
 الک ناخن گوی سبقت حادثه در دست اصفهان
 طال
 هم از راه رسید

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان
مدعی ارتباط با امام زمان )عج( 

دستگیر شد 3
  نمایندگان استان

5 در جشنواره تئاتر فجر  2

 اتاق فکر اقتصادی دولت
 کجاست ؟

محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور، سرپرست نهاد ریاست 
جمهوری و رییس هیات امنای موسس��ه عالی آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزی، احکام اعضای جدید حقیقی هیات امنای 

این موسسه را صادر کرد.
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روسای جمهور چه قدر
 حقوق می گیرند  
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مدیر عامل شرکت مخابرات استان در نشس��ت با مدیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان 
اصفهان با اشاره به این که اصفهان در حوزه رس��انه ظرفیت های باالیی دارد و در عین حال 
در کشور مظلوم واقع شده است، گفت: اصفهان ش��اهراه ارتباطی و مخابراتی کشور است و 

گلوگاه بسیار ارزشمندی برای توسعه ارتباطات در کشور 
است.  مهندس حسین کشایی تصریح کرد: اصحاب رسانه  
مخابرات را خانه خود بدانند و تعامل بیشتر و نزدیک تری 

با آن داشته باشند.
وی افزود: بر اساس شاخص های موجود، ظرفیت اصفهان 
بزرگ به اندازه 10 درصد از کل ظرفیت کش��ور در همه 
حوزه ها است.مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان 
با اشاره به آمارهای برخورداری مردم اصفهان از تلفن ثابت 
و همراه در کشور گفت: 85 درصد مردم اصفهان از تلفن 
همراه برخوردارند و 45 درصد مردم اصفهان نیز از نعمت 

تلفن ثابت بهره مند شده اند. وی در ادامه با اشاره به این که جغرافیای اصفهان گونه ای است که 
برای توسعه مناسبات خود نیازمند به تقویت رسانه است، خاطرنشان کرد: ظرفیت هایی که 
در اصفهان موجود است در کمتر شهری در جهان دیده می شود.کشایی از روی آوردن مردم 
به شبکه های اجتماعی خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون نفر 
در جهان عضو فیس بوک هستند و براساس برآوردها قریب به 18 میلیون ایرانی با این شبکه 

در ارتباط هستند که اغلب در سن 16 تا 23 سال قرار دارند..
وی بر ضرورت آشنایی فعاالن فرهنگی با فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی تاکید کرد و 

افزود: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی محیطی است که در اختیار همه قرار دارد و شرکت 
مخابرات س��امانه الزم را در اختیار مردم قرار می دهد، ولی ضرورت دارد که کاربرد، منافع و 
مضرات آن از س��وی دس��تگاه های متولی و نهادهای فرهنگی به اطالع مردم رسانده شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان در ادامه افزود: 
فضاهای مجازی باید بستری شود تا انسان های فرهنگی 

بیشتر در این فضا فعالیت داشته باشند.
 وی از راه اندازی اتاق مطبوعات در س��اختمان ش��رکت 
مخابرات استان اصفهان خبر داد و گفت: در تالش هستیم 
شرکت مخابرات را از یک ش��رکت خدماتی صرف به یک 
سازمان اجتماعی در جامعه تبدیل کنیم و معتقدیم فضای 
رسانه در این زمینه می تواند به ما  کمک کند. مدیر خانه 
مطبوعات و خبرنگاران استان هم در این نشست با قدردانی 
از همکاری های مدیر عامل  در زمینه های مختلف  با خانه 
مطبوعات استان گفت:مخابرات ،زیر ساخت ارتباطات است و همه افراد بشر مدیون ارتباطات 
هستند. منصور گلناری  با بیان این که با حضور مدیریت جدید در مخابرات استان  به ویژه در 
بخش روابط عمومی ارتباطات با رسانه ها تقویت شده است افزود : مطبوعات استان از یک سو 
 ظرفیت های الزم برای تهییج دارند و از سوی دیگر به صورت پراکنده فعالیت دارند که اگر

 به صورت تعریف شده باشد بسیار مفیدتر است .
در پایان این نشس��ت با اهدای لوح و کتاب از همکاری مدیر عامل شرکت مخابرات استان 

اصفهان با خانه مطبوعات و خبرنگاران قدردانی شد.

مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری 
اصفهان گفت: حدود 2 هزار تن خاک برگ از برگ های 

پاییزی اصفهان تولید می شود.
احمد س��لیمانی پور با بیان این مطلب اظهار داشت: در 
جنگل ها و باغات، درختان مواد غذایی را از خاک جذب 
کرده و به برگ های خود انتقال می دهند و با فرا رسیدن 
فصل خزان و ریزش برگ ها، عناصر غذایی جذب شده 

توسط گیاه به خاک برگردانده می شود.
وی افزود: این برگ ها توسط میکرو ارگانیسم ها تجزیه 
ش��ده و ضمن بهبود خصوصیات فیزیکی، ش��یمیایی 
و بیولوژیک خ��اک، چرخه عناص��ر در طبیعت جریان 
پیدا می کن��د. مدیرعامل س��ازمان پارک ه��ا و فضای 

س��بز ش��هرداری اصفه��ان تصریح ک��رد: در ش��رایط 
شهری برگ های خزان یافته جمع آوری و از پارک ها و 
عرصه های فضای سبز خارج می شوند، از این روی این 
مساله سبب تخلیه و به هم خوردن تعادل عناصر غذایی 
 و آلی خاک و از بی��ن رفتن منابع موج��ود در طبیعت

 می شود.
وی ادام��ه داد: در ای��ن راس��تا ب��ا آغ��از فص��ل پاییز 
ب��ه منظ��ور جلوگی��ری از تخری��ب خ��اک و کاهش 
حاصلخی��زی آن، حف��ظ مناب��ع موجود و اس��تفاده از 
منابع تجدید ش��ونده و به عنوان یکی از اصول بنیادی 
اصالح الگ��وی مصرف و تحقق توس��عه پای��دار، در هر 
یک از مناطق چه��ارده گانه و س��ازمان های وابس��ته 

ب��ه ش��هرداری اصفه��ان تحت نظ��ارت کارشناس��ان 
سازمان پارک ها و فضای س��بز، برگ های خزان یافته 
از پارک ه��ا و عرصه ه��ای فضای س��بز جم��ع آوری و 
 به مکان های تهیه ش��ده جهت س��یلوی ب��رگ انتقال 
می یابد.س��لیمانی پور گفت: حدود یک س��ال با فراهم 
آوردن ش��رایط بهینه فعالیت میکروارگانیسم ها مانند 
رطوبت، دما، تهویه و کود آلی و شیمیایی دهی برگ ها 
پوسیده و به صورت کامل تجزیه و در نهایت خاک برگ 
تولید شده در سال های آتی به منظور اصالح بستر گیاه 
در عرصه های فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد و 
 بدین ترتیب چرخه طبیعی عناصر غذایی در خاک ادامه 

پیدا می کند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبف��ا با اعالم احتمال توقف 
ساخت برخی س��دها به منظور جلوگیری از تکرار ساخت 
سدهایی بدون آب در کشور گفت: وزارت نیرو آماده خرید 

700 میلیاردتومان آب از بخش خصوصی است.
رحیم میدانی با اع��الم اینکه وزارت نیرو برای س��ال 93 
درخواس��ت خرید 700 میلیاردتومان آب از طریق بخش 

 خصوصی را داده اس��ت گفت: از طری��ق بخش خصوصی
 2 هزار و 600 میلیاردتومان سرمایه گذاری صورت گرفته 
و وزارت نیرو آب تولیدی در این بخش را خریداری خواهد 
کرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبف��ا با تاکید بر اینکه 
موضوع مصرف بهینه آب در بخش کش��اورزی، صنعت و 
شرب مطرح است اظهارداش��ت: هم اکنون 92 درصد آب 

کشور در بخش کش��اورزی به مصرف می رسد که باید به 
سمت تولید محصوالت پُربازده و کم مصرف حرکت کنیم.

میدانی ادامه داد: در بخ��ش آب و فاضالب در حال حاضر 
800 پروژه داریم ک��ه 110 هزارمیلیاردتومان منابع نیاز 
دارد. متاسفانه سدهایی را ایجاد کردیم که نصف آن هم پُر 
نمی شود، از سویی در روان آب ها تغییراتی رخ داده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان: 

اصحاب رسانه استان، مخابرات را خانه خود بدانند 

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان:

تولید کود آلی از برگ های پاییزه اصفهان

وزیر نیرو

ساخت سد های بی آب متوقف می شود

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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 بازرسان 
بر قیمت ها نظارت دارند

   مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان عنوان کرد: اجناس مورد نیاز شب یلدا 
به خصوص میوه و آجیل در می��دان و بازارهای روز کوثر 
شهرداري فراهم است.رضا حکیم فعال با بیان این مطلب 
گفت: تمامي اقالم مورد نیاز شهروندان براي احیاي سنت 

شب یلدا در بازارهاي روز کوثر فراهم شده است و...

راه اندازی ایستگاه متروي  
میدان آزادي تا دو سال آینده

مستند » رسمی دیگر«
در نوروز می آید

 مدیرعام��ل س��ازمان عم��ران ش��هرداري اصفه��ان 
آزادي  می��دان  در  مت��رو  ایس��تگاه  تکمی��ل   از 
به عنوان یکي از پروژه هاي در حال اجرا تا دو سال آینده 
خبر داد.احمد رضایي با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: 
سازمان عمران ش��هرداري اصفهان گام هاي ابتدایي در 
مسیر اجرایي این ایستگاه را برداشته است لذا این ایستگاه 
در کمتر از دو سال دیگر تکمیل خواهد شد. وي با بیان این 

که بخشي از سازه این ایستگاه ...

تهیه کننده فیلم مستند»رسمی دیگر« گفت: بازیگران 
به نام اصفهان در قالب فیلم مس��تند »رس��می دیگر«به 
 بیان خاطرات ازدواج خود می پردازند.نجمه اسداللهی در

 گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: فیلم مس��تند 
 رسمی دیگر به آداب و رسوم ازدواج در بین مردم اصفهان

 می پردازد که این مجموعه در 13 قسمت...
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 عامل اصلی فساد
 پول بی در و پیکر است

مسوول پرونده فساد در فوتبال در مجلس شورای 
اس��المی جزییات تازه ای از نحوه رسیدگی به این 
پرونده را مط��رح کرد. پس از انتش��ار برخی اخبار 
جلس��ات اهالی فوتبال با مس��ووالن کمیس��یون 
اصل90 مجلس در رسانه ها، یک باره دیگر خبری 
در ای��ن مورد و رس��یدگی به فس��اد در فوتبال در 
مجلس منتشر نشد و  به همین دلیل گمانه زنی های 
 بس��یاری مطرح ش��د. در نهایت مش��خص ش��د 
حمید رس��ایی نماین��ده مردم ته��ران در مجلس 
شورای اس��المی به عنوان مس��وول جدید پرونده 

فس��اد در فوتبال انتخاب ش��ده و فعالیتش را آغاز 
کرده است.صحبت های این مسوول جدید پرونده 

در مجلس را می خوانید.
مسیری که کمیسیون اصل90 در پرونده فساد در 
فوتبال می رفت دچار حاشیه هایی می شد، دعوت 
از ورزش��کاران، داوران، مس��ووالن حوزه فوتبال، 
فدراسیون و تیم ها، این افراد را دور یک میز نشاندن 
و صحبت کردن و بعد خبری شدن مسایل، با توجه 
به این که حوزه ورزش متاسفانه نشریات زرد زیاد 

دارد که حتی یکی از عوامل دامن زدن...

مسوول پرونده فساد فوتبال در مجلس

صندوق بیمه روستاییان؛ عامل افزایش عدالت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که ایجاد تامین 
اجتماعی و خدمات بیمه ای برای روستاییان، سیاستی برای 
حمایت از تولید است گفت: بیمه و خدمات تامین اجتماعی، 

امنیت شغلی روس��تاییان را ایجاد می کند. وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با تاکید بر این ک��ه ایجاد تامین اجتماعی 
و خدمات بیمه ای برای روستاییان، سیاستی برای حمایت 

از تولید است، اعالم کرد: بیمه و خدمات تامین اجتماعی، 
پش��توانه ای برای باقی ماندن در روس��تا و احساس امنیت 

شغلی و آسودگی خاطر برای روستایی ...
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هزینه غذا کمر دانشگاه ها را شکسته است 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که س��هم بخش 
 پژوهش ه��ر دانش��گاه از کل بودجه ه��ای دانش��گاه کمتر از

 10 درصد است، گفت: 10 درصدی که از بودجه های دانشگاه ها 
صرف امور پژوهش��ی می ش��ود به دلی��ل مش��کالت تغذیه و 
 خوابگاه ها دستخوش تعرض قرار می گیرد.  دکتر رضا فرجی دانا 
در گردهمای��ی معاونان پژوهش��ی دانش��گاه ها مراکز رش��د و 

پارک های علم و فناوری...



چهره روزيادداشت

 توقف صدور مجوز
 دانشگاه های غیردولتی

مدیر کل دفترآموزش های غیردولتی غیرانتفاعی از آمایش سرزمینی 
و رتبه بندی موسس��ات و دانش��گاه های غیردولتی توسط معاونت 

آموزشی وزارت علوم خبر داد.
 کارن اب��ری نی��ا درب��اره ادام��ه روند ص��دور مجوز برای تاس��یس 
دانش��گاه های غیردولتی، اظهار داش��ت: روند ص��دور مجوز برای 
موسس��ات و دانش��گاه های غیردولتی به علت رش��د بی رویه شان 

متوقف شده است.
وی با بیان این که صدور مجوزهای پی در پی منجر به ایجاد مشکالت 
برای این دانشگاه ها شده است، تاکید کرد: افرادی هم که متقاضی 
راه اندازی این موسس��ات هستند بدون ش��ناخت از مشکالت این 
دانشگاه ها وارد ورطه ای می شوند که مس��ایل متعددی برای آنان 

به دنبال دارد.

يک شعبه  از قوه قضايیه در مجلس
مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی، با اشاره به آماده سازی طرح تبدیل کمیسیون اصل 
90 مجلس به دیوان گفت: در طرح مذکور برای تبدیل کمیس��یون 
اصل 90 به دیوان افزایش تع��داد اعضای و چگونگی ترکیب اعضای 
 مورد توجه ق��رار گرفته و نحوه ارج��اع پرونده های کمیس��یون به

 قوه قضاییه نیز مطرح شده است.
وی ادامه داد: طبق پیش��نهاد مطرح ش��ده در طرح، تعداد اعضای 
کمیس��یون به 18 نفر افزایش پیدا کرده و همه اعضا به صورت ثابت 

در آن عضویت داشته باشند.
سخنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس اظهار داشت: همچنین در 
جریان بررسی این طرح، پیشنهاد شده تا شعبه ای قوی از قوه قضاییه 
در کمیسیون اصل 90 مستقر شود تا زمینه و فضای الزم برای صدور 
احکامی متناسب با تخلف و جرم را فراهم می کند و به کارآمد کردن 

کمیسیون اصل 90 کمک کند.

 ظريف قهرمان قهرمانان 
ديپلماسی ايران شد

در حاشیه برگزاری نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت و اقتصاد 
ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به عنوان قهرمان قهرمانان 
دیپلماس��ی ایران از س��وی صنعتگران، تولیدکنن��دگان و فعاالن 

اقتصادی کشور انتخاب شد.
در این مراسم که با حضور محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس 
جمهور، سیدحسین هاشمی اس��تاندار تهران، محمد جواد ایروانی 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام و جمعی از فعاالن اقتصادی، 
صنعتگران، تولیدکنندگان و سازندگان داخلی برگزار شد، از ظریف 
وزیر خارجه به طور رسمی با اهدای نشان قهرمان قهرمانان صنعت و 

دیپلماسی کشور تقدیر شد.

ملت ايران به دنبال راستی آزمايی 
امريکا است

ریی��س مرکز پژوهش ه��ای مجلس خاطرنش��ان کرد: روش��ی که 
امریکایی ها در پیش گرفته اند بر بی اعتمادی نس��بت به امریکایی 
 ها می افزای��د و مردم ایران به دنبال راس��تی آزمای��ی امریکایی ها

 هستند.
کاظم جاللی رییس مرکز پژوهش های مجلس با اش��اره به این که 
امیدواریم همکاران ما در پارلمان اروپا ط��رف غربی را ترغیب کند 
که به تعهداتشان نس��بت به توافق نامه ژنو پایبند باشند گفت: عدم 
پایبندی به توافق نامه خس��اراتی را به همراه خواهد داش��ت و این 

خسارات متوجه کسانی است که به این توافق نامه پایبند نباشند.
 جاللی افزود: روح قرارداد ژنو این اس��ت که ما از سیاست تحریم به 
سیاست مذاکره و گفت وگو رو بیاوریم و کوبیدن مجدد بر سیاست 

تحریم نمی تواند با روح توافق ژنو و مذاکرات سازگار باشد.

 نبايد تیم مذاکره کننده 
را تضعیف کرد 

رییس جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری تضعیف تیم مذاکره کننده 
هسته ای در ش��رایط کنونی را مغایر با مصالح نظام دانست و گفت: 
تیم دیپلماسی ایران سربازان و س��رداران جبهه دیپلماسی در یک 
نبرد جانانه و جدی هس��تند و باید ب��ا همه ت��وان از آن ها حمایت 
کرد.»محمدرضا باهنر« در پاسخ به سوالی درباره تذکرات و سواالت 
نمایندگان مجلس به تیم مذاکره کننده اظهارداش��ت: تضعیف تیم 

مذاکره کننده به مصلحت نیست.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در این زمینه اظهارداشت: 
همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ط��رف های مذاکره قابل 

اعتماد نیستند.

 گاه��ی ای��ن س��وال ب��رای م��ردم جامع��ه پی��ش می آی��د که
 رییس جمهور چه قدر حقوق می گیرد؟ یا حقوق وزرا و معاونان آن 
ها چقدر است؟این پرس��ش تقریبا جزو سوال هایی است که فقط 
زمزمه های تایید نش��ده ای درباره آن شنیده می شود و هیچ مقام 
رس��می این اعداد و ارقام را تایید نمی کند.این روزها نیز که دولت 
تدبیر و امید ماه های ابتدایی خود را می گذارند، مس��اله حقوق و 
دارایی های وزی��ران دولت یازدهم مورد توج��ه جامعه قرار گرفته 
اس��ت.چنین موضوعی وقتی برای جامعه جالب تر می شود که در 
روزهای اخیر زمزمه افزایش حقوق برخی مدیران رده باالی دولتی 

نیز به گوش می رسد.
   حقوق احم�دی نژادی؛ ريیس جمه�وری که مجانی کار 

می کرد
ش��اید احمدی نژاد نزدی��ک ترین نمونه ای باش��د ک��ه می توان 
 آن را ب��رای موضوع »حقوق روس��ای جمه��ور« مث��ال زد؛ تنها 
رییس جمهوری که اموالش را در ابتدا و انتهای مسوولیتش اعالم 

عمومی کرد، حقوقش نیز بی حاشیه نبود.
   دو سال بعد مجله آسمان حقوق احمدی نژاد را تخمین زد

مجله آسمان در مطلبی درباره حقوق مسووالن، به نقل از یک منبع 
نزدیک به احمدی نژاد نوش��ت: »وی به صورت رسمی حقوق نهاد 
ریاست جمهوری و پست ریاس��ت جمهوری را دریافت نمی کند. 
حقوق  احمدی ن��ژاد از هیات علمی بودن دانش��گاه علم و صنعت 

تامین می شود.«
 در ادامه این مطلب آم��ده بود: »اعضای هیات علمی دانش��گاه ها

 بر اس��اس جداول خاصی امتی��از بندی می ش��وند. میزان حقوق 
دریافتی عضو هیات علمی دانشگاه های دولتی مستقر در تهران، 
متوس��ط بین دو تا س��ه میلیون تومان ارزیابی می شود. هر عضو 
هیات علمی باید به صورت موظفی 16 ساعت در هفته تدریس هم 
داشته باشد.«بنابر این گزارش این که رییس جمهور از نهاد ریاست 
جمهوری حقوق نمی گرفت و به حقوق استادی خود اکتفا می کرد 

نکته قابل توجهی برای جامعه بود.
     وقتی روحانی هم مجانی دولت داری می کند

ظاهرا رویه »مجانی کار کردن رییس جمهور« قرار است در دولت 
 تدبیر و امید نی��ز ادامه پیدا کند و حس��ن روحانی نی��ز به یکی از

 میراث های احمدی نژاد پایبند بماند.
محمد باقر نوبخت س��خنگوی دولت یازده��م در اولین اظهارنظر 
رسمی یک مقام دولتی حرف های قابل توجهی درباره میزان رابطه 

مالی حسن روحانی و جایگاه حقوقی اش به زبان آورد.
نوبخت درباره می��زان حقوق رییس جمهور گف��ت: دکتر روحانی 
رییس جمهور محترم ، عضو هیات علمی دانشگاه هستند و از نظر 
مرتبه علمی استاد تمام محسوب می شوند به همین علت وی صرفا 
حقوق استادی خود را دریافت می کنند و  تاکنون حقوقی از ریاست 

جمهوری دریافت نکرده اند.

حسن روحانی نیز به دلیل جایگاه استاد تمامی و عضویت در هیات 
علمی دانشگاه در صورت تدریس موظفی خود یعنی 16 ساعت در 
هفته،  حقوقی احتمالی 3 تا 4 میلیون را از دانشگاه دریافت خواهد 

کرد؛ رقمی که البته هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرده است.
    حقوق هايی که زياد می شود

موضوع حقوق دولتی ها و حاشیه های آن به روسای جمهور محدود 
نمی شود و وزرا و معاونین آن ها و حتی مدیران کل نیز حقوقشان 
حاشیه برانگیز بوده است.اولین بار س��ایت خبری »الف« نزدیک 
به احمد توکلی در مطلب��ی از حق��وق کالن وزرا و معاونین آن ها 
خبر داد.این س��ایت در مطلبی در سال 85 با اش��اره به حقوق وزرا 
و معاونی��ن وزیران در دول��ت اصالحات و به وی��ژه در وزارت نفت، 
نوشت: »یک فهرست معتبر درباره باالترین دریافتی مقامات وزارت 
نفت و ش��رکت های تابعه در س��ال پایانی دولت اصالحات نش��ان 
 می دهد مدیران عامل ش��رکت های تابع��ه وزارت نفت ماهانه بین 

3/7 تا 10 میلیون تومان دریافتی داشته اند.«
در ادامه این مطلب نیز آمده بود: »در س��ال پایانی دولت س��ابق، 
بیشترین دریافتی ماهانه در وزارت نفت و شرکت های تابعه، متعلق 
به مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با رقم 
10200000 تومان )معادل ده میلیون و دویست هزار تومان معادل 
یکصد و دو میلیون ریال در ماه( بوده است که این رقم بیشتر به شکل 

پاداش و پرداختی های غیر از حقوق پرداخت می شده است.«
اما پس از گذشت 7 سال دوباره زمزمه های افزایش حقوق معاونین 
 وزرا به گوش می رس��د. برخی خبره��ای تایید نش��ده از افزایش 
3 تا 5 میلیونی حقوق برخی معاونین وزرا خبر می دهد؛ موضوعی 

که حتی سخنگوی دولت را نیز به واکنش وا داشت.
سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معاونین وزرا گفت: اگر منظور 
شما از باال بودن میزان حقوق دریافتی معاونین وزرا این است که آن 
ها حقوق باالیی دریافت می کنند باید بگویم منظورتان مربوط به 
جریان مسوولیت معاونین وزرا در شرکت ها است که حقوق آن ها 
براساس مجامع ش��رکت های مربوطه تعیین می شود زیرا مجمع 
ش��رکت ها تصمیم گیرنده درباره میزان و نحوه پرداخت حقوق آن 
هاست.وی ادامه داد: بر همین اس��اس میزان حقوق معاونان طبق 
مقررات شرکت ها دارای ضرایب خاص خودشان است.سخنگوی 
دولت افزود: برخی از معاونت ها، س��ازمان هس��تند، مثل سازمان 
گس��ترش که ورودی منابع مالی آن ها مانند وزارتخانه ها براساس 
اعداد و ارقام محدود نیست، بنابراین آن ها می توانند از منابع خود 
اس��تفاده کنند.س��خنگوی دولت البته موضوع نظارت بر حقوق 
معاونین وزرا را نیز مطرح کرد و افزود: قطعا در صورت وجود موارد 
مشکوک بازنگری به مرحله اجرا گذاشته می شود، به طوری که در 
مورد بحث پرداخت حقوق باید بگویم دیوان محاس��بات هر ساله 
براساس مالحظات خود و سازمان بازرسی کل کشور و حتی حوزه 
نظارتی خود دولت، پس از بررس��ی های الزم با هرگونه تخلفی در 
خصوص میزان پرداخت حقوق به معاون��ان وزرا برخورد می کند.

