
انحالل تیم های زلزله، مهمان نا خوانده بافت های فرسوده
با سابقه معضالت 
اجتماعی در پی دارد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
 درخشش دوباره سکه

4 در بازار استان
محقق ایرانی از بافت جنینی گوساله 

پودر استخوان ساز تولید کرد 8 2

مجتمع مطبوعاتی اصفهان 
بالتکلیف است 

عضو شورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: با وجود بیش از 6 ماه از افتتاح 
مجموعه مطبوعاتی اصفهان فقط قس��مت توزیع مطبوعات در ساختمان 
مجتمع مطبوعاتی راه اندازی شده و مابقی کاربردهای این مکان بااستفاده 

3مانده است.علیرضا نصراصفهانی در جلسه علنی شورای شهر اسامی...
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  میدان انقالب اصفهان
 نماد انقالبی ندارد

3

3

طی 9 ماهه منتهی به آذرامس��ال تولید انواع خودرو در 
کشور به 502 هزار و 273 دس��تگاه رسید.میزان تولید 
خودروهای سواری در این مدت بالغ بر 426 هزار و 674 
 دستگاه گزارش شده است. بر اس��اس این گزارش، طی

 9 ماهه گذشته تولید وانت به تعداد 70هزار و 69 دستگاه، 
کامیون 5 هزار و 213 دستگاه، اتوبوس...

 استفاده از پتانسیل صنوف 
برای برنامه های دهه فجر

 باید اصول امنیتی  در
 معماری شهری اجرا شود

روندکاهش تولید خودرو
متوقف شد

عضو شورای اسامی ش��هر اصفهان گفت:اصفهان دارای 
150 هزار واحد صنفی است که می توان در ایام دهه فجر 
از پتانس��یل این واحدهای صنفی در تبلیغات دهه فجر 
استفاده کرد. رس��ول جهانگیری در جلسه علنی شورای 
اسامی شهر اصفهان با اشاره به نزدیک شدن ایام دهه فجر 
اظهار داش��ت: اصناف هر کجا با برنامه ریزی وارد شده اند 
کارها به خوبی انجام شده و این در حالی است که ما شاهد 

بروز تبلیغات از سوی برخی از صنوف هستیم.

رییس پلیس پیش��گیری نیروی انتظامی ضمن تشریح 
اقدامات و عملکرد مامورانش در حوزه پلیس پیشگیری، 
به بیان راهبردهای این پلیس در سال آینده و همچنین 
جزییات طرح مکنا پرداخت.سردار تقی مهری در تشریح 
جزییات ماموریت های پلیس پیشگیری، گفت: پیگیری 

مسایل انتظامی و امنیت در حوزه فرودگاه ، ...
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 جزییات  برنامه
 تنظیم بازار شب عید

رییس سازمان صنعت استان تهران جزییات برنامه  
تنظیم بازار شب عید را تشریح کرد و گفت: تعرفه 
واردات س��یب از اول بهمن ماه 4 درصد می ش��ود. 
یداهلل صادقی در مورد کاهش تعرفه سیب و پرتقال 
شب عید اظهار داشت: براساس برنامه ریزی صورت 
گرفت��ه از اول بهمن م��اه تعرفه واردات س��یب به 
حداقل یعنی 4 درصد می رسد و این مصوبه تا پایان 

اردیبهشت ماه ادامه دارد.
رییس سازمان صنعت اس��تان تهران در خصوص 
میزان ذخیره سازی س��یب و پرتقال برای تنظیم 

بازار ش��ب عید پایتخت گفت: 3 ه��زار و 500 تن 
پرتقال و 2 هزار تن س��یب برای تنظیم بازار شب 
عید اس��تان تهران در نظر گرفته ش��ده است.وی 
افزود: ق��رارداد ذخیره س��ازی پرتقال ب��ا اتحادیه 
باغداران ش��مال و قرارداد ذخیره س��ازی سیب با 
تعاونی باغداران دماوند منعقد شده است.صادقی 
در خصوص قیمت سیب و پرتقال شب عید گفت: 
در ایام پایانی اسفندماه با توجه به هزینه تمام شده 
ش��رایط بازار و کمک دولت، قیمت سیب و پرتقال 

تعیین می شود.

رییس سازمان صنعت استان تهران

جشنواره مردمی فیلم عمار در اصفهان آغاز شد
دبیر جشنواره عمار در اصفهان گفت: جشنواره عمار از دیروزبا 
بزرگداشت شهید الوی در اصفهان برگزار شد و تا 23 دی ماه 
ادامه دارد. معین مومنیان در نشست خبری جشنواره فیلم 

عمار اظهار کرد: 2 هزار و 200 اثر انتخاب شده است، یک هزار 
 و 500 اثر داخلی و مابقی آثارها خارجی اس��ت.وی افزود: 
50 هیات  انتخاب در چهارمین جشنواره فیلم عمار حضور 

دارند و تاکنون 80 اثر برای دبیرخانه استان ها ارسال شده 
است که برای اکران از آن استفاده می کند.دبیر جشنواره عمار 

در اصفهان بیان کرد: کلیپ، تیزر، فیلم کوتاه و... 4
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مردمبهجایدولتکارمزدبنزینرامیپردازند
پیش��نهاد وزارت نفت به ش��ورای اقتصاد برای ح��ذف کارمزد 
فروش بنزی��ن و پرداخت هزینه کارمزد توس��ط مردم در قالب 
 CNG حق العم��ل خرید س��وخت و افزایش کارم��زد فروش 
در حال��ی در ای��ن هفت��ه بررس��ی می ش��ود ک��ه در صورت 
 تصویب، هزین��ه خرید بنزین بس��ته به حجم ب��اک خودروها

 100 تا 500 تومان افزایش می یاب��د.در ادامه تغییرات جدید 
قیمتی و غیر قیمتی بنزین در سال 92 و احتمال عرضه...
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 فراخوان عمومی  شناسایی و ارزیابی پیمانکاران 
شماره 92-17 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

موضوع : تامین مالی و انجام پروژه های توسعه ای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
ش�رکت س�هامی ذوب آهن اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه بین المللی نس�بت به انتخاب پیمانکارانی که واجد صالحیت فنی و مالی و دارای 
 تجربیات مفید و مرتبط جهت اجرای پروژه های توسعه ای این شرکت باشند ، بر مبنای قرار داد طرح و ساخت و فاینانس  )EPCF( و یا سرمایه گذاری ، احداث، 

بهره برداری و واگذاری )BOT( اقدام نماید . 
1- هدف : افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصوالت و بهینه سازی مصرف مواد اولیه در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

2-محل انجام کار : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - کارخانه ذوب آهن اصفهان 
3- برآورد مدت انجام کار : 36 ماه تا تحویل  موقت 

4- شرح کار : تامین مالی ، مهندسی ، تهیه و تامین تجهیزات ، نصب ، تس�ت ، راه اندازی ، تهیه قطعات یدکی ، تهیه مواد اولیه ، بهره برداری ، آموزش کارکنان 
ذوب آهن و واگذاری پروژه ها بشرح جدول ذیل: 

WWW.Esfahansteel.com 5- شرایط پیمانکاران : مطابق اعالم در سایت ذوب آهن اصفهان
WWW.EsfahansteeL.com 6- محل و مهلت دریافت و تسلیم پرسشنامه ارزیابی کیفی : مطابق اعالم در سایت ذوب آهن اصفهان

7- ارسال اطالعات در این مرحله صرفا جهت بررسی و ارزیابی کیفی پیشنهاد دهنده بوده ، و در خواست ارائه پیشنهاد فنی و بازرگانی متعاقبا اعالم خواهد شد 
ولذا هیچگونه حقوقی برای پیشنهاد دهنده ، در این مرحله منظور نخواهد شد . 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوع قراردادظرفیت در سال عنوان پروژه ردیف 

EPCFیا550BOTهزارتن بازسازی باطری 2 ککسازی1

EPCFیاBOTیک میلیون تن احداث نوردریل و مقاطع سنگین فوالدی2

شارژپودرذغال)PCI( به کور بلندها جمعا به ظرفیت 3/6 میلیون تن در 3
سال 

200کیلوگرم به 
ازاء هرتن چدن 

مذاب
BOTیاEPCF

 نوبت دوم

م�ورخ  510/ش/92  ش�ماره  مصوب�ه  باس�تناد  لنج�ان  س�ده  ش�هرداری 

 92/08/21 ش�ورای اس�المی ش�هر در نظ�ر دارد ی�ک  دس�تگاه ل�ودر هپک�و با 

قیمت پایه 500/000/000 ریال را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان به فروش رساند : 

ش�نبه  س�ه  روز  اداری  وق�ت  پای�ان  ت�ا  حداکث�ر  متقاضی�ان  کلی�ه   ل�ذا 

 مورخ 92/10/24 فرصت دارند جهت دریافت اطالعات بیش�تر به س�ایت ش�هرداری

 www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ اس�ناد مزایده و رویت لودر مذکور به شهرداری 

مراجعه نمایند . 

بدینوس�یله از کلیه س�هامداران ویا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلس�ه فوق در تاریخ 
92/10/25 در ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل خیابان چهار باغ پایین نرسیده به بانک ملی کوچه 

رام  پناهی مرکز جراحی میالد حضور به هم رساند . 
1- گزارش مدیر عامل 

2- گزارش بازرس 
3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 

4- انتخاب بازرسین 
5- انتخاب روزنامه شرکت 

6- تصویب صورتهای مالی سالی 91

آگهی مزایده 

 آگهی دعوت مجمع عمومی  به طور فوق العاده 
شرکت میالد طب اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت 22745 

هیات مدیره شرکت

میثم محمدی شهردار سده لنجان 

شهردار  ی سده لنجان

تغييروتبديلدرلولهکشیگازساختمانهايیکهقبالانجامشدهمانند

اضافهکردنطبقاتساختمان،تبديلزيرزمينياانبارکهابه

فضایمسکونیمنشاءبسياریازحوادثجانیبودهو

غیر قانونیاست.

در موارد لزوم  از سازمان نظام مهندسی برای اقدام اصولی و ایمن استفاده و به شرکت گاز 

اطالع دهید . 

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

www.shabakieh.com شبکیه مودم وایرلس رایگان 
ADSLشبکیه

تلفن تماس : 6204520



چهره روزيادداشت

ايران  به اجالس امنیتی مونیخ 
دعوت شد

رییس کنفرانس امنیتی مونیخ از ایران خواست یک نماینده عالی رتبه 
به پنجاهمین نشست این رویداد بین المللی اعزام کند.

ولفگانگ ایس��چینگر، رییس کنفران��س امنیتی مونی��خ  گفت که 
یک دعوتنامه برای جمهوری اس��امی ارس��ال شده اس��ت و افزود 
که انتظار دارد محمد جواد ظریف، وزی��ر امور خارجه ایران و یا یک 
مقام عالی رتبه دیگر در این کنفرانس حضور یابد.به گزارش ش��بکه 
 خبری پرس تی وی، پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ قرار است از

 ۳۱ ژانویه تا دوم فوریه ۲۰۱۴ برگزار شود.

مجلس پیگیر مبارزه با مفاسد است
یک��ی از نمایندگانی که درباره مفاس��د اقتصادی به س��ران قوا نامه 
 نوشته است، از دستگاه قضایی خواست درباره پرونده بابک  زنجانی و

 سلطان  شکر شفاف سازی های الزم را انجام دهد.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی و یکی 
از ۱۲نماینده ای که درباره مفاسد اقتصادی به سران قوا نامه نوشته 
اس��ت، در گفت وگو با فارس با اش��اره به نامه ۱۲ نف��ر از نمایندگان 
اصولگرا خطاب  به روس��ای س��ه قوه در خصوص مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی گفت: همانطور که در این نامه نیز به آن اشاره شده پس از 
پایان جنگ تحمیلی بعضا افرادی در سطوح مختلف در کشور دیده 
شدند که به یکباره اموال زیادی را کسب کرده بودند که از جمله آن 

می توان به شهرام جزایری و اخیرا بابک زنجانی اشاره کرد.

 مردم را نبايد سپر بالی
 مسووالن کنیم

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس 
شورای اسامی گفت: نباید مسووالن را در بین مردم پنهان و مردم 

 را سپر بای مسووالن کنیم.ابوالفضل ابوترابی با اشاره به 
دیدگاه های مخالف در خصوص تغییر پایتخت کشور اظهار داشت: 
دسته ای از مخالفان تغییر پایتخت دیدگاه تامین امنیت مسووالن 

 نظام به واسطه قرارگیری مسووالن در بین مردم را مطرح
 می کنند که این دیدگاه از نظرشرعی خاف است.وی افزود: نباید 

از مردم به عنوان سپر بای مسووالن استفاده کنیم و مسووالن را در 
بین مردم پنهان کنیم.ابوترابی تصریح کرد: دشمنان ما برای انجام 
اهداف شوم خود از تمام مسایل انسانی و حقوق بشر می گذرند. 

 فرمانداران و استانداران 
درباره فعالیت احزاب بايد توجیه شوند

دبیرکل حزب عدالت طلبان گفت: ماده ۱۰ احزاب و وزارت کش��ور 
ناظر و حکم بین اح��زاب، دولتمردان و مس��وولین نظام هس��تند.

نعمت اهلل حکیم ،دبیرکل حزب عدالت طلبان در نشس��ت مشترک 
با وزیر کشور که برگزار ش��د، اظهار داشت: ماده ۱۰ احزاب و وزارت 
کشور ناظر و حکم بین احزاب، دولتمردان و مسووالن نظام هستند.

وی با بیان این که فرمانداران و استانداران در وزارت کشور باید نسبت 
به فعالیت احزاب توجیه شوند، افزود: هر دولتی که بر سر کار می آید 
تا سطح بخشدار را تغییر می دهد و این افراد جدید نسبت به فعالیت 
احزاب توجیه نیستند، لذا در هر انتخاباتی بسیاری از افراد ما کتک 

خورده یا به زندان می روند.

مصباح يزدی: فرهنگ شهادت بايد در 
جامعه نهادينه شود

رییس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره( گفت:باید فرهنگ 
شهادت در جامعه نهادینه شود و از ش��هیدان برای دست یافتن به 

سعادت الگو بگیریم.
آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی در همایش»پیش��گامان بصیرت، 
مدافعان والیت«در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( با 
تاکید بر احیای فرهنگ ش��هادت، گفت:برگزاری چنین اجتماعاتی 
 به برکت خ��ون ش��هیدان و تاش خان��واده های معظم ش��هیدان

 است.
رییس موسسه آموزشی پژوهش��ی امام خمینی)ره( تصریح کرد:با 
توجه به جایگاه و مقام ش��هیدان در نزد خداوند باید حفظ فرهنگ 
 ارزشمند شهادت در جامعه نهادینه ش��ود و این امر وظیفه ای مهم

بر دوش مردم است.
وی الگوپذیری از راه شهیدان را مورد توجه قرار داد و افزود: شهیدان 
واالترین الگو برای رس��یدن به سعادت اخروی هس��تند، زیرا آن ها 
با فداکاری و ایمان، راه حقیقی خود را در کس��ب س��عادت و تعالی 

انتخاب کردند.
مصباح ی��زدی خاطرنش��ان کرد:انقاب اس��امی موجب ش��د تا 
 فرهنگ شهادت در جامعه توسعه یابد و حتی نوجوانان نیز با وجود 

این که جنگ را ندیده اند آرزوی شهادت داشته باشند.

وزیر کشور با بیان این که جایگاه حزب را قانون اساسی، امام خمینی 
)ره(، مقام معظم رهبری و خواست مردم به خوبی مشخص کرده  
 اس��ت، گفت:حمایت و تقویت تحزب مبن��ای کار دولت یازدهم

 است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست با احزاب که 
در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: همانگونه که برنامه 
خود را در مجلس ارایه دادی��م و منطبق با برنامه روحانی بود اصل 

تحزب و حمایت و تقویت آن مبنای کار ما است.
وزیر کشور با تاکید بر این که این نشس��ت مقدمه ای برای جلسه 
مشترک با روحانی خواهد بود، افزود: حتما جلسه  مشترک احزاب 

با رییس جمهور را برگزار خواهیم کرد.
وزیر کش��ور ادامه داد: جایگاه حزب را قانون اساسی، امام خمینی 
)ره(، مقام معظم رهبری و خواست مردم به خوبی مشخص کرده  

است.
وی با تاکید بر این که رویکرد احزاب باید تحقق اسام، ارزش های 
اسامی، انقابی و توسعه و پیشرفت کشور باشد، یادآور شد: هیچ 
حزبی در داخل کش��ور نیست که بگوید توس��عه و پیشرفت را در 
چارچوب نظام اس��امی قبول ندارم چرا که در این صورت حتما 

دارای اشکال است.
رحمانی فضلی درب��اره اصاح قان��ون احزاب خاطر نش��ان کرد: 
مجلس طرحی را با همکاری وزارت کشور شروع کرده و دوستان 

ما در وزارت کشور با کارشناسان مختلف کار را انجام خواهند داد 
و از میرولد می خواهیم که به عنوان پیش نویس آن را در س��ایت 
وزارت کشور قرار دهد و اشخاص نظرات خود را به ما ارایه کنند و 

جمع بندی در این زمینه صورت گیرد.
وی بر همین اساس گفت: اصاح قانون احزاب همانند اصاح قانون 
انتخابات، تدوین قانون NGOها و تقسیمات کشوری در دستور 

کار وزارت کشور قرار دارد.
وزیر کشور درباره فعال شدن خانه احزاب نیز اظهار داشت: وزارت 
کش��ور در این زمینه مخالفتی ندارد اما از سال 8۳ تاکنون تمدید 
نشده و وزارت کشور تقصیری نداشته است و ظاهرا به دلیل تفاوت 

دیدگاه ها این امر صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: در تمدید خانه احزاب بازنگری یا تشکیل خانه 
احزاب جدید در وزارت کشور در خدمت شما هستیم و مدارک و 
اس��ناد به صورت امانت در این جا قرار دارد و هر وقت خواستید از 

آن استفاده کنید.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود درباره عدم توفیق احزاب در کشور 
اظهار داشت: ممکن است برخی سوابق احزاب موجب این امر شده 
باشد از این رو باید در حوزه اعتمادسازی تاش کرد و باید اعتماد 

عمومی به احزاب را تعریف شده محقق کرد.
وزیر کش��ور با تاکید بر این که در س��خنان احزاب مختلف بحث 
قانون گرایی مطرح شد، تصریح کرد: این که قانون مبنا باشد بسیار 

امر خوبی است چرا که در برخی مقاطع متاس��فانه هیجانات و یا 
دخالت  های بی مورد و عدم تدبیر الزم موجب ش��د از مسیر قانون 

بیرون روند.
رحمانی فضلی با تاکید ب��ر این که بعد از ۳۴ س��ال به درجه ای از 
نخبگی رسیده ایم که مبنا قانون باشد، اظهار داشت: وزارت کشور 
روش های حمایت خود را که یکی از آن ها حمایت های حقوقی و 

قضایی از احزاب است، پیگیری می کند.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود به نشست دوره ای احزاب اشاره 
و بهترین مکان برای فعال ش��دن خانه احزاب را آن جا عنوان کرد 
و گفت: این نشست ها خوب است که با س��ران قوا باشد و جلسات 

مشترک با موضوعات تخصصی در آن جا مطرح شود.
وی درب��اره فعالیت برخی 
از اح��زاب ک��ه ب��ه صورت 
موسمی انجام ش��ده و این 
که فق��ط به دنب��ال فرصت 
هستند اشاره و اضافه کرد: 
در ح��ال حاض��ر موض��وع 
هدفمن��دی یارانه ها مطرح 
اس��ت که در مس��یر خاف 
قان��ون اس��ت و ی��ا آق��ای 
رییس جمهور مساله مبارزه 
با خش��ونت و افراطی گری 
را مطرح کردند و حال باید 
پرسید احزاب چه اقداماتی 
 در این راس��تا انجام دادند؟ 
از این رو بای��د عملکردمان 
به گونه ای باشد که به نظام 
جمهوری اس��امی و مردم 

کمک کنیم.
وزیر کش��ور همچنین ب��ه الیحه جرم سیاس��ی نیز اش��اره کرد 
 که قوه اجرای��ی و وزارت کش��ور به صورت ج��دی آن را پیگیری 
می کنند. رحمانی فضلی همچنین به رسانه ملی و تاثیرگذاری آن 
اشاره و خاطر نشان کرد: اگر الزم باشد از ضرغامی طی یک جلسه 

دعوت به عمل خواهیم آورد.
وزیر کش��ور با بیان این که به نوعی در نگاه همه احزابی که این جا 
حضور دارند وابستگی به دولت مشاهده می شود، خاطر نشان کرد: 
چرا وزارت کشور باید آموزش تقرب بدهد؟ البته ما کمک و حمایت 

خود را داریم اما بنده از قبل با این نگاه نیز مخالف بودم.
وزیر کش��ور در ادامه س��خنان خود تاکید کرد: باید مجوز احزابی 
که یک یا دو س��ال اس��ت کار حزبی نکرده اند، باطل شود. وی در 
عین حال به نظام مهندس��ی حاکم بر احزاب اشاره و خاطر نشان 
 کرد: ایجاد برنامه محوری بس��یار امر پس��ندیده ای اس��ت و باید

 در این راستا تاش کرد.
وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم خروجی این جلسه 

تشکیل خانه احزاب باشد.

