
آغاز هفته وحدت قطار شهری در ریل وحدت مسووالن راه می افتد
را  به همه مسلمانان 
 جهان تبریک
 می گوییم 

اظهار نظرهای مسووالن درباره راه اندازی قطار شهری اصفهان
  توزیع چک پول های

4 100 هزار تومانی 
  جمعه 27دی ماه 
شهرآورد   دیگان 6 3
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 یادواره شهدای تبلیغات و رسانه
 در اصفهان آغاز به کار کرد
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معرفی 100 روستای نمونه 
صنایع دستی به دولت

معاون صنایع دستی کشور از تهیه طرح ملی روستاهای 
نمونه صنایع دستی کش��ور به منظور ارایه به دولت خبر 
داد و گف��ت: در گام اول ۱۰۰ روس��تا ب��ه دولت معرفی 
می شود تا به عنوان روستاهای نمونه صنایع دستی کشور 
مصوب شوند. بهمن نامور مطلق اظهار داشت: بسیاری از 

روستاهای کشور در گذشته مهد تولید ...

 شیر فله ای
 مورد تایید نیست

فصل قدرت نمایی 
گالدیاتورهای اصفهان

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان گفت:شیرهای 
فله ای و غی��ر پاس��توریزه به هی��چ عنوان م��ورد تایید 
دامپزشکی نیس��ت و مردم باید از خرید این گونه شیرها 
بپرهیزند. عبدالرضا مرادی اظهار داشت: توزیع شیرهای 
فله ای که به تازگی در سطح شهر افزایش یافته نیازمند 
ساماندهی اورژانسی است. وی از تشکیل کمیته ساماندهی 
شیر شهرستان اصفهان برای رسیدگی به این موضوع خبر 

داد و گفت: احتمال ابتال به بیماری در صورت...

سرمربی تیم بوکس اس��تان اصفهان گفت: با روندی که 
بوکس استان دارد، به طور حتم در رقابت های سال آینده 
)ماه های اردیبهشت و خرداد(می توانیم یکی از سکوهای 
اول تا سوم کشور را کسب کنیم.سیروس سلحشور اظهار 
داشت:با توجه به این که شجاعی و البندی) بوکسورهای 

ملی پوش خود(را در اختیار نداشتیم، توانستیم...

 عیدی بازنشستگان
 زودتر پرداخت می شود

مدیرعامل س��ازمان تامی��ن اجتماعی گفت: 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفته، 
 امس��ال عیدی نزدیک به 2 میلیون بازنشسته 
و مستمری بگیر یک ماه زودتر پرداخت خواهد 
ش��د.دکتر س��یدتقی نوربخش اف��زود: هنوز 
رقم عیدی مس��تمری بگیران و بازنشس��تگان 
تامین اجتماعی تعیین نشده است اما سازمان 
تامی��ن اجتماع��ی ای��ن آمادگ��ی را دارد که 

پس از تعیین ش��دن مبلغ عی��دی، پرداخت 
 آن را براس��اس نوبت بن��دی ح��روف الفب��ا از 
بهمن ماه جاری آغاز کند.مدیرعامل س��ازمان 
تامین اجتماعی در بازدید از روزنامه ایران سپید 
گفت: انتش��ار روزنامه ایران سپید برای جامعه 
نابینایان کش��ور اقدام ارزش��مند و ماندگاری 
است که موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در 
حوزه فعالیت های فرهنگی انجام می دهد.دکتر 

سید تقی نوربخش حمایت از معلوالن و توجه 
به نیازهای فرهنگی، اجتماعی آنان را از جمله 
برنامه های دولت عن��وان کرد.نوربخش اظهار 
داشت: تمامی نابینایان تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی به طور رایگان، مشترک روزنامه 
ایران سپید می ش��وند و هزینه اشتراک ساالنه 
این روزنامه از سوی س��ازمان تامین اجتماعی 

پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
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تعطیلی  پنج شنبه  مدارس لغو می شود
 وزیر آم��وزش و پ��رورش تکلیف تعطیلی

 پن��ج ش��نبه م��دارس را برای س��ال بعد 
 مش��خص ک��رد و ق��رار ش��د ک��ه دیگر 
پنج ش��نبه ها مدارس تعطیل نباش��ند.

علی اصغر فانی وقتی به عنوان سرپرست 
آم��وزش و پ��رورش انتخاب ش��د به طور 
ضمنی مخالفتش با تعطیلی پنج ش��نبه 

در مدارس را اعالم کرد. او گفت:قرار بود در 
روزهای پنج شنبه  برنامه های فوق برنامه و 
پرورشی در مدارس انجام شود اما هم اکنون 
عمال پنج شنبه ها مدارس تعطیل هستند 
در حالی که پنج ش��نبه ها باید ب��ه انجام 
فعالیت های پرورش��ی، فرهنگی و تربیتی 

پرداخت؛ باید به تدریج مدارس را...
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نوبت اول
آگهی  مناقصه  نوبت دوم 

مجید صفاری شهردار بادرود 

ش�هرداری  بادرود در نظر دارد عملیات احداث پارک فضای سبز شهرک  آزادگان ش�امل عملیات جدول سنگی از نوع کریستال 
و شفته ریزی با خاک مناس�ب و خاکریزی با خاک خارج از محل و س�نگ فرش و بلوک فرش پیاده روئی و... را با اعتباری بالغ بر 
 500/000/000 ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ش�هرداری و بودجه س�ال 1392 را بر اس�اس فهرست بهاء ابنیه 

سال 1392 بدون تعدیل و مابه التفاوت با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . 
1- پیشنهاد دهندگان  باید جهت اخذ مشخصات فنی پروژه مذکور تا آخر وقت روز یک شنبه مورخه 92/10/22 به شهرداری مراجعه 

و نسبت به اخذ نقشه و مشخصات پروژه مربوطه اقدام نمایند .
2- پیشنهاد دهندگان باید  معادل  5 درصد کل اعتباررا بصورت وجه نقد به حساب شماره 0106682190001 شهرداری نزد بانک 

ملی شعبه بادرود واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند . 
3-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 92/10/24 در دو پاکت )الف و ب ( الک 
و مهر شده ) پاکت الف  محتوی برگ مناقصه و مشخصات ) اساسنامه و تغییرات و شماره ثبت و ضمانتنامه پیمانکار و برگ پیشنهاد قیمت 
و پاکت ب محتوی برگ پیشنهاد بر اساس فهرست بها ابنیه سال 1392 مهر و امضاء شده باشد را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم 

و رسید دریافت دارند . 
4- پیشنهاد رسیده در ساعت 12 روز چهار شنبه مورخه 92/10/25 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت در محل شهرداری 

تشکیل میگردد بازو قرائت خواهد شد
5- کلیه هزینه آگهی و درج در روزنامه و .....بر عهده برنده مناقصه می باشد .

مرحله  دوم

 به اطالع عم�وم می رس�اند ی�ک واح�د کارگاه 100 درصد اس�تاندارد واقع در اس�تان
 چهار محال بختیاری شهرستان لردگان با امکانات ) کل زمین به مساحت 2500 متر مربع ، سوله 
600 متر مربع ، خوابگاه 70 متر مربع ، اداری 70 متر مربع ، و کلیه امتیازهای آب ، برق ، گاز و 

تلفن ( به فروش میرسد جهت اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید .

آگهی  فروش

09133831362-03825222739 الماسی

درهنگامساختبنابهعايقکاریسقف،ديوارهاوکفساختمانتوجه
داشتهباشيدزيرادرحفظگرمایساختمانوجلوگيریازانتقالسردی

هوابهداخلتاثيرقابلتوجهدارد.ايناقدامضمنتامينرفاهبيشتر
شماکاهشقابلمالحظهایدرمصرفگازوسايلگرمايشیخواهد
داشتکهبسرعتهزينهعايقکاریرابرگشتمینمايد.

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی
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شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

میالد نور ؛ پیام آور توحید ، رسول وحدت ، حضرت ختمی مرتبت  
محمد مصطفی )ص( هفته ی وحدت گرامی باد 

 گرامی باد هفته ی وحدت ، که درآن میثاق ها تحکیم می شود ، پیمان ها
 استوارتر می گردد ، خون ها در هم می جوشد ، دست ها و بازوها 
 درکنار هم قرار می گیرد ، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا 

می زند ، قشرها همه باهمند ، امت، یکپارچه و منسجم است و شیعه و سنی  
به یاد سالروز میالد رسول گرامی اسالم ، با هم و در کنار 
هم، در یک راه و به سوی یک هدف سرود 

وحدت می خوانند.

 شهرداری مبارکه

 روابط عمومی شهرداری 
و  شورای اسالمی شهر مبارکه

www.shabakieh.com

شبکیه
6205197-6205196

د!!!
لطفا کمر بندهای  ایمنی  خود را ببندی

ی باور نکردنی 
سرعت

ز اینترنت پرسرعت شما 
ه نیا

پاسخی ب

ط تلفن نداشته باشید
حتی اگر خ

با کمترین تعرفه ، کیفیت باال و نصب سریع 
اینترنت پر سرعت بی سیم 

قائم مق��ام مرکز ملی فرش ای��ران  در آیین  
افتتاح شانزدهمین نمایش��گاه تخصصی-

صادراتی فرش دستباف در اصفهان با بیان 

این که متاسفانه هنوز فرش های گران بهای 
ایرانی ضمانت نام��ه ندارند ، اف��زود: وقتی 
 یک گوش��ی موبای��ل خریداری می ش��ود، 

ضمانت نامه دارد اما فرش ایرانی که گاهی 
صدها میلی��ون توم��ان ارزش دارد، چنین 

4تضمینی برای خریدار خود...

ضمانت نامه؛  نقطه تاریک فرش دستباف ایرانی
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چهره روزيادداشت

 تبريک سرلشکر فیروزآبادی
  به مناسبت هفته وحدت 

رییس ستادکل نیروهای مسلح، والدت پیامبر گرامی حضرت 
محمد مصطف��ی)ص( و هفت��ه وحدت را به مقام��ات نظامی 

ارتش های کشورهای مسلمان جهان تبریک گفت.
 به نقل از دفتر ویژه رییس س��تاد کل نیروهای مسلح، سردار 
سرلشکر سیدحس��ن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران طی پیام های جداگانه والدت 
پیامبر گرامی اس��الم حضرت محمد مصطف��ی )ص( و هفته 
وحدت مسلمانان را به فرماندهان و مقامات نظامی کشورهای 
اس��المی جهان تبریک گفت. در این پیام آمده است: افتخار 
دارم فرارسیدن س��الروز والدت پیامبر اعظم حضرت ختمی 
مرتبت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه و آله و سلم- رسول صلح 
و رستگاری، رسول اصالح و بیداری، جلوه راستین مهر پربرکت 
و منادی بزرگ عدالت، آزادی و آزادگی، رسول رحمه للعالمین 
و هفته وحدت مس��لمانان جهان را بر بن��دگان و به خصوص 
محرومان و ستمدیدگان به محضر آن فرمانده، خانواده، دولت 

و نیروهای مسلح آن کشور تبریک و شادباش عرض نمایم.
فیروزآبادی در ادامه پیروزی، وحدت، عزت، س��ربلندی تمام 
مس��لمین و محو رژیم اش��غالگر قدس و قطع ایادی دشمنان 
اس��الم و برقراری صلح و آرام��ش را در تمام جه��ان همراه با 
سالمتی، سعادت روزافزون آنان و خانواده گرامی و همچنین 

همکارانش را از خداوند بزرگ مسئلت کرد.

علی اکبر رضايی ،سرپرست 
فرمانداری آران و بیدگل شد

در اولین تغییر مدیریتی فرمانداری های استان اصفهان، با برکناری 
سلگی، علی اکبر رضایی به سمت سرپرست فرمانداری آران و بیدگل 
منصوب شد.پس از انتخاب مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری 
اصفهان در دولت یازدهم، خانه تکانی فرمانداری های استان اصفهان 
آغاز ش��د و در پی این تغییر و تح��والت دولت در اس��تان اصفهان، 
اس��تاندار اصفهان نخس��تین جابه جایی فرمانداران را از شهرستان 

آران و بید گل آغاز کرد.

ريیس دوره ای شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات تغییر کرد 

ریاست دوره ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات به انجمن اسالمی 
معلمان واگذار شد.افشین حبیب زاده نماینده خانه کارگر در شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات در گفت وگو با خبرنگار مهر با اش��اره به 
تغییر در آیین نامه ش��ورای هماهنگی جبهه اصالح��ات، گفت: در 
جلسه شورای هماهنگی با تغییر در آیین نامه شورا  اولویت و ترتیب 
روسای دوره ای مشخص شد و ریاس��ت این دوره شورای هماهنگی 

جبهه اصالحات به انجمن اسالمی معلمان واگذار شد.
 ریاس��ت دوره ای ش��ورای هماهنگی جبهه اصالح��ات در دور قبل

 بر عهده خانه کارگر بود.

نطق مطهری در جلسه هیات نظارت 
مجلس بررسی می شود

عضو هیات نظارت مجلس بر نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
از بررس��ی پرونده علی مطهری در این هیات با حضور وی و بررسی 
کامل متن سخنرانی اش خبر داد.عزیز اکبریان گفت: در جلسه هفته 
گذشته هیات نظارت مجلس بر نمایندگان مقرر شد، در جلسه آینده 
هیات نظارت که چهارشنبه آینده خواهد بود، با حضور علی مطهری 
متن کامل نطق میان دستورش که موجب اعالم جرم توسط دادستان 
تهران شد، بررسی شود.نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: بعد از این جلسه در خصوص پرونده مطهری تصمیم گیری 

خواهد شد.

جان کری: برنامه هسته ای ايران 
متوقف و به عقب برمی گردد

 وزیر ام��ور خارجه امری��کا بع��د از اعالم زم��ان اج��رای توافقنامه
 هس��ته ای ژنو، با مهم خواندن این توافق آن را گامی مهمی دانست 
که طی 10 سال اخیر برداشته شده است.به نقل از رویترز، جان کری 
در اظهارات خود همچنین عنوان داش��ت : پایبندی دقیق ایران به 
توافقنامه  ژنو به دقت رصد خواهد شد.کری که برای دیدار با »لوران 
فابیوس« و »س��رگئی الوروف« وزیران خارجه فرانسه و روسیه به 
پاریس سفر کرده در ادامه با دش��وار خواندن مسیر منتهی به توافق 
هس��ته ای ژنو، مدعی شد :  این نخس��تین بار طی یک دهه گذشته 
است که برنامه اتمی جمهوری اس��المی موقتا باز می  ایستد و حتی 

به عقب باز می گردد.

اخبار کوتاه

 برخی رسانه ها به دنبال
 دو قطبی کردن جامعه هستند

  مجتبی فدا /جانشین فرمانده سپاه 
صاحب الزمان استان اصفهان

برخی رسانه ها در مساله مذاکرات ژنو دنبال دوقطبی کردن جامعه هستند 
در حالی که این وظیفه رسانه هاست که ضمن بیان واقعیت ها، اصول نظام 

را حفظ کنند.
  رس��انه  یکی از موثر ترین ابزارها برای مقابله با جنگ نرم دش��من است

 و در این راس��تا نی��ز اقدامات 
مقابل��ه  ب��ا جن��گ دش��من و 
تهدی��دات ن��رم ب��ه س��ازمان 
بس��یج واگ��ذار ش��ده اس��ت.

بس��یج در قال��ب بس��یج ده ها 
میلیون��ی و نی��ز آم��وزش، 
 س��ازماندهی و به کارگی��ری

 آن ها سعی در اشراف و احاطه 
اطالعاتی دارد.
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جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در گذشت

حجت االسالم علی محمد نیکبخت آرانی ،جانشین رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
بر اثر بیماری دار فانی را داع گفت.وی ریاست اداره عقیدتی نیروی زمینی و نیروی دریایی ارتش را نیز در کارنامه 
خود داشت.مراسم تشییع وی امروز صبح ساعت 8:30 از مقابل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار خواهد شد.
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از هر کدام از شرکت های عظیمی که خصوصی یا غیردولتی تلقی 
می ش��وند، ولی به نحوی وابس��ته به ارکان دولت و یا دستگاه های 
اجرائی دولت و یا مؤسس��ات عمومی غیردولتی هستند، تحقیق و 
تفحص شود، از بابت پرداخت پاداش و وام به مدیران وضعی بهتر از 

سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت.
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی طی 

یادداشتی به معضل پاداش های کالن مدیران پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:

مدت هاست که هرازگاهی بحث پاداش های کالن مدیران در دستور 
کار رسانه ها قرار می  گیرد و افکار عمومی را به هم می ریزد و نهایتاً 

ضربه به وجاهت نظام و ارکان کشور می زند.
واقعیت این است که در کشور جمهوری اسالمی ایران پاداش های 
ساالنه چند میلیارد ریالی مرسوم شده است و تحقیق و تفحص از 
هر مجموعه ای که در آن شرکت سهامی داشته باشد و آن شرکت 
طبق قانون تجارت اداره شود، نشان خواهد داد که وضعیتی بهتر از 
سازمان تأمین اجتماعی ندارند. اگر یادمان باشد پاداش حدود پنج 
میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک 
کارآفرین، پاداش حدود چهار میلیاردی ش��رکت مخابرات ایران، 
پاداش چند میلیاردی شرکت ایران خودرو، پاداش چند میلیاردی 
شرکت سایپا، پاداش چند میلیاردی شرکت بیمه، و غیره همواره 
در رسانه ها مطرح شده می شود و خواهد شد و هیچگاه هم شنیده 
نشده است، مدیری بدلیل دریافت و یا پرداخت پاداش میلیاردی 

توبیخ شده باشد.

