
نشریات استان گره حمل و نقل عمومی با حمایت باز می شود
در یک قدمی 
تعطیلی

اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شدند 
 بهره برداری 

از 15 طرح برق رسانی  4
  استاد خراب کردن

6 کارهای بزرگ هستیم 3

 وضعیت  پرونده
 مداح معروف 

در خبرها آمده است که اراذل و اوباش به آن مداح حمله کرده اند، اما حرف من 
این اس��ت که این افراد )حمله کنندگان( از آن اراذلی نبوده اند که در تعریف 
هفت گانه پلیس گنجانده شود و گاهی یک حرکت در منظر مردم، حرکت 

2اراذل و اوباش گونه جلوه می کند. اما این افراد در تعاریف و شاخص های ما ...
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 صدور کارت جدید
 برای 15 ساله ها

3
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توزیع اولین سبد کاالیی 
دولت از اوایل بهمن

یک مق��ام مس��وول در وزارت صنع��ت از توزی��ع اولین 
س��بد کاالیی دولت پیش از دهه فج��ر و از اوایل بهمن 
ماه س��ال جاری خب��ر داد.این مقام مس��وول گفت: روز 
 گذش��ته جلس��ه با مدیران فروش��گاه ها، اتحادیه ها و

 تعاونی ها برگزار شده و نحوه توزیع سبد مشخص شده 
است.وی افزود: قراردادهایی با فروشگاه های منتخب...

 فیلم های جشنواره عمار
 سال آینده  روی  پرده نمایش

زمان آغاز سفرهای استانی 
رییس جمهور

دبیر س��تاد اکران های مردمی جش��نواره فیلم عمار در 
اصفهان با اشاره به ارسال بیش از 100 درخواست نهادها 
برای اکران فیلم های این جش��نواره گف��ت: زمان اکران 
 این جشنواره محدود نشده و بنا به درخواست نهادها و یا

خانواده ها اکران فیلم های جش��نواره عمار تا سال آینده 
ادامه دارد.مجید فرهادی در نشس��ت خبری جش��نواره 
مردمی فیلم عمار اظهار داشت: مردمی بودن از مهمترین 

شاخصه های جشنواره مردمی فیلم عمار است و...

عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر کش��ور ابتدا با اش��اره به 
جزییات و اهداف دیدار خود ب��ا نمایندگان احزاب اظهار 
داش��ت: باتوجه به نگاه دولت یازدهم ب��ه مقوله احزاب و 
 اهمیت آن ها و همچنین نحوه تقویت و حمایت از آن ها

 وزارت کشور به دنبال برگزاری نشس��ت های دوره ای با 
احزاب بود تا از نظرات و پیشنهادات آن ها استفاده کند.
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 2 عیدی سیما
 برای اصفهانی ها

مدیرکل صدا و س��یمای مرکز اصفه��ان از تولید 
 دو س��ریال همزم��ان در اس��تان اصفه��ان برای

 ایام نوروز امس��ال خبر داد. علی کلباس��ی گفت: 
وضعیت بودجه امس��ال به گونه ای بود که سازمان 
تنها توان پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان خود 
را داشت اما در این شرایط توانستیم تولیدات مان را 

افزایش هم بدهیم.
ن��ام ب��ه  س��ریال  ی��ک  اظهارداش��ت:   وی 

» حرفه ای رشید« به تهیه کنندگی رسول هنرمند و 
کارگردانی مجید کاشی فروشان و یک سریال دیگر 

نیز به کارگردانی سید محمدرضا ممتاز در اصفهان 
در حال ساخت است.مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
اصفهان تصریح کرد: حدود یکصد دقیقه از سریال 
حرفه ای رش��ید آماده ش��ده و س��ریال دوم نیز به 
 تازگی کلید خورده و مطمئنا تا ایام نوروز به پایان

 می رس��د. وی خاطرنش��ان کرد: برای پخش این 
س��ریال ها با ش��بکه های سراس��ری وارد مذاکره 
شده ایم و قرار اس��ت تا پایان هفته آنونس سریال 
حرفه ای رشید برای چند ش��بکه سراسری ارسال 

و بررسی شود.

مدیر کل صدا و سیما ی مرکز اصفهان خبر داد

آب شرب با راهکارهای گذشته تامین نمی شود 
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب در جلس��ه هماهنگی 
مدیریت بحران آب که با حضور معاون نظارت بر بهره برداری 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ، کرکانی مدیر دفتر 

بحران و پدافندغیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور ، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان و مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب روستایی استان اصفهان صورت گرفت گفت : 
درحال حاضر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان... 6 سال 

متوالی با پدیده خشکسالی... 3
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متولدان 74 به سربازی فراخوانده شدند
کلیه مش��موالن دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت 
در تاری��خ نوزدهم دی ماه س��ال جاری برای اع��زام به خدمت 
فراخوانده شدند.س��ازمان وظیفه عمومی ناجا، ضمن فراخوان 
کلیه مشموالن غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان دی ماه 
1374 برای انجام خدمت دوره ض��رورت در اطالعیه ای اعالم 
کرد: کلیه مشموالن دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگ 

آماده به خدمت به تاریخ...

2
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 92 /10  ش��هرداری آران و بی��دگل در نظ��ر دارد ب��ه اس��تناد مصوب��ه ش��ماره 896 م��ورخ 04/

شورای اس��امی ش��هر آران و بیدگل نس��بت به فروش یک قطعه زمین به ش��ماره الف -5 با کاربری صنعتی 

به مس��احت 1370 متر مربع واقع در ش��هرک س��لیمان صباحی بیدگلی با قیمت پایه کارشناس��ی به ازای 

هر متر مربع 700/000 ریال از طریق مزای��ده عمومی اقدام نماید ، لذا از کلیه واجدین ش��رایط دعوت بعمل 

 می آید جهت اطاع از ش��رایط ، اخذ مدارک و ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار

 نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند . ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده 

می باشد  )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد (

حسین ستاری شهردار آران و بیدگل 

شهرداری آران و بیدگل

آگهی مزایده  )مرحله اول(  نوبت  دوم

ساير موارد :
 1- زمان دريافت اس�ناد : از تاريخ نش�ر آگهی نوب�ت اول تا پايان س�اعت اداری مهلت دريافت اس�ناد 

) مندرج در جدول (
WWW.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس

مراجعه فرمائيد. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/11/392/12/3خرید348 ردیف بیرینگ2071-920مناقصه بین المللی 1

92/10/2492/11/8شش ردیف شوت ریزش مواد3234-920مناقصه  2

92/10/2192/11/2خرید دو ردیف بارابان جرثقیل فوالد سازی4519-920مناقصه  3

92/10/2592/11/6فروش تراورس چوبی ضایعاتی و بتنی تیپ پاندرول15-92مزایده4

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

آگهی  مزایده نوبت  دوم

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اس�المی واحد نجف آباد در نظر داردمحل بوفه مجاور سلف س�رويس مركزی خود را از طريق برگزاری مزايده عمومی 
واگذار نمايد .  لذا از متقاضيان دعوت می ش�ود جهت دريافت اطالعات حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتش�ار اين آگهی به 
سايت اينترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir ) قس�مت مزايده / مناقصه ( مراجعه و نسبت به دريافت 

اسناد مزايده اقدام نمايند .
شرایط به شرح ذیل می باشد 

 1- س�پرده ش�ركت در مناقص�ه  مبل�غ10/000/000 ري�ال  )ده ميلي�ون ري�ال ( م�ی باش�د  ك�ه می بايس�ت به حس�اب س�پرده 
شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه د انشگاه آزاد اس�المی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع 

شركت در مزايده ارائه گردد . 
2-هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است.
 4- باب�ت دسترس�ی ب�ه )دانل�ود(  مبل�غ 200/000 ري�ال ب�ه حس�اب س�پرده ش�ماره 0216236554001 ن�زد بان�ک مل�ی

 شعبه  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز   و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال نمايند .
آدرس: نجف آباد - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد - دبير خانه دانشگاه

تلفن : 0331-2292020

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

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

نظ�ر به ارس�ال پیامک اطالع رس�انی توس�ط س�ازمان 
امور مالیاتی کش�ور مبنی بر اعتبار س�نجی پیش ثبت نام 
الکترونیکی ش�ماره اقتصادی الزم اس�ت مودیان محترم 
جهت پیگیری و رفع ایرادات پیش ثبت نام خود به قس�مت 
 ثبت و شناسایی ش�ماره اقتصادی مس�تقر در کلیه ادارات

 امور مالیاتی استان اصفهان مراجعه نمایند .

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 
www.isf-maliat.ir

قابل توجه کلیه فعاالن اقتصادی
اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان  اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 



چهره روزيادداشت

 معاون دانشجويی دانشگاه آزاد 
تغییر کرد

با حکمی از س��وی دکتر میرزاده، دکتر سعید کاردار به سمت سرپرست 
معاونت دانشجویی دانش��گاه آزاد اسالمی منصوب ش��د.در متن حکم 
دکتر حمید میرزاده رییس دانش��گاه آزاد اسالمی آمده است: امید است 
با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امان��ت داری و قانونمندی 
که در جنابعالی سراغ دارم، در انجام امور محوله با رویکرد شفاف سازی 
در امور دانش��جویی از طریق نهادینه کردن مکانیزاس��یون سیستم ها، 
رفاه دانش��جویان، تکریم ارباب رجوع، بهبود خدمات دانش��جویی، ارایه 
سیستم پوشش بیمه جامع دانشجویان و ارتقای همه جانبه حوزه معاونت 
دانشجویی موفق باشید.پیش از این ایروان مسعودی اصل با حکم فرهاد 

دانشجو، معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد را برعهده داشت.

 ورودسازمان بازرسی 
به پرونده ويژه خوار

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور برای 
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ورود پیدا کرده است.ناصر سراج با اشاره 
به برخی خبرها مبنی بر ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده بابک 
زنجانی اظهارداشت: این سازمان در تمام پرونده های مفاسد اقتصادی ورود 
پیدا می کند.رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با توجه به این که رقم 
فساد صورت گرفته در پرونده مذکور بس��یار باالست قطعا در این زمینه 
سازمان بازرسی کل کش��ور ورود پیدا کرده و مستثنی از سایر پرونده ها 
نیست.گفتنی است؛ بابک زنجانی میلیاردر جوانی است که از اواسط هفته 

گذشته توسط قوه قضاییه بازداشت و در اوین به سر می برد.

تشريح سیاست های خودکفايی 
تولید گندم

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
جلس��ه غیرعلنی نمایندگان با وزیر کش��اورزی، گفت: در این جلس��ه 
 وزیر ضمن درخواس��ت افزایش بودجه کش��اورزی و انتق��اد از کاهش 
حمایت ها از این بخش، از برنامه این وزارتخانه در راس��تای خودکفایی 
 در تولید گندم و دانه های روغنی خبر داد.حس��ینعلی حاجی دلیگانی 
در خصوص جلس��ه غیرعلنی نمایندگان با وزیر جهاد کشاورزی، گفت: 
در این جلس��ه گزارش��ی از وضعیت تولید گندم و دانه های روغنی ارایه 
شد.نماینده مردم ش��اهین ش��هر در مجلس شورای اس��المی با اشاره 
به درخواس��ت وزیر کش��اورزی از نمایندگان برای تقوی��ت و حمایت از 
 بخش کش��اورزی، گفت: گزارش حجتی از روند تولی��د گندم منصفانه 

بود.

 فاطمه هاشمی
 چهارشنبه محاکمه می شود

وکیل فاطمه هاش��می گفت: دادگاه موکل من 18 دی ماه در شعبه اول 
دادگاه انقالب تهران برگزار می ش��ود. محمود علیزاده طباطبایی اظهار 
داشت: اتهام موکلم انتس��اب مطالب خالف واقع به رییس قوه قضاییه و 
مقننه است که دادسرا بدون شاکی خصوصی برای موکلم کیفرخواست 

صادر و پرونده را به دادگاه انقالب ارسال کرده  است.
وی اف��زود: رس��یدگی ب��ه ج��رم عموم��ی در صالحی��ت دادگاه 
عمومی ب��وده و نباید آن را ب��ه دادگاه انقالب ارس��ال م��ی کردند.این 
وکی��ل دادگس��تری خاطرنش��ان ک��رد دادگاه فاطم��ه هاش��می 
روز چهارش��نبه 18 دیم��اه در ش��عبه اول دادگاه انق��الب ته��ران و 
به ریاس��ت قاض��ی احم��دزاده برگ��زار می ش��ود ک��ه م��ن در آن جا 
 اعتراض خ��ود را به موارد مطرح ش��ده اع��الم و از موکلم دف��اع خواهم

 کرد.

اتفاق جديدی در مذاکرات هسته ای 
رخ نمی دهد

عالءالدی��ن بروج��ردی در خصوص طرح مطرح ش��ده از س��وی برخی 
نمایندگان مبنی بر ش��ورای ناظر بر تیم مذاکره کننده هسته ای، گفت: 
بحث هسته ای را در باالترین س��طح هم در اندیشه شورای عالی امنیت 
ملی که همه س��ران نظام آن ج��ا حضور دارند و هم ش��خص رهبری به 
عنوان سیاس��ت گذار کالن جمهوری اس��المی ایران، هدایت می کنند 
 و رهنمودهای ایش��ان فصل الخطاب هر تصمیمی در عرصه هس��ته ای

 است. 
عالءالدین بروجردی ،رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در پاسخ به این سوال که آیا قرار است روند مذاکرات تغییر کند 
و اتفاق جدیدی در این زمینه رخ دهد، گفت: خیر؛ این سیاس��تی بوده 
اس��ت که از قدیم وجود داشته اس��ت و اتفاق جدیدی نیفتاده و فکر هم 
نمی کنم که قرار باشد رخ دهد جز این که تالش کنیم انسجام و وحدت 
 ملی خود را در این عرصه بس��یار مهم حفظ کنیم تا دش��من فکر نکند

 دچار اختالف شده ایم.

یک سال از اعالمیه رسمی حزب اهلل مبنی بر ورود نظامی به بحران 
س��وریه می گذرد. اقدامی که نه تنها باعث تغییرات اساس��ی در 
 معادالت میدانی ش��د بلکه به صراحت می ت��وان ادعا کرد که اگر

  ح��زب اهلل نب��ود دمش��ق، م��دت ه��ا پی��ش س��قوط ک��رده 
بود. 

به این ترتی��ب یکی از دالیل اساس��ی ورود ح��زب اهلل به معرکه، 
جلوگیری از سقوط نظام س��وریه به عنوان یکی از ارکان اساسی 
 مح��ور مقاوم��ت در خاورمیانه بود. ب��ا این حال اگ��ر از نیروهای

 حزب اهلل بپرس��ید آیا برای دفاع از بشار اس��د وارد سوریه شدید 
خواهید شنید: هرگز! 

  آن ها دالیل زیادی ب��رای این اقدام خویش دارن��د. اولین انگیزه 
آن ها، مذهبی است. دفاع از مقام سیده زینب)س(. برای حزب اهلل 
قابل قبول نیس��ت که تکفیریین بر روی دیوار حرم حضرت زینب 
بنویسند که به زودی زمان زوال تو نیز خواهد رسید. حزب اهلل وارد 
سوریه شود تا لن تسبی زینب مرتین! تردیدی نیست که در صورت 
 عدم مداخله ح��زب اهلل، تکفیریین به وعده خوی��ش عمل کرده

 بودند. 
مقابله با خطر تکفیریینی که از هفتاد کشور جهان به سوریه آمده اند 
یکی از ماموریت های اصلی حزب اهلل در سوریه است. داعش)دولت 
اسالمی عراق و ش��ام(، جبهه النصره و جبهه اسالمی، نمایندگان 
رسمی این جریانات در سوریه هستند. جریان هایی که عمال باعث 

حذف ارتش آزاد سوریه شده اند که فرمانده این ارتش، سلیم ادریس 
چندی پیش به قطر پناهنده شد. 

 اولین میدان رسمی درگیری حزب اهلل و تکفیر در منطقه قصیر واقع 
در جنوب غربی استان حمص بود. این منطقه که در مجاورت منطقه 
بقاع لبنان و شهرهای هرمل و بعلبک قرار دارد آکنده از روستاهایی 
است که ساکنین شیعه آن، سوری های لبنانی االصل هستند که 
بس��یاری از آن ها دارای کارت ملی لبنانی هس��تند. پس از ورود 
تکفیریین به این منطقه، تعداد زیادی از آن ها قتل عام و ذبح شرعی 
شدند. حمالت موش��کی از قصیر به هرمل و روستاهای مجاور در 
داخل لبنان نیز بخش دیگری از اقدامات آن ها بود. در پاسخ به این 
اقدامات، حزب اهلل در اواخر بهار 2013 با هماهنگی ارتش سوریه 
وارد منطقه قصیر شد و طی 17 روز این منطقه را پاک سازی کرد.

  به این ترتیب یکی دیگ��ر از دالیل حزب اهلل، حمایت از اهالی این 
روستاها و پیشگیری از هجوم  گروه های مسلح تکفیری به منطقه 

بقاع شمالی و شرقی بود. 
 معرکه سوریه برای حزب اهلل لبنان همان گونه که اخیرا سید حسن 
نصراهلل اعالم کرد، یک معرکه وجودی است، چرا که نه تنها حمص، 
عقبه جغرافیایی استراتژیک برای حزب اهلل به شمار می رود بلکه 
اساسا یکی از دالیل اصلی جنگ س��وریه، جدا کردن سر مقاومت 

اسالمی لبنان است و حزب اهلل به خوبی به این امر واقف است. 
حزب اهلل آخرین گروه لبنانی بود که وارد معادالت بحران سوریه شد 

چرا که جریان المستقبل به رهبری سعد حریری از روزهای آغازین 
این بحران به حمایت تبلیغاتی، سیاس��ی و لجستیکی مخالفین 
مسلح پرداختند که اس��ناد، شواهد و اعتراف رس��می سران این 
جریان به این دخالت ها به اندازه ای است که قابل کتمان نیست. 
اساس��ا به لحاظ تاریخی نمی توان لبنان را از سوریه جدا دانست 
چرا که درهم تنیدگی طایفه ای و مذهبی این دو کش��ور تا جایی 
 است که مثال امین جمیل رییس حزب مس��یحی کتائب لبنان و 
رییس جمهور اسبق این کشور که امروز جزو جریان 14 مارس به 
شمار می رود دارای کارت ملی سوری است و یا مرجعیت شرعی 

مسیحیان مارونی سوریه در لبنان قرار دارد.  
با این حال پرسش های زیادی وجود دارد که مداخله حزب اهلل در 

سوریه با آن روبه رو است؟ حتی 
با وجود ای��ن دالیل، مخالفین 
 حض��ور ح��زب اهلل اع��الم

 می کنند ک��ه آی��ا در لبنان، 
ارتش��ی وج��ود ن��دارد که در 
براب��ر حم��الت تکفیریین به 
ش��هروندان لبنانی دفاع کند؟ 
آیا در لبنان دولتی نیست که با 
این اقدامات مقابله کند؟ پاسخ 
این پرسش ها برای آن هایی که 
لبنان را می شناسند فقط یک 

پاسخ واقعی است؟ نه! 
با اتخاذ موضع بی طرف دولت 
لبنان به ریاست نجیب میقاتی، 
ارتش لبنان که بیش��تر شبیه 
پلیس اس��ت نی��ز از برخورد 
نظامی با این گ��روه ها امتناع 

کرد. اما عمال یک جریان سیاسی لبنانی وابس��ته به عربستان به 
حمایت همه جانبه گروه های مسلح پرداخت. منطقه عرسال در 
بقاع، محور عکار-تلکلخ و سلسله کوه های قلمون در مرز دو کشور 
با حمایت دستگاه امنیتی لبنان که در اختیار جریان مستقبل است 
به معابر اصلی سالح و مسلحین به داخل سوریه تبدیل شدند تا در 
عمل ثابت ش��ود بی طرفی به چه معنا است. در چنین فضایی اگر 
حزب اهلل وارد سوریه نشده بود انتحاریون خود را به صور در جنوب 

لبنان رسانده بودند! 
  در نگاه منطقه ای و بین المللی نیز دخال��ت حزب اهلل در بحران 
سوریه دارای اهمیت زیادی اس��ت. بی تعارف باید اعتراف کرد که 
حفظ سوریه یکی از برگه های اصلی ایران در مذاکره با قدرت های 
جهانی بر سر پرونده هسته ای است. چرا عربستان سعودی ناراضی 
اصلی حضور حزب اهلل در س��وریه اس��ت؟ چرا بزرگ ترین هجوم 
داعش و النصره به منطقه غوطه ش��رقی در آخرین شب مذاکرات 
ایران و1+5 در ژنو صورت گرفت؟ عصبانیت عربس��تان از حضور 
حزب اهلل بی دلیل نیس��ت و طبیعی اس��ت که صدای انفجار این 

عصبانیت امروز در بیروت به گوش می رسد! 

يک سال پس از اعالمیه رسمی؛

پوتین تظاهرات را آزاد کردچرا حزب اهلل وارد سوریه شد
تجمع ها و تظاهراتی ک��ه مربوط به بازی ها نباش��د، در 

مسیرهایی که وزارت کشور تصویب کند، آزاد است.
با نزدیک ش��دن به زمان برگ��زاری بازی های المپیک و 
پارالمپیک زمستانی در شهر سوچی در روسیه، والدیمیر 
پوتین ممنوعیت برپایی تظاهرات را در این شهر لغو کرد.

براساس دستور وی که  در س��ایت کرملین منتشر شد، 
تجمع ها و تظاهراتی ک��ه مربوط به بازی ها نباش��د، در 
 مس��یرهایی که وزارت کش��ور تصویب کند، آزاد است.

به گزارش آسوشیتدپرس، پوتین پیش تر برپایی هرگونه 
تظاهراتی را که مربوط به بازی ها نباشد، از 17دی تا اول 
فروردین سال آینده در سوچی ممنوع کرده بود. توماس 
باچ رییس کمیته بین المللی المپیک اخیرا گفته بود که 
روسیه قول داده است نقاطی را برای اعتراض عمومی در 

سوچی معین کند.