حال باید دید رییس جمهور که از ریاست جمهوری حقوق دریافت 
نمی کند برنامه ای برای بررسی حقوق وزرا و معاونین وزرا دارد ؟

بررسی میزان حقوق  احمدی نژاد و روحانی 

 بیانیه حزب اهلل روسای جمهور چه قدر حقوق می گیرند  
درباره انفجار بعلبک

حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای ضمن تایید وقوع یک انفجار 
در شمال شهر بعلبک تاکید کرد که این انفجار هیچ کشته و 
یا زخمی نداشته است.این حزب در بیانیه ای که پایگاه خبری 
المنار بخش��ی از آن را منتش��ر کرد، در پاسخ به خبرسازی 
 خبرگزاری فرانس��ه تاکید کرد که این انفج��ار هیچ تلفاتی

 در بر نداشته است.

 تظاهرات اعتراض آمیز
 در شهرهای عربستان

به نقل از فعاالن عربس��تانی، مردم ش��هرهای ریاض، جوف 
و منطقه القصیم در اعتراض به دس��تگیری ش��یخ سلیمان 
العلوان عالم عربستانی تظاهرات کردند.این افراد در اعتراض 
به دستگیری شیخ س��لیمان العلوان عالم معترض و منتقد 
حکوم��ت ریاض، تجم��ع ک��رده بودند.فعاالن عربس��تانی 
ویدیوهای��ی را ب��ر روی تویتر منتش��ر کرده اند ک��ه در آن 
 نیروهای امنیتی تظاهرات کنن��دگان را محاصره کرده اند.

ش��رکت کنندگان در این تظاهرات با ش��عارهایی همچون 
»بال��روح بالدم نفدیک ی��ا علوان« حمایت خود را از ش��یخ 
سلیمان العلوان اعالم کردند.همچنین گروه موسوم به گروه 
»المناصرون« از گروه های مخالف حکومت ذکر کرده است 
که نیروهای امنیتی در منطقه القصیم به تظاهرات کنندگان 

یورش برده و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

 اوباما گرفتار بدترين
 پريشانی سال

این نظرسنجی که توس��ط روزنامه واشنگتن پست و ای بی 
سی نیوز انجام شده نشان می دهد که محبوبیت باراک اوباما 
در پنجمین سال ریاس��ت جمهوری به کمترین حد ممکن 
رسیده است.اغلب شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعالم 
کرده اند که از کارکرد اوباما ناراضی هستند و همچنین فاصله 
دموکرات ها با جمهوری خواهان در مقایسه با سال گذشته 

کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش هم اکنون فقط 41 درصد از مردم امریکا 
اعتقاد دارند که اوباما در برخورد با مشکالت بزرگ می تواند 
عملکرد بهتری نس��بت به جمهوری خواهان داش��ته باشد 
در حالی که این میزان در دس��امبر سال گذشته 50 درصد 

بوده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

دهک های دارا 
از دريافت يارانه حذف شوند 

مصباحی مقدم
رییس کمیسیون برنامه و بودجه 

ما نیز دولت را تشویق می کنیم تا به سراغ شناسایی خانوارهای مرفه برود 
که یا به صورت داوطلبانه و یا به صورت غیرداوطلبان��ه یارانه نگیرند  و در 
طرف مقابل باید فاز دوم هدفمندی یارانه ها به نظر ما اجرا ش��ود تا امکان 
حمایت از تولید به صورت جدی ناشی از منابع درآمدی یارانه ها فراهم شود.

همان طور که عرض کردم اگر دولت پیشنهاد خود را ارایه کند، چنین کاری 
را خواهی��م کرد و حتی ش��اید 
اقدام دیگری انجام شود. خبرها 
حاکی از آن اس��ت ک��ه دولت 
ماجرای شناس��ایی خانوارهای 
مرف��ه را ادامه می ده��د و اگر 
این مس��اله را ج��دی بگیرند و 
این کار انجام شود، بستر برای 
 کاهش یارانه بگیران در سال 93 

فراهم می شود
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تاثیر روانی روزنامه ها بیشتر از سایت هاست

سید حسن خمینی  یادگار امام با تاکید بر این که روزنامه هیچ وقت تاثیر خود را از دست نمی دهد، تصریح 
کرد: به دلیل همین تاثیر، بسیاری از مطالبی که در روزنامه ها بیان آن ها ممنوع است، در سایت ها آزاد است. 

چرا که روزنامه یک تاثیر عمیق  لحظه ای دارد که سایت فاقد آن عمق تاثیر است.

 کار اقتصادی
 امنیت را به دنبال دارد

اتاق فکر اقتصادی 
دولت کجاست؟

حجت االسالم س��ید محمود علوی با مهم برش��مردن اهمیت کار سربازان 
گمنام امام زمان )عج( اظهار داشت: همان گونه که در بین عبادات، عبادت 
خام��وش روزه اهمیتی اف��زون دارد در بین کارهای کش��ور هم مجاهدت 
خاموش ب��رای ایجاد امنی��ت از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت.وی فضای 
همدلی و تعامل در استان کرمان را بسیار مثبت دانست و گفت: باید به دور 
از حب و بغض ها و غرض ورزی ها و ب��ا ایجاد تعامل و با کمک همه  معتقدان 
به نظام امور را پیش برد.وزیر اطالعات به برخورد قاطع با هرگونه نا امنی از 
جمله برخورد جدی با اشرار مس��لح تاکید کرد و ابراز داشت: تولید امنیت 
بر اساس ش��رع، اخالق و قانون در جامعه ضروری اس��ت.علوی امنیت در 
زمینه های مختلف اقتصادی و سیاس��ی را یادآور شد و افزود: کار اقتصادی 
امنیت را در پی دارد و امنیت نیز موجب شکوفایی اقتصاد در کشور می شود.

محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری 
و رییس هیات امنای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 

احکام اعضای جدید حقیقی هیات امنای این موسسه را صادر کرد.
برهمین اس��اس، علی طیب نیا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی اهلل س��یف 
رییس کل بانک مرکزی و سید صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی 

به عضویت هیات امنای این صندوق درآمدند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات 

و فناوری از دیگر اعضای هیات امنا در کنار رییس موسسه هستند.
پانزدهم مهرماه امسال با حکم محمدنهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور و 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مسعود نیلی )مشاور اقتصادی رییس جمهور( 

رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی شده بود.

دریادار غالمرضا خادم بیغم جانشین فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در جمع کارکنان س��تاد این نیرو با اشاره به کوشش 
و تالش همه کارکنان و برنامه ریزی اداره عقیدتی سیاسی 
این نیرو در نشان دادن اقتدار و رش��ادت های دالورمردان 
این نیرو در س��ال های دفاع مقدس ب��ه خصوص عملیات 
مروارید در هفته نیروی دریایی، اظهار داشت: همه تالش ها 
و برنامه ریزی ها برای نشان دادن بحث ارتقای توانمندی و 
اهمیت نیروی دریایی در جامعه است و مهمتر از آن برنامه 
عملیاتی و راهبردی نیروی دریایی در فضای بین المللی بود 

که بازتاب خوبی داشت.
وی با بیان این که جایگاه نیروی دریایی از دو رقمی به تک 
رقمی تغییر کرده اس��ت، افزود: حضور ناوگروه های نیروی 
دریایی ارتش در ش��رق اقیانوس هند و ادامه آن به س��مت 
 خ��اور دور، جایگاه نی��روی دریایی را در جه��ان ارتقا داده

 است.
وی با اش��اره به حضور فرمان��ده نیروی دریای��ی ارتش در 
نشس��ت بین المللی امنی��ت دریایی در کش��ور اندونزی، 
اظهارداش��ت: دریادار سیاری در س��خنانش به نوع جایگاه 
جمهوری اس��المی در منطقه اقیانوس هند تاکید داش��ت 
و امروز اثرگذاری نیروی دریایی ایران در منطقه بر کس��ی 

پوشیده نیست.

مرضیه افخم، درباره تماس تلفنی محمد جواد ظریف وزیر 
امورخارجه کشورمان، با جان کری وزیر امور خارجه امریکا 
گفت: مجموعه این تماس تلفن��ی در خصوص تحوالت در 
زمینه اجرای برنامه اقدام مش��ترک بود و وزیر امور خارجه 
امریکا تماس��ی با وزیر امور خارجه کش��ورمان داشتند.وی 
ادام��ه داد: طی این تم��اس تلفنی نارضایتی ای��ران از روند 
نشست کارشناسی و جزییات موجود درباره اقدام مشترک 
ابراز شد. وزیر امور خارجه کشورمان تماس هایی با کاترین 
اشتون رییس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا داشتند. این 
تماس ها عادی اس��ت و برای حفظ مذاکرات و نحوه اجرای 
برنامه اقدام مش��ترک طبیعی محسوب می شود.سخنگوی 
وزارت خارجه گفت: وزیر امور خارجه کش��ورمان فردا برای 
شرکت در شانزدهمین نشست ش��ورای وزیران D8 عازم 
اسال م آباد می شود. این اجالس به ریاست پاکستان خواهد 
بود که این کشور تا سال 2014 ریاست آن را بر عهده دارد. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان عالوه بر گفت وگو با همتایان و 
مقامات پاکستانی با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار 
خواهد کرد.وی ادامه داد: اجالس D8 یک سازمان منطقه ای 
و فرامنطقه ای اسالمی است که به منظور تحکیم مناسبات 
اقتصادی جهان اس��الم و همچنین حضور موثر کشورهای 

اسالمی در اقتصاد جهانی فعالیت می کند. 

مراس��م رونمایی و آغاز به کار رادار قدرتمند و بومی آرش با 
حضور امیر فرزاد اس��ماعیلی در یکی از سایت های راداری 

کشور انجام شد.
مراس��م رونمایی و آغاز به کار رادار قدرتمن��د و بومی آرش 
که به دس��ت توانمند دانشمندان و افس��ران جوان قرارگاه 
پدافند هوایی خانم االنبیاء)ص( به به��ره برداری عملیاتی 
رسیده اس��ت، دیروز با حضور امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده 
 ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی خاتم االنبی��اء)ص( در یک��ی از

  س��ایت های راداری کش��ور انج��ام و وارد چرخه ش��بکه 
یک پارچه پدافند هوایی کشور شد.

امیر اسماعیلی در مراس��م رونمایی از این پروژه با اشاره به 
ضرورت های پایش آسمان کش��ور گفت: این رادار مکمل 
رادار آرایه فازی 10 شهریور است و مراحل نگهداری و تعمیر 

آن بسیار ساده است.
وی افزود: این رادار در عین س��ادگی، برد بسیار بلند و توان 
مناسبی را برای شبکه یک پارچه پدافندی فراهم خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشورگفت: رادار آرش مکمل 
 VHF، توان راداری کش��ور در تمامی باندهای فرکانس��ی
UHF و HF است و با استفاده از این رادار پیشرفته شبکه 
یک پارچه پدافندی کش��ور در مقابله با جنگ الکترونیک 

توانمندتر خواهد شد. 

علی اکبر والیتی در جمع خبرنگاران در مورد حواشی اخیر 
توافق نامه ژنو اظهارداش��ت: ب��دون تردید اگ��ر طرف های 
مقابل از جمل��ه امریکا خالف توافق عمل کنن��د، خود را در 
نظر جامعه بین الملل رسوا کرده اند.وی با اشاره به این که قرار 
نبود تحریم های جدید اجرا شود، تصریح کرد:  برخی اعضای 
1+5 مثل روسیه به این اقدام )اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران( اعتراض کردند و مطمئنا برخی دیگر از کش��ورها هم 
همین نظر را دارند.والیتی با بیان این که ا مریکایی ها ناچارند 
به تعهد خود پایبند باشند، خاطرنشان کرد: امریکایی ها پس 
از تجربه شکست در عراق و افغانستان، لبنان و سوریه حتما 
نمی خواهند وضعیت ش��ان در این منطقه با ایران به سمتی 
رود که به مصلح��ت آن ها نیس��ت.رییس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان این که 
امریکا بیش از ایران نیاز دارد که در موضوع هسته ای فکری 
کند، تصریح کرد: ایران بر س��ر توافق خود راجع به استفاده 
 صلح آمی��ز در چارچ��وب قرار دادهای بین الملل��ی از جمله 
ان .پی .تی تاکید دارد و هیچ چیز مانع ایران نخواهد شد، چون 
کار غیرقانونی نمی کند و این موضوع مورد پذیرش اکثریت 
کش��ورهای دنیا از جمله اکثریت 1+5 است.والیتی در برابر 
پرسش خبرنگاری مبنی بر این که آیا شرایط را برای رسیدن 

به توافق، فراهم می بینید؟ پاسخ داد: شرایط فراهم است.

امور خارجه پدافندیدفاعی توافق ژنو

جايگاه بلند
 نیروی دريايی 

توضیح افخم درباره 
تماس کری با ظريف

 رادار برد بلند »آرش« 
وارد پدافند هوايی شد

 سیاست ايران
ادامه مذاکره است
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 پیشبرد اهداف اداره اوقاف
 بدون هیچ تنشی انجام می شود

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: با پذیرفتن 
وظیفه خطیر مدیری��ت اوقاف و امور خیریه به مس��ووالن اس��تان 
اصفهان ق��ول می دهم که اهداف س��ازمان را بدون هیچ حاش��یه و 

تنشی پیش ببرم.
حجت االسالم رضا صادقی در مراس��م تودیع و معارفه مدیر اوقاف و 
امور خیریه اصفهان اظهار داشت: بهره گیری از منویات و سفارشات 
نمایندگان مجلس شورای اس��المی، علمای معزز و مراجع تقلید در 
مس��یر احیای موقوفات حوزه علمیه و همه اس��تان را، محور کاری 

خود قرار می دهم.

 اصفهان پرحادثه ترين
 استان کشور 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: این استان در هشت 
ماه گذش��ته با س��ه هزار و 33 عملیات امداد و نجات پرحادثه ترین 

نقطه کشور شناخته شد.
  محس��ن مومنی افزود: در همی��ن مدت از ای��ن تع��داد دو هزار و

 261 عملیات ،جاده ای بوده است.
وی اظهار داشت: محور نجف آباد به اصفهان نیز درهشت ماه نخست 

امسال از پرحادثه ترین محورهای کشور شناخته شد. 
وی با بیان این که حوادث اصفهان دو برابر حوادث استان مازندران 
بود تصریح کرد: شعبه هالل احمر شاهین شهر نیز با 422 عملیات 

فعال ترین شعبه استان شناخته شد.
وی تصرح کرد: در هش��ت ماه گذش��ته پایگاه هالل احمر حضرت 
ابوالفضل محور نج��ف آباد به اصفه��ان نیز فعال تری��ن پایگاه این 

جمعیت استان شناخته شد.

 ممانعت از ورود  نوجوانان 
به چايخانه ها

 فرماندار اصفه��ان گف��ت: بای��د از ورود افراد ب��ا س��نین پایین به
  چایخان��ه ها و قه��وه خان��ه ممانعت ش��ده و س��اعات کاري براي 

چایخانه ها و قهوه خانه ها مشخص شود.
فضل اهلل کفیل در نشست بررسي وضعیت چایخانه هاي شهرستان 
 اصفهان با اش��اره به آیین نامه اجرایي م��اده ۸1 قانون نظام صنفي
  ابراز داش��ت: باید آم��وزش و پرورش و صدا و س��یما ب��ا تمام توان

 جامعه را از مضرات استعمال دخانیات آگاه کنند. 
وی با اش��اره به تولید تنباکوهاي غیرمجاز با مارك و نش��ان تقلبي 
و جعلي و اس��تفاده از مواد ش��یمایي و غیر بهداش��تي اف��زود: باید 
 قوانی��ن بازدارن��ده ب��راي واحدهاي صنف��ي عرضه کنن��ده قلیان 

اجرا شود.
فرمان��دار اصفه��ان تاکی��د ک��رد: بای��د از ورود اف��راد با س��نین 
پایی��ن ب��ه چایخان��ه ه��ا و قه��وه خان��ه ممانع��ت ش��ده و 
 س��اعات کاري ب��راي چایخان��ه ه��ا و قه��وه خان��ه ها مش��خص

 شود. 

مدعی ارتباط با امام زمان 
)عج( دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: فردی که ادعای 
ارتباط با امام زمان )عج( را داش��ت در این شهرس��تان 

دستگیر شد.
به نق��ل از روابط عموم��ی فرماندهی نی��روی انتظامی 
شهرس��تان برخوار، ناصر بیگلری، اظهار داشت: فردی 
که با ادعای ارتباط با امام زمان )عج( مردم را فریب داده 
و از آنان کالهبرداری می کرد در این شهرستان دستگیر 
و تحویل مراجع قضایی شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
برخوار تصریح کرد: این کالهب��ردار با اعمالی همچون 
رمالی، س��رکتاب باز کردن و عوام فریبی تنها از یکی از 
مراجعه کنندگان مبلغ 2 میلی��ارد و 600 میلیون ریال 

وجه نقد دریافت کرده بود.

 کشف ۲۱۱ کیلوترياک و 
حشیش در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت:  با اجرای 
عملیات های ویژه مبارزه با س��وداگران مرگ، تعداد 1۵ 
قاچاقچی دستگیر و 211 کیلوگرم تریاك و حشیش از 
آنان کشف شد. و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
حس��ین حس��ین زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و فرماندهی انتظامی 
شهرستان های نائین، س��میرم، مبارکه، خمینی شهر 
و کاش��ان در عملیات های جداگانه ضربه س��ختی را به 
قاچاقچیان و سوداگران مرگ وارد کردند. وی افزود: در 
این عملیات هامقدار 207 کیلو و ۸00 گرم مواد مخدر از 
نوع تریاك و سه کیلو و ۸00 گرم از نوع حشیش توسط 
ماموران کشف شد.سرهنگ حس��ین زاده خاطرنشان 

کرد: در این رابطه متهمان دستگیر شده همراه پرونده و 
مواد کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی و با قرار صادره مناسب راهی زندان شدند.

گاز در ابريشم ترکید 
بر اثر انفجار گاز شهری در شهر ابریشم از توابع اصفهان 
یک نفر از اعضای خانواده ای جان خود را از دست داد و دو 

نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی اصفهان،دکتر آرتنگ رییس اداره اورژانس پیش 
بیمارستانی دانشگاه گفت: ساعت 1۸:47 روز یک شنبه 
24 آذر ماه 92 طی تماس��ی با اتاق فرمان شهرس��تان 
اصفهان اعالم ش��د منزلی بر اثر انفجار گاز شهری واقع 
در شهر ابریشم اصفهان کامال ویران و ساکنین آن دچار 

مصدومیت شدید شده اند.

 60 قاضي با تجربه 
پاسخگوي سامانه ۱۲9 

معاون قوه قضاییه با اعالم این که در صورت تامین اعتبار 
و امکانات آمادگ��ی داریم با 600 قاضي به ش��هروندان 
مش��اوره حقوقي بدهیم گفت: این اقدام م��ي تواند در 
پیش��گیري از وقوع جرم و حل اختالفات کوچک موثر 
باش��د و مانع از افزایش پرونده در دس��تگاه قضایي مي 
شود.حجت االس��الم حمید ش��هریاري در گفت وگو با 
مهر، در مورد وضعیت سامانه 129 قوه قضاییه گفت: این 
سامانه تلفني براي پاسخگویي به سواالت حقوقي مردم 
دو سالي است که ایجاد ش��ده و هم اکنون روزانه حدود 
2۵ هزار تماس تلفني توسط قضات بازنشسته و باتجربه 
پاسخ داده می ش��ود.وي دلیل این که چرا قوه قضاییه 
 ش��ماره تلفن س��ه رقمي 129 را به صورت گسترده تر

 اطالع رساني نمي کند ،گفت: نمي توانیم اطالع رساني 
گسترده داشته باش��یم چون با توجه به امکانات موجود 

فرصت پاسخگویي نخواهیم داشت. 
 رییس مرک��ز آمار ق��وه قضاییه با بیان ای��ن که بیش از 
60 قاضي در این سامانه پاسخگوي مردم هستند گفت: 
براي این که بتوانیم سامانه را اطالع رساني کنیم حداقل 
به 600 قاضي نیاز داریم ولي اگر 10 درصد یعنی افراد 
مرتبط با هشت میلیون پرونده در دستگاه قضا بخواهند 
با سامانه 129 تماس بگیرند در حدود ۸00 هزار تماس 
تلفني در هفته می ش��ود که تماس بسیار زیادي است.

شهریاري در پاسخ به این که آیا درخواستي براي تقویت 
این سامانه شده است گفت: به رییس قوه قضاییه گفته 
شده ولي آیت اهلل آملي الریجاني مي گویند این هزینه 
با توجه به محدودیت اعتبارات نباید از طریق دس��تگاه 
قضا پرداخت ش��ود و بهتر اس��ت به نحوي باش��د که با 
گستردگي این شبکه شهروندان حداقل هزینه مخابراتي 
و کارشناسي آن را پرداخت کنند. براي همین پیشنهاد 
ما این بوده است که ش��ماره هایي با پیش شماره 909 
 تعریف کنیم و شهرونداني که مش��اوره تلفني حقوقي

 مي خواهند با این ش��ماره تماس بگیرن��د و هزینه آن 
روي قبض تلفن محاسبه ش��ود. مثال نیم ساعت تلفن و 
 مش��اوره حقوقی با قاضي دارای 30 سال تجربه معادل

 ۵ هزار تومان اس��ت.معاون قوه قضاییه اظهار داش��ت: 
قوه قضاییه در س��ال هاي اخیر خیلي از نظر امکانات و 
تجهیزات ضعیف شده است در حالي که بستري مناسب 
براي پیش��گیري از وقوع جرم از طریق س��امانه 129 و 

خدمات الکترونیکي داریم.
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گشتی در اخبار

حوادث

80 درصد نوجوانان ایرانی از راه های انتقال ایدز بی اطالع هستند
رییس دفتر یونیسف در ایران گفت: بر اساس مقاله ای که وزارت بهداشت در سال 2010 انجام داده  
است، 16 درصد نوجوانان دختر و 20 درصد نوجوانان پسر، راه انتقال HIV  را می دانند. بنابراین 

۸0 درصد نوجوانان کشور ایران از راه های انتقال ایدز بی اطالع هستند. 

3

وزیر عل��وم، تحقیقات و فن��اوری با تاکید بر این که س��هم بخش 
پژوهش هر دانشگاه از کل بودجه های دانشگاه کمتر از 10 درصد 
اس��ت، گفت: 10 درصدی که از بودجه های دانشگاه ها صرف امور 
پژوهشی می شود به دلیل مشکالت تغذیه و خوابگاه ها دستخوش 

تعرض قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا فرجی دانا در گردهمایی معاونان 
پژوهشی دانشگاه ها مراکز رشد و پارك های علم و فناوری با بیان 
این که در انبوه گرفتاری ها و مشکالت، پژوهش آخرین موضوعی 
است که به آن توجه می شود، افزود: دانش��گاه دو فرآیند آموزش 
و پژوه��ش را دنبال می کنن��د و آموزش خ��وب از پژوهش خوب 
سرچش��مه می گیرد. وزیر علوم، تحقیقات و فن��اوری با بیان این 
که سهم بودجه های پژوهشی دانشگاه ها از کل بودجه ها کمتر از 
10 درصد است، اظهار داشت: در این راستا پیشنهاد شد تا ردیف 
مستقل ملی برای بخش پژوهش های دانشگاه ها در نظر گرفته شود.

