
اعزام به حج تمتع و عمره مفرده هستند که از این تعداد 6 میلیون و 500 
هزار نفر متقاضی عمره و مابقی متقاضی تمتع هستند.وی در مورد طوالنی 
شدن سال های انتظار برای اعزام به تمتع نیز گفت: به دلیل پروژه عمرانی 
که سه سال زمان می برد، وزارت حج عربستان سهمیه تمتع همه کشورها 
را 20 درصد کاهش داده است و برهمین اساس سال هایی که متقاضیان 

باید پشت نوبت اعزام باشند نیز بیشتر شده است.

 گزارش عملکرد واعظی
 به کمیسیون فرهنگی

معاون پارلمانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور اظهار داشت: با توجه 
به پشت سر نهادن هفته کتاب، منصور واعظی برای ارایه گزارش عملکرد 
خود به کمیس��یون فرهنگی می رود.بدری ادامه داد: قرار است عملکرد 
نهاد کتابخانه ها طی دوران مدیری��ت واعظی طی گزارش به نمایندگان 
ارایه ش��ود.وی گفت: در این دوران تعداد کتابخانه ه��ا از 1600 عدد به 
3200 عدد رسیده و تعداد کارکنان نیز از 2 هزار نفر به 7 هزار نفر افزایش 
یافته است.معاون پارلمانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور تصریح کرد: 
در دوران مدیریت واعظی با نگاهی تخصصی و جذب نیروهای متخصص 

برای ارتقای سطح کیفی و کمی تالش شد.

 سوال نمايندگان از وزير علوم
اعالم وصول شد

علیرضا منادی عض��و هیات رییس مجلس ش��ورای اس��المی پیش از 
پایان جلس��ه علنی پارلمان ،موارد اعالم وصولی از س��وی هیات رییسه 
را قرائت کرد.به گفته وی س��وال ملی مش��ترک 12 ت��ن از نمایندگان 
مجلس از وزیر علوم درباره وضعیت 400 نفر از دانش��جویان موسوم 
به س��تاره دارها، اعالم وصول ش��د.این عضو هیات رییسه همچنین 
گفت: سوال ملی فتح اهلل حسینی نماینده مردم قصرشیرین از وزیر 
کش��ور درباره علت عدم توجه فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه 
به مش��کالت رانندگان ایران��ی در منطقه پرویزخان و س��وال دیگر 
 این نماین��ده مجلس از وزیر کش��ور درباره علت ع��دم رعایت مفاد
 صورت  جلس��ه مبارزه قاچ��اق کاال و ارز توس��ط نی��روی انتظامی

 اعالم وصول شد.

 تذکر شفاهی نمايندگان
 به ظريف

در جلسه دیروز علنی مجلس شورای اس��المی محمدصالح جوکار 
نماینده مردم یزد در تذکر شفاهی با اش��اره به این که اعالم مواضع 
برخی مسووالن نظام به گونه ای است که فکر می کنند این مواضع 
جنبه شخصی دارد، گفت: چنین اظهاراتی برای کشور هزینه دارد، 
اخیرا یکی از وزرا در دانش��گاه اظهاراتی درباره مسایل دفاعی کشور 
مطرح کرد که این س��خنان عالوه بر غیرکارشناس��انه بودند، منافع 
امنیت ملی را به خطر می اندازد.وی اف��زود: چنین اظهاراتی عالوه 
بر ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه برای دش��منان ه��م پیام مثبت 

داشته است.

 مجلس از پاسخ چیت چیان
 قانع شد

سه شنبه گذشته بررسی سوال ملی نادر قاضی پور، نماینده ارومیه از 
چیت چیان وزیر نیرو در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
این س��وال در خصوص علت افزایش 4 برابری حق انشعاب برق بود.

پس از دفاعیات چیت چیان و اظهارات قاضی پ��ور، نماینده ارومیه 
اعالم کرد که از دفاعیات وزیر نیرو قانع نشده بنابراین سوال به رای 
نمایندگان گذاش��ته ش��د.وکالی ملت با 156 رای موافق، 67 رای 
مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در مجلس اعالم 
کردند که از توضیحات چیت چیان در خصوص این سوال قانع شدند.

سطح حضور هیات های دیپلماتیک در مراسم تشییع رهبران 
بزرگ دنیا از یک جهت روابط سیاس��ی آن کش��ورها و میزان 
احترام آن ها به آن رهبر و کش��ور مورد نظر را نشان می دهد. 
ایران در مراسم تش��ییع رهبران و سیاستمدارانی مثل چاوز و 

حافظ اسد در سطح رییس جمهور شرکت کرده است.
از ایران چه کسی در مراسم تش��ییع ماندال شرکت می کند؟ 
 این سوالی اس��ت که بنا به روابط خوبی که نلس��ون ماندال با 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، حجت االسالم سید محمد خاتمی 
و در کل با ایران داشت، در ذهن ها نقش بسته است. ابتدا گفته 
شد که قرار است اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
در این مراسم ش��رکت کند اما دفتر معاون اول رییس جمهور 
اعالم کرد که این سفر منتفی شده و محمد جواد ظریف وزیر 
خارجه کش��ورمان به عن��وان نماینده دول��ت یازدهم در این 
مراسم ش��رکت خواهد کرد. ظریف آبان ماه امسال در سفری 
که به ژوهانس��بورگ داش��ت برای ماندال ک��ه در آن زمان در 
بیمارستان بستری بود دسته گل فرستاد. صحبت هایی درباره 
 حضور احتمالی سید محمد خاتمی هم در این مراسم شنیده

 می ش��د. او خود  اظهار امیدواری کرده که بتواند در مراس��م 
تدفین نلس��ون ماندال حض��ور یابد و گفته اس��ت من از مرگ 
نلسون ماندال بسیار متاثر ش��دم و پیامی را نیز بدین مناسبت 
دادم. امیدوار هستم بتوانم در این مراسم شرکت کنم. وی در 

پاسخ به این پرسش که آیا مشکل خروج از کشور شما برطرف 
شده است، گفت: ان ش��اءاهلل که تاکنون چنین مشکلی وجود 

نداشته باشد.

صالحی در مراسم تشییع ولیعهد عربستان
آبان م��اه س��ال 90 در روزهای��ی که امری��کا ای��ران را متهم 
به طراحی ترور س��فیر عربس��تان در واش��نگتن ک��رده بود، 
 س��لطان ب��ن عبدالعزی��ز آل س��عود ولیعه��د عربس��تان

 درگذشت.  علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت در همان ایام 
راهی عربستان شد تا با حضور در مراس��م تدفین این ولیعهد 
عربستانی سوءتفاهمات را رفع کند. تصویر تسلیت گویی او به 
پادشاه عربس��تان در همان ایام که اخبار تخاصم های ایران و 
عربستان در صدر خبرها بود، بارها از رسانه های جهان پخش  
شد.  س��لطان بن عبدالعزیز آل س��عود، ولیعهد، وزیر دفاع و 
هوانوردی و بازرس کل پادشاهی عربس��تان سعودی، بود که 
اواخر مهرماه س��ال 90 بر اثر بیماری س��رطان روده بزرگ و 
مشکالت کهولت در امریکا در گذش��ت. »جو بایدن«، معاون 

رییس جمهوری امریکا هم در این مراسم حضور داشت.

حاشیه های احمدی نژاد در مراسم تشییع چاوز
 اس��فندماه س��ال 91 در آخرین روزهای ریاس��ت جمهوری

 محمود احم��دی نژاد، نزدی��ک ترین دوس��تش هوگو چاوز 
درگذشت.

 احمدی نژاد در پیامی پرحاش��یه از رجعت او س��خن گفت و 
چندی بعد هم عازم ونزوئال شد تا در مراسم تدفین وی شرکت 
کند. رسانه های مختلف عکس ها و فیلم حضور احمدی نژاد 
در این مراسم، اش��ک های احمدی نژاد و تاثر او از مرگ یکی 
از نزدیک ترین همتایانش را از جذاب ترین حاش��یه های این 
مراسم معرفی کردند. احمدی نژاد به همراه بیش از 30 رهبر 
دیگر از کش��ورهای مختلف در مراس��م تدفین چاوز شرکت 
کرده بود. او  در این مراسم ، شال مشکی به نشانه عزا بر گردن 
انداخته بود و دوبار بر تابوت چاوز بوس��ه زد. انتشار تصویری 
 از ش��یوه خاص هم��دردی احمدی ن��ژاد با مادر چ��اوز برای

 رییس جمهور و همراهانش در این مراسم حاشیه ساز شد.

تشییع پاپ
 مراس��م تش��ییع و تدفین پاپ ژان پل دوم از ب��زرگ ترین و

 معروف ترین مراسمات تشییع بود. فروردین ماه سال 1384 
در آخرین روزهای ریاس��ت جمهوری س��ید محمد خاتمی، 
رهبر کاتولیک های جهان درگذش��ت.  مراسم تشییع جنازه 
پاپ ژان پل دوم هشتم آوریل 2005 با حضور مقام های ارشد 
کشورهای جهان و سازمان ها و نهادهای بین المللی از جمله 
 س��ید محمدخاتمی ریی��س جمهور وقت ایران در کلیس��ای 
 س��ن پیترو آغ��از ش��د. چهار پادش��اه، پن��ج ملک��ه و هفتاد 
رییس جمهور و نخست وزیر و نیز هزاران کاتولیک از سراسر 

دنیا برای شرکت در این مراسم راهی رم شده بودند.

واليتی و خاتمی در مراسم تشییع اسد
حافظ اسد پدر بش��ار از معروف ترین رهبران دنیای عرب بود 
 که که در ژوئن سال 2000 و در س��ن 69 سالگی درگذشت. 
حافظ اس��د روابط نیکویی با ایران داش��ت و از حامیان ایران 
در دوران جنگ تحمیلی بود. زمانی که او درگذش��ت، دولت 

اصالحات تازه روی کار آمده بود. 
 عل��ی اکب��ر والیت��ی ک��ه در زم��ان ریاس��ت جمه��وری

 هاش��می رفس��نجانی در قامت وزیر خارجه ایران و در دوران 
جنگ دیدارهایی با اسد داش��ت، برای مراسم تشییع و تدفین 
حافظ اسد عازم دمشق ش��د. او در آن زمان وزیر خارجه ایران 
نبود. اما مقام باالتر دیگری از ایران در این مراسم حضور داشت. 
س��یدمحمدخاتمی رییس جمهور وقت ایران ش��خصا در این 

مراسم حضور پیدا کرد.

مطرح شدن حضور چند تن از سیاسیون ايرانی در تشییع جنازه ماندال 

 اقدامات علیه ايران  حضورمقامات ایران درمعروف ترین تشییع جنازه   ها
نشانه حسادت است

سیاس��تمدار لبنانی هن��ري صفیر، ضم��ن محکوم کردن 
عملیات انتحاري چند روز قبل مقابل س��فارت و تس��لیت 
به مناس��بت ش��هادت رایزن فرهنگي کش��ورمان در این 
انفجار اظهار داش��ت: این گون��ه عملیات ه��اي انتحاري 
نش��انه یاس و ناامیدي دش��منان و حس��ادت آنان نسبت 
 به موفقیت ه��اي جمه��وري اس��المي ای��ران در عرصه

 منطقه اي و بین المللي است.  بدون شک این گونه عملیات 
هاي انتحاري و تروریستي نمي تواند مشکلي را حل کند و 
یا آن که دستاوردي داشته باش��د. وي با اشاره به موفقیت 
بزرگ جمهوري اسالمي ایران در مذاکرات هسته اي خود 
با مجموعه 1+5 ابراز امیدواري کرد این توافق بین المللي 
تاثیرات مثبت خود را بر منطقه از جمله لبنان داشته باشد .

برقراری روابط خوب با ايران 
ضروری است

یوس��ف بن علوی، وزیرخارجه عمان در آس��تانه نشس��ت 
اعضای ش��ورای همکاری خلی��ج ف��ارس در کویت اظهار 
داش��ت: اختالفاتی که در این نشس��ت مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت، اختالفاتی طبیعی در دیدگاه ها است.
وی با اش��اره به روابط خوب میان عمان و دیگر کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس، افزود: عمان تالش خواهد کرد 
در نشست کویت، دیدگاه های مختلف در موضوعات مطرح 
شده را به هم نزدیک کند. وزیرخارجه عمان درباره روابط 
کش��ورهای عربی با ایران نیز اظهار داشت: ضرورت دارد با 
ایران روابط خوبی براساس منافع مش��ترک برقرار کنیم، 

منافع در مواقع صلح تعیین می شود نه در اوقات جنگ.

تصويب تحريم های جديد 
علیه ايران غیرسازنده است

»جن س��اکی« س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا تصویب 
تحریم های تازه علیه ایران را اقدامی »غیرسازنده« خوانده و 
هشدار داده است که این کار می تواند به از بین رفتن اتحاد 
1+5 منجر ش��ود. »جن س��اکی«  در واکنش به مصاحبه 
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران با مجله »تایم« گفته اس��ت کاخ سفید نیز با تصویب 
تحریم های تازه علیه ای��ران مخالف اس��ت و آن را اقدامی 

غیرسازنده می داند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

دعواهای سیاسی
 وارد سیاست خارجی نشود 

ظریف  /  وزیر امور خارجه

همانطور که بارها گفته ام ام��روز بیش از هر زم��ان دیگر به همدلی 
نیاز داری��م و نباید دعواهای جناحی را وارد حوزه سیاس��ت خارجی 
 و امنیت ملی کنیم. فردا هم که علی رغم مش��غله فراوان کاری برای

 چندمین ب��ار برای پاس��خ ب��ه س��واالت نماین��دگان محت��رم به 
 مجلس خواه��م رفت به ی��اری خدا ب��ر همین نکته تاکی��د خواهم 
 کرد. البته اکثریت نمایندگان ارجمند ملت بزرگ ایران از تالش های

 خدمت گزاران ای��ن مردم و 
فرزندان این انقالب حمایت 
می کنن��د و امیدواریم اقلیت 
پرجنب و ج��وش مجلس نیز 
خود را با آحاد ملت هماهنگ 
س��ازند و در ای��ن وظیف��ه 
 مش��ترک و تاریخ��ی مل��ی

 یار و مددکار ما باشند. 
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آخرین خبر از ساخت پهپاد RQ۱۷۰ ایرانی

سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به مهندسی معکوس پهپاد آمریکایی 
RQ 170 گفت: بسیاری از کارهای ساخت پهپاد آر کیو 170 ایرانی انجام شده است.وی افزود: نمی توان 
زمان دقیقی برای رونمایی ازآن اعالم کرد؛ به دنبال این هستیم که به زودی این پهپاد به نتیجه نهایی برسد.

امريکا برای خروج از 
گرداب به ايران نیاز دارد

دلیل اختالفات مرزی 
ايران و آذربايجان

سردار حس��ین دهقان، وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح گفت: ملت 
ایران در سایه وجود رهبری این اطمینان را به جهانیان داده که فعالیت های 
 هس��ته ای کش��ورمان صلح آمیز بوده و هی��چ گاه خالف حکم ش��رعی قدم

 بر نخواهیم داشت.وی افزود: ملت ایران با خلق حماسه سیاسی ساختمان 
ساخته شده غرب مبنی بر عدم مشروعیت سیاسی نظام ایران را فرو نشاند.

سردار دهقان خاطرنش��ان کرد: اوباما می خواس��ت با موفقیت در مذاکرات 
هس��ته ای فضای نفرت به وجود آمده در دوران بوش پس��ر را از این کشور 
بزداید.وزیر دفاع تصریح کرد: دنیا و امریکا به این نقطه قاطع رس��یده اند که 
 امروز توان هس��ته ای ایران فنی بوده و قابل انکار و نادیده انگاشتن نیست.

سردار دهقان خاطرنشان کرد: ما امروز یک قدرت هسته ای هستیم و امریکا 
برای خروج از گردابش به همکاری و کمک ایران نیازمند است.

گراوند، جانشین فرمانده مرزبانی با اشاره به مشکالت مرزی با کشور آذربایجان 
اظهار داشت: مرزبانان این کشور به پروتکل های امضا شده پایبند نیستند و 
توافق نامه سال قبل را اجرا نمی کنند. ضمن این که اختالفاتی نیز در خصوص 
س��احل بندی داریم. آذربایجان بدون مالحظات در مرز ایران ساحل بندی را 
ش��ش متر باال آورد که ما به آن ها اعتراض کردیم و پس از این موضوع آن ها 
مرزشان را بستند. هرچه از آن ها درخواس��ت کردیم که مالقات مرزی انجام 
ش��ود، قبول نکردند و ما پیغام دادیم که هر اقدامی رخ دهد عواقبش با کشور 
آذربایجان است. وی ادامه داد: ما نیز مرز جلفا و بیله سوار را نیز به مدت 10 روز 
بستیم که مقامات آذربایجانی در تماس با وزارت امور خارجه گفتند حاضرند 
مذاکره کنند. پس از مذاکره و بازگشایی مرز هنوز هم اجازه تردد خودروهای 

بیش از 30 تن را از مرز جلفا نمی دهیم .

نگرانی های توهم گونه شیخ نشین های خلیج فارس نسبت 
به برنامه هسته ای ایران با گرم شدن مناسبات تهران مسقط 

به فاز جدیدی وارد شده است.
روزنامه العرب که در لندن چاپ می شود اما هزینه های آن 
را دربار سعودی می پردازد در گزارش��ی از این نگرانی تازه 

شیخ نشین ها پرده برداشته است.
آنچه باعث نگرانی این شیخ نش��ینان خوش نش��ین ش��ده 
مواضع سیاس��ی ناهماهنگ عمان با سایر کشورهای عربی 
خلیج فارس در خصوص روابط با ایران اس��ت که بخش��ی 
از آن به اق��دام این کش��ور در میانجیگری می��ان تهران و 
واشنگتن و برخی دیگر به مخالفت این کشور در خصوص 
تشکیل اتحادیه کش��ورهای خلیج فارس مربوط می شود.

مسقط شنبه گذش��ته صراحتا با طرح تش��کیل اتحادیه یا 
کنفدراسیون کشورهای خلیج فارس متشکل از شش کشور 
از جمله عمان مخالفت کرد. این موضوع موجبات ناراحتی و 
خشم سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را 
فراهم کرده و سبب شده است تا آن ها به این باور برسند که 
عمان بیش از اندازه به ایران نزدیک شده است. درخواست از 
رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای 
انتقال از مرحله همکاری به مرحله تشکیل یک اتحادیه از 

سوی پادشاه عربستان سعودی مطرح شده است. 

عضو مجم��ع نمایندگان اس��تان خوزس��تان از ارایه نامه 
اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان به هیات رییسه 
برای استعفای دسته جمعی به خاطر عدم توجه دولت به 

استان خوزستان در الیحه بودجه 93 خبر داد.
نماینده مردم ایذه و باغ ملک در مجلس ش��ورای اسالی 
 ادام��ه داد: این نام��ه در هی��ات رییس��ه ارایه ش��ده اما

 هیات رییسه در خصوص تحویل گرفتن یا تحویل نگرفتن 
 آن در حال چان��ه زنی با مجم��ع نمایندگان خوزس��تان

 است.
وی بی توجهی به استان خوزس��تان در الیحه بودجه 93 
و تخصیص ردیف مس��تقل به انتقال آب از سرشاخه های 
 کارون به اس��تان های همج��وار را علت اصلی اس��تعفای

 دسته جمعی نمایندگان خوزستان خواند.
درویش پور اظهار داشت: یکی از اعضای مجمع نمایندگان 
خوزس��تان، به نمایندگ��ی از بقیه اعضا قص��د دارد تذکر 
 ش��فاهی را در صح��ن علنی مجل��س به هیات رییس��ه

 در خصوص تحویل نگرفتن نامه کتبی استعفا بدهد .
ناصر صالحی نس��ب نماینده مردم هویزه و دشت آزادگان 
در نطق میان دستور خود اعالم کرد که مجمع نمایندگان 
خوزستان در اعتراض به عدم توجه به این استان در الیحه 

بودجه 93 استعفای دسته جمعی داده اند.

باهنرنایب رییس مجلس درباره بودجه پیش��نهادی دولت 
گفت  : علی رغ��م تاکیدات رییس جمهور و معاون ایش��ان 
ما اصرار داریم که مس��ووالن دستگاه های اجرایی علی رغم 
این ک��ه ممکن اس��ت از کالن بودجه ای که بس��ته ش��ده 
 کامال راضی نباش��ند از پیش��نهاد هرگون��ه افزایش بودجه

 دستگاه های خودشان در صحن علنی مجلس، راهروها و در 
جلسات بیرون از مجلس به صورت جدی خودداری کنند. ما 
از دولت خواهش می کنیم که مسووالن دستگاه های اجرایی 
از کالن الیحه بودجه دفاع کنند و خدای ناکرده آن ها باعث 
نشوند که بودجه 193 هزار میلیاردی دولت افزایش یابد.وی 
گفت: واگذاری بخشی از پروژه های عمرانی با شرایط دقیق 
به بخش خصوصی و در مقابل آن خرید خدمت از آن ها به نظر 
می رسد که از راه های جدی  برون رفت از این بن بست است؛ 
 چراکه همه معتقدیم پروژه های عمرانی ب��ا این پول ها در

 س��ال های کوتاه اتم��ام نمی یاب��د و بعضا پ��ول هایی که 
ب��رای پ��روژه ه��ای عمران��ی تخصی��ص داده می ش��ود، 
 به ان��دازه پ��ول اس��تهالک آن پ��روژه در همان س��ال نیز

 نمی شود.
نایب رییس دوم مجلس یادآور شد: بنابراین واگذاری بخشی 
از پروژه های عمرانی با شرایط دقیق و نظارت شده به بخش 

غیردولتی اجتناب ناپذیر است.