افشای ديدار ديپلمات سعودی 
با الماجد

ش��بکه الجدید لبنان خبر داد که یک وابس��ته سفارت 
عربستان در بیروت 24 ساعت قبل از مرگ ماجد الماجد 
تروریست سعودی با وی دیدار کرده بود.به گزارش شبکه 
 خبری الجدید لبنان، یک وابس��ته س��فارت عربس��تان 
24 ساعت قبل از مرگ ماجد الماجد تروریست سعودی 
با وی دیدار کرده است.این شبکه به جزییات بیشتر دیدار 
این دیپلمات سعودی با ماجد الماجد اشاره ای نکرد.بعد 
از دستگیری »ماجد الماجد« سرکرده سعودی گروهک 
تروریس��تی »عبداهلل عزام« متهم بمب گذاری نزدیک 
س��فارت ایران در بیروت، برخی از رس��انه های عربی با 
مش��ارکت برخی از نهادهای لبنانی در راستای وخامت 

حال این تروریست سعودی اطالع رسانی کردند.

مرگ برادر ناتنی شاه سعودی
 دفت��ر پادش��اهی عربس��تان از م��رگ ش��اهزاده

بندر بن عبدالعزیز آل س��عود نایب رییس گارد ملی این 
کشور خبر داد.به گزارش خبرگزاری عربستان، در بیانیه 
دفتر پادشاهی عربستان آمده است: ش��اهزاده بندر بن 
محمد بن عبدالعزیز آل سعود در س��ن 79 سالگی مرد 
و عصر روز یکشنبه در مس��جد ترکی بن عبداهلل در شهر 
ریاض بر پیکرش نماز خوانده خواهد ش��د.این شاهزاده 
سعودی در بیمارس��تان تخصصی ملک فیصل در شهر 

جده تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 وضعیت  پرونده
 مداح معروف 

سردار رادان / جانشین فرمانده ناجا

در خبرها آمده اس��ت که اراذل و اوباش به آن مداح حمل��ه کرده اند، اما 
حرف من این اس��ت که این افراد )حمله کنندگان( از آن اراذلی نبوده اند 
که در تعریف هفت گانه پلیس گنجانده شود و گاهی یک حرکت در منظر 
مردم، حرکت اراذل و اوباش گونه جلوه می کند. اما این افراد در تعاریف و 
شاخص های ما نمی گنجند.ما حتی به ماموران خود نیز توصیه می کنیم که 
وسیله دفاعی به عنوان آخرین حرکت به کار گرفته شود اما این یک اصل 
است و فرد بنا به تشخیص خود 
از وسیله اش اس��تفاده می کند 
و بای��د جوابگوی تش��خیصش 
نیز باش��د. این فرد مجوز حمل 
سالح داش��ته اس��ت و سالح 
وی قانونی بوده اس��ت، فرد بنا 
به تشخیص خود از وسیله اش 
استفاده می کند و باید جوابگوی 

تشخیص اش نیز باشد. 
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اردوغان به تهران می آید

»رجب طیب اردوغان« نخست وزیر ترکیه اواخر ماه ژانویه به تهران سفر می کند و چند ماه بعد هم »حسن 
روحانی« رییس جمهور ایران به ترکیه می رود.این خبر را »محمدجواد ظریف« و »احمد داووداغلو« وزیران 

خارجه ایران و ترکیه در نشست خبری مشترکی که در استانبول برگزار شد، اعالم کردند.

مجروح شدن زايران  
ايرانی در فرودگاه

شروط مجلس برای 
هیات پارلمانی انگلیس

رییس سازمان حج و زیارت از مجروح شدن 14 زایر ایرانی در فرودگاه مدینه 
خبر داد و گفت: هواپیمایی زایران ایران��ی در مدینه به دلیل نقص فنی دچار 
مشکل ش��د و طی آن 14 زایر آسیب دیدند.س��عید اوحدی افزود: 14 نفر از 
زایران مشهدی که با هواپیمایی سعودی عازم مدینه منوره بودند دچار آسیب 
شدند که 13 نفر این افراد سرپایی معالجه و یک نفر به نام هوریه خامنه برای 
مداوا به بیمارستان ملک فهد انتقال داده شد.وی گفت: باز نشدن چرخ های 
هواپیما در هنگام فرود دلیل نقص فنی این هواپیمای س��عودی بود که باعث 
بروز حادثه برای زایران شده است.رییس سازمان حج و زیارت همچنین خبر 
ش��هادت زایران ایرانی در کربال را تایید نکرد و اظهار داشت: تا کنون اخباری 
مبنی بر بمب گذاری اتوبوس زایران ایرانی گزارش نشده و خبرگزاری فرانسه 

در ایام اربعین نیز چنین اخبار نادرستی را منتشر کرده بود.

شاهین محمدصادقی عضو هیات رییسه مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
سفر هیات پارلمانی انگلیس به ایران که به ریاست جک استراو وزیر امور خارجه 
سابق این کشور امروز  به تهران صورت می گیرد، گفت: در خصوص برنامه های 
این هیات پارلمانی در جلسه اخیر هیات رییسه بحث هایی صورت گرفته است.

وی گفت: بر اس��اس چارچوب فعالیت های دیپلماتیک ب��ه هیات پارلمانی 
انگلیس که خودشان درخواست سفر به ایران را داده بودند اجازه داده شد تا به 

کشورمان سفر کنند.
محمدصادقی افزود: ب��ا توجه به بحث هایی که صورت گرفت قرار ش��د تمام 
 برنامه های هی��ات پارلمانی انگلی��س حتما در چارچ��وب آنچه که مجلس 
 می پذیرد باشد تا اتفاق ناخوشایندی مانند اقدام خودسر هیات پارلمانی اروپا 

رخ ندهد.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کمیته مشترکی از 
کمیسیون اصل نود و انرژی ماموریت پیگیری پرونده بابک 

زنجانی را از طرف مجلس بر عهده می گیرد.
محمدعلی پور مختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در 
مجلس شورای اسالمی با اش��اره به جلسه کمیسیون اصل 
نود با مقامات بانک مرکزی و وزارت نفت در خصوص پرونده 
بابک زنجانی گفت: در این جلس��ه مقرر ش��د تا با توجه به 
پیچیدگی موضوع کمیسیون اصل نود، وزارت نفت و بانک 
مرکزی اقداماتی را به عمل آورند و مسوولیت ها برای هر یک 

از طرف ها در نظر گرفته شد.
وی افزود: کمیته مش��ترکی از کمیس��یون های اصل نود 
و انرژی تش��کیل می ش��ود تا از طرف مجلس پرونده بابک 
زنجان��ی را مورد پیگی��ری قرار ده��د و در ای��ن کمیته از 
مسووالن دس��تگاه های مختلف دعوت به عمل خواهد آمد 

تا همفکری های الزم در این ارتباط با آن ها انجام شود.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: در ارتباط با 
صحت و سقم یا عدم صحت اسناد و مدارک ارایه شده توسط 
بابک زنجانی نظرات مختلفی مطرح شد اما تصمیم گیری 
نهایی در این باره انجام نش��د و مقرر ش��د ت��ا در یک تیم 
کارشناسی این مدارک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا 

صحت یا عدم صحت آن ها مشخص شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت 
مجلس شورای اس��المی با اش��اره به حضور وزیر ورزش 
و جوانان در جلسه این فراکس��یون، گفت: در این جلسه 
گودرزی خواستار افزایش بودجه وزارت ورزش و جوانان 
در قانون بودجه سال 93 شد و توضیحاتی را در خصوص 
انتخابات کمیته ملی المپیک ارایه داد.غالمرضا اسداللهی 
در خصوص نشست فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت 
گفت: محمود گ��ودرزی وزی��ر ورزش و جوان��ان در این 
نشست حضور یافته و گزارشی از عملکرد خود طی چندماه 
گذشته ارایه داد. همچنین امیرضا خادم را به عنوان معاون 

پارلمانی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد.
نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
گودرزی در این نشست گزارش��ی از انتخابات کمیته ملی 
المپیک نیز ارایه داد. نمایندگان پیشنهادات خود را بیان 
کرده و وزیر نیز توضیحاتی داد.وی افزود: گودرزی تاکید 
کرد که بودجه موجود کفاف درخواس��ت ها را نمی دهد و 
خواستار افزایش بودجه وزارت ورزش و جوانان در قانون 
بودج��ه 93 شد.اس��داللهی همچنین گف��ت: نمایندگان 
همچنین انتقادات��ی را از ع��دم راه دادن طالقانی رییس 
فدراسیون کشتی به جلس��ه مجمع انتخاباتی فدراسیون 

کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای مطرح کردند.

محمدرض��ا باهنر نایب ریی��س مجلس درب��اره اعالم جرم 
دادس��تان تهران درباره  اظهارات مطهری  توضیحاتی ارایه 
کرد.وی  گف��ت: »طبق قانون اساس��ی نمایندگان مجلس 
همچون تمام آحاد مردم در مقابل قانون یکسان هستند به 
طوری که حتی رهبر معظم انقالب به عنوان باالترین مقام 

تا افراد در پایین ترین مقام مقابل قانون یکسان می باشند.«
باهنر در عی��ن حال عنوان کرد : نکته حس��اس و دقیق این 
اس��ت که نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی 
آزاد هستند و می توانند اظهارنظر کنند. مثال اگر نماینده ای 
گفت عملکرد فالن وزیر ضعیف اس��ت این اظه��ار نظر در 
حیطه کار نمایندگی است اما همان نماینده گفت که فالن 
وزیر دزد است نمی توان در این مورد گفت که نماینده اجازه 
بیان هر نوع حرفی را دارد. قطعا اگر ق��رار به اظهارنظری از 
این جنس از سوی نمایندگان باش��د باید قانونی و مستند 
باشد چون آبرو و حیثیت افراد را نمی توان به دلیل اختیارات 

نمایندگی سلب کرد.
نایب رییس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: »اگ��ر اقدام 
مجرمانه ای رخ داده باش��د اقتدار مجلس در این است که به 
اقدام مجرمانه نماینده رسیدگی شود. از طرفی دیگر اگر اقدام 
یا اظهارنظر انجام شده در جهت انجام وظایف نمایندگی بوده 

است، باید با مذاکره و تعامل حل شود.«

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ابتدا با اشاره به جزییات 
و اهداف دی��دار خود با نماین��دگان احزاب اظهار داش��ت: 
 باتوجه به ن��گاه دولت یازده��م به مقوله اح��زاب و اهمیت 
آن ها و همچنین نح��وه تقویت و حمای��ت از آن ها، وزارت 
کشور به دنبال برگزاری نشست های دوره ای با احزاب بود تا 

از نظرات و پیشنهادات آن ها استفاده کند.
وی با بیان این که چندین جلس��ه معاونت سیاسی وزارت 
کشور با احزاب برگزار شده اس��ت و دیروز  نشست اصلی را 
با 60 احزاب و برخی از گروه ها و تشکل های سیاسی برگزار 
کردیم، ادامه داد: در حال حاضر 230 حزب و گروه در کشور 

داریم که حدود یک چهارم آن ها احزاب فعال هستند.
وزیر کشور با اشاره به ویژگی های احزاب فعال گفت: احزاب 
فعال احزابی هس��تند که کنگره آن ها تش��کیل می شود، 
مجامع آن ها و بحث آموزش و کادرسازی و عضوگیری آن ها 

در عرصه های مختلف فعال است.
وی در خصوص زمان برگزاری اولین سفرهای استانی رییس 
جمهور، افزود: طی دو، س��ه هفته آینده این س��فرها شروع 
می شود و به نظرم این سفرها با سفر به استان هرمزگان و یا 
خوزستان آغاز خواهد شد. البته سفر نیم روزه رییس جمهور 
به مناطق زلزله زده که در یک نیم روز انجام شد، جزو سفرهای 

استانی نبود.

دولت مجلسمجلس دولت

کمیته ويژه،  مامور پیگیری 
پرونده زنجانی شد

انتقاد نمايندگان از 
بی احترامی به طالقانی

 نماينده  گان اجازه
 بیان هر حرفی را ندارند

زمان آغاز سفرهای استانی 
ريیس جمهور
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بی تعارف
 بايد

 اعتراف کرد
 که حفظ سوريه 

يکی از
 برگه های اصلی 

ايران در مذاکره با 
قدرت های جهانی 

بر سر پرونده 
هسته ای است



یادداشت

نظام وظیفه

متولدان 74 به سربازی 
فراخوانده شدند

کلیه مش��موالن دیپلم و زی��ر دیپلم دارای ب��رگ آماده به 
خدمت در تاریخ نوزدهم دی ماه س��ال جاری برای اعزام به 
خدمت فراخوانده شدند.سازمان وظیفه عمومی ناجا، ضمن 
فراخوان کلیه مش��موالن غایب و غیرغایب متولد 1355 تا 
پایان دی ماه 1374 برای انجام خدم��ت دوره ضرورت در 
اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مش��موالن دیپلم و زیر دیپلم 
سال های مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم 
دی ماه سال1392 دریافت کرده اند، می بایست در ساعت 
 و محلی که توس��ط س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم 

شده، حضور یابند.
مشموالن ساکن تهران بزرگ

در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت که کلیه مش��موالن دیپلم و 
زیردیپلم غایب و غیرغایب که دارای برگ آماده به خدمت به 
تاریخ دی ماه سال 1392 هستند، باید راس ساعت 6 صبح 
روز پنج شنبه )19دی ماه امس��ال( به محل و مراکزی که 
توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه 
مشموالن به مراکز آموزش ابالغ شده است ؛حضور یابند تا به 

خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
مشموالن ساکن سایر استان های کشور

همچنین براساس این اطالعیه، کلیه مش��موالن دیپلم و 
زیردیپلم غایب و غیرغایب که دارای برگ آماده به خدمت 
به تاریخ دی ماه سال 1392 هس��تند راس ساعت 7 صبح 
پنج شنبه )19دی ماه امس��ال( به معاونت وظیفه عمومی 
اس��تان محل س��کونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت 
اعزام شوند.الزم به ذکر است، عدم حضور به موقع در زمان و 
محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود و آن دسته 
از مشموالنی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ 
 معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نشده اند، می توانند 
به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه و 

نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام کنند.
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اجرای ده ها پروژه عمرانی، فرهنگی و ورزشی در سال جاری
    شهردار منطقه 14 اصفهان از اجرای ده ها پروژه عمرانی، فرهنگی و ورزشی در این منطقه خبر 
داد.محمدباقر کالهدوزان احداث خیابان ابوریحان، اح��داث خیابان الله، احداث خیابان گل رز، 

احداث خیابان شهرک سرو، و پیاده روسازی محله دارک را از جمله این پروژه های بیان داشت. 

3

جمعی از اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان در جریان 
دیدار با مدیرعامل و نماینده کارکنان ش��رکت واحد اتوبوسرانی 
 این ش��هر بر حل مش��کالت این ش��رکت تاکید کردند. علیرضا 
نصر اصفهانی، عضو شورای اسالمی اصفهان با اشاره به گستردگی 
مشکالت ش��رکت واحد این ش��هر گفت: مردم، پرسنل و حتی 
مدیرعامل آن از این ش��رکت راضی نیستند. نصراصفهانی افزود: 
این موضوع رس��الت اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان را 
 در برطرف کردن مش��کالت افراد مرتبط با این ش��رکت بیشتر

 می کند. وی اتوبوس ها را نماد س��یار مدیریت شهری بیان کرد 
و افزود: حرکت اتوبوس های دودزای اصفهان در ش��ان مدیریت 
ش��هری و مردم این ش��هر نیس��ت. رییس کمیس��یون حمل و 
نقل، محیط زیس��ت و فناوری اطالعات ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان هم گفت: تنها شیوه حمل و نقل در حال حاضر اتوبوس 
 اس��ت. ابوالفضل قربانی اظهارداش��ت: مترو و دیگر ش��یوه های 
حمل و نقل در ش��رایط حاضر در دس��ترس مردم این شهر قرار 
ندارند وبهره برداری از آن ممکن است سال ها به طول بیانجامد. 
وی توجه به بخش اتوبوسرانی برای پاس��خگویی به نیاز مردم را 
ضروری خواند و تصریح کرد: اکنون 23 درصد حمل و نقل مردم 
با تاکسی و 19 درصد با اتوبوس و 58درصد دیگر با سایر وسایط 
نقلیه انجام می ش��ود. وی با تاکید بر توجه به مباحث بودجه ای 
این شرکت اظهار داشت: مسایل تخصصی و علمی در این شرکت 

باید حرف اول را بزند. وی توسعه خطوط ویژه اتوبوسرانی،توسعه 
 خط��وط اتوب��وس تن��درو را از جمل��ه اقدام��ات الزم در حوزه

 حمل و نقل درون ش��هری عنوان کرد. قربانی همچنین نسبت 
به برخورد برخی شرکت های خصوصی طرف قرار داد با پرسنل 
این ش��رکت تذکر داد و گفت: هیچ کس��ی حق اهان��ت به مردم 
شهر اصفهان را ندارد. نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این جلس��ه با اش��اره به س��هم 70 درص��دی خودروها از 
 آلودگی هوای اصفهان گفت: باید برای حل این مش��کل، ناوگان 
حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم. احمد شریعتی همچنین به 
مشکالت پرسنل این شرکت اش��اره کرد و افزود: باید صندوقی 
برای حمایت از این پرسنل ایجاد شود. اصغر آذربایجانی رییس 
کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای اس��المی اصفهان هم 
با بیان این که ش��رکت اتوبوس��رانی این ش��هر از همه جا رانده 
شده اس��ت؛ گفت : این شرکت ازس��وی دولت و شهرداری مورد 
بی مهری واقع ش��ده اس��ت. وی افزود: از یک سو دولت حمایت 
های خود را از این شرکت کم رنگ کرده و ازسوی دیگر مطالبات 
این ش��رکت از ش��هرداری نیز به س��ختی دریافت می شود. وی 
از اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان خواس��ت تا نگاه ویژه 
ای به این ش��رکت برای رفع مش��کالتش داشته باش��ند. وی با 
بیان این که شرکت اتوبوس��رانی روزانه به حجم زیادی از مردم 
خدمت رس��انی می کند ،گفت: یکی از چال��ش های پیش روی 

این ش��رکت چالش های اجتماعی خواهد بود. وی پیش��نهاد کرد: 
معاونت فرهنگی اجتماعی درس��اختار این ش��رکت تشکیل شود. 
رییس کمیسیون اقتصاد و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان 
هم خواس��تار تغییر نگرش به ش��رکت اتوبوسرانی ش��د و گفت: در 
گذش��ته اتوبوس سیس��تم حمل و نقل قش��ر محروم به شمار می 
آمد. س��ید کریم داوودی اف��زود: اما امروز اتوبوس سیس��تم حمل 
و نقل عمومی شهر محس��وب می ش��ود و اگر به جد از آن حمایت 
نشود در آینده دچار بحران خواهیم ش��د. وی مدیریت این شرکت 
را خوب ارزیابی کرد و اظهارداش��ت: ما در ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان باید ب��ه فکر حمایت از سیاس��ت های اتخاذ ش��ده در این 
شرکت باشیم. وی با بیان این که بخش��ی از هزینه های سفر را باید 
 از طریق مردم تامین کرد، تصریح کرد: با افزایش قیمت س��فرهای 
 درون شهری می توان ملزومات این ش��رکت را خریداری کرد. وی

 بهره برداری کامل از خطوط اتوبوسرانی تندرو و جریمه مسافرانی که 
هزینه سفر خود را پرداخت نمی کنند را از جمله راهکارهای بهبود 
وضعیت حمل و نقل درون ش��هری عنوان کرد. رییس کمیس��یون 
اقتصاد و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان همچنین رسیدگی 
به نیروی انس��انی را ضروری دانست و گفت: نباید مشکالت شرکت 
اتوبوسرانی گریبانگیر پرسنل آن ش��ود. عضو دیگر شورای اسالمی 
شهر اصفهان خواستار رسیدگی به مطالبات پرسنل این شرکت در 
کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات این شورا 
شد. محمد رضا فالح از کمبود برنامه های فرهنگی و بی توجهی به 
امور رفاهی این کارکنان انتقاد کرد و گفت: این مطالبات از شورای 
اسالمی شهر و شهرداری اصفهان پیگیری خواهد شد. غالمحسین 
صادقیان، رییس کمیس��یون بهداشت و سالمت ش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفهان نیز نسبت به ش��رایط محیطی و مس��ایل بهداشتی 
این کارکنان تذکر داد. نماینده کارکنان ش��رکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان هم در این جلسه به مش��کالت این قشر اشاره کرد و گفت: 
تشکیل ش��ورای کارگری، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تفاوت 
حقوق کارکنان این ش��رکت با حقوق کارکنان شرکت های مشابه 
در کالنشهرها از جمله مطالبات پرسنل این مجموعه است. مرتضی 
مش��هدی افزود: پیگیری مطالبات این پرسنل به صورت قانونی و از 
طریق مدیران مربوطه انجام خواهد شد. مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی 
اصفهان هم در این جلس��ه گفت: مسایل و مش��کالت کارکنان این 
شرکت در کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی این شهر بررسی خواهد شد. یکی از کارکنان شرکت 
اتوبوسرانی اصفهان هم فهرست 18 بندی درباره درخواست های این 
افراد به خبرنگار ایرنا ارایه کرد که مهمترین آن ها تش��کیل شورای 
کارگری، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، نداشتن امکانات تفریحی، 
عدم پرداخت معوقات، ندادن حق و حقوق پرسنل شرکت های پیمانی 
و برخورد با متخلفان بخش اداری از جمله خواسته های کارکنان این 
ش��رکت بود.  خبرنگار ایرنا با ارایه این فهرست به مدیرعامل شرکت 
اتوبوسرانی اصفهان از سید عباس روحانی این سوال را پرسید که چه 
 تعداد از این خواسته ها به حق است که وی پاس��خ داد: برخی از این

 خواسته ها به حق است اما قانونی برای اجرای آن ها وجود ندارد. 

اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شدند 

گره حمل و نقل عمومی با حمایت باز می شود

یادداشت

باید به سمت ایجاد شور و هیجان 
مردمی در دهه فجر برویم

عضو شورای شهر اس��المی اصفهان گفت: باید به سمت ایجاد شور 
و هیجان مردمی در دهه فجر برویم که در حال حاضر کمتر ش��اهد 

آن هستیم.
 اصغر آذربایجانی در جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی شهر اصفهان 
اظهار داشت: همیشه صحبت از امر تبلیغات انقالبی به خصوص در 
ایام دهه فجر می شود اما در موقع تبلیغات ما شاهد هستیم که این 
امر از حالت مردمی به سمت دولتی رفته چنانچه کمتر شاهد شور و 

هیجان مردمی در ایام دهه فجر هستیم.
وی در ادامه اف��زود: اگر بخواهیم ای��ام دهه فجر با ش��ور و هیجان 

بیشتری اجرا شود باید مردم را در این ایام دخیل کرد.

صدور کارت جدید برای 15 ساله ها
معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال با تشریح جزییات و مراحل 
صدور کارت هوش��مند ملی از صدور گس��ترده و توزی��ع این کارت 
 برای 15 س��اله ها از 22 بهمن م��اه خبر داد و گف��ت: کارت ملی از
  بهمن م��اه دیگر ص��ادر نخواهد ش��د.ناصر کرمی در م��ورد اعتبار

 کارت های ملی افزود: تمامی کارت های ملی صادر ش��ده در کشور 
 تا پایان س��ال 92 اعتبار داش��ت اما هفته گذش��ته براس��اس اعالم 

هیات دولت اعتبار آن ها تا پایان سال 94 تمدید شد.

 فاصله ازدواج تا اولین فرزند
3/5سال شده است

معاون وزیر بهداشت می گوید: نسخه عملیاتی رشد جمعیت دست 
مردم است. این زنان و مردان هس��تند که باید به موقع ازدواج کنند 
و فرزند به دنیا بیاورند.بهترین س��ن باروری 18 تا 35 سالگی است 
اما این سن افزایش یافته و خانواده ها اولین فرزند را3/5 سال بعد از 

 ازدواج به دنیا می آورند.
علی اکبر سیاری در مورد آخرین وضعیت سیاست های جمعیتی در 
کش��ور اظهار داش��ت: در دهه اول انقالب به علت نرخ باالی باروری 
نگرانی هایی به وجود آمد که ممکن است جمعیت بیش از حد افزایش 

یابد، در نتیجه به مرور نرخ باروری در کشور پایین آمد.

 دفتر خبرگزاری تسنیم 
در اصفهان افتتاح شد

دفتر خبرگزاری تس��نیم در اس��تان اصفهان دقایقی پیش با حضور 
جمعی از مدیران کشوری و استانی افتتاح شد.

 آیی��ن افتتاحیه دفتر اس��تانی خبرگ��زاری بین المللی تس��نیم در 
استان دیروز با حضور اس��تاندار اصفهان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی اصفهان، قائم مقام خبرگزاری و جمعی از مدیران ارش��د 
خبرگزاری تسنیم، معاونان استاندار، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای 
 اس��المی و جمعی از مدیران، نخب��گان و فرهیختگان این اس��تان 

افتتاح شد.
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 آگهی فراخوان      نوبت دوم
مناقصه عمومی

 م الف 11475روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

1- موضوع مناقصه : اج�رای كامل عمليات نص�ب و برقراری جري�ان گاز ،جم�ع آوری و تعويض كنتور و 
رگوالتورهای مشتركين گاز در سطح منطقه 4 اصفهان شامل شهرهای خوراسگان ، قهجاورستان ، كوهپايه 

، هرند ، ورزنه ، سجزی ، تودشک و ...  
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/10/28 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 29/000/000  ريال ) بيست و نه  ميليون ريال (  

مناقص�ه گران م�ی توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به پاي�گاه اطالع رس�انی الكترونيكی ش�ركت  
گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir ي�ا ب�ا 
 ش�ماره تلفن ه�ای 5 - 6271031 - 0311 ام�ور قرار دادهای ش�ركت گاز اس�تان اصفه�ان تماس حاصل

 فرمايند.                                                                                                                                                                 
       كد فراخوان :1347092

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

 آگهی مناقصه شماره 92-676 
»دو مرحله اى«

 کميسيون معامالت  شرکت آب وفاضالب روستايي
 استان اصفهان

*- محل دريافت اسناد مناقصه:  امور قراردادهاي شركت آب وفاضالب روستايي 
استان اصفهان واقع درميدان جهاد

* - محل تحويل پاکات پیش�نهاد قیمت : دبيرخانه شركت آبفار تلفن : 2363066  
دورنگار: 2369023

  * - تاريخ فروش اسناد : از تاريخ 92/10/17  لغايت 92/10/23
  * -  آخرين مهلت تکمیل و تحويل پیشنهادات : ساعت  14 مورخ 92/11/7  

    * -  تاريخ جلسه مناقصه:سه ش�نبه مورخ  92/11/8 ساعت 9:30 صبح درمحل 
شركت

ضمنًا آگهي درسايت شركت به نشانيwww.Abfar-isfahan.irو سايت شركت 
 مهندس�ي آب وفاضالب كش�ور به  نش�انيhttp://tender.nww.co.ir  وپايگاه

اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.
 »ش�ماره حس�اب 2175210320001 س�يبا ملي جهت واري�ز هزينه خريد اس�ناد

 مي باشد.«

 دس�تگاه مناقص�ه گ�زار : ش�ركت آب وفاض�الب روس�تايی اس�تان اصفه�ان
) ارقام برآوردوتضمين به ريال (

مشخصات مبلغ تضمين عنوان مناقصهرديف

1
خريد لوله پلی اتيلن با مواد PE80 ازسايز 20الی 250 ميليمتر به 

مقدار 50 تن )92-676( 
 طبق 125/000/000

اسناد مناقصه 

اطالعيه
 شرکت مخابرات استان اصفهان

ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان در مرکز تلفن ام��ام خمینی 
)ره( محدوده خیابان شریف ش��رقی تا خیابان سعدی و بخشی از 
 خیابان درخش��ان تلفن ثابت ثبت نام می کند متقاضیان محترم 
می توانند تا م��ورخ 92/11/17 با مراجعه ب��ه نزدیکترین دفاتر 
خدمات ارتباطی محل س��کونت نس��بت به ثبت ن��ام تلفن برابر 

مقررات اقدام نمایند .

اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان 

SMS



چهره روزيادداشت

معامله حدود ۳۶ هزار تن انواع 
محصوالت ذوب آهن در بورس

     تاالر معامالت بورس کاالی ایران شاهد معامله حدود ۳۶ هزار تن 
انواع محصول ش��رکت ذوب آهن اصفهان و حدود ۴۲ هزار تن انواع 

محصول شرکت صنایع ملی مس ایران است.
به گزارش ایمنا در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، ش��رکت ذوب 
آهن اصفهان، ۱۲ هزار و ۹۳۶ تن س��بد تیرآهن ۲۷ را به قیمت پایه 

۲۰ هزار ریال و با قرارداد سلف، عرضه می کند.
 ۲۵-۱۲-A۳ این شرکت همچنین، ۲۳ هزار و ۳۲۰ تن سبد میلگرد 
را به قیمت پایه ۱۶ هزار و ۱۰۰ ریال و به صورت س��لف راهی تاالر 
معامالت می کند. شرکت صنایع ملی مس ایران، نیز در صورت تقاضا 
با ۴ هزار تن مس مفتول به قیمت پایه ۲۰۴ هزار و ۳۴۷ ریال در تاالر 

معامالت حضور می یابد.
 این ش��رکت در صورت تقاضا، ۵ هزار تن مس کاتد را به قیمت پایه 
۱۹۸ هزار و ۵۱۶ ریال عرضه می کند. از دیگر محصوالت عرضه شده 
ش��رکت صنایع ملی مس ایران در این روز می ت��وان به ۳۳ هزار تن 
انواع مس کم عیار، ۱۵۰ تن سولفور مولیبدن، ۱۲ تن انواع کنسانتره 
فلزات گرانبها و اکس��ید مس ۸۵ درصد اش��اره کرد. ع��الوه بر این، 
ش��رکت دنیای مس کاش��ان، ۲۹۵ تن مس مفتول را به قیمت پایه 

۲۰۴ هزار و ۸۴۷ ریال عرضه می کند. 

مدير گاز گلپايگان تغییر کرد
 با حضور مهندس مومنی، مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت گاز 
استان اصفهان مراسم تودیع و معارفه رییس قدیم و جدید اداره گاز 

گلپایگان انجام شد . 
در این مراس��م که با اقامه نماز جماعت  ظه��ر و عصرآغاز گردید، از 
زحمات چند ساله اش��رف الکتابی  به عنوان رییس سابق  اداره گاز 
 گلپایگان تش��کر و میر هندی رییس س��ابق اداره گاز داران رس��ما 
 به عنوان سرپرس��ت جدی��د اداره گاز گلپایگان ،کار خود را ش��روع

 کرد. 
الزم به ذکراس��ت در این آیین تغییر س��مت ها، اش��رف الکتابی به 
عنوان سرپرست جدید اداره گاز خوانسار و شهسواري نیز به عنوان 
سرپرست اداره گاز گلشهر توفیق خدمت رساني به مردم  این مناطق 

را یافتند.

 کاهش 5 درصدی دور ريز نان
 در شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به کاهش پنج درصدی دورریز نان در ۹ ماهه امس��ال در این کالن 
شهر گفت: روزانه به طور متوسط چهارتن دور ریز نان از سطح شهر 

اصفهان جمع آوری می شود.
به نقل از اداره ارتباطات رس��انه روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
 تیمور باجول اظهار داش��ت: در حال حاضر روزانه به طور متوس��ط
  چه��ار ت��ن دور ریز ن��ان از س��طح ش��هر اصفه��ان جم��ع آوری

 می  شود.
وی با اش��اره به کاهش پنج درص��دی دورریز نان در ۹ ماهه س��ال 
جاری نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته، افزود: با توجه به گران 
 ش��دن قیمت نان و افزایش کیفیت آن دورریز نان کاهش داش��ته 

است.
 مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری اصفهان با بیان

 این که برای کاهش دور ریز نان الزم است کیفیت نان افزایش یابد، 
تصریح کرد: البته باید فرهنگ درس��ت مصرف کردن نان در جامعه 
ارتقا یابد چرا که مشاهده می شود نان بیش از اندازه مصرف خانواده، 

خریداری می شود.

 کشت پنبه در  استان
 بیمه شد 

کارشناس مسوول پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: بیش از ۷۰ درصد س��طح زیر کش��ت پنبه اس��تان توس��ط 
 صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی تحت پوشش بیمه قرار گرفته

 است.
 کیوان بنی اسدی با اشاره به این که برداش��ت پنبه که از اواخر مهر 
آغاز ش��ده تا بهمن ماه پایان می یابد، اظهاداشت: پنبه گیاهی است 
که چندچین برداشت می شود و هم اکنون در مناطق آران و بیدگل 
و کاشان چین دوم و در شرق شهرستان اصفهان برداشت با غوزه در 

حال اجراست.
وی افزود: س��طح زیر کش��ت امس��ال برای این محصول حدود سه 
هزار هکتار بوده و تاکنون برداشت در دو هزار هکتار پایان یافته و از 
این میزان بیش از چهار هزار تن وش پنبه جمع آوری ش��ده است.

وی تاکید کرد: پنبه های اس��تحصال ش��ده برای تصفی��ه و تبدیل 
 به پنبه محلوج به س��ه کارخانه پنبه پاک کنی فعال اس��تان حمل

 می شوند.

 بهره برداری 
از 15 طرح برق رسانی 

 فروش کداقتصادی
 با قیمت استثنايی

     مدیر امور برق غرب اصفهان گفت:همزمان با دهه فجر امسال عملیات اجرایي 
۱۵ پروژه کوچك و بزرگ برق رساني در غرب اصفهان با هزینه اي بالغ بر ۱۳ 

میلیارد ریال به بهره برداري می رسد.
مهندس علي رض��ا فاتحي با اعالم این خبر، اظهار داش��ت: ظرفیت س��ازي 
براي پذیرش مش��ترکان آین��ده، افزایش پایداري در ش��بکه ه��اي موجود، 
اس��تحکام تاسیس��ات زیر بار، کاهش خاموشي هاي ناخواس��ته، زیبا سازي 
 مبلمان شهري، افزایش حفاظت محیط زیست ،ضریب ایمني، رعایت بیشتر 
 حریم خطوط ب��رق رس��اني از اه��داف اج��راي پروژه ه��اي مذک��ور بوده

 است.
وي ادامه داد: براي اتمام شبکه و تاسیسات اش��اره شده بیش از یك هزار متر 
 شبکه و کابل فش��ار متوسط و فش��ارضعیف همراه با ۶ دستگاه پست زمیني

 و ۳ دستگاه پست پد مانتد یا فشرده در مدار قرار گرفت. 

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود جرایمی که سازمان امور مالیاتی کشور برای 
فروشندگان کد اقتصادی در نظر گرفته است، هنوز هم شرکت ها، گروه ها و 
افرادی هستند که نسبت به انجام این کار مبادرت می ورزند و از راه کد فروشی 
مبالغ کالنی را به جیب می زنند.از سوی دیگر با وجود این که استفاده کنندگان 
از کدهای اقتصادی دیگران نسبت به مشکالت استفاده از این کدها و این که 
استفاده از کد اقتصادی دیگران بر اساس مقررات معامالت ممنوع است اما باز 
هم از این راه وارد شده و نسبت به این کار اقدام می کنند.برخی دارندگان کد 
اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعاالن اقتصادی قرار 
می دهند و به نوعی کسب درآمد کرده و شغل های کاذبی را بدون نظارت ایجاد 
کرده اند. شرکت های فعال در بخش مالیاتی گرچه در کشور فعالیت دارند و 
برخی از آن ها کارهای قانونی انجام م��ی دهند اما برخی دیگر نیز از امتیازات 

مالیاتی سوء استفاده می کنند.

      مجری طرح تجهی��ز معدن و اح��داث کارخانه فرآوری 
طالی زرشوران گفت: زرش��وران، نخستین کارخانه بزرگ 
مقیاس جهان با روش منحصر به ف��رد و به صورت بومی در 
تولید طال آماده بهره برداری است.حسینقلی قوانلو با بیان 
این مطلب، اظهار داش��ت: فرآوری طال در کارخانه فرآوری 
طالی زرشوران، با روش ش��یمیایی انجام خواهد گرفت که 
توسط یك شرکت ایرانی ابداع شده و به ثبت رسیده است. 
وی ادامه داد: این روش در حالی در طرح زرشوران عملیاتی 
 ش��د که اس��تفاده از روش )پی. اُ. ایکس( در شرایط تحریم

 غیر ممکن بود که گذشته از این، بهره گیری از روش فرآوری 
ایرانی، موجب صرف جویی در هزین��ه و اجرای طرح با یك 
سوم قیمت معمول در روش مطرح دنیا )پی. اُ. ایکس( شده 
است. مجری طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه فرآوری 
طالی زرشوران خاطرنشان کرد: این روش فرآوری، بارها از 
سوی محققان دانشگاه در شرایط آزمایشگاهی تست و تایید 
شد که پس از این مراحل، روش یاد ش��ده در طرح احداث 

کارخانه طالی زرشوران به اجرا گذاشته شد. 
قوانلو افزود: بی��ش از ۷۰ درصد تجهیزات ب��ه کار رفته در 
 این کارخان��ه، از س��وی س��ازندگان داخل تامین ش��ده و

 پیش بینی می کنی��م در طرح های توس��عه کارخانه، این 
میزان افزایش یابد. 

مجموع متقاضیان کار کش��ور به ۲/۴ میلیون نفر رسید که 
 نسبت به ۵ سال گذش��ته کمترین تعداد کارجویان را نشان

 می ده��د. هرچند مقام��ات دولت تدبیر و امی��د می گویند 
به زودی بازار کار با جمعی��ت ۱۰ میلیونی از متقاضیان کار و 
سونامی بیکاری مواجه خواهد شد اما مرکز آمار ایران اعالم 
کرد از مجموع ۲/۹ میلیون کارجو در پایان س��ال گذش��ته 

تاکنون ۵۴۲ هزارنفر کاسته شده است.
آمارها نشان می دهد تعداد بیکاران کش��ور در پاییز امسال 
به کمترین میزان خود در ۵ س��ال گذشته رس��یده و با این 
که هنوز هم عدد ۲/۴ میلیون آن هم با نحوه محاسبه مرکز 
آمار ایران که فرق بیکاران و ش��اغالن را تنها یك ساعت کار 
در هفته حتی بدون مزد می داند، ولی این تعداد نس��بت به 
کل بیکاران پایان سال گذش��ته ۵۴۲ هزار و ۹۵۳ نفر کمتر 
 اس��ت.در صورتی که روند امس��ال با کاهش نرخ بیکاری در

 فصل های آینده نیز ادامه داشته باشد، نرخ بیکاری تا پایان 
امس��ال تك رقمی و به زیر ۱۰ درصد خواهد رس��ید که هم 
اکنون تنه��ا ۴ دهم درصد ب��ا آن فاصل��ه دارد. اخیرا رییس 
جمهور، در قالب گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد اقتصادی دولت 
تدبیر و امید بی��کاری را از چالش های اساس��ی دولت خود 

دانسته است.

بهرام س��بحاني مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان 
 از س��هم ۵۲ درصدي تولید فوالد خام کش��ور طي ۹ ماهه

س��ال جاري خبر داد و گفت: تولی��د در نواحي مختلف این 
شرکت با رش��د ۵ تا ۱۰ درصدي همراه بوده است به طوري 
که کارکنان پرتالش ناحیه آهن سازي با تولید ۵ میلیون و 
۵۸۳ هزار و ۹۵۰ تن گندله به میزان ۵ درصد نسبت به برنامه 
پیش بیني شده و ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد داشته اند.دکتر سبحاني تولید گندله طي ۹ ماهه سال 
گذشته را به میزان ۴ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۲۸۶ تن بیان کرد 
و افزود: واحد احیای مستقیم نیز با تولید ۵ میلیون و ۹۴۵ 
هزار و ۱۶۲ تن آهن اسفنجي به میزان ۱۰ درصد نسبت به 
برنامه پیش بیني شده و ۱۷ درصد نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل رشد داشته است. ضمن این که تولید ۹ ماهه سال 
 ۹۱ این واح��د معادل ۵ میلیون و ۹۳ ه��زار و ۴۷۴ تن بوده

 است.
مدیرعامل ف��والد مبارکه اصفهان در ادام��ه گفت: مجموع 
تولید تختال در طي ۹ ماهه سال جاري معادل ۵ میلیون و 
۶۳۲ هزار و ۲۱ تن بوده است که نسبت به برنامه پیش بیني 
شده ۶ درصد و نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ۱۲ درصد 

رشد داشته است.

یك مقام مسوول در وزارت صنعت در گفت و گو با فارس از 
توزیع اولین س��بد کاالیی دولت پیش از دهه فجر و از اوایل 
بهمن ماه س��ال جاری خب��ر داد.این مقام مس��وول گفت: 
 روز گذش��ته جلس��ه با مدیران فروش��گاه ها، اتحادیه ها و

 تعاونی ها برگزار ش��ده و نحوه توزیع س��بد مشخص شده 
اس��ت.وی افزود: قراردادهایی با فروش��گاه ه��ای منتخب 
برای توزیع س��بد کاالیی منعقد ش��ده اس��ت.پیش از این 
یك مقام مسوول گفته بود: فروش��گاه های تعاونی مصرف 
کارکنان دولت)اس��کاد(، فروش��گاه ه��ای تعاونی مصرف 
روس��تاییان، فروش��گاه های تعاون��ی مص��رف فرهنگیان، 
 فروشگاه های زنجیره ای سپه، فروشگاه های زنجیره ای اتکا، 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه و چند فروشگاه و مجموعه دیگر 
از جمله زیرساخت های توزیع سبد کاالیی هستند. پیش از 
این روزنامه رسمی جمهوری اسالمی جزئیات این سبد کاال 
را منتش��ر کرد که بر اساس آن امس��ال دو سبد کاال شامل 
۱۰ کیلو برنج، ۴ کیلو گوش��ت مرغ، ۱/۸ کیلو روغن، ۸۰۰ 
گرم پنیر و۱/۸ کیلو تخم مرغ در دو نوبت به اقشار هدف این 
مصوبه اعطا می شود.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رییس جمهور موظف است اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این 
تصویب نامه را از محل ردیف های متفرقه تامین و در اختیار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

بازار کار فوالدفرآوری بسته حمایتی

 تولید نخستین
 شمش طال در دهه فجر

آيا سونامی بیکاری 
داريم؟

 سهم تولید فوالد 
در کشور

توزيع اولین سبد کااليی 
دولت از اوايل بهمن

اخبار کوتاه

4
صفر شدن واردات شیر خشک به معنای خودکفایی نیست

      عضوکمیسیون کش��اورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن صفر شدن واردات شیر خشك 
در س��ال جاری، گفت: این عملکرد نشان دهنده  ارتقای س��طح کشور در تولید شیر خشك اس��ت اما به معنای 

خودکفایی کشور در تولید شیر خشك نیست.
روش های آينده پژوهی مهمترين 

راه مديريت بحران
امیر محمود زاده/ رییس پژوهشگاه 

مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

استفاده از روش های آینده پژوهی مهمترین راه مدیریت بحران آینده است.
آینده پژوهی و آینده نگاری از جمله مفاهیمی است که دارای گستره معنایی 
وسیعی و هر دو حوزه دارای پتانس��یل های فراوانی برای مدیریت بحران 
هستند.این گستره بسیار وسیع است، چرا که با حوزه های فراوانی از دانش 
و مطالعات بشری سروکار دارد.