حمايت و تقويت تحزب مبنای کار دولت يازدهم است

ريیس سازمان تبلیغات اسالمی:  با فعال شدن خانه احزاب مخالفت نداریم

  میدان انقالب اصفهان
 نماد انقالبی ندارد

رییس سازمان تبلیغات اس��امی اصفهان گفت: پس از ۳5 
سال از پیروزی انقاب اسامی هنوز نماد انقابی و متناسب 
با انقاب در می��دان انقاب اصفهان دیده نمی ش��ود.جعفر 
عسکری در جلسه علنی شورای شهر اصفهان به ساخت های 
نیمه کاره سازمان تبلیغات اسامی اشاره کرد و افزود: انتظار 
 داریم ش��هرداری اصفهان ما را در س��اخت ساختمان های 
نیمه کاره یاری کند.وی با اشاره به این که اصفهان یک شهر 
شهید پرور است بیان کرد: پس از گذشت ۳5 سال از پیروزی 
انقاب این س��وال مطرح اس��ت که چند اثر فاخر از مفاخر 
شهدای ما چاپ شده اس��ت و یا چند فیلم فاخر در رابطه با 
شهیدان ساخته شده است.رییس سازمان تبلیغات اسامی 
اصفهان با اشاره به این که کمبود بودجه نمی تواند دلیل این 
کم کاری باشد، افزود: به عنوان مثال چنانچه مراسم استاد 
پرورش به تنهایی توسط سازمان تبلیغات در گلستان شهدا 
صورت گرفت و این در حالی است که می توانست با کیفیت 
بهتری و با همکاری سایر ارگان ها انجام شود.وی تصریح کرد: 
محافل قرآنی در ش��هر اصفهان زیاد انجام می شود اما نمود 
زیادی ندارد و انتظار می رود شهرداری در زمینه دستاوردهای 
قرآنی سرمایه گذاری کند.عسکری در ادامه گفت: خاطرات 
بزرگان قبل از انقاب و کس��انی که در خط والیت مانده اند 
پس از این سال ها جایی ثبت نشده است در حالی که سازمان 
تبلیغات چندین سال پیش برای این که به دست فراموشی 
سپرده نشود اقدام به جمع آوری یکسری از مستندات از درب 
منازل شد.وی با اشاره به ۳ دوره تجلیل از پیشکسوتان انقاب 
چهره های شاخص استان گفت: امسال این مراسم به عنوان 

چهارمین سال در استان انجام می شود.
عسکری به جشن سالروز ۱۲ بهمن و دهه فجر اشاره کرد و 
افزود: هر ساله این جشن ها در مدارس استان انجام می شود. 
این سلیقه های ناهمگون سبب می شود که این جشن ها به 
صورت مختلفی در سطح استان برگزار شود.وی به امر توجه 
به نقاط دوردست استان و مناطق محروم پرداخت و گفت: 
باید تمرکز دستاوردهای انقاب به مکان های دوردست هم 
برده شود.عسکری در پایان افزود: ۳5 سال از پیروزی انقاب 
می گذرد اما هنوز نمادی متناسب با انقاب در میدان انقاب 
اصفهان نصب نشده است و انتظار می رود خیابان ها و میادین 
متناسب با جمهوری اس��امی با نماد متناسب با آن تزیین 

شده باشد.

اخبار کوتاه

نشان

رفت وآمد به سرزمین مادری 
حق همه ايرانیان است

حسن قشقاوی / معاون کنسولی، پارلمانی 
و امور ایرانیان خارج از کشور

هر ایرانی حق داشتن گذرنامه را دارد و به محض این که گذرنامه گرفت حق 
دارد به ایران سفر کند. قانون در این موارد کاما شفاف و روشن است و هیچ 
قیدی ندارد.غیر از مواردی که افراد تحت تعقیب قضایی هستند و دارای 
پرونده قضایی هستند بقیه افراد همه آزادهستند که به سرزمین مادری 
رفت و آمد داشته باشند.اگر کسی برای ورود به کشور نگرانی دارد می تواند 
از بخش کنسولی وزارت خارجه 
اس��تعام کند. م��ا از نهادهای 
ذی رب��ط اس��تعام می کنیم 
 و آن ه��ا پاس��خ دقی��ق را در

 ای��ن ب��اره ب��ه م��ا اع��ام 
می کنند.

 اف��راد می توانن��د از بخ��ش 
کنسولی سفارتخانه ها هم این 

استعام را انجام دهند. 
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نام گذاری روز احزاب در تقویم کشور

دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی در نشست با وزیر کشور با احزاب پیش��نهاد کرد که روز احزاب در 
جمهوری اسامی نام گذاری شود و هر سال در این روز احزاب گرد هم آیند و با مقامات ارشد دیدار داشته 

باشند.

تمايل روسیه برای 
همکاری در بخش انرژی

 قانون بیمه
 ايرادات جدی دارد

سفیر روس��یه در تهران گفت که در صورت پیشنهاد ش��رایط مطلوب تر از 
سوی جمهوری اسامی ایران، کشورش تمایل دارد در بخش گازی و نفتی 
ایران س��رمایه گذاری کند.لوان جاگاریان در گفت وگو با اینترفکس گفت: 
اگر شرایط حضور برای شرکت های روسی در پروژه های استخراج نفت و گاز 
ایران مطلوب تر ش��ود، به احتمال زیاد در آینده نه تنها حضور شرکت های 
سابق، بلکه دیگر شرکت ها را نیز شاهد خواهیم بود.به گزارش شبکه خبری 
پرس تی وی، جاگاریان نوامبر گذشته اعام کرد که در صورت لغو تحریم ها 
علیه جمهوری اس��امی ایران، ش��رکت های نفتی و گازی روس��ی تمایل 

خواهند داشت که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کنند.
لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه اکتبر سال گذشته تمایل خود 

را برای شرکت در پروژه های نفتی و گازی ایران اعام کرد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: مرکز پژوهش های مجلس بهتر بود 
قبل از انتشار اظهار نظر کارشناسی درباره دایمی شدن قانون آزمایشی بیمه 
شخص ثالث نظر ما را به عنوان یک کارشناس بیمه در مجلس جویا می شد.

غامرضا تاجگردون با بیان این که قانون بیمه شخص ثالث که دوره آزمایشی 
آن یک سال دیگر تمدید شد، ایرادهای جدی دارد که باید برطرف شود،  اظهار 
داشت: با روش سنتی و ایرادات این قانون نمی توان روند بیمه را به خوبی طی 
کرد.وی یکی از این ایرادات را دیده نش��دن نقش راننده در حق بیمه شخص 
ثالث عنوان کرد و افزود: ضروری است که س��هم راننده در میزان تصادفات و 
خسارات در نظر گرفته ش��ود،  همچنین بعضی موارد هم در ساز وکار اجرایی 
مشکل دارد و در برخی موارد حقوق بیمه گذار تضییع و بیمه گر ضایع می شود 

و مرزها شفاف نیست.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسامی 
گفت: انتقادپذی��ری به عنوان یک��ی از مهمترین ملزومات 
مدیریت در نظام جمهوری اسامی مطرح است و مخالفت 
با این اصل مهم یک اشتباه بزرگ محسوب می شود.عوض 
حیدرپور در گفت وگو با فارس در شهرضا با تشریح جایگاه 
مطبوعات و رسانه ها در جامعه اظهار داشت: در دوران قبل از 
پیروزی انقاب اسامی ،رسانه ها و مطبوعات با وجود فضای 
خفقان حاکم بر کشور همواره در راستای آگاه سازی مردم 
از رهنمودهای امام خمینی)ره(استفاده می کردند و تاش 
و از خودگذش��تگی اصحاب خبر در آن دوران طایی برای 
همیشه ایام در تاریخ ایران اسامی جاودانه شده است.وی 
ادامه داد: در حال حاضر برخی مسووالن به دلیل عدم درک 
رشادت های خبرنگاران در مقاطع مختلف تاریخی، برخی 
نسبت های ناصحیح و غیراخاقی را به اصحاب رسانه نسبت 
می دهند که بر خاف جایگاه رفیع این قش��ر تاشگر وبی 
ادعای جامعه است.نماینده مردم شهرضا و دهاقان با اشاره 
به این ک��ه ترویج فضای نقد در جامع��ه از مهمترین ارکان 
رسانه ها و مطبوعات اس��ت، افزود: هرگونه مقاله با تقویت 
فضای نقد در سطح مطبوعات و رسانه ها از سوی مسووالن و 
مدیران اجرایی مصداق عدم درک وظایف یک مدیر در نظام 

جمهوری اسامی به شمار می رود و محکوم است.

دبیر کل حزب نواندیش��ان انقاب اسامی با تاکید بر این 
 که اگر احزاب شکل نگیرند، پیوند ثروت و قدرت به وجود

 می آید، گفت: آنچه اکنون رخ داده حاصل این اس��ت که 
سرمایه داران رانت خوار حامیانی پیدا کرده اند و اگر احزاب 

فعالیت کنند، فساد اقتصادی کاهش می یابد.
امیر محبیان دبیر کل حزب نواندیش��ان انقاب اسامی 
 در اولین نشس��ت هم اندیش��ی وزیر کش��ور ب��ا احزاب و

 تش��کل های سیاسی، گفت: باعث تاس��ف است که هنوز 
در مرحل��ه اثبات هویت ب��رای احزاب هس��تیم. مخاطب 
احزاب به یک مفهوم دولت نیست، بحث حزبی فرادولتی 

و حاکمیتی است.
وی ادامه داد: آیا حاکمیت، احزاب را رقیب خود می داند یا 
شریک؟ این دو منش متفاوت را به وجود می آورد. وزارت 
کش��ور به عنوان متولی اح��زاب باید نگاه ها را به س��مت 

حاکمیت انتقال دهد.
 محبیان ب��ا بیان این که اگ��ر احزاب را ش��ریک حکومت

 می دانیم باید به دنبال تقویت آن ها باشیم، اظهار داشت: 
احزاب باید ش��بکه های را تربیت کنند که برنامه هایی را 
سیاست گذاری کنند و در اختیار نظام قرار دهند. دولت و 
نظام باید به این امر کمک کنند که احزاب شبکه های خود 

را در سطح کشوری تقویت کنند.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی 
گفت که دولت به دنبال این اس��ت که ف��از دوم هدفمندی 
یارانه ها را با کمترین آس��یب اجرا کند.محمدقسیم عثمانی 
با اش��اره به عدم پیش بینی احکام مربوط به اجرای فاز دوم 
هدفمندی در الیحه بودجه 9۳ خاطرنش��ان کرد: شاید در 
کمیس��یون تلفیق حکم به بودجه اضافه ش��ود که دولت را 
مکلف کنیم در سه ماهه اول سال آینده اصاحیه خود درباره 
هدفمندی را به مجلس ارایه کند اما به نظر من مجلس وارد 
این حوزه نمی شود که افزایش قیمت ها چه طور باشد و توزیع 
درآمد هدفمندی به چه روشی انجام شود.وی افزود: طبیعتا 
افزایش قیمت حامل های انرژی و به تب��ع آن تورم، مواردی 
است که باید از اجرای مرحله دوم هدفمندی انتظار داشت. 
در شرایطی که دولت به فکر کنترل تورم است قاعدتا افزایش 
قیمت حامل های انرژی در جهت خاف تاش دولت خواهد 
بود.وی یادآور ش��د: به نظر من دولت در حال مطالعه بیشتر 
اس��ت تا فاز دوم هدفمندی به ش��کل مطلوب اجرا شود که 
کمترین آثار منفی را به دنبال داش��ته باشد و معیشت مردم 
را بیش از این به خطر نیاندازد.عثمانی ادامه داد:  تاخیری که 
برای پیش بینی فاز دوم هدفمندی در الیحه بودجه وجود دارد 
هم به خاطر داشتن زمان بیشتر برای مطالعه و کاستن آثار 

سوء اجرای فاز دوم است.

یک نماینده مجلس شورای اسامی با بیان این که مردم در 
انتخابات ۲۴ خرداد به دی��دگاه اعتدال و تدبیر رای داده اند، 
گفت که مجلس هم باید صدای مردم را بشنود و رای مردم 

در مجلس نافذ باشد.
کمال الدین پیرموذن اظهار داشت: مجلس و رییس جمهور 
تبلور اراده ملت هس��تند و آخرین ب��ار اراده ملت با انتخاب 
بزرگ ۲۴ خرداد و برگزیدن دیدگاه اعتدال و تدبیر رقم خورد 
که حداقل با باورها و دیدگاه های هشت سال گذشته مغایر 
بود.وی افزود: مجلس هم باید صدای مردم را بش��نود و رای 
مردم باید در مجلس نافذ باشد. یعنی نمایندگان با توجه به 
سوگندی که در ابتدای مجلس یاد کردند باید به دیدگاه های 
رییس جمهور، وزرا و عملکرد قانونی آن ها بها بدهند نه این 
که خدای ناکرده رفتارهای حزبی، سلیقه ای و باندی بر منافع 
ملک و ملت بچربد. نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: 
ریشه مخالفت برخی همکاران عزیز من با دولت به استمرار 
رفتارهای حزبی برخی از عزیزان بر می گردد یا خدایی ناکرده 

گاهی این امر ریشه در منافع برخی افراد دارد.
پیرموذن با اشاره به کارت زرد مجلس به فرجی دانا وزیر علوم، 
خاطرنشان کرد: مخالفت با فرجی دانا به دلیل بها دادن ایشان 
به افرادی بود که به استمرار عضویت برخی همکاران ما در 

هیات علمی دانشگاه عامه پایان داده بودند.

احزاب دولتمجلس خانه ملت

ا نتقادپذيری از مهمترين 
ملزومات مديريت در نظام 

فعالیت احزاب فساد 
اقتصادی را کاهش می دهد

اجرای فاز دوم هدفمندی 
با کمترين آسیب 

نمايندگان مجلس يار شاطر 
دولت باشند، نه بار خاطر

Society,Cultural  Newspaper No. 1213 |  january   5  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

وزير کشور ادامه 
داد: در تمديد خانه 

احزاب بازنگری 
يا تشکیل خانه 

احزاب جديد در 
وزارت کشور در 

خدمت شما هستیم 
و مدارک و اسناد به 

صورت امانت در اين 
جا قرار دارد و هر 

وقت خواستید از آن 
استفاده کنید



یادداشت

در گوشی

معاون وزیر جوانان هشدار داد؛
سن روابط پیش از ازدواج به 
دوره راهنمایی رسیده است

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان 
این که رابطه قبل از ازدواج رو به افزایش اس��ت، گفت: این 
روابط از سنین راهنمایی شکل می گیرد و الزم است سامان 
یابد.دکتر محمود گلزاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این 
که با افزایش سن ازدواج و بی میلی به ازدواج روبه رو هستیم، 
افزود: بسیاری از دختران تحصیلکرده همسر مناسب پیدا 
نمی کنند که به آن تجرد ناخواسته می گویند و این نوع تجرد 
بین دختران در حال افزایش است.این روانشناس با اشاره به 
اهمیت انتخاب همسر مناسب گفت: بخش عمده بحران های 
زندگی مشترک و طالق زوجین از انتخاب نامناسب همسر 

نشات می گیرد .
      متخصصان درباره مالک های ازدواج توافق ندارند

وی با بیان این که متخصصان درباره مالک های ازدواج توافق 
ندارند، اظهار داشت: نزدیک 60 کتاب درباره ازدواج به زبان 
فارسی را بررس��ی کردیم. حدود 10 کتاب ترجمه و حدود 
50 کتاب تالیف و از میان آن ها حدود 40 کتاب با رویکرد 
اسالمی نوشته شده است. در کتاب های دانشمندان حوزه و 
دانشگاه، مالک های واحدی برای ازدواج نمی بینیم؛ اما مردم 
از این کتاب ها استفاده می کنند.گلزاری با تاکید بر این که در 
حوزه ازدواج مسایل زیاد و ابهاماتی داریم، ادامه داد: از میان 
کتاب های تالیفی، 30 کتاب جزوه های س��اده ای است که 
از روی کتاب های اصلی نوشته شده اند، بنابراین 10 کتاب 
تالیفی در این زمینه داریم و کتاب های ترجمه ش��ده هم با 

فرهنگ ما همخوانی ندارد.
      تش�خیص مالک ه�ای ازدواج، س�خت تر از 

تعیین مالک هاست
این روانش��ناس اضافه کرد:  س��خت تر از تعیین مالک ها، 
راه های تشخیص آن هاس��ت و همه می گویند عالقه داریم 
که خواس��تگار دخترمان با ایمان باش��د؛ ام��ا وقتی درباره 
چگونگی تش��خیص ایمان خواس��تگار از آنان می پرسیم، 
نمی توانند پاسخ درس��تی دهند و در واقع روی این مسایل 
کار کارشناسی نشده است، این در حالی است که در نهایت 
عینی ترین مالک ها مانن��د زیبایی، پول و م��درک، معیار 
انتخاب همسر قرار می گیرد اما زوجین در زندگی مشترک، 
دچار مشکل می شوند.وی تصریح کرد: بیش از 30 درصد از 
ازدواج ها در شهرهای بزرگ در کمتر از چهار سال به طالق 
منجر می ش��ود واین آمار در میانگین کش��وری ساالنه 20 

درصد طالق در سنین جوانی است.
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آغاز ثبت نام اولویت های حج سال آینده از ۲۰ بهمن
رییس سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام از اولویت های حج سال آینده از 20 بهمن خبر داد. سعید 
اوحدی گفت: آگهی حج تمتع سال آینده در تاریخ 29 آذرماه در روزنامه  ها و جراید منتشر می شود 

و ثبت نام ها نیز از 20 بهمن ماه شروع می شود که سه ماه زودتر از سال گذشته است.
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رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ضمن تشریح اقدامات و 
عملکرد مامورانش در حوزه پلیس پیشگیری، به بیان راهبردهای 

این پلیس در سال آینده و همچنین جزییات طرح مکنا پرداخت.
س��ردار تقی مهری در تش��ریح جزیی��ات ماموریت ه��ای پلیس 
پیش��گیری، گفت: پیگیری مس��ایل انتظامی و امنی��ت در حوزه 
فرودگاه ، راه آهن، کالنتری ها، پاسگاه ، فرماندهی انتظامی بخش ها، 
فرماندهی یگان های حفاظت دولتی، ایس��ت های بازرسی و یگان 

امداد بر عهده پلیس پیشگیری ناجاست.
وی با بیان این ک��ه پلیس پیش��گیری در دو ح��وزه »وضعی« و 
»اجتماعی« به فعالیت می پردازد، گفت: این پلیس با مش��ارکت 
سازمان های دیگر، پیشگیری وضعی را دنبال می کند، به گونه ای که 
با تشکیل یگان های حفاظت دستگاه ها همچون سازمان زندان ها، 
انرژی  هسته ای، میراث فرهنگی، جنگلداری و ... در این راه مهم قدم 
برداشته ایم و با کمک این یگان ها که تحت نظر پلیس بوده اما برای 
مراقبت و حفاظت فیزیکی و تجهیزات دیگر دستگاه ها، در اختیار 

هستند نسبت به پیشگیری از وقوع جرم، اقدام می کنند.
رییس پلیس پیشگیری ناجا با بیان این که این یگان های حفاظت 
دستگاه ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و در جهت پیشگیری 
وضعی تشکیل ش��ده اند، گفت: پس از آن که قانونی مبنی بر این 
که هیچ دستگاه دولتی حق داش��تن نیروی مسلح و گارد را ندارد 
تصویب شد، تمامی این نیروهای مسلح به صورت یگان حفاظت 

در نیروی انتظامی ادغام شدند و تحت پوشش و کنترل پلیس، به 
فعالیت خود ادامه دادند.

       آموزش45هزارنگهبان محله
مهری همچنین به تشکیل موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی 
در سطح کشور اش��اره کرد و گفت: در این طرح نیز بازنشستگان 
نیروی انتظامی می توانند نس��بت به تش��کیل موسسات خدمات 
حفاظتی اقدام کنند؛ به گونه ای که در حال حاضر 45 هزار نگهبان 
محله در سطح کشور به فعالیت می پردازند و مردم می توانند برای 
حفاظت از مجتمع های تجاری، مسکونی، محل کار، کوچه و ... خود 
از حضور این افراد که توسط پلیس آموزش دیده و تحت کنترل و 

نظارت ناجا هستند، اقدام کنند.
       حضورپلیس پیشگیری درتلویزیون و رادیو

وی همچنین به آموزش همگانی پلیس پیش��گیری در مدارس، 
صنوف مختلف و مجتمع های مسکونی و تجاری اشاره کرد و گفت: 
روسای کالنتری، پاسگاه و فرماندهان بخش، از روش های مختلف 
نسبت به آموزش همگانی و کاهش آس��یب های اجتماعی اقدام 
می کنند که این مهم در راستای آگاه سازی مردم انجام می گیرد.

مهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت رسانه ها 
برای افزایش آگاهی های مردم در زمینه آس��یب های اجتماعی، 
گفت: پلیس با تهیه مس��تندات مختل��ف، در قال��ب برنامه های 
تلویزیونی همچون »نفس عمیق«، »درنگ« و ... اقدام به آموزش 

مردم می کند که در همین راستا فیلم تلویزیونی تحت عنوان »سیب 
ت��رش« و »تعبیر خ��واب« که محص��ول معاون��ت اجتماعی پلیس 

پیشگیری بود نیز پخش شد.
       تاثیر معماری شهری در کاهش بروز جرایم

رییس پلیس پیش��گیری ناجا با بیان این که اتخاذ سیاست کالن در 
حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید در سطح کشور رخ دهد، گفت: در 
بسیاری از جرایم هنگامی که ریشه یابی می کنیم، به مسایلی در حوزه 
اش��تغال، فقر، عدم ازدواج و ... می رس��یم که باید در راستای کاهش 
جرایم، این سیاست کالن در دس��تورکار قرار گیرد و همه دستگاه ها 
با تمام قوا به صحنه بیایند وگرنه پیگیری این موضوع از دس��ت یک 
ارگان خارج اس��ت.وی در بخش دیگری از س��خنان خود به اهمیت 
بحث مهندس��ی و معماری شهری اش��اره کرد و گفت: این مساله در 
پیشگیری از وقوع جرم بس��یار اهمیت دارد؛ به گونه ای که اگر اصول 
 حفاظتی و ایمنی در پارک ه��ا، مجتمع های مس��کونی، تجاری و ...