مرضیه افخم س��خنگوی امور خارجه کشورمان در پاسخ به 
س��والی درباره اظهارات رییس جمهور امریکا مبنی بر این 
که گفت وگوهای محرمانه بین تهران و واشنگتن در جریان 
است، گفت: هیچ گونه گفت وگوی محرمانه ای بین ایران و 
امریکا جریان ندارد و همه آنچه انجام شده پیرامون موضوع 
هسته ای بوده است که موضوع کامال روشن و مشخص است.

وی در پاس��خ به س��وال دیگری در این باره که شیمون پرز 
رییس رژیم صهیونیستی اخیرا اعالم کرده که آماده دیدار 
 با روحانی هس��تم و ایران دش��من این رژیم نیست  گفت: 
هیچ گونه تغیی��ری در مواض��ع جمهوری اس��المی ایران 
و دیدگاه نظ��ام جمهوری اس��المی ایران نس��بت به رژیم 
صهیونیستی ایجاد نشده و نخواهد شد.سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی ادامه داد: ایران رژیم صهیونیستی را به رسمیت 
نمی شناس��د، مواضع ایران  در قبال رژیم صهیونیستی به 
عنوان یک رژی��م تجاوزگر که حضورش بر اس��اس جعل و 
غصب فلسطین حاصل شده، کامال روشن است.افخم تصریح 
کرد: تبلیغاتی که ب��رای خروج رژیم صهیونیس��تی از انزوا 
 صورت می گیرد، کامال بی نتیجه است. آن ها تالش دارند که 
ملت های مسلمان را نسبت به جایگاه و نقش ایران تحت تاثیر 

قرار دهند و ملت های منطقه نیز هوشیارند.

مجلس مجلسبین الملل امور خارجه

مدل جديد ايران ستیزی 
اعراب خلیج فارس

نامه استعفا نمايندگان 
خوزستان به مجلس

مسووالن اجرايی برای افزايش 
بودجه خود رايزنی نکنند

  واکنش افخم
 به تغییر لحن پرز
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 1109 وکیل در شهر اصفهان
 فعالیت می کنند

رییس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان از فعالیت 1109 وکیل 
در شهر اصفهان خبر داد.س��ید مصطفی انوری زاده با بیان این که کانون 
 وکالی دادگستری نهادی مردمی، مدنی و مستقل است، اظهار داشت:

 در حال حاضر 100 س��ال از عمر فعالیت نهاد وکالت در س��طح کشور 
می گذرد.وی با اشاره به این که کانون وکالی دادگستری به هیچ دستگاه 
دولتی و حاکمیتی وابسته نیست، اضافه کرد: در طول تاریخی که از عمر 
نهاد وکالت می گذرد، این نهاد به هیچ تش��کیالت دولتی وابسته نبوده و 

وکالت یک نهاد سیاسی نیست.

 25 پروژه محرومیت زدايی 
در اصفهان افتتاح شد

مختل��ف  بخش ه��ای  در  محرومیت زدای��ی  25پ��روژه 
دراس��تان اصفه��ان  دی��روز ا فتت��اح ش��د و م��ورد بهره ب��رداری 
 ق��رار گرفت.بس��یج س��ازندگی ب��ا اج��رای پروژه ه��ای مختل��ف
اس��تان از مناط��ق مختل��ف    در راس��تای محرومیت زدای��ی 

در  محرومیت زدای��ی  پروژه ه��ای  اج��رای  می کن��د.  ت��الش 
 بخش ه��ای مختل��ف از جمل��ه اح��داث غس��الخانه، نماز خان��ه،

خانه های بهداشت و سایر موارد در مناطق مختلف استان اجرا می شود.

 رانندگان فاقد سامانه هوشمند
 بايد طبق تعرفه کرايه بگیرند

مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان 
 گفت:رانندگان فاقد سامانه هوشمند تاکس��ی موظف هستند بر اساس
  نرخ ه��ای مصوب ای��ن س��ازمان از مس��افران کرایه بگیرن��د. علیرضا

تاجمیر ریاحی اظهار داش��ت: رانندگان تاکس��ی بدون این سامانه برای 
اخذ کرایه نمی توانند به نرخ کرایه تاکس��ی های دارای سامانه هوشمند 
تاکس��ی اس��تناد کنند.وی تصریح کرد:در تاکس��ی ها دارای سامانه 
هوشمند ممکن است در برخی از مسیرها با ترافیک زیاد مبلغ کرایه 
مس��افر از میزان کرایه مصوب در هر کورس زیادتر باشد اما این مبلغ 
 در زم��ان غیر ترافیک ممکن اس��ت میزان کم ت��ری از کرایه مصوب 

محاسبه شود.

 تدوين آيین نامه های پیشگیری
 در برابر حريق در اصفهان

آتش��پاد بهزاد بزرگ زاد اظهار داش��ت: افزایش س��اخت و سازهای 
شهری و به تبع آن تراکم جمعیت باعث شده تا سازمان آتش نشانی 
اصفهان در حمایت از مدیریت شهری به دنبال راهکارها و شیوه های 
 اجرایی مناسب جهت کاهش ضریب آس��یب پذیری شهر در مقابل

 آتش سوزی و حوادث ساختمانی باش��د.وی تصریح کرد: تدوین و 
اجرای آیین نامه های پیش��گیری، محافظت بناه��ا در برابر حریق و 
ایجاد و توسعه ایستگاه ها و توسعه تدابیر و تعلیمات اطفای حریق از 

جمله راهکارهای تامین ایمنی است.

مديرعامل سازمان حمل  و نقل:

 حدف نقاط حادثه خیز 
مسیر بهارستان 

مدیرعامل س��ازمان حمل  و  نقل همگانی ش��هر بهارستان 
گفت: خدمت رس��انی مطلوب، تامین امنیت و تس��ریع در 
سرویس دهی به ش��هروندان از اهداف این س��ازمان است.

رضا جعفریان ف��ر در جمع خبرنگاران  اظهار داش��ت: این 
س��ازمان در حال حاضر با دارا بودن 27 دس��تگاه اتوبوس 
شهری، مدیریت و نظارت بر 32 شرکت حمل ونقل مسافر 
درون ش��هری، با دارا بودن بالغ ب��ر 1279 راننده فعال در 
خطوط ویژه، گردش��ی و بی سیم و س��اماندهی 2 شرکت 
حمل و نقل بار با تعداد 70 دس��تگاه وانت و کامیونت فعال 
 در ای��ن زمینه، اق��دام به س��رویس دهی به ش��هروندان و

 جابه جای��ی روزانه بیش از 42 هزار نفر مس��افر در خطوط 
داخلی و بین ش��هری بهارس��تان می کند.وی خاطر نشان 
کرد: در سه ماه ابتدای سال 92 اعتباری معادل سه میلیارد 
و هفتصد میلی��ون ریال در زمینه ترافیک هزینه ش��ده که 
با این اعتب��ار 14 تقاط��ع، چراغ گذاری و اص��الح چراغ ها 
صورت گرفت.این مس��وول ادامه داد: همچنی��ن در کلیه 
خیابان ها عالی��م راهنمای��ی و رانندگی م��ورد نیاز نصب 
گردید و 22 تقاطع ب��ا نصب عالیم ترافیکی ایمن س��ازی 
شده و طرح اصالح هندس��ی دو تقاطع حادثه خیز تدوین 
و پس از تصویب در ش��ورای ترافیک شهرستان جهت اجرا 
به شرکت عمران بهارس��تان ابالغ شده اس��ت.مدیرعامل 
سازمان حمل ونقل عمومی شهر بهارستان اضافه کرد: طرح 
اصالح هندس��ی میدان حضرت ولی عصر)عج( بهارس��تان 
نیز تدوین و جهت اج��را و اصالح معای��ب ترافیکی میدان 
 حضرت ولی عصر)عج( به ش��هرداری ابالغ ش��ده است که 
در حال حاض��ر در حال انجام اس��ت.وی با انتق��اد از عدم 
پرداخت اعتبارات دولتی افزود: در شش ماهه نخست سال 
92 مقرر بود دولت یک سوم س��هم جابه جایی مسافر را به 
سازمان های حمل ونقل عمومی پرداخت نماید.جعفریان فر 
تصریح کرد: تاکنون هیچ اعتباری به این سازمان تخصیص 
نیافته است و این امر مشکالت مالی بس��یاری را برای این 
سازمان به وجود آورده است که با پیگیری های انجام شده 
امیدواریم با پرداخت سهم دولت مشکالت سازمان در این 
زمینه برطرف گردد.وی ضمن انتقاد از سیستم 2 مدیریتی 
شهر بهارس��تان ادامه داد: با توجه به حضور شرکت عمران 
بهارستان و نیز ش��هرداری بهارستان عمالمدیریت شهری 
در این ش��هر به صورت دو قطبی انجام می گیرد که این امر 

در برخی مواقع مشکالتی برای شهروندان ایجاد می کند.
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گشتی در اخبار
نصب استیل گنبد بقعه امامزاده ابراهیم به پایان رسید

 حجت االس��الم و المس��لمین محس��ن ضیایی ، رییس اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان گفت: 
نصب اس��تیل گنبد بقعه امامزاده ابراهیم با هزینه ای بالغ بر 70 میلیون تومان به پایان رسید. وی 
اظهارداشت: این گنبد در گذشته به صورت آجری بود که تصمیم گرفته شد مرمت و بازسازی شود.
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دکتر رسول زرگر پور عنوان کرد : طرح 
گروه 
جامع کاهش آلودگی هوا تدوین شده جامعه

است و در آینده نزدیک اجرایی خواهد 
شد. دکتر رسول زرگر پور در جلسه انجمن حفاظت از میراث 
فرهنگی، طبیعی و آثار تاریخی ایران، که در محل استانداری 
برگزار شد با اشاره به پیشی گرفتن نرخ معضالت و مشکالت در 
دو دهه اخیر، از نرخ اقدامات و فعالیت ها، عنوان کرد: بایستی 
با هم افزایی، تعامل و اقدامات عقالنی همراه با تالش و کوشش، 
 اس��تان را ب��ه جای��گاه اصل��ی خ��ود ب��ه عن��وان اس��تان 

تراز اول ارتقا دهیم.
اس��تاندار اصفهان تاکید کرد، تمام نیروهای موثر در اس��تان 
بایستی به جای تخریب و خنثی کردن فعالیت های همدیگر، 
در جهت ایجاد فض��ای صفا و صمیمیت و ت��الش و همکاری 

حرکت نمایند.
وی با تاکید بر ظرفیت های بسیار باال و غیر قابل توصیف استان 
 اصفهان در زمینه های مختلف اظهار داش��ت: اگر ش��رایط از 
هر لحاظ فراه��م گردد، قطعا س��رمایه گ��ذاران اصفهانی که 
 در اس��تان های دیگر س��رمایه گذاری می نمایند، به اصفهان

 بر می گردند. ضمن این که از سایر نقاط کشور و خارج از کشور 
 هم زمینه برای س��رمایه گذاری در اصفهان فراهم می ش��ود.

دکتر زرگر پور تصریح کرد: توجه به مس��ایل زیست محیطی، 
اولویت اول استان اس��ت لذا در اولین گام طرح جامع کاهش 
آلودگ��ی هوا تدوی��ن گردیده ک��ه در آینده نزدی��ک اجرایی 

خواهد شد.
اس��تاندار اصفهان با اشاره به خش��کی زاینده رود عنوان کرد: 
بزرگ تری��ن انتظاری که م��ردم اصفهان از مدیریت اس��تان 
دارندجاری ش��دن آب در رودخانه زاینده رود اس��ت و امروز 
زاینده رود از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی 
حوزه تمدنی م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت و من نیز معتقدم 

زاینده رود، روح مردم اصفهان است.
دکتر زرگر پور با اشاره به نقش قطار شهری در کاهش آلودگی 
هوا تاکید نمود: امید اس��ت با عزم جدی مس��وولین ذی ربط 
عالوه بر تکمیل و راه اندازی خط ی��ک مترو ، عملیات اجرایی 
خط دوم نیز آغ��از گردد که در این راس��تا اجرای این خطوط 
 نباید کوچک ترین خدش��ه ای به آثار تاریخ��ی اصفهان وارد 

نماید.
وی ضمن تاکید بر این نکته که داش��تن هوای پاک و سالم و 
محیط زیست مناسب از حقوق خدشه ناپذیر مردم می باشد، 
اظهار داشت: با عنایت به سیاست های مصوب، هرگونه توسعه 
 صنعت، فقط با پیوس��ت محیط زیس��ت و نب��ود آالیندگی و 

حداقل آب مورد نیاز، قابل اجرا خواهد بود.  

    سقايیان نژاد ، مس�وول مديريت بحران کالن شهر 
اصفهان شد

 مس��وولیت مدیریت بح��ران ش��هر اصفهان با حکم رس��ول
 زرگر پور، استاندار اصفهان به ش��هردار این شهر تفویض شد.  
رس��ول زرگرپور در راس��تای اهداف قانون تش��کیل سازمان 

 مدیری��ت بح��ران کش��ور،
 س��ید مرتضی سقاییان نژاد 
را به عنوان مسوول مدیریت 
بحران شهر اصفهان منصوب 
اصفه��ان  کرد.اس��تاندار 

 بر هم��کاری بخ��ش های 
مرتب��ط در ای��ن زمین��ه و 
اس��تفاده از ظرفی��ت های 
موجود برای ایجاد تشکیالت 
سازمانی مناسب و امکانات 
کاف��ی ب��ه منظ��ور کاهش 
خطرپذی��ری تاکی��د کرد.

ریی��س ش��ورای هماهنگی 
مدیری��ت بح��ران اس��تان 
 در جری��ان ای��ن انتص��اب، 
برنامه ریزی ب��رای افزایش 

توان پاسخگویی و مقابله با حوادث احتمالی در شهر اصفهان 
را از ضروریات دانست.زرگرپور، از حمایت استانداری و شورای 
هماهنگی مدیریت بحران در راستای پیشبرد امور و اهداف در 

نظر گرفته شده در این زمینه خبر داد.
وی با اش��اره به نقش حمایت کننده و پشتیبان اصفهان برای 
کالن ش��هر تهران در زمان ب��روز بحران، مس��وولیت خطیر 
مدیریت بحران کالن شهر اصفهان را در مواقع بروز بحران های 

طبیعی و انسان ساز بسیار مهم قلمداد کرد.
اس��تاندار اصفهان ب��ا بی��ان این ک��ه مدیریت بحران ش��هر 
اصفه��ان از اهمی��ت حیات��ی برخوردار اس��ت تاکی��د کرد: 
 باید ب��ا درایت و هوش��یاری به تدبی��ر بحران ه��ای احتمالی

 پرداخت.
مس��وولیت مدیریت بحران کالن ش��هر اصفهان پیش از این 
برعهده اس��تاندار اصفهان بود که امروز به ش��هردار این شهر 

تفویض شد.

در جلسه انجمن حفاظت از میراث فرهنگی، طبیعی و آثار تاريخی ايران عنوان شد: بزودی

زاينده رود، روح مردم اصفهان است 

زرگرپور: طرح کاهش آلودگی هوا اجرایی می شود
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 انتظاری که مردم 
اصفهان از مديريت 
استان دارندجاری 

شدن آب در رودخانه 
زاينده رود است و 

امروز زاينده رود از 
ابعاد مختلف اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و 
حتی حوزه تمدنی مورد 

توجه قرار گرفته است

رییس انجمن سکته مغزی ایران گفت: بروز سکته مغزی 
برای افراد یک حادثه ناگوار است و بسیاری از افراد مبتال 
به عوامل خطر 10 تا 15 س��ال بعد دچار سکته مغزی 
می شوند بنابراین امکان پیشگیری قبل از سکته مقدور 

و ممکن است.
محمدرضا قینی اف��زود: در افراد مبتال به س��کته های 
مغزی زمینه های خطری نظیر دیابت، فشار خون باال، 
ناراحتی ه��ای قلب��ی، تنگی عروق گ��ردن و همچنین 
مصرف دخانیات به عنوان فاکتورهای خطر محس��وب 

می شوند که نیاز به کنترل جدی دارند.
رییس انجمن س��کته مغ��زی ای��ران با اش��اره به این 
که تصلب ش��رایین یا آترواس��کلروز علت ب��روز تنگی 
عروق گردن)کاروتید( اس��ت،گفت: بررسی های انجام 
ش��ده از بیم��اران مبتال به س��کته های مغزی نش��ان 
 می ده��د 5درصد آن��ان ب��ه کاروتید مبتال هس��تند و

 به ط��ور کلی26درصد آنان بر اثر این تنگی به س��کته 
مغزی مبتال می شوند.

وی ادامه داد: در ایران دستورالعملی وجود ندارد که رگ 
گردن تمام افراد جامعه مورد بررسی قرار بگیرد بنابراین 
معموالدرافرادی که زمینه تنگی ع��روق گردنی دارند 

اگر این تنگی باالی 70درصد باش��د بیماران مورد نظر 
کاندیدای عمل جراحی می شوند.به گفته قینی، عمل 
جراحی با اس��تفاده از بالنی در راستای باز کردن تنگی 
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انجمن س��کته مغزی ایران ب��ه دنبال حل مس��ایل و 
مش��کالت مربوط به عروق قلب و مغز هس��تند و علت 

حضور این انجمن ها در این همایش نیز همین است.

ريیس انجمن سکته مغزی ايران:

امکان پیشگیری از سکته  مغزی 15 سال قبل از وقوع

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

  نوبت  دوم

شهردار اصفهان
  سازمان نوسازی و بهسازی و شهر اصفهان

آگهی مناقصه

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان

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

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

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

فراخوان عمومی 
» شناسایی تامین کنندگان کاالی آلومینیوم مفتولی «

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 کد آگهی : ر-92200 

-
2

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد 100 تن آلومینیوم مفتولی مورد نیاز ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا با مشخصات فنی ذیل را از طریق مناقصه خریداری 
نماید . لذا از کلیه شرکتهایی که تولید کننده کاالی مذکور با مشخصات ذیل می باشند ، درخواست می گردد در صورت تمایل به همکاری نسبت به ارسال مدارک 

خود بانضمام سایر اطالعات مرتبط ، به آدرس ذیل حداکثر تا تاریخ 92/10/1 اقدام نمایند . 
بدیهی است پس از بررسی اسناد و مدارک متقاضیان در صورت لزوم  نسبت به سایر مراحل شناسایی واجدین شرایط از جمله بازدید از کار گاه و اخذ نمونه اقدام 

و پس از تایید فنی کاال جهت شرکت در مناقصه از شرکتهای مذکور دعوت به عمل خواهد آمد . 
مشخصات مفتول : 

- قطر مفتول : 12 میلی متر با تلرانس 0/1 میلی متر 
 N/mm      5 +90 : استحکام کششی مفتول -

نوع کویل : 
- عمودی از داخل باز شو

oval : نوع رینگ جلوی کویل -
- بسته بندی : حفاظ اطراف کویل تسمه ، قوطی یا نبشی فوالدی 

- پلت زیر تنها از نوع فلزی باشد و از نوع چوبی استفاده نشود . 
کل وزن مفتول : حدودا 1350 کیلو گرم 

آدرس : شرکت فوالد مبارکه اصفهان - 75 کیلو متری جنوب غربی اصفهان - صندوق پستی 167- قسمت خرید مواد اولیه و انرژی
متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن:  3421-0335543 تماس حاصل فرمایید. 

ضمنا متن آگهی در سایت های زیر نیز درج گریده است : 
www.mobarakeh-steel.ir                                                                        :  شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی -

       www.ariatender.com                                          : مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی -

1- دستگاه مناقصه گزار : اداره كل نوسازی مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه : خريد رادياتور به شرح جدول ذيل : 

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه :
 اصفهان - خيابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - جنب كلينيک فرهنگيان - واحد پشتيبانی طرحها اداره كل نوسازی مدارس استان اصفهان 

) تلفن تماس: 2222091-2 (
4- تاریخ و مهلت دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه : 

مهلت دريافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز از انتشار آگهی از تاريخ 1392/9/19 لغايت پايان وقت اداری مورخ 1392/9/21 می باشد  
مهلت تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداری مورخ 92/10/04 می باشد .
زمان بازگشايی پاكات اسناد مناقصه روز شنبه مورخ 92/10/7 می باشد . 