فکر در مورد آینده و حوادث آن 
دارای سابقه ای طوالنی است،با 
نگاهی به گذشته در می یابیم 
در هر زمانی مردم می خواستند 
بدانند که چه رویدادی در سر 
راه زندگی آن ها قرار می گیرد 
و آینده ب��رای آن ه��ا چگونه 

خواهد بود.
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مهندس هاشم امینی با بیان این که برآوردهای 
صورت گرفته بیانگرکاه��ش ۷/۷ درصدی تولید 
آب در ۹ ماهه اخیر می باشد خاطرنشان ساخت: 
برخالف کاهش تولید آب در اصفهان تقاضا برای 
آب شرب به دلیل توس��عه و گسترش شهرسازی 
افزایش یافته چراکه در سال ۸۶ حدود ۸۰۰ هزار 
انشعاب آب داشتیم اما در س��ال ۹۱ این رقم به 
بیش از یك میلیون انشعاب رس��یده است و این 
عدم تعادل میان عرضه و تقاضای آب ، شرکت را 
با چالش های متعددی روبرو س��اخته است .وی 
افزود : در دهه های گذشته ۵۰ میلیون مترمکعب 

آب سد زاینده رود به آب ش��رب تخصیص داده 
می ش��د ولی در حال حاضر حدود ۳۵۰ میلیون 
مترمکعب برای تامین آب ش��رب نیاز است . این 
درحالی اس��ت که هم اکنون حجم ذخیره س��د 
 زاینده رود حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب است.

 بر این اس��اس مهمترین دغدغه آبفای اس��تان 
تامین آب شرب تابستان سال آینده است .

وی گفت : شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
سال های خشك راهکارهای متنوعی برای غلبه 
بر بحران کم آبی در استان اصفهان در دستور کار 
قرار داد ولی هم اکنون که منابع آبی در استان با 

کاهش شدیدی مواجه ش��دند می توان با اعمال 
تدابی��ری همچ��ون مدیریت مصرف ب��ر بحران 
 آب در اصفه��ان غلبه ک��رد .مهن��دس امینی به

 چالش های موجود تامین آب شرب در اصفهان 
 اش��اره کرد و گف��ت : در حال حاضر حجم س��د

 زاینده رود به ۱/۱۴)یك چهاردهم( ظرفیت آن 
رسیده و از س��ویی آبدهی چاه های فلمن که در 
سال های گذشته حدود ۴ هزار لیتر در ثانیه بوده 
هم اکنون به ۱۵۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته این 
درحالی است که چاه های فلمن یکی از مهمترین 
 مناب��ع تامین آب ش��رب در اصفهان محس��وب 

م��ی ش��ود .مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب 
استان اصفهان شرایط اس��تان را بحرانی و خاص 
دانس��ت و افزود : در فصل بارش، بارندگی ها در 
اس��تان بس��یار محدود بوده که این امر وضعیتی 
بحرانی برای منابع آبی به همراه داش��ته است و 
اگر راهکار اساس��ی برای برون رفت از تنش آبی 
در اس��تان اصفهان درنظر گرفته نشود نمی توان 
با تدابیری همچون ایجاد حفرچ��اه و نیز تنظیم 
فش��ار آب بر بحران کم آبی در اس��تان اصفهان 
غلبه کرد و باید راه��کاری اساس��ی و برنامه ای 
بلندمدت برای برون رفت از تنش آبی در استان در 
 دستورکار قرار گیرد زیرا بستر خشك زاینده رود 
خش��کی چاه ه��ای فلم��ن را رقم زده اس��ت و 
 مس��لما با چنین ش��رایطی تامین آب ش��رب در 
 ماه ه��ای آینده و س��ال ه��ای بعد ب��ه مخاطره 

می افتد.
در ادام��ه این نشس��ت دکت��ر تش��یعی معاون 
نظ��ارت ب��ر بهره ب��رداری ش��رکت مهندس��ی 
آب و فاض��الب کش��ور گفت : ۱۳ س��ال اس��ت 
که کش��ور با پدیده خشکس��الی مواجه ش��ده و 
۵۱۷ شهر کش��ور در مرحله تنش آبی قرار دارد 
 و تامین آب ش��رب اس��تان اصفهان ک��ه یکی از 
کالن شهرهای کشور محسوب می شود در مرحله 
 بحرانی قراردارد .وی افزود : در س��ال ۹۱ تامین

 آب ش��رب نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل با 
کاهش ۹ درصدی مواجه بوده اس��ت اما با وجود 
محدودی��ت منابع آب��ی هیچ گاه کمی��ت فدای 
کیفیت نش��د زی��را آب ک��ه مایه حیات اس��ت 
کیفیت آن تضمین کننده س��المت افراد جامعه 
اس��ت. تش��یعی گفت : موض��وع آب در اصفهان 
تنها یك موضوع محلی نیس��ت و یك مساله ملی 
استراتژیك است که الزم است استانداری اصفهان 
با هم��کاری وزارت نی��رو تدابی��ری جهت برون 
رفت اصفه��ان از مرحل��ه بحران آب در دس��تور 
کار قرار دهن��د .وی عدم پایداری می��ان تامین 
و توزی��ع آب ش��رب را واقعی نب��ودن تعرفه آب 
دانست و خاطرنشان ساخت: واقعی نبودن قیمت 
آب بها باعث شده اس��ت که مردم در مصرف آب 
صرفه جویی نکنند این درحالی اس��ت که بهای 
حداقل یك لیتر آب در ثانیه حدود ۳۰۰ میلیون 
تومان برآورد گردیده اس��ت و با صرفه جویی ۶۰ 
درصدی مردم می توان بر بسیاری از چالش های 
کم آبی غلبه ک��رد . وی بخ��ش آب و فاضالب را 
یکی از محورهای توس��عه کش��ورها بیان کرد و 
خاطرنشان ساخت : برخورداری مردم هرمنطقه 

از آب ش��رب س��الم و بهداش��تی و نیز خدمات 
شبکه فاضالب نشانگر توس��عه آن منطقه است 
 و باید با اعمال مدیریت تقاضا زمینه های رشد و 
بالندگی های کالن ش��هرها را در برخورداری از 
خدمات ش��رکت آب و فاضالب مهیا سازیم . این 
درحالی است که هم اکنون سرانه مصرف آب در 
کشور بسیار باالتر از سرانه آب در کشورهایی است 
که سرانه آب تجدیدپذیر آب آن جا بسیار بیشتر 

از ایران است . 
 دکت��ر تش��یعی گف��ت : نگران��ی جه��ت تامین 
آب ش��رب ۶ ماهه دوم س��ال ۹۳ وج��ود دارد و 
می ت��وان با کنترل تولی��د و مص��رف آب با ارایه 
راهکارهای��ی همچ��ون شناس��ایی مش��ترکین 
پرمصرف ، مدیریت فش��ار ، اصالح ش��بکه های 
فرسوده تا حدودی به مش��کل کم آبی در استان 
اصفهان غلبه کرد همچنین گروه مروجین مصرف 
بهینه آب می توانند با تروی��ج مصرف بهینه آب 
میان اقش��ار مختلف جامعه م��ردم را ترغیب به 

صرفه جویی در مصرف آب کنند .

جواب تش�نگی مردم اصفه�ان را چه 
کسی می دهد 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
گفت: اصفهان خط مقدم مقابله با کویر در فالت 
مرکزی است که اگر مثل گذش��ته مسووالن در 
زمینه بحران آب استان احساسی تصمیم بگیرند، 
چه کسی جوابگوی تشنگی مردم اصفهان خواهد 

بود.
مس��عود میر محمد صادقی در جلسه هماهنگی 
مدیریت بح��ران آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
اظهار داش��ت: بحران نفتی سیس��تم ما را دچار 
مش��کل کرده ما خواه��ان خش��کی زاینده رود 
نیس��تیم .وی بیان داش��ت: عده ای می گویند در 
وزارت نی��رو بعض��ا طرح هایی به ص��ورت چراغ 
خاموش انجام می گیرد اما این در حالی است که 
تمام گفته ها صورت جلسه ش��ده و مصوبه آقای 

بی طرف است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
ادام��ه داد: اح��داث تون��ل گالب ۲ در حالی به 
تصویب هیات وزیران رس��ید که تونل گالب یك 
نیازمند ۲۰ میلیارد تومان ب��رای تجهیز کارگاه 
است.وی ابراز داشت: اگر به فریاد اصفهان و فالت 
مرکزی که این استان خط مقدم مقابله با کویر در 
فالت است نرسیم یزد، کرمان و اصفهان خالی از 

سکنه می شود.

اصفهان در تابستان امسال؛

آب شرب با راهکارهای گذشته تامین نمی شود 

مديرعامل شرکت آب و فاضالب در جلسه هماهنگی مديريت بحران آب که با حضور معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کش�ور ، کرکانی مدير دفتر بحران و پدافندغیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کش�ور ، مديرکل مديريت بحران استان 
اصفهان، مديرعامل ش�رکت آب منطقه ای استان اصفهان و مديرعامل ش�رکت آب و فاضالب روستايی اس�تان اصفهان صورت گرفت 
 گفت : درحال حاضر ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان ۶ س�ال متوالی با پديده خشکسالی مواجه شده اس�ت که وقوع اين پديده 
محدوديت هايی در تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف همچون کشاورزی ، صنعت و شرب ايجاد کرده است به طوری که در تابستان 

گذشته تامین و توزيع آب شرب اصفهان با اعمال تدابیر ويژه ای صورت پذيرفت .



یادداشت

    نمایشگاهی از آثار آبرنگ ریحانه فهامی در گالری آرته اصفهان برپا شده است.این هنرمند با بیان این 
مطلب افزود: در این نمایشگاه ۲۰اثر در سایز های متفاوت و با تکنیک آبرنگ و سبک رئال ارایه کرده ام. 

این نمایشگاه تا ۱۸ دی ماه در گالری آرته اصفهان دایر است.
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نقاشی های آبرنگ با موضوع فقر

دبیر س��تاد اکران های مردمی جش��نواره فیلم 
عمار در اصفهان با اش��اره به ارسال بیش از ۱۰۰ 
درخواس��ت نهادها ب��رای اکران فیل��م های این 
جشنواره گفت: زمان اکران این جشنواره محدود 
نش��ده و بنا به درخواس��ت نهادها و یا خانواده ها 
اکران فیلم های جشنواره عمار تا سال آینده ادامه 
دارد.مجید فرهادی در نشست خبری جشنواره 
مردمی فیلم عمار اظهار داش��ت: مردمی بودن از 
مهمترین ش��اخصه های جش��نواره مردمی فیلم 
عمار است و به عبارتی این جشنواره تکراری است 

که مردم برای مردم آن را برگزار می کنند.
وی با اشاره به این که بیش از ۱۰۰ مکان در شهر 
اصفهان برای اجرای این جش��نواره درخواس��ت 
اکران داده اند که 75 م��ورد مربوط به خانه های 
فرهنگ اس��ت، افزود: زمان اکران این جشنواره 

محدود نشده بلکه تا سال آینده ادامه دارد.
دبیر س��تاد اکران های مردمی جش��نواره عمار 
 در اصفهان با اش��اره به م��کان های اک��ران این 

فیلم ها تصریح کرد: کانون های فرهنگی و هنری 
 مساجد، مس��اجد، پایگاه های بس��یج و به ویژه 
 خانه ه��ای ش��هدا از جمل��ه مکان ه��ای اکران

 فیلم های جش��نواره فیلم عمار است.وی با بیان 
این که ۲3 شهرستان اصفهان درخواست اکران 
فیلم های این جشنواره را داشته اند، ابراز داشت: 
 در هر شهرس��تان ۲۰  تا 3۰ مکان ب��رای اکران

 در نظر گرفته ش��ده که دانش��گاه های س��طح 
اصفهان، آموزش و پ��رورش و حوزه های علمیه، 
زندان ه��ا و کانون های اص��اح و تربیت از دیگر 
نقاط هدف اکران فیلم های این جشنواره هستند.

 هنرمن�د س�اختن دغدغه من�دان و 
دغدغ�ه مند ک�ردن هنرمن�د از مهمترین 

اهداف ماست
فرهادی با اش��اره ب��ه این ک��ه  اک��ران فیلم در 
هیات های مذهبی نیز یکی از موثرترین اکران های 
در نظر گرفته ش��ده برای این جش��نواره است، 

تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف ما این است 
که هنرمندان را دغدغه من��د و دغدغه مندان را 
هنرمند س��ازیم و برای این منظ��ور کارگاه های 

آموزشی در نظر گرفته شده است.

هن�ر آمیخت�ه ب�ا معنوی�ت ،زبان�ی
 قابل درک برای تمام جهانیان است

اس��تاد حوزه و دانشگاه و کارش��ناس فرهنگی با 
بیان این ک��ه هنرمندی که زخمی ب��ر دل دارد، 
هنر تاثیرگذار می آفریند، گف��ت: هنر آمیخته با 
معنوی��ت، زبانی قابل درک ب��رای تمام جهانیان 
اس��ت بنابراین هنرمندان باید بدین نکته توجه 
کنند که بدون روح معنویت گفتار، اشعار، افکار و 
هنر ما نمی تواند تاثیرگذاری کاملی داشته باشد.

حجت االس��ام علی رهبر در مراس��م افتتاحیه 
چهارمین جشنواره فیلم مردمی عمار با اشاره به 
این که روح م��ا دارای دو کانون به نام های عقل و 
دل است، اظهار داشت: در دل ما چهار نوع فعالیت 

حقیقت گرای��ی، معبودگرای��ی، اخاق گرایی و 
زیباگرایی وجود دارد که در کنار یکدیگر معنا پیدا 
می کنند. وی با اشاره به این که سراسر قرآن کریم 
با هنر آمیخته ش��ده به گونه ای که یک کلمه آن 
را نمی توان حذف و یا جا به جا کرد، بیان داشت: 
قرآن کریم بر س��مع و بصر که اس��اس هنر فیلم 
است، تاکید بسیار کرده چرا که تنها این هنر است 

که ثبات دارد و در اذهان باقی می ماند.
اس��تاد حوزه و دانشگاه افزود: انس��ان ها همیشه 
به دنبال تجسم گرایی هس��تند و به همین دلیل 
هنرهای بصری می توانند در اذهان ماندگار باشند 
و س��بب تفکر عمیق افراد پیرام��ون موضوعات 
مشاهده شده شوند.وی با اشاره به این که انقابی 
ب��ودن، هنرمند ب��ودن و عارف بودن ب��ا یکدیگر 
معنا پیدا می کنن��د، تاکید ک��رد: هنرمندترین 
 افراد دارای این س��ه خصیصه به ش��کل همزمان

 اهل بیت )ع( بوده اند ک��ه مفاهیم دینی را با زبان 
هنر انتق��ال داده ان��د و این مس��اله الگویی برای 

هنرمندان فیلم ساز می تواند قرار بگیرد.

عدم حمایت کافی ارگان ها از جشنواره 
مردمی فیلم عمار

دبیر اجرایی جش��نواه مردمی فیلم عمار با بیان 
این ک��ه این جش��نواره مردمی ترین جش��نواره 
کش��ور اس��ت، از عدم حمایت کاف��ی ارگان ها 
 از ای��ن جش��نواره مردم��ی انتقاد ک��رد و گفت:

 ارگان های دولتی و غیر دولتی حمایت چندانی 
از این جش��نواره نداش��ته اند و به نظر می رسد 
توجه بیشتر مسووالن به این جشنواره مردمی و 

خودجوش، ضروری است.
احس��ان تیموری اظهار داشت: جش��نواره عمار 
وابس��ته به هیچ ارگان��ی نیس��ت و مردمی ترین 
جشنواره کش��ور محس��وب می ش��ود که افراد 
دغدغه مند از هر قشری در آن شرکت داشته اند.

وی با اشاره به این که تاکنون سنگ اندازی های 
زیادی برای برگزاری این جش��نواره در اصفهان 
 داش��تیم، تاکی��د ک��رد: ارگان ه��ای دولت��ی و

 غی��ر دولتی حمای��ت چندانی از این جش��نواره 
نداشته اند و شهرداری اصفهان تنها برای تبلیغات 
شهری تاحدودی با این جشنواره همکاری کرده 
است و به نظر می رسد توجه بیشتر مسووالن به 
این جشنواره مردمی و خودجوش ضروری است.

دبیر اجرای��ی جش��نواره  فیلم عمار با اش��اره به 
 این که تمام اطاعات این جش��نواره در س��ایت

 www.ammaresf.ir موج��ود اس��ت، بیان 

 داش��ت: در تاری��خ ۱7 ت��ا ۲۱ دی م��اه ،اکران 
 فیل��م ه��ای ای��ن جش��نواره از انیمیش��ن ت��ا

 فیلم های یک س��اعت و نیمه را در س��الن حوزه 
هنری برای هنرمندان شاهد هستیم و از ۱7 تا ۱9 
دی ماه نیز این فیلم ها برای مخاطبان و مسووالن 

فرهنگی در تاالر صائب اکران می شود.
وی با اشاره به این که این فیلم ها برای کارکنان، 
خانواده ها و زندانیان آزاد شده و در بند نیز پخش 
می ش��ود، تاکید کرد: ب��رای هر ک��دام از گروه 
 مخاطبان فیل��م های مختلف��ی انتخاب و پخش

 می شود که با گروه هدف دیگر متفاوت است.
 تیموری با اش��اره به ای��ن که در این جش��نواره

 قید و بند سیاس��ی وج��ود ن��دارد، تصریح کرد: 
هرکس پایبن��د والیت باش��د می توان��د در این 
جش��نواره ش��رکت کند و در قال��ب موضوعات 
جشنواره سوژه های ذهنی خود را به شکل فیلم 
ارایه دهد.وی با اش��اره ب��ه کارگاه هایی که پس 
 از این جش��نواره برگزار می ش��ود، بیان داشت: 
کارگاه ه��ای آم��وزش عموم��ی، کارگاه ه��ای 
تخصصی برای هنرمندان و کارگاه های گفتمانی 
برای بررس��ی نیازهای عرصه فرهن��گ و هنر از 
جمله کارگاهای جنبی این جشنواره است.دبیر 
اجرایی جش��نواره فیلم عمار با اش��اره به این که 
حوزه هنری، شهرداری در بخش تبلیغات و صدا 
وسیما با این جشنواره همکاری داشته اند، گفت: 
این جشنواره به هیچ ارگان و نهادی وابسته نیست 
و البته ردیف بودجه ای داشته است که به دالیلی 
همچون مش��کات بودجه ای کش��ور پرداخت 

نشده است.

حمایت از جشنواره مردمی فیلم عمار 
بسیار محدود بوده است

وی اضاف��ه ک��رد: حمایت ه��ا از این جش��نواره 
بس��یار محدود بوده است و بیش��تر بودجه های 
این جش��نواره از کانون های فرهنگ��ی و بانیان 
خیر و یا ش��خصی بوده اس��ت و به نظر می رسد 
الزم است ارگان ها  به این جشنواره بیشتر کمک 
کنند.تیموری با اشاره به چگونگی ثبت نام برای 
تقاضای اک��ران فیلم ه��ای این جش��نواره ابراز 
داشت: ارسال کلمه اکران به شماره 3۰۰۰۱۸۰۱، 
ثبت نام از طریق س��ایت و مراجعه ب��ه دبیرخانه 
جشنواره ،سه راهی است که ارگان ها می توانند 
برای فیلم های این جش��نواره ثبت ن��ام کنند و 
 این نکته قابل ذکر اس��ت که حتی خانواده ها نیز

 می توانند تقاضای اکران عمومی داشته باشند.

دبیر ستاد  اکران های مردمی جشنواره فیلم عمار در اصفهان

فیلم های جشنواره عمار سال آینده  روی  پرده نمایش

هفتیادداشت

 2 عیدی سیما
 برای اصفهانی ها

مدیرکل صدا و س��یمای مرکز 
اصفه��ان از تولید دو س��ریال 
همزمان در استان اصفهان برای 
ایام نوروز امسال خبر داد. علی 
کلباسی گفت: وضعیت بودجه 
امس��ال ب��ه گون��ه ای ب��ود که 
س��ازمان تنها ت��وان پرداخت 
حق��وق کارکن��ان و کارمندان 
خود را داشت اما در این شرایط 
توانس��تیم تولی��دات م��ان را 

افزایش هم بدهیم.
وی اظهارداشت: یک س��ریال به نام حرفه ای رشید به تهیه کنندگی 
رسول هنرمند و کارگردانی مجید کاشی فروشان و یک سریال دیگر 
نیز به کارگردانی س��ید محمدرضا ممتاز در اصفهان در حال ساخت 

است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان تصریح کرد: حدود یکصد دقیقه 
از سریال حرفه ای رشید آماده شده و سریال دوم نیز به تازگی کلید 

خورده و مطمئنا تا ایام نوروز به پایان می رسد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: برای پخ��ش این س��ریال ها با ش��بکه های 
سراس��ری وارد مذاکره ش��ده ایم و قرار اس��ت تا پایان هفته آنونس 
سریال حرفه ای رش��ید برای چند شبکه سراس��ری ارسال و بررسی 
شود.کلباس��ی افزود: امس��ال با وضعیت بودجه ، برخی از استان ها 
 تولی��دات ش��ان را کاهش دادن��د اما م��ا توانس��تیم با اس��تفاده از 
حامی مالی تولیدات مان را افزایش بدهیم و برنامه های پر هزینه ای 
 مانند هش��ت بهش��ت را نیز به دیگ��ر برنامه های این ش��بکه اضافه 

کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، طی چند سال گذشته صدا 
و سیمای مرکز اصفهان مجموعه های داستانی و مستندهای زیادی 
 تولید کرده که م��ورد توجه مخاطبان نیز ق��رار گرفته که می توان از
 » بگو که هستم« به کارگردانی اکبر منصور فاح، »خانواده نوروزی «

به کارگردان��ی س��ید محمدرضا ممتاز،» ۱۱ مس��اله اساس��ی« به 
کارگردانی احس��ان اکلیلی، »پروانه ای در مش��ت« ب��ه کارگردانی 
 مجی��د صدیق��ی و »خانه اج��اره ای« ب��ه کارگردانی ای��رج رضایی

 اشاره کرد.