 مد نظر قرار نگیرد، قطعا جرایم افزایش می یابد.مهری با اشاره به تعامل 
پلیس با سایر دستگاه ها از جمله استانداری ها و شهرداری ها در راستای 
تعیین معماری شهری در کاهش وقوع جرایم، گفت: کارشناسان پلیس 
متناسب با شرایط جغرافیایی هر منطقه، در بحث پیشگیری از جرم 
یک اقدام خاص انجام می دهند که این مساله بسیار موثر است. رییس 
پلیس پیشگیری ناجا با بیان این که پلیس در زمینه طراحی و مهندسی 
س��اختمان ها، مقاالت و پژوهش های زیادی انجام داده است، گفت: 
همکارانم در شورای تامین شهرستان و استان ها نظرات کارشناسی 
و انتظامی خود را در مورد س��اخت و س��ازهایی که قرار است صورت 
 گیرد، به استانداری، فرمانداری ها و مس��ووالن شهری اطالع رسانی

 می کنند.
وی با بیان این که توجه به مس��ایل ایمنی و حفاظتی در زمان صدور 
پرونده در راستای پیش��گیری از جرم، مهم و اساسی است، گفت: ما 
نظرات کارشناس��ی خود را با ش��هرداری ها در میان گذاشته ایم که 

خوشبختانه همراهی خوبی را در این زمینه شاهد بودیم.
        نظر پلیس در موردنصب بیلبوردهای تبلیغاتی

رییس پلیس پیشگیری ناجا در مورد نظر پلیس در نصب بیلبوردهای 
تبلیغاتی نی��ز گفت: همکاران م��ا در حوزه راهور جلس��ات زیادی با 
اعضای شورای ترافیک داش��ته اند که بر اساس آن برای پیشگیری از 
 تصادفات،  برخی از بیلبوردها و مطالب تصویری باید حذف و یا جابه جا 

شوند.
وی همچنی��ن در مورد نص��ب دوربی��ن در مناطق جرم خی��ز نیز با 
بیان این که در س��طح کشور اس��تفاده و نصب دوربین برای برخی از 
صنوف همچون طالفروش��ی، بانک و ... با نظر پلیس انجام می گیرد، 
 گفت: پلیس در ص��ورت ل��زوم از تصاویر ای��ن دوربین ه��ا نیز بهره 

می گیرد.

رییس پلیس پیشگیری ناجا از جزئیات طرح مکنا گفت 

باید اصول حفاظتی  در معماری شهری اجرایی شود

یادداشت

استفاده از پتانسیل صنوف استان 
برای برنامه های دهه فجر

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت:اصفهان دارای 150 هزار واحد 
صنفی است که می توان در ایام دهه فجر از پتانسیل این واحدهای صنفی 

در تبلیغات دهه فجر استفاده کرد.
 رسول جهانگیری در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به نزدیک شدن ایام دهه فجر اظهار داشت: اصناف هر کجا با برنامه ریزی 
وارد شده اند کارها به خوبی انجام ش��ده و این در حالی است که ما شاهد 

بروز تبلیغات از سوی برخی از صنوف هستیم.
وی افزود: در خصوص تبلیغات ایام دهه فجر، بسیج و سپاه وارد شده اند اما 
 این حضور به صورت فیزیکی و سیستماتیک با همکاری سایر ارگان های

 مربوطه انجام نشده است.عضو ش��ورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: 
برنامه ریزی ها باید با مشورت مدیران شهری و نیز سازمان تبلیغات باشد 
چنانچه در این خص��وص می توان در ایام دهه فجر صنوف را تش��ویق به 

استفاده از پایه پرچم ایران در صنف مربوطه خود کرد.
وی بیان کرد: 150 هزار واح��د صنفی در اصفهان مش��غول به فعالیت 
هس��تند که می توان از آن ه��ا برای آذی��ن در دهه فجر اس��تفاده کرد 
که این امر نیاز به همراه��ی اتحادیه اصناف و س��ازمان صنعت معدن و 
تجارت دارد.جهانگی��ری در پایان گف��ت: طی برآوردی اگ��ر بخواهیم 
150 ه��زار واحد صنفی را ب��ه پایه پرچم ای��ران مزین کنی��م 20 هزار 
 تومان هزین��ه در بر دارد که ای��ن امر می تواند از طری��ق صنوف نامبرده 

تامین شود.

آموزش های سوادآموزی اجرایی شد
کارشناس مسوول سوادآموزی ناحیه 6 آموزش و پرورش اصفهان با 
اشاره به این که آموزش های نهضت سوادآموزی در قالب سه سطح به 
افراد ارایه می شود، گفت: افراد عالقه مند به سوادآموزی می توانند 
به مدارس محل سکونت خود، ادارات سوادآموزی نواحی شش گانه 
آموزش پرورش شهر اصفهان و ادارات آموزش و پرورش شهرستان 

محل سکونت خود مراجعه کنند.
فرشته عمرانی ابراز داش��ت: آموزش های نهضت س��وادآموزی در 
 قالب س��ه س��طح به افراد ارایه می ش��ود. وی گفت: اولین سطح از

 آموزش های نهضت سوادآموزی معادل سوم ابتدایی بوده و آموزش 
در آن به صورت خصوصی و چهره به چهره است.کارشناس مسوول 
سوادآموزی ناحیه 6 آموزش و پرورش اصفهان افزود: در این سطح 
افراد بی سواد شناسایی ش��ده و به صورت خصوصی تحت آموزش 

قرار می گیرند.

 ۸ هزار و 53۸ شناسنامه مکانیزه 
در استان صادر شد

     مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد: در آذر ماه سال جاری، 
تعداد ۸ هزار و 53۸ شناسنامه  مکانیزه شامل تعویضی و المثنی برای افراد 

باالی 15 سال در استان اصفهان صادر شد.
تورج حاجی رحیمیان گفت: در آذر ماه سال جاری، تعداد 6 هزار و 44۸ 
نوزاد در استان اصفهان متولد شدند که تعداد 3 هزار و 321 نفر از آن ها 
 پس��ر و 3 هزار و 12۷ نفر دختر بودند. وی اف��زود: در این مدت، 2 هزار و 
 10۷ واقعه  فوت در س��طح استان اصفهان به ثبت رس��ید که یک هزار و

 13۸ نفر مرد، 932 نفر زن و 3۷ نفر با جنسیت نامشخص بوده اند. 
 مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان تصریح کرد: آذر ماه امسال، تعداد

 ۸ هزار و 53۸ شناسنامه مکانیزه شامل تعویضی و المثنی برای افراد باالی 
15 سال در استان اصفهان صادر شد. 

 353  نفر به دلیل جرایم مالی
 غیر عمد  در زندان هستند

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان گفت: 353 
نفر به دلیل جرایم مالی غیرعم��د در زندان مرکزی اصفهان بازداش��ت 
هس��تند.رمضان امیری با اش��اره به آزادی س��ه مجرم مالی غیرعمد در 
هفته وقف اظهار داش��ت: با همت اداره کل اوقاف استان اصفهان سه تن 
از زندانیانی که به دلیل جرایم مالی غیرعمد در حبس بودند، آزاد شدند.

وی ادامه داد: 150 میلیون ریال برای آزادی این س��ه زندانی توسط اداره 
 کل اوقاف اس��تان اصفهان پرداخت ش��د و آن ها به آغوش خانواده خود 

بازگشتند.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان با اشاره به شرط 
حفظ قرآن برای آزادی این زندانیان تصریح کرد: این س��ه زندانی افرادی 
بودند که در مسابقات حفظ قرآن در زندان شرکت کرده و حایز رتبه های 
برتر شده بودند. وی در ادامه با اش��اره به این که اوقاف یکی از اصلی ترین 
متولیان برنامه های فرهنگی و قرآنی در کشور است، بیان داشت: همچنین 
با توجه به این که در هفته وقف قرار داریم با کم��ک اداره اوقاف اصفهان، 
 محفل انس با قرآن کریم ویژه زندانیان در سالن اجتماعات زندان اصفهان

 برگزار شد.

اخبار کوتاه
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رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: در مناطقی از شهر 
اصفهان مانند خیابان دو طبقه  ام��ام خمینی )ره(، بزرگراه ها، قطار 
شهری و بافت های فرس��وده توجه به مناسب سازی و مقاوم سازی 
برای مقابله با بالیای طبیعی به ویژه زلزله ضروری است.رضا امینی 
گفت: در این راس��تا الزم است که مس��ووالن کالنشهرهای کشور 
تمام توجه خود را نسبت به مقاوم س��ازی بافت شهری در شهرها و 

جلوگیری از تلفات جانی و مالی داشته باشند.
وی با اش��اره به وضعیت نامناسب بافت شهری ش��هر اصفهان در 
برخی از مناطق شهر اصفهان اظهار داشت: برای مثال در مناطقی 
از شهر اصفهان مانند خیابان دو طبقه  امام خمینی )ره(، بزرگراه ها، 

قطار شهری و بافت های فرسوده توجه به مناس��ب سازی و مقاوم 
س��ازی برای مقابله با بالیای طبیعی به ویژه زلزله ضروری اس��ت.

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان با بیان این که پارکینگ های 
اصفهان نیز در حال حاضر در بدترین ش��رایط ممکن برای خدمت 
رس��انی و همچنین عدم ایمنی الزم در هنگام وق��وع حوادث قرار 
دارند، ادامه داد: سیس��تم اطفای حریق، ش��رایط س��اخت و ساز 
و مناس��ب س��ازی، ورودی و خروجی نامناس��ب و آالین��ده بودن 
 محی��ط پارکینگ های اصفه��ان باید م��ورد توجه مس��ووالن امر

 قرار گیرد.
وی همچنین به رش��د قارچ گونه ساخت و س��ازهای غیر مجاز در 
حاشیه  شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: تاکنون گزارش های زیادی 
در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه   شهر اصفهان به 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان ارسال شده است که مسووالن 
شهرداری باید به این موضوع توجه داشته باشند تا در آینده در هنگام 

ایجاد بالیای طبیعی دچار ضایعات جبران ناپذیری نباشیم.
امینی با بیان این که شهرداری باید از ایجاد زمینه نارضایتی برخی 
از کارکنان زحمتکش خود جلوگیری کند، ادام��ه داد: برای مثال 
اعتراض کارکنان تاکس��یرانی و اتوبوس��رانی و دیگر کارکنان این 

سازمان نباید ادامه یابد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با وجود بیش از 6 ماه از 
افتتاح مجموعه مطبوعاتی اصفهان فقط قسمت توزیع مطبوعات 
در ساختمان مجتمع مطبوعاتی راه اندازی شده و مابقی کاربردهای 
این مکان بالاستفاده مانده اس��ت.علیرضا نصراصفهانی در جلسه 
علنی ش��ورای شهر اس��المی اصفهان با اش��اره به این که ورودی 
ش��هر اصفهان باید هویت معماری شهر باش��د، اظهار داشت: در 
نمای ورودی های ش��هر اصفهان هیچ پیامی س��اطع نمی شود و 
ورودی های شهر اصفهان باید به گونه ای باشد که مسافران ضمن 
ورود به ش��هر به هویت معماری پی برده و آثار تاریخی شهر برای 
مسافران متبلور ش��ود.وی افزایش فضای سبز در شهر اصفهان را 

یکی از راه های کاهش آلودگی هوا دانست و افزود: فضای مدارس 
یکی از بهترین راه های افزایش فضای سبز است.عضو شورای شهر 
اصفهان ۷0 درصد آلودگی هوای ش��هر اصفهان را استفاده زیاد از 
خودروهای شخصی و دود اگزوز خودروها دانست .وی در ادامه با 
تاکید بر این که باید ش��رایطی برای جانبازان در سطح شهر مهیا 
شود، تا رفت و آمد این عزیزان به راحتی صورت گیرد، تصریح کرد: 
برخی از شهروندان به خصوص جانبازان نیاز ویژه  ای در شهر بدون 
وابستگی را دارند که باید معابر و خیابان ها به طوری طراحی شود 
که نیاز این عزیزان برطرف شده و پارکینگ های عمومی به صورت 
رایگان در اختیار این قشر از افراد قرار گیرد.نصر اصفهانی با اشاره 
به افتتاح مجموع��ه مطبوعاتی اصفهان دو م��اه پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری بیان کرد: حدود ۷ ماه از افتتاحیه این ساختمان 
می گذرد، اما فق��ط توزیع مطبوعاتی اصفه��ان از این محل انجام 
می شود و مابقی کاربردهای این مکان بالاستفاده مانده است.وی 
گفت: انتظار می رود مدیریت شهر با خانه مطبوعات با توزیع عادالنه 
و دید درآمدی این محل را در اختیار مطبوعات و اصحاب رسانه قرار 
دهد و  واگذاری این مکان به مطبوعات باید به نحوی باشد که برخی 
از متولیان رسانه ای احساس نکنند که قرار است هزینه گزافی بابت 

در اختیار گذاشتن آن پرداخت کنند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

زلزله بافت های فرسوده را می لرزاند
نصراصفهانی:

مجتمع مطبوعاتی اصفهان بالتکلیف است 

SMS

 دبیر انجم��ن علم��ی جراحی زان��و، آرتروس��کوپی و
 آسیب های ورزشی ایران با انتقاد از این که تعرفه های 
حق عمل در کش��ور مربوط به 30 س��ال قبل اس��ت 

که بس��یاری از اعم��ال جراحی نوین 
در ای��ن تعرفه ه��ا موجود نیس��تند، 
گفت: متاس��فانه در حال حاضر تعرفه 
 ب��رای اعم��ال جراحی جدی��د وجود

 ندارد.
 دکتر س��هیل مهدی پور ادامه داد: به 
علت تعرفه دار نب��ودن خدمات نوین 
پزشکی برای جراح و بیمار مشکالتی 
به وج��ود آمده اس��ت. زی��را از طرفی 
ج��راح باید به ط��ور حدس��ی قیمت 
عم��ل را تعیین کن��د و از طرفی بیمه 
 ها قیمت واقعی را تعیین نمی کنند که 

مشکل ساز شده است
وی در ادام��ه ب��ه نق��ش آرتروس��کوپی در درم��ان 
بیماری های زانو پرداخت و گفت: آرتروس��کوپی یک 
روش جراحی ب��رای درمان و تش��خیص بیماری ها و 
آس��یب دیدگی های مفاصل به خصوص زانو و ش��انه 
است. به وسیله این روش که تکنیکی برای درون بینی 
مفصل است، توانایی در انجام اعمال جراحی و تشخیص 
بیماری های مفاصل، رش��د بس��یاری پیدا کرده است. 

به گفته ای��ن متخصص ارتوپدی و جراحی اس��تخوان 
و مفاص��ل، کاربرد این وس��یله در تش��خیص بیماری 
 مفاصل بوده و عالوه بر آن در جراحی نیز به کمک جراح 

 م��ی آی��د. اس��تفاده از ای��ن روش در درم��ان
  بیماری های ارتوپدی و عمدتا در ضایعات مینیسک و
  پارگی های رباطی با کمترین آس��یب و عارضه همراه

 است
مهد ی پ��ور با بیان این ک��ه امروز ای��ن روش با مزایای 
قابل مالحظه بس��یار، در درمان و تش��خیص بیش از 
60 ت��ا ۷0 درصد آس��یب دیدگی های زان��و به کمک 

پزشک آمده گفت:  مفصل ش��انه دومین مفصلی است 
که آرتروسکوپی در درمان آس��یب دیدگی های آن به 

کار می رود.
وی افزود: دررفتگ��ی های مکرر 
ش��انه، پارگی های رباطی اطراف 
ش��انه، مفصل مچ پا و ب��ه مقدار 
کمتر آسیب دیدگی مفصل لگن 
نیز با آرتروسکوپی قابل تشخیص 

و درمان است.
این متخصص ارتوپدی و جراحی 
اس��تخوان و مفاصل ب��ا بیان این 
 ک��ه در آتروس��کوپی ع��وارض 
جراح��ی های ب��از مث��ل عفونت 
بس��یار ک��م دی��ده م��ی ش��ود، 
هش��دار داد: در صورت��ی ک��ه 
وی��ژه  آم��وزش  متخصصی��ن 
آرتروس��کوپی ندیده باش��ند ی��ا تکنیک ه��ا را ناقص 
اجرا کن��د، انجام عمل توس��ط ای��ن افراد م��ی تواند 
 عوارض بس��یار زیادی را برای بیمار به دنبال داش��ته

 باشد.
س��ومین کنگره بین الملل��ی انجمن علم��ی جراحی 
 زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزش��ی از 15 تا 1۸ 

بهمن ماه در جزیره کیش برگزار می شود.

تعرفه های جراحی در کشور مربوط به 30 سال قبل است
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آگهی مناقصهنوبت اول

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان

 س�ازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مش�اغل ش�هری ش�هرداری اصفهان در نظ�ر دارد عمليات تهيه مصال�ح و احداث 
جاده دسترس�ی بلوک 24 ش�هرک كارگاهی امير كبير واقع در خيابان امام خمينی ، كيلو متر 8 جاده اصفه�ان - تهران ، خيابان 
عطاالملک ، بلوک 24 شهرک كارگاهی امير كبير را به مبلغ تقريبی 1/864/683/340 ريال بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 92 از 
طريق مناقصه به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد . متقاضيان می توانند از تاريخ 92/10/15 تا پايان وقت اداری مورخه 92/10/30 
 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه س�وابق كاری ش�ركت به دفتر فنی س�ازمان واقع در خيابان آمادگاه ، روبروی 
هتل عباس�ی ، مجتمع عباس�ی ، طبقه همكف ، واحد107 مراجع�ه نموده و پ�س از اخذ تاييديه دفت�ر فنی اقدام ب�ه واريز  مبلغ 
 200/000 ريال بابت هزينه تهيه اس�ناد مناقصه در وجه حساب جاری ش�ماره 3100003041007 نزد بانک ملی ايران شعبه اصفهان

 ) قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملی ( نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند . 
تلفن تماس : 2211442-2225535 

1- پيمانكاران بايستی دارای توان اجرای مناسب ، سوابق كاری  و حسن سابقه در اين زمينه باشند . 
2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 12/094/000 ريال طی ضمانت بانكی يا فيش پرداختی الزامی است . 

3- مدت اجراء : يک و نيم ماه شمسی می باشد . 
4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 92/11/5 می باشد . 

5- پيشنهادات در پايان وقت اداری مورخه 92/11/5 بازگشائی می شود . 
6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد . 

7- هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است .



چهره روزيادداشت

 درخشش دوباره سکه
 در بازار

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز شنبه در بازار طالی اصفهان با 
110 هزار ریال افزایش نسبت به پنج شنبه هفته قبل، هشت میلیون 

و 800 هزار ریال معامله شد.
 در این بازار تمام س��که طرح جدی��د نیز با افزای��ش 80 هزار ریالی 
هشت میلیون و 800 هزار ریال، نیم سکه بهار آزادی با 80 هزار ریال 
افزایش چهار میلیون و 500 هزار ریال، ربع سکه با 100 هزار ریال 
افزایش دو میلیون و 850 هزار ریال و سکه یک گرمی نیز با افزایش 

30 هزار ریال یک میلیون و 750 هزار ریال فروخته شد. 
هر گرم طالی 18 عیار در بازار مرکزی ط��ال و جواهر اصفهان 901 
ه��زار و 240 ریال و هر مثقال س��ه میلی��ون و 904 ه��زار ریال به 

خریداران عرضه شد. 
در بازار غیر رس��می مبادالت ارز در اصفهان، دالرامریکا 29 هزار و 
900 ریال ، یورو 40 هزار و 900 ریال، پوند انگلیس49 هزار ریال و 

درهم امارات هشت هزار و 200 ریال فروخته شد.

 چهار طرح عمران شهری
در اردستان اجرا شد

شهردار اردس��تان از اجرای چهار طرح عمرانی شهری در این شهر 
خبر داد.

 س��ید محمدهادی موس��وی افزود: نکوس��ازی بلوار مصلی، ترمیم 
روکش آس��فالت ترانش��ه های ناش��ی از حفاری ها در خیابان امام 
خمینی )ره( و اصالح شیب و کانیوگذاری کوچه ها از جمله این طرح 
هاست.وی خاکبرداری، زیرس��ازی و مناسب سازی مرحله سوم راه 
 های دسترسی به شهرک امام حسن )ع( ش��هر اردستان را از دیگر

 طرح های اجرا شده بیان کرد.
وی افزود: برای اجرای این طرح ها یک میلیارد و 555 میلیون ریال 

از محل اعتبارات شهرداری اردستان هزینه شده است.
موسوی خاطرنشان کرد: برای ارایه خدمات بیشتر و بهینه به ساکنان 
این ش��هرک، ادارات مخابرات، آب و فاضالب و ش��رکت گاز، توافق 
پرداخت هفت میلیارد ریال ب��ه صورت تعهدات قاب��ل پرداخت به 

شهرداری انجام شده است.

پرداخت ۱۸ میلیارد ريال تسهیالت 
به بهره برداران مراتع 

     معاون فني اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري اس��تان اصفهان 
گفت: طی سال جاری نخس��تین صندوق توسعه س��رمایه گذاري 
 منابع طبیعي کشور در استان اصفهان 18 میلیارد ریال تسهیالت به

 بهره برداران پرداخت کرد.
مهاجر دراین ب��اره، اظهار داش��ت: 8 هزار بهره بردار مراتع اس��تان 

اصفهان از این میزان تسهیالت باکارمزد 4 درصد بهره مند شدند. 
وی با اشاره به این که صندوق توسعه سرمایه گذاری منابع طبیعی 
 نخستین بار در کشور س��ال 91 با 43 هزار عضو در استان اصفهان

 راه اندازي شد، افزود: هم اکنون سرمایه آن با آورده بهره برداران از 
24 میلیارد ریال به 180 میلیارد ریال افزایش یافته است. 

معاون فني اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان تاکید 
کرد: 49 درصد اعتبار این صندوق سهم دولتي و 51 درصد دیگر نیز 

سهم آورده بهره برداران است.