وی پژوهش را مغز دانشگاه ها توصیف کرد و یادآور شد: 10 درصدی 
که از بودجه های دانشگاه ها صرف امور پژوهشی می شود دستخوش 
تعرض قرار می گیرد؛ چراکه دانش��گاه ها درگیر مس��ایل تغذیه و 

خوابگاه دانشجویان هستند.
فرجی دان��ا، با تاکید ب��ر این که هزین��ه غذای دانش��جویی کمر 
دانش��گاه ها را خم کرده اس��ت، ادامه داد: در این میان متاس��فانه 
پژوهش در اولوی��ت  برنامه ها قرار نمی گی��رد.وی در عین حال به 

دانش��جویان دوره کارشناس��ی ارش��د توصیه کرد که برای ادامه 
تحصیل راهی کشورهای دیگر نش��وند چرا که  برای دانشجویان 
دوره دکترا پژوهانه ای به مبلغ ۵ میلیون تومان پرداخت می شود 

که این میزان برای 3 سال آن ها است.
 وزیر علوم، با بی��ان این که جمعی��ت دانش��جویان دوره دکترا از

 12 هزار نفر در سال 13۸4 به 2۵ هزار نفر در حال حاضر رسیده 
اس��ت، اضافه کرد: با توجه ب��ه ازدیاد جمعیت دانش��جویان دوره 
 دکترا باید راهکارهایی برای معیشت و آسودگی آن ها اتخاذ شود.

فرجی دانا با تاکید بر این که دانش��جویان دوره دکترا باید سهمی 
از گرنت پژوهشی داشته باش��ند، خاطر نشان کرد: عالوه بر آن در 
قراردادهای پژوهشی دانش��جو باید دریافتی تضمین شده داشته 

باشد.
وی با بیان این که رس��یدن به این مطلوب ها نیازمند بازنگری در 
 آیین نامه ها بدون لطمه وارد ش��دن به تولید علم است، گفت: در 
حال حاضر در کشور پارك های علم و فناوری و مراکز رشد ایجاد 
شده است در حالی که در بخش پژوهش که نقطه آغازین فعالیت 
این مراکز است با مشکالتی مواجه است.فرجی دانا، با بیان این که 
در کنار تولید علم باید به تولید فناوری نیز توجه ش��ود، پیشنهاد 
اعطای جایزه به ثبت پتنت را مطرح ک��رد و افزود: نگاه به افزایش 
کیفیت باید آیین نامه ها را به سمتی هدایت کند که استاد محوری 
نهادینه شود و به جایی برسیم که امضای استادان امضای اول و آخر 

باشد.وی با تاکید بر این که استاد محوری س��ال ها در حوزه های 
علمیه بوده است و در حال حاضر غرب از این روش بهره مند شده 
است، ابراز تاس��ف کرد که در دانشگاه های کش��ور از اختیار دادن 
به استادان غفلت شده اس��ت.وزیر علوم همچنین با تاکید بر این 
که دانشگاه ها باید بر اس��اس نیازهای منطقه ای خود اولویت های 
پژوهش��ی خود را تعریف کنند، یادآور شد: دانش��گاه هایی که در 
مناطق مرزی هستند باید پای پژوهشگران کشورهای همسایه را 

به دانشگاه های خود باز کنند.

     پرداختن به پژوهش بايد از ضروريات محسوب شود
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اهمیت موضوع پژوهش 
گفت که نباید اجازه دهیم کارهای اجرایی ما را از پژوهش بازدارد. 
وی تاکید کرد که این موضوع باید ابتدا در ستاد وزارت علوم مورد 
توجه قرار گی��رد.دو فرآیند اصلی در دانش��گاه ها موضوع آموزش 
و پژوهش اس��ت و در واقع آموزش خوب از پژوهش خوب نشات 
می گیرد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که پرداختن 
به پژوهش باید جزو ضروریات بزرگ محسوب شود، گفت: اگر در 
دانشگاه ها نسبت به پژوهش غفلتی صورت گیرد، باید آن را درمان 
کنیم چراکه در دنیای امروز کسی دانشگاه بدون پژوهش را دانشگاه 
نمی داند.وی با ابراز تاسف از س��هم بودجه پژوهش در دانشگاه ها 
تصریح کرد: سهم بودجه پژوهش در دانشگاه ها در بسیاری از اوقات 

کمتر از 10 درصد سایر بودجه های دیگر است.
فرجی دانا تاکید کرد: باید یک ردیف مس��تقل ملی برای موضوع 
پژوهش در دانش��گاه ها در نظر گرفته ش��ود و معاونان پژوهشی 
دانشگاه ها باید مسوول تخصیص این ردیف باشند تا بودجه پژوهش 

صرفا، صرف همین موضوع شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اش��اره به بودجه هایی که صرف 
موضوع تغذیه دانشجویی می شود، گفت: کمر دانشگاه های ما به 
خاطر بحث تغذیه شکسته شده است و من کمتر دیده ام که رییس 
دانشگاهی به دفتر من بیاید و از قرض و بدهی گله ای نداشته باشد.

وی پژوهش را مغز دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: اگر در این زمینه 
ما کوتاهی کنیم، آیندگان در مورد ما قضاوتی خواهند داشت که از 
رفتار ما نشات گرفته است.فرجی دانا با تاکید بر این که تولید علم 
نو و فناوری باید جزو کارهای اصلی ما به ش��مار رود، تصریح کرد: 
این در حالی است که ما در دانشگاه ها درگیر موضوع خوابگاه ها و 
تغذیه دانشجویی هس��تیم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان 
این که مدیریت یعنی تخصیص منابع محدود به درخواست های 
نامحدود گفت: اما متاس��فانه این منابع در پژوهش مورد اولویت 

قرار نمی گیرند.

وزير علوم: بودجه های پژوهشی مورد تعرض قرار می گیرند

هزینه غذا کمر دانشگاه ها را شکسته است 
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مديرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان:

راه اندازی ايستگاه متروي  میدان آزادي  تا دو سال آينده 

 برگزاری سمینار »  محیط يار «

     مدیرعام��ل س��ازمان عم��ران ش��هرداري اصفه��ان 
آزادي  می��دان  در  مت��رو  ایس��تگاه  تکمی��ل   از 
به عنوان یکي از پروژه هاي در حال اجرا تا دو سال آینده 
خبر داد.احمد رضایي با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: 
س��ازمان عمران ش��هرداري اصفهان گام هاي ابتدایي 
در مس��یر اجرایي این ایستگاه را برداش��ته است لذا این 
ایستگاه در کمتر از دو سال دیگر تکمیل خواهد شد. وي 
با بیان این که بخشي از سازه این ایستگاه توسط سازمان 
قطار شهري در گذشته احداث شده است عنوان کرد: در 

سال 92 تصمیم گرفته شد این ایستگاه توسط شهرداري 
اصفهان احداث ش��ود و اج��راي آن را س��ازمان عمران 
ش��هرداري بر عهده گرفت.  مدیرعامل سازمان عمران 
 شهرداري اصفهان از اجراي تعدادي از پروژه هاي مرکز 
همایش هاي بین المللي توس��ط س��ازمان عمران خبر 
داد و تصریح کرد: س��ازمان عمران شهري پروژه احداث 
خیابان شهید آویني در ورودي ش��رقي اصفهان را اجرا 
کرده و همچنین خیابان هاي جواداالئمه، قدس و شهید 
رضایي از دیگر خیابان هایي هستند که در مناطق 9 و 11 

اصفهان در حال اجرا است.  رضایي ادامه داد: پروژه زیرگذر 
آقاخاني در خیابان بزرگمهر، پروژه ادامه بزرگراه همت و 
تونل زیر فرودگاه قدیم براي تکمیل رینگ سوم ترافیک 
شهر اصفهان، بزرگراه کشوري و پروژه هایي در میدان امام 
علي)ع( پروژه هایي هس��تند که در سال گذشته توسط 
س��ازمان عمران اجرا شد. وي با اش��اره به دیگر اقدامات 
س��ازمان عمران ش��هرداري در کنار اجراي پروژه هاي 
شهري اذعان داشت: سازمان عمران در تولید مصالح مورد 

نیاز براي پروژه هاي شهري نیز فعال  است. 

 سمینار آموزشی طرح ملی محیط یار در اس��تان اصفهان برگزار شد.در این سمینار که 
ب��ه منظ��ور آش��نایی مدی��ران و کارشناس��ان بهداش��ت و محیط زیس��ت مدارس 
تحت پوش��ش طرح ملی محی��ط یار با مبان��ی محیط زیس��ت و روش اج��رای طرح 
در س��ال تحصیل��ی ج��اری برگ��زار ش��د، مدی��ر کل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت 
اس��تان اصفهان ضم��ن تقدی��ر از هم��کاری گس��ترده آم��وزش و پرورش اس��تان، 
 ب��ر ل��زوم مدیری��ت آالین��ده ه��ای زیس��ت محیط��ی ب��ا کم��ک هم��ه نهادها و 
دستگاه های استان تاکید کرد .وی  با بیان معضالت زیست محیطی مهم مرکز استان، 
نقش فرهنگیان را در کاهش آلودگی ها و حفظ محیط زیست برای آیندگان بسیار موثر 

دانست.
کیوم��رث کالنتری ب��ا برش��مردن وظای��ف س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت، از 
واحدهای اس��تانی این دس��تگاه به عن��وان دبیرخان��ه حفظ محیط زیس��ت یادکرد  
ک��ه وظیفه نظ��ارت بر اعم��ال قوانین زیس��ت محیط��ی را عه��ده دار اس��ت.معاون 

تربی��ت بدن��ی و س��المت اداره کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان نی��ز با معرف��ی این 
دس��تگاه ب��ه عن��وان مهمتری��ن و اثرگذارتری��ن نه��اد در فرهن��گ جامع��ه و بیان 
 نمونه های��ی از تعامل بین دس��تگاهی آم��وزش و پرورش اس��تان، آم��وزش مباحث

 زیست محیطی به دانش آموزان را بهترین راه توسعه فرهنگ محیط زیست در بین اقشار 
جامعه دانست. در ادامه این سمینار محمود سلطانی محقق و پژوهشگر محیط زیست، به 
انتقال مبانی و مفاهیم زیست محیطی به شرکت کنندگان در سمینار پرداخت. سپس 
 بابک صادقیان رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان در خصوص

 راه ه��ای کاه��ش و مدیری��ت و کنت��رل آلودگ��ی ه��وا توضیحات��ی را ارای��ه کرد. 
مری��م امی��دی کارش��ناس محی��ط طبیع��ی حفاظ��ت محی��ط زیس��ت اس��تان 
نی��ز گزارش��ی از وضعی��ت تن��وع زیس��تی اس��تان را ارای��ه و فی��روزه س��عادتی 
 ریی��س اداره آم��وزش و مش��ارکت ه��ای مردم��ی روش اج��رای ط��رح مل��ی 

محیط یار در استان اصفهان را برای سال تحصیلی 93-92 تشریح کرد.
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نوبت اول

 شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار  : شركت برق منطقه ای  اصفهان 
)A موضوع مناقصه :خريد 50 تن ورق كورتن استيل ) درجه

 نحوه دریافت اس�ناد مناقص�ه : دريافت فاي�ل الكترونيكی اس�ناد با مراجعه به قس�مت
  " سيس�تم معامالت و تامي�ن كنندگان " در وب س�ايت ش�ركت برق منطق�ه ای اصفهان

  به نشانی www.erec.co.ir امكان پذير خواهد بود . ) تماس در صورت لزوم در ساعات اداری 
با تلفن 0311-6277687( 

 مبل�غ  و نوع تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه : ضمانتنامه بانك�ی ب�ه مبل�غ 175/000/000 
) يكصدو هفتاد و پنج ميليون ( ريال در وجه شركت برق منطقه ای اصفهان 

 تاریخ دریافت اس�ناد مناقصه : از روز چهار ش�نبه مورخ  92/9/27 لغايت روز چهار شنبه
 مورخ 92/10/11 

مهلت تحویل پاکات مناقصه : حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 92/10/23
 مح�ل تحویل پ�اکات مناقصه  : اصفه�ان - خياب�ان  چه�ار باغ ب�اال- دبير خانه ش�ركت

 برق منطقه ای اصفهان 
زمان و محل بازگشائی  پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 92/10/23- سالن 

كميسيون معامالت  شركت برق منطقه ای اصفهان 
نکات قابل توجه:

1- ساير شرايط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسنا د مناقصه  موجود می باشد .
2- به پيشنهادهايی كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان 
مقرر، چک شخصی و نظاير آن و پيشنهادهائی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 

شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- به در خواستها و مدارک دريافتی  بعد از تاريخ های اعالم شده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ضمنا می توانيد اين آگهی را در سايتهای اينترنتی زير مشاهده كنيد .
 www.erec.co.ir                http://iets.mporg.ir              www.tavanir.org.ir

 آگهی مناقصه عمومی
920/1005  

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
م الف 10609

www.shabakieh.com

شبکیه
تلفن تماس : 6205197

لطفا کمر بند ایمنی  خود را ببندید!!!
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اینترنت پر سرعت بی سیم 



چهره روزيادداشت

توسعه شبکه فاضالب مبارکه 
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گف��ت: از هم 
اکنون بیش از ۷۰۰ فقره انش��عاب فاضالب در ش��هر مبارکه در ماه 
واگذار و نصب می شود.هاش��م امینی با اش��اره به این مطلب، اظهار 
داش��ت: به دنبال اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب محالت شهر 
مبارکه و تعامل سازنده ش��هرداری در صدور مجوز نصب انشعابات 
فاضالب و نیز ارایه تس��هیالت ویژه برای تقس��یط بلندمدت هزینه 
 انشعاب، متقاضیان استقبال گسترده ای در خرید انشعاب فاضالب

 کردند. 
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد انشعابات نصب شده فاضالب در 
شهر مبارکه حدود ۷ هزار فقره است و برآورد شده این رقم تا پایان 
س��ال به بیش از ۱۰ هزار فقره افزایش یابد.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان از اجرای۱۰۰  کیلومتر لوله گذاری فاضالب 
در این شهرس��تان خبر داد وگفت: بیش از ۱6 منطقه کارگاهی در 
قالب 8 پیمان طی برنامه زمانبندی 6 تا ۱2 ماهه در محالت مصلی، 
سرارود، دهنو، اس��ماعیل ترخان، ولی عصر )عج( کرکوند، قهنویه، 
نصیر آباد و بافت مرکزی شهر کرکوند مشغول حفاری و لوله گذاری 
هس��تند.وی ادامه داد: اداره آبفا مبارکه  نصب همزمان 3 هزار فقره 
انشعاب فاضالب محالت شهر را تا پایان س��ال جاری در دستور کار 

قرار داده است.

نهاده دام اندکی ارزان شد
رییس اتحادیه مرغداران گوش��تی از کاهش قیمت نهاده و حرکت 
بازار به سمت تعادل خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۵هزار 
تن مرغ صادر شد که بیشتر آن مربوط به سه ماه اخیر است.همایون 
دارابی در مورد روند موج��ودی نهاده و ذخیره آن در کش��ور اظهار 
داشت: موجودی نهاده در کشور مناسب است و قیمت ها نیز رقابتی 
شده و به س��مت تعادل حرکت می کند. با توجه به این شرایط، نرخ 

نهاده با توافق خریدار و فروشنده تعیین می شود.

 فروش 5000 میلیارد تومان
 بلیت کشتی و هواپیما در آينده

طبق برآورد معاونت برنامه ریزی ۵۰ میلیارد تومان از منابع دولت در 
سال آینده از محل فروش بلیت کشتی و هواپیما تامین خواهد شد.

در آمد حاصل از یک درصد قیمت بلیت هواپیما و کش��تی بخش��ی 
از درآمدهای پیش بینی ش��ده در س��ر فصل درآمده��ای متفرقه 
 بودجه است که برای س��ال آینده بدون تغییر نسبت به سال جاری 
۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.بر این اساس اگر یک درصد از 
درآمد فروش بلیت کشتی و هواپیما ۵۰ میلیارد تومان تخمین زده 
ش��ود باید در مجموع درآمدهای این بخش ح��دود ۵۰۰۰ میلیارد 
تومان باش��د.این در حالی اس��ت که دولت یازدهم برای این درآمد 
در بودجه سال آینده پیش قدم ش��ده و آن را بدون تغییر نسبت به 
سال جاری پیشنهاد کرده است.دولت قبل در الیحه بودجه سال 92 
چنین درآمدی را پیش��نهاد نکرده بود اما در قانون مصوب مجلس 

درآمد ۵۰ میلیارد تومانی برای این بخش به تصویب رسید.

 افزايش قیمت لبنیات 
از دستور کار خارج شد 

دبیر انجمن صنایع لبنی ب��ا بیان این که افزای��ش قیمت لبنیات از 
دستور کار س��تاد تنظیم بازار خارج ش��د، گفت: ماهانه ۵ هزار تن 
 کره از کش��ورهای اس��ترالیا، هلند، آلم��ان و امریکا وارد می ش��ود.

 رضا باکری با اعالم این خبر اظهار داشت: تامین کره کشور با واردات 
۵ هزار تن کره فل��ه ای در ماه تامین می ش��ود و کارخانه های داخل 
کشور نیز بسته بندی و روانه بازار می کنند.دبیر انجمن صنایع لبنی 
افزود: قیمت کره در بازار تثبیت شده و تا پایان سال افزایشی نخواهد 
داشت. دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: با تعیین اعتبار 6۰۰ میلیارد 
تومانی برای دامداران افزایش قیمت محصوالت لبنی و شیر خام تا 

پایان سال منتفی است.

 خودروها را با مدل سال 93
 عرضه کنید

ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو کش��ور 
گفت:  امیدواریم ب��رای رونق بازار خ��ودرو و جلوگیری از اجحاف به 
 مصرف کنن��دگان در ایام پایانی س��ال خودروها با م��دل 93 عرضه 

شوند.
حسن زمانی  افشار اظهار  داشت: به طور معمول در سال های گذشته 
خودروس��ازان از نیمه بهمن به بعد خودروهای خود را با مدل سال 
جدید عرضه می کردن��د.وی با بیان این که این کار موجب می ش��د 
خریداران خودرو در پایان سال به دلیل نزدیک بودن سال جدید از 
ناحیه مدل خودرو متضرر نشوند، خاطرنشان کرد: با این حال سال 
گذشته این اتفاق رخ نداد و تا 29 اس��فند سال 9۱ خودروها با مدل 

سال 9۱ عرضه شد.

لزوم برند سازی شرکت ها
یک کارشناس برندس��ازی گفت:از هر صد ش��رکت ایرانی 
تنها ۱۰ شرکت،  استراتژی مکتوب شدن برند دارند و مابقی 
در ذهن مدیران ش��رکت،برند به صورت جس��ته و گریخته 

وجود دارد.
در دومین همایش آشنایی با الگوهای کاربردی برندسازی 
در ایران اتاق اصفهان که به همت کمیس��یون نام و نش��ان 
تجاری برگزار شده بود دو کارشناس برند به ارایه سخنرانی 
پرداختند.»محمد موسوی«برند را یک محصول،یک تجربه 
یا وعده ذهنی ندانس��ت و گفت:برند یعن��ی  همه تجربیات 
مخاطب یا مصرف کننده در تعامل با ش��رکت صاحب برند 

تعریف می شود. 
موس��وی اف��زود:  برند س��ازی  ی��ک راه حل اس��تراتژیک 
بلند مدت اس��ت  و  هدف اصل��ی برند  ایجاد تمایز اس��ت.

برن��دی  در دنی��ا موف��ق اس��ت ک��ه منادی��ان بیش��تری 
داش��ته باش��د و هزین��ه کمت��ری ب��رای تبلیغ��ات کند.
 وی نق��ش رواب��ط عموم��ی در برند س��ازی یک س��ازمان

 یک کاال را  خبرسازی و معرفی دانست و گفت:نقش تبلیغات 
تکرار برای مشتق کردن افراد و افزایش آگاهی است. موسوی 
اظهار داشت:برند یک ایده اس��ت وقتی این ایده به مخاطب 
انتقال پیدا کند برندینگ ص��ورت می گیرد.برندینگ درک 
ذهنی اس��ت که در مخاطب ایجاد می ش��ود که یک کاال و 

خدمات را متمایز کند.
ای��ن کارش��ناس برندس��ازی ب��ا اش��اره ب��ه م��دل های 
برندس��ازی  گفت:بدون تحقیق��ات نمی توان برندس��ازی 
کرد و یا از م��دل برندی را در س��ازمان مورد اس��تفاده قرار 
داد.موس��وی توضی��ح داد:برندین��گ تنه��ا با اس��تفاده از 
کارشناس��ان داخلی س��ازمان صورت نمی گیرد بلکه یک 
 اراده می خواه��د و اتفاقی اس��ت که از راس س��ازمان آغاز

 می شود.  
موسوی تدوین اس��تراتژی برند را دومین مرحله برندسازی  
یک شرکت عنوان کرد و گفت:طراحی و تبلیغات به عنوان 
گام های بعدی برندسازی است .وی مرحله نخست برندسازی 
را تحقیق و کاوش از وضعیت ش��رکت در برندسازی عنوان 
کرد و با انتقاد از هزینه های گزاف ش��رکت ه��ای ایرانی در 
 تبلیغات بدون هدف گفت:شرکت های ایرانی حاضرهستند

 میلیارد ها تومان برای تبلیغات هزینه کنند ولی برای  تحقیق 
 و کاوش راج��ع به برند و بن��گاه خود حاضر ب��ه هزینه های

 چند میلیونی تومانی نیستند.
وی حضورکارشناسنان برند در هر سازمان را الزم و ضروری 
دانست و گفت:این کارشناسان وظیفه رصد برند وتقویت برند 

در اذهان عمومی را دارند. 

 بازرسان 
بر قیمت ها نظارت دارند

 نوسان روزانه
 قیمت دالر نصف شد

   مدیرعامل سازمان میادین و س��اماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
عنوان کرد: اجناس مورد نیاز ش��ب یلدا به خصوص میوه و آجیل در میدان و 
بازارهای روز کوثر ش��هرداري فراهم است.رضا حکیم فعال با بیان این مطلب 
گفت: تمامي اقالم مورد نیاز شهروندان براي احیاي سنت شب یلدا در بازارهاي 
روز کوثر فراهم شده است و مشکلي در این زمینه وجود ندارد. وي با اشاره به 
کیفیت و قیمت مناسب اقالم ارایه شده در بازارهاي روز تصریح کرد: نرخ میوه 
در بازارها و میدان می��وه و تره بار به طور میانگین ۵ ت��ا 3۰ درصد پایین تر از 
مغازه های سطح شهر است.  مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان با اشاره به نظارت بازرسان این سازمان بر بازارهای 
روز تصریح کرد: بازرسان سازمان، روزانه بر نرخ میوه ها و اجناس ارایه شده در 
بازارهاي روز نظارت دارند تا شهروندان میوه مورد نیاز خود را بدون نگرانی از 

میدان مرکزی و بازارهای روز سازمان میادین تهیه کنند. 

نگاهی به میزان نوس��ان قیمت دالر در بازار آزاد طی نه ماهه نخس��ت س��ال 
جاری نش��ان می دهد با ش��روع کار دول��ت یازدهم میزان نوس��ان قیمت به 
نصف کاهش پیدا کرده است. نوسان های ش��دید بازار ارز طی چند ساله اخیر 
مشکالت فراوانی برای اقتصاد ایران به همراه داشته اس��ت از آن جمله بر هم 
خوردن تعادل می��ان بازارهای پول��ی و فضای واقعی اقتصاد و جذب ش��دید 
 نقدینگی به فضای سفته بازی ارز، اما به نظر می رسد که با تغییر رویه حاکم بر

سیاس��ت های پولی و به خصوص بانک مرکزی بازار ارز به ثبات نسبی نزدیک 
 شده باش��د.نگاهی به نوس��ان های روزانه نرخ دالر طی فروردین ماه امسال تا

 23 آذرماه نشان می دهد که نوسان قیمت دالر در فاصله زمانی اول فروردین تا 
۱۰ مرداد به صورت متوسط روزانه 4۰ تومان بوده است ولی از ۱2 مرداد ماه یعنی 
روز تحلیف حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم تا 23 آذرماه نوسان 

روزانه قیمت دالر به 24 تومان کاهش پیدا کرده است .