 آغاز بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه 
جشنواره فیلم کوتاه بسیج

دبیر سومین جشنواره فیلم کوتاه 
بسیج اصفهان گفت: دبیرخانه 
سومین جش��نواره فیلم کوتاه 
بس��یج بررس��ی آثار ارس��الی 
هنرمن��دان اس��تان اصفهان را 

آغاز کرد.
عل��ی اکب��ر محم��ودی دبی��ر 
 سومین جش��نواره فیلم کوتاه 
بس��یج اصفه��ان درب��اره روند 
برگزاری این جش��نواره گفت: 
مهلت ارس��ال آثار برای هنرمندان تا ۱5 آذرماه س��ال 9۲ بود که به 
دلیل استقبال زیاد هنرمندان تا پایان وقت اداری 3۰ آذرماه تمدید و 

در حال حاضر آثار هنرمندان در حال بررسی است.
 وی با بی��ان این ک��ه مرحل��ه دوم داوری آثار به ص��ورت جدی تر و 
س��خت تر خواهد بود، ادامه داد: داوری آثار رس��یده به این دوره از 
جش��نواره آغاز ش��ده و هیات داوران علی اکبر بکتاشیان،غامرضا 
عزیزالهی و جلیل فرجاد در مرحله اول از میان ۲4۰ اثر،آثار برگزیده 

را برای داوری نهایی انتخاب می کنند.
محمودی در خصوص اع��ام نتایج برگزی��دگان مرحله اول تصریح 
کرد: اس��امی برگزیدگان طی روزه��ای آینده به اط��اع هنرمندان 
خواهد رس��ید.دبیر سومین جش��نواره فیلم کوتاه بسیج اصفهان در 
پایان گفت: این جش��نواره به ص��ورت رقابتی برگزار می ش��ود و به 
 برگزیدگان تندیس جش��نواره، دیپل��م افتخار و جوای��ز نقدی اهدا

 خواهد شد.

 پایداری وضعیت جسمی
 رضا رویگری در آی سی یو

وضعیت جسمی رضا رویگری 
بازیگر و خوانن��ده که در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارس��تان 
ش��ده بس��تری   پارس��یان 

رو به پایداری است. 
رض��ا رویگری، بازیگر س��ینما 
نن��ده، خوا و  تلویزی��ون   و 

۲ روز پیش به عل��ت آنچه که  
عارضه مغزی ناش��ی از فشار و 
اس��ترس عصبی از آن یاد شده 
 در بخش مراقبت های ویژه بیمارس��تان پارس��یان تهران بس��تری

 شد.
یک��ی از مس��ووالن بخ��ش ICU بیمارس��تان پارس��یان در مورد 
وضعیت عمومی این هنرمند گفت: از دیش��ب وضعیت عمومی رضا 
 رویگری رو به بهبود اس��ت.وی اف��زود: اکنون عای��م حیات در وی

 پایدار است.

   رقابت 649 اثر
 در جشنواره جام جم 

 شهاب حسینی
 انصراف داد

دبی��ر جش��نواره تلویزیونی جام ج��م از حض��ور 649  اثر در بخش مس��ابقه 
 جش��نواره جام جم خبر داد و گفت: جلس��ات داوری این آثار تقریبا به پایان

 رسیده است.
مهدی فرجی دبیر جشنواره تلویزیونی جام جام در مراسم افتتاحیه این جشنواره 
که شنبه ۱4 دی ماه در ساختمان معاونت س��یما با حضور علی دارابی معاون 
سیما و جمعی از مدیران سازمان و هنرمندان و برنامه سازان برگزار شد، گفت: 
 این دوره از جشنواره تلویزیونی جام جم همچنان که قبا وعده داده شده بود 

تفاوت هایی با دوره های پیشین دارد.
  امس��ال بخش بی��ن الملل ب��ه جش��نواره اضاف��ه ش��د و برای ای��ن بخش
  3۰۰ اثر در بخش مس��تند و ۱۸ اثر در بخش س��ریال برای جش��نواره ارسال

 شد.

فیلم سینمایی »س��اکن طبقه وسط«ساخته شهاب حس��ینی از حضور در 
جشنواره فیلم فجر انصراف داد.ساخته شهاب حسینی به دلیل تکمیل نشدن 
مراحل فنی از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف داد.شهاب حسینی ترجیح 
داد که با وقت و دقت بیشتری مراحل فنی فیلمش را پشت سر بگذارد و دچار 
تعجیل نشود. داستان این فیلم نامه که در واقع یک طنز فلسفی است درباره 
نویسنده جوانی است که وارد یک خانه سه طبقه شده و در آن خانه با اتفاقات 
جالب و عجیبی روبه رو می شود...در »س��اکن طبقه وسط« بازیگرانی چون 
هنگامه قاضیانی، طناز طباطبایی، ساره بیات، کامبیز دیرباز، بهنوش بختیاری، 
کیانوش گرامی، محمد هادی کریمی، بابک حمیدیان، امید روحانی، فخرالدین 
صدیق شریف، علی شادمان، فرید سماواتی، حسین محب اهری، بهناز جعفری 

و حسین محجوب، فرهاد اصانی، مانی کسارئیان و... حضور دارند.

سینمای جهان

رواسن مارشال برای کارگردانی کمدی جاسوسی و اجتماعی »هوش مرکزی« دعوت به همکاری شد. او جایگزین 
دین پاریسوت شده است.

 تهیه کنندگان فیلم می گویند موفقیت مالی و انتقادی »ما میلرها هس��تیم« مارش��ال ، باعث انتخاب او برای پروژه 
»هوش مرکزی« شد.خط اصلی قصه »هوش مرکزی« درباره مردی بی دست و پا است که یکی از دوستانش را پس از 
سال ها در فیس بوک پیدا کرده و با او تماس برقرار می کند. اما وی به زودی سر از یک دنیای جاسوسی در می آورد و 

ناخواسته وارد یک درگیری جاسوسی می شود، که هیچ ارتباطی با آن ندارد و اصا نمی داند موضوع چیست.
فیلم نامه فیلم را»آیکه بارنیهولز و دیو  استاسن« فیلم نامه نویسان آلمانی نوشته اند و قرار است »پیتر استینفلر «آن 

را بازنویسی کند.
قصه فیلم در کنار هجو مجموعه فیلم جیم��ز باند، نگاهی انتقادی هم به دوس��تی های اینترنتی و فیس بوکی دارد 
 که طی آن ، آدم ها بدون آش��نایی دقیق با طرف مقابل خود با آن ها صمیمی ش��ده و راز دل  شان را برای آن ها فاش

 می کنند.نق��ش کاراکتر اصلی قصه »ه��وش مرک��زی« را» اد هلمز« بازی خواه��د کرد. او در عین ح��ال، یکی از 
تهیه کنندگان این کمدی جاسوسی انتقادی هم هست.

به نوشته سایت اینترنی موویز، این فیلم با هزینه تولید 3۰ میلیون دالری تهیه می شود و قرار است برای اواسط فصل 
بهار سال جاری میادی جلوی دوربین برود.اد هلمز قبل از این در فیلم سه قسمتی کمدی »هنگ آور« در یکی از سه 
نقش اصلی بازی کرده است. در انیمیشن پرفروش »لورکس« هم او صدای خود را به یکی از کاراکترهای اصلی قصه 
 قرض داد.راوسن مارشال مدتی قبل  کمدی مستقل خانوادگی »ما میلرها هستیم« را با بازی» جنیفر آنتیستن «و

» اد هلمز «روی پرده س��ینما های جهان داش��ت.این فیلم که با هزینه تولید 37 میلیون دالری تهیه شد، در کمال 
حیرت تحلیلگران اقتصادی سینما حدود ۱5۱ میلیون دالر در جدول گیش��ه نمایش سینما های آمریکای شمالی 
 فروش کرد.منتقدان س��ینمایی هم این کمدی مستقل را پس��ندیدند و از مارش��ال )که کمدی ورزشی پر فروش

 »داج بال« راهم در کارنامه اش دارد( به عنوان یک فیلم ساز خوش فکر اسم بردند.
منابع نزدیک به پروژه »هوش مرکزی« می گویند تهیه کنندگان آن تا یک قدمی امضای قرارداد کارگردانی فیلم با 

دیس پاریسوت رفته بودند.
اما موفقیت باالی مادی و انتقادی »مامیلرها هستیم« باعث تغییر نظر آن ها شد و تصمیم گرفتند وظیفه کارگردانی 

کمدی اجتماعی خود را به دست مارشال بسپارند.

نگاه انتقادی به فیس بوک در »هوش مرکزی«

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی اصفهان با اشاره به این که بسترهای 
شکوفایی حس نیکوکاری باید در جامعه فراهم شود، گفت: هنرمندان 
جشنواره حسنات باید به کمک فیلم، مفاهیم مغفول مانده احسان 
 مانند امید دادن ب��ه دیگران و خوش اخاق��ی را در جامعه نهادینه

 کنند.

محمد قطب��ی در گفت وگو با خبرن��گار مهر، با توج��ه به برگزاری 
جشنواره فیلم حس��نات در اسفندماه با اش��اره به جایگاه  فرهنگ 
احسان و نیکوکاری در جامعه اظهار داشت: حس تعامل و همکاری در 
 میان مردم ما که مردمی متدین و معتقد هستند، بسیار خوب است 

و هر جا که الزم باشد از کمک به دیگران دریغ نمی کنند.

وی با اشاره به این که در دین اسام نیز همدردی، همدلی و همراهی 
به عنوان یک ارزش شناخته می ش��ود، تاکید کرد: مردم به تناسب 
تدین و اعتقادات خود ب��ه این مفهوم پایبند و معتقد هس��تند اما 
آنچه که باید به شکل ویژه به آن توجه کنیم این است که بسترهای 

شکوفایی این حس در جامعه فراهم شود.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اس��امی اصفهان با اشاره به این که 
قرض الحسنه بستری برای کمک های خیران به افراد نیازمند است که 
باید این حس ها را در جامعه گسترش دهیم، بیان داشت: خیران در 
سال های اخیر زمینه های مناسبی برای کارهای خیر در حوزه کتاب 
و کتابخوانی، مدرسه سازی و سامت فراهم کردند که این فضاسازی 

باید توسعه پیدا کند.
وی ادام��ه داد: در مجموع روح هم��کاری، هم فک��ری و همراهی 
مردم ما مبتن��ی بر عقای��د دینی قوی اس��ت به این معن��ا که اگر 
 کسی در ش��رایط نیکوکاری قرار گیرد به یقین این حسنه را انجام

 می دهد.
قطبی تصریح کرد: برخی مردم مرفه به شکل بالقوه تمایل به کارهای 
نیک دارند اما به دلیل عدم وجود بستر مناسب برای کارهای نیک از 

جامعه نیازمند ، فاصله زیادی گرفته اند.

 لزوم ایجاد شبکه های سیس�تمی برای مرتبط کردن 
مردم نیازمند و توانمند

وی ادامه داد: الزم است ساختارهای سازمانی و مردمی، میان مردم 

 نیازمند و توانمند ش��بکه های سیس��تمی ایجاد و آن ها را مرتبط 
کنند.

قطبی با اش��اره به برگزاری جشنواره حس��نات از چند سال پیش 
در اصفهان ابراز داش��ت: فیلم یکی از قالب ه��ای هنری بین المللی 
است که توانسته زمینه مناس��بی برای نیکوکاری به اقشار جامعه 
 معرفی کند تا فرصتی  برای مشارکت بیشتر آن ها در کارهای خیر

 فراهم شود.
وی اضافه کرد: این امر نیازمند همیاری، همکاری، اعتماد و مشارکت 
همگانی است تا با گسترش فرهنگ احسان بتوانیم کشور و نظام را 

بیمه کنیم.

هنرمن�دان مفاهی�م مغف�ول مان�ده احس�ان را 
دریابند

وی با اش��اره به این که الزم اس��ت هنرمندان ب��ه مفاهیم مغفول 
مانده احسان و نیکوکاری بیش��تر توجه کنند، گفت: به مفاهیمی 
 همچ��ون قرض الحس��نه، خیری��ه و م��وارد دیگ��ر کمت��ر توجه 

کرده ایم. 
ما باید توجه کنیم که دمی��دن روح امیدواری در ف��ردی نا امید از 
زندگی، خوش برخوردی، احترام به بزرگ ترها و مواردی مشابه که 
زمینه ای نیز ندارد مفاهیمی است که کمتر به آن توجه شده است و 
 هنرمندان باید در احیای این مفاهیم به کمک فیلم توجه بیشتری

 کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

هنرمندان مفاهیم مغفول مانده احسان را دریابند 

خیران در سال های 
اخیر زمینه های 

مناسبی برای 
کارهای خیر در حوزه 

کتاب و کتابخوانی 
مدرسه سازی و 

سالمت فراهم کردند 
که این فضاسازی 

باید توسعه پیدا کند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 شاگردان کرانچار به 5 امتیازی
 صدر رسیدند

تیم فوتبال س��پاهان پس از 3 ب��رد متوالی در لی��گ برتر حاال خود 
را به 5 امتیازی اس��تقالل صدرنش��ین رسانده و چش��م به پیروزی 
در هفته های آینده و لغزش تیم های مدعی دارد.س��پاهان در هفته 
بیست و یکم رقابت های لیگ برتر موفق شد صبای قم را در ورزشگاه 
این شهر با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.پس از برد برابر تیم های 
تراکتورس��ازی و فجر این س��ومین پی��روزی متوالی س��پاهان در 
هفته های اخیر بود که موجب ش��د هواداران این تیم بیش از پیش 
به ادامه رقابت های لیگ برای س��پاهان امیدوار باش��ند.نکته ای که 
در بازی های اخیر س��پاهان به وضوح قابل مشاهده است درخشش 
جوانان این تیم است که حاال یکی یکی در حال اضافه شدن و بیشتر 
شدن هستند.با توجه به بازی هایی که س��پاهان در هفته های اخیر 
پیش رو دارد گویا باید این فصل نیز طالیی پوشان را یکی از مدعیان 

جدی قهرمانی دانست.

 بانوی اصفهانی در میان
 100 بدمینتون باز برتر جهان

فدراسیون جهانی بدمینتون نخستین رنکینگ خود در سال 2014 
را اعالم کرد که بر این اس��اس »یس��ری بیگی« بدمینتون باز جوان 
اصفهانی در لیست 100 بدمینتون باز برتر جوانان جهان قرار گرفت.

در این رده بندی از میان بدمینتون بازان ایرانی، محمدرضا خانجانی 
در بخش آقایان با ق��رار گرفتن در رده 536 و ثری��ا آقایی در بخش 

بانوان با رنکینگ 406 باالتر از سایر بازیکنان ایرانی قرار گرفته اند.

علی کریمی: مربی تراکتورسازی 
نمی شوم

علی کریمی می گوید با ای��ن وضعیت امکانات فوتب��ال ایران نباید 
انتظار داش��ته باش��یم فوتبال ما پیش��رفت کند و رو ب��ه جلو برود.

علی کریم��ی، بازیک��ن تراکتورس��ازی درخصوص ب��ازی این تیم 
مقابل فجرسپاس��ی اظهار داش��ت: بازی که اصال بار فنی نداش��ت 
ولی طبیعتا یک س��ری موقعیت های��ی روی دروازه با خالقیت های 
بازیکنان ایجاد ش��د. در مجموع با این کیفیت زمی��ن نباید انتظار 
فوتبال داشته باش��یم. ما باید از امتیازات میزبانی مان استفاده کنیم 
ولی فکر می کنم این موضوع رخ نمی دهد و نمی ش��ود از این امتیاز 
اس��تفاده کرد. با ای��ن وضعیت نباید انتظار داش��ته باش��یم فوتبال 
مان پیش��رفت کند و رو به جلو برویم.کریم��ی در پایان درخصوص 
این که در صورت رفتن جاللی با چه گزینه ای برای س��رمربی گری 
این تیم موافق اس��ت، گفت: من بازیکن تراکتورسازی هستم و تابع 
 تصمیمات باشگاه هستم و تمام تالشم را برای موفقیت این تیم انجام

 می دهم.

تراکتور  در آذربایجان هوادار دارد 
پرسپولیس و استقالل در کل ایران

مهاج��م پیش��ین تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران معتق��د اس��ت که 
برخ��الف تی��م تراکتورس��ازی تبری��ز که فق��ط در ی��ک خطه از 
 ایران ه��وادار دارد پرس��پولیس و اس��تقالل در کل کش��ور مطرح

 هستند.
خداداد عزیزی که در مراسم جش��ن 50 سالگی باشگاه پرسپولیس 
حضور یافته ب��ود در خصوص علت حضورش در این مراس��م گفت: 
وقتی صحبت از باش��گاه های مردمی می شود همه یاد پرسپولیس و 
استقالل می افتند، چرا که این 2 باشگاه مردمی هستند و طرفداران 

زیادی دارند.
 وی در واکن��ش ب��ه صحبت ه��ای خبرن��گاران مبن��ی ب��ر

این که آیا با این اظهارنظر هواداران تراکتورسازی ناراحت نمی شود، 
گفت: تراکتورس��ازی فقط متعلق به آذربایجان ش��رقی اس��ت اما 

پرسپولیس و استقالل برای کل کشور هستند.

شاید آه کسی پشت سر 
ذوب آهن باشد

حسن حاج رسولیها/ مربی فوتبال

مشکالت ذوب آهن فنی اس��ت؛ این تیم باید نقاط ضعفش را پوشش 
دهد؛ در این 32روز که تقوی تیم را در دست گرفته باید خیلی بر تیم 
تاثیر مثبت می گذاش��ت.این تیم باید از لحاظ روح��ی روانی اصالح 
ش��ود، این تیم ضعف تاکتیک ندارد. در نیمه اول ب��ازی با ملوان نیز 
خوب بر تیم حریف فش��ار آورد و گل هم زد، ول��ی انگار ذوب آهنی ها 
منتظر این هس��تند تا اشتباهی کنند و یا گل تس��اوی را دریافت و یا 
بازی را واگذار کنند.ذوب آهن 
می تواند تغییر سیستم بدهد، 
ذوب آهن نسبت به لوکا با دو 
فوروارد ب��ازی می کند، ولی 
می طلب��د به بازی مس��تقیم 
ه��م روی آورد و بازی حریف 
را خراب کند ت��ا بتواند نتایج 

بهتری را بگیرد.

 کیک پنجاه سالگی پرسپولیس
 تلخ بود

 استاد خراب کردن کارهای 
بزرگ هستیم

برگ��زاری مراس��می به عنوان »جش��ن پنجاه س��الگی 
باشگاه پرسپولیس« اقدامی قابل تقدیر و ماندگار است 
اما مراسمی که ش��نبه ش��ب با حضور صدها نفر برگزار 
ش��د نه تنها اثری از جش��نی با این عظمت نداشت بلکه 
تلخی هایی را ه��م برای برخ��ی پیشکس��وتان و اهالی 
این باش��گاه به وجود آورد و ثابت کرد همچنان اس��تاد 
خراب کردن کارهای بزرگ هستیم!عنوان مراسم زیبا و 
قابل احترام بود. جشنی که قرار بود به خاطر پنجاه ساله 
شدن پرسپولیس برگزار شود. قطعا رویانیان قصد داشت 
 در ادامه کارهایی که در این باش��گاه انج��ام داده و خیلی 
از آن ها به نتیجه نرسیده جشنی برگزار کند به مناسبت 
پنجاه ساله شدن باشگاه پرطرفداری مثل پرسپولیس، اما 
اولین نفری که جشن را از روند عادی اش خارج کرد خود او 
بود.نفس برگزاری این جشن قابل تقدیر است اما آیا نباید 
طوری برنامه ریزی می کردند که در حضور پیشکسوتان 
بزرگ باش��گاه اس��تقالل آن قدر کنایه و طعن��ه به تیم 
 رقیب زده نمی شد و همه س��الن شعار»شیش تایی ها« 
سر نمی دادند؟ این رسم ادب بود که مهمانی را به مراسم 
 دعوت کنی و بعد هم ش��روع کن��ی به زخم زب��ان زدن 
و کری خواندن های بی مورد؟اما بخش دیگر که اتفاقات 
عجیبی را هم در خود جای داده ب��ود، این بود که از چهار 
بازیکنی که موفق به کس��ب توپ طالی آسیا شده بودند 
تجلیل شود اما فقط یکی از این چهار نفر حاضر بود و سه 
بازیکن دیگر که ماهیت پرسپولیسی داشتند غایب بودند.

مهدی مهدوی کیا،عل��ی کریمی غایبان مراس��م وعلی 
دایی که آم��د اما خیلی زود هم مراس��م را ت��رک کرد. او 
 حتی نماند تا تقدیری که قرار بود انجام ش��ود از اوصورت

 گیرد.
واقعیت این اس��ت که نه تنها باشگاه پرس��پولیس بلکه 
بس��یاری از باش��گاه ها و نهادهای دیگر مرتبط با فوتبال 
هنوز مراس��م گرفتن و جش��ن گرفتن را یاد نگرفته اند. 
جشن پنجاه سالگی پرسپولیس هر چند در حافظه تاریخ 
خواهد ماند اما شیرینی کیکی که بریده شد زیر زبان برخی 
ها تلخ خواهد ب��ود و از آن به عنوان جش��نی ماندگار یاد 
 نخواهند کرد. آن هایی که شان و جایگاهشان رعایت نشد و

 برخی ها ناچار به ترک سالن شدند!

زاویه

6
تابلوی 50 سالگی باشگاه پرسپولیس رونمایی شد

تابلوی 50 سالگی باشگاه پرسپولیس توسط محمد رویانیان، علی پروین و همایون بهزادی در جشن ویژه 
این باشگاه رونمایی شد.مراسم در شرایطی برگزار شد که سالن اصلی مرکز همایش های برج میالد مملو از 
عالقه مندان به باشگاه پرسپولیس بود.سپس از برخی پیشکسوتان و مردان ماندگار فوتبال ایران تجلیل شد.

یک استاد دانش��گاه:چالش های پیش روی مدیرکل ورزش و 
جوانان استان را بررسی کرد.