 آب شرب مصرفي 
روستايیان گلپايگان سالم است

     مدیر آب و فاضالب روستایي شهرستان گلپایگان تاکید کرد: آب 
شرب مصرفي روستاییان شهرستان گلپایگان سالم بوده و از کیفیت 

الزم برخوردار است.
عباس رحیم��ی با اش��اره به کنترل س��المت و کیفیت آب ش��رب 
روستاهاي شهرستان گلپایگان اظهار داشت: این کار به صورت منظم 
توسط آزمایش��گاه هاي مجهز و کارشناس��ان مجرب آب و فاضالب 

روستایي استان اصفهان انجام مي شود. 
 وی اف��زود: نمونه آب ش��رب مصرفي روس��تاهاي این شهرس��تان

 به طور مرتب آزمایش و کنترل مي شود و در صورت وجود آلودگي 
و یا نامناس��ب بودن آن بالفاصله اقدام��ات الزم برای برطرف کردن 

مشکل انجام مي شود. 
مدیر آب و فاضالب روستایي شهرس��تان گلپایگان کلر زني را یکي 
از راه هاي اصلي براي ضد عفوني ک��ردن آب عنوان کرد و گفت: در 
9 ماهه امس��ال بیش از یک هزار کیلوگرم کلر مایع برای ضد عفوني 
کردن آب ش��رب روس��تاهاي شهرس��تان مصرف ش��ده است. وی 
 تصریح کرد: 450 کیلوگرم پرکلرین نیز طي این مدت مصرف ش��د

 و شس��ت وش��و ۶ باب مخزن آب نیز انجام ش��ده اس��ت. رحیمی 
خاطرنشان کرد: آب شرب مصرفي روستاییان شهرستان گلپایگان 

سالم بوده و از کیفیت الزم برخوردار است.

 سرمايه گذاران فرانسوی
 به تهران می آيند

اجرای طرح آبیاری 
بارانی سنترپیوت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از حضور هیات سرمایه گذاری فرانسوی 
در ایران در م��اه جاری خب��رداد. مهدی کرباس��یان گف��ت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در حال هماهنگی برای حضور س��رمایه گذاران کش��ورهای 
 مختلف دنیا ب��رای حضور در پروژه های معدنی و فوالدی کش��ور اس��ت که

 بر همین اساس، هیاتی از س��رمایه گذاران فرانسوی برای مذاکره با ایمیدرو، 
به ایران س��فر خواهند کرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طیف 
متنوعی از پ��روژه های معدن��ی و فوالدی به این س��رمایه گ��ذاران معرفی 
 خواهد شد تا بتوانند در مشارکت و سرمایه گذاری مش��ترک با ایرانی ها، در

این پروژه ها حضور یابند.وی تصریح کرد: خوشبختانه طرح های مهم فوالدی 
کشور هم اکنون در حال طی مراحل برای انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران است 
و به این ترتیب جهش خوبی از اجرای پروژه های معدنی و فوالدی در کش��ور 

صورت خواهد گرفت.

به همت کارشناس مرکزجهادکشاورزی جرقویه سفلی برای اولین بار طرح 
آبیاری بارانی سنتر پیوت در سطح 17هکتار اراضی کشاورزی شهرستان 

اصفهان به بهره برداری رسید. 
 علی نیکبخ��ت مس��وول مرکزجهادکش��اورزی جرقویه س��فلی دراین 
زمینه بی��ان داش��ت:باتوجه به خشکس��الی های چندس��ال اخیرجهت 
صرفه جوی��ی در مصرف آب این پ��روژه با اعتباری بال��غ بر1۶20میلیون 
 ریال تس��هیالت بانک��ی و770میلی��ون ریال آورده ش��خصی ب��ه پایان 

رسید.
 نیکبخ��ت همچنی��ن گفت:بااج��رای این پ��روژه 85درص��د درمصرف
  آب صرف��ه جوی��ی و س��طح زی��ر کش��ت ت��ا ح��دودی افزای��ش
  می یابد که اجرای آبی��اری در کش��اورزی ایران یک ضرورت احس��اس

 می شود.

طبق اظهارات رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، موبایل 
و لوازم جانبی، گوش��ی های تلفن همراه در صورتی کاهش 
قیمت خود را ادامه می دهند که یا کاهش نرخ ارز مس��تمر 
باش��د و یا این که تعرفه های گمرکی مرب��وط به این بخش 

اصالح شود.
افشار فروتن در این باره اظهارداشت: کاهش قیمت گوشی 
تلفن همراه موضوعی است که پیش از این با کاهش قیمت 
 ارز قابل پیش بینی ب��ود و طی ماه های گذش��ته این روند

 استمرار داش��ت اما اگر قرار باش��د این س��یر نزولی ادامه 
داش��ته باش��د الزم اس��ت نرخ ارز روندی کاهش��ی داشته 
 باش��د و یا این که در حوزه تعرفه ه��ای گمرکی تجدیدنظر

 شود.
وی همچنی��ن عنوان ک��رد: در حال حاضر م��ردم اغلب به 
دنبال گوشی هایی با متوسط قیمت 300 الی ۶00 تا 700 
 هزار تومان هس��تند و گوش��ی های تاچی که دارای چنین

را  تقاض��ا  می��زان  بیش��ترین  هس��تند  قیمت��ی    
دارند.

وی در عین حال یادآور شد: اکنون متقاضیان گوشی در بازار 
بیشتر به دنبال گوشی هایی هس��تند که با تکنولوژی های 
روز دنیا مطابقت داشته باشد و در این میان گوشی های تاچ 

)لمسی( بیشترین میزان تقاضا را دارند.

ب��ا تصوی��ب دول��ت، دوبراب��ر ش��دن کم��ک هزین��ه 
اعم��ال  93 س��ال  ابت��دای  از  کارگ��ران   مس��کن 

 می شود.
 به گ��زارش خبرنگار مهر، هی��ات وزیران در جلس��ه چهارم
  دی ماه خ��ود بنا به پیش��نهاد ش��ورای عال��ی کار و تایید

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری 
و به اس��تناد ماده 2 اصالح��ی قانون راجع ب��ه طبقه بندی 
 مش��اغل و برقراری کمک هزینه مس��کن کارگری مصوبه

 27 فروردین ماه 1359 شورای انقالب فرهنگی ایران-مصوب 
1370- تصویب کرد: 

 کمک هزینه مسکن کارگری مش��مول قانون کار از ابتدای
  س��ال 93 ب��ه می��زان 20 ه��زار توم��ان تعیی��ن 

می شود.
معاون اول ریی��س جمهور در تاری��خ 14 دی ماه جاری این 
مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ 

کرده است.
پی��ش از ای��ن اع��الم ش��ده ب��ود ک��ه افزای��ش کم��ک 
ه��زار   20 ب��ه   10 از  کارگ��ران  مس��کن  هزین��ه 
خواه��د  اعم��ال  امس��ال  مردادم��اه  از   توم��ان 

شد.

 رییس مهندس��ی ن��ورد س��رد ف��والد مبارکه اصفه��ان از
 بومی س��ازی خط برش ورق ویژه بس��ته بندی محصوالت 

نهایی در این ناحیه خبر داد.
 ناصر زندی گفت: این بومی سازی توسط واحد امور مهندسی 
با همکاری شرکت هماهنگی صنعت و بازرگانی ایران و بدون 

حضور کارشناسان و پیمانکاران خارجی انجام شد.
وی افزود: در این بومی س��ازی قرار ش��د ی��ک خط جدید 
اختصاصی با ظرفی��ت 20 تن در یک ش��یفت، برای تولید 
ورق بس��ته بندی محصوالت نهایی ناحیه نورد سرد، نصب 

و راه اندازی شود.
زن��دی اضاف��ه ک��رد: نمون��ه چنی��ن خطوط��ی مجهز به 
تجهی��زات کامل برای بس��ته بن��دی از کویل کار ت��ا پایلر 
 بوده و به هش��ت تجهیز اصلی ب��ا وزن ح��دود 20 تن نیاز

 دارد.
وی تصریح کرد: تا پیش از این بومی س��ازی، اجرای آن در 
انحصار سازندگان خارجی بوده ولی با توجه به قیمت های 
باالی آن و از طرفی دیگ��ر نیاز به بومی س��ازی داخلی که 
همواره مورد تاکید بوده است، پس از انجام بررسی فنی الزم 
درباره قابلیت و توانایی سازندگان داخلی سرانجام مناقصه 

مربوطه برگزار و کار به پیمانکار برنده ابالغ شد.

طی 9 ماهه منتهی به آذرامسال تولید انواع خودرو در کشور 
به 502 هزار و 273 دستگاه رسید.میزان تولید خودروهای 
سواری در این مدت بالغ بر 42۶ هزار و ۶74 دستگاه گزارش 
شده است. بر اساس این گزارش، طی 9 ماهه گذشته تولید 
وانت به تعداد 70هزار و ۶9 دستگاه، کامیون 5 هزار و 213 
دس��تگاه، اتوبوس 253 دس��تگاه و مینی بوس ۶4 دستگاه 
رسیده  است. این گزارش حاکی اس��ت طی 9 ماهه امسال 
پراید نس��یم و صبا به تعداد 140 هزار و 211 دستگاه، پژو 
پارس به تعداد ۶9 هزار و 292 دستگاه، پژو 405 بالغ بر 44 
هزار و 122 دستگاه، سمند به تعداد 41 هزار و 580 دستگاه، 
 پژو 20۶ به تعداد 23 ه��زارو 310 دس��تگاه، تیبا به تعداد

 2۶ هزار و 211 دستگاه، رانا به تعداد 21 هزار و 250دستگاه، 
تندر90 به تعداد 14 هزار و 8۶7 دستگاه، محصوالت رنو به 
تعداد 12 هزار و ۶21 دس��تگاه، MVM به تعداد 12 هزار 
و 925 دس��تگاه، پراید نس��یم و صبا دو گانه س��وز 9 هزار و 
 73 دس��تگاه و مگان بالغ بر هزار و 273 دستگاه تولید شده

 است. همچنین در 9ماهه گذشته انواع مزدا بالغ بر50۶  
دستگاه و تینا 708 دستگاه تولید شده است. در آذر ماه 
سال جاری به تعداد 7۶ هزار و 91۶ دستگاه انواع خودرو 
همچنین بالغ بر ۶5 هزار و ۶03 دستگاه خودروی سواری 

تولید شده است.

سرپناه صنعت مادرموبایل خودرو

شروطی برای ارزان شدن 
گوشی تلفن همراه

هزينه مسکن کارگران 
به سال 93 موکول شد

  بومی سازی خط برش 
نورد سرد فوالد مبارکه

روندکاهش تولید 
متوقف شد

اخبار کوتاه

4
صدور 24 پروانه استاندارد در اصفهان

در ابتدای دی ماه سال جاری صدور 24 پروانه استاندارد و ابطال 8 فقره پروانه و امهال ۶ پروانه استاندارد از سوی 
 اداره استاندارد اس��تان اصفهان صورت گرفت. درآخرین جلسه کمیته عالیم برگزار ش��ده در دی ماه سال جاری

 24 پروانه استاندارد در این اداره کل صادر شده و 8 پروانه استاندارد نیز باطل گردید.
دولت به فکر جامعه مزدبگیر 

است
فتح اهلل بیات / رییس اتحادیه کارگران 

قراردادی و پیمانی کشور
دولت به فکر جامعه مزدبگیر اس��ت، افزایش دستمزد کارگران در قالب 
کمک ه��ای غیرنق��دی و هزینه های درم��ان در بهبود وضع معیش��ت 
کارگران موثراس��ت .کارگران در بحث دستمزد از سنوات گذشته طلب 
دارند و ش��کایتی هم که به دیوان عدالت برده ان��د جزو همین مطالبات 
است از این رو جامعه کارگری امیدوار است که با تحقق شعارهای دولت 
تدبیر و امید در کمک به سفره 
کارگران و ترمی��م فاصله نرخ 
تورم و دس��تمزد، تا حدودی 
به مطالبات خود نزدیک شود.

فرمول تعیین م��زد کارگران، 
مف��اد م��اده 41 قان��ون کار 
اس��ت،کارگران به قانون کار 
احت��رام می گذارن��د و آن را 

شناسنامه خود می دانند .
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پیش��نهاد وزارت نفت به ش��ورای اقتصاد برای حذف کارمزد 
فروش بنزین و پرداخت هزینه کارمزد توس��ط مردم در قالب 
 CNG حق العمل خرید س��وخت و افزایش کارم��زد فروش 
در حال��ی در ای��ن هفت��ه بررس��ی می ش��ود ک��ه در صورت 
 تصوی��ب، هزینه خرید بنزین بس��ته به حجم ب��اک خودروها

 100 تا 500 تومان افزایش می یابد.
در ادامه تغییرات جدید قیمتی و غیر قیمتی بنزین در سال 92 
و احتمال عرضه بنزین 1000 لیتری از سال 93 در جایگاه های 
س��وخت، طرح حذف کارمزد فروش بنزین و پرداخت هزینه 
کارمزد توس��ط مردم در قالب حق العمل خرید سوخت، کلید 

خورده است.
پیش بینی می ش��ود حذف کارم��زد و پرداخت ح��ق العمل 
منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، باال رفتن حاشیه سود 
جایگاه داران و اس��تقبال س��رمایه گذاران در ساخت و توسعه 

مجاری عرضه سوخت شود.
در ص��ورت موافقت ش��ورای اقتصاد با ح��ذف کارمزد فروش 
بنزین و اج��رای طرح فروش حق العمل��ی فرآورده های نفتی، 
مصرف کنن��دگان یک ت��ا دو درص��د قیمت ف��رآورده نفتی 
همچون بنزین را به عنوان حق العمل به جایگاه داران سوخت 
 همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزی��ن و گازوییل پرداخت

 می کنند. 

 از این رو در صورتی که یک خودرو 30 لیتر بنزین 400 تومانی 
در جایگاهی خریداری کن��د باید معادل 120 تومان به عنوان 
حق العمل به جای��گاه دار پرداخت کند که ب��ه تبع با افزایش 
حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ تا س��قف 500 تومان 

هم قابل افزایش است.
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در گفت وگوی با بیان این که امس��ال ب��ه جای کارمزد 
در جایگاه ها فروش بنزین به صورت ح��ق العمل کاری انجام 
می ش��ود، گفت: با اجرای طرح ف��روش حق العملی بنزین در 
جایگاه ها، جایگاه داران می توانند بخش��ی از درآمد خود را از 

همان محل فروش تامین کنند.
این عضو هیات مدیره ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با اش��اره به ارس��ال طرح حذف کارمزد و فروش حق العملی 
فرآورده های نفت��ی در جایگاه ها به ش��ورای اقتصاد، تصریح 
کرد: پیش بینی می شود به زودی این طرح در شورای اقتصاد 

تصویب و به مرحله اجرا برسد.
 ناصر رییس��ی فرد، رییس انجمن جایگاه داران سوخت کشور 
پیشتر در گفت وگو با مهر با اعالم این که گران شدن بنزین در 
بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاش��یه سود جایگاه های 
سوخت خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس دولت به منظور 
حفظ حاشیه س��ود و توجیه اقتصادی فعالیت جایگاه ها باید 

طرح پرداخت حق العمل کاری را اجرایی کند.
وزارت نفت به طور متوسط س��االنه بین 120 تا 150 میلیارد 
تومان هزینه کارمزد ف��روش فرآورده ه��ای مختلف نفتی به 

جایگاه داران بخش خصوصی پرداخت می کند.

کارمزد فروش CNG دو برابر می شود  
همزمان با ورود به چهارمین س��ال اج��رای قانون هدفمندی 
یارانه ها، کارمزد فروش هر متر مکعب CNG 40 تومان تثبیت 
شده اس��ت که پیش بینی می ش��ود این هفته  هزینه کارمزد 

فروش هر مترمکعب CNG به حدود دو برابر افزایش یابد.
از این رو در صورت موافقت ش��ورای اقتصاد ب��ا طرح افزایش 
 CNG هزینه کارمزد ف��روش هرمترمکعب ،CNG کارمزد
در جایگاه های خصوصی با افزایش��ی دو برابری به 80 تومان 
افزای��ش می یابد ضم��ن آن ک��ه کارمزد ف��روش CNG در 
جایگاه های دولتی و ش��هرداری ها در غیر کالنش��هرها به 70 

تومان افزایش می یابد.
این افزایش نرخ کارمزد فروش CNG در جایگاه ها در حالی در 
شورای اقتصاد قرار است تصویب شود که اخیرا با توافق دولت و 
بخش خصوصی مقرر شده است که بهای فروش CNG حتی 
در صورت افزایش قیمت بنزین به بیش از 1000 تومان در هر 

لیتر، تثبیت شده و گران نشود.
اردشیر دادرس ،رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی 
کش��ور با بیان این که این هفته  طرح افزایش کارمزد فروش 
CNG قرار است در ش��ورای اقتصاد تصویب شود، گفت: در 
صورت افزایش هزینه کارمزد، بس��یاری از جایگاه های گاز از 

بحران ورشکستگی خارج می شوند.
از س��وی دیگر بر اس��اس سیاس��ت جدید وزارت نفت، تمام 
متقاضیان بخش خصوصی که آمادگی ب��رای احداث جایگاه 
CNG دارند، کارمزد ویژه ای که 2 برابر کارمزد جایگاه های 

موجود است، دریافت می کنند.
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اعالم کرد: این موضوع در شورای اقتصاد مصوب شده و 

به زودی ابالغ خواهد شد.
در همین حال منصور ریاحی ،مدیر طرح س��اخت و توس��عه 
جایگاه های سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
پیشتر گفته بود: با تصویب شورای اقتصاد کارمزد جایگاه داران 
خصوصی CNG برای هر مترمکع��ب گاز از 40 تومان به 80 
تومان و کارمزد جایگاه داران ش��هرداری به 70 تومان افزایش  

می یابد.

پیشنهاد وزارت نفت به شورای اقتصاد 

 جزيیات برنامهمردم به جای دولت کارمزد بنزین را می پردازند
 تنظیم بازار شب عید

رییس سازمان صنعت استان تهران جزییات برنامه  تنظیم 
بازار ش��ب عید را تش��ریح کرد و گفت: تعرفه واردات سیب 
از اول بهمن ماه 4 درصد می ش��ود. ی��داهلل صادقی در مورد 
کاهش تعرفه سیب و پرتقال شب عید اظهار داشت: براساس 
برنامه ریزی ص��ورت گرفته از اول بهمن م��اه تعرفه واردات 
سیب به حداقل یعنی 4 درصد می رسد و این مصوبه تا پایان 

اردیبهشت ماه ادامه دارد.
* ذخیره سازی 3500 تن پرتقال و 2000  تن سیب

رییس س��ازمان صنعت اس��تان تهران در خصوص میزان 
ذخیره س��ازی س��یب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید 
پایتخت گفت: 3 هزار و 500 تن پرتقال و 2 هزار تن س��یب 
برای تنظیم بازار شب عید استان تهران در نظر گرفته شده 
اس��ت.وی افزود: قرارداد ذخیره س��ازی پرتقال ب��ا اتحادیه 
باغداران ش��مال و قرارداد ذخیره س��ازی س��یب با تعاونی 
باغداران دماوند منعقد شده است.صادقی در خصوص قیمت 
سیب و پرتقال شب عید گفت: در ایام پایانی اسفندماه با توجه 
به هزینه تمام شده شرایط بازار و کمک دولت، قیمت سیب و 

پرتقال تعیین می شود.
* برگزاری نمايشگاه بهاره طبق روال هر سال

وی درخصوص برگزاری نمایشگاه بهاره گفت: برنامه ریزی 
مناس��ب برای برگزاری نمایش��گاه های بهاره انجام ش��ده 
اس��ت و طبق روال همه س��اله از اس��فندماه نمایشگاه های 
 عرض��ه مس��تقیم کاال در ای��ام پایان��ی س��ال برگ��زار

 می شود.

 بهبود سرعت اينترنت
 تا پايان سال

 وزی��ر ارتباطات در پاس��خ ب��ه گالیه های متع��دد کاربران 
اینترنتی، دلیل س��رعت پایین اینترنت را عدم رعایت نرخ 
اشتراک 1 به 8 از سوی ش��رکت های ارایه دهنده اینترنت 
عنوان کرد و گف��ت: به دلیل کمبود ش��دید پهنای باند این 
نسبت حتی 1به 25 رسیده است.محمود واعظی چندی پیش 
درباره سرعت اینترنت و ساماندهی در جهت بهتر شدن اوضاع 
گفته بود: در حال حاض��ر در تالش برای افزایش پهنای باند 
و س��رعت اینترنت هس��تیم و تا پایان 100 روز دوم پهنای 
باند نس��بت به ابتدای دولت تدبیر و امی��د دو برابر خواهد 
ش��د. او همچنین وعده داده بود تا در مرحل��ه بعد در نیمه 
 دوم سال آینده، س��رعت، به تدریج و در حد معقول افزایش 

یابد. 

اخبار؟



یادداشت

طرح ملی موالناشناس��ی با اتکا به شرح و تفسیر »مثنوی« موالنا توس��ط آیت اهلل دکتر محمدیان اجرا 
می شود.به دنبال برگزاری دوره 10 ساله بازخوانی »مثنوی« موالنا طرح ملی موالناشناسی توسط دکتر 

محمدیان با همکاری برخی از استادان دانشگاه الزهرا و جمعی از دانشجویان دوره دکترا اجرا می شود.
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طرحملیموالناشناسیاجرامیشود
هم سطریادداشت

هفت

  المنار برای ساخت مستند
 » امام خامنه ای« دست به کار شد

چهارمین جشنواره فیلم عمار در 
حالی آغاز ب��ه کار کرد که حامد 
ن��ه  ترا اج��رای  ب��ا   زمان��ی 
»گزین��ه ه��ای روی می��ز« از 
خانواده شهدا گل دریافت کرد و 
مدیر ش��بکه المنار از س��اخت 
مستند»امام خامنه ای«خبر داد. 
مراس��م افتتاحی��ه چهارمی��ن 
جشنواره فیلم عمار جمعه  13 
دی ماه ساعت 18 با حضور نادر 
طالب زاده دبیر جش��نواره، حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی 
کشور، وحید جلیلی مسوول شورای سیاست گذاری جشنواره، حبیب  
ایل بیگی مدیرعامل انجمن س��ینمای جوان، محمد تقی فهیم منتقد 
س��ینما، س��ید نظام الدین موس��وی مدیرعامل خبرگ��زاری فارس، 
محمدرضا عباسیان، شفیع آقامحمدیان، سلیم غفوری، احمد شاکری، 
اصغر آب خضر، سیمون سیمونیان، محمد ساسان، عباس صانعی، حامد 
بامروت نژاد، سهیل سلیمی، سید ناصر هاش��م زاده، محمدرضا شفا و 
جمع دیگری از فعاالن هنری و فرهنگی کش��ور ب��ه همراه مخاطبان 
مردمی این جش��نواره و همچنین اک��ران کننده ها و فیلم س��ازان و 

خانواده های شهدا در سینما فلسطین برگزار شد.