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: دول��ت یازدهم 
مانند دولت های قبل حق اصفهان را در الیحه بودجه س��ال 
93 و تخصیص اعتبارات نادیده گرفت.حجت االسالم سید 
ناصر موسوی درباره الیحه بودجه س��ال 93 اظهار داشت: 
در الیحه بودجه س��ال 93، اعتبارات قابل توجهی به استان 
اصفهان تخصیص داده نشده و مجمع نمایندگان استان نیز 
از این وضع ناراضی هس��تند.وی با بیان این که دولت ها در 
زمان های مختلف در الیحه های بودجه اعتبارات کمی را به 
استان اصفهان تخصیص داده اند، تصریح کرد: استان اصفهان 
بیشترین خدمات را در طول انقالب اسالمی در کارنامه دارد 
 اما با این وجود حداق��ل امکانات را از دول��ت دریافت کرده

 است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
مس��ووالن باید این نکته را م��د نظر قرار دهند که اس��تان 
اصفهان فقط ش��امل حاش��یه رودخانه زاینده رود در شهر 
اصفهان نیست و بسیاری از مناطق محروم در استان وجود 

دارد که نیاز به کمک های دولت دارند.
وی به سابقه مردم استان اصفهان در دفاع مقدس اشاره کرد 
و گفت: اصفهان با تقدیم 23 هزار شهید بیشترین خدمات 
را به کش��ور ارایه داده و س��رداران بزرگی از استان اصفهان 
در جنگ تحمیلی حماس��ه آفریدند اما با این وجود شاهد 
 هس��تیم دولت ها در حق مردم اس��تان اصفهان کم لطفی 

می کنند.

معاون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال درآمد حاصل 
از حق انتف��اع معادن دولتی به 8۰۰ میلیارد تومان برس��د.

جعفر سرقینی افزود: البته در س��ال جاری تاکنون به دلیل 
تفس��یرهای متفاوتی که از قانون وجود داش��ت حق انتفاع 
دریافت ش��ده از معادن دولتی طبق برنام��ه پیش نرفت اما 
امیدواریم تا پایان سال برنامه این حوزه محقق شود. وی در 
پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت عوارض صادرات سنگ 
آهن به کجا رسید توضیح داد: تصمیم نهایی وضع عوارض 
۱۰ درصدی روی صادرات سنگ آهن است و طی سه سال 
این عدد به 2۵ درصد خواهد رسید. ضمن این که سال آینده 
عوارض صادرات کنسانتره پنج درصد کاهش یافته و ظرف 

سه سال به ۱۵ درصد خواهد رسید.
معاون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اخذ عوارض 
صادرات از سنگ آهن به توقف صادرات این محصول منجر 
شود یا خیر نیز گفت:  اخذ عوارض ممکن است باعث کاهش 
صادرات سنگ آهن ش��ود اما صادرات این محصول متوقف 
نخواهد ش��د. امیدواریم با تمهیدات اندیش��یده شده حتی 

کاهش صادرات سنگ آهن نیز نداشته باشیم.

 با اعتباری بالغ ب��ر 4۰ هزار میلیارد ری��ال و جهت افزایش 
پایداري ش��بکه، با تالش و کوشش همکاران و متخصصین 
برق منطقه اي اصفهان، مش��اور و پیمانکار پروژه، عملیات 
نصب، تست و راه اندازي راکتور خط سرو)یزد( در پست 4۰۰ 
کیلوولت جنوب اصفهان اجرا و ب��رق دار گردید.به گزارش 
روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان مهندس سعید 
محسنی معاون طرح و توسعه این شرکت در این باره گفت: 
با توجه به طول 2۷۰ کیلومتری خط 4۰۰کیلوولت نیروگاه 
جنوب اصفهان- سرو)یزد(  و با هدف جبران سازي راکتانس 
خازني آن، نصب ی��ک دس��تگاه راکتور ش��نت در ابتداي 
 خط مذکور در نیروگاه جنوب اصفهان در دس��تور کار برق

 منطقه اي اصفهان قرار گرفت.
محسنی افزود: پس از بررس��ي طرح و انجام مقدمات اولیه 
با مشاوره ش��رکت موننکو، خرید دو دس��تگاه راکتور 4۰۰ 
کیلوولت ش��نت و نوت��رال، خرید تجهی��زات HV,LV و 
 DCS تهیه طرح هاي مربوطه از جمله توس��عه سیس��تم
 موجود جهت اضافه ش��دن اطالعات راکتور به این سیستم 
صورت پذیرفت که ب��ا تامین رله ه��ا و تابلوهاي حفاظت و 
 کنترل مربوط��ه، نصب و تس��ت و راه ان��دازي آن آغاز و در 

آبان ماه ۱392 برق دار و وارد مدار گردید.

مبادالت تجاری ایران و انگلیس در اکتبر 2۰۱3 با افزایش 
بیش از 2 برابری نسبت به ماه قبل از آن به ۱4/۰3 میلیون 
 یورو رسید و صادرات انگلیس به ایران در این ماه رکورد ۱3
  ماه��ه را شکس��ت. پای��گاه داده ه��ای کمیس��یون اروپا

)یورو استات( با انتشار آمار مربوط به مبادالت تجاری اعضای 
اتحادیه اروپا و ایران در اکتبر 2۰۱3 اعالم کرد: تجارت ایران 

و انگلیس در این ماه از نظر ارزش بیش از 2 برابر شده است.
بر اس��اس این گزارش مبادالت تجاری ایران و انگلیس در 
اکتبر 2۰۱3 با رش��د ۱۰3 درصدی نسبت به ماه قبل از آن 
مواجه شده و به۱4/۰3 میلیون یورو رسیده است. مبادالت 
دو کشور در سپتامبر امسال بالغ بر6/89 میلیون یورو اعالم 
شده بود. ایران و انگلیس اخیرا روابط دیپلماتیک خود را از 
سر گرفته اند و با توجه به سیاست جدید لندن برای کاهش 
تنش ها با ایران به نظر می رسد سطح مبادالت دو کشور طی 
ماه های آینده افزایش خواهد یافت.صادرات انگلیس به ایران 
در اکتبر سال جاری میالدی با رشد بیش از 2 برابری)افزایش 
۱۱4 درصدی( نسبت به س��پتامبر 2۰۱3 مواجه شده و از 
۵/۷ میلیون یورو در سپتامبر به ۱2/2 میلیون یورو در اکتبر 
رسیده است.صادرات۱2/2 میلیون یورویی انگلیس به ایران 
در ماه اکتبر باالترین رقم صادرات ماهانه این کشور به ایران 

طی ۱3 ماه گذشته بوده است.

معادن انرژیبودجه تجارت

اصفهان در بودجه 93 
ناديده گرفته شد

درآمد800 میلیاردی 
دولت از معادن 

راکتور پست 400 کیلوولت 
جنوب اصفهان وارد مدار 

 مبادالت ايران و انگلیس 
۲ برابر شد

اخبار کوتاه

نگاه

4
جانمایی و نصب پست، در محدوده شمالی اصفهان

   مدیرامور برق ش��مال ش��هر اصفهان گف��ت: در 6 ماهه س��ال جاری بی��ش از ۱۰ پ��روژه جانمایی و نصب 
 پس��ت در محدوده ش��مال ش��هر اصفهان با هزینه ای بالغ بر یک میلی��ارد و 4۱3 میلیون ریال اجرا ش��ده

 است. 
برخورد با هرگونه تورم مسکن
عباس آخوندی/  وزیر راه و شهرسازی

 باید صندوق های پس انداز و س��رمایه گذاری به گون��ه ای برای اعطای 
تس��هیالت فعالیت کنند که در کن��ار فعالیت های ض��د تورمی دولت 
برنامه های مس��کن به خوبی اجرا ش��وند.برنامه های ضد تورمی دولت 
در حال اجراس��ت و صندوق های پس انداز و س��رمایه گذاری نیز در این 
زمینه فعالیت می کنند.سیاست دولت این اس��ت که با هر گونه اقدامی 
که منجر به افزایش تورم می شود برخورد کند.به هیچ وجه برای افزایش 
وام مسکن به بانک مرکزی متوسل نمی شویم چراکه این استراتژی کلی 
کشور و گفته رییس جمهور اس��ت.این کار به این مفهوم نیست که در 
ح��وزه مس��کن صندوق های 
پس ان��داز و س��رمایه گذاری 
فعال نشوند باید صندوق های 
پس ان��داز و وام مس��کن را از 
انحصار بانک مسکن جدا کنیم 
تاکلیه بانک ها بتوانند پس انداز 
مسکن داشته باشند و منابع از 
داخل اقتصاد بدون ایجاد تورم 

فراهم شود.
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وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ای��ن که ایجاد تامین 
اجتماعی و خدمات بیمه ای برای روستاییان، سیاستی برای حمایت 
از تولید است گفت: بیمه و خدمات تامین اجتماعی، امنیت شغلی 

روستاییان را ایجاد می کند.
 وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید ب��ر این که ایجاد تامین 
اجتماع��ی و خدمات بیمه ای برای روس��تاییان، سیاس��تی برای 
حمایت از تولید است، اعالم کرد: بیمه و خدمات تامین اجتماعی، 
پشتوانه ای برای باقی ماندن در روس��تا و احساس امنیت شغلی و 
آسودگی خاطر برای روس��تایی ایجاد می کند و این فقط یک گام 
برای تقویت تولید در روستاست. ربیعی در مراسم تودیع و معارفه 
روسای صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت:  همه ما به نوعی با 
روس��تا و روس��تاییان در ارتباط بوده ایم و کار برای طبقه کارگر ، 
دهقان و روستاییان نه به عنوان وظیفه حرفه ای بلکه وظیفه دینی، 
اخالقی و اسالمی اس��ت.وی ادامه داد: این همان چیزی است که 
ما به خاطر آن انقالب کرده ایم و روس��تاییان در این سال ها ثابت 
کرده اند که حامی مسووالن بوده اند و رای معنادار آن ها در انتخاب 
دولت تدبیر و امید قابل تامل است. ربیعی در ادامه با تاکید بر این 
که نگاه به روستا باید نگاه جدی شود، اظهار داشت:  قبل از انقالب 
سیاست ها مدرنیزاسیون بود و نیاز به بازنگری در این زمینه داریم.

وی با تاکید بر این که اگر روستایی قرار است در روستا بماند و تولید 
کند،  نظام تامین اجتماعی باید تقویت شود، تصریح کرد: با تقویت 
نظام تامین اجتماعی بسیاری از مشکالت روستاییان  حل خواهد 

ش��د و می توانیم س��طح زندگی آن ها را بهتر کنیم.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: قانون اساس��ی جمهوری اس��المی 
ایران، تامی��ن اجتماعی را حق همه مردم می دان��د و از این جهت 
مترقی است؛ اما مساله این است که بخش مهمی از جامعه ایران، 
یعنی جامعه روستایی و عش��ایری از حق داشتن تامین اجتماعی 
و خدمات حمایتی مرتبط با آن محروم بوده اس��ت.وی با بیان این 
که هنوز پوش��ش جامع تامین اجتماعی و خدمات بیمه ای برای 
جامعه روستایی و عش��ایری وجود ندارد، بیان کرد:  ارایه خدمات 
بیمه ای به روستاییان و عشایر کار بسیار دشواری است چرا که این 
خدمات باید به ساکنان نزدیک به 6۰ هزار سکونت گاه روستایی و 
عشایری ارایه شود.وی افزود: بر اساس مندرجات قانون اساسی و 
هم با توجه به رویکرد عدالت طلبانه دولت و نظام که خواهان زندگی 
بهتر برای همه شهروندان هس��تند ، برای ارتقای کیفیت زندگی 
روستاییان و عش��ایر باید خدمات بیمه ای به آن ها ارایه شود.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما در سال های پس از انقالب 
تالش های بسیاری برای ارایه خدمات به روستا و محرومیت زدایی 
از روس��تا انجام داده ایم، اما وقت بازنگری در سیاست های توسعه 
روستایی اس��ت. ربیعی تصریح کرد: من نه در مقام وزیر، بلکه در 
مقام یک تحلیل گر اجتماعی، معتقدم عم��ده اقداماتی که ما در 
سالیان گذشته در روستاها انجام داده ایم، به تقویت تولید در روستا 
نیانجامیده است و سیاس��ت ها معطوف به تقویت تولید نبوده اند.
 وی افزود: ش��اخص این که بهره وری کش��اورزی ما نه تنها نسبت

 به سه دهه گذشته تغییر معناداری نداشته است، بلکه امروز نه فقط 
با میانگین بهره وری کشاورزی کشورهای توسعه یافته و دنیا خیلی 
فاصله داریم، بلکه برخی کشورهایی که هیچ وقت جایگاه ما را در 
جهان ندارند از نظر بهره وری کشاورزی باالتر از ما هستند. یعنی 
در حالی که ما به تقویت تولید کمک نکرده ایم، همه گونه امکانات 
مصرف در اختیار روستا قرار گرفته اس��ت.وزیر تعاون ،کار ور فاه 
اجتماعی افزود: مصرفی کردن روس��تا بدون ایجاد پشتوانه های 
تولید و تقویت انگیزه های تولیدی در روس��تا، قابل نقد است.وی 
با اعتقاد به این که در حالی که بسیاری از سیاست های گذشته ما 
 به تقویت مصرف و تضعیف تولید در روستا انجامیده است، گفت: 
به عنوان مثال ش��اخص ضریب امنیت غذایی کش��ور نس��بت به 
سال های قبل کاهش یافته اس��ت.وی تاکید کرد: اگر به نقطه ای 
برسیم که بیمه روس��تاییان، خدمات حمایتی و درمانی به اندازه 
شهرنش��ینان ارایه کند، قطعا برخی انگیزه های حضور در شهرها 
کاهش می یابد. همه این ها اقدامات دش��واری است که امید دارم 
مدیر عامل جدید صندوق نس��بت به آن ها اهتمام داشته باشند. 
ربیعی ادام��ه داد: مثل بقی��ه صندوق ها و بخش ه��ای اقتصادی 
زیرمجموع��ه وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، انتظ��ار دارم 
شفافیت در صندوق افزایش یابد و با فعالیت علمی و کارشناسی، 
منابع صندوق در جهات مولد و موثر به کار گرفته شود.وی در ادامه 
تاکید کرد: همچنین انتظ��ار داریم به تدریج س��رمایه اجتماعی 
صندوق به اندازه س��رمایه اقتص��ادی اش افزایش یابد . س��رمایه 
اجتماعی صندوق ها، اعتمادی است که مردم به صندوق ها دارند. 
شفافیت، س��المت اقتصادی و مش��اهده خدمات دهی خوب این 
س��رمایه اجتماعی را افزایش می دهد.وی با بیان ای��ن که انتظار 
دارم ای��ن صندوق ب��ه عنوان عام��ل افزایش عدالت بین ش��هر و 
روستا و در نقش حامی جدی ولی غیرمس��تقیم تولید در جامعه 
روس��تایی و عش��ایری عمل کند، اظهار  داش��ت:  روستانشینی 
 به لحاظ س��اختار اکولوژیک��ی و اجتماعی روس��تاها، با درجات

 قابل توجهی از محرومیت همراه اس��ت عالوه بر این که به دلیل 
ماهیت تولید کشاورزی و آسیب پذیری شدید آن در مقابل عوامل 
اغلب مهارناپذی��ر اقلیمی و طبیعی، میزان مخاط��رات تولیدی و 
اجتماعی کار و زندگی در روس��تاها معموال بیش��تر و شدیدتر از 

نقاط شهری است.
وی ادامه داد: عالوه بر این ش��رایط محرومی��ت زا و مخاطره آمیز 
زندگی روستایی، می توان بیان داشت که اوال به دلیل کم جمعیت 
بودن اکثریت روستاها احداث تسهیالت رفاهی و اجتماعی مورد 
نیاز در بسیاری از روستاها امکان پذیر نیس��ت و ثانیا نظام تامین 
اجتماعی مورد عمل در نقاط روس��تایی کشور- که به ویژه در سه 
دهه گذشته ساماندهی شده اس��ت عالوه بر محدودیت نتوانسته 
است منجر به تغییر و تحول در جمعیت روستایی شود. این وضعیت 
از طریق تش��دید فاصله خدماتی میان ش��هر و روس��تا به تقویت 
انگیزه های مهاجرت از روس��تا به شهر نیز منجر شده و همچنین 
 موجب تشدید عملکرد »تله « محرومیت و فقر در نقاط روستایی 

شده است.

کفه عدالت به سمت روستا بايد سنگین شود

صندوق بیمه روستاییان؛ عامل افزایش عدالت
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اتاق موسیقییادداشت

هفت

این فیلم ساز، درباره انتشار خبر دیدار او با حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی و طرح ایده ای برای 
تولید اثری جدید ، گفت: فعال طرح مدونی برای ساخت فیلم جدید در ایران در ذهن ندارم.کیارستمی 

»شیرین« را پنج سال پیش در ایران کارگردانی کرده بود که می توان آخرین کار وی دانست.
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کارگاه ترانه  در شهر کتاب 
»کارگاه ترانه« یغما گلرویی به همت   
 ش��هر کت��اب اصفه��ان برگ��زار

می شود.این کارگاه از ۴ تا ۶ دی ماه با  
حضور حسن علیش��یری در اصفهان 
برگزار می شود. ش��ایان ذکر است؛ از 
یغما گلرویی تا کن��ون ۱۳ مجموعه 
ش��عر و ترانه منتش��ر ش��ده است. ۲ 
فیلم نامه و دو داستان و مجموعه نامه 

از آثار دیگر او هستند.

دست نوشته های ادبی در کانون 
کانون پرورش فکری کودکان استان 
اصفهان اقدام به برگ��زاری برنامه ای 
برای اعضای نوجوان خود کرده است.

مرک��ز آفرینش ه��ای ادب��ی کانون 
اصفهان به منظور ارتب��اط نزدیک و 
مس��تمر با اعض��ای نوج��وان مراکز 
 فرهنگ��ی هنری در س��طح اس��تان 
برنام��ه ه��ای را تدارک دیده اس��ت. 
اعضای مراکز ۶۰ گانه کانون می توانند 
af. داستان، ش��عر، خاطره و دس��ت نوش��ته های ادبی خود را به آدرس

adabi@yahoo.com ارسال کنند. این آثار پس از ارسال،از سوی مرکز 
آفرینش های ادبی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نکات الزم جهت 
بهبود هرچه بیشتر متن های ادبی اعضا برای آن ها ارسال خواهد شد و روند 

پیشرفت آثار به صورت منظم مورد دقت قرار خواهد گرفت.

 شاهنامه خوانی و نقالی شب یلدا 
همزمان با فرارس��یدن آخرین ش��ب 
پاییزی سال، حمام موزه بزرگ رهنان 
اصفهان میزبان خانواده های عالقه مند 
به شرکت در برنامه های تفریحی این 
مرکز خواهد بود.حم��ام موزه رهنان 
وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری در طول س��ال برنامه های 
مختلفی را با هدف ایج��اد تفریحات 
سالم برای خانواده ها برگزار می نماید 
و اکنون ویژه برنامه ای به مناسبت فرارسیدن شب یلدا در دستور کار دارد.

مسوول این موزه گفت: در طول برنامه امکان بازدید از بنای تاریخی حمام 
رهنان فراهم است و برای ایجاد محیطی با نشاط برای تعامل خانواده ها، 
برنامه هایی چون شاهنامه خوانی، نمایش رادیویی و نقالی نیز برای شرکت 

کنندگان برنامه ریزی و اجرا می شود.
باقرصاد تاکید کرد: این برنامه فردا در محل حم��ام بزرگ رهنان برگزار 

می شود.

 پنجمین نشست تخصصی نگارگری و 
تذهیب در خانه هنرمندان

خانه تجس��می حوزه هنری اس��تان 
اصفه��ان در ادامه برگزاری سلس��له 
نشس��ت های تخصص��ی نگارگری و 
تذهیب این هفته پنجمین نشس��ت 
خود را با عنوان جایگاه تذهیب در آثار 
نگارگری برگزار می کند.سخنران این 
برنامه طبق روال گذشته استاد مجید 
صادق زاده هس��تند که این بار نیز با 
بررسی آثار برخی از نگارگران به بیان 

نکات مهمی در مورد تذهیب و جایگاه این هنر در نگارگری می پردازد.
این برنام��ه در س��اعت ۱7:۳۰ امروز، در می��ان جمع��ی از هنرمندان و 

هنرجویان رشته های هنری در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می شود.

 قدیمی ترین ردیف مکتوب 
در بازار موسیقی 

کتاب »ردیف موسیقی ایرانی« ش��امل نت نویسی مهدی  قلی هدایت که 
قدیمی ترین ردیف مکتوب موس��یقی ایرانی است، منتشر شد. تصحیح و 
بازنویسی این کتاب توسط امیر اس��المی انجام شده است و آرشام قادری 
و رضا پروی��ز زاده او را در بازنگری این اثر همراهی کرده ان��د. این کتاب را 
مهدی صلحی )منتظم الحکما( روایت کرده اس��ت که در نواختن سه تار 
مهارت زیادی داشته و بس��یاری از ش��اگردان میرزاعبداهلل او را جانشین 
استادش��ان می دانس��تند. مهدی قلی هدایت )مخبرالس��لطنه( از رجال 
عصر قاجار و پهلوی و در مقاطع مختل��ف متصدی امور مختلفی از جمله 
حکومت آذربایجان و فارس و... بود. او فردی ادیب و س��خندان، مسلط به 

زبان و ادبیات فارس��ی، عربی و 
آلمانی بود و تا حدی فرانس��وی 
و انگلیسی می دانس��ت. به علم 
موسیقی عالقه بسیار می ورزید 
و کتابی نیز در زمینه نت نویسی 
 دس��تگاه های موس��یقی ایرانی

 بر جای گذاش��ت که نخستین 
نمونه در نوع خود است؛ این کتاب 
شامل همان نت نویسی هاست.           
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 مشارکت بچه ها
 در ساخت تله فیلم

  نمایندگان استان
 در جشنواره تئاتر فجر 

در سال های اخیر س��اخت تله فیلم های بی کیفیت به ابزاری برای آزار دادن 
مخاطبان تبدیل شده است.حس��ن علیرضایی کارگردان و بازیگر اصفهانی با 
اعالم این انتقاد افزود: معلوم نیست این تله فیلم ها با کدام سرمایه و با چه هدفی 
تولید می شوند که خط آن ها تمامی ندارد! کارگردان دوستی خاطر نشان کرد: 
من تاکنون در مقابل بازی در این آثار مقاومت کرده و در ده سال گذشته فقط 
در چهار تله فیلم که باکارگردانی هنرمندان شاخصی نظیرعباس رافعی و سعید 
ابراهیمی فر که کیفیت فیلم هایشان تضمین شده بود،بازی کرده ام  اما بسیار 
دیده ام کسی که حتی یک فیلم کوتاه نساخته ناگهان پشت دوربین تله فیلم قرار 
 گرفته و به نظرم کار به سمت سهل انگاری و بچه بازی با شتاب عجیبی پیش 

می رود .

رییس انجم��ن هنره��ای نمایش��ی اصفهان گف��ت: حضور س��ه نمایش از 
این اس��تان در س��ی و دومین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر قطعی شده 
اس��ت.احمد ش��اهین فرافزود: نمایش های خیال بی خیال ب��ه کارگردانی 
احسان فاضلی در بخش صحنه ای، هفت خوان جاس��م به کارگردانی جالل 
مش��تاقیان در بخش خیابانی وش��بانه های ش��هرزاد کاری از پویان عطایی 
 در بخش نگاه نو برای جش��نواره بین المللی تئاتر فجر پذیرفته ش��ده است.

وی افزود: متن نمایش س��تاره ها درباد به کارگردانی حس��ین عبداللهی نیز 
برای حضور در بخش چشم انداز جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شده است و در 
 چند روز آینده نتیجه بازبینی ب��رای پذیرفتن قطعی چهارمین نمایش اعالم 

خواهد شد.

تازه ها

تهیه کننده فیلم مستند»رس��می دیگر« گفت: بازیگران به ن��ام اصفهان در قالب فیلم 
مستند »رسمی دیگر«به بیان خاطرات ازدواج خود می پردازند.

نجمه اسداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم مستند رسمی دیگر به 
آداب و رس��وم ازدواج در بین مردم اصفهان می پردازد که این مجموعه در ۱۳ قسمت 

تنظیم شده است .
وی با اشاره به این که این فیلم مستند نوروز 9۳ از شبکه پنج سیما مهمان خانواده های 
اصفهان خواهد بود، افزود: این مجموعه مس��تند متش��کل از س��ه آیت��م گفت وگو با 

هنرپیشگان اصفهانی، بخش نمایشی و بخش بازسازی رسم ها در قدیم است. 
تهیه کننده فیلم مستند» رسمی دیگر« ابراز داش��ت: در بخش گفت وگوها بازیگران 
شناخته شده اصفهانی از جمله  حسن اکلیلی، پری کربالیی، مهدی باقربیگی و آسیه 
کالنی خاطرات ازدواجش��ان را تعریف می کنند.وی ادامه داد: بخش دیگر این مستند 

زندگی خانواده ای پنج نفره را شامل می شود که هر یک از فرزندان در موقعیت متفاوتی 
برای ازدواج در عصر حاضر قرار دارند.