لذا اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط می توانند پس از انتشار آگهی با مراجعه به آدرس فوق ، اسناد مناقصه را تهيه نمايند . اسناد و مدارک مناقصه فقط 
به نماينده  مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر و با قيد موضوع مناقصه تحويل خواهد شد .

الزم به ذكر است هزينه درج آگهی ها ی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ضمنا متن اين  فراخوان در پايگاه اينترنتی WWW.Nosazimadaresisf.irوiets.mporg.ir قابل رويت می باشد .

 مناقصه عمومی 
شماره 3984 مورخ 92/9/18

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

م الف 10055اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

نوبت دوم

مبلغ تضمین) ریال ( نوع تضمینتعدادموضوع مناقصه ردیف

300/000/000سپرده / ضمانتنامه بانكی 45000پره خريد رادياتور آلو مينيومی 1
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آگهی مناقصه

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان
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چهره روزيادداشت

 10درصد اعتبارات اشتغال اصفهان
به بسیج سازندگی اختصاص يابد

مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفه��ان گفت: مقرر 
شده است که نخستین جلسه کارگروه استان طی هشت روز آینده 
تشکیل شود و در این جلسه باید مصوب شود که امسال نیز 10 درصد 
 از اعتبارات اشتغال استان به بسیج س��ازندگی اختصاص پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، غالمعلی قادری در جلس��ه 
ستاد پشتیبانی اردو های هجرت با اشاره به این که بسیج سازندگی 
نقش عمده ای در راس��تای ایجاد اش��تغال در سطح ش��هر ها دارد، 
اظهار داشت: بسیج سازندگی یکی از اعضای فعال کارگروه اشتغال 

استان است.
وی اضافه کرد: براساس گزارش ارایه شده در سال 1390 مقرر شد 
که پنج درصد از اعتبارات اشتغال استان توسط دستگاه های اجرایی 

استان به بسیج سازندگی اختصاص یابد.

 بهره برداری از ايستگاه
 ۴00 به ۶۳ كیلوولت برق داران

     معاون طرح و توس��عه ای ش��رکت برق منطقه ای اصفهان گفت: 
ایستگاه 400 به 63 کیلوولت داران با هزینه ای بالغ بر 450 میلیارد 

ریال برق دار و آماده بهره برداری شد.
سعید محس��نی با اش��اره به این مطلب، اظهار داش��ت: در راستاي 
پاس��خگویي به نیاز روزافزون انرژي با رش��د و توسعه در حوزه هاي 
مختلف کشاورزي، صنعتي و خانگي و همچنین بستر سازي توسعه 
پایدار منطقه و با هدف تامین انرژي مطمئن و پایدار، ایستگاه 400 
به63 کیلوولت داران باهزینه ای بالغ بر 450 میلیارد ریال برق دار و 

آماده بهره برداری شد. 

  چین در اصفهان فرصت
 سرمايه گذاری می خواهد

نایب رییس شورای توسعه تجارت گوانجو چین گفت: استان گوانجو 
چین آماده س��رمایه گذاری در بخش های مختلف اس��تان اصفهان 

است.
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان اصفهان، »شی لیو« در 
دیدار با  مسووالن اتاق اصفهان خواستار مشخص شدن زمینه های 
سرمایه گذاری در استان اصفهان شد و اظهار داشت: گوانجو به عنوان 
یکی از مراکز مهم اقتصادی چی��ن می تواند در بخش های صنعتی و 

حمل و نقل  استان اصفهان سرمایه گذاری کند.
وی خواستار مشخص شدن مقررات و قوانین مرتبط با سرمایه گذاری 
در استان اصفهان شد و گفت: سرمایه گذاران چینی نیازمند بررسی 
قوانین و شرایط سرمایه گذاری هس��تند تا بتوانند با اطالع کامل در 
این استان سرمایه گذاری کنند.  نایب رییس شورای توسعه تجارت 
گوانجو چین با مقایسه میزان سرمایه گذاری در ایران و امارات متحده 
عربی ادامه داد: دوبی زمینه حضور س��رمایه گذاران و بازرگانان را با 
ارایه خدمات مناسب ایجاد کرده است  و این در حالی است که ایران 
دارای معادن، ذخایر و فرصت های بسیاری است.وی خاطرنشان کرد: 
ایران کشور فقیری نیست، اما تعجب می کنیم که چرا سرمایه گذاری 

در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
لیو از ضعیف بودن تبلیغات و اطالع رس��انی از فرصت های تجاری و 
س��رمایه گذاری در دو اس��تان انتقاد کرد و تاکید کرد: باید نیازهای 
اقتص��ادی دو طرف به ص��ورت مکتوب به اطالع فع��االن اقتصادی 
برسد و متاسفانه در بخش اطالع رسانی از فرصت های سرمایه گذاری 
کوتاهی  شده است.وی خواس��تار ایجاد مرکزی در گوانجو با هدف 
معرفی فرصت های تج��اری در اصفهان ش��د و گفت:ارایه اطالعات 
از فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری و برگزاری نمایش��گاه های 

مشترک می تواند به توسعه فعالیت های مشترک کمک کند.
نایب رییس ش��ورای توس��عه تج��ارت گوانج��و چی��ن از آمادگی 
سرمایه گذاری  گوانجو در راه اندازی قطارهای پرسرعت برون شهری 
اصفهان خبر داد.خسرو کس��ائیان رییس اتاق اصفهان در این دیدار 
اضافه کرد: استان اصفهان صنعتی ترین استان کشور است و در بخش 

تولیدات نساجی و صنایع غذایی جایگاه ویژه ای دارد.
وی برگزاری نمایش��گاه های مشترک بین دو اس��تان را گامی موثر 
در شناس��ایی ظرفیت ها و فرصت های تجاری دو طرف برش��مرد و 
گفت: گوانجو و اصفهان می توانند در بخش ه��ای صنعتی و معدنی 

همکاری های نزدیکی داشته باشند.
رییس اتاق اصفهان به ساخت بندرخشک در شرق اصفهان اشاره کرد 
و افزود: فرصت  سرمایه گذاری در زیرساخت های صادراتی و تولیدی 
استان اصفهان برای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی وجود دارد و 
سرمایه گذاران چینی می توانند از این فرصت استفاده کنند.ابوالقاسم 
س��رتیپی عضو هیات رییس��ه اتاق اصفهان در این دیدار با اشاره به 
طلوع اقتصاد چین در جهان بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران 
سال هاست که در زیر ابرها پنهان شده است چینی ها توانسته اند از 

فرصت های پیش آمده  بهترین استفاده را کنند.

كشت پايیزه به جای 
كشت های بهاره 

ریی��س مناب��ع کش��اورزی اس��تان اصفه��ان ب��ا تش��ریح عملک��رد مرکز 
تحقیق��ات کش��اورزی و منابع طبیع��ی اصفهان گفت: پیش��نهاد کش��ت 
پاییزه به جای کش��ت ه��ای به��اره و معرفی ارقام مناس��ب همانن��د جو به 
ج��ای ذرت، از جمله دس��تاوردهای پژوهش��ی اخی��ر در راس��تای مقابله با 
 بح��ران آب بوده اس��ت که موج��ب صرفه جوی��ی 750 لیتر آب در کش��ور

 می شود.
 مرتضی خ��ان احمدی اظه��ار داش��ت: افزایش به��ره وری تولی��د از جمله

 فعالیت های این مرکز بوده است که بر این مبنا تحقیقاتی برای افزایش کیفیت 
سیب زمینی و یکنواختی غده آن داشته ایم.

وی افزود: به کمک ای��ن روش وبا افزایش 20 درصدی تولید س��یب زمینی 
 ارزش اقتصادی  تولید س��یب زمینی به این روش بالغ ب��ر 30 میلیارد تومان 

می شود.

طرح برداشت اطالعات مشترکیان GIS در ش��هر اصفهان حداکثر تا دو ماه 
آینده به پایان می رسد.

     مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب شهر اصفهان گفت: طرح برداشت و ثبت 
اطالعات مشترکان GIS از 8 صبح تا 5 بعدازظهر انجام می شود که اطالعاتي 
 GIS مانند نوع و قطر کنتور آب، وضعیت حوضچه و محفظه و غیره در سامانه

ثبت مي شود.
حسین اثنی عشر از کنتورنویسان به عنوان نماینده و نماد شرکت آبفا یاد کرد 
و اظهار داشت: هر حرکت و س��خن کنتور نویسان به حساب شرکت گذاشته 

مي شود.
 وی به حساسیت شغل کنتور نویسان اش��اره کرد و از آنان خواست با رعایت 
 خوش رویي و برخورد خوب با مش��ترکان، نس��بت به اخ��ذ و ثبت اطالعات

 مورد نیاز این طرح اقدام کنند. 

رییس مرک��ز بیوتکنولوژی کش��اورزی اس��تان اصفهان با 
اش��اره به این که اس��تفاده از تکنیک ه��ای بیوتکنولوژی 
عملکرد محصوالت کش��اورزی را تا 25 درصد افزایش داده 
اس��ت، گفت: ارایه طرح ماده ضدس��رطان از گیاهی چینی 
به نام تمپوتیکا در مرک��ز بیوتکنولوژی اصفه��ان از جمله 
 دس��تاوردهای مهم این مرکز اس��ت که تا اردیبهش��ت ماه

 در سطح آزمایشگاهی ارایه می شود.
محمود اطرشی با اشاره به این که در جهان امروز بسیاری از 
مردم دنیا جان خود را به دلیل کمبود مواد غذایی از دس��ت 
می دهند، اظهار داشت: تا س��ال 2025 جمعیت جهان به 
حدود 16 میلیارد نفر می رس��د که اگر تم��ام مردم جهان 
 را گیاهخ��وار فرض کنیم پتانس��یل بخش کش��اورزی در

 ایده آل ترین ش��رایط، غ��ذای 15 میلیارد نف��ر و اگر همه 
چیزخوار باش��ند تنها می توان��د غذای 11 میلی��ون نفر را 
تامین کن��د.وی افزود: برای جبران کمب��ود مواد غذایی دو 
راهکار پیشنهاد داده شده است که دسترسی به کرات دیگر 
از جمله این موارد اس��ت که عمال به زودی قابل دست یابی 
نیست.رییس مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی استان اصفهان 
ادامه داد: روش دیگر اس��تفاده از فن  آوری های نوین مانند 
بیوتکنولوژی است که این علم با مواردی همچون پزشکی، 
داروسازی، محیط زیست، نفت و کشاورزی نیز مرتبط است.

قیمت خودروهای داخلی برای دومین بار در طول دو هفته 
اخیر باز هم کاهش یافت. هفته گذشته قیمت خودروهای 
داخلی کاهش قیمت میانگین 500 ه��زار تومانی را تجربه 
کرده بود با این حال در این هفته نیز قیمت این محصوالت 

به طور میانگین 500 هزار تومان دیگر کاهش یافته است.
در این ش��رایط قیم��ت پرای��د 131 با دو کیس��ه ه��وا از 
 19 میلی��ون توم��ان در ح��دود دو هفت��ه پی��ش ب��ه 
18 میلی��ون توم��ان کاه��ش یافته اس��ت. قیم��ت تندر 
 90 م��دل E2 پ��ارس خ��ودرو نی��ز از ن��رخ 38 میلی��ون 
و 500 ه��زار تومان ب��ه 37 میلی��ون و 200 ه��زار تومان 
 رس��یده اس��ت.قیمت پ��ژو 405 نی��ز از 28 میلی��ون و

 400 ه��زار توم��ان ب��ه 27 میلی��ون و 600 ه��زار تومان 
 کاه��ش یافته اس��ت. قیم��ت پ��ژو 206 تی��پ 5 نی��ز از

 39 میلیون و 200 هزار تومان ب��ه 37 میلیون و 200 هزار 
تومان رسیده است.قیمت رانای فول نیز از 32 میلیون و 300 
هزار تومان به 31 میلیون تومان کاهش یافته است. قیمت 
 پژو 206 مدل V8 نیز از 39 میلیون تومان به 37 میلیون و

 500 ه��زار توم��ان رس��یده اس��ت.قیمت س��مند 
 EF7 نی��ز از 29 میلی��ون و 200 ه��زار توم��ان ب��ه

 28 میلیون و 200 هزار تومان کاهش یافته است.

دکتر علي ایرانپور ،نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شوراي اسالمي با بیان این که شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
عرصه هاي تولید و اشتغال زایي به عنوان یک صنعت پیشتاز 
مطرح اس��ت افزود:  اس��تان اصفهان به برکت خدمات نظام 
مقدس جمهوري اسالمي داراي رتبه اول صنعت کشور بوده 
و وجود  10هزار واحد صنعتي در این استان گویاي ظرفیت 
و پتانسیل باالي این استان است و دراین راستا شرکت فوالد 
مبارکه سهم خود را به خوبي در سطح ملي و استاني ایفا کرده 
است. دکتر ایرانپور که به نمایندگي از طرف مجمع نمایندگان 
استان در این مراسم سخن مي گفت تصریح کرد: طرح هاي 
بسیار خوبي طي سال هاي گذشته در شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان اجرا ش��ده و طرح هاي دیگري نیز وج��ود  دارد که 
نیازمند حمایت هاي همه جانبه مسوولین در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان مي باش��د که براساس آن و 
مطابق با س��ند چشم انداز کشور تا س��ال 95 ظرفیت فوالد 
مبارکه اصفهان به 12 میلیون تن افزایش خواهد یافت.وي 
افزود: پرداخت مالیاتهایي که این شرکت به دولت داشته است 
بر کسي پوشیده نیست  چراکه س��الیانه بالغ بر 500 میلیار 
تومان مالیات از سوي این ش��رکت در اختیار دولت قرار مي 
گیرد و این نشان از اداي دین فوالد مبارکه به کشور مي باشد.

در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد 600 میلیارد تومان یارانه 
برای ثابت ماندن نرخ شیر خام اختصاص یابد و واردات گوشت 
قرمز ممنوع شود و با اختصاص علوفه به نرخ ارز مبادله ای از تولید 
داخلی حمایت و خودکفایی در تولید گوشت قرمز محقق شود.

سید احمدرضا سیدعلیان – مدیرکل دفتر پرورش و اصالح نژاد 
دام وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: با توجه به تغییر نرخ 
ارز از مرجع به مبادله ای، واردات نهاده های تولید با قیمت های 
باالتری به دس��ت دامداران می رس��ید که بر این اساس باید 
هرکیلوگرم شیرخام از آن ها 1350 تومان خریداری شود. وی 
با اشاره به این که قیمت شیر خام تیر امسال بر اساس اختصاص 
ارز مرجع به واردات علوفه، کیلویی 1110 تومان مصوب شد، 
افزود: در این جلسه مقرر شد اعتباری بالغ بر 600 میلیارد تومان 
به عنوان ما به التفاوت هزینه های تولید شیر ناشی از تغییر نرخ ارز 
به کارخانه های لبنی اختصاص یابد تا قیمت خرید هر کیلوگرم 
شیر از دامداران به 1350 تومان افزایش یابد اما کارخانه های 
لبنی قیمت های خود را با توجه به یارانه ای که دریافت می کنند 

ثابت نگه دارند.
مدیرکل دفتر پرورش و اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی 
 ادام��ه داد: پس از تصمیم گیری برای قیمت ش��یر در س��تاد 
تنظیم بازار، نامه ای برای معاون اول رییس جمهور ارسال شد 

تا این بودجه از طریق معاونت برنامه و بودجه تخصیص یابد.

بازار فوالدکشاورزی یارانه

 افزايش محصوالت 
به كمک بیوتکنولوژی

قیمت خودرو باز هم 
كاهش يافت

 فوالد مباركه
 پیشتاز تولید و اشتغال

 اختصاص يارانه 
به شیر

اخبار كوتاه

۴
صادرات بیش از 18 میلیون مرسوله پستی از اصفهان

مدیرکل پست اس��تان اصفهان با اش��اره به طرح پس��تی کردن اس��ناد رس��می گفت: از ابتدای آغاز به کار این 
 طرح تاکنون، 3 ه��زار و 500 فقره م��دارک ثبتی از طریق دفاتر اس��ناد رس��می به واحدهای پس��تی اصفهان

 ارسال شده است.
 كارمندان با  كاهش تورم

 ياری می شوند نه افزايش حقوق
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

رییس جمهور/ محمد باقر نوبخت

 ما به کارکنان دولت از طریق کاهش تورم کم��ک می کنیم نه افزایش 
حقوق.مبنای نظری بودجه سال 93 تبعیت از اس��ناد فرادستی نظام و 
برخورداری از س��ازوکارها و روش های نوین دنیا اس��ت و  الیحه بودجه 
سال آینده برگرفته از عملکرد قانون برنامه چهارم و پنجم طی سه سال 
گذشته اس��ت. با افزایش مخارج و یا تزریق پول به اقتصاد شاید بتوان به 
مردم کمک ک��رد اما منجر به 
 تورم می شودو مردم از این که

 به طور اس��می درآمدش��ان 
افزای��ش یاب��د ام��ا ق��درت 
خرید ب��اال نداش��ته باش��ند 
خوش��حال نخواهن��د ش��د، 
بنابراین م��ا هی��چ اقدامی را 
 که موجب افزایش تورم شود

 انجام نمی دهیم.
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در حالی رییس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی از کاهش قیمت 
گوش��ت طی یکی دو ماه اخیر خبر می دهد که گزارش رس��می 
بانک مرکزی نشان از افزایش 2000 تومانی قیمت گوشت دارد. 
در تهران هم قیمت گوشت گوسفند در برخی مناطق به بیش از 

38 هزار تومان رسیده است.
 با توجه به کاه��ش اندک نرخ دالر، قیمت گوش��ت ب��ا توجه به

 کاهش انگیزه برای خروج دام از کشور، باید روند کاهشی داشته 
باشد. بر همین اساس، در دوهفته گذشته رییس اتحادیه گوشت 
 گوسفندی از کاهش قیمت گوش��ت خبر داده بود.ملکی حدود

 10 روز گذشته قیمت شقه گوسفند را برای تحویل به مغازه دار 
24 تا 24500 تومان و برای مصرف کننده 27 تا 27500 تومان 

اعالم کرده و وعده  ارزانی را طی روزهای بعد داده بود.
     فروش ران گوسفند ۳1500 تا ۳۳ هزار تومان

گزارش میدانی از فروشگاه های زنجیره ای حاکی است، هم اکنون 
قیمت ران گوسفند در بسته بندی یک کیلویی 36500 تومان و 
چرخ کرده مخلوط 24500 تومان عرضه  می شود. همچنین قیمت 
ران گوس��فند در مغازه ها نیز از 31500 تومان تا 33 هزار تومان 
به فروش می رسد.به گفته محمدی یکی از مغازه دارانی که حدود 
20 سال است عرضه مواد پروتئینی دارد،  قیمت گوشت در مناطق 
مختلف کشور متفاوت است. به گفته وی، دلیل اصلی این تفاوت 
قیمت ها هم تا حدی منطقه و محل فروش است و هم کیفیت آن.

     كاهش هزار تومانی قیمت شقه گوسفند
البته به گفته علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوش��ت گوسفند 

طی دو سه روز اخیر قیمت گوشت گوسفند 500 تومان کاهش 
پیدا کرده است. البته وی در مصاحبه 10 روز گذشته خود قیمت 
شقه گوسفندی برای مصرف کننده را 27 تا 27500تومان اعالم 
کرد که در حال حاضر به 26 تا 26500 تومان کاهش پیدا کرده 
است.وی خاطر نشان کرد: گوشت گوسفندی که در حال حاضر 
 به 31ه��زار و 500 تومان کاه��ش پیدا کرده در هفته گذش��ته

 33 هزار تومان بوده که هزار تومان نرخ ها افت کرده است.
     تناقض آماری قیمت گوشت در بازار و بانک مركزی

نرخ هایی که از س��وی رییس اتحادیه در مورد گوشت گوسفند 
اعالم شده، در حالی است که، بانک مرکزی نرخ گوشت گوسفند 
را در روند یک ماهه افزایشی نش��ان می دهد. به نوعی که قیمت 
 گوشت گوسفند با استخوان در س��طح بازار طی هفته منتهی به 
26 مهر ماه 29950 تومان و گوش��ت گاو و گوساله بی استخوان  
 30880 تومان فروخته ش��ده اس��ت و این نرخ در هفته منتهی

 به 24 آبان ماه به 31142 و 31817 تومان افزایش یافته اس��ت. 
این یعنی افزایش حدود 700 تومانی طی یک ماه.

البته بر اس��اس آمار بانک مرکزی در هفته منته��ی به 8 آذر ماه 
قیمت گوشت گوس��فند با استخوان در س��طح بازار به 31900 
تومان و گوشت گاو و گوس��اله بی اس��تخوان به 32600 تومان 
افزایش یافته است. با مقایس��ه نرخ هفته ابتدایی آبان با آذر ماه، 
مش��خص می ش��ود که قیمت گوش��ت 1300 تومان افزایش 
 یافته اس��ت این درحالی اس��ت ک��ه رییس اتحادی��ه از کاهش

 قیمت ها خبر می دهد.