 برپایی نمایشگاه»تازنده رود«
 در کنار زنده رود

خانه کاریکاتور اصفهان نمایشگاه 
کارت��ون ه��ا و کاریکاتوره��ای 
سامان ترابی را با عنوان » تازنده 
رود«در خانه هنرمندان اصفهان 
افتتاح می کند.این نمایشگاه در 
ادامه برنام��ه خان��ه کاریکاتور 
اصفه��ان ب��ا ه��دف برگ��زاری 
آث��ار  از  نمایش��گاهی 
کاریکاتوریس��ت ه��ای دیگ��ر 
ش��هرها و همچنین ب��ه جهت 
تعامل با هنرمندان شهرهای دیگر، شناخت متقابل هنرمندان اصفهان 
از دیگر هنرمندان کاریکاتوریس��ت کشور، معرفی توان و فعالیت های 
اعضای خانه کاریکاتور اصفهان دایر می شود.نمایشگاه »تا زنده رود« 
ش��امل30 اثر از آثار این هنرمند کاریکاتوریس��ت است که با تکنیک 
گرافیک کامپیوتری درابعاد A3 کارشده است.این نمایشگاه تا 18دی 

ماه جهت بازدید عموم دایر خواهد بود. 

اجراي دوره هاي آموزش حضوري 
کارکنان کتابخانه هاي عمومي 

 ریی��س اداره برنام��ه ری��زي،
انجمن ها و مش��ارکت هاي اداره  

کل کتابخانه هاي عمومي استان 
اصفه��ان از برگ��زاري 10 دوره 
آموزش��ي حض��وري و 2 دوره 
آموزش غیرحص��وري از ابتداي 
س��ال جاري تاکنون و برگزاري 
صد درص��دي دوره ه��اي جامع 
نظام آموزش��ي ب��راي کارکنان 
کتابخانه هاي عمومي استان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومي اداره کل کتابخانه هاي عمومي اس��تان 
اصفهان، حسن عیني گفت: طي این دوره ها  8 هزار و 181 نفر ساعت 
آموزش حضوري طي 10 دوره به صورت کامل برگزار ش��د  و 6 هزار و 
250 نفر ساعت طي 2 دوره به صورت غیر حضوري برگزار خواهد شد. 

شورش زنان چاله میدان علیه شاه قاجار

 تعزیه ایرانی کتاب می شود
محمدحسین ناصر بخت با اشاره به تمرین نمایش »عروسی خان مظفر«که 
به حواشی ش��ورش زنان چاله میدان در اعتراض به کمبود نان در دوران 
ناصرالدین شاه می پردازد از تالش برای انتشار دومین مجموعه کتاب های 
تعزیه بر اس��اس قصه های کهن ایرانی خبر داد.محمد حسین ناصربخت 
پژوهش��گر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت هایش گف��ت: در حال حاضر 
مشغول تمرین نمایش »عروسی خان مظفر« هستیم که قرار است بعد از 
جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه سنگلج به صحنه برود. کارگردانی این اثر 
نمایشی را من به همراه پیمان شریعتی بر عهده دارم. وی افزود: »عروسی 
خان مظفر«تلفیقی از نمایش خیمه شب بازی و روحوضی است و بخش 
دوم از یک چهارگانه به حساب می آید که بخش اول آن با عنوان » ارباب 
پاک روا و نوکرش مبارک خوش سیما« سال 84 به صحنه رفته است. دو 
بخش دیگر این چهارگانه نیز با عنوان های »کابوس های مرد مشکوک« 
و »از دروازه دولت تا چاله میدان راهی نیس��ت« قرار است در آینده روی 
 صحنه بروند.این پژوهش��گر عرصه تعزیه ادامه داد: این چهار نمایشنامه 
بر اساس یک اتفاق تاریخی نوشته ش��ده اند؛ اتفاقی که برای اولین بار در 
ایران رخ داده و در آن زن��ان چاله میدان در اعتراض ب��ه کمبود نان جلو 
کالسکه ناصرالدین شاه را می گیرند و در واقع دست به شورش می زنند. 
این چهار داستان حول محور این واقعه روی می دهد و نمایش »عروسی 
خان مظفر« به بعد از این حادثه اش��اره دارد که در آن شاه بابا قصد دارد 
برای پسرش خان مظفر عروسی بگیرد اما با آمدن طیاره خانم مشکالتی 

به وجود می آید...
ناصربخت متذکر شد: نمایشنامه »کابوس های مرد مشکوک« به وقایع 
 بعد از این شورش می پردازد و درباره سرکوب این حادثه است. نمایشنامه 
» از دروازه دولت تا چاله میدان راهی نیست« به وقایعی که در حین شورش 
رخ داده اشاره دارد و نمایش اولی که قبال اجرا شد به اتفاقاتی که همزمان 

با تهران در شهری دورافتاده رخ داده اشاره می کند.
ناصربخت درباره جمع آوری نس��خ تعزیه و انتش��ار آن ها در قالب کتاب 
 عنوان کرد: طبق روال همیشه در کانون نمایش های آیینی سنتی مراحل 
جمع آوری و پژوهش در مورد نسخ تعزیه در حال انجام است. یک مجموعه 
از این نسخ در دوره گذشته جشنواره آیینی سنتی به چاپ رسید. مجموعه 
دیگری بر اساس قصه های کهن در حال آماده ش��دن است که امیدوارم 
بتوانیم قبل از برگزاری دوره بعدی جشنواره آن را منتشر کنیم چون در 
برنامه های کانون چاپ دو مجموعه در مورد تعزیه در طول یک سال قرار 

دادرد که امیدوارم بتوانیم به این امر دست یابیم.

حضور اکبر عبدی در »پایتخت ۳« منتفی شدمعماری خانه های تاریخی کاشان نشانه نبوغ ایرانیان است
    

بازیگر امریکایی فیلم »پرنده فقط یک پرنده بود« گفت: معماری 
شگفت انگیز خانه های تاریخی کاشان نشانه نبوغ، خرد و اندیشه 
ایرانیان است. لری کالین، بازیگر امریکایی این مستند در حاشیه 

بازدید از آثار تاریخي کاشان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا درکاشان 
 اظهار داش��ت: دفعه اول اس��ت که به کاش��ان و حتی ایران سفر

 می کنم، با دیدن این آث��ار و بناهاي قدیمی به وی��ژه خانه هاي 
تاریخي کاشان متحیر ش��دم.وی افزود: امیدوارم بتوانم روزی در 
ایران و در کاشان اقامت کنم و یک شهروند کاشانی بشوم. این بازیگر 
امریکایی، درباره ثبت جهاني باغ فین کاشان تاکید کرد: ثبت جهانی 
این اثر ارزشمند تاریخي نشان دهنده این است که جهان هم به این 
نبوغ و اندیشه باور دارد و ایرانیان نش��ان داده اند که در معماری، 
باستان شناسی و هنر دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده اند و حرفی 
برای گفتن دارند. وی در ادامه گفت: آن چنان مجذوب فرهنگ و 
زبان ایرانیان شدم که از 13 سال قبل زبان فارسی را فرا گرفتم و با 
توجه به این که اسالم و مذهب شیعه را دین و مذهبی کامل دیدم 
در یکی از مساجد ترکیه به دین اسالم و مذهب شیعه مشرف شدم.

مجری طرح مجموعه تلویزیونی »پایتخت3« گفت: علی رغم اعالم 
قبلی، حضور اکبر عبدی در این سری که به تازگی در شیرگاه کلید 
خورده، منتفی شد.»علیرضا نجف زاده« گفت: مجموعه تلویزیونی 

»پایتخت 3« روز جمعه -13 دی ماه- در منطقه ش��یرگاه کلید 
خورد. وی ادامه داد: در سری جدید مخاطبان ارسطو را با گریمی 
متفاوت خواهند دید و البته حضور اکبر عبدی که پیش از این عنوان 
شده بود و فرشاد گل سفیدی )تصویربردار( به خاطر حضور در پروژه 
»معراجی ها« به کارگردانی مسعود ده نمکی منتفی شد.وی درباره 
حضور دوقلوها نیز تصری��ح کرد: علی رغم این ک��ه آقای مقدم از 
دوقلوهای بسیاری تست گرفتند و اتفاقا برخی از آن ها هم توانسته 
بودند، نظر ایشان را جلب کنند، سارا و نیکا دوقلوهای اصلی پروژه 
در آخرین لحظ��ه به پروژه پیوس��تند.وی اف��زود: در حال حاضر 
گروه مشغول ضبط در منطقه شیرگاه اس��تان مازندران هستند 
و پیش بینی می شود بیش از نیمی از داستان در این منطقه ضبط 
شده و برای بقیه  لوکیشن ها و مقصد بعدی تصمیم گیری خواهد 

شد. ضمن این که حضور چند بازیگر دیگر در کار قطعی است. 

دبیر جش��نواره عمار در اصفهان گفت: جش��نواره عمار از دیروزبا 
بزرگداشت شهید الوی در اصفهان برگزار شد و تا 23 دی ماه ادامه 

دارد. معین مومنیان در نشس��ت خبری جشنواره فیلم عمار اظهار 
کرد: 2 هزار و 200 اثر انتخاب شده است، یک هزار و 500 اثر داخلی و 

مابقی آثارها خارجی است.وی افزود: 50 هیات  انتخاب در چهارمین 
جش��نواره فیلم عمار حضور دارند و تاکنون 80 اثر برای دبیرخانه 

استان ها ارسال شده است که برای اکران از آن استفاده می کند.
دبیر جشنواره عمار در اصفهان بیان کرد: کلیپ، تیزر، فیلم کوتاه و 
انیمیشن در این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده و یک بخش ویژه 
تیزر و پوستر فیلم های حاضر در جشنواره نیز در این جشنوار حضور 
دارند.وی ادامه داد: حضور مردم و تفکر شیعی موجود در جامعه از 
موضوعات اصلی این جشنواره است، نقد درون گفتمانی، رویش ها و 
ریزش ها، دس��تاوردهای فتنه 88، بخش ویژه در موضوعاتی مانند 
اقتصاد مقاومتی، تاریخ معاصر ایران و چهره های انقالب از موضوعات 
این دوره از جشنواره است.مومنیان خاطر نشان کرد: در این دوره از 
جشنواره بخش در فیلمنامه و سیناپس دو سه اثر قابل تقدیر داشته 
باشند و 3 تا 5 داور در بخش های مختلف جشنواره وجود دارد که آثار 
برگزیده را انتخاب می کنند.دبیر جشنواره عمار در اصفهان در مورد 
زمان ان جشنواره یادآور شد: جشنواره از 13 تا 21 دی ماه در تهران 
برگزار می ش��ود و  از 14 تا 23 در اصفهان برگزار می شود.وی تاکید 
کرد: معیارهای کمی، اصالت موضوعی و تکنیک های ساخت اثر در 
داوری آثار در انتخاب آثار در نظر گرفته می شود.مومنیان اشاره کرد: 
ما سینما را برابر با عقیده می دانیم به همین دلیل از موضوعات آزاد 

نیز در این جشنواره استفاده کردیم.
وی با بیان اینکه جشنواره عمار براس��اس اکران های مردمی شکل 
گرفته و به این دلیل شکل ادامه می یابد، مطرح کرد:  3هزار و پانصد 
اکران در روزهای جشنواره در سراسر کشور برگزار می شود، اما اکران 

عمومی محدود نشده است و در کل سال ادامه دارد.
این مس��ئول  تصریح کرد: در جش��نواره عمار تصمیم گرفتیم که 
ستاد اکران مردمی را با نام یک شهید نامگذاری کنیم و با استفاده 
از ظرفیت رسانه ای این جشنواره و حضور مردم به معرفی آن شهید 
و ارائه یک سبک زندگی جدید دست بزنیم.دبیر اجرایی جشنواره 
عمار ابراز کرد: شاخص ترین ش��هدا در اصفهان وجود دارد که روی 
ابعاد شخصیتی آنها کار شده است، اما یکی از شهدا که حق زیادی به 
گردن مردم دارند شهید اصغر الوی هستند که روی شخصیت ایشان 
کمتر کار شده است،  در جشنواره امسال روی این شخصیت و ابعاد 
زندگی ایشان کار می شود. وی مطرح کرد: دبیرخانه دائمی جشنواره 
عمار در اصفهان تش��کیل شده اس��ت، که ش��امل دبیر جشنواره، 
 دبیر اجرایی جشنواره، س��تاد اکران های مردمی، شورای راهبردی

 است.
مومنیان گفت: به بهترین فیلم جشنواره، بهترین فیلم از نگاه مردم و 

بهترین فیلم اصفهانی در این جشنواره  جایزه داده می شود.

ندبیر جشنواره عمار در اصفهان

جشنواره مردمی فیلم عمار در اصفهان آغاز شد

کلیپ، تیزر، فیلم 
کوتاه و انیمیشن در 

این دوره از جشنواره 
در نظر گرفته شده و 
یک بخش ویژه تیزر 

و پوستر فیلم های 
حاضر در جشنواره 
نیز در این جشنوار 

حضور دارند

معاون س��یما با بیان این که بودجه صداوس��یما 
باید تفکیک ش��ود، گف��ت: به دول��ت و مجلس 
اعالم کردیم حاضریم هم��ه درآمد پخش آگهی 
را در اختیارش��ان قرار دهیم به ش��رط آن که آن 
ها نیز بودجه و اعتبارات س��االنه رس��انه ملی را 
پرداخت کنن��د.، عل��ی دارابی ، مدیران ش��بکه 
ه��ای تلویزیونی و مدیران س��یما در نش��ت هم 
 اندیشی با شاخص ترین چهره های تهیه کنندگی

 برنامه های تلویزیونی، مسایل و راهکارهای رشد 
و تعالی در سیما را بررسی کردند. 

در این نشست صمیمانه که 4 ساعت طول کشید، 
19نف��ر از تهیه کنندگان برنامه ه��ای تلویزیونی 
مشکالت و مس��ایل موجود نظرات و پیشنهادات 
خود را در راه اعتالی کیفی برنامه های تلویزیونی 
ارایه کردن��د و مقرر ش��د برای دریاف��ت نظرات 

 همه حاض��ران، جلس��ه دیگ��ری نیز ب��ا حضور 
تهی��ه کنن��دگان برگ��زار ش��ود.تالش س��یما 
ب��رای اح��داث ش��هرک ب��زرگ تلویزیون��ی، 
 ضرورت توج��ه و ارای��ه کار به تهی��ه کنندگان

 با تجرب��ه و کارآمد، بهره گی��ری تهیه کنندگان 
جوان از تجربیات تهیه کنندگان مجرب، برگزاری 
 آموزش ه��ای کارب��ردی برای تهی��ه کنندگان، 
نظام مند کردن آیین نامه های تشویق و برخورد 
با تخلفات، توجه هر چه بیشتر به پوشش اسالمی 
بازیگران، اهتم��ام تهیه کنندگان ب��ه آثار طنز و 
حضور بیش از پیش کودکان و نوجوانان در فیلم 
 ها و س��ریال ها، تولید ب��ه موقع آث��ار و پرهیز از 
ش��تاب زدگی از جمله محورهایی بود که معاون 
سیما در جمع تهیه کنندگان و مدیران سیما به 

آن اشاره کرد.

 عل��ی داراب��ی در ای��ن نشس��ت گف��ت: وقت��ی
 داعیه داران دموکراسی 71 بار شبکه های رسانه 
جمهوری اسالمی ایران را تاکنون قطع کرده اند 
یعنی ، از اقبال عمومی م��ردم به تلویزیون نگران 
هس��تند.معاون س��یما افزود: امروز جنگ غرب 
علیه جمهوری اس��المی ایران جنگ رس��انه ای 
و فرهنگ��ی اس��ت بنابراین حمایت هم��ه جانبه 
دستگاه ها از رس��انه ملی نیاز جدی و ضروری در 

این میدان است.
عل��ی دارابی با اش��اره ب��ه جنگ نرم ق��درت در 
 عصر رس��انه ها و ارتباطات گفت: اگ��ر مدیران و 
دست اندرکاران رسانه ملی افسران و فرماندهان 
این جنگ رسانه ای و فرهنگی هستند باید سالح 

و ادوات الزم را در اختیار داشته باشند.
وی اف��زود: متاس��فانه امروز فرهنگ در کش��ور 

ما فقط یک تعارف اس��ت ، کمت��ر از چهار درصد 
اعتبارات کش��ور به رس��انه اختصاص می یابد و 
همین میزان هم محقق نمی شود، این در حالی 
اس��ت که پیام اصلی انقالب اس��المی ایران پیام 

فرهنگی است.
داراب��ی از اهمی��ت و ت��الش تهیه کنن��دگان و 
عوامل برنامه ساز س��یما برای تولید آثار فاخر با 
 وجود همه مش��کالت موجود قدردانی کرد و در

عین حال به تهی��ه کنندگان اطمین��ان داد که 
مشکالت مالی حل خواهد شد و از آنان خواست 

که با قوت همیشگی به کار خود ادامه دهند.
وی اف��زود: خل��ق مجموعه های��ی نمایش��ی 
ارزش��مندی که برخ��ی از آن ها در 41 کش��ور 
 جهان به نمایش در می آید از افتخارات مدیران و

 تهیه کنندگان تلویزیون است.
دارابی تنگن��ای مال��ی را گریبانگی��ر تولید آثار 
تلویزیونی دانست و با اشاره به تاکید رهبر معظم 
انقالب اس��المی به دولت مبنی بر توجه ویژه به 
رسانه ملی ، گفت: بودجه صداوسیما باید تفکیک 
ش��ود و در فهرس��ت اعتبارات دفاعی، امنیتی و 

حاکمیتی قرار گیرد.
معاون سیما با اش��اره به محدودیت های موجود 
در پخش آگهی ها و نیز اتکا بخشی از منابع مالی 
صداوسیما بر آن گفت : ما به دولت و مجلس رسما 
اعالم کردیم حاضریم همه درآمد پخش آگهی را 
در اختیار آن ها قرار دهیم به شرط آن که مجلس 
و دولت نیز بودجه و اعتبارات س��االنه رسانه ملی 

را پرداخت کنند.
دارابی با ابراز تاس��ف از بودج��ه محدود در حوزه 
فرهنگ و رسانه گفت: باید همه مسووالن به این 
مهم برسند که اگر فرهنگ کش��ور آسیب ببیند 

همه چیز دچار آسیب می شود.
وی اف��زود: نام��زدان انتخاب��ات در هم��ه ادوار 
در میتینگ ه��ای انتخابات��ی در ح��وزه فرهنگ 
ش��عارهای زیادی می دهند ام��ا در روی کاغذ و 
برای تخصیص بودجه فرهنگی مشکل وجود دارد.

 داراب��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود 
تهیه کنندگان تلویزیون را مدیر و هنرمند توصیف 
کرد و گفت: تهی��ه کننده هنرمند و برنامه س��از 
عوامل هنری را به خوبی ب��ه کار می گیرد، تولید 
یک اثر تلویزیونی را ارتق��ا می دهد، اثر را هدایت 
و بر آن نظارت می کند و اثری درخور تحس��ین 

خلق می کند.
وی اف��زود: هماهنگی عوام��ل ، تخصیص منابع، 
فراهم کردن اجزای کار، نظارت بر حس��ن اجرا، 

 هزینه کرد درست وشناسایی منابع و ظرفیت ها 
بر شانه تهیه کننده مدیر استوار است.

 معاون س��یما نقش تهیه کنن��ده را مثلت تولید
 بی بدیل خواند و گفت: معتق��دم تهیه کنندگی 
سامان و نظام متفاوتی دارد و تهیه کننده در واقع 
مسوول و پاس��خگوی اثر خلق ش��ده به حساب 
می آید.دارابی با تاکید بر این که مدیران س��یما 
و تهیه کنندگان دور یک میز نشس��ته اند و نه در 

مقابل یکدیگر گفت: برای رش��د و اعتالی سیما 
باید تعامل، هم اندیشی و همراهی هرچه بیشتر 

داشته باشیم.
وی همچنی��ن تش��کیل جلس��ات مس��تمر 
مدیران س��یما و عوامل تولید و برنامه س��ازی را 
 ضرروی دانس��ت و با پیشنهاد نشس��ت فصلی با

 تهی��ه کنن��دگان و دیگ��ر عوامل تولی��د فیلم و 
مجموعه های تلویزیونی گفت: سیما برای تعامل 
هرچه بیش��تر با عوامل برنامه س��از نیازمند یک 
نظام ارتباطی اس��ت ت��ا از حض��ور و فعالیت و یا 
 نبود آن ه��ا در عرصه خل��ق آثار بی��ش از پیش

 آگاه شود.
معاون سیما از تهیه کنندگان خواست نمایندگانی 
را از بین خود برگزینند تا پیش نویس نظام جامع 
تهیه کنندگی را با همفکری مدیران سیما نهایی 
و نظام حقوق  و دس��تمزد نیز  بر همین اس��اس 

تدوین شود.
محمدرضا معص��وم زادگان، مدیر مرکز س��یما 
فیلم نیز در این نشست، پاور پوینتی در خصوص 
ضرورت تولید آثار مبتنی ب��ر ارزش های انقالب 
 ارای��ه ک��رد و از تهی��ه کنن��دگان خواس��ت که

در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند.