در ای��ن ص��ورت 
بای��د نتیجه گرفت 
ک��ه پرداخ��ت این 
پاداش ه��ای کالن 
طبق قان��ون انجام 
می ش��ود. مشکل 

کجاست؟
اگ��ر حک��م ش��ود 
مدیران ب��ا پاداش 
میلیاردی بازداشت 
شوند. آیا مدیری از 

شرکت های س��هامی وابس��ته به وزارتخانه ها و نهادهای عمومی 
باقی می ماند؟ جواب منفی است. اشکال در قانون تجارت است. این 
قانون در سال های 1304و 1311 مصوب مجلس شده است و بعد 
اصالحیات مختلف در سال 1347 مواد 134 و 241 مطالبی می آید 

که راه را برای پرداخت چنین پاداش های غیرمتعارفی باز می کند.
واقعیت این است که شرکت های واگذار شده براساس اصل 44، با 
بودجه بیت المال و عمدتاً از جیب مردم و پول نفت ایجاد توس��عه 
یافته اند و به بلوغ رسیده اند و بعد واگذار ش��ده اند و مدیران فعلی 

هیچ نقشی در سرمایه 
و رش��د و تکامل آنها 

نداشته اند.
این نوع شرکت ها هر 
ن��وع مدیری داش��ته 
باش��ند، گردش مالی 
حجی��م و عظیم��ی 
دارن��د. مث��اًل در نظر 
بگیرید شرکت ایران 
خ��ودرو ی��ا ش��رکت 
مخاب��رات ای��ران ی��ا 
شرکت بیمه،  این نوع ش��رکت ها همیشه گردش مالی گسترده ای 
دارند و عمدتاً انحصاری هستند و دست دراز در جیب مردم دارند. 
هرکسی مدیر یا عضو هیأت مدیره این ش��رکت ها یا شرکت های 
وابسته به آنها باش��د، گردش مالی چند ده هزار میلیاردی ساالنه 
تحقق می یابد و نقش مدیر در همان سال خیلی اثرگذار نمی باشد و 

اگر باشد در حد بسیار ناچیز است.
طبق مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 پنج درصد 
سود سهام را می توان به اعضای هیأت مدیره داد! این مبلغ برای این 

نوع شرکت ها چند صد میلیارد ریال می شود، لذا اگر همه آن را بین 
اعضاء هیأت مدیره تقسیم کنند. رقم ها سر به فلک می زند باور کنید 

رد بلوک غرب سرمایه داری هم چنین اتفاقاتی بسیار نادر است.
بنابراین مسأله و مشکل روشن شد. پرداخت پاداش های میلیاردی 
تعجب آور بر اس��اس مواد 134 و 241 قانون تجارت، مصوب زمان 
طاغوت در سال 1347، انجام شده و می شود و خواهد شد. این مواد 
بسیار تبعیض آمیز و غیرعادالنه است و راهی جز اصالح آن نیست! 
بیش از 45 س��الی از این قانون می گذرد و مجلس شورای اسالمی 
قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را تصویب و اجرایی کرده است.

در نتیجه معلوم است ناهماهنگی و ناهمخوانی وجود دارد. جالب 
توجه است که این پاداش ها فقط محدود به هیأت مدیره نشده و به 

سایر مدیران هم سرایت پیدا کرده است.
چه باید کرد؟

با توضیحات باال، راه کار بس��یار آس��ان و ساده اس��ت. باید میزان 
پرداختی ب��ه مدیران این نوع ش��رکت ها اصالح و مح��دود گردد. 
پیشنهاد می ش��ود به قانون تجارت یک الحاقی به شرح زیر اضافه 
شود: پرداختی به مدیران شرکت هایی که مالکیت یا مدیریت آنها 
زیرمجموعه وزارتخانه و دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون خدمات 
کش��وری و ماده 5 قانون محاس��بات کشور و مؤسس��ات عمومی 
غیردولتی هستند، بر اساس مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب 
سال 1347 به حداکثر شش ماه حقوق پایه فرد در آن سال محدود 
می شود و در شرایط بسیار استثنایی و با صراحت کامل این سقف تا 

حداکثر یک سال حقوق پایه فرد می تواند افزایش یابد.

 نگاهی به پاداش کالن مديران
 و راه هايی برای  رفع اين معضل 

رئیس جمه��ور با تاکی��د بر به��ره گی��ری از ظرفی��ت ایرانیان 
خارج از کش��ور، به عوارض جلوگیری از بیان پرس��ش، اندیش��ه 
 و نقد اش��اره ک��رد و گف��ت: نبای��د بگذاری��م فض��ای جامعه به

 گونه ای باش��د که پرسش، اندیش��ه و نقد زیرزمینی شود، چون 
پرسش و نقد هیچگاه از بین نمی رود و اگر تبدیل به پرسش و نقد 

زیرزمینی شود، این موضوع به نفع جامعه و کشور ما نخواهد بود.
حجت االسالم حسن روحانی در جمع محققان و پژوهشگران برتر 
نوزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی با تاکید بر اینکه جامعه نیاز 
به شک و پرسش دارد، گفت: تحقیق از شک و فرضیه آغاز می شود 
این آغازی است که اگر درس��ت در مسیر آن حرکت کنیم ما را به 

علم و یقین خواهد رساند.
روحانی با بیان اینکه انس��ان موجودی پرسش��گر، جس��تجوگر 
 و انتخ��اب گر اس��ت، گف��ت: نباید بگذاری��م فض��ای جامعه به 
گونه ای باشد که پرس��ش، اندیش��ه و نقد زیرزمینی شود، چون 
پرسش و نقد هیچگاه از بین نمی رود و اگر تبدیل به پرسش و نقد 
زیرزمینی شود، این موضوع به نفع جامعه و کشور ما نخواهد بود.

وی تاکید کرد که بگذارید فضا باز شود؛ چرا که آنها در سایه برخورد 
اندیشه های مختلفند که می توانیم به رشد و تعالی دست یابیم از 
این رو دانشگاه باید مرکز اندیشه ورزی، پرسش گری و نقادی باشد؛ 
چراکه این دانشگاه اس��ت که باید محقق، پژوهشگر و اندیشمند 
را تربیت کند.رئیس جمه��ور با بیان اینکه محقق، پژوهش��گر و 

اندیشمند باید از دانشگاه به عرصه دانش و پژوهش قدم بگذارد، 
گفت: محصول پژوهش باید منجر به بهبود زندگی مردم ش��ود. 
البته قبول دارم که منابع تحقیقاتی ما کافی نیست و باید افزایش 
یابد، اما باید ببینیم منابع تخصیص یافته در گذشته درست و بهینه 
بوده است یا خیر.وی اضافه کرد: در بحث تحقیق و پژوهش منابع 
ما بی پایان نیست و لذا باید در این زمینه اولویتها را مشخص کرد 
در نظام سالمت هم پژوهش ها باید بر مبنای اولویت باشد و بر این 
اساس از منابع بهره مند شوند. معتقدیم دولت باید بر این مبنا منابع 
خود را به پژوهش های اولویت دار و برای بهبود جامعه تخصیص 
بدهد.روحانی یادآور شد: اگر تحقیقات ما در نظام سالمت منجر به 
بهبود شرایط جامعه و زندگی مردم شود، دولت با قید شرط تبدیل 
به محصول شدن و آمدن به بازار، آماده هرگونه تامین هزینه است.

رئیس جمهور خطاب به پزشکان و محققان حاضر در نوزدهمین 
جشنواره علوم پزشکی رازی توصیه کرد: از ایرانیان خارج از کشور 
استفاده کنید، ارتباط با آنها را ادامه دهید و سعی کنید اقدامی انجام 
دهید که راه رفت و آمد آنان به ایران تسهیل شود.روحانی با تاکید 
بر اینکه دولت آماده است در هر بخش تسهیالت الزم را برای ورود 
و خروج ایرانیان خارج از کشور به ایران فراهم کند، اظهار کرد: در 
جمع ایرانیان در نیویورک گفتم این حق هر ایرانی است که بیاید 
کشور خود را ببیند و رفت و آمد کند؛ چراکه ما باید از سرمایه های 

علمی، تحقیقاتی و پژوهشی ایرانیان سراسر دنیا استفاده کنیم.

دبیرکل جبهه پایداری از برگزاری همایش جبهه پایداری 
برای دهه فجر خبر داد و جزئیات دیدار امروز خود با آیت اهلل 
یزدی و  آیت اهلل مهدوی کنی را تشریح کرد.حجت االسالم 
مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پای��داری در از برگزاری 
همایش جبهه پایداری برای دهه فجر خب��ر داد و اظهار 
داش��ت: زمان دقیق این همایش هنوز قطعی نشده است 
اما ما برای دهه فجر انقالب اسالمی برنامه خواهیم داشت.

آقاتهرانی درخصوص دیدارهای خود با تشکل های مرجع، 
از دیدار امروز خود با آیت اهلل یزدی رئیس جامعه مدرسین 
حوزه علمی قم خبر داد و تصریح کرد: هفته گذشته خدمت 
آیت اهلل جنتی و پی��ش از آن نیز با آی��ت اهلل مهدوی کنی 

دیدار داشتم. 
     جزيیات ديدار با جامعه مدرسین

دبیرکل جبهه پایداری درباره جزئیات دیدار امروز خود با 
رئیس جامعه مدرس��ین گفت: دیدار امروز بسیار مالقات 
خوبی بود که در آن درباره مجلس، ارتباط دولت و مجلس، 
اقدامات کمیس��یون فرهنگی، اظهارات وزیر ارشاد، بحث 
شد؛ بنده به ایشان گفتم قانون صدا و سیما و بحث باروری 
در کمیسیون فرهنگی تمام شده و برای هیئت رئیسه نیز 
فرستاده ش��ده اس��ت. دبیرکل جبهه پایداری با اشاره به 
گالیه مندی آیت اهلل یزدی از مواضع وزیر ارشاد خاطرنشان 

کرد: در بحث تک خوانی که مطرح شده کدام فقیهی حکم 
جواز داده است؟ وی ادامه داد: در جلسه ای که بنده اوایل 
محرم با آیت اهلل مهدوی کنی دبی��رکل جامعه روحانیت 
مبارز داش��تم درخصوص مجلس و اقدامات کمیس��یون 
فرهنگی توضیحات مفصلی ارائه دادم.آقاتهرانی در پاسخ 
به این سوال که آیا درباره انتخابات مجلس نیز با حضرات 
آیات صحبت داشتید یا خیر متذکر شد: به صورت تفصیلی 
در این باره صحبت نکردیم؛ اما در تالش هستیم از بحث 
فرهنگ اسالمی به بحث سیاست اسالمی برسیم چرا که ما 

سیاست را از دیانت جدا نمی دانیم.
     پايداری برای انتخاب�ات مجلس به وحدت نظر 

می رسد
دبیرکل جبهه پایداری در پاسخ به این سوال که آیا درباره 
ائتالف جبهه پایداری با جامعه روحانیت و جامعه مدرسین 
برای انتخابات مجلس بحث شد یا خیر؟ گفت: ما امیدوار 
هستیم که انتخابات آینده طوری باش��د که در اصول به 
وحدت نظر برس��یم. وی درباره حضور جبهه پایداری در 
جلس��ات حجت االس��الم تقوی تاکید کرد: بنده در این 
جلسات حضور نداشتم چراکه به عنوان پایداری حضوری 
نبوده است اما اشخاص را دعوت می کنند و آنها به تشخیص 

خود به جلسات می روند.

در تالش هستیم 
از بحث فرهنگ 
اسالمی به بحث 
سیاست اسالمی 
برسیم چرا که 
ما سیاست را 
از ديانت جدا 
نمی دانیم

نبايد بگذاريم 
 فضای جامعه به
 گونه ای باشد که 
پرسش، انديشه 
و نقد زيرزمینی 
شود، چون پرسش 
و نقد هیچگاه از 
بین نمی رود

جزئیات ديدار با حضرات آيات   جنتی، يزدی و مهدوی کنیرئیس جمهور: تاکید بر بهره گیری از ظرفیت ايرانیان خارج از کشور

 زیرزمینی شدن نقد و پرسش به نفع
 کشور نیست 

سؤال 3 هزار میلیاردی نمایندگان مشهد و بروجرد، 
وزیر دادگس��تری را به صحن علنی مجلس خواهد 
آورد.س��ؤالی که چش��م به راه اعالم وصول از سوی 
هیأت رئیس��ه خانه ملت اس��ت. به گزارش فارس، 
ماجرا از سؤال نمایندگان مشهد و بروجرد در مجلس 
شورای اسالمی از وزیر دادگس��تری آغاز شد.جواد 
کریمی قدوسی و بهرام بیرانوند نمایندگانی بودند که 
با طرح سوال از حجت االسالم مصطفی پورمحمدی 
خواستار ش��دند که وزیر دادگس��تری به این سوال 
پاس��خ دهد که »پرونده فس��اد 3 هزار میلیاردی در 
چه وضعیتی اس��ت و چه احکامی برای نمایندگان 
دخیل در این پرونده صادر شده است؟«همین سوال 
نمایندگان مذکور باعث شد که وزیر دادگستری به 
جلسه 14 آبان ماه کمیسیون قضایی و حقوقی خانه 
ملت فراخوانده شود تا در جمع اعضای این کمیسیون 
و س��وال کنندگان از آخرین وضعیت پرونده فس��اد 
3 هزار میلیاردی بگوید.در نهایت نمایندگان سؤال 
کننده از توضیحات وزیر دادگستری قانع نشدند و با 
تشخیص ملی بودن سوال مذکور، گزارش آن تقدیم 
هیات رئیسه مجلس شد.تقدیم سوال درباره پرونده 

فس��اد 3 هزار میلیاردی را اللهیار ملکشاهی رئیس 
کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو 
با خبرنگار پارلمانی فارس اعالم ک��رد.وی طی این 
گفت وگو به تشریح روند طی ش��ده برای این سوال 
پرداخت و گفت »سوال نمایندگان بروجرد و مشهد 
آقایان کریمی قدوسی و بیرانوند از وزیر دادگستری 
راجع به نمایندگانی که به گفته آنها در پرونده 3 هزار 
میلیاردی نقش داشتند، در کمیسیون مورد بررسی 
قرار گرفت.«به گفته وی، با توجه به آنکه نمایندگان 
سوال کننده از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده 
و سوال ملی تشخیص داده ش��د، گزارش این سوال 
تقدیم هیات رئیسه مجلس گردید.رئیس کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس درباره زمان رس��یدگی به 
این سوال در صحن علنی خانه ملت هم عنوان کرد 
»این سوال تحویل هیات رئیسه مجلس شد و زمان 
طرح آن در صحن علن��ی در اختیار هیات رئیس��ه 
است.«اظهارت رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس ما را بر آن داش��ت تا برای پیگیری مسیری 
که این سوال طی کرده و زمان بررسی اش در صحن 
علنی خانه ملت به سراغ عضو هیات رئیسه مجلس 

برویم. ش��اهین محمدصادقی هم��ان عضو هیأت 
رئیسه مجلس شورای اس��المی است که مسئولیت 
رس��یدگی به س��واالت نماینگان از وزرا را بر عهده 
دارد. وی درباره گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی 
خانه ملت درباره سؤال 2 نماینده از وزیر دادگستری 
پیرام��ون پرونده 3 ه��زار میلی��اردی، گفت »هنوز 
گزارش کمیسیون به دست من نرسیده، البته گزارش 
هر زمان آمد آن را اعالم وصول می کنیم.« وی اضافه 
کرد »زمانی که گزارش به هیأت رئیسه داده می شود 
براساس نوبت در صحن مطرح و مورد رسیدگی قرار 
می گیرد.«محمدصادقی در پاس��خ به این سوال که 
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اعالم کرده است 
که گزارش را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده، چرا 
گزارش به دست شما نرس��یده است؟، اظهار داشت 
»ممکن است این گزارش را تحویل داده باشند و در 
دفتر هیئت رئیسه مجلس باشد اما هنوز به دست من 
نرسیده و من آن را ندیده ام؛ البته این هفته مجلس 
تعطیل است«عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین 
اعالم کرد »اکنون 15، 16 سؤال اعالم وصول داریم 

که هر هفته به یک یا دو مورد رسیدگی می شود.« 

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی  با اشاره 
به این ک��ه برخی به برکت انقالب و مس��وولتی که 
بر عهده داش��تند ام��روز به س��رمایه داران بزرگی 
تبدیل ش��ده اند گفت: این در حالی است که هیچ 
 اقدامی نس��بت به آن ها صورت نگرفته است و نام 
 آن ه��ا نی��ز از س��وی ق��وه قضایی��ه اع��الم

 نشده است.
محمد دهقان ،عضو هیات رییس��ه مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با مهر، در خصوص چگونگی 
اجرا و ضمان��ت اجرایی اصل 142 قانون اساس��ی 
 گفت: اصل 142 قانون اساسی یکی از مترقی ترین

 اصول قانون است که بر اساس آن رهبری، رییس 
جمه��ور، وزی��ران و معاون��ان رییس جمه��ور به 
 اتفاق همسر و فرزندانش��ان باید قبل و بعد از دوره

 مسوولیت ش��ان اموال خود را به قوه قضاییه اعالم 
کنند تا بعد از پایان دوره اموال آن ها به صورت غیر 

متعارف افزایش نیافته باشد.
وی با بیان این که اصل 142 قانون با همه اهمیتش 
ضمانت اجرایی ندارد گفت: اگر مسوولی که مشمول 
اصل 142 قانون اس��ت اموال خود را اعالم نکند یا 

کسی واقعیت را در خصوص میزان دارایی خود چه 
قبل و چه بعد از دوره مسوولیت اش نگوید، یا حتی 
اگر روشن شود که یک مس��وول برجسته کشوری 
اموال��ش به صورت ف��وق الع��اده ای افزایش یافت 
است و در مدت مسوولیت اش به ده ها برابر درآمد 
متعارف خود دست پیدا کرده است ،هیچ پیگیری 
و برخوردی با این افراد نمی شود. علت آن هم این 
اس��ت که تا کنون یک خط قانون نهایی ش��ده در 

خصوص اصل 142 وجود ندارد.
دهقان با اشاره به این که برخی کسانی که در سال 
های گذش��ته وزیر بودند ام��روز دارای ثروت های 
زیادی ش��ده اند گف��ت: برخی به برک��ت انقالب و 
مسوولیتی که بر عهده داشتند امروز به سرمایه داران 
بزرگی تبدیل شده اند و این در حالی است  که هیچ 
اقدامی نسبت به آن ها صورت نگرفته است و نام آن 
ها نیز از سوی قوه قضاییه اعالم نشده است. دهقان 
در ادامه افزود: با این که اصل 142 قانون اساس��ی، 
بسیار ارزشمند است و فلسفه آن نوعی شفافیت مالی 
برای مسووالن است، اما هنوز برای این اصل قانونی 

به نتیجه نرسیده است. 