با وجود این که مرکز آمار گزارش بیکاری استان ها را کلی و تنها 
براساس یک نرخ منتش��ر می کنداما وزارت تعاون، کار و رفاه با 
جزییات کامل اعالم کرد ؛ در سال 91 مجموعا 2 میلیون و 944 
هزار و 143 نفر در کشور بیکار بوده اند که از این تعداد، 874 هزار 
و 307 نفر زن و 2 میلیون و 69 ه��زار و 836 نفر نیز مرد بودند.
 وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با انتش��ار وضعیت بیکاری

 استان های کش��ور و ارایه تعداد بیکاران زن و مرد در هر استان؛ 
تحلیل های جدیدی را از وضعیت بازار کار کشور در سال گذشته 
گزارش کرده است. این که تعداد بیکاران در هر استان به تفکیک 
اعالم شود کم تر در گزارش های مرکز آمار ایران بوده و این مرکز 
تنها به ارایه خالصه ای از وضعیت بیکاری در کش��ور می پردازد 
 و صرفا نرخ بیکاری و تعداد کل بیکاران اعالم می ش��ود. بر پایه 
این گ��زارش، وزارت کار اعالم کرده اس��ت در 12 ماهه س��ال 
گذشته مجموعا 2 میلیون و 944 هزار و 143 نفر در کشور بیکار 
 بوده اند که از این تعداد 874 ه��زار و 307 نفر زن و 2 میلیون و 
69 هزار و 836 نفر نیز مرد هس��تند، ضم��ن این که بیش ترین 
تعداد مردان بیکار در تهران، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان 
رضوی، خوزستان و گیالن سکونت داشته و باالترین تعداد زنان 
بیکار هم در استان های تهران و اصفهان هستند. در عین حال، 
در سال گذشته 164 هزار و 91 نفر در استان آذربایجان شرقی 
بر مبنای یک س��اعت کار در هفته بیکار بوده اند که از این تعداد 
 39 ه��زار و 647 نفر زن و 124 ه��زار و 444 نفر نی��ز مرد بوده

 است.

     وجود حدود ۳ میلیون بیکار مطلق
همچنین در آذربایجان غربی 120 هزار و 752 نفر بیکار وجود 
داشته که س��هم زنان 22 هزار و 868 نفر و سهم مردان 97 هزار 
 و 884 نفر بود. در اردبی��ل 61 هزار و 291 بیکار اعالم ش��د که

 16 ه��زار و 968 نف��ر زن و 44 ه��زار و 322 نفر نیز م��رد بود. 
این وضعیت درباره اصفه��ان بیکاری 241 ه��زار و 550 نفری 
را نش��ان می دهد که 82 هزار و 501 نف��ر زن و 159 هزار و 49 
نفر نیز مرد هس��تند. تهران 482 هزار و 833 بی��کار دارد که از 
 این تعداد 150 هزار و 840 نف��ر زن و 331 هزار و 992 نفر مرد 

هستند. 
 در خوزس��تان 165 هزار و 347 بیکار وجود دارد که 46 هزار و

 716 نفر آنان زن و 118 هزار و 630 نفر نیز مرد هستند. در فارس 
هم 247 هزار و 562 بیکار اعالم شده که 65 هزار و 318 نفر زن 
و 182 هزار و 244 نفر نیز مردان را ش��امل می شود.طبق اعالم 
وزارت کار وضعیت تعداد بیکاران در برخی استان ها بهتر است 
به نحوی که در گلستان مجموعا 44 هزار و 982 بیکار وجود دارد 
 و این تعداد در اس��تان مرکزی 49 هزار و 557 نفر، در هرمزگان 
44 هزار و 164 نفر و در یزد نیز 30 هزار و 274 نفر برآورد شده 

است.
     ۳0 درصد كل بیکاران كشور زن هستند

بر پایه آمار ارائه شده، حدود 30 درصد کل بیکاران و متقاضیان 
 ش��غل کش��ور را زن��ان و 70 درص��د باقیمان��ده را نی��ز مردان

 تشکیل می دهند.

  اصفهان
  بیکاری 2۴1 هزار
  و 550 نفری
 را نشان می دهد 
 كه
  82 هزار و 
 501 نفر زن 
 و 159 هزار
  و ۴9 نفر نیز
 مرد هستند

 مقايسه نرخ هفته 
ابتدايی آبان با آذر ماه، 
مشخص می شود كه 
قیمت گوشت 1۳00 
تومان افزايش يافته 
است اين درحالی 
است كه ريیس 
اتحاديه از كاهش  
 قیمت ها خبر
 می دهد

بیکاری مردان در ۶ استان ركورد زدگوشت  2۴ تا ۳8 هزار تومانی در بازار

بیشترین زنان جویای کار در اصفهانگوشت کیلویی ۲۰۰۰ تومان گران شد

طرح  اطالعات جامع 
مشتركان آبفا



کافه کتابیادداشت

هفت

کتاب زندگی نامه و تجارب بازیگری پرویز پرستویی با نام »ستاره بی نقاب« همراه با دی وی دی تصویری 
و صوتی به زودی آماده عرضه به عالقه مندان بازیگری می شود. به گفته وی، هدف از انتشار این مجموعه 
نشان دادن راه سخت بازیگری به کسانی است که به این حرفه عالقه دارند اما در جریان جزییات آن نیستند. 
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فضای انتقادی در آثار انتزاعی 
در بخش گالری های کتابخانه مرکزی 
اصفهان نمایش��گاهی از آثار نقاشی 
هما جواهری به مدت ۵ روز برپا شده 
است.این هنرمند درباره آثاری که در 
این نمایش��گاه در معرض تماش��ای 
عموم ق��رار گرفته؛گفت: ای��ن آثار با 
 رویکرد ایرانی و به شکل انتزاعی تهیه 
ک��ه جواه��ری  اند.هم��ا   ش��ده 

 دانش آموخته رشته نقاشی در مقطع 
کارشناسی ارشد است اصلی ترین موضوع آثارش را معنویت بیان کرد و 
گفت: در اغلب آثاری که در این نمایش��گاه حضور دارند القای احساس 
معنویت و مطلق بودن خداوند و در یک کالم، رسیدن به خداوند را مد 
نظر داشته ام. وی طبیعت را از دیگر موضوعات مهم موجود در این آثار 
دانست و افزود: من از طبیعت و هنر س��وزن دوزی در شهر سیستان و 
بلوچس��تان هم برای خلق برخی از این آثار الهام گرفته ام. این هنرمند 
دریافت نظرات انتقادی بازدید کنن��دگان را از اهداف اصلی برپایی این 
 نمایش��گاه دانس��ت و گف��ت: دوس��ت دارم در جری��ان انتق��ادات

 بازدید کنندگان قرار بگیرم چرا که نقد آثارم از جمله اهداف مهم من در 
برپایی این نمایشگاه بوده است.

 نخستین جشنواره 
فیلم کوتاه دانشجویی برگزار شد

اولی��ن جش��نواره  فیل��م کوت��اه با
اولی��ن ه��ای دانش��جویی در مرکز  

آموزش��ی علمی کارب��ردی فرهنگ 
وهنر شماره یک اصفهان برگزار شد و 
منتخبین خود را ش��ناخت. س��الن 
آمفی تئاتر دانشگاه در دو روز میزبان 
۱۴ فیلم کوتاه و صدهاایده  بزرگ از 
جوانان تازه نفس فیلم س��از ش��د تا 
برای نخس��تین بار دانش��جویان در 
دانش��گاه های متعدد س��ینمایی اصفهان شاید جش��نواره ای خاص و 
 مخت��ص به خ��ود داش��ته باش��ند. این جش��نواره ب��ا دبی��ری مجید 
کیمیایی پور برگزار شد و سیروس الوند مهمان ویژه آن بود و کار داوری 
 را دیگراس��اتید دانش��گاه همچون آب  آب، آتش��گار و س��جادیه انجام

 دادند. 
گفتنی است در بخش داس��تانی این جش��نواره بهترین کارگردانی به 
فیلم »چشمان بسته« کاری از علی سعیدی، بهترین فیلم نامه» مردها 
وزن ها« کاری از س��ید احمد جعفریان، بهترین تصویربرداری »حوض 
ونقش« کاری از بهنام تاجمیر ریاحی و در بخش  مستند»اینجاگذرگاه 
عش��ق اس��ت« کاری ازمحمد مهدی هدی حایز رتبه های برتر شدند. 
گفتنی است؛ بهترین فیلم از نگاه داوران فیلم کوتاه داستانی »خودکشی 
ممنوع«کاری از مهران درخشنده فر و بهترین از نگاه تماشاگران »خط 

کاری « از شکیبا مهدویان بود. 

 نقاشی های هنرمند 5 ساله 
در هامون

نمایشگاهی از نقاش��ی های کودک
 ۵ س��اله ای ب��ا عن��وان »دنی��ای 

س��تاره های درخش��ان« در گالری 
هامون اصفهان برپا ش��ده است.مادر 
کارینای ۵ ساله در این رابطه افزود: 
این نمایشگاه حاصل تالش یک ساله 
او است. نقاشی جزیی از زندگی کارینا 
شده و آن رابهترین وسیله برای بیان 

منظورش می داند.این نمایشگاه از 22  تا 27 آذر ماه برپا می شود. 

»فوق سری« در بازار نشر
بهزاد بهزادپور تازه ترین فیلم نامه خود را در قالب کتابی با عنوان »فوق سری« 

منتشر کرد.
 انتش��ارات کتاب نیس��تان فیلم نامه ت��ازه ای از به��زاد بهزاد پ��ور را با عنوان 

»فوق سری« در قالب مجموعه ادبیات برتر منتشر کرد.
این فیلم نامه در فضای داستانی با تم جاسوس��ی و فعالیت های مرتبط با آن 
نوشته ش��ده اس��ت و به نوعی موضوعی امنیتی و سیاس��ی را در خود روایت 
می کند.ش��خصیت های اصلی این فیلم نامه دو رزمنده و جانباز س��ابق دفاع 
مقدس هستند که سعی دارند یک توطئه در صنعت کشتیرانی ایران را کشف 
کنند؛ توطئه ای که بر مبنای آن قرار است یک محموله مواد شیمیایی که برای 
ساختن بمب های شیمیایی کاربرد دارد، توس��ط گروهی خارجی و در قالب 

یک محموله تقلبی در عرشه 
یک کشتی تجاری ایرانی قرار 
داده شود و در ادامه با کشف 
آن ایران به ساخت سالح های 

شیمیایی متهم شود.
بهزادپور ای��ن فیلم نامه را در 
حجمی بال��غ بر 200 صفحه 
در این کتاب منتش��ر کرده 
 که با قیم��ت ۱2 هزار تومان

 عرضه شده است.
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 قصه خوانی
 برای شهر

  »خیال بی خیال« 
 در فرشچیان 

موسس��ه فرهنگی رویش مهر، همایش��ی با عنوان »راوی: اصفه��ان« را در 
 تاالر س��وره برگزار می کند.مدیر موسس��ه رویش مهر اظهار داشت: از 2۴ تا

29 آذرماه موسس��ه رویش مهر با همکاری حوزه هنری اصفهان همایشی با 
عنوان »راوی:اصفهان« برگزار می کند.زهرا مهریار در مورد موضوع این همایش 
گفت: موضوع این همایش شهر اصفهان است و ما از نویسندگان معاصردعوت 
کردیم تا در این مراسم حضور یابند و داستان های کوتاه خود را که به اصفهان 
مربوط می شود، بخوانند.وی خاطر نشان کرد: عالوه بر قصه خوانی، هفت فیلم 
مستند در این شب ها به نمایش در خواهند آمد که به موضوع اصفهان و مظاهر 
آن بر می گردد.مهریار افزود: »مصورالملکی و حسین یاوري« ساخته خسرو 
سینایی، »اصفهان در بوق کارخانه ها« اثر بارون اولنز از جمله مستندهای است 

که در این مراسم به نمایش گذاشته  می شود.

نمایش »خیال بی خیال«  به کارگرداني احس��ان فاضلی 22آذر ماه در تاالر 
فرشچیان  به روي صحنه مي رود.احسان فاضلی اظهار داشت: نمایش »خیال 
بی خیال« که در سال 92 برگزیده جشنواره تئاتر منطقه یک کشور شد و به 
جش��نواره فجر راه پیدا کرد، جمعه 22آذر ماه ساعت ۱8 در سالن اصلی تاالر 

فرشچیان به اجرا در می آید. 
وی در رابطه ب��ا موضوع »خی��ال بی خیال« گف��ت: در این نمایش��نامه که 
اث��ری از فاطم��ه مکارمی اس��ت کش��مکش های زی��ادی بین تماش��اگر و 
نمایش وج��ود دارد چون بینن��ده نمی تواند آخ��رش را ح��دس بزند و این 
 داس��تان  بیننده را ب��ا تردید ب��ه دنبال خود م��ی کش��اند.فاضلی  در مورد

 پیش بیني استقبال از اثرش گفت:کارهایم در تهران با استقبال خوبی روبه رو 
می شود، البته تئاتر در اصفهان همیشه مخاطبان خود را داشته است.

گروه فرهنگ وهن�ر زاینده رود  به منظور ارتقاء س��طح 
علمی کارکنان ش��اغل در رس��انه ها و عالقه مندان به حرفه 
روزنامه نگاری، خانه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفهان 
اقدام ب��ه عقد تفاهم نامه همکاری آموزش��ی ب��ا مرکز علمی 
 کاربردی فرهنگ و هنر ش��ماره یک اصفهان کرده اس��ت.  

بر همین اساس نخستین دوره آموزشی کوتاه مدت با عنوان  

اصول و فنون خبرنویسی به مدت ش��ش هفته با بهره گیری 
از اس��تادان مجرب مرکز برگزار می شود و در پایان به کسانی 
که موفق به کس��ب نمره قبولی از آزمون دوره مربوط شوند، 
گواهی نامه معتبر با امضای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان اصفهان، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره 
یک اصفهان و خانه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفهان 
اعطا می ش��ود.اجازه حضور در دوره های آموزش��ی تکمیلی 
)نظی��ر روش های مصاحب��ه خبری، اصول گزارش نویس��ی، 
خبرنویسی پیشرفته، ویراستاری و مدیریت اخبار، گرافیک 
و صفحه آرایی، روزنامه نگاری آنالین، کاربرد ابزارهای وب در 
روزنامه نگاری، عکاس��ی خبری و...(، امکان ثبت نام و تکمیل 
مدارک در سایت س��مان )منوط به توافق با ارشاد(، اولویت 
داش��تن در طرح رتبه بندی خبرنگاران و تمدید عضویت در 
خانه مطبوعات و خبرن��گاران و ادامه تحصیل تا اخذ مدارک 
 دانش��گاهی رش��ته خبرن��گاری از جمله مزای��ای حضور در 
پودمان های آموزشی ذکر شده است.عالقه مندان می توانندتا 
روز دوشنبه 92/9/2۵ با در دست داشتن مدارک خود به خانه 
مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان مراجعه و ثبت نام کنند.

گروه فرهنگ وهن�ر زاین�ده رود - رییس دانش��گاه هنر 
اصفهان، دانش��گاه مطلوب در نظام آموزش عالی را دانش��گاهی 
دانشجو محور دانست و گفت: نظام آموزش عالی در ایران نظامی 
ناهمگون است. فرهنگ مظفر، با بیان این که اساس ایجاد دانشگاه 
پرورش انسان مطلوب است، اظهارداشت: فردی که وارد دانشگاه 
می شود هم در زمینه های علمی و هم در زمینه های اجتماعی و 

فرهنگی باید به بلوغ برسد. وی با بیان این که دانشگاه های کشور 
باید در راس��تای عرضه علم و فناوری در س��طح جهانی خود را 
تجهیز کنند،  تصریح کرد: همچنین در کنار این رویکرد صنعتی 
دانشگاه ها الزم است یک رویکرد فرهنگی نیز داشته باشند. از این 
نظر فعالیت دانشگاه ها به بلوغ رس��اندن دانشجو و ایجاد فرصت 
فعالیت در حوزه های مختلف متمرکز می شود. فرهنگ مظفر با 
اش��اره به این که ورود به حوزه سیاسی نیز بخشی از فعالیت های 
فرهنگی دانشجو در دانشگاه به حساب می آید، خاطرنشان کرد: 
این امرلزوما به معنای ورود به احزاب سیاسی نیست بلکه دانشجو 
باید برای مدیر شدن آماده شود. بر این اساس دانشگاه محلی برای 
برخورد اندیشه است و فعالیت های سیاسی در دانشگاه در بستر 
حوزه علم انجام می شود. رییس دانش��گاه هنر اصفهان با ارزیابی 
آموزش عالی و دانش��گاه ها در کش��ور با تاکید بر این که در حال 
حاضر برخی دانشگاه های ایران ویژگی ها و توان علمی و فرهنگی 
باالیی را در محیط دانش��گاه فراهم آورده اند، اف��زود: با این حال 
برخی دیگر از دانش��گاه ها نیز در همه این زمینه ها ضعیف عمل 
کرده اند که این امر نش��ان دهنده نظام آم��وزش عالی ناهمگون 

در ایران است. 

آموزش خبرنگاری

نخستین دوره اصول خبرنویسی در خانه مطبوعات   
رییس دانشگاه هنر اصفهان:  

به بلوغ رساندن دانشجو، ایجاد فرصت فعالیت 

 چه کسی امیر را کشت؟
)مهدی کرم پور(

مه��دی کرم پور ب��ا همان 
نخس��تین فیلمش )جایی دیگر( اعالم کرد س��ر در 
سودای سینمایی متفاوت دارد و گویی گروه خاصی را 
به تماشای فیلم هایش فرا می خواند.در »جایی دیگر« 
او به سبک فیلم »دیوار« )آلن پارکر( از انیمیشن هایی 
اس��تفاده کرده بود.وی  در س��اخته بعدی خود نیز 
تجربه متفاوتی را رقم زد. »چه کسی امیر را کشت؟« 
به لحاظ ساختار،در سینمای ایران تجربه نامتعارفی 
بود و شاید همین شکل تازه و کم سابقه)نه بی سابقه( 
فیلم باعث شد شماری از تماشاگران در زمان نمایش 
عمومی فیلم نس��بت به آن واکنش نش��ان بدهند و 
اعتراض کنند.البته نکته مهمی که به این سوءتفاهم 
دامن می زند،حضور س��تارگان و بازیگران مش��هور 
س��ینما در چنین فیلم هایی اس��ت. با دیدن چهره 
ستاره ها روی پالکارد سینما،تنها چیزی که به ذهن 

مخاطب عام سینما نمی رسد،دیدن فیلمی متفاوت 
است،چه آن که پیش از این،فیلم های خاص به طور 
عمده از نابازیگران یا غیر ستارگان استفاده می کردند.

در فیلم »چه کسی...«،شخصیت ها با یکدیگر تعامل 
فیزیکی پیدا نمی کنند و هم��ه چیز در قالب حضور 
تک نفره مقابل دوربین ش��کل می گیرد.آنچه روایت 
فیلم را شکل می دهد،ایده های شخصیت هاست و نه 
خود آن ها.چنین روندی گرچه در سینما کم سابقه 
نیس��ت ولی در جامعه ما کم تر فیلم سازی دست به 
تجربه آن زده. برای مثال تا حدودی می توان به روایت 
کامران شیردل در »اون شب که بارون اومد« اشاره 
کرد.البته فیلم شیردل با توجه به عناصری از قبیل 
مستندبودن،وجود نریش��ن و قرینه مندی هندسی 
الگوی روایی،آن را از قالب »چه کسی...« متمایز کرد.

گشت ارشاد)سعید سهیلی(
اک��ران نوروزی س��ال 9۱،ش��اید بیش از هر س��ال 

دیگر دچار حاش��یه و مش��کالت پیش بینی نش��ده 
بود. این حواش��ی از اکران دو فیلمی ناش��ی می شد 
که زمزمه های دردس��رآفرینی آن ها از جش��نواره 
 س��ی ام فیل��م فج��ر ش��روع ش��ده ب��ود. یک��ی از

 آن ها،آخرین ساخته سعید سهیلی با عنوان »گشت 
ارش��اد« بود؛فیلمی که تا مدت ها پ��س از توقیف و 
پایین کشیده ش��دن از پرده و حت��ی هنگام پخش 
در ش��بکه خانگی، با حوادث و جنجال هایی همراه 
بود،که البته هم��ه این ها در نهایت به س��ودفیلم و 
گروه سازندگانش تمام ش��د. اکران »گشت ارشاد« 
با موضوع حساسی که داشت،اقش��ار مختلفی را در 
جامعه علیه خود تحریک کرد.یک گروه  دیدگاه فیلم 
را برنتابیدند و با اعتراض نس��بت به ساخت و اکران 
آن،مانع از ادام��ه نمایش عمومی فیلم ش��دند،آنها 
معتقد  بودند در این فیلم،نشان داده شده عده ای با 
سوءاس��تفاده از نام و اعتبار آن ها به اخاذی از مردم 
 مشغول هستند.غیر از این، افراد دیگری هم بودند که 

ضد فیل��م نام برده برآش��وبیدند و اعت��راض خود را 
علنی کردند.گ��روه دوم، افرادی بودند ک��ه آن ها را 
در جامعه به نام رانت خوار می شناس��ند.در حقیقت 
همان قشری که احتمال دارد به قدرت های سیاسی 
و اقتصادی متصل و در لوای کار و کاسبی قانونی، به 
رانت خواری مشغول باشند.حاشیه های این فیلم، با 
تجمع گروهی جلوی وزارت ارشاد آغاز شد؛گروهی 
که فیلم را برخالف ارزش ها و اعتقادات خود دانستند.