اسداللهی گفت: بخش بازسازی رسم ها در قدیم هم براس��اس خاطرات پدر و مادر این 
خانواده به تصویر کشیده شده است.

تهیه کننده فیلم مستند »رسمی دیگر« ضمن اعالم پایان تصویربرداری و آغاز مراحل 
تدوین فیلم، یادآورشد: هدف از ساخت این برنامه ارایه راهکار برای تسهیل ازدواج جوانان 
 است.وی گفت: اگر رسم های پس��ندیده و فراموش ش��ده  جایگزین آداب تشریفاتی و 
تجمل گرایانه امروز شوند و با تعقل بیشتری برای اجرای رسم ها در ازدواج رفتار کنیم 

بسیاری از مشکالت خود خواسته جوانان حل و فصل می شود.
اس��داللهی افزود: به یاری خداوند این مجموعه تلویزیونی برای نوروز 9۳ از ش��بکه 5 
سیمای اصفهان پخش می شود.این فیلم به کارگردانی و تدوینگری علی فروزان نژاد است.

»روایت یک شغل« به قلم نویسندگان گروهی، توسط انتشارات همشهری منتشر و راهی 
بازار نش��ر ش��د.به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب بخش اول خاطرات شغلی مربوط به 
مشاغلی است که از خرداد 89 تا خرداد 9۰ در مجله همشهری داستان به چاپ رسیده اند. 
این مطالب به همان ترتیب زمان انتش��ار در مجله، در کتاب »بگو آآآ« چاپ ش��ده اند.

خاطرات شغلی مختلف از طریق نامه به دفتر مجله همشهری داستان رسیده و آن طور که 
دست اندرکاران تحریریه این نشریه می گویند کسی فکر نمی کرد در این مشاغل کسی اهل 
نوشتن باشد و به این خوبی بتواند لحظات دراماتیک کارش را تشخیص بدهد. »مورتالیته 
و جیغ سیاه« خاطرات زویا طاووسیان پزشک متخصص زنان و زایمان، »کوک« خاطرات 
 سحر سعادت خیاط، »بارون دکل نش��ین« خاطرات جواد رفیعی مهندس برق قدرت،

 »دور دو فرمان« خاطرات زهرا درمان معلم رانندگی، »کتاب شلوار جین نیست« خاطرات 
پونه بریرانی کتابفروش، »خون بازی« خاطرات حامد فرحبخش دبیر سرویس حوادث، 

»جایی برای نماندن« خاطرات عطیه جوادی راد کارمند هتل و »بگو آآآ« خاطرات یاسر 
مالی رزیدنت کودکان بخش های مختلف این کتاب هس��تند. در قسمتی از این کتاب 

می خوانیم:
دست کرد و بعدی را که شش میوه بود، داد و باز عکس همان بود. بقیه را رو کرد و دیدم فقط 
نوشته آلبالو، هلو شفتالوش فرق می کند و گرنه بچه همان بچه ننر تازه بیدار شده است 
و محض رضای خدا یک بار هم نمی خندد. مدبوغ با مرتیکه خطاب قرار دادن مدیرعامل 
سابق که عکس زنگوله پای تابوتش را روی پاکت آب میوه زده بود، شروع کرد و به سخنرانی 
در باب مدیریت تبلیغات و اصول درآمدزایی پایه رسید. گفت می خواهد برندسازی کند و 

سیستم بازاریابی یکپارچه راه بیندازد و چنین و چنان کند ...
 این کتاب با ۲۰۲ صفحه، ش��مارگان 5 هزار نسخه و قیمت ۴ هزار و 5۰۰ تومان منتشر 

شده است.

روایت های مختلف مردم از شغل های شان در قالب یک کتاب چاپ شدبازیگران مشهور اصفهان خاطرات ازدواج خود را به نمایش می گذارند

کیارستمی: فعال نمی خواهم در ایران فیلم بسازم 

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - همایش »راوی اصفهان« از ۲۴ 
تا ۲9 آذر ماه توسط موسسه فرهنگی رویش مهر با همکاری حوزه 
هنری اصفهان در حال برگزاری است. مدیر موسسه رویش مهر در 
مورد این همایش گفت: موضوع این همایش شهر اصفهان است 
و نویسندگان معاصری همچون محمد رحیم اخوت، علی خدایی، 
احمد بیگدلی، محمد کلباسی، محمد طلوعی و... در این مراسم 
حضور یافتند و داس��تان های کوتاه خود را که به اصفهان مربوط 

می ش��د را خواندند.زهرا مهریار ادامه داد: بخش دیگر این برنامه 
نمایش هفت فیلم مستند در رابطه با اصفهان در این شب هاست. 
۲۴ آذر داستان های  »اسکلت های بلور آجیل« از محمد کلباسی 
و »زمانی برای پنهان ش��دن« از احمد بیگدلی خوانش شدو فیلم 
های »بهار اصفهان« و  »اصفهان« از بارون اولنزبه نمایش در آمد. 
»مسافر اصفهان« داستانی ترجمه احمد اخوت و داستان »محمد 
صادق خان« ازخدیجه شریعتی داستان های شب دوم این همایش  
بودو فیلم های »حاج مصوالملکی«و »یاوری« از خسرو سینایی 
هم پخش شده اند.»پنجشنبه ها« از علی خدایی و »گربه  مادر« 
از نسیبه فضل اللهی و فیلم » زاینده رود ، یک روز به خصوص« از 
 محمد سعید محصصی آثار شب س��وم ۲۶ آذر ماه را تشکیل داد.

۲7 آذر ماه نیز داستان های » یک تکه مینیاتور« از اصغر عبداللهی 
و »روسری س��یتا را باد برد «از رضا مختاری خوانش شده و فیلم 
» به اصفهان رو« از ش��هروز ت��وکل پخش می گ��ردد.» زندگان 
 اصفهان« از محمد طلوعی و » گرمابه زیبا« از آرش صادقی بیگ 
داستان های ش��ب ۲8 آذر ماه هس��تند و فیلم »اصفهان در بوق 
 کارخانه ها« ساخته بهروز ملبوس��باف در این شب نمایش داده

 می شود.داس��تان»مهتاب پس از باران« از محمد رحیم اخوت و 
فیلم»عاشقانه های پل« برنامه های ۲9 آذر ماه هستند. 

گروه فرهنگ وهن�ر زاینده رود - اس��امی هیات انتخاب 
چهارمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان معرفی 
ش��دند و ابالغ های خود را ب��رای فعالیت دریاف��ت کردند.در 
چهارمین دور از این جش��نواره آرش رنجب��ر، محمد عابدی، 
فریدون خس��روی، مجید صدیقی و امیر حس��ین عشاقی در 
بخش داس��تانی، فرزان معظم، علی اکبر بکتاش��یان، حسین 
احمدی، محمد طباطبایی و امیر حس��ین عش��اقی در بخش 

مس��تند و غالمعلی دهکردی، عباس اس��معیلی، هوش��نگ 
جمشیدیان، محسن عالمه و عطیه سلطانی در بخش فیلم نامه 

داوری آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره را بر عهده دارند.
ای��ن هی��ات انتخ��اب کار خ��ود را از اول دی م��اه و بع��د از 
پایان م��دت زمان ارس��ال آثار هنرمن��دان ب��ه دبیرخانه این 
 جش��نواره مطابق ب��ا زم��ان بندی انجام ش��ده آغ��ار خواهد 

کرد.
س��ید علی نکویی، رییس شورای سیاس��ت گذاری چهارمین 
جشنواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان در جلسه معارفه 
هیات انتخاب چهارمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات 
اصفهان با بیان این که محتوای فیلم های انتخاب شده در جلسه 
هیات انتخاب باید با مضامین احس��ان و نیکوکاری هم خوانی 
داشته باش��د، افزود: برگزاری این جشنواره به منظور فرهنگ 
سازی برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه است و 
هیات انتخاب باید این موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهد.وی 
استفاده از محتوای خروجی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
را نیز ضروری دانس��ت و گفت: آثاری که موف��ق به راه یابی به 
بخش مسابقه جشنواره حسنات می شوند نباید بایگانی شوند 

و باید مورد استفاده رسانه  ها و به ویژه صدا و سیما قرار گیرد.

تماشا 

خوانشی دیگر از اصفهان معاصر با سینمای مستند
رویداد

هیات انتخاب چهارم جشنواره حسنات  معرفی شدند

روبان قرمز 

فرهنگ در انتظار بودجه 
گروه فرهنگ وهنر زاین�ده رود -  الیحه بودجه س��ال 
۱۳9۳ راهی مجلس ش��ورای اسالمی ش��د. اگرچه اصحاب 
فرهنگ و هن��ر دغدغه چندانی نس��بت به سرنوش��ت این 
الیح��ه ندارند، همچنان که س��الیانی اس��ت قوانین بودجه 
نیز دغدغه چندانی نس��بت به سرنوشت ایش��ان نداشته  اما 
در شرایط کنونی کش��ور که از یکس��و رییس جمهور بر آن 
اس��ت تا تصدی های بخش فرهنگ را به اهلش بس��پارد و از 
س��وی دیگر توقعات به حق اصحاب فرهنگ و هنر به دلیل 
محرومیت های  سالیان اخیر، فراتر از ظرفیت های موجود این 
بخش اس��ت و افزون بر این ها میزان نیاز و مصارف فرهنگی 
و هنری جامعه جوان ایران رون��د روز افزونی را طی می کند، 
نسبت فرهنگ با الیحه بودجه سال آتی و سهم آن از اعتبارات 
ملی و تسهیالت قانونی، اهمیت می یابد زیرا باید زمینه ساز 
توسعه فرهنگی کشور از طریق تامین زیرساخت ها، توانمند 
 س��اختن اهالی فرهنگ و هنر ب��رای پذی��رش تصدی ها و

 راه گشای بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در توسعه 
فضاها و تامین و تولی��د و توزیع و عرضه آث��ار و محصوالت 
فرهنگی و هنری و رسانه ای مورد نیاز جامعه باشد و حتی بستر 
حضور فرهنگ ایران در صحنه های جهانی به ویژه در تجارت 
جهانی فرهنگ را نیز فراهم سازد.اما شرایط اقتصادی کشور و 
مصایبی را که در این سال ها بر سر آن آوردند، همگان نه تنها 
 ش��نیده اند و می دانند که با تمام وجود احس��اس کرده اند و

 به همین دلیل هیچ کس انتظار معجزه ندارد اما تدبیر و امید 
چرا. هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران نیز که همیشه 
اهل قناعت بوده اند نیز بر همین نظر هستند. انتظار دارند که 
دولت و مجلس، نه در شعار که در عمل، فرهنگ را در معرض 
توجه و اهتمام خویش قرار دهند. در چنین صورتی این سوال 
مطرح می شود که دولت و مجلس چه باید بکنند؟ پاسخ ساده 

است و بدیهی. 
مش��کالت فرهن��گ را هم��ه از ب��ر هس��تند.موانع قانونی، 
تنگناهای مالی، کمبودها و فرسودگی های مراکز و مکان های 
فرهنگی و هن��ری، ضعف های فن��ی و فناوری، نابس��امانی 
نظام های توزی��ع و عرض��ه، زیان ه��ای بازاره��ای قاچاق، 
 قطعی ارتباط��ات و همکاری ه��ای جهانی فرهن��گ از آن

 جمله  هستند. باید برای حل و فصل این ها چاره ای اندیشید 
 و سهم فرهنگ از بودجه  عمومی س��ال آتی مشخص شود.

امید می رود سهم بخش فرهنگ که تاکنون به دلیل تخصیص 
ناعادالنه بودجه، نسبت به سایر بخش ها، در حداقل ممکن 
بوده است، آن چنان افزایش یابد و به درصدی از کل بودجه 
برس��د که دولت مردان از ذکر آن نزد اصحاب فرهنگ و هنر 

شرمنده نشوند. 

 رویا قشقایي ازبازیگران نسل دوم تئاتر 
است، بازیگري که دوران آغازین کارخود  
را گرچه از5 س��الگي ش��روع کرد ولي 
بس��ترجغرافیایي وموقعیت فرهنگ��ي مکان زندگ��ي او، اجازه 

بروزوظهورآن چناني به وی نمي داد.  
طبق گفته اوتئاتربرایش ازبازیگري براي بهمن عیوق آغازش��د، 
درس��ال ۱۳5۴ و از آن موقع همزمان درس��ینماي جوان ش��هر 
گچس��اران، برنام��ه رادیویي صبح بی��داري درصداي یاس��وج 

کارهنري برایش جدي شد. 
قش��قایي طي این س��ال ها درچندتله فیلم ودوفیلم سینمایي 
هم حضوریاف��ت ولي خ��ودش ترجیح مي دهد س��ال ۱۳۶7 را 
دقیق تربه یاد بیاورد، همان س��الي که نمایش » گربه حریص« 
 را کارگردان��ي ک��رد و به عن��وان اولی��ن زن کارگردان اس��تان

 پاي صحنه ایستاد. 
ای��ن آغازراهي بود ب��راي کارگرداني آثاري همچ��ون »ناخداي 
ش��رجي« و او اخی��را نیز ب��ا ب��ازي در نمایش »پی��ت نفت« به 
نویسندگي و کارگرداني هومن حیدري نمایش شاخصي ازبازي 
 خود را  نش��ان داد واین روزها مش��غول تمرین نقش »هما« در

تازه ترین اثرنمایشي محمد رضا رهبري است.  
این نمایش با نام کامل »دفترخاطرات سال ۶۰ یا سایه بلندترین 
روزسال« به تهیه کنندگي خانه فرهنگ شهید بهشتي وسازمان 

رفاهي فرهنگي شهرداري اصفهان تولید شده است که تا9دي ماه 
درتاالر هنراصفهان روي صحنه خواهد رفت. 

حضور ونق��ش آفرینی دوب��اره روی��ا قش��قایی در نمایش دفتر 
خاطرات سال ۶۰، بهانه اي شد تا با او به گفت وگو بنشینیم.
گویا این اولین حضورشما درتئاترشهراصفهان است 

بله همین طوراست.
چرا طي این سال ها  دراصفهان کارنکردید 

حقیقتش را بخواهید کارهایي که پیش��نهاد مي ش��د را دوست 
نداشتم ودربعضي موارد هم با کارهاي تلویزیوني تداخل داشت 

وبه همین دلیل ساده، بیشتر درشاهین شهرکارتئاتر مي کردم.
دراین نمایش نقش »هما« یا بهتربگویی�م »خاله هما« را 

بازي مي کنید 
بله، هما یکي از دوست داش��تني ترین نقش هایي است که بازي 

کرده ام. 
دلیلش چیست که هما را بیشتردوست دارید؟ درموضوع، 

تحلیل نقش منظور است. 
هم��ا کاراکترجالبي اس��ت واگرخودخواهي نباش��د باید بگویم 
گویا بیش��ترین فکررا از نویس��نده برده اس��ت چرا که درابتدا و 
درظاهرنقشي کم رنگ است ولي رفته رفته قوام مي یابد و درطول 
کارپررنگ مي ش��ود ودرچند صحنه پي مي بریم هما یک نقش 

اصلي و یکي ازمحورهاي داستاني است. 

این محوریت و جالب بودن را کمي بیشترتشریح کنید
ببینید، هما در سن باالیي اس��ت ولي عطش نوشتن دارد، عشق 
خاط��ره نویس��ي دارد ، انگاربرخ��الف خیلي ها که از گذش��ته 
خود درعذاب هس��تند دوس��ت دارد آن را نگ��ه دارد و حتي به 
آیندگان هم برس��اند. ای��ن وجه دورن��ي او و وج��ه دیگري که 
دارد به عن��وان یک خواهر، به عن��وان یک مادر، ب��ه عنوان یک 
 خاله دلس��وز ازپس مس��وولیت هایي که آني ب��ه دوش او افتاده

برمي آی��د. درکل و دری��ک کالم از موضع ضعف ب��ا پیرامونش 
برخورد نمي کند. 

برگردیم به قبل ازنقش ش�ما، زماني که این کارپیشنهاد 
شد که نمي دانستید قرار است هما را بازي کنید، آن موقع 

حس بازي در تئاتر اصفهان بود یا چیزدیگر 
درحقیقت درابتداي کاراسم نویس��نده وکارگردان خیلي برایم 
مهم بود چون آقاي رهبري را دورادورمي شناختم ومي دانستم 
کاري که وی خواهد کردوتیمي که همراه گروه اس��ت تیم قوي 
خواهد ب��ود و در ادامه هما ه��م دلیل اصلي دیگ��ري براي این 

همکاري شد. 
حال که اولین کار اصفهاني شما با این گروه بود آیا ممکن 
است به پیشنهادي دیگر گروه ها در اصفهان پاسخ مثبت 

بدهید 
سخت است باورکنید. کارهادراصفهان کمترتئاتر و نمایش محض 
 اس��ت، این جا و در اصفهان معموال ضعف متن ها را رنگ و لعاب 
بي ربط مي پوشانند. انگار مي ترسند مخاطب کار را پس بزند ولي 
در این نمایش کار کامال پالتویي است و این بسیار ارزشمند است 
چرا که از زاویه تئاتري بیش��تر به نمایش و متن نگاه شده است، 
بدون ترس از این که کسي بپسندد یا نپس��ندد. باورکنید ادامه 

کارفاجعه اي براي تئاتراصفهان است.
فاجعه که گفتید زیادي اغراق آمیزوتئاتري نبود 

باورکنید همین االن هم فاجعه اس��ت. من ازشما سوال مي کنم 
 جاي تئاتر اصفهان درایران کجاس��ت؟ س��همش چقدراس��ت؟ 
 این که بعد ازچندس��ال ی��ک غیراصفهاني ی��ک کار از اصفهان 
مي برد فجرکه افتخارندارد. این که همه پشت اعدادوآمارپنهان 
مي ش��وند که نش��د تئاتر. ت��ازه این درحالي اس��ت ک��ه ما در 
تئاتراصفهان هم��ه چیزداریم: تجربه داریم، آدم باس��واد داریم، 
تخصص داریم، مکتب داریم ولي کنارهم بودن را نداریم وهرکس 
س��ازخودش را کوک مي کند. ت��ا زماني که البي ب��ازي وتنگ 
 نظري دربدنه تئاتراین شهرموضع گرفته همین طوراست وباید 
 تئاتري ه��ا درتمام نقاط به تفاهم برس��ند تا صاح��ب همه چیز

بشوند. 
 با این اوصاف که گفتید آیا این نمایش�ي ک�ه درآن بازي

 مي کنید، سخت گیري هاي شما را حل کرده بود
بله تا ح��د بس��یارزیادي. ب��ه عن��وان نمون��ه هرتغیی��ري که 
دراین کارداش��تیم را با همدل��ي واتحاد بچه ها ب��ا یکدیگرحل 
 کردیم چرا ک��ه تغییرات زیادي داش��تیم و االن هم درآس��تانه

 اجرا هستیم. 

گفت وگو با رویا قشقایی، اولین زن کارگردان استان

» هما «  راوی دفتر خاطرات سال 60

 گروه
 فرهنگ و هنر 
زاینده رود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

»سرجیو وندیک « هلندی آمد
سرپرست تیم س��پاهان گفت: س��رجیو وندیک، مهاجم جدید تیم 
سپاهان از هفته بیس��ت و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور 

می تواند برای این تیم بازی کند.
محمد فرامرزی پیرامون امضای قرارداد با س��رجیو وندیک، مهاجم 
جدید تیم سپاهان اظهار داشت: این بازیکن قرارداد خود را با سپاهان 
امضا کرد و به محض آغاز نقل و انتقاالت نیم فصل، می تواند برای تیم 
سپاهان بازی کند.وی افزود:  باید منتظر ITC این بازیکن باشیم و 
زمانی که کارت بازی وی صادر شود، می توانیم از وی برای حضور در 
تیم سپاهان استفاده کنیم و این اتفاق در ابتدای ژانویه و میانه های 

دی امسال رخ می دهد.
سرپرست تیم س��پاهان با بیان این که وندیک می تواند از هفته 21 
لیگ برتر برای تیم اصفهانی به میدان برود، تصریح کرد: با توجه به 
این که تا نقل و انتقاالت نیم فصل چند هفته باقی مانده، باید منتظر 

صدور ITC این بازیکن باشیم.
وی با اش��اره به ش��رایط این مهاجم تصریح کرد: این مهاجم از نظر 
فنی نظر کادر فن��ی تیم را جلب ک��رده و از نظر پزش��کی نیز مورد 
 تایید پزش��کان تیم قرار گرفت و به همین دلیل با وی قرارداد امضا 

کردیم.
فرامرزی خاطرنشان کرد: امیدوارم که با حضور این بازیکن بتوانیم 

مشکالت تیم در خط حمله و گلزنی را حل کنیم.

 سپاهان ظهر پنج شنبه 
عازم تبریز می شود

 تیم فوتبال س��پاهان اصفهان برای دیدار با تراکتورس��ازی تبریز در 
چارچوب رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر، ظهر پنج ش��نبه عازم 
تبریز می شود.قرار است این بازیکنان بعد از تمرین در اصفهان، این 
ش��هر را به مقصد تبریز ترک کرده و با پرواز اصفهان به تبریز، راهی 

این شهر شود.
سپاهان برای دیدار با تراکتورس��ازی تبریز در چارچوب رقابت های 
هفته نوزدهم لی��گ برتر فوتبال باش��گاه های کش��ور هیچ بازیکن 
محروم و مصدوم��ی ن��دارد و می توان��د از همه بازیکن��ان خود در 
این بازی اس��تفاده کند.عل��ی حم��ودی،  مدافع تیم س��پاهان که 
در دو بازی گذش��ته تیم اصفهانی ب��ه دلیل محرومی��ت به میدان 
 نرفته، می تواند در دیدار با تراکتورس��ازی برای تی��م اش به میدان 

برود.
محرم نویدکیا و جواهیر سوکای، دو بازیکن س��پاهان که از ابتدای 
فصل نتوانسته اند برای تیم اصفهانی بازی کنند، همچنان نمی توانند 
برای س��پاهان به می��دان بروند.دیدار تیم های س��پاهان اصفهان و 
تراکتورسازی تبریز از ساعت 15 روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام 

تبریز برگزار می شود.

 رقابت سریع ترین مرد جهان
 با اتوبوس

قهرم��ان جامائیکایی دوی س��رعت جه��ان در مس��افت 80 متر با 
 غلبه بر س��رعت یک دس��تگاه اتوبوس پیروزی دیگری را برای خود

 رقم زد.خبرگزاری اس��پانیا روز یک شنبه از بوینوس آیرس گزارش 
داد:اوسین بولت که به آرژانتین سفر کرده است در این مسابقه زودتر 
از اتوبوس به خط پایان رس��ید.بیش از 30 هزار نف��ر به طور رایگان 
مس��ابقه بولت با اتوبوس که در یکی از خیابان های بوینوس آیرس 

برگزار شد تماشا کردند.

راه یابی تکواندوکاران دختر اصفهانی 
به فینال انتخابي تیم ملي

دو ورزشکار اصفهانی به فینال رقابت هاي انتخابي تیم ملي تکواندو 
نوجوانان دختر راه یافتند. 

دردومین مرحله رقابت هاي انتخاب��ي تیم ملي تکواندوی نوجوانان 
دختر با حضور 74 تکواندوکار در خان��ه تکواندو به منظور حضور در 
مسابقات جهاني 2014 چین تایپه و کسب سهمیه المپیک،برگزار 
گردید که پس از برگزاري نفرات ذیل با دعوت کمیته فني به دومین 

مرحله رقابت هاي انتخابي دعوت شدند. 
مائده نریماني،اعظم اصالني،یگان��ه ضرغامیان،نگار غفاري و ناهید 

کیاني .