سؤال ۳ هزارمیلیاردی در »خوان« پارلمان

چشم هايی که به بهارستان دوخته شد
انتقاد از عدم تصويب طرح رسیدگی به اموال مسووالن 

برخی وزيران سابق، سرمايه داران بزرگی شده اند

 همایش جبهه پایداری دهه فجر
 برگزار می شود



یادداشت

هشدار

گول نخورید 

کارشناس فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اس��تان اصفهان گفت: مراقب تبلیغات س��وء 
قاچاقچیان روانگردان ها باشید زیرا در بنگاه این سوداگران 
مرگ، زندگی به چند لحظه خوشی فروخته می شود. رسول 
خرمیان افزود: این تبلیغات در قالب های مختلف از جمله 
انرژی زایی، شادی آور، تقویت کننده حافظه، درمان برخی 
بیماری ها، الغری و فراموشی مشکالت زندگی عنوان می 
شود.وی اظهار داشت: تبلیغات دروغین و مسموم این مواد 
محرک و روانگردان، موجب کشاندن برخی افراد ساده لوح 
و ناآگاه به سمت استفاده از این مواد می شود.این کارشناس 
افزود: قاچاقچیان و س��ودجویان این دس��ته از مخدرهای 
 نوین صنعتی در م��کان های مختلف از جمله باش��گاه ها، 
آرایشگاه ها و یا مراکز مراجعه بیماران به تبلیغات رنگارنگ 
خود می پردازند. وی با رد این تبلیغات کاذب و مسموم گفت: 
مصرف این مواد برای درمان بیماری هایی مانند: دردهای 
رماتیس��می، تنظیم قند و فش��ار خون و اختالالت جنسی 
حتی یک ب��ار هم اعتیادآور است.کارش��ناس پیش��گیری 
مواد مخدر اس��تان اصفهان افزود: دام ب��زرگ دیگر در این 
زمینه آن است که می گویند ترک مواد آسان است، امتحان 
 کنید. اگر ظرفیت داشته باش��ی مصرف تفریحی معتادت 
نمی کند.وی تاکید کرد: هوشیار باشید که سوداگران مرگ 
به طور دایم اش��کال و ترکیبات جدید و فریبنده ای از مواد 
را عرضه می کنند.خرمیان خاطرنشان کرد: در این تبلیغات 
مسموم حتی گفته می ش��ود برای فراموش��ی مشکالت، 
مصرف مواد را تجرب��ه کن، هر چیز، ارزش ی��ک بار تجربه 
 کردن را دارد. وی یادآور ش��د: اش��تباه فک��ر نکنید ! چهره

 تعارف کننده موادمخدر زشت، کثیف و خالف نیست بلکه 
در هر لباس و با هر عنوانی می تواند شما را به دام این بالی 

خانمان سوز بیاندازد.
کارشناس فرهنگی و پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر 
اصفهان افزود: گزارش های ت��کان دهنده پلیس بیانگر آن 
اس��ت که مصرف شیشه ریش��ه اصلی قتل های خانوادگی 

است.
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رينگ چهارم سال آينده اجرايي مي شود
مدیر پروژه رینگ چهارم حفاظتي ش��هر اصفهان عنوان کرد: در صورت اختصاص بودجه، عملیات 
اجرایي رینگ چهارم سال آینده آغاز مي شود. بهمن احمدي  اظهار داشت: ۷ کیلومتر از رینگ چهارم 
در منطقه ۱۲ واقع شده که در صورت اختصاص بودجه تا سال آینده عملیات اجرایي آن آغاز خواهد شد. 
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 ش��هردار اصفهان دلیل  اصلی تاخیر در راه اندازی قطار ش��هری 
اصفهان را  عدم مش��کالت مالی نمی داند بلکه نب��ود وحدت در 
مدیریت قطار ش��هری اصفهان راعام��ل می دا ند .ب��ه گفته وی    
انتقاداتی که به ش��هرداری درباره عدم تخصیص بودجه بیشتر به 

این پروژه می شود،صحیح نیست.

       نا هنجاری  مدیریتی از دالیل اصلی تاخیر در راه اندازی 
متروی اصفهان است

نا هنجاری های مدیریتی از دالیل اصلی تاخیر در راه اندازی پروژه 
قطار شهری اصفهان است.به گفته برخی مس��ووالن درباره نبود 
اعتبارات کافی برای راه اندازی مترو در سال های اخیر صحبت های 
ش��هردار اصفهان در خصوص این موضوع به صورت کامل درست 

است.اگرچه متروی اصفهان با مشکالت بودجه ای مواجه بوده، اما 
کمبود بودجه و اعتبارات به عنوان مشکل کندی این پروژه نبوده 
است. نماینده مردم ش��هرضا در مجلس ش��ورای اسالمی اعتقاد 
دارد  نا هنجاری های مدیریت��ی از دالیل اصلی تاخیر در راه اندازی 
 پروژه قطار ش��هری اصفهان محس��وب می ش��ود.وی با تاکید بر 
این که نمایندگان مجلس شورای اس��المی همواره پیگیری های 
الزم را در راستای تس��ریع در روند اجرایی پروژه متروی اصفهان 
انج��ام می دهند،  گفت : مجموع��ه دولت و مدیریت اس��تان باید 
وحدت و همکاری الزم را در اج��را و راه اندازی مترو به عنوان یکی 
 از مهمترین پروژه های اصفهان داش��ته باش��ند.حیدرپور با بیان

 این که در گذش��ته نا هماهنگی ها و نا هنجاری های مدیریتی بین 
دولت، مدیریت استان و مدیریت شهری در زمینه راه اندازی پروژه 

متروی اصفهان وجود داشته است، تاکید کرد: امیدواریم که در وضعیت 
کنونی این ناهماهنگی ها و نا هنجاری ها از بین برود و این موضوع سبب 

تسریع در راه اندازی قطار شهری 
اصفهان شود.

       اختالف�ات ش�هرداری 
اصفه�ان  اس�تانداری   و 

مانع راه اندازی مترو شد
 ب��ه گفته نای��ب  رییس ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفه��ان  اگ��ر 
شهرداری و اس��تانداری اصفهان 
هم راس��تا بودند، متروی اصفهان 
هر چه سریع تر مورد بهره برداری 
قرار می گرفت اما، اختالفات این 
دو نهاد باعث کندی پیش��رفت و 
مانع راه اندازی مت��روی اصفهان 
ش��ده اس��ت. احمد ش��ریعتی،  
معتقد اس��ت ش��ورای ش��هر در 
دوره چه��ارم و در چن��د م��اه 

گذش��ته پروژه متروی اصفهان و دالیل عدم راه ان��دازی این پروژه را 
بررسی کرده  است.وی با بیان این که مشکالت مدیریتی و بودجه ای 
از مهمتری��ن دالیل ع��دم راه اندازی پ��روژه قطار ش��هری اصفهان 
محسوب می شود، گفت : مش��کالت مدیریتی در مس��یر این پروژه 
به اس��تانداری و ش��هرداری باز می گ��ردد، چرا که مدیریت اس��تان 
 و مدیریت ش��هری در راس��تای اجرای طرح در یک مس��یر حرکت

 نکرده اند.
وی با تاکید بر این که در صورتی که استانداری و شهرداری هم راستا با 
یکدیگر بودند، متروی اصفهان هر چه سریع تر مورد بهره برداری قرار 
می گرفت، تصریح کرد: اختالفات بین شهرداری و استانداری سبب 
کندی پیش��رفت و مانع راه اندازی متروی اصفهان ش��ده است.وی با 
اش��اره به این که ش��هرداری باید برای کاهش آالینده های جوی در 
اصفهان اولویت بندی کرده و نسبت به راه اندازی هر چه سریع تر مترو 
اقدام کند، ادامه داد: نبود برنامه ریزی صحیح و نبود تفاهم بین مدیران 
اجرایی منجر به رکود پیش��رفت و عدم راه اندازی پروژه قطار شهری 

اصفهان می شود.
شریعتی با بیان این که به بار ننشستن این پروژه حاکی از این است که 
مدیران اجرایی طرح قطار شهری اصفهان در یک راستا و یک مسیر 
حرکت نکرده اند، تاکید کرد: نا هماهنگی های مدیریتی بس��یاری در 

راستای اجرای این پروژه وجود داشته است.

اظهار نظرهای مسووالن درباره  راه اندازی قطار شهری 

قطار شهری در ريل وحدت مسووالن راه می افتد

 مجموعه دولت و 
مدیریت استان
 باید وحدت و 

همکاری الزم را
 در اجرا و راه اندازی 

مترو به عنوان 
یکی از

 مهمترین
 پروژه های اصفهان 

داشته باشند

یادداشت

 فرهنگ سازي راهکاري مناسب 
برای كاهش تصادفات رانندگي

رییس پلیس راهنمایي و رانندگي اس��تان اصفهان فرهنگ س��ازي 
رفتار ترافیکي و آموزش فرهنگ ترافیک را موثرترین راهکار کاهش 
تصادفات عنوان کرد.سرهنگ حسین غالمي گفت: امروزه حوادث 
رانندگي به مشکلي در جامعه تبدیل ش��ده که هر ساله هزینه هاي 
مستقیم و غیر مستقیمی نظیر هزینه هاي درمان، نگهداري معلوالن 
و بي سرپرستي خانواده ها را به جامعه و خانواده ها تحمیل مي کند. 
وي با اشاره به نقش موتورسواران در حوادث رانندگي افزود: راکبان 
متخلف موتورسیکلت عالوه بر این که به شکل هاي مختلف موجب 
سلب آسایش مسافران درون و برون شهري مي شوند با بي توجهي 
 به مق��ررات و اصول ایمن��ي خود را در م��رز حادثه نگه م��ي دارند.

  رییس پلیس راهنمایي و رانندگي اس��تان اصفهان با اشاره به این 
که بي احتیاطي و عدم توجه به قوانی��ن راهنمایي و رانندگي عامل 
بسیاري از این حوادث اس��ت، افزود: موثرترین راهکار برای کاهش 
تصادفات و سوانح رانندگي، فرهنگ سازي رفتار ترافیکي و آموزش 
فرهنگ ترافیک است. وی با اش��اره به آمار مرگ و میر در تصادفات 
وسایل نقلیه خصوصا موتورس��یکلت، تصریح کرد: فرهنگ سازي از 
دوران کودکي تا پایان عمر ماندگار خواهد بود و براي یادگیري علوم 

و مسایل مختلف به اقشار جامعه باید از این فرصت ها استفاده کرد.

نصب 1500 پالک با عنوان »ثمره 
طیبه « بر روی درختان سیب سمیرم

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان سمیرم گفت: در اولین 
دوره اجرای طرح ش��جره و ثمره طیبه در شهرستان سمیرم ، تعداد 

یک هزار و پانصد پالک با عنوان ثمره طیبه نصب شد.
عبدالرضا خودسیانی اظهار داش��ت: همزمان با سراسر کشور اولین 
دوره طرح شجره طیبه و ثمره طیبه در س��ال ۱39۲ در شهرستان 
س��میرم به محوریت  مدیری��ت کمیته ام��داد ام��ام خمینی )ره( 
شهرستان سمیرم اجرا شد .وی افزود: در اجرای این طرح تعداد هزار 
و پانصد پالک در عنوان ثمره طیبه و تعداد یک صد پالک در عنوان 

شجره طیبه بر روی درختان شهرستان سمیرم نصب شد .

 سکونت 10 میلیون ایرانی 
در مناطق پرخطر فرسوده

معاون بازس��ازی و بازتوانی س��ازمان مدیریت بحران کشور از قرار 
داشتن ۲/5 میلیون واحد مسکونی در بافت فرسوده خبر داد.مهندس 
محمد فرید لطیفی اظهارداشت: تاکنون در بررسی که از حدود 800 
شهر از میان ۱۱00 ش��هر کشور انجام ش��ده، 80 هزار هکتار بافت 
فرسوده در کشور شناسایی شده است.وی با بیان این که ۲/5 میلیون 
واحد مسکونی در بافت فرسوده در کشور داریم، افزود: در این فضاها 
حدود ۱0 میلیون نفر از جمعیت کشورمان زندگی می کنند.لطیفی 
اضافه کرد: این آمار یعنی حدود ۱0 میلیون نفر از جمعیت کشورمان 
در معرض خطر زندگی می کنند و عالوه بر این متاسفانه باید گفت که 
برخی از واحدهایی که به تازگی ساخته می شوند نیز دارای مشکالتی 

در بحث ایمنی و سازه ای هستند.

 یادواره شهدای تبلیغات و رسانه
 در اصفهان آغاز به كار كرد

یادواره شهدای رس��انه و تبلیغات اصفهان در تاالر هنر اصفهان آغاز 
به کار کرد.این یادواره برای نخستین بار در استان اصفهان به منظور 
تجلیل و تکریم شهدای رسانه و روابط عمومی و تبلیغات در اصفهان 
برگزار شد  .این یادواره به همت خانه مطبوعات و خبرنگاران استان 
اصفهان، سازمان بسیج رسانه اس��تان اصفهان، صدا و سیمای مرکز 
اصفهان و فرهنگ سرای رسانه به اجرا درآمد که با حضور مسووالن 
کشوری و استان و فرماندهان نظامی و انتظامی و کلیه خبرنگاران و 

اصحاب رسانه برگزارشد .

 امدادرسانی هالل احمر اصفهان
 به 367 نفر مانده در برف

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: در 
 پی بارش برف و باران در روزهای گذش��ته، امدادگ��ران و نجاتگران

 جمعیت ه��الل احمر اس��تان اصفهان ب��ه 36۷ نف��ر از هموطنان 
امدادرس��انی کردند.حیدر علی خ��ان بازی اظهار داش��ت: به دنبال 
بارش برف در سراسر اس��تان، پایگاه های امداد و نجات بین شهری 
اقدام به امدادرس��انی و نجات مس��افران در راه مان��ده و تصادفات 
جاده ای کردند.وی افزود: در مجموع عملیات های انجام  شده 36۷ 
نفر اسکان اضطراری یافتند و از ۲۱ مصدوم: ۱5 نفر درمان سرپایی و 
 شش نفر نیز توسط آمبوالنس های جمعیت به مراکز درمانی منتقل

 شدند.

8 روستای فریدونشهر همچنان در 
محاصره برف است

هشت روستای شهرس��تان فریدونشهر با گذشت س��ه روز از بارش 
برف همچنان در محاصره برف اس��ت. راه ارتباطی هفت روس��تای 
دهستان پشتکوه دوم و همچنین روستای کمران از توابع شهرستان 
فریدونشهر اصفهان از سه روز گذشته به دلیل بارش برف بسته شده 
است.رییس اداره راه و شهرسازی فریدونشهر گفت: به دلیل حجم باال 
و ارتفاع زیاد برف و کوالک شدید عملیات بازگشایی به کندی انجام 
می شود.»عزت اهلل یس��لیانی« با بیان این که کار بازگشایی گردنه 
کلوسه و راه ارتباطی این روستاها از روز شنبه آغاز شده است افزود: 
 با توجه به این ک��ه احتمال ریزش بهمن وجود دارد کار بازگش��ایی

 راه ها به کندی پیش می رود.

 راه اندازی خط اتوبوسرانی 
در خیابان الهور در دست بررسی 

     مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��رانی اصفهان عنوان کرد: راه اندازی 
خط اتوبوس��رانی در خیابان الهور در حال بررسی است.سید عباس 
روحانی با بیان این مطلب گفت: خیابان الهور از خیابان های جدید 
اصفهان است که راه اندازی خط اتوبوسرانی در این خیابان در حال 
بررسی می باش��د. وی افزود: در زمینه ایجاد خط اتوبوسرانی جدید 
در این خیابان چندین جلسه کارشناسی برگزار شده و مشکالت آن 

شناسایی گردیده است. 