جالب این که حتی حضور وزیر ارشاد میان معترضان 
و درخواس��ت وی برای دی��دن فیلم بی ثم��ر بود و 
معترضان بر درخواس��ت خود ب��رای توقیف فیلم ها 
پافش��اری کردند. موضوع اصلی فیلم پیرامون س��ه 
ش��خصیت می چرخد که ه��ر کدام ب��ه انگیزه های 
گوناگون،دور هم جمع ش��ده اند و با سوءاس��تفاده 
از نام حزب به  اخاذی از دخترها و پس��رهای جوان 

مشغول هستند.

دختری با کفش های کتانی)رسول صدرعاملی(
»دختری ب��ا کفش ه��ای کتانی« نخس��تین فیلم 
از س��ه گانه اجتماع��ی رس��ول صدرعامل��ی درباره 
دختران بود که گرچه نه به اندازه قس��مت دوم این 
تریلوژی،یعنی »من ترانه پانزده س��ال دارم«،فیلم 
خوش ساخت و جذابی از کار درآمد و نه به قدرقسمت 
پایانی این سه گانه)دیش��ب باباتو دی��دم آیدا(،فیلم 
ضعیف و بی خاصیتی ب��ود. ب��ا این حال،آنچه فیلم 
»دختری...« را در فهرست فیلم های جنجالی جای 
داده، حاشیه های کوتاه مدتی بود که برای این فیلم 
ایجاد شد،ناش��ی از تابوش��کنی های فیلم س��از در 
نش��ان دادن وضعیت جامعه، به خص��وص دختران 
و همچنین اس��تفاده از نماها و اش��اره به مکان ها و 
رویدادهایی بود که برای نخس��تین بار در سینمای 
ای��ران و فیلم های اجتماع��ی پس از انق��الب دیده 

می شد.
گرچه این فیلم،نه هرگز آشوبی به پا کرد و نه از پرده 
پایین کشیده شد اما در زمان نمایش عمومی،عده ای 
اعتراض��ات و انتقادات تندی نس��بت به داس��تان و 
محتوای فیلم داشتند.ماجرای فیلم،روایت فرار یک 
دختر نوجوان برای ازدواج با پس��ر م��ورد عالقه اش 
 و س��یر حوادثی است که در بیس��ت وچهار ساعت با 

آن ها روبه رو می شود.

خصوصی)محمدحسین فرح بخش(
ط��ی س��ال های گذش��ته و س��ال 9۱،در می��ان 
فیلم های مس��اله دار ش��اید هیچ فیلمی ب��ه اندازه 
 ای��ن فیل��م با مش��کل مواج��ه نش��د.»خصوصی«

)که نام نخس��تش »زندگ��ی خصوصی« ب��ود و به 
دلیل شباهت با دومین فیلم روح اهلل حجازی،یعنی 
»زندگی خصوصی آقا و خان��وم میم«،کلمه زندگی 
در اکران عمومی از نام آن حذف ش��د(،دومین فیلم 
»فرح بخش« در مقام کارگردان بود؛فیلمی که حتی 
خیلی زودتر از رقیب نوروزی اش »گشت ارشاد«،از 
 پرده ها پایین کشیده ش��د و بسیاری آن را یک فیلم

 به اصطالح »پورنوکرات«)اصالت فحش��ا( خواندند 
که با دس��ت مایه قراردادن رابطه ای مثلثی،دس��ت 
سریال های ش��بکه برون مرزی»فارس��ی وان« را از 

پشت بسته بود.
البت��ه ب��ه م��وازات صحنه ه��ا و لحظ��ات اروتیک 
و پورنوک��رات فیلم،بعد سیاس��ی آن نی��ز به مذاق 
خیلی ها خوش نیام��د و فیلم را توهینی آش��کار به 
خدمت گذاران حاکم خواندند.هرچند که بهانه اصلی 
برای توقیف فیلم و ممانعت از اکران عمومی،بی بند 
و باری اخالقی سیاسیون و قشر انقالبی و روشنفکر 
 بود؛س��کانس ها و دیالوگ های��ی ک��ه در فیل��م به

 آن ه��ا پاس��خی داده نمی ش��ود و چنی��ن فیلمی 
 معل��وم نیس��ت چگون��ه از وزارت ارش��اد مج��وز

 گرفته است.

 به رنگ ارغوان)ابراهیم حاتمی کیا(
سیزدهمین فیلم بلند »ابراهیم حاتمی کیا«،محصول 
س��ال 8۳،سیاس��ی ترین فیلم در کارنام��ه هنری 
 کارگردان��ش بود ک��ه پ��س از چهار س��ال توقیف،

در جشنواره فیلم فجر،جایزه بهترین فیلم جشنواره 
را به دست آورد. فیلم مراحل ساختش را در سکوت 

خبری طی کرد.
عکس ها و خالصه داستان فیلم،دو هفته مانده به آغاز 
جشنواره بیست وسوم فیلم فجر،در اختیار رسانه ها 
قرار گرفت اما در جش��نواره بیست وسوم از نمایش 
فیلم جلوگیری ش��د.»به رنگ ارغ��وان« برای پنج 
سال به محاق رفت تا این که با تالش های دبیرخانه 
جشنواره و معاونت سینمایی ارشاد دولت نهم،فیلم 

به جشنواره رسید.

نگاهی به ارزش های اجتماعی در سینما

فیلم های نسبتًا بد از نظر مخاطبان

ستاره بی نقاب 

گروه 
فرهنگی 
زاینده رود
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آگهي تحدیدحدود اختصاصی
845چون تحدید حدودششدانگ قطعه زمین پالک 381 فرعی مفروز شده 
از پالک 340 واقع درقریه شهراب 28 اصلی دهستان سفلی زواره بخش 
17ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای حسین صالحی شهرابی 
اینک تحدید حدود عمومی از  فرزنداسماعیل در جریان ثبت است بعلت 
نوبت خارج شده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت 
وبر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ  
در  خواهدآمد.و  بعمل  و  شروع  محل  در  9صبح  ساعت  از   92/  10/14
صورت مصادف شدن با تعطیلی ناگهانی تحدید حدود درروز بعدازایام 
تعطیلی انجام خواهدشد.لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
محل  در  آگهی  این  در  مقرر  روز  و  ساعت  در  که  گردد  اخطارمی 
حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20قانون ثبت از تاریخ 
به  خواهدشد.اعتراض  پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم 

تقاضای تحدید حدودبایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم 
اداره ثبت اسناد و امالک  اله فدائی درئیس  قضائی صورت پذیرد بیح 

زواره

  آگهي تحدیدحدود اختصاصی
مفروز  فرعی   379 پالک  زمین  قطعه  حدودششدانگ  تحدید  846چون 
شده از پالک 340 واقع درقریه شهراب 28 اصلی دهستان سفلی زواره 
بخش 17ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای اسماعیل صالحی 
شهرابی فرزند رضا در جریان ثبت است بعلت اینک تحدید حدود عمومی 
قانون   15 ماده   اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  نوبت خارج شده   از 
ثبت وبر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه 
مورخ  10/14 /92 از ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد.و 

درروز  حدود  تحدید  ناگهانی  تعطیلی  با  شدن  مصادف  صورت  در 
مالکین  کلیه  به  آگهی  این  بموجب  انجام خواهدشد.لذا  تعطیلی  بعدازایام 
و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهدشد.اعتراض 
یکماه  مدت  ظرف  معترض  توسط  حدودبایستی  تحدید  تقاضای  به 
مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
 ذیصالح قضائی صورت پذیرد   ذبیح اله فدائیرئیس اداره ثبت اسناد و ا

مالک زواره

  آگهي تحدیدحدود اختصاصی
مفروز  فرعی   379 پالک  زمین  قطعه  حدودششدانگ  تحدید  847چون 
شده از پالک 340 واقع درقریه شهراب 28 اصلی دهستان سفلی زواره 
بخش 17ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای اسماعیل صالحی 

شهرابی فرزند رضا در جریان ثبت است بعلت اینک تحدید حدود عمومی 
قانون   15 ماده   اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  نوبت خارج شده   از 
ثبت وبر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه 
مورخ  10/14 /92 از ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد.و 
درروز  حدود  تحدید  ناگهانی  تعطیلی  با  شدن  مصادف  صورت  در 
مالکین  کلیه  به  آگهی  این  بموجب  انجام خواهدشد.لذا  تعطیلی  بعدازایام 
و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهدشد.اعتراض 
یکماه  مدت  ظرف  معترض  توسط  حدودبایستی  تحدید  تقاضای  به 
مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
 ذیصالح قضائی صورت پذیرد    ذبیح اله فدائیرئیس اداره ثبت اسناد و

 امالک زواره



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پینت بال بازان اصفهانی به رقابت های 
قهرمانی کشور اعزام می شوند

حمید فریضه  ،نایب رییس هیات ورزش های همگانی استان اصفهان 
گفت : تیم پینت بال بانوان اس��تان روزجمعه به رقابت های قهرمانی 

کشور که در گیالن برگزار می شود ،اعزام می گردد.
وی تصریح کرد: همچنین در پایان ماه جاری رقابت های لیگ رزمی 
پرتوآ در مازندران برگزار می شود که تیم اصفهان نیز به این رقابت ها 
اعزام می شود.فریضه گفت: وضعیت مالی هیات مانند سایر هیات های 
ورزشی استان خوب نیست اما تالش می کنیم با کارهایی که انجام 

می دهیم کار هیات را پیش ببریم.

ماهان دوباره روی برد را دید
هفته هش��تم لیگ برتر بس��کتبال باش��گاه های کش��ور ب��ا برتری 
فوالدماهان س��پاهان در مقابل میهمان خود اس��تقالل زرین قشم 

خاتمه یافت.
ماهانی ها که هفته گذش��ته در آخرین دقایق، ب��ازی را به نماینده 
قزوین واگذار کرده بودن��د در این دیدار از همان ابت��دا با احتیاط و 
دفاعی منس��جم مقابل حریف خود پا به میدان گذاشتند،در کوارتر 
سوم شاگردان صادق زاده دوباره با روی آوردن به دفاع کم تر دست 
به حمله می زدند. هر دو تیم در این کوارتر پرتاب های ناموفق زیادی 
داشتند. کوارتر سوم نیز با نتیجه نزدیک 8-6 به سود ماهان خاتمه 
یافت. در کوراتر نهایی نیز هر دو تیم با پرتاب های 3 امتیازی س��عی 
در کسب امتیاز از یکدیگر داشتند که بیش تر آن ها ناموفق بود. این 
کوارتر نیز با برتری 13-16 ماهان به پایان رس��ید تا فوالدماهان در 

نهایت با نتیجه 38-52 پیروز این میدان باشد .

امارات: دست همکاری ما به سوی 
ایران دراز است

رییس ش��ورای عالی ورزش و جوانان بحرین که ریاست کمیته ملی 
المپیک این کشور را نیز برعهده دارد، گفت: برای همکاری، دست ما 

به سوی ایران باز است.
»شیخ ناصر بن حمد آل خلیفه« اظهارداش��ت: دست بحرین برای 
همکاری با کش��ورهای دیگر از جمله ایران با هدف برقراری امنیت 
در منطقه باز است. توافق ایران با غرب بر سر مساله هسته ای برای 
ما خوشایند بود زیرا ما در این منطقه در کنار یکدیگر هستیم و باید 

برای حل مشکالت منطقه با یکدیگر همکاری کنیم.
پسر دوم پادشاه بحرین در ادامه تصریح کرد: این گفته من خواست 
دولت بحرین نیز هست که دست ما برای همکاری با ایران باز است، 
همانگونه که روزها و سال های گذش��ته نیز دست ما برای همکاری 
با کش��ورهای منطقه در همه ش��رایط و با هدف برقراری امنیت باز 

بوده است.

تماس جمشید مشایخی
با 90

 پیشکس��وت س��ینما و تلویزیون در تماس��ی با برنامه نود گفت که
 ایرانی ه��ا هرگ��ز ب��ی ادب نیس��تند و آن های��ی ک��ه در صفحه 
ش��خصی مس��ی ب��ه او ب��ی احترام��ی کردن��د ایران��ی نیس��تند.

 مش��ایخی ای��ن را گف��ت و ادام��ه داد:»مس��ی از بهتری��ن 
فوتبالیس��ت های جهان اس��ت.من کتف مردانه او را می بوس��م و 
می گویم آن هایی که روی صفحه ش��خصی تو پیغام گذاش��ته اند 
ایرانی نبوده اند.«او در ادامه از فردوس��ی پور خواس��ت تا مس��ی را 
 به ایران دعوت کند ت��ا او بیاید و ایرانی ها را ببین��د که عادل گفت:

»نمی شود استاد؛او حداقل 2 یا 3 میلیون دالر پول می خواهد تا به 
ایران بیاید.«فردوسی پور سپس از مشایخی پرسید که آیا تیم ملی 
از گروه خودش به مرحله بع��دی جام جهانی صعود م��ی کند یا نه 
که جمشید مش��ایخی گفت:»من فکر می کنم اگر در این رقابت ها 

قهرمان اخالق هم شویم کافی است.«

کفاشیان: هدیه تولد
برای مسی می گیریم

رییس فدراس��یون فوتبال گف��ت: نامه ای برای فدراس��یون فوتبال 
آرژانتین ارسال می کنیم که عذرخواهی ما را به لیونل مسی منتقل 

کند.
علی کفاشیان در مورد آخرین وضعیت دیدارهای تدارکاتی تیم ملی 
فوتبال گفت: در هماهنگی با کادر فنی تیم ملی قرار شد با فدراسیون 
فوتبال کویت رایزنی کنیم تا  بتوانیم بازی ایران و کویت را 4-5 روز 
زودتر برگزار کنیم تا روز 14 اسفند که زمان برگزاری این دیدار بود 
و جزو روزهای فیفا محسوب می شود برای انجام بازی تدارکاتی تیم 
ملی خالی شود. وی افزود: کارلوس کی روش در نظر دارد نخستین 
بازی تیم مل��ی با یک کش��ور آفریقایی در ایران برگزار ش��ود و نظر 
کی روش این است که با تیم های حاضر در جام جهانی روبه رو نشویم. 
با این حساب آفریقای جنوبی، تانزانیا، مالی، غنا حریفان تدارکاتی 

تیم ملی می باشند.

فراموش شده ایم/ مسووالن 
بدقولی کردند

نادری/کاپیتان اصفهانی تیم ملی فوتبال ساحلی

مس��ووالن تاکنون به هیچ  یک از قول های خود برای قهرمانی مان عمل 
نکردند. تیم ملی در حال حاضر برنامه خاصی ندارد و آقای اکتاویو نیز در 
 کش��ور حضور ندارد و ما هم تنها در انتظار اتمام بازی های لیگ هستیم.

از حدود یک ماه دیگر اردوی تیم ملی تشکیل می شود که باید خود را برای 
رقابت های المپیک ساحلی تایلند که در حدود 6 ماه دیگر برگزار می شود 

آماده کنیم.
قول های مس��وولین مبنی بر 
پاداش به دلی��ل قهرمانی تیم 
مل��ی در رقابت ه��ای فوتبال 
س��احلی ج��ام بین ق��اره ای 
هنوزعمل��ی نش��ده و تاکنون 
مس��وولین ب��ه هیچ  ی��ک از 

قول های خود عمل نکرده اند .

جزینی: به لبخند ایراد مي گیرند 
مربی تیم ملی کشتی فرنگی با اش��اره به جو ایجاد شده 
برای مجمع انتخابات هیات کش��تی استان اصفهان این 
انتخابات را تشریفاتی خواند و گفت: همه می دانیم قرار 
است نام چه کسی در پایان گفته شود اما به همه توصیه 
می کنم کمی هم صداقت داشته باش��ند و به فکر آینده 

کشتی اصفهان باشند.
رس��ول جزینی معروف ترین چهره در بین 9 کاندیدای 
هیات کشتی اصفهان _ در مجمع انتخابات هیات کشتی 
اصفهان که در تاالر افتخارات سرای ورزشکاران اصفهان 
برگزار ش��د با اش��اره به موانع و س��نگ اندازی هایی که 
برای حذف وی از این انتخابات شده است اظهارداشت: 
زمانی به دنب��ال آبدارچی فالن رییس و مس��وول بودند 
تا وی را به عن��وان رییس هیات معرف��ی کنند اما امروز 
من بن��ا به اص��رار دوس��تان و دلس��وزی وارد این بحث 
 شدم. مرتب س��نگ اندازی می کنند و سعی در تخریب

 دارند. 
وی ادامه داد: با این رفتار ها نمی توان ادعای رفتار و منش 
پهلوانی کرد، چرا تا بعد از ظهر دیروز اسمی از من در بین 
اسامی کاندیدا نبود، مدارک من چه مشکلی داشته؟ همه 
می دانیم که در آستانه یک مجمع تشریفاتی هستیم اما 
اگر امروز من را در این فضا می بینید بنا به درخواس��ت 
جامعه کشتی برای کمک کردن به کشتی استان و ایجاد 

تحول بوده است.
جزیني در خصوص ارایه برنامه ه��ای خود گفت: زمانی 
که می دانیم هیچ ضمانتی برای اجرای برنامه وجود ندارد 
گفتن آن ضرورتی ندارد اما با همه این بحث ها یک سری 
س��ر فصل هایی در نظر دارم، برنامه ه��ای کوتاه مدت و 
بلند مدت با ایجاد راهکارهای مناسب قابل اجرا هستند، 
اس��تعدادیابی در تمامی رده های س��نی که مهم ترین 
بخش آموزش و پرورش است، کشتی آموزشگاه ها را باید 

پویا تر و زنده تر از گذشته دنبال کرد.
مربي تیم ملي کش��تي فرنگي، نبود وحدت رویه را یکی 
از مهم ترین مش��کالت آموزش مربی��ان خواند وگفت: 
بابد برای رشد و پیش��رفت در این بخش از بخش علمی 
و اساتید دانشگاه و مربیان با دانش و متخصص استفاده 

کرد.
وی در پایان انتخابات در حالی که ب��ه همگی حاضران 
در مجمع با توجه به نتیجه انتخاب��ات تبریک می گفت 
تاکید کرد: در چهار س��ال آینده خواهید دید که امروز 
 چه بر س��ر کش��تی اصفهان آوردید وس��پس س��الن را 

ترک کرد.

زاویه

6
جودوکار اصفهانی عازم کشور چین شد

ایمان نیک اقبال جودوکار اصفهانی به همراه تیم ملی نوجوانان به کش��ور چین اعزام شد. الزم به ذکر 
است نامبرده تاکنون توانس��ته یک مدال برنز از مس��ابقات قهرمانی دانش آموزان جهان که در کشور 

روسیه و یک مدال برنز از مسابقات نوجوانان آسیا )گوانجو(که در چین برگزار گردید را به دست آورد.

دهمین دوره مس��ابقات فوتبال جام باش��گاه ه��ای جهان در 
س��ال 2013 از ام��روز با حضور هف��ت تیم ش��امل قهرمانان 
ش��ش کنفدراس��یون عضو فدراس��یون بین الملل��ی فوتبال 
 )فیف��ا( و قهرم��ان لی��گ کش��ور میزب��ان در مراک��ش آغاز 

می شود.
به گزارش فیفا، در این رقابت ها تیم های االهلی مصر به عنوان 
قهرمان کنفدراسیون آفریقا، اتلتیکو مینیرو از برزیل به عنوان 
قهرمان آمریکای جنوبی، اوکلند س��یتی از نیوزیلند به عنوان 
قهرمان اقیانوس��یه، مونت��رری از مکزیک به عن��وان قهرمان 
آمریکای ش��مالی، مرکزی و حوزه دری��ای کارائیب، گوانگژو 
اورگرانده از چی��ن به عنوان قهرمان آس��یا، بای��رن مونیخ از 
آلمان عنوان قهرمان اروپا و راخا کازابالنکا از مراکش به عنوان 

نماینده کشور میزبان برگزار خواهد شد.
     تا کنون به طور متوس��ط در هر یک از 75 مس��ابقه قبلی 
جام باش��گاه های جهان 35 هزار و 960 تماشاگر به ورزشگاه 
ها رفته اند. از این نظر رکورد بیش ترین تماش��اگر متعلق به 
دو بازی در اولین دوره مس��ابقات در س��ال 2000 به میزبانی 
 برزیل اس��ت. در آن مس��ابقات 73 هزار نفر برای تماشای برد 
 3 بر یک واسکو دوگاما برابر منچس��تریونایتد و همچنین برد 
4 ب��ر 3 کورینتیان��س براب��ر واس��کو در ضرب��ات پنالتی در 

ریودوژانیرو به ورزشگاه رفتند.