دارابی در دیدار با تهیه کنندگان عنوان کرد: 

بودجهصداوسیماتفکیکشود

 اگر مدیران
 و دست اندرکاران 

رسانه ملی 
افسران و

 فرماندهان این جنگ
 رسانه ای و فرهنگی

 هستند باید
 سالح و ادوات الزم 

را در اختیار 
داشته باشند

حاضریم درآمد پخش آگهی را به دولت و مجلس بدهیم

مدیرعامل ارگ گوگد گفت: در 9 ماه امس��ال 43 هزار گردش��گر 
از این ارگ تاریخی در شهرس��تان گلپایگان دیدن کردند. نوشین 
عصاراظهار داش��ت: این تعداد بازدید کننده نسبت به مشابه سال 
قبل حدود 30 درصد افزایش داشته است.وی، اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی هنری و برگزاری نمایشگاه با همکاری نمایندگی 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری و دیگر دستگاه های 
اجرایی گلپایگان، بهینه سازی و ارتقای سیستم گرمایش و سرمایش 
ترمیم و تغییر در مبلمان محوطه و اتاق ها و تکریم مردم را از جمله 
دالیل افزایش بازدید کنندگان به ویژه در تعطیالت نوروز و تابستان 
 امس��ال این مکان تاریخی بیان کرد.وی همچنی��ن به جاذبه های

 منحصر به فرد این بنای تاریخی خش��ت و گلی اشاره کرد و گفت: 
برای حفظ و نگه��داری این مکان تاریخی و تاسیس��ات مورد نیاز 
ماهانه بالغ بر 30 میلیون ریال هزینه می ش��ود.این بنای خشتی و 
گلی به شکل مربع و به وسعت شش هزار و 400 متر مربع ساخته 
شده و دارای چهار برج قرینه هرکدام به ارتفاع 12 متر است.زمان 
ساخت این ارگ به حدود چهار قرن پیش نسبت داده می شود و تنها 
سند مکتوبی که ازاین بنا موجود است متعلق به حدود 140 سال 
پیش بوده و نشان می دهد نصف بنای ارگ ازسوی شخصی به نام 
علیخان به عنوان مهریه به همسرش واگذارشده است.وجود طبقات 
پایین و باال در ساختمان ارگ گوگد، بیانگر نظام طبقاتی در اجتماع 

آن روزگار است.استر واستربانان در طبقه پایین و در مجاورت هم و 
بازرگانان و افراد شاخص در طبقات باال ساکن بودند و به همین دلیل 
در زمان صلح به عنوان کاروانسرا و در زمان جنگ و یا حمله اشرار 
به عنوان دژ نظامی مورد استفاده قرار می گرفت.سوراخ هایی روی 
دیوارهای مرتفع وجود دارد که از آن به عنوان سیستم امنیتی هشدار 
دهنده استفاده می شد، کبوترها را شب ها در این سوراخ ها اسکان 
می دادند که درصورت ورود مهاجمین آن ها با بی قراری و سروصدا 
اهالی این ارگ را مطلع کنند.در شمال این ارگ قسمتی به عنوان 
شاه نشین وجود دارد که هم اکنون به عنوان س�وییت وی�ژه م�ورد 
استفاده مسافران قرار می گیرد.دراین مکان حوض آبی وجود دارد 

که درگذشته هنگامی که مهاجمان درب ورودی را آتش می زدند، 
محافظین با تخلیه آب حوض، آتش را خاموش می کردند.بر روی در 
ورودی ارگ دو درک�وب وج�ود دارد که درکوب ب�زرگ تر را مردها 
و درکوب کوچک ت��ر را زن ها به صدا درم��ی آوردند.چاهی هم در 
ضلع جنوب شرقی ارگ وجود دارد که نشان می دهد برای روزهای 
مقاومت و محاصره فکر آب برای ساکنین این ارگ شده است.ارگ 
تاریخی گوگد در سال 1378 با نظارت اداره میراث فرهنگی بازسازی 
شد و اکنون با دارا بودن 19 اتاق و س��وییت های زیبا در دو طبقه، 
رستوران، چایخانه سنتی و تاالر پذیرایی به عنوان مکانی برای بازدید 
و استراحتگاه گردشگران این شهرستان مورد استفاده قرار می گیرد.

استقبال گرم  گردشگر ان از ارگ تاریخی گوگد در گلپایگان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 از رتبه 30 به پنجم رسیده ایم
دبیر هیات بوکس استان اصفهان گفت: رنکینگ بوکس استان را از 
رتبه 30 به پنجم رسانده ایم و باید بگویم بوکس استان درجا نزده و 

رو به پیشرفت است.
مه��دی ش��فیعی اظه��ار داش��ت: محمدعلی ش��هیدی و مس��لم 
مقصودی از اصفهان که توانس��ته بودند قهرمان کش��ور شوند برای 
 رقابت های آس��یایی 2014 کره جنوب��ی در اردوی تیم ملی حضور

دارند.
وی افزود: رقابت ه��ای قهرمانی باش��گاه های اس��تان در بهمن ماه 
سال جاری برگزار می ش��ود و قصد داریم برای سال آینده یک دوره 

رقابت های بوکس قهرمانی کشور را میزبانی کنیم.
دبیر هیات بوکس استان اصفهان تصریح کرد: درصورتی که یک سالن 
ورزشی در اختیار ما قرار بگیرد می توانیم میزبانی رقابت های بوکس 

کشوری را بر عهده بگیریم.
وی بی��ان کرد: رنکین��گ بوک��س اس��تان را از رتبه 30 ب��ه پنجم 
 رس��انده ایم و باید بگویم بوکس اس��تان درجا نزده و رو به پیشرفت 

است.
شفیعی گفت: مشکل مالی ما بسیار زیاد است و تمام کارهای خودمان 
را با رفاقت و دوس��تی پیش می بریم چراکه تمام کارهایی که انجام 

می دهیم رایگان و برای ورزش است.

زمزم دوباره مغلوب گیتی پسند
 شد

تی��م فوتس��ال گیتی پس��ند ب��ا برت��ری برابر تی��م زم��زم همانند 
 بازی رفت برنده ش��هرآورد فوتس��ال لی��گ برتری ه��ای اصفهان 

شد.
در یکی از دیدارهای حس��اس این هفته دو تیم گیتی پسند و زمزم 
در ورزش��گاه پیروزی اصفهان شهرآورد برگش��ت فوتسال اصفهان 
را برگزار کردند.ش��اگردان رضا لک در این دیدار ب��ا نتیجه چهار بر 
صفر تیم زمزم را شکست دادند اما باز هم نتوانستند به صدر جدول 

رده بندی راه پیدا کنند.
شاگردان رضا لک در دیدار رفت نیز موفق شده بودند با نتیجه هفت 

بر صفر حریف تازه وارد خود را مغلوب کنند.

 پنج هفته دیگر تا سرنوشت 
قهرمان لیگ 

سرمربی تیم فوتبال س��پاهان اصفهان گفت: با روندی که در جدول 
لیگ وج��ود دارد در پنج هفته آینده سرنوش��ت قهرمانی لیگ برتر 

فوتبال رقم می خورد. 
 زالتکو کرانچ��ار افزود: ه��دف ما قهرمان��ی در لیگ برتر اس��ت اما
  می خواهیم با انتخاب ک��ردن بازیکنان جوان تیم ه��ای پایه خود

 در جدول خیز مناسب را برداریم.

پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو 
ماند

محمد پوالدگر بار دیگر به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب 
شد.

مجمع انتخاباتی فدراس��یون تکواندو در س��الن مرکز همایش های 
آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد و سید محمد پوالدگر 
با 34 رای از 38 رای ماخوذه، چهار س��ال دیگر به عنوان رییس این 
 فدراس��یون باقی ماند. اس��دی هم دو رای آورد و دو رای هم سفید 

بود.
جمشید سهرابی، محمد مهدی اس��عدی، فرامرز دلدار خیرآبادی و 
مهدی صادقی رقیبان پوالدگر در این انتخابات بودند.آرش فرهادیان، 
علی محمد بسحاق،   نادر خدامرادی و احسان صرامی دیگر نامزدهای 
احراز این پست بودند که پیش از آغاز رای گیری انصراف دادند.هادی 
ساعی هم به دلیل عضویت در شورای شهر نتوانست در این انتخابات 

شرکت کند.

 سکوها را می بینم 
دلسرد می شوم

علی فتح اهلل زاده/ مدیرعامل باشگاه استقالل

من به عنوان مدیرعامل باشگاه وقتی سکوهای خالی ورزشگاه را می 
بینم دلسرد می شوم.

 این اتفاق در مورد بازیکنان هم می افت��د. آن ها هم وقتی می بینند 
 هواداری نیس��ت که بازی ش��ان را ببیند دلسرد می ش��وند.در مورد

 ک��ری هایی که ب��ا مدیرعامل پرس��پولیس م��ی خوانی��م نیز کری 
خوانی جزی��ی از فوتبال اس��ت و جذابی��ت های خاص خ��ودش را 
 دارد ام��ا بای��د هم��ه چی��ز

در حد احترام باش��د. باید بلد  
باش��یم جذابیت ایجاد کنیم 
اما به یکدیگر توهین نکنیم. 
رسانه ها هم باید به ما کمک 
کنن��د و ش��رایطی را فراهم 
نکنند که ما خودسانس��وری 

کنیم و دهانمان را ببندیم.

چهره زشت فوتبال برا ی ذوبی ها

بوناچیچ با همه مشکل داشت
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در حال 
حاضر فوتبال چهره زشت خود را به ذوب آهن نشان داده 

است و ما باید منتظر لبخند آن باشیم.
مجتبی تقوی پس از بازی تیم اش مقابل ملوان بندر انزلی 
با بیان این که ذوب آهن در نیمه نخس��ت بازی مساوی 
کرد نه بعد از دریافت گل در نیمه دوم، اظهار داشت: باید 
بگویم ما در این مس��ابقه موقعیت های بسیاری داشتیم.

وی افزود: م��ا نزدیک به 11 موقعیت به دس��ت آوردیم 
و تنها یک��ی از این موقعیت ها را ب��ه کار گرفتیم، این در 
حالی اس��ت که تیم حریف از س��ه موقعیت خود، یکی 
را وارد دروازه کرد.س��رمربی ذوب آهن با بیان این که در 
حال حاضر فوتبال چهره زش��ت خودش را به ما نش��ان 
داده، تصریح کرد: قبول دارم که باید برخورد متفاوتی از 
من با بازیکنان صورت گیرد  اما به هر حال فوتبال بازی 
لحظه هاست و دراین بازی ممکن است یک لحظه غفلت، 

به پشمانی منجر شود.
س��رمربی ذوب آهن با بیان این که مسوولیت تمرینات و 
نتایج بر عهده من است، گفت: مطمئنا باید از این شرایط 
عبور کنیم و تالش می کنیم که با این بازیکنان، بهترین 
نتیجه را رق��م بزنیم.وی اضاف��ه کرد: امی��دوارم که در 
بازی های آینده بازیکنان روحیه بیشتری داشته باشند 
اما نباید به آن ها فشار بی اندازه وارد کرد زیرا این مساله 
باعث کاهش روحیه آن ها می شود.تقوی بیان داشت: در 
صورت اضافه شدن یک مهاجم خارجی مناسب به تیم، 

شرایط ما بهتر می شود.

بوناچیچ با همه مشکل داشت
هافبک تی��م ملوان بندر انزلی گف��ت: جدایی من از تیم 
ذوب آهن به خواست باش��گاه و کادر فنی تیم بود و من 
این مساله را پذیرفتم.میالد زنیدپور پس از تساوی یک بر 
یک تیم های ذوب آهن اصفهان و ملوان بندر انزلی اظهار 
داشت: خوشحالم که ما توانستیم امتیاز این بازی را ازآن 
خود کنیم زیرا به کسب امتیاز این مسابقه به میزان قابل 
توجهی احتیاج داشتیم.هافبک سابق ذوب آهن با بیان 
این که لوکا با خدا هم مش��کل داشت، گفت: بوناچیچ به 
زمین و زمان ایراد می گرفت و تاریک شدن هوا نیز باعث 
ایراد گرفتن او می ش��د و ب��ه نظر من دلی��ل اصلی عدم 
نتیجه گیری او در ذوب آهن، ذهنیت غلطی بود که او از 

ایران داشت و با آن به ایران بازگشت.

زاویه

6
قهرمان دوپینگی ماراتن

دونده کنیایی - فرانسوی که عنوان قهرمانی دو ماراتن اس��تانبول را در ماه نوامبر به دست آورده بود، 
دوپینگی اعالم شد. ارتکین مسوول ورزش شهرداری استانبول افزود: آنچه ما شنیده ایم این است که 

نتیجه آزمایش کیپروویچ مثبت بوده است.

در این ارتباط ایسنا ، پیرامون دالیل انحالل تیم های ورزشی با دکتر 
مسعود نادریان ،موسس و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی 
دانشگاه اصفهان دکتر مسعود کریمی علویجه ،مدرس دانشگاه و 
سید محمد کاظم اولیائی ،عضو هیات مدیره اتحادیه مدیران کشور 

به گفت وگو پرداخته است که در ادامه باهم می خوانیم.
دکتر مسعود نادریان موسس و عضو هیات علمی دانشکده تربیت 
بدنی دانشگاه اصفهان در پاس��خ این سوال که اساسا چرا تیم های 
ورزشی منحل می شوند؟ اظهارداشت: بدون تردید بحث بر سر این 
موضوع که چرا تیم های ورزشی منحل می شوند بسیار ابهام آمیز 
است، اساسا به راحتی مشخص نمی ش��ود که انحالل تیم اوال چرا 
انجام شده و ثانیا درست بوده یا غلط؟ در س��ال های اخیر ورزش 
قهرمانی ایران دچار تحوالت بنیادی شده. در کشورهای پیشرفته 
سرمایه داری در ورزش و خرج بر اساس منطق انجام می گیرد و به 
نوعی بین این دو مقوله هماهنگی وجود دارد، همچنین تیم های 

ورزشی از دل ساختارهای درست به وجود می آیند.

     بی قانونی عاملی برای سلیقه ای عمل کردن مدیران
این دانشیار دانش��گاه با بیان این که این نوع س��اختار سازمانی و 
بودجه بندی به دلیل نبود قانون و بی برنامگی، نخس��تین معضل 
در ورزش محسوب می شود، تصریح کرد: این نوع ساختار سازمانی 
 و بودجه بندی ش��رایطی را رق��م می زند که مدیر ب��دون برنامه و 

بر اساس س��لیقه عمل کند، همین سلیقگی عمل کردن می تواند 
یکی از دالیل اقدامات نادرست در ورزش شود و برای مثال انحالل 
را رقم زند.این مدرس دانش��گاه باز هم با تاکید بر این که در ایران، 
چه در ساختارهای کالن ورزشی و چه در ساختارهای خرد ورزشی 
مانند باشگاه ها قانون درستی وجود ندارد و یا قانون مورد استفاده از 
رده خارج است، اظهارداشت: نبود قوانین در باشگاه ها همچون نبود 
قانون صحیح در سازمان های کالن ورزشی مشکالت را دو چندان 

می کند و عجیب نیست که یک دفعه تیمی منحل شود.

     انحالل تیم های با سابقه و پر افتخار معضالت اجتماعی 
در پی دارد

نادریان در پاس��خ به این پرس��ش که انحالل تیم هایی که دارای 
سبقه بوده و هوادار زیاد و در رشته ورزشی خاصی در کشور بسیار 
مطرح بوده است چه تبعاتی به دنبال دارد؟ گفت: برای مثال هوادار 
می گوید:  ول کن برای چه اعصاب مان را خرد کنیم؟ برای تیمی که 
امکان دارد منحل شود؟ و این شرایط دور شدن هوادار از ورزش و 
تیم مورد نظر را در پی خواهد داشت و مسلما در زوایای مختلف به 

ورزش آن شهر ضرر می زند.

     انح�الل تیم�ی ک�ه همیش�ه قهرم�ان ب�وده هی�چ
 توجیهی ندارد

همچنی��ن دکتر مس��عود کریمی علویج��ه مدرس دانش��گاه در 
 خصوص انحالل تیم های ورزشی گفت: شاید انحالل تیمی که نه

 سابقه ای دارد و نه افتخاری، منطقی باشد اما انحالل برای تیم هایی 
که قدیمی بوده اند و همیشه بزرگ به حساب می آمدند داستانی 
دیگر دارد برای مثال باشگاه سپاهان که سال ها در رشته هندبال 
تیم داری کرده و مدیرعاملش س��ال ها رییس فدراسیون هندبال 
بوده اس��ت به راحتی از این رشته ورزشی چش��م پوشی می کند. 
وقتی که یک تیم در رشته ورزشی سال ها جزو قطب های کشور و 
جزو مدعیان بوده است مطمئنا برای انحالل این تیم هیچ توجیهی 

قابل قبول نیست.

     معموال دلیل واقعی انحالل تیم ه�ا از طرف مدیر عامل 
گفته نمی شود

کریمی در ارتباط با انحالل تیم های ورزشی، این مقوله را از زاویه 
دیگری نیز بررس��ی کرد و ادامه داد: در گام نخس��ت که مدیری 
چنین تصمیمی می گیرد باید دید که از کجا تحت فشار است؟من 
معتقدم انحالل تیم ها دالیلی نظیر مش��کالت اقتصادی، چشم و 
هم چشمی ها، بی برنامگی، مدیریت غیر علمی و غیر ورزشی دارد 
و پوشش رسانه ای برخی رش��ته های ورزشی خاص بر این انحالل 

مستقیما اثرگذار است.

     برخی مش�اوران رس�انه ای مش�اور خوبی محس�وب 
نمی شوند

این مدرس دانشگاه در خصوص این که مشاوران رسانه ای باشگاه ها 
معموال به دلیل عدم داشتن تخصص و اطالعات صحیح در حقیقت 
مشاور خوبی در عرصه رسانه محسوب نمی شوند اظهارداشت: اگر 
در هنگام بروز ش��ک و تردید از جانب مدیران یک باش��گاه مبنی 
بر این که تیم داری در فالن رش��ته ورزش��ی فایده رسانه ای برای 
باشگاه نداشته، مش��اور رس��انه ای با تذکر به جا و منطقی مدیر را 
با اطالع کند باعث ایجاد بهانه و اقدامات نادرس��تی مانند انحالل 
از طرف مدیر ورزشی نمی شود. مدیران با اس��تمرار در فعالیت 
باید به دنبال پیدا کردن راه حل باشند وی در خصوص این که 
برخی از باش��گاه ها به دلیل مخالفت با فدراسیون و یا دیگر نهاد ها 
تیم خود را منحل می کنند خاطرنش��ان کرد: همین نبود قانون و 
برنامه در باشگاه باعث می شود به جای این که مدیر با استمرار در 
فعالیت خود به دنبال پیدا کردن راه حل مناسبی بگردد به یکباره با 
اعالم انحالل تیم، خود را راحت می کند. در مجموع باید برای حل 
مشکالت به دنبال راه حل بود نه به دنبال انحالل. عالوه بر این که 
انحالل تیم هایی که با سابقه و پر افتخار هستند اصال منطقی نیست.

اساتید دانشگاهی استان گفتند:

انحالل تیم های با سابقه معضالت اجتماعی در پی دارد
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 تکمیل خانه
 وزنه برداری اصفهان 

تکواندوکاران نوجوان 
به بلژیک می روند 

مرتضی سیف زاده ، اظهار داش��ت:از هفته های گذشته خبر از تامین اعتبار از 
سوی خیران ورزشیار برای رفع نواقص این مجموعه داده شده بودکه اکنون با 
حمایت مالی این بزرگواران، سیستم گرمایش خانه وزنه برداری به طور کامل 
راه اندازی ش��د و با پایان عملیات فنی از هفته آینده این محل برای استفاده 

ورزشکاران آماده می شود.
سرپرست هیات وزنه برداری اس��تان اصفهان تصریح کرد: با توجه به بودجه 
کم بخش ورزش دست ما برای تکمیل خانه وزنه برداری بسته بود اما اکنون 
با حمایت خیران ورزش یار توانستیم روی پای خود بایستیم و خوشحالیم که 

وزنه برداری اصفهان از این پس رونق می گیرد.
سیف زاده خاطرنش��ان کرد: همان طور که امام راحل)ره( فرمودند هرچه در 
ورزش هزینه شود اسراف نیست، پس باید با تاکید بر این فرمایش راه را برای 

ورود سرمایه داران، صنایع و خیران باز کرد.

کادر فنی تیم ملی تکواندو در تالش است قبل از اعزام به رقابت های قهرمانی 
جهان ،مقدمات حضور این تیم را در یک تورنمنت بین المللی فراهم کند. 

رقابت های تکواندو قهرمان��ی نوجوانان جهان و مس��ابقات انتخابی المپیک 
 2014 نانجینگ اسفند و فروردین ماه در چین تایپه برگزار خواهد شد و اردوی

 آماده سازی این تیم با حضور 24 تکواندوکار در بخش مردان و 13 تکواندوکار 
در بخش دختران در حال پیگیری است.

براساس برنامه اعالم ش��ده س��ه تکواندوکار در رقابت های انتخابی المپیک 
نانجینگ و 10 تکواندوکار در رقابت های قهرمانی جهان حضور خواهند داشت 
که بعد از حضور در رقابت های بین المللی بلژیک ترکیب نفرات اعزامی اعالم 
خواهد شد.  رقابت هاي کسب س��همیه المپیک نوجوانان از تاریخ 29 اسفند 
تا یکم فروردین ماه و دیدارهاي قهرماني جهان از تاریخ 3 الي 6 فروردین ماه 

1393 به میزباني چین تایپه برگزار مي شود.

الجیش قطر مشتری ماکسی لوپز شد
باش��گاه الجیش قطر به دنبال جذب بازیکن آرژانتینی کاتانیا 
اس��ت. این باش��گاه قصد دارد این بازیک��ن را در فصل نقل و 
انتقاالت زمستانی جذب کنند.لوپز با سابقه بازی در بارسلونا ، 

مایورکا و سری A ایتالیا، امکان دارد سر از لیگ قطر درآورد.

هافبک برزیلی استقاللی ها آمد
بازیکن برزیلی مدنظر باشگاه استقالل صبح دیروز وارد تهران شد. هافبک 
مدنظر آبی پوش��ان چند روز پس از آغاز سال نوی میالدی وارد تهران شد 
و مستقیم راهی هتل اوین محل اردوی اس��تقاللی ها شد. قرار است این 

بازیکن مذاکرات نهایی را با باشگاه استقالل انجام دهد.