اخبار كوتاه
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رییس سازمان حج و زیارت:

مه غلیظ، هواپیمای عمره گزاران اصفهانی را زمین گیر كرد
معاون صنایع دستی كشور :

معرفی 100 روستای نمونه صنایع دستی به دولت

رییس س��ازمان حج و زیارت از تاخیر در انج��ام پرواز زایران 
عمره استان اصفهان به دلیل وجود مه غلیظ در فرودگاه این 
اس��تان خبر داد. »س��عید اوحدی« افزود: قرار بود این پرواز 
بعد از ظهر امروز از ف��رودگاه اصفهان به مقص��د جده انجام 
شود اما وجود مه غلیظ مانع از برخاستن هواپیما شد.رییس 
سازمان حج و زیارت اضافه کرد: هواپیمای ایران ایر دو مرتبه 

مس��افرگیری کرد و در باند فرودگاه قرار گرفت اما هر بار برج 
مراقبت به دلیل وجود مه غلیظ و نبود دید کافی و به منظور 
حفظ ایمن��ی زایران از برخاس��تن هواپیم��ا جلوگیری کرد.

اوحدی یادآور ش��دزایران اصفهانی با هزینه س��ازمان حج و 
زیارت در هتلی اس��کان داده می ش��وند تاامروز  عازم عمره 
شوند.رییس سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد: همچنین 
هواپیمای حامل زایران استان اصفهان که قرار بود در فرودگاه 
این استان فرود بیاید به دلیل وجود مه غلیظ ساعاتی پیش در 
فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( به زمین نشست.اوحدی 
افزود: چند دستگاه اتوبوس به فرودگاه امام )ره( اعزام شده اند 
تا زایران این استان از طریق اتوبوس عازم اصفهان شوند.رییس 
سازمان حج و زیارت گفت: ساعتی پیش نیز قرار بود هواپیمای 
سعودی حامل زایران استان اصفهان فرودگاه جده را به مقصد 
فرودگاه اصفه��ان ترک کند که به هواپیمای س��عودی اعالم 
شد این پرواز را به دلیل فراهم نبودن امکان فرود در فرودگاه 

اصفهان لغو کند.

معاون صنایع دستی کشور از تهیه طرح ملی روستاهای نمونه 
صنایع دستی کشور به منظور ارایه به دولت خبر داد و گفت: 
در گام اول ۱00 روس��تا به دولت معرفی می شود تا به عنوان 

روستاهای نمونه صنایع دستی کشور مصوب شوند.
بهمن نامور مطلق اظهار داشت: بسیاری از روستاهای کشور 
در گذش��ته مهد تولید صنایع دس��تی بوده اند که متاسفانه 

 طی گذر س��ال ها هنر آن ها به فراموشی س��پرده شده است 
در همین راستا طرح ملی را در دست تهیه داریم تا روستاهای 

نمونه صنایع دستی کشور در دولت مصوب شوند.
وی اف��زود: ب��ا تصوی��ب روس��تاهای نمونه صنایع دس��تی 
حمایت های ویژه ای از هنرمندان و صنعتگران این روس��تاها 
انجام می شود تا نسل های جدید آن ها هم به هنرهای سنتی 
و تولید صنایع دستی روستای خود روی بیاورند و کارگاه های 
صنایع دستی دوباره احیا شوند.معاون صنایع دستی کشور در 
پاس��خ به این که چه تضمینی وجود دارد که این روستاها به 
سرنوشت مناطق نمونه گردشگری دچار نشوند و تنها عنوان 
تصویب در دولت را یدک نکشند؟ گفت: با اجرایی شدن این 
طرح به دنبال احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی در این 
روس��تاها هس��تیم و تالش می کنیم که حمایت هایی را نیز 
از دولت بگیریم.نامور مطلق از جمله ای��ن حمایت ها را ارایه 
بسته های حمایتی، وام و تسهیالت به هنرمندان و صنعتگران 

روستاهای نمونه عنوان کرد.

مدیرعام��ل س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی گف��ت: براس��اس 
برنامه ریزی های صورت گرفته،  امسال عیدی نزدیک به ۲ میلیون 

بازنشسته و مستمری بگیر یک ماه زودتر پرداخت خواهد شد.
دکتر سیدتقی نوربخش افزود: هنوز رقم عیدی مستمری بگیران 
و بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین نش��ده است اما سازمان 
تامی��ن اجتماعی این آمادگ��ی را دارد که پس از تعیین ش��دن 
 مبلغ عیدی، پرداخت آن را براس��اس نوبت بندی حروف الفبا از 

بهمن ماه جاری آغاز کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بازدید از روزنامه ایران سپید 
گفت: انتشار روزنامه ایران سپید برای جامعه نابینایان کشور اقدام 
ارزشمند و ماندگاری است که موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
در حوزه فعالیت ه��ای فرهنگی انجام می دهد.دکتر س��ید تقی 
نوربخش حمای��ت از معلوالن و توج��ه به نیازه��ای فرهنگی، 

اجتماعی آنان را از جمله برنامه های دولت عنوان کرد.

نوربخش اظهار داش��ت: تمامی نابینایان تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی به طور رایگان، مش��ترک روزنامه ایران س��پید 
می شوند و هزینه اشتراک س��االنه این روزنامه از سوی سازمان 

تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
وی ضمن تشریح فعالیت های این سازمان گفت: سازمان تامین 
اجتماعی حدود ۱۲ میلیون و 800 هزار بیمه ش��ده اصلی دارد 
که با جمع تعداد بیمه ش��دگان تبعی ح��دود 3۷ میلیون نفر را 
 ش��امل می ش��ود. همچنین حدود ۲ میلی��ون و ۱00 هزار نفر

 مس��تمری بگیر س��ازمان هس��تند و در کل ۱4 میلیون از ۲5 
 میلیون خانوار ایرانی تحت پوش��ش س��ازمان تامین اجتماعی

 هستند.
به گفته نوربخش متاسفانه س��ازمان تامین اجتماعی یک سری 
چالش های ذاتی دارد که به قانون های تاسیس سال 54 مربوط 
 می شود و به کرات هم نقض شده است. امروز با توجه به این که 
38 س��ال از این قانون می گذرد تنها یک بار محاسبات بیمه ای 
س��ازمان انجام ش��ده که موجب بی تعادلی بین منابع و مصارف 
شده است.وی با اشاره به مشکالت ایجاد شده برای سازمان تامین 
اجتماعی در دولت پیشین گفت: بخشی از مشکالت سازمان به 
8 سال گذشته برمی گردد که یکی از دالیل آن تحمیل وظایف 
حمایتی به این سازمان بیمه ای بود چنانچه در بودجه ۱۱ هزار 
میلیارد تومانی سازمان، سهم دولت هزار میلیارد تومان بود که 
در بودجه امسال سازمان نیز این سهم به ۱5 هزار میلیارد تومان 

رسید و موجب شد وصولی ما به ۲3 هزار میلیارد تومان برسد.

وزیر آموزش و پرورش تکلیف تعطیلی پنج شنبه مدارس را برای 
سال بعد مشخص کرد و قرار شد که دیگر پنج شنبه ها مدارس 

تعطیل نباشند.
علی اصغ��ر فانی وقتی به عنوان سرپرس��ت آم��وزش و پرورش 
انتخاب ش��د به طور ضمنی مخالفتش با تعطیلی پنج شنبه در 

مدارس را اعالم کرد.
او گفت:قرار بود در روزهای پنج ش��نبه  برنامه های فوق برنامه و 
پرورشی در مدارس انجام ش��ود اما هم اکنون عمال پنج شنبه ها 
مدارس تعطیل هستند در حالی که پنج ش��نبه ها باید به انجام 
فعالیت های پرورش��ی، فرهنگ��ی و تربیتی پرداخ��ت؛ باید به 
تدریج مدارس را به سمتی سوق داد که در روزهای پنج شنبه به 

فعالیت های فوق برنامه بپردازند.
پس از این ک��ه فانی به عنوان وزی��ر رای اعتماد گرفت،حدس و 
گمان هایی برای تعطیلی پنج ش��نبه ها زده شد و حتی مطرح 

ش��د که ممکن است از س��ال بعد لغو ش��ود، تا این که سرانجام 
 او تکلی��ف تعطیل��ی م��دارس در روز پنج ش��به را مش��خص

 کرد.

       طرح جدید
سرانجام وزیر آموزش و پرروش نحوه تغییرات در طرح تعطیلی 
مدارس را اع��الم کرد. فانی در گف��ت وگو با خبرن��گاران اعالم 
کرد که در س��ال تحصیل��ی 93-94 تعطیلی پنج ش��نبه ها لغو 
خواهد ش��د و به جای آن ی��ک روز جایگزی��ن در هفته دانش 
 آم��وزان بدون کی��ف  وکتاب ب��ه مدرس��ه می رون��د و فعالیت

 می کنند.
وی گفت: از سال تحصیلی آینده مدارس یک روز از شش روز هفته 
را به غیر از جمعه پذیرای دانش آموزان بدون کیف وکتاب هستند 
که روز این برنامه آزاد در هر یک از مدارس به تشخیص مسوولین 

آن مدرسه است.
فان��ی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه در روز ب��دون کت��اب دانش آموزان 
ب��ه فعالیت ه��ای هن��ری و یادگی��ری مه��ارت ه��ای زندگی 
می پردازند،گف��ت: کارگروه��ی از معاونت پرورش��ی آموزش و 
پرورش ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،معاونت تربیت 
 بدن��ی، معاونت ابتدایی ومتوس��طه ،در حال بررس��ی این طرح

است.
وی یادآور شد که این طرح در ابتدا برای مدارس مقطع ابتدایی و 

اول متوسطه اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

عیدی بازنشستگان زودتر پرداخت می شود
وزیر آموزش و پرورش: 

تعطیلی پنج شنبه مدارس لغو می شود

گروه  اصفهان  ؛ اس�تانی اس�ت كه لق�ب برخ�وردار دارد اما با چند مش�کل اساس�ی درطرح های 
توسعه ای خود نقل محفل نشست ها و جلسات مختلف می شود كه آخرش هم به معضل، به نام  جامعه

به اتمام نرس�یدن پروژه ها  می انجامد . راه انداز ی مترو،خش�کی زاین�ده رود و آلودگی هوا 
مشکالتی هستند كه به اندازه بزرگِی نصف جهان  دغدغه اصلی مسووالن و مردم استان شده است .قطار شهری 
استان  كه از سال 1381  كلید خورد هر بار با یک مشکل تازه روبه رو شد وبا گذشت 11 سال مسووالن استان خواستار 
وحدت و همدلی برای تسریع و تکمیل این پروژه هستند . به گفته  رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مترو باید از 
سیاست زدگی دور شود و روند كار به صورت شفاف به مردم گفته شود و نباید قولی داده شود كه شرایط اجرای آن 
وجود ندارد و ش�هرداری باید پروژه قطار ش�هری اصفهان را با قدرت مالی خود هدایت كند.امیدواریم مسووالن 

بتوانند با همدلی ووحدت رویه بر مشکالت استان فایق آیند .



چهره روزيادداشت

 40 اداره در اصفهان به طور مستقیم 
به فیبرنوری متصل می شوند

 مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان گف��ت: 40 اداره دولتی 
و غیر دولتی در شهر اصفهان به طور مس��تقیم به خطوط فیبرنوری به 

منظور دسترسی به اینترنت باند پهن متصل می شوند.
 حسین کشایی افزود: این کار در راستای اجرای طرح انتقال فیبرنوری تا 
درب منازل و ادارات )FTTH( و برای نخستین بار در کشور در اصفهان 
انجام می شود.وی با اشاره به این که این طرح در مجتمع اداری امیرکبیر 
اصفهان از دو سال گذشته آغاز شده اظهار داشت: در اجرای این طرح از 

جدیدترین فناوری ها و روش ها استفاده شده است.
وی تاکید کرد: با اج��رای پروژه اتص��ال فیبرنوری ب��ه ادارات، امکان 
دسترسی به اینترنت پرسرعت با س��رعت حداقل 10 مگابیت برثانیه و 
خدمات و س��رویس های زیادی از قبیل تلفن، ویدیو، ارس��ال تصویر و 

تلویزیون های کابلی فراهم می شود.
وی با بیان این که در ابتدا مش��کالتی مانند مجوز حف��اری در اجرای 
این طرح وجود داش��ت، تصریح کرد: ش��هرداری خواهان این بود که 
در درآمدزایی حاصل از اجرای طرح س��هیم باش��د در حالی که کار ما 

آزمایشی بود و مشخص نبود که سرمایه آن چه زمانی بر می گردد.

 ركورد كاهش مصرف نسوز 
در ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته

مصرف نسوز در ناحیه فوالدسازي و نورد پیوس��ته در آذرماه سال 92 
به میزان 9/16 کیلوگرم برتن مذاب رسید که نسبت به رکورد پیشین 
در مهرماه سال جاري 0/21 کیلوگرم بر تن مذاب و نسبت به میانگین 

ماهیانه 1/9 کیلوگرم برتن مذاب کاهش داشته است.
مهدي یزداني کارشناس نسوز ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته با اعالم 
این خبر افزود: با تفکیک مصارف در قسمت هاي کوره قوس الکتریکي، 
کوره پاتیلي وریخته گري مصرف نسوز در ریخته گري در آذرماه 92 به 
مقدار2/18 کیلوگرم برتن مذاب بوده است که کمترین مقدار در طول 
ماه هاي سال 92 مي باشد و در مقایسه با میانگین مصرف نسوز ماهیانه 
امسال درریخته گري 0/63 کیلوگرم برتن مذاب کاهش نشان مي دهد.

 كاهش 30 درصدی 
سرقت سیم های برق در اصفهان

      مدیر ام��ور برق غرب ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان گفت: س��رقت
 س��یم های برق در اصفهان تاکنون 30 درصد کاهش داشته که نشانه 
همکاری مردم و نیروی انتظامی با شرکت توزیع برق اصفهان بوده است.

به گزارش ایمنا علیرضا فاتحی با هش��دار به خاموشی های ناخواسته 
 به مردم، اظهار داش��ت: خاموش��ی های بیش از 10 دقیقه در ساعات
  غیر اداری یا به س��بب حوادث و اتفاقات و یا به علت س��رقت سیم ها و
  کابل ها اس��ت.وی ادام��ه داد: با این وجود بهتر اس��ت همش��هریان

 با فوریت ها و حوادث برق به شماره 121 تماس بگیرند. 
مدیر امور برق غرب ش��رکت توزیع برق اصفهان از کاهش30 درصدی 
سرقت سیم های برق خبر داد و گفت: این امر نشان دهنده یک همکاری 

خوب از طرف مردم و نیروی انتظامی با این شرکت بوده است.

نخستین سهم از پول بلوكه شده ايران 
اول فوريه آزاد می شود

خبرگزاری رویترز ب��ه نقل از یک مقام بلندپای��ه امریکایی گزارش داد 
 که ایران 550 میلیون دالر از 4/2میلیارد دالر بلوکه شده را اول فوریه

 )12 بهمن( دریافت خواهد کرد.
 درتواف��ق هس��ته ای 24 نوامبر می��ان ای��ران و گروه 1+5، مقرر ش��د
 4/2 میلیارد دالر از پول های بلوکه شده از فروش نفت ایران آزاد شود.

بر اس��اس ای��ن گ��زارش، این پ��ول در هش��ت س��هم و مش��روط به 
 عم��ل ب��ه ش��رایط تعیی��ن ش��ده توس��ط ای��ران پرداخ��ت خواهد 

شد.

 تولید بیش از 500 هزار تن
 پودر شوينده 

 در 9 ماهه منتهي به آذرماه امس��ال تولید انواع پودر ش��وینده به مرز
 528 هزارو 400 تن رس��ید که نس��بت به مدت مش��ابه خود در سال 

گذشته رشد 21/6درصدي را نشان مي دهد.
 وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گزارش داد: تولید پودر ش��وینده طي 

9 ماهه سال 91به حجم 436 هزارو 600 تن تولید شده بود.
در این مدت تولید »دوده صنعتي« به می��زان 64 هزارو500تن تولید 
شده است که نسبت مدت مشابه سال گذشته که این محصول به حجم 
60 هزارو 300 تن تولید شده بود ، رشد 6/9درصدي را نشان مي دهد.

طي 9ماهه نخست امسال تولید انواع دارو به حجم 25 هزارو 700 تن و 
تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته 23 هزارو 700 تن بوده 

است که نشان دهنده رشد8/2درصدي است.

 شیرهای فله ای
 مورد تايید نیست

 افزايش تولید
 فرآورده های نفتی 

 مدی��ر ش��بکه دامپزش��کی شهرس��تان اصفه��ان گفت:ش��یرهای فله ای
 و غیر پاس��توریزه به هیچ عنوان مورد تایید دامپزشکی نیست و مردم باید از 

خرید این گونه شیرها بپرهیزند.
 عبدالرض��ا م��رادی اظه��ار داش��ت: توزی��ع ش��یرهای فل��ه ای ک��ه ب��ه 
 تازگ��ی در س��طح ش��هر افزایش یافت��ه نیازمن��د س��اماندهی اورژانس��ی

 است.
وی از تشکیل کمیته ساماندهی شیر شهرس��تان اصفهان برای رسیدگی به 
 این موضوع خبر داد و گف��ت: احتمال ابتال به بیماری در صورت اس��تفاده از 

فرآورده های دامی غیر پاستوریزه آلوده وجود دارد.
وی تصریح کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان اصفهان نیز بحث نظارت 
 بر واحدهای ماست بندی س��نتی و واحدهایی که از شیرهای فله ای استفاده

 می کنند را پیگیری خواهد کرد.