     عماد محمد از تیم س��پاهان ایران، در مس��ابقات 2007 
در جری��ان برد یک بر صفر تی��م اش مقابل ویتیک��ره یونایتد 
 بعد از گذش��ت 240 ثانیه از ش��روع بازی گل زد که همچنان 
س��ریع ترین گل در تاریخ رقابت های جام باشگاه های جهان 

به شمار می رود.
 زننده س��ریع تری��ن گل توس��ط ی��ک بازیکن ذخی��ره هم 
وین رونی، مهاجم منچس��تریونایتد و لویی��س مونته هافبک 
پاچوکا هس��تند که ه��ر دو 60 ثانیه بع��د از ورود به زمین در 

مسابقات 2008 ژاپن موفق به گلزنی شدند.
     ت��ا کن��ون در 75 مس��ابقه ج��ام باش��گاه ه��ای جهان

 220 گل به ثمر رس��یده اس��ت که هش��ت تای آن مربوط به 
 برد 5 بر 3 منچس��تریونایتد برابر گامبا اوزاکا در سال 2008 

بود.
لیونل مسی بهترین بازیکن چهار دوره جهان از تیم بارسلونا، 
دنیلسون مهاجم پوهانگ استیلرز و محمد ابوطریقه از االهلی 
هر کدام با چهار گل هم اکنون در صدر جدول برترین گلزنان 

مسابقات جام باشگاه های اروپا قرار دارند.
ابوطریقه اگر امسال هم موفق به گلزنی بشود، شانس ایستادن 

در صدر جدول را خواهد داشت.
 - دانیل ف��ان بایتن مداف��ع بلژیکی تیم بای��رن مونیخ با 196

  س��انتی متر قد، بلند قدترین بازیکن مس��ابقات امسال است 

در حالی که دو بازیکن تیم اتلتیکو مینیرو به نام های جیووانی 
با 195 س��انتی متر و ویکتور با 194 سانتی متر در مکان های 
بعدی قرار دارند. احم��د کناوی از تیم االهل��ی نیز با اختالف 
33 سانتی متر نس��بت به فان بایتن، کوتاه قد ترین بازیکنان 

مسابقات محسوب می شود.
      در مجم��وع 160 بازیکن��ان از 31 کش��ور در هفت تیم 
حاضر در مسابقات س��ال آینده بازی خواهند کرد. ازاین میان 
کش��ورهای مصر، برزیل، چی��ن، آلمان، مکزی��ک، مراکش و 
نیوزیلند بیش ترین سهم را دارند اما بازیکنانی از مائوریتانیا، 
دانم��ارک و فیجی نیز در مس��ابقات حضور خواهند داش��ت. 
اتلتیکو مینیرو تنها باش��گاهی اس��ت که تم��ام بازیکنانش از 

کشور برزیل هستند.
      در 9 دوره گذش��ته مس��ابقات جام باش��گاه های جهان

 46 تیم از 23 کش��ور مختلف ش��رکت کرده اند. امسال تیم 
 های بایرن مونیخ، گوآنگژو اورگران��ده و اتلتیکو مینیرو برای

اولین بار در مسابقات حضور می یابند و بدین ترتیب کشورهای 
آلمان و چین برای اولین بار در جام باشگاه های جهان نماینده 

خواهند داشت.
از نظر متوسط سنی تیم ها نیز، اوکلند با متوسط 25 سال جوان 
ترین ترکیب را دارد در حالی که مسن ترین ترکیب با متوسط 

28 سال متعلق به تیم اتلتیکو مینیرو است.
      مس��ابقات 2013 در مراک��ش دهمی��ن دوره ج��ام 
باش��گاه های جهان اس��ت که برای اولین بار در خاک آفریقا 

برگزار می شود.
تا کنون فقط تیم هایی از آمری��کای جنوبی و اروپا به ترتیب با 

چهار و پنج قهرمانی، موفق به کسب عنوان نخست شده اند.
در س��ال 2010 تیم مزامبه انگلبرت از کنگو به عنوان اولین و 
تنها تیم از یک کنفدراسیون دیگر به غیر از آمریکای جنوبی و 

اروپا به فینال راه یافت.
تیم های االهلی و اوکلند نیز هر کدام با پنج دوره حضور، بیش 

ترین تعداد حضور در این رقابت ها را در کارنامه دارند.
     سه بازیکن در جریان برگزاری مسابقات امسال تولدهای 
خود را جش��ن خواهند گرفت. مارکوس روچا مدافع راس��ت 
تیم اتلتیکو که روز 11 دس��امبر 25 ساله می شود. چمسدین 
 چتیبی و ایدریسا کولیبالی از تیم راخا کازابالنکا هم روزهای

 14 و 19 دسامبر به ترتیب 31 و 26 ساله خواهند شد.
اگر نماینده مراکش موفق به پیروزی در اولین مس��ابقه خود 
مقابل اوکلند سیتی شود، چتیبی در روز تولدش باید در دیدار 

مقابل مونترری به میدان برود.

فوتبال جام باشگاه های جهان؛

عماد محمِد سپاهان، زننده سریع ترین گل مسابقات
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خشونت در فوتبال 
تحمل نخواهد شد

فیفا امنیت جام جهانی 
برزیل را تضمین می کند

در پ��ی بروز آش��وب در ی��ک ب��ازی فوتبال دس��ت ی��ک برزی��ل، میزبانی 
بی دردس��ر جام جهانی  از س��وی این کش��ور بی��ش از پیش م��ورد تردید 
 قرار گرفت ، این کش��ور قول خش��ونت زدایی از ورزش��گاه ه��ای فوتبال را 

 داد.
دیلما روسف رییس جمهوری برزیل ضمن محکوم کردن آشوبگری در دیدار 
آخر هفته لیگ فوتبال کشورش تاکید کرد که برزیل خشونت را تحمل نخواهد 

کرد.
روسف که کشورش میزبان جام جهانی 2014 است گفت :یک کشور فوتبالی 
نمی تواند با خشونت در ورزشگاه هایش کنار بیاید. این خشونت برخالف همه 
آن چیزهایی است که ما در فوتبال سراغ داریم . در همین حال ، آلدو ربلو، وزیر 
ورزش برزیل این خشونت ها را محکوم کرده و گفت :مسببان این حادثه باید 

شناسایی و مجازات شوند.

فیفا وعده داد در جام جهانی س��ال آینده ماجرای خش��ونت هواداران که در 
ورزشگاهی در برزیل رخ داد، تکرار نخواهد شد. فیفا این حادثه را اتفاق بسیار 
 بدی برای فوتبال برزیل بیان کرد. فیفا و کمیته برگزاری جام جهانی 2014 
هر گونه خش��ونت را محکوم و اعالم کردن��د چنین حوادث��ی نباید در هیچ 
ورزشگاهی رخ دهد.فیفا اعالم کرد برای جام جهانی 2014 طرح امنیت بسیار 
جامعی برای تضمین امنیت هواداران، بازیکنان و سایر اشخاص ذی سهم در 
برگزاری این تورنمنت به مورد اجرا گذاشته می شود.دادستانی برزیل اعالم کرد 

در مورد حادثه در ورزشگاه ایالیت سانتا کاتارینا تحقیق می کند.
نیروهای پلیس که براس��اس یک قان��ون محلی حق حض��ور در رویدادهای 
خصوصی را ندارند، وقتی به محل حادثه رس��یدند با گلوله های پالس��تیکی 
هواداران را متفرق کردند. افزایش خشونت در ورزشگاه ها باعث نگرانی مقامات 

برزیلی شده است.

رونالدو: اگر توپ طال را نبرم دنیا به آخر نمی رسد
ستاره پرتغالی رئال مادرید اعالم کرد در صورتی که برنده توپ طال 
نشود، دنیا به آخر نخواهد رسید. تمام جام جهانی ها مهم هستند؛ 
تمام رقابت ها اهمیت دارند اما این یکی ویژه اس��ت زیرا در برزیل 

برگزار می شود.

سیستم قرعه کشی جام جهانی ۲0۱۴ ایراد دارد
کاپیتان تیم ملی اس��پانیا از س��از و کار فیفا برای تقس��یم بندی تیم های 
راه یافته به جام جهانی 2014 در گروه های 8 گانه این رقابت ها ایراد گرفت.

تنها چیز مشخص این است که قرعه سختی نصیب تیم ما شده است. تیمی 
که در مرحله مقدماتی هم فوق العاده کار کرد.

کی روش: آخر بازی با مسی عکس می گیرم
کارلوس کی روش پس از هم گروهی با آرژانتین، در جام جهانی 
گفت: باید از بازی کردن برابر تیم بزرگی همچون آرژانتین لذت 
برد، او در پایان با خنده درباره رویارویی با لیونل مسی گفت: بعد 

از بازی از مسی خواهم خواست تا عکسی با من بگیرد.

برنامه کامل دیدارهای نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

رائول فروردین ماه در اصفهان
برنامه کامل دیدارهای نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا اعالم شد.  

گروه بندی مسابقات لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا
گروه A: استقالل، الریان قطر، الجزیره امارات، الشباب عربستان

گروه B: الفتح عربس��تان، فوالد خوزس��تان، برنده پلی آف ش��ماره ی��ک، بنیادکار 
ازبکستان

گروه C: العین امارات، االتحاد عربستان، تراکتورسازی، برنده پلی آف شماره دو
گروه D: السد قطر، االهلی امارات، الهالل عربستان، سپاهان

بازی های پلی آف: سوابق عمان با القادسیه کویت و برنده این بازی با بن یاس امارات؛ 
برنده بازی های قبلی با الجیش قطر با نسف ازبکستان؛ برنده مجموع بازی ها در گروه 

دو قرار می گیرد.
ش��باب اردن با الحدید بحرین برنده این بازی با لخویا قطر؛ الکویت کویت و الشرطه 
 عراق و برنده آن با لوکوموتیو ازبکستان و برنده مجموع این مسابقات به گروه سه راه 

می یابد.
برنامه کامل دیدارهای نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا:

A برنامه دیدارهای استقالل در گروه
استقالل �� الشباب عربستان )6 اسفند 1392(

الریان قطر �� استقالل )20 اسفند 1392(
استقالل �� الجزیره امارات )27 اسفند 1392(

الجزیره �� استقالل )13 فروردین 1393(
الشباب عربستان �� استقالل )27 فروردین 1393(

استقالل �� الریان قطر )3 اردیبهشت 1393(

B برنامه دیدارهای فوالد خوزستان گروه
برنده پلی آف یک �� فوالد )6 اسفند 1392(
فوالد �� الفتح عربستان )20 اسفند 1392(

بنیادکار ازبکستان �� فوالد )28 اسفند 1392(
فوالد �� بنیادکار ازبکستان )12 فروردین 1393(
فوالد �� برنده پلی آف یک )27 فروردین 1393(

الفتح عربستان �� فوالد )3 اردیبهشت 1393(

C برنامه دیدارهای تراکتورسازی گروه
تراکتورسازی �� االتحاد عربستان )7 اسفند 1392(

برنده پلی آف 2 �� تراکتورسازی )21 اسفند 1392(
العین امارات �� تراکتورسازی )27 اسفند 1392(

العین امارات �� تراکتورسازی )13 فروردین 1393(
االتحاد عربستان �� تراکتورسازی )26 فروردین 1393(
تراکتورسازی �� برنده پلی آف 2 )2 اردیبهشت 1393(

D برنامه دیدارهای سپاهان گروه
السد قطر �� سپاهان )7 اسفند 1392(

سپاهان �� الهالل عربستان )21 اسفند 1392(
سپاهان �� االهلی امارات )28 اسفند 1392(

االهلی امارات �� سپاهان )12 فروردین 1393(
سپاهان �� السد قطر )26 فروردین 1393(

الهالل عربستان �� سپاهان )2 اردیبهشت 1393(.
 از نکات مهم این ک��ه در صورت ادامه عضوی��ت رائول گونزالس در تیم الس��د او روز

 26 فروردین 93 با این تیم به اصفهان خواهد آمد.
 دیداره��ای رفت مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا روزه��ای 16 و 17 
اردیبهشت و دیدارهای برگشت 23 و 24 اردیبهشت برگزار می شود. بازی های رفت 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا 26 ش��هریور و دور برگشت 8 یا 9 مهر 

برگزار خواهد شد.
دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی 30 مهر و دیدارهای برگشت 7 آبان برگزار خواهد 
شد. تاریخ فینال مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا هنوز اعالم نشده است. نکته مهم 

این که تیم های غرب و شرق آسیا تا فینال با یکدیگر روبه رو نخواهند شد.



 برگزار ی نشست
 تحلیل محتوای رسانه های استان  

مسوول بسیج رس��انه چهارمحال و بختیاری گفت: نشست تحلیل 
 محت��وای رس��انه های این اس��تان ب��ا حض��ور فعاالن ای��ن عرصه 

برگزار شد.
عبداهلل علوی در حاش��یه نشست تحلیل محتوای رس��انه های این 
استان اظهار داشت: بسیج رسانه استان هر دو هفته یک بار نشستی 
با عنوان جلسه بررسی تحلیل محتوای رس��انه های استان با حضور 
 مدیر مسووالن، سرپرس��تان، خبرنگاران و فعاالن این عرصه برگزار

 می کند.
وی افزود: در هریک از این نشست ها با دعوت از یکی از اساتید حوزه 
 رسانه و علوم ارتباطات ،یکی از نشریات اس��تان مورد نقد و بررسی 

قرار می گیرد.

بهره برداری از8  طرح بزرگ 
اقتصادی در استان 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع طرح های در دست 
اجرا در این استان هش��ت طرح اقتصادی تا س��ال 93 تکمیل و به 
بهره برداری خواهد رسید. قاسم س��لیمانی دشتکی اظهار داشت:با 
توجه به ضرورت توسعه استان، تالش مسووالن و تعامل دستگاه های 
اجرایی ب��ا یکدیگر بی��ش از پی��ش الزم و ضروری است.اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری در ادامه از تامین اعتبار 20 طرح مهم صنعتی 
اس��تان خبر داد و گفت: اعتبار ای��ن تعداد طرح از مح��ل اعتبارات 

صندوق توسعه ملی کشور تامین شده است.
سلیمانی دش��تکی خاطرنش��ان کرد: با بهره برداری از این طرح ها 
زمینه اش��تغال 2 هزار و 500  نفر به صورت مس��تقیم در اس��تان 
فراهم خواهد شد.وی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های صورت 
 گرفته، هش��ت طرح اس��تانی تا س��ال آینده به بهره برداری خواهد

 رسید.

دولت یازدهم بازسازی بافت های 
فرسوده را به مرحله اجرا درآورد

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: ضرورت احی��ای بافت های 
 فرس��وده در گذش��ته تا حدودی به اجرا درآمده است اما عملکردها

 قابل قبول نیس��ت از این رو از دولت یازدهم می خواهیم بازس��ازی 
بافت های فرسوده را به مرحله اجرا درآورد.

مجی��د جلی��ل اظهارداش��ت: اص��الح بافت ه��ای فرس��وده در 
روان س��ازی ترافی��ک ش��هری، احیای معم��اری ایرانی، اس��المی 
 ش��هرها و کنت��رل معض��الت اجتماع��ی و فرهنگی تاثی��ر زیادی

 دارد.
وی افزود: تغییر و بازس��ازی بافت های فرس��وده کالن ش��هرها نام 
قانونی اس��ت که مس��وولیت اجرای آن با وزارت راه و شهرس��ازی 
و شهرداری هاس��ت و البت��ه ب��رای اج��رای ای��ن سیاس��ت، 
 تس��هیالت بانک��ی و تعیی��ن زمانبن��دی مش��خص پیش بین��ی

 شده است.

اخبار کوتاه
صدور 138جواز تاسیس صنایع کشاورزی در استان 

مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی چهارمحال بختیاری از صدور 138 فقره جواز تاسیس بخش 
 صنایع کشاورزی در 8 ماهه س��ال92 خبر داد.طهمورث فتاحی اظهارداشت: 59مجوز تاسیس، 

45 طرح توسعه وتمدید و27 فقره اصالحیه و 7مورد پروانه بهر ه برداری صادر شده است،
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شرب

بیش از 3 هزار نمونه برداری 
میکروبی از آب آشامیدنی

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد از 
 انج��ام 3 ه��زار و 255 نمونه ب��رداری میکروب��ی و 
113 ه��زار و 521 م��ورد کلرس��نجی آب آش��امیدنی 
 در مناطق روس��تایی در ش��ش ماهه نخس��ت سال 92 

خبر داد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد اظهار 
داشت: آب مصرفی اجتماعات عالوه بر کافی بودن باید از 

نظر بهداشتی نیز مناسب باشد.
ناصر خس��روی افزود: میزان متوس��ط مصرف آب برای 
آش��امیدن هر فرد یک ت��ا دو  لیتر در روز اس��ت که باید 

مطبوع و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
وی با بیان این که عوامل مش��خص کننده آب، ترکیبات 
ش��یمیایی و اختصاصات باکتریولوژی آن است، تصریح 
کرد: ب��ه ط��ور کل��ی آب را در صورتی قابل آش��امیدن 
می گویند که صاف و زالل، بی ب��و و فاقد عوامل بیماری زا 
و مزاحم باش��د، همچنین عاری از مواد مس��موم کننده 
 بوده و مواد معدنی و آلی آن برای مصرف کننده زیان آور

 نباشد.
 وی از انج��ام 3 ه��زار و 255 نمونه ب��رداری میکروبی و

 113 هزار و 521 مورد کلرس��نجی آب آش��امیدنی در 
مناطق روستایی و انجام 17 هزار و327 مورد کلرسنجی 
 و 868 مورد نمونه برداری میکروبی در مناطق شهری در

 شش ماهه نخست سال 92 خبر داد.
خسروی افزود: بر اساس نتایج به دست آمده، منابع آب 
ش��هری در این مدت 99/08 درصد به لحاظ میکروبی و 
96/5 درصد به لحاظ کلرس��نجی و منابع آب در مناطق 
 روس��تایی 91/8 درص��د به لح��اظ میکروب��ی و حدود 
 86 درص��د ب��ه لح��اظ کلرس��نجی مطل��وب ب��وده 

است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد افزود: 
وجود امالح موجود در آب تا حد مجاز برای بدن الزم بوده 
و آب را مطبوع و گوارا می کند اما وجود بیش از حد مجاز 
امالح کلسیم و منیزیم و گاهی آهن و مس در آب منجر 

به سختی آن می شود.
خس��روی در رابطه ب��ا بحث نظ��ارت بر کنت��رل کیفی 
آب آش��امیدنی، گفت: برای نظارت بهداش��تی و کنترل 
کیفی آب الزم اس��ت بررس��ی های منظم و م��داوم در 
 نقاط مختل��ف ش��بکه توزی��ع و منابع آب آش��امیدنی

 انجام گیرد.

مدیرکل ورزش وجوانان  چهارمحال و بختیاری گفت: موانع ازدواج 
آسان در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بررسی می شود.

 جهانگیر خبازی اظهار داشت: فرهنگ هرجامعه حکایت از اندیشه 
و تفکرات مردم آن جامعه دارد و بر همین اس��اس باید در نهادینه 

فرهنگ عمومی حساسیت و دقت نظر ویژه ای داشت.
وی افزود: فرهنگ اصیل ترین نیاز وضرورت یک جامعه است و سایر 

مسایل بر اساس فرهنگ شکل می گیرد.
خبازی، تروی��ج فرهن��گ ازدواج آس��ان را از ضروری��ات جامعه 
امروز دانس��ت و تصریح کرد: ازدواج پیش از آن ک��ه بعد مادی و 
جس��مانی به خود بگیرد، مس��اله ای معنوی برای تکامل بشریت 
اس��ت و دین مبین اس��الم در هم��ه مراح��ل ازدواج، برنامه های 
مش��خصی دارد برهمین اس��اس انتظ��ار می رود مس��ووالن در 
 ترویج فرهنگ ازدواج آس��ان در بین مردم اهتمام ویژه ای داشته

 باشند.
مدیرکل ورزش وجوانان چهارمحال و بختیاری از بررس��ی موانع 
ازدواج آسان در شورای فرهنگ عمومی اس��تان خبر داد و گفت: 
هدف از طرح این موضوع در شورای فرهنگ عمومی، بررسی نقاط 
قوت وموانع موجود در زمینه ازدواج اس��ت تا بتوان با برنامه ریزی 
به ارایه راهکارهایی در زمینه فعالیت های دولتی، استفاده از توان 

فعاالن اجتماعی دست یافت.
خبازی بررس��ی علل افزایش طالق های زودهنگام در بین جوانان 
را مهم دانس��ت و خواس��تار انجام پروهش و کارشناس��ی در این 

زمینه شد.
وی خاطرنش��ان کرد: مصوبات جلس��ات فرهنگی بای��د با توجه 
به امکانات و پتانس��یل های هر شهرس��تان تعریف شود تا قابلیت 
عملیاتی ش��دن پیدا کند.خبازی افزود: ش��ورای فرهنگ عمومی  
استان با موضوع بررس��ی ازدواج آس��ان همزمان با 27 آذرماه در 

محل دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان تشکیل می شود.