نیجریه ،  حریف اصلی ما است
سرمربی تیم ملی بوسنی هرزگوین در جام جهانی 2014 ادعا 
کرد، نیجریه را حریف اصلی تیم اش در راه صعود می داند. سافت 
سوسیچ، ایران را تیمی خوب دانست که صعود مستقیم اش به 

عنوان صدرنشین گروه قدرت آن را نشان می دهد.

 یک پله صعود
 دستاورد فوتسالیست ها

تیم ملی فوتسال ایران در سال 2013 با کس��ب 14 پیروزی، سه 
 تس��اوی و دو شکس��ت، با یک پله صعود در مکان شش��م بهترین

 تیم های فوتسال جهان قرار گرفت .
 بعد از ناکامی تیم ملی فوتس��ال ای��ران در جام جهان��ی 2012 و 
کن��اره گی��ری عل��ی صانع��ی از هدای��ت ای��ن تیم، خس��وس 
 کان��دالس اس��پانیایی در راس کادر فنی تیم ملی فوتس��ال قرار

 گرفت.
تیم مل��ی فوتس��ال ای��ران در مجموع 19 دی��دار دوس��تانه  بین 
المللی و رسمی در س��ال گذش��ته میالدی انجام داد که با کسب 
14 پی��روزی، 2 شکس��ت برابر تیم ه��ای ملی فوتس��ال برزیل و 

 روس��یه و 4 تس��اوی، کارنامه نس��بتا خوب��ی را از خ��ود بر جای 
گذاشت.

تیم ملی فوتس��ال ایران بعد از قهرمانی در رقابت های بین المللی 
 چین راهی رقابت های داخل س��الن آسیا ش��د و توانست با اقتدار

 بر سکوی قهرمانی بایستد.
پیکارهای جایزه بزرگ برزیل، مهمترین حض��ور بین المللی تیم 

ملی فوتسال ایران در سال 2013 بود که این تیم با شکست مقابل 
تیم های ملی برزیل و روسیه به مقام سومی قناعت کرد تا بهترین 
 بخت را برای تک��رار عنوان نایب قهرمانی س��ال 2009 میالدی از

 دست دهد.
 ق��رارداد کاندالس اس��پانیایی نیز اس��فندماه امس��ال ب��ه اتمام 
می رس��د که از ه��م اکنون ش��ایعاتی مبن��ی بر تمدی��د نکردن 

قرارداد این مربی به گوش می رس��د تا بار دیگر ی��ک مربی ایرانی 
 هدایت تی��م مل��ی را در رقاب��ت های قهرمان��ی آس��یا در ویتنام 

برعهده گیرد.
اسامی 10 تیم برتر فوتسال جهان در سال 2013 میالدی به شرح 

زیر است :
1- اسپانیا با 1975 امتیاز                   2- برزیل با 1946 امتیاز
3- ایتالیا با 1757 امتیاز                     4- روسیه با 1725 امتیاز
5- پرتغال با 1616 امتیاز                    6- ایران با 1589 امتیاز

7- آرژانتین با 1586 امتیاز               8- اوکراین با 1468 امتیاز
9- پاراگوئه با 1407 امتیاز               10- ژاپن با 1396 امتیاز

قهرمان اسطوره ای مسابقات فرمول یک اتومبیلرانی »مایکل شوماخر«درحال ورزش اسکی
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  بهره برداری ازكارخانه 

كاشي ارس بروجن 
ریس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمح��ال و بختياري گفت: 
طرح توسعه كارخانه كاش��ي ارس بروجن تكميل و آماده بهره برداري 
شد.رحمان كرمي گفت: طرح توس��عه واحد صنعتي كاشي و سراميك 
ارس بروجن براي توليد افزون بر 3 هزار تن انواع كاش��ي و سراميك در 
س��ال ظرفيت دارد.وی با اش��اره به ميزان اعتبار هزینه شده به منظور 
توس��عه این كارخانه، گفت: براي اجراي این طرح 60 ميليارد ریال از 

طرف بخش خصوصي هزینه شده است.
كرمی ميزان اشتغالزایی این طرح را مطلوب دانست و تصریح كرد: این 
 طرح زمينه اشتغال مس��تقيم 140 نفر را در زمان بهره برداري فراهم 
مي كند.ریيس صنعت، معدن و تجارت اس��تان خاطرنش��ان كرد: این 

واحد توليدي امسال به صورت رسمي افتتاح مي شود.
به گزارش ایسنا، طرح توس��عه كارخانه كاشي ارس بروجن در شهرك 

صنعتي شهرستان بروجن در 65 كيلومتري شهركرد واقع شده است.

۱۱۰ مددجو كمیته امداد در فارسان 
ویزیت رایگان شدند

ریيس شبكه بهداش��ت و درمان شهرستان فارس��ان از ویزیت رایگان 
مددجویان زیرپوشش كميته امداد این شهرستان خبر داد.

 مجيد فاضلی اظهار داشت: در اقدامی خيرخواهانه و قابل تقدیر تعداد 
110 نفر از مددجویان زیرپوشش نيازمند روس��تایی وشهری  توسط  

كانون بسيج جامعه پزشكی شهرستان فارسان ویزیت و مداوا شدند.
وی افزود: در این شهرستان تعامل و ارتباط تنگاتنگی با  كميته امداد، 
بهزیستی، اصناف و دیگر گروه ها برقرار شده كه این حركت معنوی نيز 

در راستای این تعامل صورت گرفته است.
فاضلی تصریح كرد: بسياری از بيماران سالخورده در روستاها هستند كه 
به دليل عدم توان مالی و قدرت انتقال به مراكز درمانی نيازمند  چكاپ 
پزشكی هستند و در این راستا برای نخستين بار در شهرستان این اقدام 
نيك و پسندیده از سوی جامعه پزشكی شهرستان صورت گرفته است.

 مركز مدیریت راه های 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

مدیركل حمل و نقل و پایانه های چهارمح��ال و بختياری گفت: مركز 
 مدیریت راه های اس��تان در مس��احت ۷0 مترمربع و با اعتباری بالغ بر

 4 ميليارد ریال راه اندازی شد.
 فریبرز كرمی اظهار داش��ت: نق��ش زیربنایی حمل و نقل در توس��عه 
 اقتصادی و اجتماعی جوامع بركسی پوشيده نيس��ت و می تواند تاثير

 به سزایی در ارتباطات بشری داشته باشد.
وی افزود: در همين راس��تا اداره كل حمل و نقل و پایانه های استان در 
ارتقای ایمنی عبور و مرور، فرهنگ ترافيك و برقراری حمل و نقل ایمن، 
ارزان و روان با بهره گيری از تكنول��وژی و فناوری های نوین كنترلی و 

نظارتی هوشمند اقداماتی انجام داده است.
كرمی، راه اندازی مركز مدیریت راه های استان را از جمله این اقدامات 
دانست و گفت: این مركز در راس��تای مدیریت، نظارت و اطالع رسانی 
شبكه راه های كشور برای ساماندهی وقایع جاده ای از جمله تصادفات، 
انس��دادها و كارگاه های عملياتی با اس��تفاده از سيستم های هوشمند 

راه اندازی شده است.
مدیركل حمل و نق��ل و پایانه ه��ای چهارمحال و بختي��اری، هدف از 
راه اندازی این مركز را بهينه س��ازی و حداقل ك��ردن تاخير در جریان 
ترافيك جاده ای و ایج��اد هماهنگی و همكاری الزم با س��ایر ارگان ها 
و گروه های امداد و نجات برش��مرد.كرمی تصریح ك��رد: این مركز در 
مس��احت ۷0 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 4 ميليارد ریال احداث شده 
است.وی اظهارداش��ت: این مركز  مجهز به سامانه ثبت وقایع جاده ای، 
ترددشمارهای آنالین و دوربين های نظارت تصویری است و به زودی 
مراحل نصب تعداد چهار دس��تگاه دوربين ثبت تخلفات در محورهای 

استان انجام و در این مركز به بهره برداری می رسد.

ساخت كمپرسور هواي تاشو در مركز 
رشد واحدهاي فناور دانشگاه شهركرد

           كمپرس��ور ه��واي كوچك با ویژگي تاش��وندگي توس��ط یكي از 
پژوهشگران مركز رش��د واحدهاي فناوري دانش��گاه شهركرد ساخته 
شد.  بابك كریمي شمس آبادي  از پژوهش��گران مستقر در مركز رشد 
واحدهاي فناوري دانشگاه ش��هركرد، موفق به ساخت كمپرسور هواي 
كوچك با قابليت تاش��وندگي شد.  این كمپرس��ور كه مي تواند نيروي 
حركتي خود را از چرخ خودرو تامين كند، بس��يار كوچك، تاشو، ارزان 
قيمت و قابل حمل در هر نوع خودرو بوده و از بازدهي باالیي برخوردار 
اس��ت.قابليت اس��تفاده در امداد خودرو جه��ت توليد ب��اد  ابزار هاي 
 پنوماتي��ك، تنظيم باد الس��تيك خ��ودرو، توليد هواي فش��رده براي
  رنگ آميزي گاردریل ، نرده و تابلوها، اس��تفاده براي دیوار نویس��ي و

 رنگ آميزي در جاهایي كه برق در دس��ترس نيس��ت، از جمله موارد 
استفاده ي این نوع كمپرسور مي باشد.

اخبار كوتاه 

مدیر شيالت جهاد كشاورزی اس��تان چهارمحال و بختياری گفت: افزایش ميزان توليد ماه های 
سردآبی در استان چهارمحال و بختياری در دستور كار است.پرویز منصوری اظهار داشت: هم اكنون 
بيش از 299 مزرعه پرورش ماهی فعاليت می كنند و توليد استان بيش از 1۷ هزار و 500 كيلو است.
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خطابه

 امام جمعه شهركرد:

الزمه والیت مداری ایثارگری 
است

امام جمعه ش��هركرد گفت: الزمه والیت مداری ایثارگری و 
ازخودگذشتگی است.

حجت االسالم محمدعلی نكونام در خطبه های این هفته نماز 
جمعه ش��هركرد كه در مصالی امام خمينی)ره( این ش��هر 
برگزار شد، اظهار داش��ت: وارد ماه ربيع االول شدیم و دو ماه 
سوگواری و عزاداری برای امام حسين)ع( و شهدای كربال را 
پشت سر گذاشتيم و ضروری است این معرفت كسب شده را 

با خود حفظ كنيم.
وی افزود: تقوا و پرهيزكاری اقتضا می كند تا آنچه در این دو 
ماه گذشته برای خود توشه برگرفتيم را ذخيره كرده و آن را 

در سایر ایام سال به كار گيریم.
نكونام با اش��اره به س��وره جن، بر ضرورت تقوی��ت باورهای 
توحيدی افراد تاكيد كرد و گفت: فلس��فه سوره مباركه جن 
در این است تا انسان با كسب معرفت نسبت به موجودات از 

جمله اجنه باور خود را نسبت به جهان خلقت تقویت كند.
نماینده ولی فقيه در چهارمحال و بختي��اری با بيان این كه 
اجنه قابليت تسلط بر انس��ان ها را دارند، تصریح كرد: این در 
حالی است كه اگر انسان به ظرفيت های وجودی خود پی ببرد 
و آن ها را بالقوه  كند نه تنها می تواند بر اجنه مسلط شود بلكه 

تمام هستی را مسخر خود می كند.
نكونام با بيان این ك��ه ارتباط برقرار كردن ب��ا اجنه در دین 
اس��الم ممنوع اعالم شده اس��ت، گفت: رابطه با اجنه دارای 
 مفس��ده های بس��ياری اس��ت و ضرره��ای بس��ياری دارد 
برهمين اساس اس��الم ارتباط با این موجودات را منع كرده 
اس��ت.وی در بخش دیگ��ری از خطبه ها ب��ه رجعت پيامبر 
اكرم)ص( از مكه به مدینه اش��اره كرد و اف��زود: فداكاری و 
ایثارگری حض��رت علی)ع( در این رابطه بس��يار قابل توجه 
است و این نشان می دهد كه الزمه والیت مداری ایثارگری و 

ازخودگذشتگی است.
نكونام با اشاره به فرمان كش��ف حجاب از سوی رضا شاه در 
س��ال 1314، اظهار داش��ت: این عمل قبيح با واكنش های 
بسياری از سوی ملت مومن ایران روبه رو شد و نشان داد كه 

هيچ كس نمی تواند با اعتقادات دینی مردم مقابله كند.
امام جمعه شهركرد همچنين به چاپ مقاله سلمان رشتی در 
روزنامه اطالعات در سال 56 اش��اره كرد و گفت: این توهين 
بزرگ با واكنش جدی حوزه علميه مواجه شد و نه تنها شاه 
به هدف شوم خود نرسيد بلكه به گس��ترش مبارزات مردم 

نيز دامن زد.

بارش شدید برف در اس��تان چهارمحال و بختياری موجب بسته 
ش��دن راه ارتباطی 15 روس��تا در شهرس��تان كوهرنگ اس��تان 
چهارمحال و بختياری ش��ده اس��ت و هم اكنون اهالی این تعداد 
روستا كه بيش از چهار هزار نفر هستند در محاصره برف قرار دارند.

استان چهارمحال و بختياری استانی برف گير ودارای بارش های 
نس��بتا خوب به صورت برف و باران است. این اس��تان در جنوب 
 غربی رشته كوه زاگرس قرار دارد و جز استان های سردسير كشور

 به شمار می رود.
 شهرس��تان كوهرن��گ پ��ر ب��ارش تری��ن شهرس��تان اس��تان 
چهارمحال و بختياری است و هم اكنون بارش های اخير موجب 

ارتفاع گرفتن برف در این شهرستان شده است.
دهس��تان موگویی از توابع بخش مركزی شهرستان كوهرنگ در 
ش��مال غرب اس��تان چهارمحال و بختياری و در نزدیكی مرز این 

استان، با استان لرستان قرار دارد.
 دهس��تان موگویی ش��امل 15 روس��تا ب��ا جمعيت��ی در حدود

 چهار هزار و500 نفراست. این دهستان دارای ۷50 خانوار است و 
مركز دهستان موگویی روستای خویه است.

این دهستان در شهرس��تان كوهرنگ در ارتفاعات ودر منطقه ای 
كه بيشترین بارش اس��تان چهارمحال و بختياری اتفاق می افتد 

قرار دارد.
 روس��تاهای این دهس��تان از محروم ترین روس��تاهای اس��تان 

چهارمحال و بختياری و كشور محسوب می ش��وند و با كمترین 
امكانات و با بيشترین مشكالت در حال زندگی هستند.

هم اكنون بارش شدید برف در اس��تان چهارمحال و بختياری راه 
دسترسی دهس��تان موگویی را به شهرس��تان كوهرنگ و استان 
چهارمحال و بختياری در فصل زمستان  مسدود كرده و ارتفاع باالی 

برف اجازه بازگشایی را به هيچ وجه نمی دهد.

بسته شدن راه ارتباطی ۱5 روستا در پی بارش شدید 
برف

حميد مير عالیی بخش��دار مركزی كوهرنگ در این خصوص به 
خبرنگار مهر گفت: بارش های نس��بتا خوب برف در شهرس��تان 
كوهرنگ هم اكنون موجب بسته ش��دن راه ارتباطی روستاهای 
دهستان موگویی شده است و هم اكنون بيش  از چهار هزار نفر از 
اهالی این روستا در محاصره برف هستند و هيچ راه ارتباطی با مركز 

شهرستان واستان ندارند.
وی ادامه داد: تمام تمهيدات برای اهالی این روس��تاها در قبل از 
 آغاز بارندگی ها اندیشيده شده بود و نيازهای ضروری در روستاها

 پيش تر فراهم شده است.
وی بيان داشت: این روستاها اگر مشكلی پيدا كنند از طریق بزنوید 
استان لرستان می توان به آن ها دسترسی پيدا كرد و مشكلشان 

را حل كرد.

 بخشدار مركزی كوهرنگ در ادامه گفت: بارش برف در ارتفاعات 
به بيش از دو متر رسيده اس��ت ودر گردنه عسلكشان شهرستان 
كوهرنگ بيشترین بارش را داشته است و ارتفاع برف در این منطقه 

بسيار زیاد است.

 ضرورت داش�تن باک پر از س�وخت در هنگام سفر 
به شهرستان

بخشدار مركزی شهرستان كوهرنگ گفت: مسافران در زمان بارش 
از مس��افرت غير ضروری به ارتفاعات این شهرس��تان خودداری 
كنند واگر به این شهرستان سفر كردند حتما با باك پر از سوخت 

و همراه داش��تن سوخت كافی 
به این شهرستان س��فر كنند.

مير عالیی ادامه داد: اگر بارش 
برف نيز در این شهرستان وجود 
نداشته باشد وزش باد و آوردن 
 برف ب��ه وس��ط جاده)بادروف(

 می تواند موجب بس��ته شدن 
جاده ش��ود و ای��ن م��ی تواند 
مش��كالت زیادی را ایجاد كند.

وی با اشاره به این كه نيروهای 
ه��الل احم��ر و راه��داری در 
زمان بارش درحال آماده  باش 
هس��تند، ادام��ه داد: نيروهای 
راه��داری ب��ا وجود س��رمای 
ش��دید و وجود ب��رف در جاده 
 ه��ای ارتفاع��ی شهرس��تان 

فداكاری های بسياری انجام می دهند و تالش بسيار در باز بودن 
جاده ها انجام می دهند.

جاده های شهرستان كوهرنگ لغزنده هستند
معاون فرماندار كوهرنگ نيز با اش��اره به بارش شدید برف در این 
شهرس��تان،گفت: هم اكنون بارش برف در شهرس��تان آغاز شده 
است و جاده های شهرستان لغزنده هستند.اسكندر كریمی ادامه 
داد: بارش برف موجب بسته شدن راه ارتباطی روستاهای دهستان 

موگویی شده و امكان بازگشایی به هيچ وجه وجود ندارد.
وی تاكيد كرد: مس��افران هنگام مس��افرت به این شهرس��تان با 
تجهيزات كامل ش��امل زنجير چرخ، پتو، غذا، لوازم گرمایش و... 

وارد شهرستان شوند.
شهرستان كوهرنگ در فاصله 95 كيلومتری شهركرد مركز استان 

چهارمحال و بختياری قرار دارد.

ارتفاع برف به باالی دو متر رسید

چهارهزار نفر در محاصره برف 

افزایش تولید ماهی سردآبی 

 بيم��اری ناش��ناخته ای م��زارع پ��رورش ماه��ی اس��تان
 چهارمحال و بختياری را در برگرفته اس��ت. ای��ن بيماری تلفات 
بس��ياری زیادی را در بس��ياری از مزارع برجای گذاشته و موجب 

كاهش توليد در قطب اول توليد ماهی سرد آبی كشور شده است.
اس��تان چهارمحال و بختياری استان چش��مه و رودخانه ها است 
ویكی از مراكز باظرفيت برای توليد ماهی سرد آبی به شمار می رود.

چهارمحال و بختي��اری با توليد بيش از 20 درصد آبزیان كش��ور، 
رتبه اول را در این زمينه به خود اختصاص داده اس��ت. هم اكنون 

300 مزرعه پرورش ماه��ی دارای مجوز در اس��تان چهارمحال و 
 بختياری فعالي��ت می كنند و بيش��ترین توليد این م��زارع ماهی

قزل آال است كه بيشتر به استان تهران برای فروش ارسال می شود. 
 چندی است كه بيماری ناش��ناخته ای مزارع پرورش ماهی استان 
چهارمح��ال و بختي��اری را در برگرفته اس��ت و تلف��ات زیادی را 
در بس��ياری از مزارع برجای گذاش��ته و موجب كاه��ش توليد در 
 این استان شده اس��ت .مدیر دامپزشكی جهاد كش��اورزی استان 
چهارمحال و بختياری در این باره اظهار داشت: در چند ماه گذشته 

بيماری ناشناخته شده در كشور به آبزیان انتقال داده شده است.
حميد مهری تصریح كرد: طی بازدیدهای صورت گرفته در مزارع 
پرورش ماهی این استان اكثر ماهيان این مزارع مبتال به این بيماری 

شده و تلفات زیادی را در پی داشته است.
 مهری ادامه داد: این بيماری در كشور ناشناخته بوده و اول در مزارع 
ماهی استان كهگيلویه و بویر احمر مشاهده و پس از آن در استان 
اصفهان و در حال حاضر در استان ما شاهد این بيماری هستيم.وی 
اذعان داش��ت: با توجه به این كه ماهيان سردابی این استان مقدار 
زیادی از مصرف ماهی سردآبی كشور را تامين می كند الزم است 
در این خصوص چاره ای اندیشيده شود و از تداوم و تشدید بيماری 
جلوگيری به عمل آید.مهری یادآور ش��د: تالش ما بر این است كه 
بيماری به صورت بومی انتق��ال نيابد و مزارع س��الم مبتال به این 

بيماری نشوند.
ض�رورت اط�اع رس�انی ب�ه م�زارع غی�ر آل�وده

 برای جلوگیری از ورود بیماری
مدیر دامپزشكی جهاد كشاورزی استان چهارمحال و بختياری با 
 اش��اره به این كه مراقبت های زیادی از مزارع پرورش ماهی انجام 
می گيرد، بيان داشت: با اطالع رسانی مناسب به مزارع پرورش ماهی 
كه تاكنون بيماری به آن جا ورود پيدا نكرده اس��ت می توان از این 
خطر جلوگيری كرد.مهری افزود: جابه جایی ماهی زنده در مزارع 
ممنوع اعالم شده اس��ت و با توجه به آموزش های الزم می توان از 

این امر جلوگيری كرد.
وی با بيان این كه در حال حاضر و با پيگيری های مكرر نقل و انتقال 
ماهی را كاهش داده ایم، اذعان داشت: این بيماری تنها برای ماهيان 

است و  و قابل انتقال به انسان ها نيست.