      رییس نگهداری و تعمیرات ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان گفت: با نصب
 و راه اندازی بیش از 15 هزار قطعه و تجهیز در 24 واحد این پاالیشگاه، تولید 

فرآورده های نفتی در سال جاری 2 درصد افزایش یافت.
ناصر خیری در این باره، اظهار داشت: با بومی س��ازی 70 درصد قطعات این 

شرکت ساالنه از خروج بیش از 3 میلیون دالر جلوگیری شد. 
وی افزود: این قطعات شامل: پمپ، کمپراسور، شیرآالت، مبدل های حرارتی، 
کولرهای هوایی و اتصاالت لوله هاس��ت که در مدت یک سال بدون توقف در 

تولید طراحی و ساخته شده است. 
رییس نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان بیان داشت: مطابق 
با استاندارد جهانی، کاهش 70 درصدی قیمت در مقایسه با نمونه خارجی و 
افزایش دو برابری طول عمر قطعات در مقایسه با مشابه خارجی از مهمترین 

مزایای بومی سازی این قطعات است. 

پس از تعلیق توافق گازی تهران-اس��الم آباد، وزیر نیرو هم 
پرداخت کمک مالی به پاکستان برای ساخت شبکه انتقال 
و یا ساخت نیروگاه برای صادرات برق به این کشور همسایه 
را رد کرد تا عمال طرح س��اخت ش��بکه انتقال برق ایران- 
پاکستان- هند تا اطالع ثانوی به کما برود.پس از تعلیق توافق 
گازی ایران و پاکستان و لغو مصوبه گازی دولت دهم توسط 
بیژن زنگنه وزیر نفت، وزارت نیرو هم شروط جدید خود را 
به منظور افزایش حجم صادرات برق به این کشور همسایه 
اعالم کرد.ایران و پاکستان سال گذش��ته تفاهم نامه ای به 
منظور افزایش حجم تبادل و ص��ادرات برق تا مرز یک هزار 
مگاوات امضا کردند و مقرر شده بود با پرداخت وامی حدود 
900 میلیون دالری، نیروگاه و شبکه انتقال جدید برقی به 
صورت مشترک توسط دو کش��ور راه اندازی شود.از سوی 
دیگر، مسووالن برق و انرژی این دو کشور همسایه به منظور 
انجام س��رمایه گذاری مش��ترک برای احداث شبکه جدید 
انتقال برق بین بندر چابهار ایران و بندر گوادر و یا زاهدان به 
کویته پاکستان به توافق رسیدند.عالوه بر این، مقرر شده بود 
که با ساخت این شبکه جدید انتقال و نیروگاه جدید برقی، 
در آینده 5000 تا 6000 مگاوات از مسیر پاکستان به هند 
صادر شود که بسیاری از کارشناسان از این مسیر به عنوان 

خط جدید انتقال برق صلح نام می بردند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی 
س��ازمان غذا و دارو به اعالم س��رانه مصرف برن��ج ایرانیان و 
همچنین می��زان تولید و صادرات برن��ج پرداخت و گفت: با 
تشدید نظارت ها از سال آینده به تدریج شاهد کاهش عرضه 
برنج های فله ای خواهیم بود.دکتر س��ید هدایت حسینی با 
بیان این که س��اعت ها کار کارشناس��ی در وزارت بهداشت 
پیرامون اجرای طرح ایمنی و سالمت برنج انجام شده است، 
ابراز امیدواری کرد نتیج��ه اجرای این طرح از س��ال آینده 
ارتقای سالمت برنج های مصرفی مردم و کاهش تقلب ها در 
این زمینه باشد.وی افزود: برنج های خارجی از ابتدای سال 93 
مشمول نظارت های شدید و دریافت شناسنامه خواهند شد. 
در تالش هستیم طی یک تا دو سال آینده به تدریج بتوانیم 
برنج های داخلی را هم شناسنامه دار کنیم.مدیرکل نظارت و 
ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
ضمن اعالم این خبر که در حال حاضر 103 کارخانه از وزارت 
بهداشت پروانه س��اخت دریافت کرده اند، اظهار داشت: این 
واحدهای تولیدی بر این اس��اس ملزم  هستند قبل از عرضه 

محصول شان آزمایش های کنترل کیفیت را انجام دهند.
حسینی ادامه داد: با نظارت های گسترده تر، عرضه برنج های 

فله ای از سال آینده به تدریج کم خواهد شد.

 ریی��س کل س��ابق بانک مرک��زی از چاپ چ��ک پول های 
100 ه��زار تومانی در زمان ریاس��ت وی ب��ر بانک مرکزی 

خبرداد و گفت: این چک پول ها آماده توزیع در بازار است.
محمود بهمنی در مورد توقف انتش��ار چک پول ها در زمان 
ریاست وی بر بانک مرکزی و احتمال انتشار آن در سال آینده 
 براس��اس مصوبه مجلس در قانون بودجه س��ال 93 گفت:

 چک پول های 100 هزار تومانی بانک مرکزی چاپ ش��ده 
و آماده توزیع اس��ت.رییس کل سابق بانک مرکزی با تاکید 
 بر این که انتشار ایران چک ها مش��کلی را برای تورم ایجاد

 نمی کند، افزود: با توجه ب��ه این که معادل ایران چک هایی 
که توزیع می شود، اسکناس بلوکه می شود و در اصل حجم 
پول را تغییر نمی دهد، این امر تاثیری بر روی تورم ندارد.وی 
افزایش سرعت مبادالت و کاهش هزینه چاپ اسکناس را از 
مزیت های انتشار چک پول ها ذکر و در مورد مخالفت رییس 
مجلس و غیرقانونی دانس��تن انتشار چک پول توسط بانک 
مرکزی عنوان کرد: بانک مرکزی مصوبه انتشار چک پول ها 
را برای سال جاری از مجلس گرفته و برای سال آتی نیز اخذ 

خواهد کرد.  
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که بانک مرکزی اجازه انتشار 

درشت را نداشته باشد، انتشار ایران چک ها ایرادی ندارد.

 عضو هی��ات مدیره انجمن قطعه س��ازان گفت: براس��اس 
 اطالع��ات ب��ه دس��ت آم��ده، تحری��م خ��ودرو 20 ژانویه

 ) 30 دی ماه ( برداشته می شود، این در حالی است که این 
تحریم از سوی شخص باراک اوباما وضع شده و برای لغو آن 

نیاز به موافقت کنگره نیست.
فرهاد به نی��ا در گفت وگو با مهر از لغ��و تحریم های خودرو 
تا 20 ژانویه ) 30 دی ماه؛ دوش��نبه هفته آینده( خبرداد و 
گفت: تصمیم تحریم خودروی ایران از جمله دستوراتی بود 
که اوباما ش��خصا اتخاذ کرده و برای لغو آن نیاز به تصمیم و 
موافقت کنگره نیست، این در شرایطی است که با توجه به 
رویکرد مثبت اوباما نسبت به مذاکرات ژنو و تالش وی برای 
اقدامات مناسب در راستای مذاکره با ایران، به نظر می رسد 

که این تحریم به زودی برداشته شود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان اف��زود: در مجموع 
بازار خودروی جهان اشباع شده است و تمامی خودروسازان 
خارجی به دنبال حض��ور در بازارهای جدید هس��تند. وی 
تصریح کرد: ب��ازار ایران بازار بکری اس��ت و ب��ه طور قطع 
خودروسازان خارجی از جمله خودروسازان امریکایی تمایل 

شدید به ورود به بازار ایران دارند.
به گزارش مهر، تحریم خودروی ایران از 10 تیرماه سال 91 و 

با تصمیم رییس جمهور امریکا اجرایی شده است.

بازار پول ملیانرژی خودرو

كاهش عرضه برنج های 
فله از سال آينده

پاروی
سیم برق

  توزيع چک پول های
 100 هزار تومانی 

  لغو تحريم
 خودروی ايران 

اخبار كوتاه

4
رفع مشکل کمبود آب شرب روستاهاي وانشان و اميريه 

    مدیر امور آبفار شهرستان گلپایگان گفت: کمبود آب شرب روستاهاي وانشان و امیریه  به زودي برطرف خواهد 
شد. عباس رحیمي اظهار داشت: به سبب کاهش آب دهي چاه هاي روستاها و کاهش سطح آب هاي زیر زمیني 
تامین آب روستاهاي وانشان و امیریه این شهرستان به صورت سیار و یا اجاره بخشي از چشمه روستا انجام مي گرفت.

 فروش كاال با نام صادراتی 
قانونی نیست

محمد طحان پور
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 

متاسفانه تعداد برندهای بدون پشتوانه که در کارخانه تولید می شوند ولی 
شرکت خدمات پشتیبانی ندارند در حال افزایش بوده و محصوالت آن ها 

در بازار در حال عرضه است.
افرادی که هیچ اطالعی از تولید لوازم خانگی ندارند با س��فارش کاال به 
کارخانه های تولید ل��وازم خانگی محصولی با برند خ��ود بدون مجوز و 
پرداخت هزینه های جاری تولید و به طور سلیقه ای روی آن قیمت گذاری 
می کنند.البت��ه ای��ن موضوع 
بیشتر در بخش تولید اجاق گاز 
صورت می گیرد. فروش کاال با 
ن��ام کاالی صادراتی معقول و 
قانونی نیست این موضوع هنوز 
به تولید کول��ر گازی در ایران 
سرایت نکرده اس��ت زیرا این 
موضوع دانش باال، س��رمایه و 
فرهنگ خرید ایرانی الزم دارد.
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وی ادامه داد: البته اخیرا تدوین نظام نامه جامع فرش ایران در مرکز 
ملی فرش و مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفته  و در 
این نظام نامه مواردی چون بازاریابی علمی، ضمانت، خدمات پس 
از فروش و مطالعه بازار نیز دیده شده است.قائم مقام مرکز ملی فرش 
ایران  که معتقد است باید برای فرش ایرانی در استان های مختلف 
برنامه ریزی جداگانه ای صورت گیرد، ادامه داد: باید نسخه جامعی 
در اختیار داش��ت تا بدانیم در خصوص فرش اصفهان، خراس��ان، 
 تبریز، کرمان و هر اس��تان دیگ��ری چگونه بای��د تصمیم گیری

 و برنامه ریزی کرد. وی تاس��یس خانه های فرش در اس��تان های 
 مختلف کش��ور را اقدامی بس��یار شایس��ته برای تجمیع نظرات

 صاحبان فکر، مسووالن و اهالی صنعت فرش دانست و بیان داشت: 
فرش ایران در زمینه کیفیت، بافت و تولید مشکلی ندارد اما تفاوت 
فرش کشورهای چین، پاکستان، هند و یا ترکیه طرح های آن ها 

است که مورد قبول خریداران جهانی قرار می گیرد. 
کاتب در خصوص بیمه بافندگان نیز گفت: قرار بود تا پایان امسال 

700 هزار بافنده در سطح کشور بیمه شوند اما آمارها نشان می دهد 
این روند به کندی پیش می رود و باید دید کجای کار مشکل دارد. 

وی در ادامه با انتقاد از عدم شناسایی بازارهای هدف فروش فرش 
ایران در دنیا نیز بیان داش��ت: در مطالعات بازار فرش دس��تباف 
ایرانی بس��یار ضعیف عمل کردیم و در این می��ان باید توجه کرد 
که رقابت به معنای بداخالقی بازاریابی نیست و در این راستا فقط 
 نباید به تولید فرش فکر کرد بلکه باید ب��ه خدمات پس از تولید و 

مشتری یابی اهمیت داد.
480 هزار بافنده فرش در اصفهان فعال است

محمدباقر صیرفیان، ریی��س اتحادیه بافندگان فرش دس��تباف 
اصفهان نیز در ادامه این مراسم نوسانات نرخ ارز در چند ماه اخیر 
را عامل از بین رفتن بسیاری از فعاالن عرصه تولید و توزیع فرش 
دس��تباف در اصفهان دانس��ت و ادامه داد: در ص��ورت تخصیص 
تسهیالت بانکی به فعاالن این عرصه، می توان بسیاری از چالش های 
تولید فرش دس��تباف با کیفیت را از بین برد.وی به وجود بیش از 

480 هزار بافنده فرش در اس��تان اصفهان اش��اره کرد و گفت: در 
مجموع از 8 رسته فعال در تولید فرش، 3 رسته بیمه بوده و کد بیمه 
5 رسته دیگر هنوز مشخص و نهایی نشده است. صیرفیان با تاکید 
بر ضرورت باز کردن راه های صادرات فرش دستباف، اظهار داشت: 
پیش از این در دولت گذشته برنامه ارزی برای صادرات لحاظ شد اما 
بعد از آن با اعالم وزیر دولت جدید این طرح کنسل شد که متاسفانه 

هنوز در عمل این اتفاق عملی نشده است. 
12 درص�د  ف�رش دس�تباف كش�ور در اصفه�ان 

تولید می شود
علیرضا همدانیان،  معاون برنامه ریزی اس��تانداری اصفهان نیز در 
ادامه این آیین با بیان این که فرش اصفهان پاسدار فرهنگ و تمدن 
اصیل ایران است، ادامه داد: اما فرش دستباف اصفهان برند ندارد 

و بانک اطالعاتی قوی ای نیز برای این هنر بزرگ ثبت نشده است.
وی با بیان این که 12 درصد از 5 میلیون متر مربع فرش دستباف 
کشور متعلق به اصفهان است، اظهار داشت: در سال 79، حدود 12 
درصد صادرات غیر نفتی کش��ور مربوط به فرش دستباف بود که 

متاسفانه امروز این میزان به 1/2 درصد کاهش یافته است. 
معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان که تسریع در صادرات فرش 
را یکی از روش های مقابله با تحریم ها در زمان کنونی عنوان کرد، 
ادامه داد:  صادرات فرش دستباف سبب ورود ارز به کشور می شود 
و در این راه باید نسبت به روان سازی شرایط صادرات اقدام کنیم. 

وی با تاکید بر ضرورت درجه بندی تولیدات فرش دستباف کشور و 
شناسنامه دار شدن آن، تصریح کرد: تولیدکنندگان ما باید با توجه 

به سلیقه بازار نسبت به تولید فرش صادراتی همت کنند. 
برای مقابله با جنگ نرم بايد از هنر استفاده كرد

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این آیین با دادن خبری خوش برای بافندگان فرش دستباف 
اظهار داشت: طرح جامع حمایت از تولیدکنندگان فرش دستباف و 

هنرمندان صنایع دستی به زودی در مجلس ارایه می شود.
 وی با اش��اره به این که تجلی تالش بافندگان را بدون ش��ناختن

 آن ها در قالب فرش های زیبای ایرانی مشاهده می کنیم، ادامه داد: 
متاس��فانه تاکنون آن گونه که باید و شاید به این قشر توجه نشده 
 اس��ت. نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان

 این که بر طبق ط��رح حمایت جام��ع از تولیدکنن��دگان فرش 
 دستباف و هنرمندان صنایع دستی، این قشر مورد توجه جدی قرار 
می گیرد، تاکید کرد: بی توجهی به این قشر سبب شده افراد برای 
ورود به این عرصه راغب نباشند و این امر چرخه تولید را با مشکالت 
جدی روبه رو می کند. وی  بخشی از مشکالت هنر-صنعت فرش را 
ناشی از عدم درک صحیح و عمیق از هنر دانست و گفت: در عرصه 
جنگ نرم تنها از ابزار هنر می توان برای تاثیرگذاری بیشتر استفاده 
کرد و به خصوص فرش ایرانی این ویژگی را دارد که انتقال فرهنگ 
ایرانی را بر عهده گیرد. مقتدایی با تاکید بر این که عدم ثبات قیمت 
مواد اولیه س��بب عدم امنیت در هنر فرش دس��تباف شده است، 
گفت: متاسفانه ما هنوز نتوانستیم رشته های دانشگاهی هنر فرش 
را مطابق با استان های اصفهان، کرمان و تبریز بومی سازی کنیم. 

  افتتاح شانزدهمین نمايشگاه تخصصی – صادراتی فرش دستباف اصفهان؛

ضمانت نامه نقطه تاريک فرش های ايرانی
12 درصد  فرش دستباف ايران اصفهانی است

 برخی تاالب ها 
به خاطره ها پیوست

قائم مقام وزیر نیرو با بیان این که بس��یاری از تاالب ها 
 به حالت خشک و یا نیمه خش��ک در آمده است، گفت: 
 85 درص��د مس��احت ای��ران خش��ک و نیمه خش��ک 

است.
س��تار محمودی با اعالم این که هم اکن��ون 77 درصد 
روستاییان تحت پوشش شبکه آب رسانی روستایی قرار 
دارند؛ گفت: با این حال، ش��اخص ها در بخش فاضالب 
روس��تایی پایین بوده و در بخش ش��هری اوضاع کمی 

بهتر است.
قائم مقام وزیر نیرو اظهارداش��ت: ه��م اکنون در بخش 
 مناب��ع آب س��طحی و زیرزمینی کش��ور مش��کالتی را

 داریم.
 ش��رایط به نحوی است که نس��بت تقاضا و آب مصرفی 
بیشتر از پتانسیل رودخانه ها است ولی امکان تخصیص 
جدید از سوی س��ازمان های آب برای بخش کشاورزی 

وجود ندارد.
 محمودی با تاکید بر این که یک واقعیت این اس��ت که
  85 درصد مس��احت کش��ور ما خش��ک ب��وده و فقط

 15 درص��د آن مرط��وب و نیمه مرطوب اس��ت، افزود: 
ایران کشوری کم آب اس��ت و زمانی که تقاضا زیاد ولی 
 منابع کم اس��ت، باید تخصیص ها به ص��ورت منصفانه 

صورت پذیرد.
این مقام مسوول در وزارت نیرو با اعالم این که در طول 
سال های گذشته میزان مصارف آب بیشتر از توان منابع 
 موجود بوده اس��ت، گفت: طبیعت یک هش��دار جدی

 به م��ا داده و آن ه��م این که بس��یاری از ت��االب ها به 
 حالت خش��ک و یا نیمه خش��ک در آمده و بعضی نیز به
  خاط��ره پیوس��ته و برخ��ی نی��ز ب��ه آن روز دچ��ار

 می شوند .
وی خاطرنش��ان کرد: ب��ا این حال، وضعی��ت منابع آب 
زیرزمینی چن��دان بهتر از منابع آب س��طحی کش��ور 
نیست و امروز دیگر برداشت از بسیاری دشت ها به صرفه 
 نیس��ت و نمی توان در آن ها چاه برداش��ت آب احداث

 کرد.
به گفته محم��ودی، در تهران همه دش��ت ها به صورت 
ممنوعه در آمده و دیگر کس��ی مجاز به احداث چاه آب 
نیست مگر با مجوز قانونی و تنها برای مصارف شرب. یک 
نمونه بارز وضعیت نامناس��ب تاالب های دریاچه ارومیه 

است که در معرض دید همه قرار دارد.