دالیل جدایی 90 هزار زوج ایرانی اعالم شد
بردیا صدرنوری، سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطالعات سازمان 
ثبت می گوید: این اتفاق از یک س��ال قبل، یعنی زمانی که دفاتر 
به س��امانه ثبت الکترونیک متصل شده اس��ت، رخ داده اما از ماه 
 مرداد است که این ثبت اجباری ش��ده و حاال می توان به خروجی

 دفترخانه ها استناد کرد.
طبق آمارهای سازمان ثبت، از فروردین تا مهر امسال یعنی فقط 
در هفت ماه، 90 هزار و 653 مورد طالق در کش��ور ثبت شده که 
15/5 درصد آن ها به دخالت خانواده ها ربط داشته است. در واقع 
عاملی که یک شش��م زوج ها را به سمت جدایی سوق داده، همان 
عامل سنتی طالق در کشور است که سال هاست زوج های جوان 

را آزار می دهد.
 اما دلی��ل دوم وقوع طالق در کش��ور که ش��انه به ش��انه دخالت 
خانواده ها پیش می رود، محقق نش��دن یکی از شروط ضمن عقد 
است با فراگیری 15/3 درصد. طبق این آمار، یک ششم زوج ها که 

تصمیم به جدایی می گیرند از این گله دارند که همس��ران ش��ان 
به قول و قرارهای هنگام عقد پایبند نبوده اند و در مس��یر زندگی 

برخالف وعده های ابتدای آشنایی و ازدواج عمل کرده اند.

ترک زندگی، اعتیاد، فقر و چند چیز دیگر
زمستان سال گذش��ته، وزارت ورزش و جوانان دولت دهم نتایج 
 پژوهش��ی را منتش��ر کرد که نش��ان می داد بی اخالق��ی زوج ها 

اصلی ترین دلیل طالق در ایران است.
پیش از آن نیز اخباری منتش��ر می ش��د که ط��الق را با قاطعیت 

به ارض��ا نش��دن زوج ها ربط 
م��ی داد و می��زان ش��یوع آن 
را 50 درص��د اع��الم می کرد 
اما آمارهای رس��می سازمان 
 ثب��ت ک��ه از خوداظه��اری

 زوج هایی که برای ثبت طالق 
ب��ه دفترخانه ها م��ی روند به 
دس��ت آمده، نش��ان می دهد 
ای��ن دو عام��ل در رده ه��ای 
پایین فهرس��ت دالیل طالق 

قرار دارد.
در این فهرس��ت، رتبه س��وم 
 ب��ه ت��رک زندگ��ی مرب��وط

 می شود، با شیوع7/6درصد. 
رتبه چهارم نی��ز از آِن اعتیاد 
است )6/5 درصد( که با توجه 

به وجود بیش از یک میلیون و 300 هزار معتاد رسمی و چند برابر 
این رقم، معتادان و مصرف کنندگان غیررس��می در کشور، رتبه 
چهارم جایگاه مناسبی برای تاثیر اعتیاد بر طالق به نظر می رسد.

فقر مالی نیز علت 4/1 درصد از طالق ها در هفت ماه گذشته بوده 
که این عامل را در رتبه پنجم دالیل جدایی قرار داده است.

شانه به شانه فقر مالی، پرداخت نشدن نفقه از سوی مرد قرار دارد 
که چهار درصد طالق ها به این مشکل مربوط می شود.

این در حالی است که ضرب و شتم )3/1 درصد(، اختالالت روانی 
 و افس��ردگی )1/4 درصد( و ازدواج مج��دد زوج )1/2 درصد( در

 رده های ششم تا نهم این فهرست قرار دارد.
پس از این ها نیز محکومی��ت حبس یکی از زوجین )0/9 درصد(، 
ارتباط نامش��روع )0/9 درصد(، اختالالت جنس��ی )0/7  درصد( 
و بیماری های صعب الع��الج )0/3 درصد( چهار عاملی هس��تند 
 ک��ه زوج ها البت��ه به میزان ک��م برای ط��الق به آن ها متوس��ل

 می شوند.

مدیرکل ورزش وجوانان  استان

موانع ازدواج آسان در چهارمحال و بختیاری بررسی می شود

شورای فرهنگ 
عمومی  استان با 
موضوع بررسی 

ازدواج آسان 
 همزمان با

  27 آذرماه 
در محل دفتر 

نماینده محترم 
ولی فقیه در استان 

تشکیل می شود

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

مفاد آرا نوبت دوم 

تعیین  قانون  هیات  از  آرا صادره  مفاد  103/92/3113/364آگهی   : 791  شماره 
ثبت  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی و  تکلیف وضعیت 

نائین 
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
هیات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور  قانون   3 ماده  حسب  بر  و  رسمی  سند 
دردو  و  گریده  متقاضی صادر  مفروز ی  با سهم  و  عادی  انتقال  تایید  بر  مبنی 
نویت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض دارند  از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
فرصت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مهلت  در  و  نموده  تسلیم  اداره  این  به 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انتقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
 مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالیکت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود . 
بخشی محمدی  داود  آقای   92/8/9  – رای شماره 139260302031000650   -1
فرزند حبیب ششدانگ یک باب خانه مخروبه احداثی در پالک 2885 اصلی واقع 
در محمد یه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 146/45 متر مربع خریداری عادی مع 

الواسطه از مالکین رسمی مسیب چنگیزی و خانم فاطمه حاج حسن 

2- رای شماره 139260302031000651 – 92/8/9 آقای محمد رضا شهریاریان 
ثبتی  از پالک  احداثی در قسمتی  باب خانه   فرزند حمید  ششدانگ یک  محمدی 
به مساحت  نائین  ثبت   1 نائین  بخش  در  واقع  از 70 اصلی  فرعی  باقیمانده 86 
و  شهریاریان  سحر  خانم  رسمی  مالک  از  عادی   خریداری  مربع  متر   194/67

مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 
شهریاری  فاطمه  خانم   92/8/9  –  139260302031000652 شماره  رای   -3
محمدی فرزند حبیب اله  ششدانگ یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 
به مساحت  نایین  ثبت   1 نائین بخش  در  واقع  از 70  اصلی  فرعی  باقیمانده 86 
و  شهریاریان  سحر  خانم  رسمی  مالک  از  عادی  خریداری  مربع  متر   161/70

مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 

محمدی   عبایی  مریم  خانم   92/8/9  –  139260302031000653 شماره  رای   -4
فرزند عباس  ششدانگ یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 29 فرعی از 
74 فرعی از 70  اصلی واقع در نائین بخش 1 ثبت نایین به مساحت 111/10 متر 

مربع خریداری طی سند رسمی 

5- رای شماره 139260302031000654 – 92/8/9 آقای حسین چنگیزی محمدی 
فرزند ابوالقاسم  ششدانگ یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی  29 فرعی 
از 74 فرعی از 70  اصلی واقع در نائین بخش 1 ثبت نایین به مساحت 276/40 متر 

مربع خریداری طی سند رسمی  

6- رای شماره 139260302031000655 – 92/8/9 آقای سید علیرضا مرتضوی 
نصیری فرزند سید موسی یکدانگ مشاع از   ششدانگ  خانه مخروبه  پالک ثبتی  
267 اصلی واقع در نائین بخش 1 ثبت نایین به مساحت ششدانگ  90/40 متر مربع 

خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی علی محمد مومنیان  
بافرانی  پور  حسین  آقای   92/8/9  –  139260302031000656 شماره  رای   -7
 19806 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  باب  یک  محمد  ششدانگ  فرزند 
اصلی واقع در بافران بخش 2 ثبت نایین به مساحت 305/22 متر مربع خریداری 

طی سند رسمی 
8- رای شماره 139260302031000657 – 92/8/9 آقای سید احمد موسی کاظمی 
محمدی  فرزند سید عباس  یکدانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه پالک ثبتی 
2884 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 178/60 متر 

مربع خریداری عادی مع الواسطه  از مالک رسمی محمد قاسمی سپرو
فرزند  رفیعی  آقای جعفر   92/8/11  – 9- رای شماره 139260302031000658 
اسماعیل   ششدانگ  یک باب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 75و76 اصلی 
واقع در انارک  بخش 4 ثبت نایین به مساحت 254/16 متر مربع خریداری عادی 

مع الواسطه  از محمد جعفر برادران انارکی 

مصاحبی  احمد  آقای   92/8/11  –  139260302031000659 شماره  رای   -10
ثبتی 3054  باب خانه مخروبه پالک  فرزند محمد علی ششدانگ  یک  محمدی  

خریداری  مربع  متر   163/50 مساحت  به  نایین   2 بخش  محمدیه  در  واقع  اصلی 
عادی  از مالکین  رسمی غالمرضا توکلی و نرجس محمدی مزرعه شاهی و بیگم 

صاحب موسوی  
11- رای شماره 139260302031000660 – 92/8/11 آقای عقیل صابر   فرزند 
صادق ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک ثبتی 299 فرعی 
از 19543/1 اصلی واقع در نایین بخش 2 ثبت نایین به مساحت 100/50 متر مربع 

خریداری عادی  از مالک رسمی صادق صابر و صدیقه نیکزاد
12- رای شماره 139260302031000661 – 92/8/11 آقای صادق صابر  فرزند 
علی اکبر ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از  پالک ثبتی 299 فرعی 
از 19542/1 اصلی واقع در  نایین بخش 2 ثبت نایین  بمساحت 226 متر مربع 
نسبت به خریداری عادی  از مالک رسمی صدیقه نیکزاد و مالکیت رسمی متقاضی 

همایونفر   آزاده  خانم   92/8/11  –  139260302031000662 شماره  رای   -13
فرزند حسن  ششدانگ  یک باب خانه قدیمی احداثی بر روی قسمتی از پالک 1128 
اصلی  واقع در نایین بخش 1 ثبت نایین به مساحت 115/95 متر مربع خریداری 

طی سند رسمی 
14- رای شماره 139260302031000663 – 92/8/11 آقای قاسم یادگاری نایینی   
فرزند غالمحسین 3 سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ  یک باب خانه پالک ثبتی 
1043 اصلی واقع در نایین بخش 1 ثبت نایین به مساحت ششدانگ  152/80 متر 

مربع خریداری عادی  از مالک رسمی خانم سلطان یادگاری نایینی  
15- رای شماره 139260302031000664 – 92/8/11 آقای قاسم یادگاری نایینی   
فرزند غالمحسین 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ  یک باب خانه پالک ثبتی 
1045 اصلی واقع در نایین بخش 1 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 49 متر مربع 

خریداری عادی  از مالک رسمی خانم سلطان یادگاری نایینی 

16- رای شماره 139260302031000665 – 92/8/11 کانون فرهنگی مسجدجامع 
بافران  ششدانگ یکباب خانه پالک ثبتی 6000 اصلی واقع در بافران بخش 2 ثبت 
نایین به مساحت 132/90 متر مربع خریداری عادی  از مالک رسمی مالحسین 

پور بافرانی  م الف 336
تاریخ انتشار نوبت اول : 1392/9/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1392/9/20 

رسول زمانی - کفیل ثبت نائین 

آگهی مزایده  اموال غيرمنقول ) اسنادرهني (

مکانیزه9100017(   (  91 / 209 ش  اجرائی کالسه 2660  پرونده   اساس  780بر 
تمامت ششدانگ خانه شماره 117/25واقع در سپهر آباد بخش یک ثبتی شهرضا 
حدود  با  امالک   251 دفتر  صفحه334  ثبت  مورد  مربع  300/25متر  مساحت  به 
به  اول  117/11شرقا  خانه  دیوار  به  دیوار  12/10متر  طول  به  ذیل:شماال  اربعه 
طول 22/85 متر دوم به طول 3متربطور پخ در و دیواریست به خیابان 12 متری  
جنوبا  به طول 95 / 9 متر دیواریست به خیابان 8 متری غربا به طول 25/20متر 
دیوار به دیوار خانه 117/24حقوق ارتفاقی ندارد به نام محمود عربی نره ثبت و 

سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 2973  مورخ 1388/07/18 
دفتر  247 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک توسعه وتعاون شهرضا قرار 
و  نموده  اجرائیه  تقاضای صدور  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته 
پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 
ارزیابی  مورد  مذکور  پالک  مربوطه  اصالحی  نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی 
رسمی  کارشناس  ارزیابی  برگ  ماموراجراو  وبرابرصورتجلسه  گرفته  قرار 
یکباب  به صورت  بازدید  گردید.مورد  وارزیابی  توصیف  بدین شرح  دادگستری 
منزل مسکونی با عرصه 300/25متر مربع و اعیانی 205 متر مربع شامل طبقه 
همکف و نیم طبق مسکونی با سقف های بتنی و دیوارهای آجری و سطوح داخلی 
و  بهداشتی  سرویس  دارای  و  آهنی  پروفیل  و  چوبی  های  درب  و  کاری  سفید 
آشپزخانه کامل و مشترکات برق و آب و گاز میباشد  به مبلغ  ششصد و هشتاد 
میلیون ریال)680،000،000 ریال(  ارزیابی گردیده است ومورد مزایده طبق اعالم 
بانک تاتاریخ1393/02/12 بیمه میباشد در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 

12 روزدوشنبه مورخ1392/10/16 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل 
پیش  تعطیل  با  مزایده  روز  .چنانچه  میرسد  فروش  به  مزایده  طریق  میگردد.از 
از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده  بعد  بینی نشده ای مواجه گردد روز 
از مبلغ کارشناسی ششصد و هشتاد میلیون ریال)680،000،000 ریال(  شروع 
وبه باالترین قیمت پیشنهادی و هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
میتوانند قبل از تشکیل جلسه مزایده از مورد مزایده به آدرس:شهرضا سپهر آباد 
کوی امام حسین فرعی اول سمت راست پالک 14 بازدید به عمل آورند الزم به 
دارائی وعوارض شهرداری  ازمالیات  اعم  قانونی  های  هزینه  کلیه  که  است  ذکر 
وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگاز تاتاریخ مزایده 
و کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند وسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده 
مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 
ثبت  اجرای  مسئول  یوسفیان  مهدی  میشود.   محمد  ومنتشر  1392/09/20درج 

اسناد شهرضا  

اخطار اجرایی
 15 شعبه   92/6/31 تاریخ   727 شماره  رأی  موجب  به   441/92 شماره:   782
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد 
مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  محسنی  پور 
 92/3/20 مورخ   405207 شماره  چک  خواسته  اصل  بعنوان  ریال   50000000
تاخیر  خسارت  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  بعنوان  ریال   108000 پرداخت  و 
دادرسی  هزینه  پرداخت  و  وصول  زمان  لغایت   92/3/20 تاریخ  از  تادیه 
نظر شرقی   : نشانی  علی   محمد  فرزند  نژاد  هاشمی  له سعید  در حق محکوم 
همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .  D واحد   151 ساختمان  آسیا  ک  جنب 
روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  مفاده 
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی 
مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در 
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت  مزبور 
 ندارد صریحًا اعالم نماید.شورای حل اختالف استان اصفهان شعبه 15 حقوقی

  اصفهان 

اخطار اجرایی

 15 شعبه   92/6/31 تاریخ   723 شماره  رأی  موجب  به   442/92 شماره:   783
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد 
پور محسنی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
50000000 ریال بابت اصل خواسته و 112000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/4/25 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده اجرای محکوم احکام می باشد در حق محکوم له سعید 
هاشمی نژاد بنشانی خ نظر شرقی جنب کوچه آسیا ساختمان 151 واحد Dت .ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد صریحًا اعالم نماید.شورای حل اختالف استان اصفهان شعبه 15 حقوقی 

 اصفهان 

مزایده اموال غير منقول  

 : پرونده  شماره   139203902132000019  : آگهی  شماره   792
1/9204002132000001  به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک 
باب خانه پالک شماره 1467 فرعی از 51 اصلی به مساحت 290/37 متر مربع 
در بخش 17 ثبت اصفهان شهرستان اردستان به آدرس : مهاباد خیابان امام 
با  امالک   243 جلد  دفتر   466 در صفحه  آن  سند  که   20 پالک  طالقانی  کوچه 
شماره چاپی 17040 صادر و مع الواسطه به خانم خدیجه لشکری منتقل شده 

است ساختمان با مساحت اعیانی حدود 140 متر مربع شامل زیر زمین و طبقه 
همکف با کاربری مسکونی احداث گریده است اسکلت ساختمان ار نوع مختلط 
فلزی با دیوار های آجری و سقف تیر آهن است و عمر احداث آن حدود 10 
سال برآورد می گردد  ساختمان دارای نازک کاری متعارف بوده و سیستم 
از بخاری گازی و آبگرمکن میباشد و  از کولر آبی و گرمایش آن  سر مایش 
کفسازی حیاط از موزائیک می باشد طبق سند رهنی شماره 47796 دفتر خانه 
اردستان  تجارت  بانک  رهن  در  ریال  مبلغ 114630086  قبال  در  اردستان   50
ارزیابی  ریال  مبلغ 420000000  به  کارشناس رسمی  نظر  طبق  و  گرفته  قرار 
شده  دارای انشعابات آب و برق و گاز میباشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 1392/10/7 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده به 
فروش می رسد . مزایده از مبلغ 420000000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب و برق ؛ گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد  و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد . 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 

. م الف 363 مسئول اجرای اسناد رسمی اردستان

تاسيس 

نصب  ایمن   مهندسی  شرکت  تاسیس  آگهی  103/7410ث/92    : شماره   126
 49981 شماره  تحت   1392/3/9 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص  سهامی  بهارستان 
و شناسه ملی 10260684130 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/3/9 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می 
از قبیل صادرات و  انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی   : . 1- موضوع شرکت  شود 
واردات ، خرید و فروش ، تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، 
اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت 
– انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاالاز گمرکات کشور ، شرکت در مناقصات 
و مزایدات خصوصی و دولتی ، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی 
دولتی و خصوصی طراحی  از شرکتهای  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  و خصوصی 
ساختمانی  و  راهسازی  و  سازی  شهر   ، مهندسی  و  فنی  امور  تمامی  اجرای  و 
و کشاورزی تامین قطعات و مجموعه  استاندارد ، مونتاژ ، نصب و راه اندازی 
از   : مدت شرکت   -2  . آسانسور  زمینه ی صنعت  در  فروش  از  پس  خدمات  و 
 – اصفهان  استان   -3-1  : اصلی شرکت  مرکز   -3 نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ 
شهر اصفهان بهارستان – فاز 2 – بلوک128 پالک  102  طبقه دوم - کد پستی 
ریال    1000000 مبلغ   : 4- سرمایه شرکت  تلفن 03116817331،   8144161643
که  باشد  می  نام  با  یکصد سهم  تعداد  که  ریالی   10000 یکصد سهم  به  منقسم 
مبلغ 1050000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1718/264 مورخ 
بانک مسکن شعبه بهارستان اصفهان پرداخت گردیده است. 5-   1392/2/2 نزد 
آبادی   به سمت  اکبری کریمی شیخ  اولین مدیران شرکت1-5- آقای عطا علی 
رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای حیدر علی اکبری کریمی شیخ آبادی  به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای حیدر علی اکبری کریمی شیخ آبادی   به سمت 
مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای رئیس هیات مدیره ونایب رئیس هیات 
مدیره متفقا  و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل 
مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای 
ایمانی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای سعید محسنی فر به عنوان  یونس 

بازرس علی البدل رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان



هدف آدمی از زندگي چيست؟

هرگز به اين موضوع فكر كرده ايد كه اولويت زندگي تان چيس��ت؟ 
يا هدف نهايي خلقت بش��ريت چيس��ت؟ نح��وه زندگ��ي روزمره، 
حاالت روح��ي و رواني كه هم اكن��ون داريم، بيانگ��ر عيني اولويت 
بندي زندگي آدمي اس��ت. تمامي تصميمات لحظه به لحظه كه هر 
 شخصي براي امور زندگي خود مي گيرد، ريشه در نوع تفكر، باورها و

 اولويت بندي ها دارد. اين كه هدف آدمي از زندگي چيس��ت و براي 
رسيدن به آن چه اقداماتي مي كند نيز بستگي به اولويت ها دارد. براي 
هر شخصي، مسايلی مهم تر و با ارزش تر از امور ديگر است و همين 
ميزان ارزش و اهميت يك مساله مشخص كننده نوع زندگي، رفتار و 
عملكرد وي مي شود. اين كه در ذهن و فكرمان اولويت زندگي مان 
ثروت، خانواده، كار، تحصيل و لذت باشد بر نوع و روش زندگي مان 

بسيار تاثيرگذار است. 
ش��خصي ك��ه اولوي��ت زندگ��ي اش تحصي��ل باش��د، تمام��ي 
 ام��ور زندگي خ��ود را ب��ه نح��وي تنظيم مي كن��د ك��ه در نهايت

  به خواسته و هدف خود برسد و براي رسيدن به هدف از هيچ كاري 
دريغ نمي كند.