دکتر وحید ذواالکتاف گفت: اگر قرار است یک حقوقدان یا یک 
پزشک سکان ورزش را در دست بگیرد پس بهتر است دانشکده 

تربیت بدنی را تعطیل کنیم.
این استاد دانشگاه در گفت وگو با ایسنادر خصوص چالش های 
پیش روی مدی��رکل ورزش و جوانان اظهارداش��ت: ما دو نوع 
مشکل داریم؛ یکی مشکالتی که دس��ت و پاگیر ورزش است 
و دیگری مش��کالت اختصاصی اس��تان اصفهان است؛ ما در 
سال های قبل س��اختار س��ازمانی داش��تیم که امروزه دیگر 
این س��اختار جوابگوی نیازهای ورزش ما نیست و به درد االن 

نمی خورد.
وی با بیان این که س��اختاری که به ارث رسیده بعد از انقالب 
متحول نشده است، تصریح کرد: ما باید س��اختارهایمان را با 
نیازهایمان وفق دهیم؛ در آن ساختار که صرفا دولتی هم بود، 
متکی بر پول نف��ت بودیم و حدود 6 میلی��ون دالر نفت صادر 

می کردیم. 
البته در آن زمان ورزش فقط در چند ش��هر مطرح بود و بقیه 
شهرها و روستاها به همان ورزش های بومی محلی روی آورده 
بودند و ب��ا همین پ��ول نیازهای ورزش مان تامین می ش��د و 
نتایج خوبی هم می گرفتیم اما االن پول نفت مثل آن زمان ها 

نیست و از درآمد نفت کاسته ش��ده و دولت نمی تواند در این 
زمینه س��رمایه گذاری کند، ام��ا امروزه با تحول در س��اختار 
 ورزش کشور همه چیز متفاوت ش��ده و در اصفهان که باالی 
2 میلیون نفر جمعیت دارد همه چیز متحول شده است. حتی 
در شهرهای کوچک استان اصفهان، ورزش مدرن شده و دیگر 

ورزش های بومی محلی پاسخگوی نیازها نیست.
ذواالکتاف ادامه داد: اداره ورزش و جوانان گویی نفرین ش��ده 
اس��ت که افراد در آن دوام نمی آورند و نمی توانند کار کنند و 
پتانسیل ش��ان را به اجرا بگذارند؛ برخی ها قایقران یک قایق 
کوچک بودند، ولی سکان یک کش��تی بزرگ را به دست شان 

دادند. 
بگذارید مثالی بزن��م؛ زمانی که ذوب آهن و س��پاهان در اوج 
موفقیت بودند به ناگاه آذری و س��اکت برکنار شدند و عده ای 
می گفتند دوستان در تهران نشستند و گفتند تا وقتی این دو 
باش��گاه وجود دارند دیگر استقالل و پرس��پولیس نمی توانند 
 موفق باشند و به هرحال تصمیم بر آن ش��د که این دوباشگاه 
رو به نابود شدن پیش رود و رفته رفته بسیاری از رشته هایشان 

که در آسیا هم موفق بودند تعطیل شد.
وی با بیان این که مس��ووالن این دو باش��گاه که با استانداری 
در تماس نیستند و این وظیفه مدیرکل بوده که برود و از حق 
این دوباشگاه دفاع کند، ادامه داد: چه دلیلی داشت که این دو 

باشگاه موفق که در آسیا هم آقایی می کردند این گونه شوند؟ 
در کجای دنیا چنین اتفاقی رخ می دهد؟ بچه هایی که در آسیا 
و بعضا مس��ابقات جهانی می درخش��یدند االن چه بر سرشان 
آمده؟ ما هیچ جنب و جوشی ندیدیم تا این اتفاقات برای این 

دو باشگاه نیافتد.
این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره ب��ه ورزش��گاه نق��ش جهان 
تصریح ک��رد: به دلی��ل عدم تفک��ر کاف��ی و ب��دون مطالعه 
آمدن��د و نقش جهانی ک��ه کف��اف 40 هزار جمعی��ت را می 
داد تصمیم گرفته ش��د گسترش��ش دهند و ای��ن مصیبت را 
ب��ه اصفهان وارد کنن��د  و از 5 س��ال پیش که این ورزش��گاه 
تعطیل ش��د اگر این اتفاقات نیفتاده بود ش��اید تا 20 س��ال 
دیگر ه��م این ورزش��گاه نیاز اس��تان را تامی��ن می کرد، ولی 
 ب��ا بلندپروازی ه��ای بی خردانه تم��ام بودجه ورزش اس��تان
  ب��ه س��مت نق��ش جه��ان رف��ت و االن ه��م آن س��رمایه

 عظیم آن جا دارد هدر می رود.
وی با بیان این که باید توقعات عادالنه برآورده شود، ادامه داد: 
این زمین هایی که از کش��اورزان گرفته ش��د و بسیاری از این 
کشاورزان بینوا سرمایه ش��ان از دست رفت و هیچ سودی هم 
برای استان در پی نداشت آمدند و زمین هزاران نفر را گرفتند، 
ولی در نهایت چه سودی نصیب مردم شد؟ مطمئنا هیچ قصد 
و غرض��ی در کار نبوده، ام��ا فکرها به اندازه ای نب��وده که این 
برنامه ها به صورت عادالنه و براس��اس نیاز نسل حاضر و آینده  
 طراحی ش��ود و کمترین آسیب و بیشترین س��ود را به مردم 

بدهد.
وی با بیان این که این ش��رایط در ش��ان نظام، مردم و ش��هر 
اصفه��ان نیس��ت، گفت: کافی اس��ت س��ری به کش��ورهای 
 حوزه خلیج فارس بزنی��د تا بفهمید ورزش م��ا چه قدر عقب 

است. 
این استاد دانشگاه ادامه داد: بازهم می گویم این صحبت های 
من را حمل بر بی احترامی نکنید. کس��ی مثل دکتر خلیلیان 
قطعا پزش��کی خوب اس��ت و خواهد بود، ولی وقتی این فرد 
به عن��وان مدیرکل انتخاب ش��د اصال نمی دانس��ت که هیات 
ورزش��ی چیس��ت؟ مطالعه ای از س��اختار ورزش نداشت. ما 
این همه دانش��جوی فوق لیس��انس و دکت��رای تربیت بدنی 
تربیت می کنیم، پس برای کجا؟ اگر قرار است یک حقوقدان 
یا یک پزش��ک س��کان ورزش را به دس��ت گیرد، پ��س بهتر 
است دانش��کده تربیت بدنی را تعطیل کنیم. امیدوارم فردی 
 انتخاب ش��ود ک��ه بتوان��د ورزش اصفهان را ب��ه اوج قدرتش

 برساند.

اداره ورزش و جوانان گویی نفرین شده است

برخی قایق ران بودند ،اما ناخدای کشتی شدند
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 تعلل رضازاده
 در انتخاب سرمربی

سالن ها فقط برای 
هیات هایی خاص نباشد

برخالف اکثر فدراسیون ها که برنامه های خود را برای رویدادهای سال 2014 
از جمله بازی های آسیایی آغاز کرده اند، فدراسیون وزنه برداری هنوز در حال 
بررسی گزینه های مد نظرش برای انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگساالن است.

با آغاز س��ال 2014 میالدی نگاه اهالی ورزش جهان ب��ه رقابت های پیش رو 
جدی تر شده به ویژه ورزش��کاران قاره کهن که عالوه بر مسابقه های جهانی 
رشته های ورزشی خود رویدادی مهم به نام بازی های آسیایی را نیز پیش رو 
دارند.البته رضازاده همیشه اعالم کرده، هدف گذاری فدراسیون حضور موفق در 
بازی های آسیایی و مسابقه های جهانی 2014 است اما در عمل هنوز قدم از قدم 
برنداشته است. از طرفی رییس فدراسیون وزنه برداری در بعضی مصاحبه هایش 
که در آذرماه انجام داده بود، وعده آخر هفته را برای مشخص شدن سرمربی تیم 
ملی بزرگساالن داد اما آن آخر هفته ای که رضازاده وعده اش را می دهد معلوم 

نیست کی از راه می رسد.

دبیر هیات بوکس استان اصفهان گفت: انتظار داریم مدیرکل آینده، سالن ها  را 
در اختیار تنها هیات هایی خاص قرار ندهد تا رشته های مختلف ورزشی بتوانند 
درآمد آن را خرج هیات کنند.مهدی شفیعی اظهار داشت: هیات های ورزشی 
در سال جاری با مشکالت بسیاری از لحاظ بودجه مواجه بودند و انتظار داریم 
مدیرکل آینده ورزش و جوانان استان اصفهان حداقل یک سالن ورزشی را در 
اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم با اجاره ای که این س��الن را می دهیم هزینه های 
هیات را جبران کنیم.وی تصریح کرد: انتظار داریم مدیرکل آینده ،س��الن ها 
را در اختیار تنها هیات هایی خاص قرار ندهد تا رش��ته های مختلف ورزشی 
بتوانند درآمد آن را خرج هیات کنند.وی اذعان داش��ت: تمام این هزینه ها را 
رییس بوکس استان مومن زاده از هزینه شخصی پرداخت کرده است اما این 
هزینه کردن برای یک مدت خاص است و چنین روندی برای همیشه نمی تواند 

ادامه داشته باشد.

مسعود شجاعی گلزنی کرد
بازیکن ایرانی تیم فوتبال الس پالماس در دیدار مقابل مایورکا 
که با نتیجه تس��اوی2بر2 ب��ه پایان رس��ید، گلزنی کرد.الس 
پالماس با این تس��اوی با 30 امتیاز در جای��گاه پنجم جدول 

رده بندی لیگ دسته2 اسپانیا قرار گرفت.

لگدی که گران تمام می شود
در حالی که امی��ر قلعه نویی تاکید ک��رده بود در ص��ورت اثبات اعتراض 
غیرمتعارف برهانی پس از تعوی��ض، وی را اخراج خواهد کرد تصویری در 
این زمینه منتشر خواهد شد که ممکن است به حضور این مهاجم در جمع 

آبی پوشان پایان دهد.

رافائل نادال قهرمان تنیس آزاد قطر شد
مرد شماره یک تنیس جهان در دیدار نهایی رقابت های آزاد قطر 
بر حریف فرانسوی خود غلبه کرد و جام قهرمانی این تورنمنت 
را  برد.نادال پس از کسب نخستین قهرمانی خود در سال 2014 

گفت:با این برد خود را برای مسابقات ملبورن آماده کرده ام.

شش رکورد جاودانه برای مسی در 2014
مسی که در چهار سال اخیر به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب 
شده اس��ت رکوردهای زیادی را به نام خود ثبت کرده است. او در 
 سال 2014 می تواند با درخشش خود رکوردهای دیگر را هم از خود

 بر جای گذارد. س��ایت یورو اسپورت در گزارش��ی از شش رکورد 
رویایی که مس��ی می تواند در س��ال 2014 به نام خود ثبت کند 

نام برد.
1- بهترین گلزن تاریخ رقابت های لیگا:مسی تا االن با پیراهن 
بارسلونا 223 گل در رقابت های لیگا به ثمر رسانده است که آخرین 

گل آن در 28 سبتامبر سال 2013 برابر آلمریا بود. 
2- بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا :ستاره آرژانتینی بارسلونا 
تا االن 64 گل در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رسانده است که آخرین 
گل آن برابر میالن در شش��م نوامبر 2013 بود.مسی با زدن 8 گل 
دیگر می تواند رکورد رائول را پشت س��ر گذارد و به عنوان بهترین 

گلزن این رقابت ها انتخاب شود.
3- بهترین گلزن تاریخ بارس�لونا: مس��ی با پیراهن بارسلونا 
326 گل به ثمر رس��انده اس��ت. بهتری��ن گلزن تاریخ بارس��لونا 

پائول��و آلکانت��را اس��ت ک��ه 369 گل وارد دروازه حریف��ان کرده 
 اس��ت. مس��ی با رکورد بهترین گل��زن تاری��خ آبی-اناریه��ا تنها

 44 گل فاصله دارد.
4- بهترین گلزن جام جهانی: گرمو اس��تابلی و ماریو کیمپس 
دو بازیکن آرژانتینی هس��تند که عالوه بر قهرمانی در جام جهانی 
عنوان بهترین گلزن را به خود هم اختصاص داده اند. لیونل مسی این 
فرصت را دارد تا در جام جهانی 2014 برزیل عالوه بر قهرمان کردن 

آرژانتین به عنوان بهترین گلزن جام هم انتخاب شود.

5- بهترین گلزن تاریخ آرژانتین:مس��ی تا االن با پیراهن تیم 
ملی فوتبال آرژانتین 37 گل به ثمر رسانده است که آخرین بار آن 
برابر تیم ملی فوتبال پاراگوئه در انتخابی جام جهانی بود که دو گل 
به ثمر س��اند. بهترین گلزن ملی فوتبال آرژانتین باتیستوتا با زدن 
57 گل است. مسی در سال 2014 می تواند با زدن 21 گل رکورد 

باتیستوتا را پشت سر گذارد وبهترین گلزن تاریخ کشورش شود.
6- ورود به باشگاه صدتایی ها: مسی تا االن 79 بار با پیراهن تیم 
ملی فوتبال آرژانتین به میدان رفته است، این در حالی است که او 
26 سال بیشتر سن ندارد. مسی با انجام 21 بازی دیگر به باشگاه ها 

صد تایی ها راه خواهد یافت.

چند نما از زندگی لیونل مسی اسطوره فوتبال
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 توزیع سوخت زمستانی 
بین مدارس عشایری 

سرپرست اداره آموزش و پرورش عشایر چهارمحال و بختیاری از توزیع 
مقادیری پوشاک، لوازم التحریر، موکت و سوخت زمستانی بین مدارس 

عشایری کوچروی استان خبر داد.
میالد جلیل در نشست شورای آموزش��ی این شهرستان اظهار داشت: 
در بازدید از مدارس کوچروی استان، مقادیری پوشاک، لوازم التحریر، 
سوخت زمس��تانی و موکت برای رفاه فراگیران به منظور اقامه نماز در 

بین مدارس عشایری کوچرو توزیع شد.
وی افزود: کمک ب��ه وضعیت اقتصادی دانش آم��وزان و ایجاد انگیزه و 
روحیه خودباوری در بین فراگیران از اهداف اصلی اجرای این برنامه بود.

 تاالب بین المللی چغاخور و گندمان
 در بروجن یخ زد

رییس محافظت زیست شهرس��تان بروجن گفت: دو تاالب بین المللی 
چغاخور و گندمان در شهرس��تان بروجن پس از سال ها به دلیل شدت 
س��رما به صورت کامل یخ زده اس��ت.مرتضی منصوری اظهار داشت: 
به دلیل س��رمای هوا برخی از پرندگان مهاجر نظی��ر غازها، اردک ها و 
مرغابی س��انان از این دو تاالب مهاجرت ک��رده و پرندگان کمتری در 
کناره و سطح تاالب چغاخور و گندمان مش��اهده می شوند.وی افزود: 
در فصول مختلف سال به صورت میانگین 30 هزار قطعه پرنده مهاجر 
به  تاالب چغاخور مهاجرت می کند، که به علت  بارندگی امسال و زنده 
ش��دن این تاالب، بیش از یک صد هزار پرنده امسال به تاالب چغاخور 

مهاجرت کرده است.

امروز  هوای استان برفی است 
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: 
از امروز با ورود یک سامانه بارشی به آسمان استان، بارش برف را در اکثر 
نقاط استان شاهد خواهیم بود.معصومه نوروزی اظهارداشت: بر اساس 
نقشه پیش یابی، یک سامانه بارشی آس��مان چهارمحال و بختیاری را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد.وی افزود: با فعالیت این سامانه بارشی، بارش 
برف را در اکثر نقاط استان ش��اهد خواهیم بود.نوروزی با بیان این که 
این سامانه بارشی فردا  آسمان استان را ترک خواهد کرد، گفت: با ورود 
این سامانه بارشی در استان انتظار افزایش دما در نقاط مختلف استان 

را خواهیم داشت.

 ارسال 10 تن برنج
 به منطقه زلزله زده بستک

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: کمک های 
انسان دوس��تانه هالل احمر چهارمحال و بختیاری به منطقه زلزله زده 
بستک از توابع استان هرمزگان ارسال شد.محمد فروغی اظهار داشت: 
با توجه به اعالم نیاز جمعیت هالل احمر هرمزگان و آمادگی هالل احمر 
استان محموله کمک های مردمی این جمعیت به بستک اعزام شد.وی 
افزود: این محموله شامل 10 تن برنج و 150 بسته مواد غذایی یک ماهه 

است که برای مردم زلزله زده هرمزگان ارسال شده است.

اخبار کوتاه 

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرس��تان شهرکرد گفت: در حال حاضر دش��ت شهرکرد که شامل 
شهرهای وردنجان، چالشتر، شهرکرد، شهر کیان وفرخ شهر است باالترین میزان آمار اجرای سیستم 

آبیاری نوین را در سطح استان به خود اختصاص داده است.

7
ویژه

تدوین برنامه های کمیته قرآن 
ستاد دهه فجر 

مدیرکل تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری از تدوین 
برنامه های کمیته قرآن س��تاد دهه فجر این استان خبر داد.

حجت االسالم رحمت اهلل اروجی در نشس��ت کمیته قرآنی 
ستاد دهه فجر استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: 
کیفی سازی برنامه های قرآنی از اهداف اصلی کمیته قرآنی 

ستاد دهه فجر استان به شمار می رود.
وی با بیان این که قرآن و عترت نقش��ه راه اسالم و مسلمین 
در طول تاریخ است، گفت: هرگاه مسلمانان این دو حقیقت را 

کنار گذاشتند از راه اصلی منحرف شدند.
اروجی در ادامه با تاکید بر لزوم احیا و س��اماندهی جلسات 
سنتی قرآن در مساجد خاطرنش��ان کرد: احیا و ساماندهی 
این جلس��ات در دس��تور کار ق��رار دارد.مدیرکل س��ازمان 
تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری با اش��اره به نقش 
قرآن در انقالب اسالمی، گفت: روحیه استکبارستیزی امام 
خمینی)ره( برگرفته از درس عملی ایش��ان از قرآن بود.وی 
از تدوین برنامه های کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان خبر 
داد و افزود: برنامه های کمیته قرآن س��تاد دهه فجر استان 

تدوین شده است.
فعالیت ۳0 کمیته دهه فجر 

اس��المی  تبلیغ��ات  هماهنگ��ی  ش��ورای   ریی��س 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: 30 کمیت��ه دهه فجر انقالب 
اسالمی در استان فعال شده است.علی گرجی اظهارداشت: 
برای جشن ورود به سی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران در استان 30 کمیته فعالیت خود را آغاز کرده 
و برنامه های ارزش��ی و فاخری در ای��ن کمیته ها پیش بینی 
شده اس��ت.وی افزود: از 20 دی ماه رس��انه ها و مطبوعات 
کش��ور برنامه های خود را در راس��تای بزرگداشت پیروزی 
انقالب اس��المی آغاز ک��رده و انتظار م��ی رود مطبوعات و 
رسانه های اس��تان نیز اقدامات الزم را انجام دهند.گرجی با 
اشاره به برنامه های گرامیداشت سی و ششمین فجر انقالب 
اسالمی در استان، گفت: تالش شده تا محوریت برنامه های 
دهه فجر امسال بر اس��اس تبیین آرمان ها و اهداف انقالب 
 اسالمی باش��د.رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
چهارمح��ال و بختیاری تصری��ح کرد: برهمین اس��اس 10 
سخنرانی به مدت 10 شب با حضور شخصیت های کشوری 
در مرکز استان برای دهه فجر امسال پیش بینی شده است.

گرجی بر ضرورت تبیین دستاورهای انقالب اسالمی به ویژه 
در اس��تان های محروم تاکید کرد و افزود: رسالت رسانه ها و 

مطبوعات اطالع رسانی در همین رابطه است.

نشریات و هفته نامه هاي محلي چهارمحال و بختیاري هم اکنون با مشكالت مالي شدیدي روبه رو هستند و مشكالتي 
همچون پرداخت نشدن یارانه طي سال هاي گذشته؛ کم ش�دن آگهي ها؛ گران شدن کاغذ و... این نشریات را در 

یک قدمي تعطیلي قرار داده است.
به گزارش خبرنگار مهر؛ اس�تان چهارمحال و بختیاري اس�تاني کوچک در رش�ته کوه زاگرس اس�ت  و پیشینه 
 فرهنگي بسیار باالیي دارد. وجود فرهیختگان و ش�عراي بزرگ؛ وجود فارغ التحصیالن دانشگاهي بسیار؛ وجود 
 کتیبه هاي تاریخي و... بیانگر فرهنگ باالي استان چهار محال و بختیاري در کشور است که این استان را در بسیاري از

 شاخص هاي فرهنگي داراي رتبه کرده است.

طي آمار منتشر شده از معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد در سایت 
سمان؛ از مجموع دو هزار و 986 نش��ریه دارای مجوز تعداد 101 
نش��ریه به صورت روزنامه، 206 هفته نام��ه، 147 دوهفته نامه، 
847 ماهنامه، 161 دو ماهنامه، یک ه��زار و 251 فصلنامه، 234 
دو فصلنامه، 26 س��النامه، چهار نش��ریه به صورت دو شماره در 
هفته،چهار نشریه به صورت سه شماره در هفته و پنج نشریه به صور 

دیگر منتشر می شود.
در آمار مطبوعات و نش��ریات اس��تان ه��ا؛ اس��تان چهارمحال و 
بختی��اري ب��ا 48 نش��ریه دارای مج��وز و 19 نش��ریه در ح��ال 
 انتش��ار، رتبه 23 در فراواني مجوز انتش��ار نش��ریه را درکش��ور 

دارد.
بررس��ي هاي نش��ان مي دهد تعداد نش��ریه هاي در حال چاپ 
 کمتر از این تعداد اس��ت و مشکالت بس��یاري گریبان نشریات و

 هفته نامه هاي محلي استان را گرفته است.