شکست میزبان
تیم بس��کتبال ذوب آه��ن در ورزش��گاه خال��ی از تماش��اگر ملت 
 اصفه��ان مقابل دانش��گاه آزاد ته��ران متحمل شکس��ت 69 بر 76 

شد.
ذوب آهن در ش��رایطی که استحقاق باخت نداش��ت، بازی را واگذار 
کرد . رای هفته گذشته فدراسیون بسکتبال و محرومیت ذوب آهن 
از حضور تماشاگران در 3 بازی باعث ش��د که این مساله بر عملکرد 

تیم اصفهانی تاثیر بگذارد.
 امید دادفر و پیم��ان صداقت نیا، دو مربی کادر فن��ی تیم ذوب آهن

 به دلیل محرومیت در این بازی حضور نداشتند.

انتقاد از وضعیت ورزش استان
مسعود صالحی/ مدیرعامل باشگاه ریف اصفهان

هیات بسکتبال اس��تان اصفهان در زمینه بسکتبال دختران استان 
برنامه ریزی و فعالیت مناسبی ندارد.برنامه های هیات بسکتبال فقط 
برای پسران بوده اس��ت و جا دارد هیات برای بسکتبال دختران نیز 

برنامه ریزی کند.
درباره وضعیت اختصاص اماکن ورزش��ی به باشگاه ها نیزباید گفت 
بارها با اداره ورزش و جوانان استان مکاتبه کرده ایم که اماکن ورزشی 
را برای باش��گاه های مختلف در نظر بگیرند، با این که هزینه اماکن 
ورزشی را پرداخت کرده ایم اما از 
االن برای گرفتن ورزش��گاه ها و 
سالن های ورزشی برای سال 93 
کاسه گدایی دست گرفته ایم!به 
نظرم مدیریت غیر صحیح باعث 
ش��ده این وضعیت در استان رخ 
دهد که امکانات به صورت عادالنه 

تقسیم نشود.

کرانچار: به صعود تیم ملی 
خوش  بین هستم

 س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان با ابراز امیدواری نسبت به 
صعود تیم ملی از گروهش در جام  جهانی گفت: ایران در گروه 

سختی قرار دارد اما به صعودش خوش بین هستم.
زالتکو کرانچار درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران در گروه 
ششم جام جهانی اظهارداشت: ایران در گروه نسبتا دشواری 
قرار دارد اما به صعودش از این گروه خوش بین هس��تم. اگر 
 ملی پوش��ان بتوانند به خوبی آماده شده و با اعتماد به نفس 
در می��دان حاض��ر ش��وند، قطع��ا می توانن��د عملک��رد 
موفقیت آمیزی در جام جهانی داشته باشند. اگر تیم باانگیزه 
صعود از گروه تمرین کند، شرایط مساعدی خواهد داشت، 
نه این که فقط بخواهیم به فکر حضور در برزیل و رویارویی 
با تیم های بزرگ جهان باش��یم. البته راه یابی به جام جهانی 
هم کار بزرگی بود که ایران موفق به انجامش ش��د.وقتی از 
کره جنوبی جلو افتادیم یعنی می توانیم موفق باشیم. او درباره 
شانس صعود ایران از دور گروهی تصریح کرد: اگر واقع بینانه 
فکر کنیم ایران با وجود آرژانتین، نیجریه و بوس��نی باز هم 
شانس صعود دارد. مسلما کسب امتیازهای کافی برای صعود 
آسان نیست و همه بازی ها دش��وار است اما بازیکنان ایرانی 

پتانسیل این کار را دارند.
 تیم ها با میانگین سنی 23 سال به جام جهانی می آیند

سرمربی سپاهان با بیان این که تیم های ملی با میانگین سنی 
23 سال در جام جهانی حاضر می شوند، تصریح کرد: تیم ها 
سعی می کنند با این میانگین سنی در برزیل بازی کنند تا 
بازیکنان شان توان بدنی کافی را داشته باشند. عمدتا بخشی 
از بازیکنان جوان در کنار گروهی از باتجربه ها ترکیب تیم ها 
را تشکیل می دهند.با این وجود کار صعود باید در ذهن همه 

باشد و از بیشترین ظرفیت تیم ملی باید بهره برد.
مصر و مراکش از آفریقا در کنار صربستان و اسلوونی 

از اروپا می توانند حریفان تدارکاتی خوبی باشند
کرانچار در پاس��خ به این که چ��ه حریف��ان تدارکاتی را به 
کادرفنی تیم ایران پیش��نهاد می کند، اظهار داش��ت: فکر 
می کنم ب��رای رویارویی ب��ا نیجریه حریفان��ی نظیر مصر و 
مراکش که در جام جهانی هم نیس��تند می توانند حریفان 
مناس��ب تری باش��ند. همچنین به منظور آش��نا ش��دن با 
سبک فوتبال تیمی چون بوس��نی می توان با تیم هایی مثل 
صربستان، اسلوونی یا مقدونیه که بس��یار شبیه به بوسنی 
بازی می کنن��د، دیدار تدارکاتی داش��ته باش��یم. ایران اگر 
سازماندهی تیمی خوبی داشته باش��د، بازی با این حریفان 

تجربه بازیکنان را فوق العاده باال می برد.

زاویه

6
رونمایی از لوگوی صندوق بورس پرسپولیس

طی مراسمی در محل باشگاه پرسپولیس از لوگوی صندوق بورس باشگاه پرسپولیس رونمایی شد.این 
اقدام از پیش مدنظر مدیرعامل ودست اندکاران تیم درجهت تقویت جنبه اقتصادی فعالیت های بوده 
است.گفتنی است افتتاحیه این موسسه و نام نویسی برای خرید سهام نیز  14 دی ماه برگزار خواهد شد.

مس��وول پرونده فس��اد در فوتبال در مجلس شورای اسالمی 
جزییات تازه ای از نحوه رسیدگی به این پرونده را مطرح کرد.

پس از انتشار برخی اخبار جلس��ات اهالی فوتبال با مسووالن 
کمیسیون اصل90 مجلس در رسانه ها، یک باره دیگر خبری در 
این مورد و رسیدگی به فساد در فوتبال در مجلس منتشر نشد 
و  به همین دلیل گمانه زنی های بسیاری مطرح شد. در نهایت 
مشخص ش��د حمید رس��ایی نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی به عنوان مسوول جدید پرونده فساد در فوتبال 

انتخاب شده و فعالیتش را آغاز کرده است.
صحبت های این مسوول جدید پرونده در مجلس را می خوانید.

     نشریات زرد از عوامل دامن زدن به فساد و تبانی
مسیری که کمیس��یون اصل90 در پرونده فس��اد در فوتبال 
می رفت دچار حاش��یه هایی می ش��د، دعوت از ورزش��کاران، 
داوران، مسووالن حوزه فوتبال، فدراسیون و تیم ها، این افراد را 
دور یک میز نشاندن و صحبت کردن و بعد خبری شدن مسایل، 
با توجه به این که حوزه ورزش متاسفانه نشریات زرد زیاد دارد 
که حتی یکی از عوامل دامن زدن به این بحث تبانی و فس��اد 
مالی در فوتبال )البته به غیرمالی که  آن هم خیلی قابل تامل 
است( همین نشریات زرد است که به آن دامن می زد و برخی 
هم بهره برداری می کردند.رییس کمیسیون آقای پورمختار هم 
این مساله را پذیرفتند و از آن جا به بعد خواهش من این بود که 

سخنگوی اصل 90 هم اطالع رسانی نداشته باشد کما این که 
ایشان هم این کار را نکردند.

    موضوع ما فقط علی دایی و محسن قهرمانی نیست
رسایی در مورد این که برای رس��یدگی دقیق به این موضوع 
زمانی هم تعیین شده است یا نه،  گفت: این پرونده به دلیل ابعاد 
و گستردگی که دارد زمان بر اس��ت فکر می کنم دو تا سه ماه 
زمان می برد. چون موضوع ما فقط علی دایی و محسن قهرمانی 
نیست. آن مساله ، استارت موضوع بود. ادعاهایی مطرح شد و 

کمیسیون هم ورود کرد.
 با توجه به این ک��ه حمایت های دولتی هنگفت��ی هم در این 
حوزه صورت می گی��رد و اف��کار عمومی هم از ای��ن موضوع 
واقعا ناراح��ت اس��ت و تخلفات وج��ود دارد اما ای��ن که این 
تخلفات کجاس��ت و علتش چیس��ت و عواملش چه کس��انی 
هس��تند در مورد آن نمی خواهم اظهار نظر کنم. این مس��اله 
در گزارش نهایی کمیس��یون اعالم خواهد ش��د و بعد هم ما 
دفاع محکم می کنیم .نمی خواهیم چی��زی را عجوالنه اعالم 
کنیم که بع��د در آن حرف و حدیث زیاد باش��د مثل برخی از 
 گزارش��ات که گاهی اوقات متاس��فانه از مجل��س هم بیرون

 می آید.
رس��ایی در مورد این که با رس��انه ای ش��دن زیاد این مساله 
 قضی��ه لوث می ش��ود گف��ت: ماهی��ت کمیس��یون اصل90

 نظارتی -قضایی اس��ت و با این که کوچک ترین اتفاقی در آن 
رسانه ای شود سازگار نیست.

     من فردوسی پور را دعوت نکردم
نماینده مردم تهران در مورد این که عادل فردوسی پور را هم 
او به مجلس دعوت کرده بود، گفت: خیر من فردوسی پور را تا 

االن دعوت نکردم.
 پورمخت��ار همچنی��ن کاری نک��رده اس��ت ای��ن ب��از از 
شیطنت های خبرنگاری است. قاعدتا آن هایی که در فوتبال 
دست اندرکارهس��تند، نقش دارن��د و می توانند ب��ه ما کمک 
کنند یا در مورد آن هایی که س��واالت و ابهاماتی مطرح است 
دعوت می شوند البته این موضوع  فقط به فردوسی پور مربوط 

نمی شود، من کلی عرض می کنم.
  از وزارت اطالع�ات، دیوان محاس�بات و  س�ازمان 

بازرسی کمک خواسته ام
رسایی تصریح  کرد:  کسی از این رس��یدگی ما بیرون نخواهد 
ماند حتی دس��تگاه های نظارتی رس��می کش��ور مثل دیوان 
محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطالعات، در این موضوع 
بنده از آن ها کمک خواس��ته ام، اطالعات و گزارشات آن ها را 
گرفته ام که در حقیقت کمیس��یون اصل90 با کارشناس��انی 
اکنون مشغول به کارهستند که ان شاءاهلل تا دو سه ماه آینده 

به نتیجه برسیم.
     فعالیت کمیسیون اصل 90 بی نتیجه نخواهد بود

وی در پاسخ به این س��وال که چقدر به حل شدن این موضوع 
امیدوارید، گفت: قطعاگزارش کمیس��یون اصل 90 به اصالح 
این روند کمک می کند و جل��وی برخی از اقدامات را می گیرد 
در موارد دیگر هم بوده است که گزارش کمیسیون به دستگاه 
قضایی ارجاع شده و با متخلفین طبیعتا برخورد می شود بدون 

نتیجه نخواهد بود. ما به خودمان خوش بین هستیم.
    بی در و پیکر بودن ورود و خروج پ�ول به فوتبال از 

عوامل عمده فساد است
نماینده مجلس در م��ورد این که پای برخ��ی از وزرای دولت 
هم به پرونده فس��اد در فوتبال باز شده اس��ت، گفت: باالخره 
تیم هایی داریم که از بودجه های دولتی اس��تفاده می کنند یا 
تحت پوشش ش��رکت های صنعتی هس��تند که اموال آن ها 
دولتی به حس��اب می آید و بخش عمده ای از فس��اد دلیلش 
همین بی  در و پیکر ب��ودن ورود و خروج پول اس��ت که همه 
این ها باید رسیدگی ش��ود اما این که مقصود شما تیم خاصی 
است و آیا مقصود من هم همان تیم است یا نه این را نمی دانم و 

در موردش صحبت نمی کنم.

مسوول پرونده فساد فوتبال در مجلس

عامل اصلی فساد، پول بی در و پیکر است
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مربی الجزایری 
باهمسرش می آید

 سرانجام قهرمانی
 نیم فصل گیتی پسند 

رییس فدراس��یون دوومیدانی از توافق نهایی با مربی الجزایری برای س��جاد 
مرادی خبر داد و عنوان کرد این مربی تا هفته آینده وارد ایران می شود.

 بعد از هفته ها مذاکره س��رانجام فدراس��یون دوومیدانی ایران با سمیر خدار 
مربی الجزایری به توافق رس��ید تا این مربی کار آماده س��ازی سجاد مرادی 
کاپیتان تی��م ملی دوومیدانی را ب��رای حضور در بازی های آس��یایی 2014 

اینچئون کره جنوبی بر عهده داشته باشد.
افشین داوری رییس فدراسیون دوومیدانی در این باره گفت: ما با سمیر خدار 
به توافق نهایی رسیده ایم و قرار است این مربی الجزایری با همسرش به ایران 
بیاید. حتی آپارتمان وی در اصفهان را آماده کرده ایم تا او کارها را پی بگیرد. فعال 

منتظریم تا او ویزای ایران را تهیه کند و وارد کشورمان شود.
وی در خصوص مربیان خارجی برای بانوان ملی پوش عنوان کرد: برای خانم 

رجبی مذاکراتی داشتیم که به نتیجه نرسید و هنوز پیدا نکردیم.

تکلیف قهرمانی تیم فوتسال گیتی پسند در نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال 
هشتم دی ماه مشخص می شود.

در حال حاضر تیم فوتسال گیتی پسند با یک بازی بیشتر نسبت به تیم دبیری 
تبریز و با توجه به تفاضل گل بهتر در صدر جدول رده بندی جای دارد.

تیم دبیری تبریز در دیدار معوقه خود باید روز هشتم دی ماه با تیم تاسیسات 
تهران دیدار کند و در صورتی که این دیدار با تساوی یا شکست نماینده تبریز 
همراه شود، قهرمانی تیم گیتی پسند در نیم فصل نخست را به همراه خواهد 

داشت.
با توجه به این برد تیم گیتی پسند با تیم دبیری هم امتیاز شد و در حال حاضر 
منتظر لغزش تیم تبریزی است که نیم فصل مسابقات را با صدرنشینی به پایان 
 ببرد. همچنین کمیته فوتس��ال اعالم کرد نیم فصل دوم لی��گ برتر از تاریخ

 13 دی ماه آغاز می شود.

اطمینان دارم نیجریه قوی تر از امروز خواهد بود
امانوئل امنیک��ه، مهاجم تیم مل��ی نیجریه پی��ش بینی کرد 
کشورش در این رقابت ها عملکردی تحس��ین  برانگیز را ارایه 
 کند.هواداران ما امیدوار هس��تند.اول از هم��ه باید از مرحله 

گروهی صعود کنیم.

هفته سخت فوالم
اش��کان دژاگه هافبک ایرانی تیم فوتبال فوالم در آستانه دیدارمقابل 
منچسترسیتی،هفته دشواری را برای هم تیمی هایش نوید داد.فوالم 
در پنج بازی از ش��ش دیدار گذشته خود شکس��ت خورده است و در 

مکان نوزدهم از جدول بیست تیمی این رقابت ها قرار دارد.

چراغ لیگ برتر پینگ پنگ هم روشن شد
لیگ برتر پینگ پنگ، از دیروز آغاز شد.در بیست و دومین دوره 
 رقابت های لیگ برتر پینگ پنگ، پنج تیم ش��رکت دارند که 
به صورت دوره ای با یکدیگر رقابت م��ی کنند.آغاز لیگ برتر 
پینگ پنگ نویدی است برای نمود این رشته ورزشی در کشور.

     شایعه اخراج بوناچیچ از ذوب آهن 
صحت ندارد

سعید آذری پیرامون بحث جدایی لوکا بوناچیچ از ذوب آهن اظهار داشت: بوناچیچ نامه ای 
به ما داد که با توجه به تشدید بیماری و درد کلیه هفته آینده در زادگاهش برای لیزر درمانی 
وقت دکتر داشته و قرار است که سنگ کلیه اش را بشکند.وی افزود: به همین دلیل قادر به 

همکاری با ما نیست و اعضای هیات مدیره با نامه وی موافقت کرده اند.
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به این که گفته می شود بوناچیچ از ذوب آهن اخراج شده، تصریح 
کرد:  بوناچیچ اخراج نشد و درخواست داد که می خواهد پیگیر مسایل درمانی  شود و بحثی 
درباره اخراج وی نبوده است و این شایعه صحت ندارد.وی خاطرنشان کرد: تقوی از این پس 

سر تمرینات تیم حضور پیدا کرده و به عنوان سرمربی تیم ذوب آهن انتخاب شد.

     اتفاقات رخ داده درکشتی اصفهان
 عادی بود

علیرضا میرواحدی درباره مشکالت به وجود آمده در کشتی در هفته های اخیر اظهار داشت: 
در این مدت اتفاقاتی برای کشتی استان اصفهان رخ داد که دیگران خیلی آن را بزرگ کردند 
و به اسم مشکالت به آن نگاه کردند اما باید بگویم این اتفاقات بسیار معمولی و عادی بوده 
که ممکن است برای هر هیات یا ارگانی به وجود آید.وی بیان کرد: ما تمام تالش و تمرکز 
خود را بر مسابقات هفته آینده گذاشته ایم تا در این ورزش باستانی و باارزش، مقامی که در 
شأن  اصفهان بوده، به دست آوریم زیرا بازیکنان اصفهان همیشه عالی بودند و عالی کشتی 
می گرفتند  چرا که با تجربه هستند و بازی کردن را می دانند.  رییس هیات کشتی استان 
اصفهان با اشاره به بحث مطرح شده درباره توقیف اموال این هیات گفت: چند نفر ادعای کار 
برای هیات قبل کردند و عنوان کردند که از هیات قبلی طلبکار هستند و باید این طلب را 
دریافت کنند اما این مشکالت مربوط به هیات قبل بوده نه هیات کنونی و حل این مشکل 

درحال بررسی  است که امیدواریم هرچه زودتر این موضوع حل و فصل شود.

     متولیان ورزش به مشکل مس پارس 
ورود کنند

در پی نامشخص بودن وضعیت اسپانس��ر تیم مس پارس و دوگانگی به وجود آمده در بین 
بازیکنان و کادر فنی این تیم می طلبد تا مس��ووالن ورزش استان و هیات هندبال راه حلی 

برای برون رفت از مشکل به وجود آمده پیدا کنند. 
پس از صعود به لیگ برتر مشکالت مس پارس بیشتر شده و اختالفاتی در این تیم به وجود 

آمد و اسپانسر و مربی تیم  هر کدام خود را مالک این تیم می دانستند.
 اختالفات تا جایی ادامه پیدا کرد که محمدعلی قاسمی مربی این تیم تمرینات را آغاز کرد 
به این امید که اسپانسری پیدا کند اما در مقابل  مدیر عامل شرکت مس پارس نیز مدعی بود 
تیم اش برای حضور در لیگ دسته یک هندبال سهمیه سپاهان نوین را در اختیار گرفته است 
.با وجود حاشیه های زیاد ، تیم مس پارس که در مقطعی نیز اعالم انحالل کرد، با ترکیبی از 
بازیکنان بومی در لیگ برتر حضور یافت و رسول کشانی سرمربی اصفهانی نیز هدایت این 
تیم را برعهده گرفت اما شرکت مس پارس در این مدت به تعهدات مالی خود در قبال تیم 
عمل نکرد تا نماینده لیگ برتری اصفهان با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کند و ادامه 
فعالیت این تیم در هاله ای از ابهام قرار گیرد. در هر حال تیم مس پارس به هر شهری که تعلق 
داشته باشد، نماینده ای از ورزش استان اصفهان است و وضعیت نامناسب این تیم می تواند 

به سوءتبلیغی برای ورزش نصف جهان تبدیل شود.

     ذوب آهن  باید  شوکه می شد
سرپرس��ت س��ابق ذوب آه��ن گف��ت: ذوب آه��ن ب��ا توج��ه ب��ه این ک��ه در بس��یاری 
از بازی ها با بدشانس��ی مواجه می ش��د به ش��وک تغییر س��رمربی احتیاج داش��ت.علی 
ش��جاعی با اش��اره به انتخ��اب مجتبی تقوی ب��ه عنوان س��رمربی تیم ذوب آه��ن اظهار 
داش��ت: وی یکی از مربیان س��الم و باس��ابقه در لیگ برتر اس��ت و ذوب آهن ب��ا توجه به 
 ای��ن ک��ه در بس��یاری از بازی ها ب��ا بدشانس��ی مواجه می ش��د ب��ه این ش��وک احتیاج

 
داشت.وی تصریح کرد: در هر شرایطی دوست دارم ذوب آهن نتایج خوبی گرفته و در لیگ 
ماندگار شود چراکه یکی از تیم های ریشه دار و قدیمی لیگ است.بازیکن سابق ذوب آهن 
ادامه داد: مربیان موفق ایران به جز ی��ک تعداد معدود مربی که موفق بوده اند بس��یار کم 
هستند و تقوی هم در صورتی که نتیجه نگیرد می گوید این تیم من نبوده و از ابتدای فصل 
با ذوب آهن کار نکرده بودم.وی گفت: منصور ابراهیم زاده برای ذوب آهن خوب بود اما وی 
در حال حاضر با راه آهن قرارداد دارد و کربکندی هم در گذشته امتحانش را در این تیم پس 
داده است.شجاعی افزود: باید دعا کنیم و امیدوار باش��یم که ذوب آهن در لیگ برتر حفظ 
 شود چراکه تیم بسیار خوبی داریم و حیف اس��ت  که با این امکانات در جایگاه کنونی قرار 

دارد.

     تکواندو تحول می خواهد
رضا مهماندوس��ت ،س��رمربی پیش��ین تیم ملی تکواندو گفت: رقابت های جایزه بزرگ 
مچنستر به دلیل امتیاز باالیی که در رنکینگ جهانی برای حضور در المپیک داشت برای 
همه کشورها اهمیت باالیی داشت به همین دلیل بیش��تر تکواندوکاران برجسته دنیا به 
میدان آمدند و رقابت های جذاب و دیدنی را شاهد بودیم.وی در مورد نتایج ملی پوشان 
ایرانی در این مسابقات گفت: کسب سه نشان برنز نمی تواند نتیجه قابل قبولی باشد و آن 
را نمی توان به حساب بدشانسی گذاشت. تغییر مداوم مربی، سیستم تمرینات و خیلی از 
مسایل دیگر از جمله دور بودن نفراتی چون معمتد، عبداللهی و تاجیک از میدان مسابقه 
در کسب این نتایج  دخیل بود. سرمربی ایرانی چین تایپه با تاکید دوباره به امتیاز باالی 
رقابت های منچستر گفت: رقابت های قهرمانی آس��یا تنها 40 امتیاز دارد ، ولی این 
مس��ابقات به خودی خود 80 امتیاز دارد و از دست دادن چنین فرصت بزرگی خیلی 
سخت است و نمی توان به سادگی این عقب افتادن را جبران کرد. مهاندوست ادامه داد: 
تکواندوی  ایران به سطحی رسیده بود که در مسابقات مختلف تکواندوکاران از مقابله 
با ایرانی ها واهمه داشتند ولی اکنون این ترس در حال ریختن است. نباید اجازه دهیم 
 صالبت تکواندو ایرانی شکسته شده  و تکواندوکاران خارجی از قرعه مبارزه با ایرانی ها

 خوشحال شوند.

      اظهارات ورزشی



 آغاز ثبت نام عمره مفرده 
زوج های جوان 

مديركل حج و زيارت چهارمحال و بختي��اري از آغاز ثبت نام عمره 
زوج های دانش��جو در اس��تان خبر داد و گفت: ثبت نام از زوج های 
جوان متقاضی اعزام به عمره مفرده تا 1دی ماه ادامه خواهد داشت.

يوس��ف آقابزرگی به ش��رايط و نحوه ثب��ت نام متقاضيان اش��اره و 
خاطرنشان كرد: زوج های جوانی كه تاريخ عقد آن ها از نيمه دوم 91 
 ziarat.haj.ir تا نيمه اول 92 است می توانند با مراجعه به سايت

اقدام به ثبت نام اينترنتی كنند.