 همين طور شخصي كه اولويت زندگي اش را كار و شغل خود انتخاب 
 كرده براي بهتري��ن بودن در حرفه خ��ود از هيچ تالش��ي فروگذار 
نمي كند و همين انتخاب كار به عنوان آنچه دوست دارد و مي پسندد 
بر تمامي روند زندگي، حتي بر فيزيك، نوع رفتار، خلق و خو و عملكرد 
تاثيرات به سزايي خواهد گذاش��ت، نوع روابط اجتماعي افراد نيز با 
اين انتخاب و تعيين اولويت ها متفاوت خواهد بود و شايد مسايلي كه 
براي ش��خصي كه اولويت اش خانواده است با آن كه اولويت اش كار 
است بسيار متفاوت باش��د. آدمي با همين انتخاب ها زندگي خود را 

شكل و رنگ مي بخشد.
عده اي ش��ايد هيچ گاه به صورت ملموس و عيني به اين مساله فكر 
نكرده اند. محيط و خانواده ناخودآگاه ذهنيت آنان را شكل بخشيده 
اس��ت. گاهي برخي باورهاي غلط و سنتي س��بب دور شدن بشر از 
ماهيت وجودي اش مي ش��ود. تفكر آگاهانه در م��ورد اين موضوع 

موجب انتخاب صحيح و درست تري است.
 زماني كه فردي به طور ناخودآگاه آموخته اولويت زندگي و هدفش 
را فقط تحصيل بدان��د و ذات وجودي و اميال درون��ي او متفاوت از 
آنچه انجام مي دهد باشد، به طور قطع در نوع روابط و عملكرد دچار 

مشكل خواهد شد. 
وقتي شخصي از زندگي خود راضي نيس��ت شايد دليلش هماهنگ 
نبودن اولويت بندي فكري شخص يا كاري باشد كه انجام مي دهد. 
شخصي كه اولويت زندگي اش تحصيل نيست و به اين كار مي پردازد 
تحصيل اش يك انجام وظيفه بيش نيس��ت و به طور قطع از اين كار 

لذت نخواهد برد.
 برخي هدف نهايي و اولويت شان لذت بردن از زندگي است و تمامي 
تالش خود را مي كنند تا به هر طريقي اين احس��اس خوشايند را در 

خود ايجاد كنند.
آنچه مسلم است هدف نهايي و غايي هر كس استفاده از زندگي خود 
و لذت بردن از لحظه به لحظه آن اس��ت و فقط نوع انتخاب مسير و 
عملكرد افراد تفاوت دارد و آن نيز بسته به نوع فرهنگ، تربيت، ميل 

دروني و ذاتي افراد است.
 با اين تفاس��ير اولويت زندگي بش��ر رس��يدن به احس��اس سعادت 
 و خوش��بختي و راهي اس��ت كه م��ي پيماي��د و نوع مس��يري كه

 بر مي گزيند اعم از تحصيل، كس��ب ثروت، عشق به كار همه و همه 
 فقط در حكم وس��يله اي جهت رس��يدن به آن س��عادت و احساس

 رضايتمندي است.
گاه ع��ده اي بر اثر اف��راط و تفريط ب��ه بيراهه مي رون��د همان طور 
كه ذكر ش��د هدف زندگي هر انساني رس��يدن به تكامل و احساس 
لذت از ثانيه به ثانيه زندگي اس��ت برخي براي رسيدن به اين هدف 
 به اف��راط و تفريط در اس��تفاده از ابزارهاي رس��يدن ب��ه اين هدف 

راه مي پيمايند. 
هدف از تحصيل، ثروت، شغل و... رسيدن به لذت و احساس خوشايند 
خوشبختي و سعادت است و هر نوع زياده روي و كم كاري در استفاده 
از اين ام��ور در زندگي موجب فراموش ش��دن ه��دف اصلي و غايي 

زندگي مي شود.
 آدمي آفريده ش��ده تا از تمامي مواه��ب و امكاناتي كه در اختيارش 
قرار داده ش��ده نهايت اس��تفاده را ببرد و از زندگي خود به رضايت و 

سعادت برسد.
 هر كدام از عاليق مسيري اس��ت كه آدمي را به هدف نهايي و غايي 

رهنمون مي سازد.
 براي انتخاب صحيح و يافتن مسير و وسيله مناسب جهت رسيدن به 
خواسته يا خوشبختي الزم به نظر مي رسد كه تك تك افراد ابتدا  بايد 
هدف خود از زندگي را مشخص ساخته و براي يافتن وسيله مورد نياز 
جهت رسيدن به خواسته ش��ان تمامي عاليق و استعدادهاي دروني 

خود را مورد وارسي دقيق قرار دهند.
 بعضي م��ردان و زنان ب��ا توجه به ت��الش روز افزون و مداوم ش��ان 
 آن احس��اس خوش��ايندي كه بايد در خود داش��ته باش��ند را حس 
نمي كنند، اين��ان فقط قادرهس��تند بر تمركز بر اصول ياد ش��ده و 
 مشخص ساختن و مكتوب كردن خواسته ها به آنچه كه مي خواهند

 برسند. 
آنچه اهميت دارد تصميم و خواسته افراد و ديدي است كه نسبت به 

زندگي روزمره و گذران زندگي خود دارند.
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سالمت 

جهان بينی

دانشمندان بريتانيايی يك آزمايش پيشگامانه ابداع كرده اند 
كه می تواند يك سری از مشكالت سالمت روانی را با تحليل 

حركات چشم بيمار تشخيص دهد.
اين فن آوری متحول كننده از نظري��ه ای با يك قرن قدمت 
استفاده می كند كه مسيرهای غيرعادی نگاه كردن به اجسام 

با روان پريش بودن بيمار ارتباط دارد.
محققان اين پروژه اعتقاد دارند كه اي��ن فن آوری می تواند 
برای تمايز قايل ش��دن بين بيماران مبتال به اس��كيزوفرنی 
و اختالل دو قطبی و همچنين افس��ردگی شديد موثر باشد.

محققان با اس��تفاده از دوربي��ن های ويژه، حركات چش��م 
بيماران را هنگام تماش��ای تصاوير روی صفحه رايانه دنبال 
می كنند. بيماران مبتال به اس��كيزوفرنی تصاوير را ناتمام تر 
از سايرين بررسی می كنند. آن ها نگاه خود را به نقطه های 
خاصی برای مدت طوالنی می دوزند و به نقطه های كمتری 

در تصوير كلی نگاه می كنند.

اين شيوه برای بيماران دارای اختالل دو قطبی و افسردگی 
شديد با تفاوت های جزيی بيشتری ذكر شده است.

 اين ش��رايط دارای عاليم مشاهده هس��تند كه تشخيص را 
با روش های سنتی دشوار می سازد.

»مدجو نير« كارآفرين فن آوری اين پروژه كه اميدوار است 
اين ف��ن آوری را وارد بازار كند، گفت: پيش��رفت های اخير 
در فن آوری ردگيری حركات چش��م با اس��تفاده از شرايط 
غيرطبيعی حركات چشم به عنوان يك شاخص قابل اطمينان 

می تواند به تشخيص اين اختالالت كمك كند.
مدجو نير درحال حاضر با دكتر فيليپ بنس��ون از دانش��گاه 
ابردين و ديويت سنت كلير به عنوان رييس كرسی سالمت 
روانی همكاری می كند و اعتقاد دارد كه اين فن آوری تغيير 
 مهمی برای عرصه روانپزش��كی كه اس��كن ه��ای مغزی و

 تكنيك های دی ان ای هنوز نتوانس��ته اند در تشخيص اين 
بيماری ها تا اين حد موثر باشند، محسوب می شود.

اين آزمايش چش��م ب��ا 95 درصد صحت ظ��رف 30 دقيقه 
 انجام می شود، اين درحالی است كه تشخيص برخی از اين

 بيماری ها چندين س��ال طول می كش��د. اما هنوز هم بايد 
تحقيقات بيشتری برای استفاده گسترده از آن صورت گيرد.

تشخيص مشکالت روانی با مشاهده حرکات چشم ممکن شد

محققان دانش��گاه جنوب دانمارک موفق به كش��ف برقراری ارتباط پوست با كبد شدند.
اين كشف دانشمندان را شگفت زده كرده و می تواند به درک آن ها از چگونگی اثرگذاری 
پوست بر ساير بخش های بدن كمك كند.پروفسور سوزان ماندروپ و تيم تحقيقاتی اش در 
زمان انجام مطالعه ای با موضوع كامال متفاوت از كشف شان، دريافتند كه پوست به عنوان 
بزرگ ترين عضو بدن می تواند با كبد صحبت كند!وی در اين باره گفت: ما نشان  داديم كه 
پوست بر متابوليسم كبد اثرگذار است و اين مايه ش��گفتی است.اين پديده در موش های 
طراحی ش��ده آزمايشگاهی مش��اهده ش��د. اين موش ها زمانی كه آب از دست می دادند، 
گرما را نيز از دس��ت می دادند و دانشمندان به دنبال پاس��خ به اين پرسش بودند كه آيا از 
دس��ت دادن آب و گرما می تواند دليل تجمع چربی در كبد اين موجودات و ضعيف شدن 
آن ها به هنگام از شير گرفتن شان باشد يا خير.به منظور شفاف كردن اين نكته، محققان 
 acyl« موش هايی را پرورش دادند كه فاقد پروتئين مرتبط با چربی موجود در پوست به نام
"CoA« بودند. آن ها دريافتند فقدان اين پروتئين مرتبط با  چربی در پوست برای تحريك

 تجمع چربی در كبد كافی بود.

 اغلب ما تصور می كنيم چه بخواهيم و چه نخواهيم با افزايش س��ن شنوايی مان را هم از دست
  م��ی دهي��م ام��ا بررس��ی ه��ا نش��ان م��ی ده��د ك��ر ش��دن تدريج��ی حاص��ل پي��ری

 نيست.
 محققان م��ی گوين��د »BMI« ب��اال و دور كمر ب��زرگ م��ی تواند ش��ما را كر كن��د و از نظر
  آن ه��ا زنان��ی كه دچ��ار مش��كالت ناش��ی از چاقی هس��تند ب��ه مرور دچ��ار كم ش��نوايی

می شوند. 
 گفتنی اس��ت، آن دس��ته از زنانی كه با كمك ورزش كردن وزنش��ان را متعادل نگه می دارند

 و رژيم غذايی صحيح و مطلوبی دارند، كمتر در خطر كر شدن قرار دارند. 
محققان می گويند زنان می توانند با گوش دادن به صدای يك مرد تشخيص دهند تا چه اندازه 
همسر مناسبی برای آن هاست  همچنين با گوش دادن به صدای ضبط شده  و به زبان های مختلف 

می توانند پی ببرند طرفشان تا چه حد در زندگی محكم است. 
اگر هنوز اضافه وزن گوش هايتان را كر نكرده است می توانيد به توانايی های خود در انتخاب يك 

همسرمناسب اطمينان داشته باشيد.

رابطه دور کمر با کاهش شنواییپوست با کبد صحبت می کند 

عکس نوشت

 آتش بازی
 در دهلی نو

يك گروه از دانش��مندان پس از تغذيه كرم های ابريش��م با 
برگ ه��ای توتی كه رنگ پارچه به آن اس��پری ش��ده بود از 
منبع اصلی ابريشم صورتی گرفتند.يك گروه از دانشمندان 
برای بررس��ی اين كه آي��ا می ت��وان ابريش��م از پيش رنگ 
 ش��ده توليد كرد ب��ه منبع اصل��ی يعنی كرم های ابريش��م

 مراجعه كرده اند.
آن ها برگ های توت س��فيد را با رنگ پارچه آغشته كرده و 
كرم های ابريشم پس از تغذيه از اين برگ ها ابريشم صورتی 
توليد كردند. از هفت رنگ پارچه آزمايش شده تنها يك رنگ 
نتيجه بخش بود و محصول عرضه شده آن شبيه موهايی بود 

كه صورتی رنگ شده باشد.
كرم ها نيز پيش از بافتن پيله های ابريشمی، خود نيز قدری 

رنگ گرفته  بودند. 
رژيم غذاي��ی رنگارنگ آن ها بر رشدش��ان تاثير نگذاش��ته 
 بود اما اي��ن گ��روه تحقيقاتی كه متش��كل از مهندس��ان و

 

زيست شناسان آزمايشگاه شيمی CSIR هندوستان بودند 
نتايج اين تحقيقات را در مجله مهندسی و شيمی ثبات پذير 
منتشر كردند اما آن ها در جريان اين تحقيقات به تاثير اين 
 رژيم غذايی رنگارنگ روی سالمتی كرم های ابريشم توجهی

 نداشتند. 
 چرا كه در نهايت وقتی كه انس��ان ها ابريش��م را برداش��ت

 می كنند كرم های ابريشم می ميرند.از آن جا كه رنگ كردن 
پارچه به طور معمول حجم قابل توجهی آب شيرين مصرف 
می كند، اين گروه به تحقيقات در مورد رنگ كردن ابريشم از 

منبع اصلی پرداختند. 
رنگ كردن پارچه به طور معمول موجب آلوده ش��دن آب با 

مواد شيميايی خطرناک می شود.
رن��گ ك��ردن ابريش��م ب��ه ط��ور مس��تقيم ب��ا تغذي��ه 
ك��رم ه��ای ابريش��م موج��ب م��ی ش��ود ك��ه مراح��ل 
 دردسرس��ازی آلوده ش��دن آب با م��واد ش��يميايی از بين

 برود. 
دانش��مندان ب��ه تازگ��ی مطالع��ه روی اي��ن اي��ده را آغاز 
 ك��رده ان��د و اي��ن ايده ت��ا مرحل��ه تج��اری ش��دن فاصله

 زيادی دارد.

محققان ابریشم صورتی توليد کردند

اخبار ویژه

كله پاچه با وجود دارا بودن پروتئين و ويتامين ها، سرشار 
از كلسترول و اسيدهای چرب مضر است.

كله پاچه، يك��ی از غذاهای س��نتی منطق��ه خاورميانه 
و قفقاز جنوب��ی اس��ت. روش طبخ آن در كش��ورهای 
مختلف تقريبا مش��ابه اس��ت. در كش��ور ايران و تركيه 
اين غذا با نام كله پاچه، در كش��ورهای عربی با نام پاچه 
و در ارمنس��تان، آذربايجان و گرجس��تان ب��ا نام خاش 
مطرح اس��ت. كله پاچه كه از پختن س��ر، دس��ت و پای 
گوس��فند تهيه می گردد، از بخش ه��ای مختلفی چون 
 بناگوش، زبان، مغز، چش��م، گوش��ت، ص��ورت و پاچه 

تشكيل شده است. 
اين غذا با واحد شمارش دست به كار می رود و هر دست 
كله پاچه ش��امل يك كله و چهار پاچه است. شايان ذكر 
است كه آب اين غذا نيز به عنوان پيش غذا به همراه نان 

خورده می  شود.

خواص متمایز کله پاچه
كله پاچه غذايی پرانرژی و با كيفيت پروتئين باال محسوب 
می ش��ود. پروتئين موج��ود در آن برای رش��د و ترميم 
بس��ياری از بافت  های بدن مفيد اس��ت. زبان گوسفند 
 سرش��ار از ويتامين  های گروه B به خص��وص ويتامين

 B ۱۲ می  باش��د كه اي��ن ويتامين ها نقش ه��ای مفيد 
،B ۱۲ زيادی برای بدن دارند. به عن��وان مثال ويتامين 
  در خ��ون س��ازی و عملك��رد سيس��تم عصب��ی

 نقش دارد.
 پاچه گوس��فند دارای طبع سرد اس��ت و خواصی چون

 رقيق كنندگی خ��ون، ملين، التيام دهن��ده زخم   های 
داخلی و افزايش دهنده ش��ير مادر را دارد. نش��ان داده 
شده اس��ت كه اين غذا حاوی ماده مغذی به نام كوآنزيم 
Q۱0 است. كوآنزيم Q۱0 به عنوان يك آنتی اكسيدان 
قوی است كه از طريق دفع مواد مضر توليد شده در بدن 
در نتيجه فرآيند  های متابوليكی مختلف و جلوگيری از 

آسيب سلول ها نقش مهمی  را ايفا می كند.
 همچنين اس��تحكام عملكرد س��لول، تحريك سيستم 
ايمنی، بهبودی و كنترل بيماری های فشار خون، سكته 
قلبی، پاركينسون، انواع سرطان و غيره از ديگر نقش های 

كوآنزيم Q۱0 می باشد.

مضرات کله پاچه
كله پاچه با وجود دارا بودن پروتئين و ويتامين ها، سرشار 

از كلسترول و اسيدهای چرب مضر است.
 كلس��ترول به عنوان چربی اس��ت كه خاصيت رسوب 
كردن در ع��روق خونی بدن را داش��ته و در كنار س��اير 
عوامل خطر منج��ر به انس��داد و گرفتگی رگ ش��ده و 
زمينه س��از ب��روز بيماری  ه��ای قلبی- عروقی، س��كته 
و بس��ياری ديگ��ر از بيماری   ه��ای مزم��ن می ش��ود. 
ش��ايان ذكر اس��ت كه در مي��ان قس��مت  های مختلف 
كله پاچ��ه، مغ��ز گاو و گوس��فند محتوای كلس��ترول 
 بيش��تری دارند. به گون��ه ای كه مغز گوس��فند به  اندازه

 ۸ زرده تخم مرغ كلسترول دارد و جزو  مواد غذايی بسيار 
پرچرب محسوب می  شود.

 از اين رو كسانی كه چربی خون بااليی دارند، كلسترول 
و اس��يد اوريك خون شان باال اس��ت و مبتال به نقرس و 
ناراحتی كليوی هستند، بايد از مصرف بی رويه كله پاچه 

اجتناب كنند.
بر خالف تصور عمومی  كه كله پاچه را ب��رای افرادی كه 
ناراحتی  های مفصلی و آرتريت دارن��د، مفيد می  دانند، 
 محتوای باالی چربی  های اش��باع و تران��س موجود در

 كله پاچه فرآيندهای التهاب��ی موجود در اين بيماران را 
بدتر كرده و توصيه نمی  گردد.

کالم آخر
با در نظر گرفتن اين كه اخيرا تغييراتی از جمله مصرف 
بی رويه غذاهای آماده كه محتوای چربی، قندهای تصفيه 
شده و نمك بااليی هس��تند، كاهش فعاليت فيزيكی و 
غيره در شيوه زندگی افراد رخ داده است و اين تغييرات 
زمينه ساز بروز بس��ياری از بيماری  های مزمن شده اند 
از اين رو رعاي��ت رژيم غذايی صحي��ح از طريق افزايش 
مصرف سبزی  ها و ميوه  های تازه و غالت كامل سبوسدار 
و كاهش مصرف گوشت  های قرمز و مواد غذايی پرچرب 

مفيد خواهد بود.
 مص��رف بی روي��ه كل��ه پاچ��ه ب��ه خص��وص در 
مناط��ق س��نتی ك��ه ع��ادت ب��ه مص��رف هفتگ��ی 
 اي��ن غ��ذا دارن��د ب��ه دلي��ل مضراتی ك��ه ذكر ش��د 

توصيه نمی  گردد.

دوست داران کله پاچه 
بخوانند

چرا خوابيدن در تاریکی 
بهتر است

 خوابيدن در فضای تاريك ضمن داش��تن خوابی راحت
 برای سالمتی بدن مفيد است.

احم��د اصغ��ری،  روان ش��ناس در اي��ن زمين��ه گفت: 
خوابي��دن در تاريك��ی مطل��ق ب��رای س��المتی ب��دن 
مفيد اس��ت از اين روی برای داش��تن خ��واب راحت و 
راضی ب��ودن از كيفيت خواب ب��ه هنگام بيدار ش��دن 
 در صب��ح نور ات��اق بايد در ح��د معمول باش��د زيرا نور

 می تواند ب��ا ايجاد اخت��الل در ترش��ح هورمون خواب 
منج��ر به كاهش ترش��ح اي��ن هورمون ش��ده از اين رو 
اگر تمام ش��ب نور چراغ زياد باش��د باعث عدم ترش��ح 
 هورمون می ش��ود و ف��رد از خ��واب رضاي��ت نخواهد

 داشت.
وی توصيه كرد: بايد محل خواب افراد تاريك باش��د اما 
 اگر فردی مجبور به اس��تفاده از چراغ خواب اس��ت بايد
  از چ��راغ خوابی كه ن��ور كمت��ری دارد اس��تفاده كند

  و البت��ه چ��راغ خ��واب نباي��د در نزدي��ك رختخواب 
قرار گيرد همچنين می توانند از چش��م بند نيز استفاده 

كنند.
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امام حسين )ع(: 
کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی 

که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند
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