  مدی��ر كل دامپزش��كی چهار مح��ال و بختياری گف��ت: آموزش
 در خص��وص جلوگي��ری از بيم��اری در م��زارع پ��رورش ماهی 

چهار محال و بختياری الزم است.
آلودگی در مزارع پرورش ماه�ی باعث كاهش تولید 

شده است
مدیر ش��يالت جهادكش��اورزی چهار محال و بختياری نيزگفت: 
 آلودگی در م��زارع پ��رورش ماه��ی باع��ث كاهش توليد ش��ده

 است.
منصوری اظهار داشت: به تمامی مزارع پرورش ماهی غير آلوده در 
این اس��تان اطالع رس��انی كافی در خصوص جلوگيری از بيماری 

ناشناخته شده در مزارع انجام گرفته است.
وی تصریح كرد: بروشورهای آموزشی با كمك نيروهای دامپزشكی 
در بين این مزارع توزیع شده اس��ت و آن ها را با نحوه مبارزه با این 

بيماری آشنا كرده ایم.
منصوری ادامه داد: از جابه ج��ای بچه ماهی و تخم ماهی در مزارع 
جلوگيری به عمل آمده است كه این بيماری به تمام مزارع انتقال 
داده نشود. مدیر شيالت جهادكش��اورزی چهار محال و بختياری 
 اذعان داش��ت: الزم اس��ت كه مناطقی كه مزارع پرورش ماهی در

 آن جا وجود دارد آب آشاميدنی مردم نيز مورد توجه قرار گيرد.
منصوری یادآور شد: همه تالش ما بر این است كه بيماری به صورت 
بومی اتف��اق نيافتد و در این راس��تا با كمك دامپزش��كی مراقبت 
 های زیادی صورت گرفته اس��ت.مدیر ش��يالت جهادكش��اورزی

 چهار محال و بختياری بيان داشت: در این استان نظارت زیادی در 
مزارع پرورش ماهی صورت گرفته است و جلسات آموزشی زیادی 

برای پرورش دهندگان داشته ایم.

قطب اول تولید قزل آالی كشور در محاصره بیماری ناشناخته

افزایش تلفات درمزارع پرورش ماهی

 جابه جایی
  ماهی زنده در 
 مزارع ممنوع 

 اعام شده است
  و با توجه به

 آموزش های الزم 
 می توان

  از این  امر 
جلوگیری كرد

 تمام تمهیدات 
برای اهالی این 

 روستاها در
 قبل از آغاز 
بارندگی ها 

اندیشیده شده بود 
و نیازهای ضروری 

 در روستاها
 پیش تر فراهم 

شده است
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تحدیدحدود اختصاصی

951 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک 2531 فرعی واقع درزواره 
گلخنی  میثم  آقای  بنام  اصفهان   ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16

زواره  فرزندحبیب اله و غیره  در جریان ثبت است بعلت اینکه  تحدیدعمومی 
آن از نوبت خارج شده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت 
مورخ  روزچهارشنبه  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود  نامبرده  تقاضای  طبق  وبر 
11/09 /92 از ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد.و در صورت 
مصادف شدن با تعطیلی ناگهانی تحدید حدود درروز بعدازایام تعطیلی انجام 
خواهدشد.لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در 
ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور 
مطابق ماده20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته 
خواهدشد.اعتراض به تقاضای تحدید حدودبایستی توسط معترض ظرف مدت 
مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه 
ذیصالح قضائی صورت پذیرد .ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

زواره

ابالغ وقت رسیدگی
955 در خصوص پرونده کالسه 1621/92 خواهان محمد هاشمی فرزند عباس 
کارشناس فضای سبز بنشانی خیابان حسین آباد کوچه 49 پالک 35 اصفهان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 4000000 ریال بابت چک شماره 779924 و 
اعمال ماده 111 و ماده 124 قبل از ابالغ بدوا قرار تامین خواسته  به طرفیت 
تقدیم  المکان    پیمانکار فضای سبز مجهول  کرامت  فرزند  زمانی  محمد رضا 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/11/21 ساعت 10 صبح 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   اختالف  32 شورای حل  شعبه 
تلقی  ابالغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  ضمائم را 
اختالف  حل  شورای   32 شعبه  دفتر  مدیر  شود.  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

اصفهان 

ابالغ  
 9000017  : بایگانی  شماره   9004002132000017/1  : پرونده  شماره   952
کالسه  اجرایی  پرونده  درخصوص    139205102132000159 ابالغیه  شماره 
دادگستری  رسمی  کارشناس   1390/2/15 مورخ  گزارش  موجب  به   ، ، فوق 

ششدانگ پالک ثبتی شماره 11719 فرعی از یک اصلی واقع در اردستان بخش 
مبلغ  به  چنانچه  لذا   ، گردیده  ارزیابی  ریال   300000000 مبلغ  به  اصفهان   17
مدت  را ظرف  کتبی خود  اعتراض   ، باشید  می  معترض  مذکور  پالک  ارزیابی 
دستمزد  بانکی  فیش  به ضمیمه  اخطاریه  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز  پنج 
نمایید  تسلیم  اجرا  این  دفتر  به  ریال  مبلغ 2000000  به  نظر  تجدید  کارشناس 
. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 
اکبر شفیعی  علی  ابالغ شونده   . نخواهد شد  داده  اثر  ترتیب  باشد  نظر  تجدید 
خیراله  اردستان  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  مسئول   423 الف  م  محمد  فرزند 

عصاری 

تاسیس 
خیریه  موسسه   تقاضانامه  و  اساسنامه  92/5676/33/و خالصه  957 شماره 

شماره  به  اردستان  شهرستان  فرمانداری  اولیه  نامه  با  که  اردستان  اهلل  بقیه 
2023/1/3000-1392/06 به این اداره واصل و تحت ثبت شماره 40 و شناسه 
ملی شماره 14003755170 در تاریخ 1392/09/12 در دایره ثبت شرکتهای این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/09/13 از حیث امضاها تکمیل گردیده 
جهت اطالع عموم بدین شرح زیر اعالم و آگهی میشود : 1- نام موسسه : خیریه 
بقیه اهلل اردستان 2- موضوع موسسه : کمک به ایتام ، مستمندان ، قشر کم درآمد، 
دراه ماندگان ، تهیه جهیزیه افراد کم درآمد و به شرح کامل مندرج در اساسنامه 
ارتقا  بدین شرح : محرومیت زدائی ، تزکیه و تعلیم و اشاعه فرهنگ اسالمی – 
و  یتیمان  به  کمک   – های موسسه  کمک  از  کننده  استفاده  افراد  بینش  و  دانش 
خانواده های  بی سرپرست و تامین نیازهای مادی و معنوی ایشان – همکاری 
، مساعدت و کمک به سایر نهادها ی خیریه ائی ، تهیه و تامین تمام و یا قسمتی 
از جهیزیه دخترانی که بضاعت مالی نداشته و رفع نیازمادی پسرانی که برای 
تامین مخارج ضروری ازدواج دچار مشکل میباشند- احداث ابنیه و اماکن عام 
المنفعه و ایجاد زیر ساخت – کمک به خانواده هائی که در آمد آنان کفاف مخارج 
به ویژه  نیازمند  نمیدهد- کمک هزینه تحصیلی دانش پژوهان  را  ایشان  زندگی 
افراد نیازمند با استعداد درخشان – کمک به تامین بهداشت و سالمت متقاضیان 
کمک به نیازمندان و افرادی که به نوعی مشکل   – خدمات بهداشتی و درمانی 
تامین  و  ماندگان  درراه  به  کمک   – غیره  و  بیماران  و  مقروضین  مانند  دارند 
احتیاجات ضروری آنها – کمک به نهادهای دولتی  در هنگام بروز حوادث غیر 
مترقبه – ارائه مشاوره به متقاضیان خدمات مشاوره در زمینه های فرهنگی و 
آموزشی ، تربیتی ، ورزشی ، پزشکی ، صنعتی ، عمرانی ، کشاورزی ، حقوقی ، 
سیستمهای مدیریت کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات و... از طریق مشاوران 
دواطلب و ارائه کنندگان اینگونه خدمات پس از کسب مجوزهای الزم  مراجع 
ایران 4- مرکز  : دولت جمهوری اسالمی  ذیربط در صورت لزوم .3- تابعیت 

کد   – جنب مسجد خسرو   – محله راهمیان   – خیابان قیام   – : اردستان  اصلی 
آقایان سید محمد حسین شفیعی   : اسامی موسسین  پستی 8381647491 5- 
اصغر  و   1941938413 پستی  کد  و   1189724960 ملی  کد  با  احمد  فرزند 
پستی  کد  و   1189290774 ملی  کد  با  مرتضی  فرزند  اردستانی  قاسمیان 
 1189766469 ملی  کد  با  احمد  فرزند  شفیعی  مسعود  سید  و   8381774971
ملی  کد  با  احمد  فرزند  محمد سعید شفیعی  و سید   1393913847 پستی  کد  و 
1189310988 و کد پستی 7941995955 و سید محمد علی شفیعی فرزند احمد 
با کد ملی 1189330830 و کدپستی 8381878791 و خانم سمیه السادات شفیعی 
 1941938413 پستی  کد  و   0060427401 ملی  کد  با  حسین  محمد  سید  فرزند 
پستی  کد  و   1189359286 ملی  کد  با  منصور  فرزند  دیانیان  حمید  آقای  و 
نامحدود 7-  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : تاریخ تشکیل و مدت   -6 ،  8381773631
مدیران شرکت : آقایان سید محمد حسین شفیعی به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیات مدیره و اصغر قاسمیان اردستانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و قائم 
مقام مدیر عامل  و سید مسعود شفیعی به سمت خزانه دار هیات مدیره و سید 
محمد سعید شفیعی به سمت منشی هیات مدیره و سید محمد علی شفیعی و حمید 
دیانیان و خانم سمیه السادات شفیعی به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند . 8- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور موسسه با امضاهای آقایان سید محمد حسین شفیعی رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل و اصغر قاسمیان اردستانی نایب رئیس هیات مدیره و قائم 
مقام مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود .9- آدرس مرکز شعبه 
: تهران – خیابان دولت – کوچه جاللی – بن بست مشیری – پالک 19- کدپستی 
1941938413 ، 10- مدیر شعبه : آقای سید محمد حسین  شفیعی 11- دارائی 
موسسه : مبلغ 5000000  ریال نقد که تماما از طرف هیات موسس  تحویل هیات 
و  اسناد  ثبت  رئیس سازمان  الف 429 خیراله عصاری  م    . است  مدیره شده 

امالک  اردستان 



 خودرویی  الکتریکی 
مخصوص  معلوالن

»ایکوال« به صورت تک نفره س��اخته شده اس��ت و حداکثر سرعت 
آن روی 50 کیلومتر بر ساعت محدود ش��ده، این خودروی تک نفره 
چیزی اس��ت که س��ال ها معلولین به دنبال آن بوده اند.سال هاست 
انسان ها تنها برای افرادی که سالم هستند خودرو می سازند و همان 
خودروها را با دس��ت کاری های خاصی تبدیل به خودروی معلولین 
می کنند اما هیچگاه به دنبال س��اخت یک خودروی کامل برای این 
افراد نبوده اند.ی��ک گروه طراحی خ��ودرو اروپایی ب��ه تازگی ابتکار 
جالبی به خرج داده اس��ت و یک خ��ودروی الکتریکی ب��رای افرادی 
 طراحی کرده است که قدرت حرکتی ندارند و بدون استفاده از  ویلچر 
 نمی توانند زندگی خود را بگذرانند و البته از لذت رانندگی نیز به دور

 مانده اند.»ایکوال«نام این خودروی جالب است که با استفاده از موتور 
باتری دار کار می کند و دارای طراحی ساده ولی خاصی است که تمامی 

امکانات را در محدوده کوچکی جمع کرده است.

گوش پاک کن ممنوع
متخصص گوش و حلق و بینی گفت: در گوش یک عصب وجود دارد که 
با عصب دهمی که به قلب می رود ارتباط دارد. اگر این عصب تحریک 
شود، می تواند باعث ایست قلبی شود؛ بنابراین نباید با وسایل و ابزارها 
گوش را تحریک کرد.س��ید نظام الدین قهاری در پاس��خ به پرس��ش 
شهروندان در مش��اوره س��امت پیرامون راه   های صحیح تمیز کردن 
گوش اظهار داشت:  گوش مژک هایی دارد که تمیز سازی گوش را انجام 
می دهند؛ البته در مواقعی که چربی گوش زیاد است، پزشک متخصص 
می تواند نسبت به خارج سازی و شست وشوی آن اقدام کند.متخصص 
گوش، حلق و بینی گفت: هیچ گاه نبای��د از گوش پاک کن که به غلط 
به این نام مشهور شده، استفاده کرد.قهاری تصریح کرد: در گوش یک 
عصب وجود دارد که با عصب دهمی که به قلب می رود ارتباط دارد که 
اگر این عصب تحریک شود، می تواند باعث ایست قلبی شود؛ بنابراین 
نباید با وسایل و ابزارها گوش را تحریک کرد.وی استفاده از قطره های 
گوش موجود در داروخانه ها را منوط به تجویز پزشک دانست و گفت: 
پزشک معالج با توجه به جرم گوش فرد و برای نرم کردن آن استفاده 
از این قطره ها را توصیه می کند؛ اما افراد دقت داش��ته باشند که این 

قطره ها را نیز نمی توان به طور خودسرانه استفاده کرد.

36

36

سالمت

دانستنی

محققان مرک��ز West Michigan امریکا 
موفق ب��ه س��اخت ایمپلنت��ی ش��ده اند که 
شدیدترین نوع بیماری صرع را درمان می کند.

به گ��زارش پای��گاه آی تریپ��ل ای، برخی از 
مراحل بیماری ص��رع به گونه ای اس��ت که 
بدن بیمار ب��ه هیچ دارویی پاس��خ نمی دهد. 
ایمپلنت ساخته شده مخصوص این دسته از 
 بیماران اس��ت و باعث تحریک الکتریکی مغز 

می شود.

 این دستگاه کوچک درون مغز قرار می گیرد 
 و فعالیت ه��ای مغ��زی را بی وقف��ه کنترل 
می کند. چنانچه مغز فعالیت غیرعادی از خود 
نشان دهد، ایمپلنت با چند تحریک الکتریکی 
 نامحس��وس رفتار غیرعادی مغ��ز را تعدیل 
می کند و بدون این که بیمار متوجه ش��ود از 
بروز تشنج جلوگیری می کند.ایمپلنت مغزی 
برای بیماران باالتر از 18 س��ال طراحی شده 
است.طبق آخرین آمار وزارت جهانی بهداشت، 
حدود 400 هزار نفر درامریکا مبتا به گونه ای 
از بیماری صرع هستند که هیچ درمان و داروی 
مشخصی برایشان وجود ندارد.ایمپلنت مغزی 
در 32 مرکز علوم اعص��اب مورد آزمایش قرار 
گرفته اس��ت. این ایمپلنت توس��ط سازمان 
نظارت بر دارو و غذای امریکا  تایید شده است 

و به زودی در اختیار بیماران قرار می گیرد.

الغر ش��وید لباس هاي به این رنگ،تن کنید 
زی��را این رن��گ به ش��دت س��رکوب کننده 
اشتهاست.غذایي که مي خورید ممکن است 
اشتهاي شما را کور کند یا افزایش دهد و تمام 
وس��ایل خانه تان مي توانند به نحوي بر روي 
تناسب اندام شما نقش داشته باشد. بررسي ها 
نشان مي دهند دانشمندان با انجام آزمایشاتي 
روي ه��زاران داوطلب دریافتن��د که بدن به 
رنگ ها حساسیت نشان مي دهد براي مثال با 

دیدن رنگ قرمز اشتهاي شما کور مي شود و با 
دی��دن رنگ ه��اي زرد و نارنج��ي و س��بز 

اشتهایتان برانگیخته خواهد شد.
گفتني اس��ت اگ��ر مي خواهید الغر ش��وید 
لباس هاي قرمز رنگ به تن کنید زیرا این رنگ 
به شدت س��رکوب کننده اشتهاست و باعث 
مي شود مغزتان ناخودآگاه بیشتر شما را یاد 
چاقي و اضافه وزنتان بیاندازد. نتایج مطالعات 
نشان مي دهند دانشمندان دریافته اند چاقي 
 و الغري ریش��ه در نش��انه هاي بصري دارد و

  رن��گ ه��ا و دی��دن اش��یا ذه��ن را وادار به 
تصمیم گیري براي خ��وردن غذا یا نخوردن 

مي کند.
پ��س اگ��ر قص��د الغ��ري و کاه��ش وزن 
 داری��د بای��د از همین ام��روز تمام وس��ایل 
دور و برتان را قرمز کنید و نتیجه آن را ببینید.

دیدن این رنگ شما را الغر می کندبیماران صرعی امیدوار به درمان شدند

حیاط وحش در برف

فرتوتی، آلزایمر و کاهش حافظه ناش��ی از افزایش سن. 
این ش��رایط اف��ول ذهنی ک��ه مربوط به افزایش س��ن 
می باشد می توانند به تاخیر بیافتند و یا جلوگیری شوند. 
برای اینکه بتوانید مواد مغ��ذی مورد نیاز را به مغز خود 

برسانید از غذاهای زیر استفاده کنید.
 1- ماهی

پروتئین به عنوان یک جزء در ساخت انتقال دهنده های 
عصبی یا نوروترانس��میتر ها برای بهبود فعالیت ذهنی 
ضروری می باشدگذش��ته از منبع عالی پروتئین، ماهی 
سرش��ار از روغن های ضروری، از قبیل امگا 3 می باشد. 

امگا 3 از عملکرد مغز محافظت می کند.
 2- زغال اخته

این میوه لذیذ سرش��ار از آنتی اکسیدان های قوی است 
که رادیکال های آزاد را که سبب پیری می شوند از بین 
می ب��رد. این میوه دارای خواصی می باش��د که ش��روع 

کاهش مربوط به افزایش سن را به تاخیر می اندازد. 
 3- آجیل و دانه ها

آجیل و دانه ها غذاهایی ش��گفت انگیز برای مغز انسان 
می باشند. این غذاها حاوی پروتئین و اسید های چرب 
و آرژینین آمینه می باش��ند که غده هیپوفیز را تحریک 
می کنند تا هورمون رش��د را آزاد س��ازد. هورمون رشد 
ماده ای است که بعد از 35 سالگی کاهش می یابد و فایده 

ضد پیری برای مغز دارد.
 4- سبزیجات خانواده کلم

 کلم بروکلی، گل کلم و کلم فندقی سرشار از ماده مغذی 
با نام کولین می باشند. این ماده برای حافظه و سامت 
مغز ضروری می باشد. کولین پیش در آمد استیل کولین 
می باشد.  استیل کولین در فرآیند های مغزی مشارکت 
دارد. همان طور که سن افزایش می یابد، خروجی کولین 
طبیعی بدن کاهش می یابد. بنابراین می توان با خوردن 

غذاهای مملو از کولین  قدرت مغز را بهبود بخشید.
 5- روغن: چربی های غیر اشباع یگانه

چربی های غیراش��باع تک گانه حاوی اسیدهای چرب 
ضروری، اسید لینولنیک گاما هستند. این اسیدها عاوه 
بر دیگر فواید برای ب��دن، برای عملک��رد مغز ضروری 
می باشند.  روغن زیتون، کنجد، کانوال، بادام  سرشار از 

اسیدهای چرب غیر اشباع تک گانه می باشند. 

 غذاهایی که مغز را 
پرورش می دهند
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دانشیار بخش جراحی و رادیولوژی دانشکده  
دامپزش��کی دانش��گاه ش��هرکرد موفق به 
س��اخت پودر استخوان س��از از صفحه  رشد 

جنین گوساله شد.
دکتر امی��ن بیغم ص��ادق، دانش��یار بخش 
جراحی و رادیولوژی دانش��کده  دامپزشکی 
دانش��گاه ش��هرکرد در گفت و گو با ایسنا در 
شهرکرد اظهار داش��ت: با استفاده از صفحه  
رشد بافت جنینی گوساله، برای اولین بار در 
جهان موفق به تولید پودری اس��تخوان ساز 
شد که با کاش��ت عضانی در مدل حیوانی 
موش صحرایی، عضات دیواره  ش��کم را به 

بافت استخوانی تبدیل می کند.

ب��ه گفت��ه  دکتر 
بیغم صادق، این 
پودر روند ترمیم 
ی  شکس��تگی ها
را  اس��تخوانی 
سرعت می بخشد 
و عض��ات را به 
بافت اس��تخوان 
تبدی��ل می کند. 

این پودر به راحتی از جنین های جمع آوری 
شده از کش��تارگاه ها تولید می شود و بسیار 

ارزان قیمت است.
پیش از این، پودری استخوان ساز با عنوان 

پودر دمینرالیزه  
از   ،DBM
اس��تخوان های 
جسد، با عملکرد 
مش��ابه تولی��د 
شده است، ولی 
از آن جا که این 
پودر بسیار گران 
قیمت است امید 
می رود پ��س از تحقیق روی م��دل حیوانی 
بزرگ تر و تایید س��امت، پودر صفحه  رشد 
جایگزین پ��ودر DBM ش��ده و با کاهش 
هزینه ه��ای بیمارس��تانی و تس��ریع بهبود 

شکستگی های استخوانی خدمت بزرگی به 
جوامع بشری ارایه شود.

بیغم ص��ادق اف��زود: نتایج ای��ن تحقیق در 
 »Veterinarski arhiv« مج��ات
 Research in Veterinary« کرواسی و
"Science« انگلس��تان ب��ه چاپ رس��یده

 است.
چندی پیش نیز دکتر بیغم صادق با استفاده 
از بافت ه��ای جنینی و س��لول های بنیادی 
 و پیوند ضریع اس��تخوان ب��ر روی چادرینه  
 ب��زرگ در داخ��ل ش��کم، موف��ق ب��ه

  تولید و مهندس��ی بافت اس��تخوان ش��ده 
بود.

محقق ایرانی از بافت جنینی گوساله پودر استخوان ساز تولید کرد
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