 ذخیره سازی سه قلم کاالی اساسی
 در چهار محال و بختیاری

مدير عامل غل��ه و خدمات بازرگانی چهار مح��ال و بختياری گفت: 
 سه قلم كاالی اساسی در چهار محال و بختياری ذخيره سازی شده

 است.
محس��ن ضيائی اظهار داش��ت: ش��کر، برنج و روغن خام ازكاالهای 

اساسی است كه در انبار های اين استان ذخيره سازی شده است.
وی تصريح كرد: كارخانه قند هفشجان تنها واحد فعال در اين استان 
است كه قند و شکر را تامين كرده و به خارج از استان نيز آن را صادر 

می كند.

 تاالب سولقان
 با بارش های اخیر احیا شد

فرماندار شهرس��تان كيار گف��ت: با بارش های اخير تاالب خش��ک 
 ش��ده س��ولقان احيا ش��د.رضا طاهری با بيان اين كه اين تاالب در 
سال های گذشته بر اثر كمبود بارش ها خشک شده بود، خاطرنشان 
كرد: پس از بارش های فراوان روزهای اخير، تاالب س��ولقان ناغان 
 كه س��ال ه��ای متوالی بر اث��ر كاهش بارندگی خش��ک ش��ده بود

احيا شد.
طاهری با اش��اره به اهميت اين تاالب، اظهارداش��ت: 500 هتکار از 
باغات و تاكستان های شهر ناغان به واس��طه تاالب سولقان آبياری 

می شوند.

 استقرار 300 نیروی راهداری
در محورها

معاون راهداری اداره كل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال و بختياری 
گف��ت: در حال حاض��ر 300 ني��روی اكي��پ راهداری ب��ه صورت 

شبانه روزی در محورهای مواصالتی استان مستقر هستند.
 ش��هرام نديمی اظهار داش��ت: ب��ا توجه ب��ه موقعي��ت جغرافيايی 
چهارمحال و بختياری، اين اس��تان دارای زمستان های بسيار سرد 
و برفی است، كه اين مساله تردد در جاده های مواصالتی استان را در 
فصول سرد سال با مشکالتی مواجه كرده است.وی افزود: برای ارايه 
خدمات جاده ای و بازگشايی محورهای مواصالتی در برخی از نقاط 

استان 37 اكيپ راهداری مستقر شده است.

اخبار کوتاه

معاون توليد و بهبود توليدات دامی سازمان جهاد كشاورزی استان چهارمحال و بختياری از صدور 
مجوز برای احداث واحدهای پرورش دهنده مرغ تخمگذار در استان خبر داد.برزو هيبتيان اظهار 

داشت: در حال حاضر سه واحد فعال پرورش دهنده مرغ تخمگذار در استان فعاليت می كند.
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تحول اداری

راه اندازی پایگاه اطالع رسانی 
جذب سرمایه گذار 

اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اری گف��ت: راه ان��دازی 
پايگاه اطالع رسانی جذب س��رمايه گذار و تسهيل صدور 
مجوز س��رمايه گذاری در چهارمحال و بختياری از سوی 
دستگاه های اجرايی استان ضرورت دارد.قاسم سليمانی 
دش��تکی اظهار داش��ت: راه اندازی پايگاه اطالع رسانی 
جذب سرمايه گذار و تسهيل صدور مجوز سرمايه گذاری 
در چهارمحال و بختياری از س��وی دستگاه های اجرايی 

استان ضرورت دارد.
وی افزود: دستگاه های اجرايی عضو ستاد سرمايه گذاری 
بايد تا دو ماه آينده ب��ا راه اندازی پايگاه اطالع رس��انی، 
اطالعات مورد نياز را به طور شفاف، قانون مند، گره گشا و 

با تفسير مثبت در اختيار سرمايه گذار قرار دهند.
س��ليمانی دش��تکی افزود: ادارات كل مناب��ع طبيعی و 
حفاظ��ت محيط زيس��ت و ش��ركت های آب منطقه ای، 
 توزي��ع ني��روی ب��رق، گاز و ش��هرک های صنعت��ی 
چهارمحال و بختياری بايد هر چه س��ريع تر نس��بت به 
راه اندازی اين پاي��گاه اقدام كنند.اس��تاندار چهارمحال 
و بختي��اری تصريح ك��رد: س��رمايه گذاران می توانند با 
مطالعه كامل اطالعات مربوط به ضوابط س��رمايه گذاری 
از طريق پايگاه های اطالع رسانی دس��تگاه های اجرايی 
مختلف و با اشراف كامل برای س��رمايه گذاری در استان 
اق��دام كنند.وی گف��ت: دس��تگاه های اجراي��ی مرتبط 
بايد با ص��دور مج��وز س��رمايه گذاری در چهارمحال و 
 بختياری، تنگ نظری و مانع تراشی را كنار گذاشته و در

آيين نامه ها به دنبال هموار كردن راه سرمايه گذار بوده تا 
با در اختيار قرار دادن اطالعات شفاف برای سرمايه گذاران 
شاهد شکوفايی سرمايه گذاری در استان باشيم.سليمانی 
دش��تکی خاطرنش��ان كرد: چهارمح��ال و بختياری در 
بخش های مختلف كشاورزی و صنعتی ضعيف بوده و بايد 
با هموار كردن راه سرمايه گذاری به توليد و رونق اقتصادی 

استان كمک شود.

فرخ شهر سومين شهر بزرگ چهارمحال و بختياری است كه مردم 
آن به خاطر نبود دفتر خدماتی پليس+10)خدمات الکترونيک 
انتظامی( مجبور به سفر به ش��هرهای ديگر برای انجام كارهای 

خود هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهر فرخ شهر يکی از شهرهای تاريخی 
و قديمی استان چهارمحال و بختياری است كه در ورودی استان 

از سمت استان اصفهان قرار دارد.
اس��تان  پ��ر جمعي��ت  از ش��هرهای  يک��ی   اي��ن ش��هر 
 چهارمح��ال و بختياری اس��ت كه بع��د از ش��هركرد و بروجن 
پر جمعيت ترين ش��هر استان است، اين ش��هر يکی از شهرهای 
فرهنگی استان نيز به شمار می رود و بسياری از فرهنگيان استان 

ساكن اين شهر هستند.
شهر فرخ ش��هر چندی است كه دارای بخش��داری شده و دارای 

روستاهای تابعه است.
دفات��ر خدم��ات الکتروني��ک انتظام��ی) پلي��س+10( دفاتری 
هستند كه بسياری از خدمات انتظامی مردم را از جمله تعويض 
گواهينامه، پيگيری كارت س��وخت، اطالعات اقتصادی خانوار، 
خالفی خودرو و... ارايه می دهند و هدف اصل��ی راه اندازی اين 
دفاتر ارايه اين خدمات به صورت آسان و راحت برای مردم است.

هم اكنون يکی از مشکالت مهم شهر فرخ شهر با توجه به جمعيت 
آن نداشتن دفتر پليس+ 10 است و بسياری از خدماتی كه توسط 

اين دفاتر همچون گذرنامه، گواهينامه، يارانه، خدمات اماكن و... 
ارايه می شود در اين شهر ارايه نمی شود و مردم مجبور هستند 
به شهرهای ديگر استان مانند: ش��هركرد، بروجن و... سفر كنند 

ومتحمل مخارج شوند.
  همچنين مردم روس��تاهای تابعه بخش فرخ ش��هر نيز به علت 
 نبود دفتر پليس+10 در مركز بخش دارای مش��کالت بس��ياری 
در اين خصوص هستند و مجبور هستند برای گرفتن خدمات اين 

دفاتر مسافت های زيادی را طی كنند.
يکی از بازاريان ش��هر فرخ ش��هر در اين خصوص گفت: بسياری 
از مراجع��ه كنن��دگان دفات��ر پليس + 10 در ش��هر ش��هركرد 
فرخ ش��هری هس��تند و مردم فرخ ش��هر مجبور هس��تند برای 
گرفت��ن خدمات به ش��هر ش��هركرد برون��د و كاره��ای خود را 
 در دفاتر ش��هر ش��هركرد و يا ش��هرهای ديگ��ر از جمله بروجن

 انجام دهند.
رش��يد ش��اهرخ ادام��ه داد: فرخ ش��هر س��ومين ش��هر بزرگ 
اس��تان اس��ت و دفتر پليس +10 ندارد و اين در حالی است كه 
ش��هرهايی كه جمعيت آن ها كمتر است دارای دفتر پليس+10 
 هس��تند و م��ردم اين ش��هر ب��رای گرفت��ن خدمات مش��کلی

 ندارند.
 وی اذع��ان داش��ت: ض��رورت دارد مس��وولين در خص��وص

 راه اندازی دفتر خدماتی پليس +10 در ش��هر فرخ ش��هر توجه 

 وي��ژه ای داش��ته باش��ند و اقدام��ات الزم را در اي��ن خصوص
 انجام دهند.

راه ان�دازی دفتر خدماتی پلیس + 10 در ش�هر فرخ 
شهر مورد توجه قرار گیرد

عضو شورای اسالمی شهر فرخ ش��هر نيز در اين خصوص گفت: 
ش��هر ف��رخ ش��هر ش��هری 
 تاريخ��ی و قديمی اس��تان

 چهارمحال و بختياری است 
و دارای س��وابق فرهنگ��ی 

بسياری است.
ادام��ه  كاوه  حس��ين 
 داد: ش��هر ف��رخ ش��هر در

 رده های ف��ارغ التحصيالن 
دانش��گاهی، دان��ش آم��وز، 
فرهنگ��ی، ش��اعر، هنرمند 
و... از ش��هرهای پيش��تاز در 
اين اس��تان اس��ت و چندی 
 اس��ت دارای بخشداری شده 

است.
ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
خدمات��ی دفت��ر   نب��ود 

 پلي��س+ 10 در اين ش��هر، 
 ادامه داد: يکی از ضرورت های مهم در اين شهر راه اندازی دفتر 
 خدمات��ی پلي��س + 10 اس��ت ك��ه باي��د م��ورد توج��ه ق��رار 

گيرد.
  عضو ش��ورای اس��المی ش��هر فرخ ش��هر با اش��اره به اس��اس 
راه اندازی دفاتر پليس+ 10 ، اذعان داشت: انجام و آسان گرفتن 
خدمات هدف اصل��ی راه اندازی اين دفاتر ب��وده و بايد مردم در 
 كنار محل سکونت خود خدمات را به راحتی دريافت كنند و اين

 در حالی است كه مردم شهر فرخ شهر به علت نبود دفتر خدماتی 
 پليس+10 به ش��هرهای ديگر اس��تان س��فر  وخدمات دريافت

 می كنند كه اي��ن مهم دريافت خدمات را برای مردم اين ش��هر 
سخت تر كرده است.

حس��ين كاوه اذعان داش��ت: راه ان��دازی دفتر پلي��س+10 در 
شهر فرخ شهر ضروری اس��ت و می تواند بس��ياری از مشکالت 
م��ردم را در رف��ت و آمد ب��ا توجه به آب و هوای س��رد اس��تان 
 حل كن��د و همچنين اش��تغال را در اين ش��هر ب��رای تعدادی

 فراهم نمايد.

سومین شهر بزرگ  استان  دفتر پلیس+ 10 ندارد 

سفر مردم به شهرهای دیگر برای گرفتن خدمات

فرخ شهر سومین 
شهر بزرگ استان 
است و دفتر پلیس 

+10 ندارد و این 
در حالی است 

که شهرهایی که 
جمعیت آن ها کمتر 

است دارای دفتر 
پلیس+10 هستند

صدور مجوز برای واحدهای پرورش دهنده مرغ تخمگذار 
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا

862آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف 
ماده  اجرای  ودر  گردیده  صادر  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  مستقردراداره 
های  روزنامه  طریق  از  روز   15 ی  فاصله  به  نوبت  دو  در  مذکور  3قانون 
آراء  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می  آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
واز  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  خودرا 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره 
ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
حسین  آقاي   –  92/08/25 مورخ   139260302021000717 شماره  1-رای 
از  قسمتی  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  عبدالکریم  فرزند  زواره   ریحانیان 
از پالک 1209 فرعی واقع در زواره 16  بر روی قسمتی  احداثی  یکبابخانه 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 78/17  

متر مربع خریداری رسمی ازجمیله یوسف زاده اکار زواره.
فاطمه  خانم   –  92/08/25 مورخ   139260302021000718 شماره  رای   -2
از  قسمتی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  باقر  فرزند  زواره  طحان  جاللی 
از پالک 1209 فرعی واقع در زواره 16  بر روی قسمتی  احداثی  یکبابخانه 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 78/17  

متر مربع خریداری رسمی ازجمیله یوسف زاده اکار زواره.

رضا  آقای   –  92/08/25 مورخ   139260302021000719 شماره  رای   -3  
اعالمی زواره فرزند حبیب اله ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 5377 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 231/10 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از ابوذر 
آقای  صادقی 4- رای شماره 139260302021000720 مورخ 92/08/25 – 

قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  حسن  فرزند  قاسمی  حسین 
ازپالک1802 فرعی واقع درزواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

السادات  فاطمه  از  به مساحت 184/50 متر مربع خریداری رسمی  اصفهان 
احسانی طبائی زواره.

5- رای شماره 139260302021000721 مورخ 92/08/25  – خانم صدیقه 
جاللی فرزند اسماعیل سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالکهای 2337 و2338 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان 
مربع  متر   198/92 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 

خریداری رسمی از زهره عرب لودریچ.
حسن  آقای   –  92/08/25 مورخ   139260302021000722 شماره  رای   -6
جاللی فرزند اسماعیل  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالکهای 2337 و2338 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان 
مربع  متر   198/92 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 

خریداری رسمی از اسماعیل جاللی.
7- رای شماره 139260302021000723 مورخ 92/08/25 - آقای محمدرضا 
رسولی امیرآبادی فرزند دخیل ششدانگ یکبابخانه در حال ساخت احداثی بر 
روی قسمتی از پالک 2335 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 153  متر مربع خریداری رسمی از علیرضا 

ابراهیمی زواره.

خانم محبوبه  8- رای شماره 139260302021000724 مورخ 92/08/25 – 
سادات حسینی حبیب آبادی فرزند سیدکمال ششدانگ یکبابخانه احداثی بر 

روی قسمتی از پالک 1776 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 121  متر مربع موروثی از طرف مریم 

شاهمرادی وخریداری رسمی از سیدکمال حسینی حبیب آبادی وسید حسن 
حسینی حبیب آبادی و مهناز حسینی حبیب آبادی.

زینب  خانم   –  92/08/27 مورخ   139260302021000757 شماره  رای   )9
یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  عباس  فرزند  زواره  حداد  صادقی 
اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   2103 پالک  از  قسمتی  برروی  احداثی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 212/38 متر 

مربع خریداری عادی از ابوذر صادقی حداد زواره.

تاریخ انتشار نوبت اول:    1392/09/12                    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/09/27                                                                                         

   ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره           

تغییرات 

878  شماره 103/92/1922/29 تغییرات ذیل در شرکت سدید برش اسپادانا 
) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 40362 و شماره ملی 10260580431 
که به استناد نامه شماره 103/92/2316/140 مورخ 92/9/7 اداره ثبت شرکت 
برابر صورت جلسه مجمع عمومی  و  اصفهان  تجاری  غیر  و موسسات  ها 
فوق العاده مورخ 92/8/26 به عمل آمده است . 1- پرونده شرکت به خمینی 
یافته و ذیل شماره 1179/بتاریخ 92/9/25 دفتر ثبت شرکتهای  انتقال  شهر 
این اداره به ثبت رسیده است ومرکز شرکت از آدرس قبلی به خمینی شهر 
سه راهی آتشگاه بلوار الغدیر کیلو متر 2  روبروی قلعه امیریه به کد پستی 
8437111111 انتقال یافت. رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر علی رحیمی 

صدور سند مالکیت 
877 شماره 92/5314/33/و آقای عبداله قربی نهوجی مدعی شده است که 
فرعی   7191 از  تفکیک شده   154 پالک شماره  خانه  مالکیت ششدانگ  سند 
6724 واقع در دهستان گرمسیر اردستان یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان 
که در صفحه 207 دفتر 177 امالک ذیل ثبت 7683 بنام نامبرده فوق ثبت و 
ذیل  نامبرده  از طرف  از ششدانگ  دانگ مشاع  تمامی سه  و  صادر گردیده 
سندرسمی شماره 41961 مورخه 88/1/15 به غیر انتقال شده و سند مالکیت 
آن در اثر موریانه خوردگی غیر قابل استفاده شده چون درخواست صدور 
سند مالکیت نموده طبق ماده120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 

می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 
شدم الف: 398 خیراله عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

فقدان سند مالکیت 
876 شماره 103/92/613/347 آقای حمید رضا قمی طبق وکالتنامه شماره 
165 بتاریخ 88/8/12 فرزند محمد علی  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شده که سند مالکیت سه 
شماره  پالک  موشان   و  مشجر  باغ  قطعه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهارم 
1050/1) یک و یک هزارو پنجاهم ( فرعی  واقع در دشت آله جوشقان  بخش 
12 کاشان  که در صفحه 142 دفتر 14 امالک ذیل ثبت 1851 بنام قدمعلی 
قالی باف فرزند ابراهیم  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بنا به اظهار متقاضی 
به علت اسباب کشی منزل  مفقود شده است  چون درخواست صدور المثنی 
نامه  آیین    120 ماده  تبصره اصالحی  طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت  سند 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
این  انتشار  تاریخ  از  باشد  می  نزد خود  مالکیت  با وجود سند  مزبور  ملک 
مدارک  با  کتبا  را  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  باین  لغایت 10 روز  آگهی 
واخواهی  و عدم وصول  مذکور  انقضا مدت  نماید در صورت  تسلیم  مثبت 

صدور  در  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  ارائه  بدون  واخواهی  وصول  یا  و 
 سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد کفیل ثبت اسناد و امالک

 جوشقان 

ابالغ اجرائیه

بایگانی: 9102485/2  پرونده: 9100400200401004/1 شماره  882 شماره 
شماره ابالغیه: 139205102004002744 بدینوسیله به نصرت موذنی طرقی 
فاقد آدرس  در متن سند رهنی ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 
بستانکار   ، اصفهان   167 شماره  خانه  دفتر  در  تنظیمی   1386/5/3-5107
االئمه  محبان  صنعتی  تعاونی  شرکت  علیه  طرقرود  شعبه  صادرات  بانک 
طرقرد و مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 
2082500000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 2040621780 ریال بابت سود 
و 1026986 ریال بابت خسارت روزانه از تاریخ 91/10/12 تا روز وصول 
و حق الوکاله 5000000 ریال بدهکار می باشید  لذا طبق ماده 18 آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی  مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه 
ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در  اجرائیه 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 
بنا  ننمائید  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت 
دانگ  تمامت شش  وثیقه  مورد  تمامی  ارزیابی  از  بستانکارپس  تقاضای  به 
اصلی   138 شماره  از  شده  مجزی  فرعی   29301 پالک  زمین  قطعه  یک 
مفروز از پالک 110 فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش 12 ثبت تهران  و 
 بانضمام شش  دانگ خانه قطعه دوم شرقی پالک 25213 فرعی از 138 اصلی
ثبت  واقع در بخش 12  فرعی مرقوم اصلی مذکور  از  مانده   مفروز وباقی 
ارزیابی قطعیت  تاریخ  از  ماه  دو  مدت  ظرف  حداکثر  آن  قطعیت   تهران 

دولتی  حقوق  و  مرتهن  مطالبات  وصول  به  نسبت  مزایده  برگزاری  با   و 
نخواهد  منتشر  دیگری  آگهی  مزایده  آگهی  جز  و  شد  خواهد  اقدام   
رسمی اسناد  اجرای  اداره  رئیس   – اسدی   10227 الف:  .م   شد 

 اصفهان 

ابالغ اجرائیه

بایگانی: 9200783/2  881 شماره پرونده: 9204002127000035/2 شماره 
باقری  محمد  آقای  به  بدینوسیله   139205102004002743 ابالغیه:  شماره 
خرزوقی ساکن اصفهان دولت آباد روستای خرزوق کد پستی 8138986311 
بدهکار پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی 
مورخ   32499 شماره  رهنی  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  نگردیده    واقع 
-1387/12/18 تنظیمی در دفتر خانه شماره 145 شهرضا ، بستانکار بانک 
کشاورزی شعبه شهرضا وعلیه حسنعلی خراجی و غیره  مبادرت به صدور 
اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 3453949317 ریال تا تاریخ 
تا روز وصول بدهکار می  به بعد روزانه 1886666 ریال  از آن  92/3/6 و 
آن  به  سندرهنی  مفاد  طبق  نیز  پرداخت  روز  تا  تاخیر  خسارت  که  باشید  
اضافه می گردد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی  مراتب 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و 
ابالغ شده محسوب می  اجرائیه  انتشار آگهی در روزنامه  از  منتشر و پس 
گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکارپس از ارزیابی 
تمامی مورد وثیقه تمامت شش دانگ یک قطعه زمین پالک 76/61 مجزی شده 
از شماره 76/5 که از قریه مهیار 76 اصلی مجزی گردیده بدون حق الشرب 
واقع در بخش یک بخش ثبتی اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو 
ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات 
دیگری  آگهی  مزایده  آگهی  جز  و  خواهدشد   اقدام  دولتی  حقوق  و  مرتهن 
منتشر نخواهد شد  .م الف: 10228 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان 

مزایده اموال غیر منقول ) اسنادرهني (

883بر اساس پرونده  اجرائی به شماره بایگاني 8700058 تمامت ششدانگ 
واقع  ازدواصلي  فرعي  هزاروششصدونودوهشت  شش  شماره  ثبتی  پالک 
ونوزده  دویست  مساحت  به  پالک  شهرضا  ثبتی  یک  بخش  آباد  درفضل 
با  امالک  ودفاتر215،208،413  صفحات511،262،244  ثبت  مورد  مربع  متر 
8متری  کوچه  به  ودیواریست  23/5متردرب  طول  ذیل:شمااًلبه  اربعه  حدود 
مانده  باقی   2  –  1652  /  1 دیوارپالک  به  متردیوار  طول13/5  به  شرقًا 
به  اول  2  غربًا   /  1853 زمین  به  13/60متردیواریست  طول  به  جنوبًا 
به کوچه  پنجاه سانتیمتردیواریست  به طول  به طورپخ  طول 12/65متردوم 
ثبت  آقاپور)بالسویه(  بگی وبهشته  نام نسیم  نداردبه  ارتفاقی  احداثی حقوق 
و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 16170 مورخ 6 / 6 
قرار  ملی شعبه مرکزی شهرضا  بانک  در رهن  نامبردگان  ازطرف   1385 /
گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده 
قانون اصالح  باستناد  بستانکار  بانک  به درخواست  اجرائیه  ابالغ  از  و پس 
مذکور  پالک  مربوطه  اصالحی  نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده 
مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا 
وارزیابی  بدین شرح توصیف  دادگستری  ارزیابی کارشناس رسمی  وبرگ 
219مترمربع  دارای  مسکونی  منزل  یک  صورت  به  بازدید  گردید.مورد 
عرصه و290مترمربع اعیانی شامل زیرزمین وطبقه همکف باپارکینگ ونیم 
ونمای  بتنی  آهن وقسمتی  قسمتی  آجری وسقف  بادیوارهای  طبق وسرپله 
بیرونی باآجرنما وسیمان زنی وسطوح داخلی گچ کاری ورنگ آمیزی شده 
وسرویس بهداشتی وآشپزخانه کامل ودرب های بیرونی پروفیل فلزی احداث 
گردیده ودارای مشترکات آب وبرق وگاز می باشد. به مبلغ 780000000ریال 
وموردوموردمزایده  است.  گردیده  ارزیابی   ) ریال  هفتصدوهشتادمیلیون   (
صبح   9 ازساعت  که  مزایده  جلسه  در  باشد  مي  فاقدبیمه  بانک  اعالم  طبق 
الی 12 روزچهارشنبه مورخ 92/10/25 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
با  مزایده  روز  .چنانچه  میرسد  فروش  به  مزایده  طریق  میگردد.از  تشکیل 
تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
( شروع  ریال  ) هفتصدوهشتادمیلیون  ریال  از 780000000  میگردد.مزایده 
میشود  فروخته  باشد  که خریدار  به هر کس  پیشنهادي  قیمت  باالتربن  وبه 
آدرس:شهرضا  به  مزایده  مورد  از  جلسه  تشکیل  از  قبل  میتوانند  طالبین 
خیابان استقالل فرعی 6پالک 22 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که 
کلیه هزینه های قانونی اعم ازمالیات دارائي وعوارض شهرداری وبدهی های 
مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازتاتاریخ مزایده وکلیه هزینه 
مزایده  برنده  عهده  بر  متعلقه  هاي  سندوسایرهزینه  انتقال  به  مربوط  های 
میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده روددر تاریخ 1392/09/27 چاپ 
محمدمهدي   – شهرضا  اسنادرسمي  واحداجراي  مسئول  میشود.   ومنتشر 