منابع آب؟

    .
قائم مقام مركز ملی فرش ايران  در آيین  افتتاح شانزدهمین نمايشگاه تخصصی-صادراتی فرش 
دستباف در اصفهان با بیان اين كه متاسفانه هنوز فرش های گران بهای ايرانی ضمانت نامه ندارند ، 
افزود: وقتی يک گوشی موبايل خريداری می شود، ضمانت نامه دارد اما فرش ايرانی كه گاهی صدها 
میلیون تومان ارزش دارد، چنین تضمینی برای خريدار خود ايجاد نمی كند.مهدی كاتب همچنین 
با انتقاد از عدم بازاريابی علمی در بازار جهانی برای تبلیغ فرش های دس�تباف ايرانی اظهار داشت: متاسفانه برای 

فرش ايرانی فقط به لیبل فرش اكتفا می شود و هرگز يک كتابچه يا CD در اختیار خريدار خارجی قرار نمی گیرد.

گروه 
اقتصاد



انجمن دوست داران کتاب کودک و نوجوان به دنبال برگزاری سلسله برنامه ها و کارگاه های آموزشی خود 
در ارتباط با ترویج کتاب و کتاب خوانی، اقدام به برپایی کالسی آموزشی با عنوان شاهنامه خوانی برای بانوان 

کرده است. گفتنی است  این دوره آموزشی در روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ برگزار خواهد شد. 
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شاهنامه خوانی برای بانوان

 شصت و پنجمين 
سالگرد تاسيس راديو اصفهان

ش��صت و پنجمين سالگردتاسيس 
رادیو اصفهان در مرکز همایش هاي 
صدا و سيما برگزارش��د.مدیر توليد 
رادیو در ای��ن آیين گف��ت: رادیو از 
سال ۱۳۱9در ایران راه اندازي شد و 
9 سال بعد از آن رادیو اصفهان آغاز 
به کار کرد. گوهري۲۴ ساعته شدن 
برنام��ه هاي رادی��و را نش��انه اقبال 
عمومي م��ردم و تن��وع موضوعات 
رادیویي دانست و افزود: برنامه رادیو با محتوایي اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي،  معارف، ورزشي، هنري و تفریحي براي خود مخاطب سازي 
کرده است. مدیرکل صدا وسيماي استان اصفهان هم دراین مراسم 
با اشاره به رتبه نخست رادیو اصفهان در کشور گفت: رادیو اصفهان در 
س��نين مختلف بيش از ۳۵ درصد مخاطب دارد. کلباسي نيز »سالم 
 اصفه��ان«،» پرس��ان«، »قندعس��ل« و »ه��واي زندگي��م را از

 پرمخاطب ترین برنامه هاي رادیو اعالم کرد و افزود: با توجه به تجهيز 
رادیو اصفهان س��ري جدید برنامه هاي صبح جمعه ایراني که قبال از 

تهران رله مي شد از این پس از طریق مرکز اصفهان رله مي شود. 

گالری هامون ميزبان »سايه ها«
نمایش��گاه عک��س ه��ای منتخب 
 فراخ��وان عکاس��ی ب��ا موض��وع

»س��ایه ها«، جمعه ۲7 دی ماه در  
گالری هامون گشایش می یابد.

در ای��ن نمایش��گاه حدود بيس��ت 
 اثر منتخ��ب  در ان��دازه هایی بين 
۴۰ در ۶۰،  تا ۱۰۰ در 7۰ سانتی متر 

به نمایش در خواهد آمد.
 آثاراین نمایش��گاه از بي��ن بيش از 

 ۳۰۰ اثر از حدود ۵۰ هنرمند عکاس انتخاب ش��ده  اس��ت. گالری 
هامون ای��ن فراخ��وان را در آذرماه امس��ال منتش��ر کرد.فراخوان 
عکس با موضوع »س��ایه ها« به آثاری می پردازد که این موضوع را با 
 رویکرد و نگاهی شخصی، از منظر فرمی و مفهومی در دنيای اطراف 
 جست وجو کرده باشد.گفتنی اس��ت این نمایشگاه تا ۲ بهمن همه 
روزه از س��اعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری هامون به نشانی خيابان خاقانی، 
روبه روی مسجد موس��ی بن جعفر، کوچه ش��هيدی، پالک ۴۴ برپا 

می باشد.

 کمدی اجتماعی با طعم »گوجه«
 در تاالر هنر

کمدی اجتماعی گوجه به کارگردانی 
محمد پوراس��ماعيلی تا ۳۰ دی ماه 
در تاالر هنر اجرا می ش��ود.نمایش 
گوج��ه ب��ه کارگردان��ی محم��د 
پوراسماعيلی تا ۳۰ دی ماه در تاالر 
کوچ��ک هنر اصفه��ان روی صحنه 
می رود.کارگردان این نمایش اظهار 
داشت: این نمایش به نویسندگی و 
بازیگری سيد جواد نوریان تهيه شده 
است و مدت زمان این نمایش ۵۵ دقيقه است.وی در خاتمه تصریح 
کرد: این نمایش دارای جلوه و فضاس��ازی خاصی است، که موضوع 
اجتماعی را در قالب طنز بيان می کند و تا ۳۰ دی ماه  ساعت ۱۸ در 

سالن کوچک تاالر هنر اجرا می شود.

آغاز تدوين همزمان »پايتخت«
تهيه کننده سری سوم »پایتخت« از 
ادامه ساخت این س��ریال در شمال 
کشور و آغاز تدوین همزمان خبر داد 
و یکی از نویسندگان نيز اعالم کرد 
بازیگر شخصيت ارسطو هنوز موفق 
نش��ده مقاب��ل دوربي��ن برود.الهام 
غفوری در این زمينه به خبرنگار مهر 
گفت: این روزها عوامل در شيرگاه به 
سر می برند و احتماال تا قسمت های 
پنجم و ششم همچنان در این منطقه تصویربرداری خواهيم داشت.

وی افزود: احتمال دارد بعد از این ب��رای گرفتن بخش هایی از کار به 
تهران بيایيم.

 اکنون مراحل فنی از جمله تدوین نيز توس��ط خش��ایار موحدیان و 
سودابه سعيدنيا به صورت همزمان انجام می شود.

حسن وارس��ته یکی از نویسندگان س��ریال نيز در گفت وگو با مهر، 
درب��اره وضعيت فعل��ی فيلمنامه توضي��ح داد: من و خش��ایار الوند 
 تاکنون نگارش ۶ قسمت را انجام داده ایم و ادامه قصه در حال نگارش

 است.
وی غير ازماجراهای ازدواج ارسطو یا مسابقه کشتی پيشکسوتان، از 
افسرده شدن نقی به عنوان یکی دیگر از عناصر قصه ساز سری سوم 
سریال نام برد و درباره بازیگران مقابل دوربين گفت: محسن تنابنده، 
هدایت هاشمی، ریما رامين فر، عليرضا خمسه و دیگر دوستان اکنون 
مقابل دوربين هس��تند. اما هنرمندانی چون احمد مهرانفر و مهران 
احمدی درگير سریال هایی چون »شاهگوش«و »آوای باران« هستند 
و حضور آن ها در پروژه »پایتخت« نيازمند هماهنگی هایی است که 

در حال انجام است.

 »سه دليل برای تنفر از 
عشق« منتشر شد

اجرای قطعات موسيقی 
ايرانی در اصفهان

»سه دليل برای تنفر از عش��ق«،  تازه ترین اثر داستانی مصطفی جمشيدی از 
سوی نشر افراز منتشر شد.این مجموعه دارای فضایی متفاوت نسبت به دیگر 
آثار جمشيدی است و با محوریت انسان شهری و دل مشغولی های عاطفی وی 
نوشته شده  است و به مفاهيمی چون عشق، اسطوره و... اشاره دارد.»سه دليل 
برای تنفر از عش��ق« به مش��کالت و دغدغه های بزرگ زندگی مردم در کالن 
شهرها می پردازد،  مشکالتی که اغلب ناشی از دور شدن مردم از فضاهای دینی 
است.این مجموعه ۱۲ داستان را در خود جای داده است که دو داستان به هم 
پيوسته دارد،  داستان هایی که از نظر فرم و ساختار با دیگر آثار او متفاوت هستند.

گفتنی است، »سه دليل برای تنفر از عشق« حدود سه سال بود در انتظار انتشار 
به سر می برد اما به دليل مشکالت صنعت نشر خصوصا گرانی کاغذ به تازگی 

روانه بازار نشر شده است.

کنسرت موسيقی گروه »چکاد« به سرپرستی فرید اسماعيلی ۲۶ و ۲7 دی ماه 
در هنرسرای خورش��يد اصفهان اجرا می شود.سرپرست این گروه با بيان این 
مطلب گفت: در این کنسرت  قطعات قدیمی ایرانی از اساتيدی مثل همایون 
خرم، علی تجویدی، پرویز یاحقی و عباس شاپور را اجرا می کنيم.اسماعيلی 
ادامه داد: قبال هم در برنامه های ارکستر خود به اجرای قطعات قدیمی ایرانی 
دهه ۳۰ و ۴۰ می پرداختيم و این بار این اجرا در قالب تجربه اجرای کنسرت با 
 اعضای محدود خواهد بود.او در باره سازهای استفاده شده در این اجرا گفت: 

در این اجرا از  تلفيق ویولون و پيانو با تنبک و تار استفاده کرده ایم.  
این کنسرت روزهای ۲۶ و ۲7 دی ماه ساعت ۱9 در هنرسرای خورشيد اصفهان 
برگزار می شود. عالقه مندان می توانندجهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 

تلفن ۴۵9۳۵۶۰ تماس بگيرند. 

 

کارگردان فيلم»کم��ی باالتر« که در بخش رقابتی مس��تندهای 
جش��نواره فيلم فجر پذیرفته شده اس��ت، موضوع فيلم را درباره 
رفتگر شاعر و نویسنده ای دانس��ت که نگاهی فرهنگی به زندگی 

و جهان هستی دارد.
 لقم��ان خالدی که با مس��تند »کم��ی باالتر« در بخش مس��تند

 س��ی و دومين جش��نواره فيلم فجر حضور دارد به خبرنگار مهر 
گفت: جشنواره فيلم فجر از جمله رویدادهای مهم سينمایی کشور 
است که اهميت ویژه ای برای اهالی رسانه و منتقدان دارد و همين 
اهميت موجب می ش��ود تا فضای مناس��بی برای دیده شدن آثار 

سينمایی ایجاد شود.
وی با اشاره به این که سينمای مس��تند از فضای رسانه ای ویژه ای 
در جش��نواره های دیگ��ر برخوردار نيس��تند، بيان ک��رد: ناگفته 
نماند که جشنواره س��ينما حقيقت از جمله رویدادهای مستقلی 
اس��ت که از فضای رس��انه ای برخوردار اس��ت اما از جهت دیده 
 ش��دن آثار، جش��نواره فيلم فجر فضای مناس��ب ت��ری را فراهم 

می کند. 
البته اگر نمای��ش آثار مس��تند در کنار فيلم های بلند داس��تانی 

جشنواره فجر بود قطعا نتایج بهتری دربرداشت.
 این مستندساز ادامه داد: جش��نواره فيلم فجر پل ارتباطی ميان 
سينمای مستند و داس��تانی با مخاطب اس��ت و این نزدیکی جز 
 در کانون توجه قرار گرفتن س��ينمای مس��تند اتف��اق نمی افتد 

 و بهتر این بود که در جش��نواره س��ی و دوم، فيلم های مس��تند
  در کن��ار فيل��م ه��ای بلن��د داس��تانی ب��ه نمای��ش گذاش��ته  

می شد.
کارگردان فيلم »کمی باالتر«  با اش��اره به س��وژه ای ک��ه در این 
مس��تند مطرح می ش��ود، عنوان کرد: مس��تند »کم��ی باالتر« 
درب��اره رفتگ��ر کرمانش��اهی به نام ش��هریار اس��ت ک��ه حدود 
 ۲۰ رمان نوش��ته و س��ال هاس��ت درگير چاپ رم��ان های خود

 است.
 هدف او از چاپ این نوشته این اس��ت که فضای زندگی خود را از 

سطح یک زندگی معمولی کمی باالتر ببرد.
خال��دی در پاس��خ ب��ه این ک��ه آی��ا مجموع نوش��ته ه��ای این 
ش��هروند کرمانش��اهی را خوانده اس��ت، گف��ت: ب��رای این که 
 با دني��ای ذهنی ش��هریار آش��نا ش��وم همه نوش��ته ه��ای او را

خواندم. 
چون ش��هریار تحصيالت باالیی ندارد مجموع نوش��ته هایش به 
یک ویراستاری جدی نياز دارد اما به نظر من شعرهایی که سروده 
 بهتر اس��ت ولی آنچه اهميت دارد تالشی اس��ت که شهریار برای 
 پيش��رفت خ��ود می کن��د و ای��ن ت��الش قاب��ل تحس��ين 

است.           
کارگردان فيلم مستند »غذای بيرون«یکی از شعرهای این رفتگر 
را این گونه خواند: رفتگر، رفتگر برگ های زرد را جارو نکن/ چون 

می خواهم صدای خش خش شان را/ زیر پایم بشنوم/ تا بدانم راه 
می روم. 

  ای��ن مستندس��از ج��وان ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه بخش��ی از
  مس��تند »کم��ی باالت��ر«  ب��ه ت��الش ش��هریار ب��رای رن��گ
  فرهنگی بخش��يدن به زندگی ش��خصی اش می پ��ردازد، گفت:

 ش��هریار دارای خانواده اس��ت و دو فرزند دارد و چ��ون هيچ گاه 
 خان��واده او به ای��ن وجه از ن��گاه ش��هریار توجه نکرده، س��اخت 
این فيلم مس��تند باعث ش��د در کنار رفتگر بودنش خان��واده او 
 بپذیرند که ش��هریار نگاه دیگ��ری از جنس فرهن��گ به زندگی

 دارد.
خالدی درباره واکنش خانواده این رفتگر و ورود دوربين به زندگی 
 شخصی آن ها اظهارداشت: همسر شهریار مخالفت بسياری برای 

ثب��ت  و  دوربي��ن  حض��ور 
زندگ��ی ش��هریار داش��ت و 
روزهای نخس��ت فيلمبرداری 

همکاری های الزم را نداشت.
 ی��ادم هس��ت ک��ه ب��ه دليل 
مخالفت همسرش روزهای اول 
شهریار با لباسی بسيار معمولی 
جلوی دوربين حاضر می شد 
اما پس از چند روز فيلمبرداری 
همسر شهریار لباس هایی اتو 
ش��ده آورد و از ما خواست که 
با این لباس ها فيلمبرداری را 

ادامه دهيم.
وی در ادامه اف��زود: نکته مهم 
 این است که دوربين در زندگی

 آن ها تاثير مثبت داش��ت و به 
نوعی ش��هریار به خانواده اش 
اثب��ات ش��د و همي��ن حضور 

موجبات بهتر شدن روابط بين آن ها را نيز فراهم کرد.
کارگردان مستند »مشترک مورد نظر« با اشاره به ساختار این فيلم 
مستند گفت: ساختار این مستند بر مصاحبه استوار است. برای این 
که با دنيای ذهنی شهریار آشنا شوم ناگزیر بودم از طریق سوال و 

جواب به اصل سوژه بپردازم.
لقمان خالدی در پایان صحبت هایش با اش��اره به حضور شهریار 
در مراسم اختتاميه هفتمين جشنواره فيلم سينما حقيقت گفت: 
زمانی که فيلم »کمی باالتر«  به عنوان برگزیده اعالم شد، شهریار 

هم همراه با من باال آمد و از او نيز تقدیر شد.
 این رفتگر هنگام دریافت جایزه خود گف��ت :لقمان خالدی فقط 
زندگی مرا به تصویر نکش��يده بلکه این زندگ��ی را به خود من نيز 

نشان داده است.
 این سخن شهریار به من نشان داد که سينمای مستند می تواند 
تاثيرگذار باشد و تغيير ایجاد کند و این س��خن شهریار برای من 

ستایش سينما بود.