مش�كالت مالي مهمترین مش�كل نش�ریات محلي 
چهارمحال و بختیاري

  یک��ي از فع��االن در نش��ریات و هفت��ه نام��ه ه��اي اس��تان 
چهارمحال و بختی��اري در این خصوص  اظهار داش��ت: اس��تان 
چهارمحال و بختیاري استاني فرهنگي اس��ت و مردم این استان 
احترام بسیاري براي خبرنگاران و مسووالن و فعاالن و نشریات و 

خبرگزاري ها استان چهارمحال و بختیاري قایل هستند.
حس��ین عس��گري ادامه داد: هم اکنون هفته نامه هاي اس��تان 
چهارمحال و بختیاري مش��کالت بس��یاري دارند که بیشتر این 

مشکالت در حوزه مالي مطرح است. 

ادارات قیمت واقعي آگهي را نمي پردازند
وي ادامه داد: در استان هاي صنعتي نشریات مي توانند با گرفتن 
آگهي تبلیغاتی بسیاري از هزینه هاي خود را پرداخت کنند و سرپا 

بمانند؛ این در حالي اس��ت که در اس��تان چهارمحال و بختیاري 
درآمد ها و حمایت ها بسیار کم است و نشریه با وجود گراني هاي 
بس��یار در چاپ؛ کاغذ و... نمي توانند حداق��ل هزینه هاي خود را 

تامین کنند.
سرپرس��ت روزنامه تابناک در اس��تان گفت: بس��یاري از ادارات 
قیمت واقعي آگهي را نمي پردازند و همچنین از گرفتن اشتراک 
خودداري مي کنند و این موارد اگرچه به نظر نمي آید اما اگر این 
موارد رعایت شود تاثیر بسیار  زیادی در فعال بودن یک نشریه دارد.

عسگري اذعان داشت: حمایت ها باید از مطبوعات محلي و هفته 
نامه ها بیشتر شود چرا که نشریات یک قدرت مهم در استان براي 
توسعه بیشتر به شمار مي روند.وي ادامه داد: بسیاري از موفقیت ها 
و رشد و توسعه استان هاي کشور در گرو داشتن قدرت مطبوعاتي 
و رسانه هاي آن استان ها به دست آمده است و باید در استان این 

مهم مورد توجه قرار گیرد .

پرداخت نشدن یارانه مطبوعات محلي
رییس خانه مطبوع��ات اس��تان چهارمحال و بختی��اري در این 
خصوص  گفت: مطبوعات محلي و رسانه ها از طریق ایفاي نقش 
نقد منصفانه و انعکاس ضعف ها و کاستي ها و بیان راهکارها نقش 
باالي در توسعه همه جانبه یک منطقه دارند.طهمورث فتاحي ادامه 
داد: مطبوعات و رسانه ها فرهنگ جامعه را تقویت و اتحاد اقوام و 
 جامعه را مس��تحکم تر مي کنند و مطبوعات خادمان واقعي ملت

 هستند.
 وي با اشاره به این که اس��تان چهارمحال و بختیاري داراي حدود 
42 نشریه است؛ ادامه داد: استان داراي نمایندگي هفت خبرگزاري 
 و 120 خبرنگار به صورت رس��مي و پاره وقت است.وي با اشاره به

 ای��ن ک��ه هفت��ه نام��ه ه��اي اس��تان چهارمح��ال و بختیاري 
 داراي مش��کالت بس��یاري هس��تند؛ بیان کرد: نش��ریات محلي

 چهارمحال و بختیاري با سیلي صورت خود را سرخ نگه داشته اند. 
رییس خانه مطبوعات استان چهارمحال و بختیاري با اشاره به این 
که طي چند سال گذش��ته یارانه مطبوعات استان پرداخت نشده 
است؛ اظهار داش��ت: یارانه مطبوعات اس��تان که به صورت قطره 
چکاني در فعال بودن و انتشار منظم عمل مي کرد به نشریات داده 
نشده است و این مهم به نظر مي رسد به مشکل مطبوعات محلي با 

استاندار سابق مربوط باشد.
وي با اش��اره به این که هفته نامه ها و نشریات محلي چهارمحال 
و بختیاري با مش��کل اقتصادي روبه رو هس��تند؛ یادآور ش��د: با 
توجه به وضعیت اعتباري استان بس��یاري از ادارات حق اشتراک 
 خود را نپرداخته اند و این مهم مشکالت بس��یاري را ایجاد کرده

 است.
وي با اشاره به جلسه اعضاي خانه مطبوعات استان با استاندار جدید 
استان؛ یادآور شد: مش��کالت مهم مطبوعات و خبرنگاران استان 
براي استاندار جدید بیان شده اس��ت و وی که خود یک فرهنگي 
بوده سخنان سازنده براي بهبود وضعیت مطبوعات گفته و از تالش 

براي رفع مشکالت در این حوزه خبر داد.

مطبوعات محلی با سیلی صورت خود را سرخ می کنند

نشریات استان در یک قدمی تعطیلی

دشت شهرکرد پیشرو در آبیاری نوین

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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آگهي فقدان سند مالكيت

965 نظر به اينكه ورثه آقاي محمدحسن اختر فرزند محمد باستناد دو برگ 
هويت  كه  مربوطه  مالياتي   19 وفرم  حصروراثت  وگواهي  استشهادمحلي 
دانگ  يك  مالكيت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود 
بخش  اصلي  يك  درابنيه  واقع   2455 شماره  خانه  يكباب  ازششدانگ  مشاع 
يك ثبتي شهرضاشده كه سنددودانگ ونيم مشاع ازششدانگ ذيل ثبت 4548 
صفحه 360 دفتر 50 بنام وي ثبت گرديده كه نامبرده بموجب سند 25484 – 
30 / 5 / 41 دفتر3 شهرضاتمامت يك ونيم دانگ ازمالكيت خودرابه فرنگيس 
صدورسندمالكيت  اخترتقاضاي  محمدحسن  ورثه  اينك  داده  انتقال  ترابي 
المثني نموده اندكه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي 
كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي 
باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 
نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله 
ويك  تنظيم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  مجلس  صورت 
نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير 

محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت

دو  باارائه  ابراهيم  فرزند  آبادي  نجف  كارشناس  نصرت  اينكه  به  نظر   966
برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود 
شدن سند مالكيت ششدانگ پالك  5931 / 2 واقع دربخش يك ثبتي شهرضا 
شده كه سندمذكور ذيل ثبت 31680 درصفحه 136دفتر227 بنام محمدعلي 
ستوده صادرگرديده سپس بموجب سندرسمي 95561 – 9 / 5 / 81 دفتريك 
شهرضابه نصرت كارشناس نجف آبادي انتقال گرديده كه بموجب نامه 4183 
– 12 / 2 / 83 شعبه سوم دادگاه شهرضا بازداشت مي باشد اينك نامبرده 
120آئين  ماده  دراجراي  لذا  است  نموده  المثني  صدورسندمالكيت  تقاضاي 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به 
ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود 
سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار 
اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
در  نرسدويا  اعتراضي  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نمايد  تسليم  معامله  سند  يا 

صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
ارائه دهنده  به  المثني واصل سند  به متقاضي  آن  تنظيم ويك نسخه  نسخه 

مسترد مي گردد.    ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت 
960 شماره 103/92/2371/24آقای رضا فتحی فرزند عبدالكريم باستناد يك 
برگ اشتهاديه محلی كه هويت و امضاء مشهود رسما گواهی شده و مدعی 
است كه سند مالكيت تمامت ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 2598 فرعی 
از يازده اصلی  واقع در وزوان  بخش ثبتی ميمه  كه در صفحه 58 و 56 دفتر 
23 امالك ذيل شماره 4125 به نام قربانعلی بنيادی فرزند مصطفی و خانم 
بزرگ باتقوا فرزند رمضانعلی هر كدام نسبت به سه دانگ مشاع ثبت و صادر 
و تسليم گرديده و به موجب سند رسمی شماره 19541 مورخ 1370/05/23 
دفتر خانه24جوشقان به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری انجام نشده 
 24 خانه  1370/05/23دفتر  مورخ   19543 19542و  رهنی  اسناد  بموجب 
اثاثيه منزل  بعلت جابجايی  ايران مرهون است كه  بانك ملی   نزد  جوشقان 
است طبق  نموده،  المثنی  مالكيت  است چون درخواست سند  گرديده  مفقود 
تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه 

هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به 
آن و يا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز 
به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت 

و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالكيت مرقوم صادر 
 و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف 11137 حسين نوروز – رئيس ثبت 

ميمه  

اجرائيه
بايگانی: 9201032/2  962 شماره پرونده: 9204002004000384/1 شماره 
شماره ابالغيه: 139205102004003099 بدينوسيله به مهری عطايی ساكن 
اصفهان خيابان مشتاق دوم خيابان مهر آباد فرعی سوم شرقی انتهای فرعی 
پالك 20-22و خانم مسعوده آقا ابراهيميان فاقد آدرس در متن سند بدهكاران 
پرونده كالسه 9201032 كه به موجب سند رهنی 135136 – 83/12/15 به 

بانك پارسيان شعبه دكتر محسن نوربخش اصفهان مبلغ 820000000 ريال 
تا  خسارت  ريال    1264947427 و  سود  ريال   201450411 و  طلب   اصل 
انضمام حق  به  بانك 853541 ريال  تا وصول كل طلب  92/5/13 و روزانه 
الوكاله بدهكار می باشيد  كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
برابر  كه  صادر  اجرائيه  قانونی   تشريفات  از  پس  نموده  اجرائيه  صدور 
نگرديده  واقع  شناسايی  مورد  ابالغ  جهت  شما  آدرس  ابالغ  مامور  گزارش 
است ، لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاريخ انتشار  اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اينصورت بدون 
انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق ماده واحد اصالح ماده 34 قانون از 
طريق ارزيابی و مزايده عليه شما ) مورد وثيقه ششدانگ پالكهای 24/1231 
بخش 14 اصفهان و 15182/5749 بخش 5 اصفهان ( تعقيب خواهد شد . م 

الف: 11536 اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

اجرائيه
بايگانی: 9001251/2  پرونده: 9000400200400438/1 شماره  961 شماره 
شماره ابالغيه: 139205102004003022 راجع به ششدانگ آپارتمان ) طبقه 
اصفهان سند رهنی 117483- ثبت   5 زير زمين 60-( پالك 1627/8 بخش 
مبلغ  به  دادگستری  كارشناس رسمی  توسط  اصفهان  يك  دفتر   82/11/26

954600000 ريال متعلق به آقای كيهان دهقانی چم پيری ) ساكن اصفهان 
گزارش  برابر  كه  پالك256  مهرداد  بست  بن  دنارت  كوچه  سيمين  خيابان 
مامور ابالغ شناسايی نگرديده ايد ( كه در مقابل طلب بانك سپه شعبه شهيد 
نبوی اصفهان ارزيابی گرديده است برابر ماده 101 آئين نامه اجرائی بشما 
اخطار می شود كه پس از انتشار اين اخطار به فاصله 5 روز چنانچه اعتراض 
داريد اعتراض خود را به ضميمه مبلغ يك ميليون ريال هزينه جهت تجديد 
به اجرای ثبت اصفهان واقع در هشت  ) پرونده كالسه 9001251(  ارزيابی 
بهشت شرقی چهارراه حمزه واريز در غير اينصورت به همان قيمت آگهی 
خواهد شد . اين آگهی در يك نوبت چاپ و اقدام بعدی مزايده مورد وثيقه 
می باشد . م الف: 11275 اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تغييرات 
963 شماره : 4079/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت  بازرگانی سپهر روشن  
اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت 49613 وشناسه ملی 10260679879 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/09/03 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد 1- شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و خانم 
راضيه صالحی رباطی برای مدت يكسال به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد 
. نشانی محل تصفيه اصفهان : چهار باغ باال – نظر شرقی – ساختمان مليكا 
تلفن 09391410573  كدپستی 8173774311-   –  11 واحد   – طبقه سوم   –
می باشد . . در تاريخ 1392/09/26 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غير 

تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئيس اداره 
ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
964 شماره : 4028/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت پاالر اسگالش سهامی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   43225 ثبت  شماره  به  خاص 
ساليانه و هئيت مديره مورخ 1392/06/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد :1- آقای 
شهريار علی دادی شمس آبادی به عنوان بازرس اصلی ، آقای كورش علی 
دادی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت يك سال مالی انتخاب گرديدند 
.2- روزنامه كثير االنتشار زاينده رود جهت نشر آگهی های شركت انتخاب 
شدند  3- اعضا ء هئيت مديره به قرار ذيل می باشند : خانم شيرين امامی 
تاريخ  زادتا  نيك  علی  محمد  آقای  و  كوپائی  كبيری  فاتح  آقای  و  موسوی 
1394/6/15- 4-سمت اعضاء هئيت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند : خانم 
كبيری  فاتح  آقای  و  مديره  هئيت  رئيس  سمت  به  موسوی   امامی  شيرين 
كوپائی به سمت نائب رئيس هئيت مديره و آقای محمد علی نيك زاد به سمت 
عضو هئيت مديره و آقای محمد علی نيك زاد  به سمت مدير عامل . 5- كليه 
اوراق و اسناد مالی تعهدات شركت  با امضای مدير عامل منفردا  همراه با 
مهر شركت  معتبر می باشد  ظمنا مدير عامل مجری مصوبات هيئت مديره 
غير  موسسات  و  ثبت شركتها  دفتر  ذيل   1392/09/24 تاريخ  در  باشد.  می 
تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئيس اداره 

ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغييرات 
بازرگانی  گروه  شركت  تغييرات  آگهی   92/103 4031/ت   : شماره   973
ثبت 48390 و شناسه ملی  به شماره  آيندگان سهامی خاص  ستاره طاليی 
10260666035 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه و فوق 
آقای حجت كافی   -1: اتخاذ شد  العاده  مورخ 1392/09/18 تصميمات ذيل 
عنوان  به  راستی   اله  امير فضل  آقای   ، اصلی  بازرس  عنوان  به  موسوی  
.2- روزنامه  گرديدند  انتخاب  مالی  برای مدت يك سال  البدل  علی  بازرس 
 -3 انتخاب شدند   های شركت  آگهی  نشر  رود جهت  زاينده  االنتشار  كثير 
كليه سرمايه تعهدی شركت به مبلغ 650/000 ريال طی گواهی شماره 896 
صاحبان  توسط  اصفهان  فلزی  پل  شعبه  ملی  بانك   1392/09/18 مورخ 
سهام پرداخت گرديده است .4- تراز نامه و حساب های سود و زيان سال 
واحد  در  شركت  محل   -5. رسيد  تصويب  به   1391/12/30 به  منتهی  مالی 
 – حد فاصل پل وحيد  پل مارنان   – ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان 
خيابان قدسی- ساختمان سپاهان – واحد4- كد پستی 8185677375- تلفن 
03112378483 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
غير  موسسات  و  شركتها  ثبت  دفتر  ذيل   1392/09/24 تاريخ  در    . گرديد 
تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئيس اداره 

ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
974 شماره : 3994/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت  موژان سما پارسيان 
سهامی خاص به شماره ثبت 47056 وشناسه ملی 10260651644 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/09/15 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد 1- كليه سرمايه تعهدی شركت به مبلغ 650000 ريال طی گواهی 
انقالب  ميدان  شعبه  صادرات  بانك   1392/09/14 مورخ   1500/376 شماره 
ذيل  تاريخ 1392/09/23  در   . است  پرداخت گرديده  توسط صاحبان سهام 
دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار 
ثبتی  ثبت شركتها و موسسات واحد  اداره  رئيس   – آذری  . منصور  گرفت 

اصفهان 

تغييرات 
متالورژی  صنايع  شركت  تغييرات  آگهی   92/103 4010/ت   : شماره   975
سرآمد صنعت اصفهان  سهامی خاص به شماره ثبت 50163 وشناسه ملی 

مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260686340
1392/09/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد 1- نشانی شركت از استان اصفهان 
استان  جديد  نشانی  به  آباد  نجف  واحد  اصفهان  استان  به  اصفهان  واحد 
اصفهان شهر نجف آباد – شهرك صنعتی نجف آباد 2 – خيابان ابوريحان 
تلفن   –  8585166158 پستی  كد   – هشتم  پالك   – هشتم  فرعی   – بيرونی 
09131650725 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
غير  موسسات  و  شركتها  ثبت  دفتر  ذيل   1392/09/23 تاريخ  در   . گرديد  
تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئيس اداره 

ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس 

976 شماره : 103/2635ث/92 آگهی  تاسيس موسسه حقوقی ره جويان عدالت 
اصفهان موسسه فوق درتاريخ 1392/09/23 تحت شماره 3945 و شناسه ملی 
10260702050 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1392/09/23 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكيمل گرديده و خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع موسسه : ثبت موضوع فعاليت 
ذيل به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد –ارائه كليه خدمات حقوقی 
به استثنای مواردی كه در انحصار وكالی دادگستری ميباشد – با كسب مجوز 
از مراجع ذيصالح . 2- مدت موسسه : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز 
اصلی موسسه : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان رباط اول – جنب 
بانك صادرات – كوچه الله – مجتمع شاديها – طبقه اول – واحد اول – كد پستی 
8139877555 ، 4- سرمايه موسسه : مبلغ 1000000 ريال می باشد . 5-  اولين 
مديران موسسه1-5- آقای عبدالرحيم شيرانی سرمازه  به سمت رئيس هئيت 
مديره 2-5- آقای علی همتيان اصطهباناتی  به سمت عضو هيئت مديره 5-3- 
نامحدودانتخاب  مدت  به  عامل  مدير  سمت  به  اصطهباناتی  همتيان  علی  آقای 
گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت از 
قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی  با امضای مدير عامل و 
رئيس هئيت مديره همراه با مهر شركت معتبر ميباشد 7- اختيارات مدير عامل 
ثبتی اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد  رئيس   –  : طبق اساسنامه آذری 

 اصفهان 

تاسيس 
977 شماره : 103/2634ث/92 آگهی تاسيس شركت مشاوره ای فنی و مهندسی 
فانوس فصل سبز با مسئوليت محدود شركت فوق درتاريخ 1392/09/23 تحت 
ثبت رسيده و  به  اداره  اين  شماره 51540 و شناسه ملی 10260702045 در 
خالصه  و  گرديده  تكيمل  دفاتر  ذيل  امضاء  لحاظ  از   1392/09/23 تاريخ  در 
آگهی  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زير  به شرح  آن  شركتنامه 
می شود . 1- موضوع شركت : ثبت موضوع فعاليت ذيل به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نميباشد – كليه امور مربوط به بخش كشاورزی از جمله مشاوره 
موسسات  از  تسهيالت  و  وام  اخذ   – كشاورزی  های  انجام طرح  و  نظارت   –
مالی و اعتباری و بانكهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شركت 
انجام كليه فعاليتهای  – شركت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی – 
صادرات و واردات  توليد تهيه و توزيع –  بازرگانی از قبيل خريد و فروش – 
كليه كاالهای مجاز بازرگانی – امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور 
: از تاريخ ثبت به  . 2- مدت شركت  پس از كسب مجوز از مراجع ذيصالح   –
مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
خيابان شهيد درستكار- بن بست عابدی پالك 60-    كد  خيابان دشتستان – 
پستی 8199688446 تلفن 03112502388، 4- سرمايه شركت : مبلغ 1000000 
ريال می باشد . 5-  اولين مديران شركت1-5- آقای مهدی اراده شاهی پائين 
دروازه به سمت رئيس هئيت مديره 2-5- آقای مهدی اراده شاهی پائين دروازه 
به سمت مدير عامل به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : 
كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای مدير عامل همراه با مهر 
شركت معتبر ميباشد 7- اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه آذری – رئيس 

اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



تازه های بازار

 بازار فن��اوری ه��ای دیجیت��ال ممل��و اس��ت از کااله��ای متنوع
 با قابلیت های جدید که ویترین های فروش��گاه ه��ای دیجیتال را 
 مزین کرده ان��د و با وجود عالقه ایرانی ها به اس��تفاده از جدیدترین

 فناوری های کاربردی، به نظر می رسد این کاالها به زودی جای خود 
را در میان دیگر کاالهای بازار دیجیت��ال بازکنند و پس از آن نیز در 

دستان دوستداران تکنولوژی قرار گیرند. 