یوسفیان

ابالغ اجرائیه

880 شماره پرونده: 9204002003000219/1 شماره بایگانی: 9200389/2 
رسول  آقای  به  بدینوسیله   139205102003002127 ابالغیه:  شماره 
شماره  و   1286299705 ملی  شماره  به  حسین  محمد  فرزند  سلجوقیان 
اصفهان  اتومبیل  بورس   ، هاتف  خیابان  اصفهان   ساکن    32 شناسنامه 
مبلغ  وصول  جهت  اصفهان  زینبیه  شعبه  قوامین  بانک  که  شود  می  ابالغ 
150000000 به استناد چک شماره 577/330828 عهده بانک صادرات علیه 
شما اجرائیه صادر نمو ده و پرونده اجرائی به کالسه 9200389/1 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 92/3/30 مامور پست ، محل اقامت 
طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا   ، نشده  شناخته  سند  متن  شرح  به  شما 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی 
ابالغ  روز  که  آگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه  و  شود  می 
محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 
 جریان خواهد یافت . م الف: 10116 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی

 اصفهان



راه های تمرکز در دوران سالمندی

چاقوی ذهن خود را تیز کنید

روان شناسان اعتقاد دارند وقتی در زندگی روی افکار منفی متمرکز 
شوید، کم کم زندگی تان تلخ و پر از فشار روانی می شود و همه آن افکار 

منفی در زندگی واقعی برایتان تجسم می یابد.
می خواهی خودت را به اتوبوس��ی که آماده حرکت اس��ت برسانی، 
اما پاهایت مثل س��ابق تو را به اتوب��وس نمی رس��اند. وقتی هم که 
 اتوبوس بع��دی بیاید، باید ب��ه زور خودت را از پله ه��ای بلند آن باال 

بکشی.
از در خانه خارج شده ای اما کلید را فراموش کرده ای و نمی دانی چه 
باید بکنی.عینک روی چشمت اس��ت، اما نیم ساعت است دنبال آن 
می گردی.دلت می خواهد همچنان خیار بخوری که خرت خرت صدا 

کند، اما دندان عاریه های لعنتی نمی گذارند.
هر یک از دوستانت را که می شناختی یا مرده اند یا زمینگیر شده اند 

یا فرسنگ ها با تو فاصله دارند.
فکر می کنی دیگر هیچ وقت پسرت را که در خارج است نخواهی دید 

و تو را فراموش کرده است.
همسرت سال هاس��ت فوت کرده و تو پیر ش��ده ای و فرصت ازدواج 

مجدد را از دست داده ای.
در مورد هر جایی از بدنت که بپرسند، می گویی درد می کند.همه این 
دردها تو را در سال های سالمندی به مردی پر از استرس با اعصابی 
خرد تبدیل کرده است که حوصله هیچ کس را نداری، اما آیا دنیا به 

همین بی رحمی است؟
فکر شما، خود شماست

روان شناسان اعتقاد دارند وقتی در زندگی روی افکار منفی متمرکز 
شوید، کم کم زندگی تان تلخ و پر از فشار روانی می شود و همه آن افکار 

منفی در زندگی واقعی برایتان تجسم می یابد.
به طور میانگین هر فرد روزانه هزاران فک��ر دارد که 80 درصد آن ها 
منفی است. حال تصور کنید چگونه این افکار روی بدن اثر می گذارد 
 و به طور نیمه خ��ودآگاه و منف��ی الگوهای فکری و رفتاری ش��ما را 
تحت تاثیر قرار می دهد. ماجرای قطره های آب را که شنیده اید. هر 
قطره آب وقتی در مع��رض صداهای ناهنجار قرار می گیرد ش��کلی 
نابهنجار پیدا می کند و وقتی در معرض نوای موسیقی دوست داشتنی 
و صداهای مالیم قرار می گیرد شکلی متناسب به خود می گیرد. روح 

و روان ما نیز همین طور است.
پس اگر می خواهید زندگی شیرینی را ادامه دهید، در اوقات بیکاری 
از فکر کردن به خاطرات بد دوری، به موفقیت ها و نکات مثبت زندگی 

فکر کرده و آن ها را با خود تکرار کنید.
من عصبانی ام

»شاید درست نباشد، اما من ش��اکی ام. چرا مرا در شصت سالگی که 
احترام و عزتم سر جایش بود، پیش خودش نبرد و گذاشت این طور 

خفت بکشم؟«
این را مصطفی خان سالمند هشتاد س��اله با عصبانیت می گوید که 
فوت همسر و سه فرزندش را دیده، همه چیز را در زلزله از دست داده 

و تنها و گوشه گیر از همه چیز این سال ها، ناراضی و عصبانی است.
روان شناس��ان معتقدند عصبانی��ت توانایی ما را برای خوش��حالی 
 از بین می ب��رد، زی��را عصبانیت و خوش��حالی در تضاد ب��ا یکدیگر 

هستند.
عصبانی��ت، ش��ما را من��زوی می کن��د و باع��ث از دس��ت دادن 
مهارت های اجتماعی، س��ازش و مصالحه می ش��ود و دیگر روابط را 
نیز در مع��رض خطر قرار می دهد، در حالی که ش��ما در س��ال های 
 س��المندی بیش از هر وقت دیگر به این ابزاره��ای روابط اجتماعی

 نیاز دارید.
شما راهی طوالنی را پشت سر گذاش��ته اید، اما اگر به راه پیش روی 
خود نگاه کنید، خیلی از ناراحتی هایتان بی ارزش می شود.آیا این که 
همسایه فرش خود را توی حیاط تکانده بود، ده سال دیگر هم برای 

شما مهم است؟
اگر کس��ی در صف نان از ش��ما جلو بزند چه طور؟ حاضر هس��تید 
چند دقیقه انتظار را با سالمت  و خلق خوش خود عوض کنید؟ فکر 
کنید یک نفر می گوید: حاضری 5 دقیقه ب��ه تو وقت بدهم و لبخند 
 روی لبت و آرامش ذهنت را با خش��م و عصبانیتی که یک س��اعت

 باقی می ماند، عوض کنم؟
ش��ما چه پاس��خی می دهید؟ بعید می دانم با او موافق باشید و این 
معامل��ه را انجام دهید. پ��س با خود نی��ز چنین معامل��ه ای نکنید.
 خودتان را جای طرف مقابل تان بگذارید و س��عی کنید مثل او فکر

 کنید.
  ش��اید چاره دیگری نداش��ته اس��ت ی��ا بهتری��ن راه را نتوانس��ته

 انتخاب کند. وقتی ناراحت و عصبانی می شوید به آرام ترین و بهترین 
خاطرات خود فکر کنید.

فکر بد دور
حاال تمام ذهن ت��ان را از فکره��ای منفی پاک کنید. برای ش��روع 
موقعیت هایی را که در آن، افکار منفی تان نسبت به خود یا دیگران در 
شما فعال می شود، ترک کنید. به دنبال دالیلی باشید که نشان دهد 
افراد از قضاوتی که درباره آن ها می کنید مبرا و انسانی بهتر از آنچه 

فکر می کنید، هستند.
 با منفی باف ها نشس��ت و برخاس��ت نکنید و به جای آن به کارهای 

مورد عالقه و ارتباط با افراد مثبت اندیش بپردازید.
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دانستنی

خواندنی 

محققان آامریکایی دس��تگاه مغناطیسی س��اخته اند که از 
قابلیت کاهش و یا توقف سردردهای میگرنی برخوردار بوده 

و به زودی تجاری سازی آن آغاز می شود.
 کریس��تی فورمن مدیر دفت��ر ارزیاب��ی دس��تگاه در مرکز 
دستگاه ها و سالمت رادیولوژیکی در س��ازمان غذا و داروی 
امریکا اظهار داشت: سردردهای میگرنی به عنوان سردردهای 
دارای ضربان در یک قسمت از سر شناسایی می شود که تهوع 

و حساسیت به نور و صدا را به دنبال دارند.
یک س��ردرد میگرنی اگر درمان نش��ود بین 4 تا 72 ساعت 
ادامه دارد. این س��ردردهای ناتوان کننده حدود 10 درصد 
 از مردم سراس��ر دنیا را تحت تاثیر قرار می ده��د و در زنان 
 سه برابر بیش��تر از مردان است. حدود یک س��وم مردم دنیا 
با تجربه میگرن یک حالت خاص را تجربه می کند، این حالت 
حس تصویری یا اختالل حرکتی اس��ت که درست پیش از 

حمله میگرن ایجاد می شود.
فورن طی بیانیه ای گفت: میلیون ها نف��ر از مردم از میگرن 
رنج می برند و این دس��تگاه جدید نش��ان دهنده یک گزینه 

درمانی تازه برای برخی از بیماران میگرنی است.

این دس��تگاه ک��ه » Cerena TMS« ن��ام دارد، با تجویز 
پزش��ک پس از آغاز درد مرتبط با سردردهای میگرنی مورد 
استفاده قرار می گیرد. بیمار باید با استفاده از هر دو دستش 
دستگاه را در پشت سر خود نگاه دارد و دکمه ای را برای آزاد 
کردن یک پالس انرژی مغناطیس��ی به منظور شبیه سازی 
قشر پس سر در مغز فشار دهد این امر می تواند درد را متوقف 

کرده و یا کاهش دهد.

س��ازمان غذا و داروی امریکا یک آزمایش بالینی روی 201 
نفر از بیماران��ی انجام داد ک��ه س��ردردهای میگرنی آن ها 
بین متوسط تا ش��دید در جریان بود، این افراد در 30 درصد 
میگرن های خود دچار حالت خاصی می شوند که با یک حس 
تصویری و اختالل حرکتی همراه اس��ت. از افراد این تحقیق 
113 نفر هنگام وجود درد میگرن با این دستگاه درمان شدند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که 38 درصد از 113 نفر که 
از این دستگاه استفاده کردند 2 ساعت بعد کامال بدون درد 
بودند که این میزان در مقایسه با 17 درصد بیمارانی قرار می 
گیرد که در گروه کنترل قرار دارند. پس از 24 ساعت حدود 
34 درصد از کارب��ران دس��تگاه » Cerena TMS«کامال 
 از درد ره��ا ش��ده بودند که این می��زان در گ��روه کنترل به

 10 درصد رسید.
بیمارانی که فلز در س��ر، گردن و یا قس��مت باالی بدن خود 
دارند که توس��ط مغناطیس جذب می ش��ود و یا دارای یک 
دستگاه پزشکی چون دستگاه تنظیم ضربان قلب و یا محرک 
 عمیق مغزی دارن��د ،نمی توانند از این دس��تگاه اس��تفاده

 کنند.

ساخت دستگاهی جدید برای کاهش سردردهای میگرنی

عکس نوشت

تفریح مورد عالقه 
برخی از افغان ها 
)کابل(

روی کره زمین موزه و سیاحت گاه های بسیاری وجود 
دارد که برخی از آن ها برای انسان ها آزاد و برخی دیگر 
ممنوع ش��ده اند. در میان مکان های ممنوعه نقاطی 
وجود دارد که بس��یار جالب و ش��گفت انگیز هستند 
ولی هیچ کس حق ورود به  آن ها را ندارد و تنها افراد 
خاصی می توانند زمان خود را در این غارها بگذرانند. 

 Lascaux غارهای 
این مجموعه غار که در   
فرانسه واقع شده است 
یک��ی از نقاط بس��یار 
جال��ب روی زمین به 
حس��اب می آید. این 
غار دارای بیش از 900 
نقاشی ماقبل تاریخی 
است که دانشمندان، 
سن آن ها را 17 هزار و 300 سال تخمین زده اند. در 
این تصاویر می توان نمون��ه هایی ازحیوانات بزرگ یا 
شکارچی را مشاهده کرد که تنها از روی فسیل ها قابل 
شناسایی هستند. این غار از سال 1963 به روی عموم 
تنه��ا غ��ار  فض��ای  و  اس��ت  ش��ده   بس��ته 

هفته ای یک بار انسان ها را به خود می بیند. 

 جزیره پووگیا 
 در ش��مال ایتالی��ا و 
مابین ونیز و لیدو، یک 
جزیره ق��رار داد که با 
تم��ام سرس��بزی و 
طبیعت بکری که دارد 
ب��ر روی عموم بس��ته 
ش��ده اس��ت. در این 
جزی��ره که ب��ه گفته 
ایتالیایی ها نفرین شده اس��ت از گذشته تا چند دهه 
 پیش انس��ان های بیمار را نگهداری م��ی کردند. در

 س��ال های 1348 و 1630 میالدی که طاعون تمام 
اروپا را فرا گرفته بود و بخش اعظم��ی از ایتالیا نیز به 
این بیماری دچار ش��ده بودند این جزیره محلی شد 
برای نگهداری از بیماران و قرنطینه آن ها پس از پایان 
بیماری تمام اجس��اد سوزانده ش��د و خاکستر آن در 
جزیره باقی ماند. این جزیره پس از مدتی که خالی بود 
در سال 1922 بار دیگر مورد استفاده قرار گرفت ولی 
 ای��ن ب��ار ب��ه ی��ک مرک��ز بیم��اران ذهن��ی و 

دیوانه ها تبدیل شد. 

موزه امنیت ملی جیانگسو   
یکی از موزه های بسیار   
جال��ب ک��ه در چین 
س��اخته ش��ده است، 
موزه ملی جیانگسو نام 
دارد. این موزه محلی 
است که بس��یاری از 
اسناد و مدارک مربوط 
به چین از گذشته تا به 
امروز نگهداری می ش��ود و حتی بسیاری از ابزارهای 
جاسوسی و مدارک بسیار سری نیز در این موزه دیده 
می شود. البته نکته بس��یار مهم در مورد این موزه آن 
است که شما تنها زمانی می توانید وارد آن شوید که 
واقعا شهروند اصلی چین باش��ید.  در غیر این صورت 

ورود به این موزه ممنوع است. 

جزیره ممنوعه   
»نی هاوو«یکی از جزیره 
های بسیار زیبایی است 
ک��ه در هاوای��ی وجود 
دارد و هیچ چیزی روی 
آن دید نمی ش��ود. در 
حالی ک��ه بس��یاری از 
جزی��ره ه��ای دنی��ا به 
تفرجگاه تبدیل ش��ده 
اند، این جزیره اصلیت خود را حفظ کرده اس��ت و هیچ 
امکانات رفاهی یا حتی برقی روی آن دیده نمی شود. این 
جزیره البته یک ساختمان دارد که تمام انرژی خود را با 
استفاده از س��لول های خورش��یدی به دست می آورد. 
»الیزابت س��ینکلر« ای��ن جزی��ره را در س��ال 1864 
خریداری کرد و زندگی جالب��ی را روی آن آغاز کرد اما 
پس از مرگ او این جزیره به نوه اش رسید. نوه این خانم 
به جای گسترش جزیره سعی کرد آن را به حالت اولیه 
خود بازگرداند و طبیعت را بر آن حاکم کرد. این جزیره 
به روی همه بسته اس��ت و تنها اقوام این خانواده اجازه 
ورود به آن را دارند از این رو نام جزیره ممنوعه را به روی 

آن گذاشته اند. 

 معبد »ای گراند«
  ژاپن کشوری است که 
آن  در  ت��وان  م��ی 
معبدهای بسیاری را دید 
.ژاپنی ها معبد را محلی 
مق��دس  م��ی دانند و 
سعی می کنند تا از آن به 
بهترین نح��و محافظت 
کنند. معبد »ای گراند« 
مقدس ترین و مهمترین معبدی است که در ژاپن وجود 
دارد. این مجموعه از یک معبد بسیار مقدس به همراه 125 
معبد دیگر ساخته شده است و در یکی از بهترین مناطق 
ژاپن قرار دارد. هیچ کس به جز یک کشیش کامال تایید 
شده که عضوی از خانواده سلطنتی نیز باید باشد حق ورود 

به این ساختمان  را ندارد. 

 مکان های جالب
 اما غیر قابل بازدید
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هم��ه ما به 
خوب��ی می دانی��م 

ماهیان��ی ک��ه می خوریم در 
معرض آلودگی های حاصل از مواد سمی موجود در رودخانه ها، 
خلیج ها و اقیانوس ها هستند و مهمترین این ترکیبات سمی که 
توجه متخصصان بهداشتی را به خود جلب کرده جیوه است که 
باالترین میزان مسمومیت را در آبزیان دارد اما جیوه تنها ترکیب 
سمی نیست که جذب بدن آبزیان می شود.مطالعات جدیدی که 
در مجله »نیچر« منتشر شده نشان می دهد که مواد سمی ناشی از 

هضم زباله های پالستیکی نیز جذب بدن ماهیان 
و آبزی��ان دیگر می شوند.»چلس��ی 
محق��ق  راچم��ن«، 
دانش��گاه کالیفرنیا 
که ای��ن مطالع��ه را 
انج��ام داده می گوی��د: 
اقیانوس ه��ا در واق��ع ب��ه 

ب��رای تم��ام آالینده ه��ای فاضالب��ی 
شیمیایی حاصل از فعالیت های بشر تبدیل شده اند 
و عاقبت شاهد این هس��تیم که این زباله ها سر از زنجیره غذایی 
ما درمی آورند.س��الیان متم��ادی متخصصان بهداش��ت بر این 
باور بودند که مواد س��می ش��یمیایی از طری��ق طعمه هایی که 
آلوده ب��ه مواد ش��یمیایی هس��تند وارد بدن ماهی��ان بزرگ تر 
شده و سر از زنجیره غذایی انس��ان درمی آورند. به همین دلیل 
 اس��ت که به نظر می رس��د ماهی های بزرگ ت��ر و چاق تر نظیر

 »ماهی تُن« و »شمشیر ماهی« باالترین میزان آلودگی به جیوه، 
»بی فنیل های چندکلری« )PCBs( و س��ایر مواد شیمیایی را 
دارند. این نگرانی زمانی افزایش می یابد که مش��اهده می کنیم 
کنسرو ماهی تن در سال 2012 میالدی دومین درجه محبوبت 
را در میان غذاهای دریایی دس��ت کم در ای��االت متحده امریکا 
داشته است. اما آنچه که متخصصان تا پیش از این اطالع دقیقی 
از آن نداشته اند،نقش زباله های پالس��تیکی در انتقال این مواد 
سمی به چرخه غذایی اس��ت.به گزارش ایس��نا به نقل از پایگاه 
اینترنتی »ای ان ان«، »راچمن« با انج��ام آزمایش روی »ماهی 
مداکا« که یک ماهی آب شیرین در ژاپن است به نتایج جدیدی 
دست یافت. وی به مدت دو ماه ،دو گروه متفاوت از این ماهی ها را 
با دو رژیم غذایی:یکی محتوی آلودگی پالستیکی و دیگری عاری 
از این آلودگی ه��ا تغذیه کرد و دریافت گروه��ی که رژیم غذایی  
حاوی آلودگی پالستیکی داشتند میزان باالتری از آلودگی های 

»ارگانیک« داشتند.

زباله های دریایی سر سفره غذا

 خ��وردن ش��یرینی ی��ا 
دسر های شیرین در کنار 
وعه غذایی صبحانه مورد 
عالقه بس��یاری از افراد 
است.پزش��کان دریافته 
اند؛ بدتری��ن زمان برای 
خوردن دس��ر ک��ه می 
تواند سبب افزایش وزن 
زی��اد در افراد ش��ود در 
وعده ش��ام نیس��ت . بر اس��اس پژوهش های صورت گرفته ، 
دانش��مندان فکر می کنند که خوردن دس��ر در وعده ش��ام 
باعث افزایش وزن می ش��ود در صورتی که این طور نیست و 
خوردن دس��ر در وعده غذایی صبحانه تاثیر به مراتب بدتری 
 بر س��المت و افزایش وزن اف��راد می گذارد.پزش��کان توصیه

  می کنند؛ افراد از ش��یرینی ها در وعده غذایی صبحانه و نهار 
به هیچ وجه در کنار غ��ذای اصلی خود اس��تفاده نکنند زیرا 
 باعث افزایش وزن زیاد در آن ها می ش��ود. بررس��ی ها نشان

 می دهد؛ افراد بهتر است که از س��بزی ، میوه و پروتئین های 
کم چرب به عن��وان خوراکی اصلی در فاصل��ه بین صبحانه تا 
ناهار استفاده کنند.خوردن شیرینی در فاصله  صبحانه تا نهار 
به دلیل کم بودن زمان ،عدم فرصت کافی بدن برای سوزاندن 
کربوهیدرات ها می تواند سبب ذخیره چربی ، افزایش اشتها 
و گرسنگی بیشتر شود.خوردن شیرینی یا دسر های شیرین 
در کنار وعده غذایی صبحانه مورد عالقه بسیاری از افراد است.

همه از عالقه شدید خانم 
 ها به طال باخبرهس��تند. 
به همی��ن دلی��ل برخی 
محص��والت زیبای��ی و 
آرایشی با اس��تفاده از این 
ماده طبیعی گران قیمت ، 
با ظرافت خاصی مشتریان 
خان��م را ب��ه س��وی خود 
جلب می کن��د. اخیرا نیز 
 الک ناخن از جنس طالی 24 عیار ساخته و روانه بازار شده

 است. مانیکوریست معروف هالیوودی » دبورا لیپ من« این 
الک را طراحی و ساخته است.

 ای��ن الک ناخ��ن اس��تثنایی 18 پون��د )72 هزارتوم��ان( 
چ��ون  سرشناس��ی  س��تارگان  و  دارد   قیم��ت 
» لی��دی گاگا«، »کل��ی کالرکس��ون« و »س��ارا جس��یکا 
 پارکر« از مش��تریان این نوع الک مخصوص هس��تند.گفته

 می شود این تنها الک تجملی ساخته ش��ده نیست و سابقا 
الک های��ی با قطع��ات الماس و دیگر س��نگ ه��ای جواهر 
 نی��ز در بازار عرضه می ش��ده اس��ت.این الک ناخن ش��امل 
تراشه هایی به شکل قلب، س��تاره، دایره و ... از جنس طالی 
24 عیار است که به راحتی روی  ناخن قرار می گیرد. طریقه 
استعمال آن نیز همانند دیگر الک هاس��ت اما با این تفاوت 
که بعد از اس��تعمال و پاک کردن می توان قطعات طالی آن 

را برداشت.

ج��ی  ال  ش��رکت 
ک��ره  الکترونیک��س 
تلف��ن  از  جنوب��ی 
اندروی��دی جدید خود 
با صفح��ه نمایش5/5 

اینچی رونمایی کرد.
تلفن هوش��مند جدید 
ج��ی ال   ش��رکت 

عن��وان  تح��ت   
"GX دارای صفحه نمای��ش 5/5 اینچی و وض��وح تصویر

 1080 پیکسلی اس��ت.انرژی پرازنده این تلفن هوشمند 
توس��ط یک تراش��ه کوالکوم اس��نپ دراگون 600 تامین 
می ش��ود.یک نگاه اجمالی ب��ه ویژگی ه��ای تلفن جدید 
"GX نشان می دهد که این دستگاه نسخه تازه اوپتیموس

 ج��ی پ��رو ال ج��ی اس��ت. ای��ن تلف��ن ع��الوه ب��ر 
هم��ان صفح��ه نمای��ش و تراش��ه دارای ی��ک رام 
گیگابایت��ی،   32 داخل��ی  حافظ��ه  گیگابایت��ی،   2
 دوربین 3مگاپیکس��لی و باط��ری 3140 میل��ی آمپری
  است.اندازه این تلفن که از ش��بکه 4G LET پشتیبانی

 می کن��د،150/5 در 76/1 در9/2 میلی متر اعالم ش��ده 
 و وزن آن به 167 گرم می رس��د.تلفن هوش��مند GX در

 رنگ های سفید و مشکی و با سیس��تم عامل اندروید آب 
نبات ژله ای ارایه خواهد شد، اما تاکنون اشاره ای به زمان 

عرضه تلفن GX ال جی نشده است.

 خطرناک ترین زمان
 برای خوردن دسر

 الک ناخن طال
 هم از راه رسید

رونمایی از تلفن هوشمند 
جدید ال جی
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