»کمی  باالتر« در فجر رقابت می کند

رفتگر شاعری که 10 رمان نوشت »پوتين ها«در جشنواره تئاتر 
فجر لب به سخن می گشايند

کاوه مهدوی با اشاره به آماده سازی نمایش»پوتين ها« برای 
حضور در جشنواره تئاتر فجر عنوان کرد که این اثر نمایشی 
از سه زاویه مختلف ، داستان دزدیده شدن پوتين های یک 
رزمنده در اولين روز حضورش در جبهه را به تصویر می کشد.

کاوه مهدوی بازیگ��ر و کارگردان تئاتر درباره آماده س��ازی 
نمایش »پوتين ها« برای حضور در جشنواره بين المللی تئاتر 
فجر گفت: نمایش»پوتين ها« پيش از این در چهاردهمين 
جشنواره تئاتر مقاومت به صحنه رفته بود و از طریق حضور در 
این جشنواره امسال در بخش جشنواره جشنواره های تئاتر 
فجر حضور می یابد. البته اميدوارم ای��ن اثر بتواند به بخش 
مسابقه هم وارد شود.وی درباره تغييراتی که نمایش نسبت 
به جشنواره مقاومت پيدا کرده است، گفت: نمایش تغييرات 
زیادی نسبت به اجرای قبلی پيدا کرده است حتی دو بازیگر 
کار عوض شده و دکور و متن نمایش��نامه و ميزانسن ها هم 
دچار تغييراتی شده اند تا به بهتر و جذاب تر شدن اثر کمک 
کند. البته اگر نمایش در بخش مس��ابقه نيز پذیرفته ش��ود 
دست ما برای ارایه ایده های جدید بازتر می شود. اميدوارم 
 برای اجرای جش��نواره یکی از سالن های س��ایه یا چهارسو 

که عرض مناسبی دارد در اختيارمان قرار گيرد.
مهدوی درباره مضم��ون این نمایش توضي��ح داد: نمایش 
»پوتين ها« سه داستان را به ش��کل موازی روایت می کند. 
این نمایش داستان مردی اس��ت که در اولين روز حضورش 
در جبهه به دليل این که پوتين هایش دزدیده می شود پایش 
روی یک پوکه داغ می رود و دیگر عمال نمی تواند کاری انجام 
دهد و حتی یک گلوله شليک کند. در داستان اول مردد بودن 
این فرد و این که نمی داند آیا خ��ودش را جانباز بنامد یا نه 
روایت می شود. داستان دوم از دید پوتين های دزدیده شده و 
داستان سوم از دید شخصی که این پوتين ها را دزدیده است، 

روایت می شود.

تئاتر فجر؟

هفت

وزارتخانه
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جايگاه روابط عمومی ها در کشور مغفول مانده است

دبير اجرایی جشنواره فيلم حسنات گفت: بيش از یک  هزار و 
صد اثر به جشنواره ملی فيلم حسنات ارسال شد.

اميرحسين عشاقی اظهارداشت: بيش از یک هزار و ۱۱۲ اثر به 
دبيرخانه این جشنواره ارسال شده است.وی افزود: قالب های 
فيلم کوتاه داستانی، مستند و فيلم نامه به دبيرخانه چهارمين 
جشنواره ملی فيلم کوتاه حسنات اصفهان ارسال شده است.

دبير اجرایی جش��نواره فيلم حس��نات گفت: ۴۸۵ اثر از بين 

آثار ارسال ش��ده به دبيرخانه این دور از جش��نواره در بخش 
داستانی، ارسال شده که از این تعداد ۱۱۸ اثر تجربه  نخست، 
۳۱۳ اثر مسابقه  ملی و ۵۴ اثر نيز فيلم تبليغاتی و اطالع رسانی 
در این بخش به دبيرخانه جشنواره ملی فيلم کوتاه حسنات 
اصفهان ارسال شده است.وی ادامه داد: بيش از ۸9 شهر کشور 
در این جشنواره ش��رکت کرده اند که در این ميان هنرمندان 
استان تهران با ارس��ال ۱۴۱ اثر و اصفهان با ارسال ۸۱ اثر در 
این بخش پيشگام هستند.عش��اقی گفت: متولدین دهه ۶۰ 
بيشترین آثار را در بخش داستانی به دبيرخانه این جشنواره 
 ارس��ال کردند و در نهایت  یک فرد 7۳ س��اله مس��ن ترین و 
۱۴ ساله جوان ترین شرکت کننده در این جشنواره هستند.

وی در بيان آمار فيلم نامه های ارسال ش��ده به این جشنواره 
گفت: ۳۸۰ اثر از ۵۶ شهر کش��ور به دبيرخانه این جشنواره 
ارسال شده اس��ت که از این تعداد ۳۰۶ اثر در بخش مسابقه 
ملی و 7۴ اثر نيز در بخش تبليغات و اطالع رسانی به دبيرخانه 
جشنواره ملی فيلم کوتاه حسنات اصفهان ارسال شده است.

دبير اجرایی جشنواره حسنات اظهار داشت: فيلم نامه نویسان 
اصفهان با ارسال 7۳ اثر و تهران با ۵۶ اثر به دبيرخانه جشنواره 

پيشتاز ارسال آثار در این بخش بوده اند.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اصفهان گفت: نخستين جلسه  مشورتی شورای توسعه فرهنگ 
قرآنی با حضور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیران 
موسسات قرآنی برگزار شد.ابوالفضل یعقوبی افزود: در این جلسه 
که در دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزار 
شد، چگونگی اجرای منشور توس��عه  فرهنگ قرآنی در استان و 
برنامه های الزم برای گس��ترش فرهنگ قرآنی مورد بررسی قرار 

گرفت.وی اظهار داش��ت: در این جلس��ه حجت االسالم محمد 
قطبی با اش��اره به نقش شورای توس��عه فرهنگ قرآنی خواستار 
استانداردسازی فعاليت های قرآنی در بخش های مختلف به ویژه 
حوزه آموزش ش��د.به گفته یعقوبی، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اس��تان اصفهان همچنين بر اولویت بندی موضوعات 
قرآن��ی و توانمند کردن مدی��ران و مربيان موسس��ات فرهنگی 
قرآن و عترت تاکيد کرد.معاون ق��رآن و عترت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان گفت: در ادامه نشست مدیران 
موسسات فرهنگی قرآن و عترت جامعه القرآن کریم، مهد قرآن، 
بينه، روش��ندالن، فرهنگ متعال و دارالقرآن کریم به بيان نقطه 
نظرات خود در این زمينه پرداختند که تهيه بانک اطالعاتی جامع 
قرآن و سرمایه گذاری ویژه بر روی جوانان و نوجوانان و ارایه طرح 
جامع و متنوع در اجرای برنامه های قرآنی از جمله خواسته های 
وی در این جلسه بود.یعقوبی در پایان تصریح کرد: یکسان سازی، 
وحدت رویه و تخصصی شدن موسسات فرهنگی قرآن و عترت، 
آمایش سرزمينی، آمایش فعاليت های موسسات قرآنی، آموزش  
بحث های هنری قرآن، تکميل تيم علمی منشور توسعه فرهنگ 
قرآنی، حمایت از نرم افزارهای قرآنی، استفاده و...از دیگر مباحث 

مطرح شده توسط مدیران موسسات قرآنی در این جلسه بود.

دبير اجرايی جشنواره فيلم حسنات عنوان کرد:

ارسال بيش از يک هزار اثر به جشنواره فيلم حسنات
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

برگزاری نخستين جلسه  شورای توسعه فرهنگ قرآنی

جشنواره سينما 
حقيقت از جمله 

رويدادهای مستقلی 
است که از

 فضای رسانه ای 
برخوردار است اما 

از جهت
 ديده شدن آثار

جشنواره فيلم فجر 
فضای مناسب تری

 را فراهم  می کند

   وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار داشت: جایگاه روابط عمومی در کشور ما حتی از 
سوی مدیران روابط عمومی کشور هم به خوبی درک نشده و مغفول مانده است.

علی جنتی در کنفرانس بين المللی روابط عمومی های ایران با گراميداش��ت یاد استاد 
معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران گفت: نمی توان در جمع اساتيد و صاحب نظران حوزه 
ارتباطات بود و نامی از پروفس��ور معتمدنژاد نياورد؛ وی به حق، معلمی دلسوز، مولفی 
دقيق، محققی ژرف نگر، مبتکری سخت کوش و منتقدی منصف و بدون حب و بغض بود. 
وی افزود: شخصيت اخالق مدار و وطن پرست پروفس��ور معتمدنژاد باعث شده بود که 
خدمت به وطن را به تحقيق و تدریس با بهترین شرایط زندگی در خارج از کشور ترجيح 

دهد و به کشور بازگردد تا منشاخدمات علمی فراوانی شود. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی تصریح کرد: بر کسی پوشيده نيس��ت که بنيان نهادن 
رش��ته های جدید همواره با مقاومت و دش��واری های فراوانی روبه رو اس��ت اما استاد 

معتمدنژاد پدرانه رشته علوم ارتباطات را بنيان نهاد و منابع علمی موردنياز را برای این 
حوزه تاليف کرد. 

جنتی خاطرنشان کرد: هنوز بسياری از منابع این رشته متعلق به استاد معتمدنژاد است 
و عنوان پدر علم ارتباطات به حق شایسته وی اس��ت و خاموشی در قاموس اهل علم و 

فرهنگ جا ندارد. 
وی ادامه داد: تعریف ساده ای از روابط عمومی عبارت است از مجموعه ای از فرآیندهای 
هماهنگ که همگی در مسير دست یابی به یک هدف مشترک در حال تکاپو هستند اما 
آیا فعاليت های جاری روابط عمومی های ایران یکپارچه و در مسير دست یابی به اهداف 

از پيش تعيين شده است؟! 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بيان این که در یک سازمان ممکن است روابط عمومی 
به اتاق خبر تبدیل شود، گفت: در این شرایط کارشناسان روابط عمومی سعی می کنند 
اخبار این س��ازمان را در رسانه ها منتش��ر کنند که در این صورت اصول اساسی خبر از 

بين می رود. 
جنتی افزود: معموال شيوه های تبليغی و اغنایی کشور ما به دليل غيرعلمی بودن عاری 
از خالقيت و اثرگذاری مطلوب است و در سازمان هایی که روابط عمومی آن ها مبدل به 

اتاق تبليغات شود تنها نتيجه آن کالفه شدن مخاطبان است. 
     کسب رتبه برتر روابط عمومی شهرداری اصفهان در يازدهمين جشنواره 

روابط عمومی های برتر ايران

    در یازدهمين جش��نواره بين المللی روابط عمومی های برت��ر ایران که با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد، روابط عمومی شهرداری اصفهان توانست با کسب 

سه رتبه در بخش های مختلف عنوان روابط عمومی برتر را دریافت کند.
یازدهمين جشنواره بين المللی روابط عمومی های برتر ایران با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار شد که در این جشنواره روابط عمومی شهرداری اصفهان توانست 

با کسب سه رتبه در زمينه های مختلف حایز رتبه برتر شود. 
در این جشنواره روابط عمومی شهرداری اصفهان در بخش ارتباط رسانه ای رتبه اول، در 

بخش بهترین کتاب رتبه دوم و در بخش پژوهش رتبه سوم را کسب کرد. 
لوح تقدیر و تندیس جش��نواره بين المللی روابط عمومی های برتر ایران از سوی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اس��المی به ابراهيم معتمدی، مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان 

اهدا شد.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

قانون وزن کشی  مسابقات ووشو 
تغییر کرد

فدراسیون جهانی ووشو با ارسال نمابری 
تغیی��ر از  عض��و  کش��ورهای   ب��ه 

  قان��ون وزن کش��ی رقاب��ت ه��ای 
 س��اندا در مس��ابقات بین المللی خبر

داد.
پی��ش از ای��ن در مس��ابقات معتبر از 
جمله رقابت ه��ای جهانی و آس��یایی 
یک روز قبل از آغاز رقابت های س��اندا وزن کشی ووشوکاران انجام 
 می شد و تا پایان مس��ابقات نیز به همان وزن کشی روز نخست اتکا

 می شد.
 بر اساس قانون جدید سانداکاران در طول زمان برگزاری رقابت ها 
هر روز صبح باید در مراسم وزن کشی ش��رکت کنند و باید سر وزن 

قانونی باشند.

سپاهان مي تواند صدرنشین شود
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان گفت: در 
وهله اول باید از هواداران��ی که در این 
هواي برفي به ورزش��گاه آم��ده بودند 
تشکر کنم که در هر شرایطي ما را تنها 

نمي گذارند.
 رحم��ان احم��دی پ��س از پی��روزی 
تیم اش برابر داماش در جمع خبرنگاران 
اظهارداش��ت: هر دو تیم بازي خوبي ارایه دادند، البته سپاهان تیم 

برتر میدان بود.
 هدف داماش تساوي بود، اما ما خوب بازی کردیم و توانستیم دو گل 
بزنیم تا ۳ امتیاز ارزش��مند این بازي را نصیب خود کنیم. امیدوارم 
با ادامه این روند به صدر جدول صع��ود کنیم.مهم برد در هر بازي و 

کسب حد اکثر امتیازات است.

هادي عقیلي محروم شد
بر اس��اس تصمی��م کمیت��ه انضباطي 
فدراس��یون فوتبال، ه��ادي عقیلي به 
 دلی��ل تخل��ف در دی��دار س��پاهان

با فجر سپاسي یک جلسه از همراهي با  
تیم خود محروم شد.

به نقل از س��ایت رس��می فدراس��یون 
فوتبال، دی��دار دو تیم ف��والد مبارکه 
سپاهان و فجر شهید سپاسی از سری رقابت های لیگ برتر در سوم 
دی ماه برگزار شد که از سوی هادی عقیلی تخلفاتی مبنی بر برخورد 

شدید با بازیکن تیم فجر سپاسی صورت گرفت. 
بر همین اس��اس وی به استناد بند الف قس��مت یکم ماده 22 آیین 
 نام��ه انضباطی به یک جلس��ه محرومی��ت از همراهی تی��م خود و

پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بارش برف برایم تازگی داشت
مهاجم تیم سپاهان گفت: تالش می کنم 
که در س��پاهان بهتر از گذشته شوم و 
 ش��رایط خ��ود را در ای��ن تی��م بهبود

 بخشم.
سرجیو فن دایک  با اشاره به بارش برف 
در این مسابقه سپاهان و داماش تصریح 
کرد: در اس��ترالیا برف نب��ود و من این 
جا تازه برف را دیدم و این برای من بس��یار جالب ب��ود بنابراین باید 
 بگوی��م که ب��ارش برف در ای��ن بازی ب��رای من خیل��ی مخصوص

 بود.
فن دایک اضافه کرد: کم کم بهتر می شوم و با تیم هماهنگ می شوم 
و امیدوارم که در ادامه همه بازی ها به پیروزی برسیم اما در این راه 

باید با انگیزه باشیم.

 می توانیم در سکوی نخست
 بوکس کشور باشیم

فصل قدرت نمایی 
گالدیاتورهای اصفهان

سرمربی تیم بوکس استان اصفهان گفت: با روندی که بوکس 
استان دارد، به طور حتم در رقابت های سال آینده )ماه های 
اردیبهشت و خرداد(می توانیم یکی از سکوهای اول تا سوم 
کشور را کسب کنیم.سیروس سلحشور اظهار داشت:با توجه 
به این که ش��جاعی و البندی) بوکسورهای ملی پوش خود(

را در اختیار نداش��تیم، توانس��تیم عنوان پنجم رقابت های 
 مشت زنی قهرمانی کش��ور را کس��ب کنیم.با این روندی ، 
به طور حتم سال آینده می توانیم یکی از سکوهای اول تا سوم 
کشور را کسب کنیم.وی با اش��اره به بوکسورهای نوجوان و 
جوان اصفهانی تاکید کرد:  سرمایه گذاری خوبی در این بخش 
انجام  شده اما باید کار بیشتری در این مورد صورت گیرد تا 
شاهد رشد و شکوفایی بوکس استان باشیم.وی درمورد ملی 
پوشان اصفهان افزود: محمدعلی شهیدی و مسلم مقصودی 
 از بوکسورهای ملی پوش استان هستند.سلحشور اضافه کرد:

پور ش��جاعی بوکس��ور اصفهانی تیم مل��ی دو هفته قبل از 
رقابت های قهرمانی کشور مصدوم شد و نتوانست در مسابقات 
شرکت کند اما از لحاظ کیفی و کمی سایر بوکسورهای استان 
در وضعیت خوبی به س��ر می برن��د و در رقابت های بوکس 
قهرمانی کشور که در حدود 2 ماه پیش در کرج برگزار شد، 
عنوان پنجم را پس از حدود 12 سال کسب کردیم.وی گفت: 
در صورتی  که کمک های رمضان پور و شفیعی رییس و دبیر 
هیات بوکس استان اصفهان نبود، همین رتبه را نیز کسب 
نمی کردیم و درعین حال باید بگویم لیاقت این رشته در کشور 
 بیش از مقام پنجم اس��ت.وی اضافه کرد: مس��ووالن هیات

 همان طور که تاکنون زحمت کشیده اند، تالش کنند سال 
آینده محیط آرامی را برای بوکسورهای اصفهان آماده کنند 
و در این صورت قول می دهم س��ال آینده یکی از سکوهای 
اول و دوم را کسب کنیم.سلحشور در ادامه به وضعیت مالی 
استان اشاره و تصریح کرد: وضعیت مالی بسیار افتضاح است 
و حمایتی هم اگر شده است از جیب شخصی رییس هیات 
بوده است.وی گفت: ماه های اردیبهش��ت و خرداد هر سال 
رقابت های انتخاب��ی تیم ملی برگزار می ش��ود و تا آن زمان 
رقابت خاصی نداریم.سرمربی تیم بوکس استان اصفهان ادامه 
داد: به دلیل نبود شرایط مناسب، شهرهای مختلف از میزبانی 
رقابت های کشوری انصراف دادند که در کمال تاسف همین 
تعویق مسابقات منجر به آسیب دیدگی بوکسورهایمان شد.