دوربین های هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت
دوربین های دیجیت��ال از جمله کاالهای پرطرفدار بازار هس��تند و 
تقریبا در تمامی فصل سال رونق خود را از دست نمی دهند؛ گشتی 
در بازار دیجیتال از ورود دوربین های هوشمند جدید به بازار حکایت 

دارد.
کمپانی سامس��ونگ دوربین های هوشمند ارتقا یافته خود که اولین 
سری محصوالت مبتنی بر فناوری جدید همگرایی دیجیتال هستند 
)WB250F/WB200F، WB800F، WB30F، DV150F و 

ST150F( را راهی بازار ایران کرد.
این گ��روه از دوربین های هوش��مند از قابلیت اتصال ب��ه اینترنت و 
فناوری وای فای برخوردارهستند؛ این قابلیت به کاربران این توانایی 
را می دهد که عکس های مورد عالقه خود را بالفاصله بعد از گرفتن، 
آپلود و به معنای واقعی از کاربردهای یک دوربین هوشمند استفاده 
کنند و نیز به دس��تگاه های متصل ش��ده این قابلیت را می دهد که 
بدون نیاز به کامپیوتر یا تبلت یا هر ابزار واس��طه دیگر و تنها با یک 
کلیک روی دوربین، عکس ها را به اشتراک بگذارد. همچنین کاربران 
موبایل های هوشمند، با اس��تفاده از صفحه نمایش لمسی و بزرگ تر 
گوشی های هوش��مند خود راحت تر می توانند عکس ها را ویرایش و 

خیلی سریع تر آپلود کند.
AutoShare نی��ز یک��ی از قابلیت های این دوربین هاس��ت که به 
کاربر این امکان را می دهد تا به محض گرفتن عکس، از طریق ارتباط 
وای فای آن را به تلفن هوشمند خود فرستاده و در آن ذخیره کنند. 
این ویژگی که امکان پشتیبان گرفتن و به اشتراک گذاشتن لحظات 
خاص را مهیا می کند، خیلی زود و دقیقا بعد از نصب، جزو ویژگی های 

اصلی و اولیه دوربین می شود.
با اس��تفاده از اپلیکیش��ن Smart Camera کارب��ران تلفن های 
هوش��مند مبتنی بر سیس��تم عامل iOS و اندروی��د می توانند این 
اپلیکیشن را روی تلفن ش��ان دانلود کرده و س��پس با دوربین های 
هوش��مند موجود از طریق وای ف��ای، دوربین هوش��مند را کنترل 
 کنن��د، از عکس ه��ا پش��تیبان بگیرن��د و آن ه��ا را ب��ه اش��تراک 

بگذارند.
- دوربی��ن  م��دل WB250F تصاویر را ب��ا زوم 18 براب��ر و 14/2 
مگاپیکس��ل ثبت می کند. این دوربین با طراحی کالس��یک، مجهز 
به صفحه لمس هیبریدی شامل یک نمایشگر لمسی LED و کلید 
ناوبری با قابلیت 5 جهت است که به کاربر امکان می دهد نحوه کنترل 

دوربین خود را به دلخواه تنظیم کند.
- دوربی��ن WB800F نی��ز ی��ک دوربین کالس��یک ب��ا قابلیت 
 زوم طوالن��ی م��دت و زوم 21 برابری ن��وری و 16/3 مگاپیکس��لی

 BSI CMOS است که برای عکاسی در نور کم طراحی شده و دارای 
یک کنترل هیبریدی است که به عکاس این حق انتخاب را می دهد 
که از بین کنترل نمایشگر لمسی و کنترل ناوبری پنج جهته یکی را 

برای کنترل دوربین انتخاب کند.
 - مدل دوربی��ن WB30F ی��ک دوربین مینی اس��ت ک��ه دارای 
توانایی هایی چ��ون زوم اپتیکال 10 برابری و لن��ز واید 24mm و 
بدنه ای بس��یار نازک با ضخام��ت تنها 17mm اس��ت؛ تکنولوژی 
 عکاس��ی Megapixel 16/2 ، DV150، سنس��ور CCD، لن��ز

 25mm F2.5 و اپتی��کال زوم 5x از دیگر ویژگ��ی های این مدل 
محسوب می شود.

- دوربی��ن ST150F برای عکاس��ان آماتور به بازار آم��ده و دارای 
اپتیکال زوم 5x و16/2 مگاپیکسل و سنسور CCD است که اتصال 
وای فای این دوربین، به کاربر امکان می دهد عکس ها را در لحظه روی 

سایت های اجتماعی آپلود کنند.

ورود مینی مادربرد به بازار دیجیتال
 Z87I Gaming با ن��ام msi مادربرد جدید گیمین��گ کمپانی
 و مبتنی بر چیپس��ت قدرتمن��د Z87 کمپانی اینت��ل نیز در جمع

 تازه واردها قرار دارد. این محصول دارای سوکت LGA 1150 است 
و از پردازنده های پرقدرت معماری Haswell پشتیبانی می کند.

این مین��ی مادرب��رد تح��ت اس��تاندارد Mini ITX و از خانواده 
مادربرده��ای گیمین��گ به ش��مار می ش��ود ک��ه دارای امکاناتی 
 Wifi ب��ا پش��تیبانی از Killer E2200 همچ��ون ش��بکه
 و کارت ص��دا ب��ا پش��تیبانی از Audio Boost جهت اس��تفاده 
گیمرها اس��ت. با توجه به ابعاد بس��یار کوچک، این مادربورد دارای 
تنها دو اس��الت حافظه با پش��تیبانی حافظه ه��ای DDR3 و یک 
اسالت PCI Express x16 نسل سوم جهت استفاده از کارت های 
گرافیکی پرقدرت است. قطعات استاندارد Military Class IV و 
مدار تغذیه قدرتمند باعث می شود این محصول با وجود ابعاد کوچک 
دارای پایداری مناس��ب بوده و مشکلی در پش��تیبانی از قوی ترین 

پردازنده ها نداشته باشد.
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دانستنی 

فناوری

کشتی های بدون سرنش��ین به زودی و با هدف صرفه جویی 
در هزینه و ارتقای ایمنی در دریا، به آب انداخته می شوند.

 محقق��ان اروپای��ی طرح هایی ارای��ه داده اند که بر اس��اس 
آن ها، ناخداها برای کنترل از راه دور همزمان ده ها کشتی، 
در س��احل می مانند.ای��ن امر نه تنه��ا به کاه��ش هزینه ها 
می انجامد، بلکه کشتی ها را کارآمدتر و ایمن تر کرده و خطر 
دزدان دریای��ی را کاهش می دهد.کش��تی های بدون خدمه 
می توانند در مقابل، کشتی را با گاز پر کنند؛ با این عمل، هر 
فردی که بدون اجازه قبلی وارد کشتی شود، بیهوش می شود.
 اس��کار لوان��در، ریی��س بخ��ش ن��وآوری دریایی ش��رکت

 رولز-رویس، بر این باور است کش��تی های بدون سرنشین، 
هزینه های انس��انی را که 10 تا 30 درص��د هزینه عملیاتی 
را تش��کیل می دهند، کاه��ش می دهند.وی معتقد اس��ت 
بدون خدمه، نیازی به سیس��تم های بحران��ی مانند تخلیه 

فاضالب نیست و این موضوع منجر به سبک ترشدن کشتی 
و صرفه جویی در سوخت می ش��ود.این پروژه تحقیقاتی که 

 Munin ،کمیس��یون اروپایی بودجه آن را تامین می کند
نام دارد و بر اساس مطالعات آن، س��ه چهارم سوانح دریایی 
به دلیل اشتباهات انسانی رخ می دهد که بخش مهمی از این 
خطاها ناشی از خس��تگی است.فناوری کش��تی های بدون 
خدمه، مسوولیت های خس��ته کننده مانند چشم دوختن به 
دریا را حذف می کند.فناوری طراحی چنین س��امانه هایی از 
پیش وجود دارد و درحال حاضر کشتی های بدون سرنشین 
در دریا و در ش��کل پهپادها و سامانه های کوچک برای انجام 
عملیات نظام��ی و همچنی��ن عملیات تحقیقات��ی فعالیت 
می کنند.ماهواره های ارتباطی جهان��ی، توانایی ارایه پهنای 
باند کافی برای راهبری از راه دور این کشتی ها را با استفاده 
از رادارهای آنبورد و دوربین ها در اختیار دارند.این کشتی ها 
همچنین با اس��تفاده از فناوری جی پ��ی اس و دوربین های 

آنبوردشان به طور خودکار حرکت می کنند.

محقق جوان ایران��ی طی تحقیقات خود با تبیی��ن دیدگاه های 
ابن سینا در خصوص س��کته و تطبیق آن با دانش امروز، موفق 
به استخراج فهرست 21 گیاه دارویی از کتاب »قانون« حکیم و 
دانشمند به نام ایرانی، برای بررسی و به کارگیری آ ن ها در فرآیند 
پیشگیری و درمان سکته ش��د.به گزارش ایسنا، طب سنتی و از 
جمله کتاب »قانون« به عنوان یکی از مراجع جهانی طب سنتی، 
ظرفیتی ناب برای طب امروز به شمار می رود و محققان امیدوارند 
که با شناس��ایی این ظرفیت ها گام های جدیدی در پیشگیری و 
درمان بیماری ها با تکیه بر دانش بومی بردارند.در همین راستا، 
دکتر آرمان زرگران، دستیار تخصصی داروسازی سنتی دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز طرح تحقیقاتی خود با عنوان »کنترل سکته 
مطابق توصیف ابن س��ینا در کتاب قانون« را با هدف شناسایی 
پتانس��یل های درمانی این مرجع در حوزه پیش��گیری و درمان 
سکته و به کارگیری آن در سیستم دارویی و پزشکی امروز انجام 
داده اس��ت.این محقق گفت: هدف از انجام این پژوهش پایه ای، 
ایجاد بستری برای شناسایی و اس��تفاده از گیاهان دارویی و نیز 
راهکارهای جدید پیشگیری و درمان سکته بر پایه طب سنتی و 
کتاب قانون ابن سینا بوده است.وی افزود: مطالعه هشت ماهه ما 
به استخراج فهرستی از 23 گیاه دارویی بر اساس داده های کتاب 
»قانون« در زمینه پیشگیری و درمان سکته، در کنار تبیین دانش 
ابن سینا در این حوزه، تعریف، تش��خیص و علت شناسی وی از 

سکته و مقایس��ه آن با دانش امروز انجامید و بررسی های انجام 
شده نش��ان داد از این مجموع، 21 گیاه احتماال قابلیت استفاده 
در فرآیند تولید داروهای جدید پیش��گیری و درمان س��کته را 
دارند و می توانند گزینه های پیشنهادی مناسبی جهت مطالعات 
فارماسیوتیکی و بالینی آینده باشند.دکتر زرگران، درباره شیوه 
استخراج این فهرست گفت: ابن سینا در کتاب قانون، راهکارهایی 
را در مورد کاهش خطر س��کته، پیش��گیری از آن، درمان فوری 
و کاهش عوارض به جای مانده از س��کته  ارایه ک��رده که در این 
تحقیق،  ما نخس��ت این راهکارها را طبقه بندی ک��رده و پس از 
جمع بندی، موفق به استخراج فهرست 23 گیاه دارویی و تایید 
21 گیاه از این مجموع برای مطالعات پژوهش��ی آینده در تولید 
داروهای مرتبط با سکته ش��دیم.وی گفت: پس از استخراج این 

فهرس��ت، نام این گیاهان با منابع گذشته و کتب مرجع امروزی 
گیاهان دارویی مطابقت داده شده و مکانیزم های عمل احتمالی 
آن ها در کنترل و درمان س��کته با توجه ب��ه یافته های امروزی 
بررسی ش��دند. در نهایت لیست پیش��نهادی از گیاهان دارویی 
با پتانس��یل الزم جهت مطالعات بالینی و آزمایش��گاهی آینده 
 ارایه شد.این متخصص داروس��ازی سنتی، با اش��اره به این که 
80 درصد مرگ و میر ناش��ی از س��کته در کش��ورهای در حال 
توسعه رخ می دهد، بر استفاده از دانش بومی برای تولید داروهای 
پیشگیری و درمان سکته بنا بر تاکیدات سازمان بهداشت جهانی 
مبنی بر اس��تفاده از طب مکمل و دانش بومی در کنار پزش��کی 
نوین، خاطرنشان کرد: کتاب قانون ابن سینا، یک ظرف عالی برای 
شناسایی راهکارهای جدید درمانی سکته است.وی افزود: تا کنون 
در کشور مطالعه  جامعی در حوزه طب سنتی ایران و به ویژه قانون 
ابن سینا که راهکارهای دارویی در زمینه سکته ارایه کرده باشد، 
در هیچ مجله مهم جهانی به چاپ نرسیده و بررسی های یک ساله 
ما نشان داد که این تحقیق برای اولین بار در کشور انجام می شود.

دکتر زرگران، عمده مشکل استفاده از گیاهان دارویی در صنعت 
را عدم ارتباط مناس��ب صنعت و دانشگاه دانس��ت و گفت: این 
درحالی اس��ت که در جهان، تولی��د و پژوهش علم��ی بر روی 
 داروها به پژوهش��کده ها و دانشگاه ها از س��وی صنایع سفارش

 داده می شوند.

کشتی های بدون سرنشین راهی دریاها می شوند

استخراج 21 گیاه دارویی برای مطالعات درمان و کنترل سکته

عکس نوشت

پرواز یک هواپیمای 
مسافربری بر فراز ابرها 
در تورنتوی کانادا

فش��ار آوردن به بیمار و توصیه مرتب به او که این کار را 
بکن و آن کار را نکن یا گفتن جمالتی از این دس��ت که 
آیا تو نمی خواهی خوب شوی؟ می تواند سبب واکنش 

منفی بیمار شود.
متاسفانه خیلی از افراد توانایی و مهارت الزم را برای روبه 
رو شدن با کسی که از بیماری یا اختالل روانی رنج می 
برد، ندارند؛ به همین دلیل ممکن است رفتاری با بیمار 
بکنند که به تشدید بیماری وی دامن بزند. رفتار درست 
و سنجیده با بیمار روانی بخشی از فرآیند درمان به شمار 

می آید.در این راستا مواردی را بیان می کنیم.
- انکار بیماری روانی چه از س��وی بیمار و چه اطرافیان 
وی به ی��ک اندازه می توان��د فرآیند بهب��ود و درمان را 
به عقب بیاندازد؛ پس پذیرش بیماری گام نخس��ت در 

درمان است.
- برداش��ت ها و تلقی های غلط و نادرستی که در میان 
خانواده ها درباره بیماری روانی و برخی از اختالل های 
روانی وج��ود دارد یکی از عوامل ش��دت یافتن بیماری 

است.
 - بیم��ار روانی رفت��ار خ��ود را کامال طبیع��ی و عادی

 می داند. درک این نکته از س��وی اطرافیان بیمار سبب 
می شود تصوراتی از این دس��ت که بیمار آن ها را فریب 
داده و یا از روی قصد آزارش��ان می دهد در ذهنشان از 

بین برود.
- بیمار روانی دارای چرخه خاص خود است؛ به این معنا 
که می تواند از اختالالت س��بک تا بحران های بزرگ را 
دربر گیرد و رفتار افراد ب��ا بیمار، با توجه به ویژگی های 

بالینی نوع بیماری، روش خاصی را می طلبد.
- صبر و شکیبایی و حوصله زیاد در برخورد با یک بیمار 
روانی کمک بزرگی به بهب��ودی وی می کند. در مقابل 
عصبانی ش��دن و بی حوصلگی به خرج دادن می تواند 

بیماری را تشدید کند.
- از س��ویی گفت وگو با بیمار در مورد هر موضوعی که 
دوست دارد باعث می شود تا او آزادانه سخن بگوید و این 
مساله بین شما و بیمار صمیمیت به وجود می آورد و از 
سوی دیگر، سبب می شود تا بیمار خودر ا تنها احساس 

نکند و در مورد بیماری خود دچار توهم نشود.
در گفت وگو با بیمار درک این نکته ضروری اس��ت که 
در کوتاه مدت و خیلی سریع نمی توان دیدگاه بیمار را 

تغییر داد.
- دادن این اطمینان به بیمار که شما می خواهید با وی 
رابطه صمیم��ی برقرار کنید و خود ش��ما هم تافته جدا 
بافته از او نیستید و در معرض بیماری یا مشکالت روانی 
مشابهی قرار دارید منجر به یک اطمینان دو سویه میان 

شما و بیمار می شود.
- فشار آوردن به بیمار و توصیه مرتب به او که این کار را 
بکن و آن کار را نکن یا گفتن جمالتی از این دس��ت که 
آیا تو نمی خواهی خوب شوی؟ می تواند سبب واکنش 

منفی بیمار شود.
- در برخ��ی از خانواده ه��ا به علت پایین بودن س��طح 
س��واد فرهنگی از عنوان برخی از بیم��اری های روانی 
برای انگ زدن )برچس��ب( به بیمار اس��تفاده می شود 
یا اختالل روان��ی وی را مرتب به رخش می کش��ند که 
 این مورد فرآین��د درمان را مش��کل، پیچیده و طوالنی

 می کند. 
نتیجه آن ک��ه اختالالت روان��ی یا رفت��اری در جوامع 
مختلف انسانی کم و بیش مشهود است و بسیاری افراد 
در زندگی امکان ابتال به ناراحتی ه��ای روانی را دارند. 
رفتار مناسب و منطقی با کسانی که از نظر روانی آسیب 
دیده اند می تواند در بهبود یا در اصالح رفتار بیمار نقش 
اساسی داشته باشد.در برخورد با بیمار روانی رفتار افراد 
باید از شکیبایی و متانت و پختگی الزم برخوردار باشد. 
هرگز نباید رفتار ما با بیمار روانی همراه با پرخاشگری و 
استهزا و تحقیر و ترحم باشد؛ بلکه باید اعتماد به نفس و 
عزت نفس را که از پایه های اصلی بهداشت روانی است 

به بیمار انتقال دهیم.

رشد 4 برابری چاقی در 
کشورهای در حال توسعه

براساس گزارش یک موسسه تحقیقاتی تعداد افراد چاق 
 و دارای اضافه وزن در کش��ورهای درحال توس��عه بین 
سال های 1980 و 2008 تقریبا چهار برابر شده است.

براس��اس گزارش منتشر شده توس��ط موسسه توسعه 
فرامرزها در لندن، درحال حاضر تعداد افراد چاق و دارای 
اضافه وزن در کشورهای درحال توسعه بسیار بیشتر از 

کشورهای غنی است.
این موسسه مس��تقر در لندن اعالم کرد که بیش از یک 
سوم از همه بزرگساالن سراسر دنیا یعنی 1/46 میلیارد 
نفر طی دوره بررس��ی ش��ده چاق ی��ا دارای اضافه وزن 
هستند.بین سال های 1980 و 2008، تعداد افراد چاق 
و دارای اضافه وزن در کشورهای درحال توسعه از 250 

میلیون به 904 میلیون افزایش یافته است.
 این درحالی اس��ت که این رقم در کش��ورهای توسعه 
 یافت��ه از 321 میلی��ون ب��ه 557 میلی��ون رس��یده

 است.

 با بیمار روانی چگونه
 رفتار کنیم
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پژوهش��گران دانش��گاه 
دندانپزش��کی دانشگاه 
آزاد اس��المی دس��تگاه 
جراح��ی ای در ح��وزه 
دندانپزشکی ارایه کردند 
که بدون آسیب رساندن 
به عصب حسی و تراش 
کمت��ر اس��تخوان فک 
امکان کاش��ت ایمپلنت 
عمیق را برای بیماران فراهم می کند.دکتر علی حسنی- مجری 
طرح با بیان این که اغلب مردم به دلیل از دست دادن دندان های 
کرسی پایین استخوان فک تحتانی خود را از دست می دهند، 
گفت: این امر موجب بروز مشکالتی در زمان کاشت دندان و یا 
ایمپلنت خواهد شد.وی اظهار داشت: زمانی که فرد استخوان 
فک پایینی خود را از دس��ت می  دهد اقدام به کاشت ایمپلنت 
عمیق می کند که این اقدام منجر به آسیب وارد کردن به عصب 
حسی می شود.حسنی ادامه داد: دندانپزشکان عصب حسی را از 
داخل استخوان فک خارج می کنند تا بتوانند ایمپلنت عمیق تری 
بکارند و خارج کردن عصب از داخل استخوان موجب تراشیده 
شدن بیشتر استخوان فک خواهد شد.وی یادآور شد: دستگاه 
طراحی شده وس��یله فلزی اس��ت و زمانی که پزشک بخواهد 
اس��تخوان فک را بتراش��د تا عصب را خارج کند این دستگاه 
جراحی امکان آسیب رسیدن به عصب حسی را کاهش می دهد.

س��طح  از  یخ زدای��ی 
جاده ها در فصل زمستان 
بس��یار پرهزینه اس��ت، 
اما محقق��ان امریکایی 
به راه ح��ل س��اده و کم 
هزینه ای ب��رای حل این 
مشکل با استفاده از آب 
پنیر دست پیدا کرده اند.

شوراب یا آب نمک پنیر 
یکی از محصوالت جانبی صنعت تولید پنیر محسوب می شود 
که به طور معمول دور ریخته می شود، اما تحقیقات جدید نشان 
می دهد که می توان از آن برای یخ زدایی از س��طح جاده ها در 
فصل زمستان استفاده کرد.آب ش��ور پنیر در دمایی پایین تر 
 از آب نمک معمول��ی یخ می زند و برخ��الف مخلوط مالس -

 باقی مانده شربت حاصل از تصفیه شکر گرفته شده از چغندر 
قند و نیشکر- پس از گرم شدن جاده در اثر تابش نور خورشید، 
بوی ب��دی تولید نمی کن��د.آب نمک باقی مان��ده از پنیرهای 
پروول��ون یا م��وزارال دارای بهترین مقادیر نمک هس��تند که 
می تواند در فصل زمس��تان برای یخ زدایی از س��طح جاده ها و 
معابر مورد استفاده قرار گیرد.این روش عالوه بر صرفه جویی 
چشمگیر در هزینه  تخلیه زباله شرکت های تولیدکننده پنیر به 
کاهش هزینه های دولت برای خرید سنگ نمک و یخ زدایی از 

سطح جاده ها منجر می شود.

موسس��ه  محقق��ان 
فناوری ماساچوس��ت 
دس��ت راه��ی   ب��ه 

 یافته اند که به انس��ان 
در ی��ک نقط��ه ای��ن 
 ام��کان را م��ی دهد با 
س��ه  ه��ای  نس��خه 
بعدی انس��ان ه��ا و یا 
اجس��ام در ی��ک نقطه 
متفاوت تعامل برقرار کنند.گروه رس��انه ملموس موسسه 
 فن��اوری ماساچوس��ت )MIT( فن��اوری جدی��د خود را

 inFORM  نام گذاری کرده است.
یک ش��خص در یک نقطه حرکت می کند و یا ش��ی ای را 
 در مقابل یک دوربین دارای توانایی تش��خیص عمق قرار

 می دهد. این دوربین سیگنال هایی را به یک پین اسکرین 
دارای موتور در یک نقطه دیگر ارسال می کند و در آن جا 
تصویر س��ه بعدی باال می آید. اگر ف��ردی مقابل دوربین 
دس��تان خود را تکان دهد، این حرکت در پین اس��کرینی 
که در نقطه دیگر قرار دارد مشخص می شود.این محققان 
امیدوارهستند که این فناوری بتواند مورد استفاده طراحان 
شهری و معماران قرار گیرد. پزشکان و سایر افرادی که نیاز 
به بررسی سی تی اسکن داشته باشند نیز می توانند از این 

فناوری بهره بگیرند.

ساخت یک دستگاه 
دندانپزشکی جدید

 یخ زدایی از جاده ها
 با آب پنیر

 دست یابی به فناوری 
تعامل سه بعدی از راه دور

آمار
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