زاویه

6
کمیته انضباطی، تیم مس پارس اصفهان را جریمه کرد

تیم فوتسال زنان مس پارس اصفهان به دلیل حاضر نشدن در دیدار با پرسپولیس اصفهان با نتیجه ۳ بر 
صفر بازنده اعالم شد.دیدار دو تیم مس پارس اصفهان و پرسپولیس اصفهان از سری رقابت های لیگ 

برتر فوتسال زنان قرار بود6 دی ماه برگزار شود.

دربی در »دی« اکثرا با حواش��ی و اتفاقات فراموش نش��دنی 
همراه بوده، از ترک زمین توس��ط پرسپولیس��ی ها، درگیری 
قلعه نویی با محرمی و گل همراه با »غش کردن« هاشمی نسب 
تا برگزاری درب��ی در تبریز. دو تی��م بعد از 11 س��ال در این 
ماه برای شکس��تن چند طلس��م ب��ه میدان می رون��د و همه 
امیدوارند یکی از این طلسم ها پیروز ش��دن باالخره یک تیم 
در جری��ان بازی باش��د.دهمین نبرد س��رخابی های پایتخت 
 در دی ماه در حال��ی روز 27 دیم��اه 92 برگزار می ش��ود که

 بیست و هفتمین رقابت زمس��تانی دو تیم محسوب می شود؛ 
رقابتی که همه امیدوارند به خاطر رویارویی قلعه نویی با علی 
دایی گرمای خاصی به سکوهای سرد ورزشگاه آزادی ببخشد.

اس��تقاللی های صدرنش��ین، برای حفظ جایگاه خود در رتبه 
ش��ماره یک و دس��ت نخوردن ب��ه رکورد شکس��ت ناپذیری 
قلعه نویی در دربی، به فکر شکس��ت دادن حریف سرخپوش 
خود در نخس��تین ماه فصل زمس��تان هس��تند. این پیروزی 
اس��تقاللی ها را به قهرمانی نزدیک می کند اما تساوی در این 

مسابقه ممکن است صدر را از این تیم آبی پوش بگیرد.
در نقطه مقابل اما پرسپولیسی ها هم که به خاطر تساوی با نفت 
و شکس��ت برابر فوالد در اهواز، جایگاهش از صدر جدول را از 
دست داد و تا رده سوم پایین آمد، امیدوار است با پیروزی برابر 
استقالل در این بازی مهم، شانس قهرمانی در لیگ سیزدهم 

را بار دیگر به دست آورد.

تمام حواشی دربی در »دی«
تاکنون 9 بار س��رخابی های پایتخت در نخستین ماه زمستان 
برابر هم صف آرایی کرد ه اند که استقالل دو مرتبه آن هم با رای 
فدراسیون فوتبال برابر پرسپولیس به برتری ۳ بر صفر دست 
یافت و 7 تقابل دیگر دو تیم با تساوی به پایان رسید؛ این یعنی 
ناکامی سرخپوشان در این ماه در دربی. بدون در نظر گرفتن 
 دو پیروزی ۳ بر صفر اس��تقاللی ها، هر دو تیم در این ماه تنها

 5 مرتبه دروازه حریف خود را باز کرده اند.
نخس��تین دربی دیماه، روز بیستم س��ال 1۳47 برگزار شد؛ 
دومین نب��رد تاریخی دو تیم ک��ه دومین تس��اوی بدون گل 
سرخابی ها بود، 2 سال و 7 روز بعد بود که این بازی تا دقیقه 75 
یک بر یک مساوی در جریان بود اما بازیکنان تیم پرسپولیس 
به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور، زمین را ترک کردند تا 

فدراسیون فوتبال استقالل را با نتیجه ۳ بر صفر برنده بنامد.
دوازده سال طول کشید تا بار دیگر سرخابی ها در »دی« برابر 
هم قرار بگیرند. 17 دی ماه س��ال 1۳61، پرس��پولیس با گل 
دقیقه 10 غالمرضا فتح آبادی از رقیبش پیش افتاد اما بهتاش 
فریبا در دقیقه 87 برای استقالل گلزنی کرد تا مانع از شکست 

آبی پوشان در این بازی شود.

8 سال و 11 روز بعد از آن بازی، این بار استقالل از پرسپولیس 
پیش افتاد. آبی پوشان با گل دقیقه 62 شاهرخ بیانی از حریف 
پی��ش افتادند اما فرش��اد پی��وس در دقیقه 75 گل تس��اوی 
پرسپولیس را به ثمر رس��اند تا بار دیگر دربی در دی ماه برنده 

نداشته باشد.
در یازدهم دی ماه سال 1۳71 که پنجمین رویارویی دو تیم در 
دی ماه بود، باز هم دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند،سومین 
 بازی ناتمام دو تیم ک��ه نتیجه آن با رای فدراس��یون فوتبال 

۳ بر صفر به سود استقالل اعالم شد.
در هشتم دی ماه س��ال 1۳74 هم دو تیم به تساوی بدون گل 

رسیدند و بعد از آن مسابقه، 
ح��دود 5 س��ال و ی��ک روز 
طول کشید تا سرخابی های 
پایتخ��ت در نخس��تین ماه 
زمس��تان برابر هم به میدان 
بروند و بار دیگ��ر یک بازی 
جنجالی را از خود به یادگار 

بگذارند.
روز نه��م دی س��ال 1۳79، 
پرس��پولیس ب��ا گل  بهروز 
رهبری فرد از استقالل پیش 
افت��اد اما ضربه ایس��تگاهی 
محم��د ن��وازی و اش��تباه 
تاریخی احمدرضا عابدزاده 
در مه��ار ت��وپ، زمینه گل 
تس��اوی اس��تقالل را فراهم 
کرد. 19 دقیق��ه بعد مهدی 

هاشمی نس��ب در حالی که عابدزاده لیز خ��ورده بود، گل دوم 
استقالل را به ثمر رس��اند و یک »غش« تاریخی را در دربی به 
نام خود ثبت کرد. البته علی کریمی 2 دقیقه بعد گل تساوی 
پرسپولیس را به ثمر رساند تا آن بازی پر حاشیه برنده نداشته 

باشد.
آخرین نبرد این دو تیم در این ماه، در بیس��تم دی ماه س��ال 
1۳81 برگزار  شد، مسابقه ای که در تبریز برگزار شد و یکی از دو 
رویارویی تاریخی دو تیم در خارج از پایتخت بود. علی سامره 
در دقیقه یک برای استقالل و علی انصاریان در دقیقه 70 برای 

پرسپولیس گلزنی کرد.
 حاال پس از حدود 11 س��ال و 7 روز، این دو تی��م روز جمعه

 27 دی در ورزش��گاه آزادی برابر هم به میدان می روند تا در 
هفتاد و هشتمین رویارویی خود در دربی پایتخت، دو طلسم 
بزرگ را بشکنند. ابتدا طلسم ۳ بازی متوالی بدون گل و سپس 
طلسم پیروز نشدن هیچ کدام از این دو تیم در این ماه، آن هم 

در جریان بازی را بشکنند.
جمعه 27 دی 1392

* پرسپولیس ؟ - استقالل ؟

گزارش از دربی های سرخابی ها در ماه دی!

 جمعه 27دی ماه ، شهرآورد دیگان
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 رقابت های کشتی
 با شال روستاییان 

سرمربی ژاپنی: بازی 
دشواری داشتیم

رییس هیات ورزش روس��تایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان گفت: 
روز یازدهم بهمن ماه مسابقات کشتی با شال روستاییان استان اصفهان ویژه 
آقایان در رده سنی آزاد برگزار می شود.مهدی اسدی اظهار داشت:هیات ورزش 
روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان در نظر دارد در ادامه برنامه های 
خود به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی روز یازدهم بهمن ماه مسابقات 
کشتی با شال روستاییان استان اصفهان ویژه آقایان را در رده سنی آزاد برگزار 
کند.وی تصریح کرد: این رقابت ها در اوزان 61،71،81،91 و +100 کیلوگرم در 
خانه کشتی اصفهان برگزار می شود.رییس هیات ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی استان اصفهان ادامه داد: پیش رقابت های کشتی با شال روستاییان 
27 دی ماه آغاز می شود که 15 تیم در بخش آقایان و 15 تیم در بخش بانوان 
با یکدیگر رقابت می کنند.وی تاکید کرد: همچنین مس��ابقات والیبال بانوان 

روستایی استان اصفهان هم از اواخر دی ماه آغاز می شود.

 تیم های فوتبال ژاپن و ایران در نخس��تین دیدار خود در گروه C با تس��اوی
 ۳ بر ۳ به کار خود رضایت دادند.

»ماکوتو تگوراموری« در نشس��ت خبری پایان بازی در مورد این بازی اظهار 
داش��ت: این یک بازی دش��وار بود اما هر دو تیم» باز« بازی کردند. هر دو تیم 

گل های زیادی زدند اما گل های زیادی هم دریافت کردند.
وی افزود: با در نظر گرفتن این که تیم ما آمادگی کافی نداشت اما توانایی تیمم 
 در به ثمر رساندن گل و ارایه یک بازی محکم، عامل مثبتی به حساب می آید.

در خصوص گل هایی که دریافت کردیم، نیازمند این هس��تیم تا بازیکنان با 
یکدیگر هماهنگ باشند.س��رمربی تیم فوتبال زیر 22 س��ال ژاپن ادامه داد: 
بازیکنان ما احساس خوبی پس از بازی داشتند و ما بازی به بازی بهتر می شویم.

رقابت های قهرمانی زیر 22 س��ال آس��یا با حضور 24 تیم در عمان در حال 
برگزاری است.

رقابت فرنز کاپ
تیم نوجوانان ایران در نخس��تین دیدار خ��ود در رقابت های 
بین المللی فرنز کاپ اندونزی - مال��زی مقابل نماینده تایلند 
 به برتری رس��یدو این تی��م را ب��ا نتیجه 4 بر صفر شکس��ت 

داد.

دشنام،عذرخواهی دارد!
»آلن پاردیو« پس از عبارت زننده ای که پیش روی دوربین های تلویزیونی 
در خصوص سرمربی شیلیایی منچسترسیتی به کار برد، عذرخواهی کرد.

سرمربی نیوکاسل گفت:من بابت اظهاراتم 100 درصد عذرخواهی می کنم. 
من از این بابت از پلگرینی عذرخواهی می کنم و امیدوارم او بپذیرد.

احیای فدراسیون اسالمی ورزش زنان 
این فدراسیون که بعد از برگزاری چند دوره بازی های همبستگی 
زنان کشورهای اسالمی وزنان مسلمان به ریاست فائزه هاشمی 
تشکیل شده بود درسال 1۳89 تعطیل گردید.هم اکنون طاهره 

طاهریان خبر ازتالش برای احیای دوباره آن داده است.

 دو تیم بعد از
 11 سال در این ماه 

برای شکستن
 چند طلسم به 

میدان می روند و 
همه امیدوارند

 یکی از این طلسم ها 
پیروز شدن

 باالخره یک تیم 
در جریان

 بازی باشد

عقب نشینی در اعالم نام بازیکنان پرسپولیس

 تناقض در پرونده قلیان کشان!
در حالی که روز پنج ش��نبه گذشته یکی از مس��ووالن فدراسیون 
فوتبال اسامی بازیکنان پرسپولیس را به عنوان متخلف در پرونده 
قلیان کش��ی اعالم کرده و از محرومیت آن ها خبر داده بود، کمتر 
از دو روز بعد دبیر س��تاد مبارزه با تخلفات حرف��ه ای پس از آن که 
مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس مصاحبه هایی را علیه فدراسیون 
انجام دادند تاکید کرد: نام هیچ بازیکنی را اعالم نکرده اند و تحقیقات 

همچنان ادامه دارد!
هنوز 24 ساعت از مصاحبه ها و موضع گیری های تند علی دایی و 
محمد رویانیان به خاطر محرومیت پیام صادقیان و محسن مسلمان 
از حضور در تیم های ملی نگذش��ته بود که علی کفاش��یان رییس 

فدراسیون فوتبال عقب نشینی ها را آغاز کرد و گفت که »ما نام هیچ 
کس را نگفته ایم و فعال کسی محروم نشده است«.

این اظهار نظر در ش��رایطی ص��ورت گرفت که یکی از مس��ووالن 
فدراس��یون نام این بازیکنان را ب��ه خبرنگار مهر اع��الم کرده اما 
 خواس��ته بود که نقل قولی از وی در این مورد منتشر نشود. حتی

 مصاحبه هایی در رس��انه های مختلف منتشر ش��د که طی آن از 
محسن مسلمان و پیام صادقیان نام برده شده بود.

علیرضا علیپور، دبیر ستاد رس��یدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال 
یکی از اولین افرادی بود که روز پنج ش��نبه گذش��ته ب��ا ذکر نام 
محس��ن مس��لمان و پیام صادقیان گفته بود:بای��د بگویم که این 
بازیکنان منعی برای بازی در تیم پرس��پولیس و کلیه رقابت های 
باش��گاهی ندارند و فعال ت��ا اطالع ثان��وی از حض��ور در تیم های 
 ملی منع ش��ده اند تا رس��یدگی های الزم به ای��ن موضوع صورت

 گیرد.

حاال مس��ووالن همان فدراس��یون ب��ا موضع گیری تند باش��گاه 
پرسپولیس، یک قدم به عقب برداشته و اعالم کردند نامی از هیچ 
بازیکنی نبرده اند تا در یک پرونده دیگر مجددا استقالل رای شان 
را با دست خودشان زیر سوال ببرند. با بررسی کلی اتفاقات رخ داده 
می توان پیش بینی هر نوع حکمی را از فدراسیون فوتبال در روزهای 

آینده داشت.
اما وقتی به گذشته برگردیم و پرونده های این چنینی را مرور کنیم، 
متوجه خواهیم شد که نسخه ارش��ادی بودن این پرونده ها خیلی 
وقت اس��ت که دوای درد این بیماری نیست و حاال باید روش های 

دیگری را امتحان کرد.

کشتی با شال روستائیان اصفهان

ورزشکاران باید پیشتاز مبارزه 
با دخانیات باشند

عزیزی/نماینده مجلس 

حقیقتا گس��ترش اس��تعمال قلیان و س��یگار در جامعه به ویژه دربین 
ورزشکاران بغرنج اس��ت. ورزش��کاران باید پیشتازوپیش��رو درمقابله با 
استعمال دخانیات باشند.باب شدن استعمال قلیان در میان ورزشکاران 
 ضررهای فراوانی دارد که احتمال س��رطان برای اس��تفاده کنندگان از

 آن بسیار زیاد است.
ازهر 100س��یگاری حدود 85 
نفر دچار سرطان های مختلف 

از جمله ریه می شوند.
مواد و اسانس��ی ک��ه در قلیان 
وجود دارد 10 برابر سیگار زیان 
دارد و400 ماده س��می درآن 
اس��ت درحالی که هیچ نظارت 
یا استانداردی هم درتوتون آن 

نیست.
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1500 تن میوه شب عید استان 

خریداری شد 
ريیس اداره تنظی��م بازار چهارمحال و بختیاري گف��ت: 1500 تن میوه 
 شب عید استان خريداری شد که در ايام نوروز با نرخ مصوب دولتی توزيع 
مي ش��وند.مجید بیاتي افزود: حدود هزار و500 تن پرتقال و سیب براي 
ايام عید استان از شمال و س��میرم خريداري شده است.وي خاطر نشان 
کرد: امسال نیز طبق سال هاي گذشته برای ايجاد تعادل در بازار پرمصرف 

شب عید، خريد و ذخیره سازی میوه شب عید استان انجام شده است.

واکسیناسیون 100 درصدی مردم 
شهرستان فارسان

ريیس ش��بکه بهداش��ت و درمان فارس��ان از پوش��ش 100 درصدی 
واکسیناسیون مردم اين شهرستان خبر داد. مجید فاضلی اظهارداشت: 
تاکنون در اين شهرستان 33 هزار نوبت واکسن به افراد  تزريق شده است.

وی تصريح کرد: اين واکسن ها شامل: فلج اطفال، هپاتیپ ب، سرخک و 
سرخچه است.فاضلی افزود: در طرح واکسیناس��یون افراد زير دو سال، 
31 هزار نوبت و 2 هزار نوبت واکس��ن به افراد باالی دو سال تزريق شده 
است.ريیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان از تزريق واکسن 
آنفلوآنزا در اين شهرستان خبر داد و گفت: زنان باردار، کودکان کمتر از 
 شش س��ال، افراد ديالیزی، بیماران مزمن ريوی، افراد مبتال به ويروس

 اچ آی وی و کادر بهداشتی، درمانی و پزشکی از جمله کسانی هستند که 
تزريق اين واکسن به آن ها توصیه می شود.

 ساخت داروی مسکن از 
گیاه بومادران در دانشگاه شهرکرد

محقق مرکز تحقیقات گیاهان دارويی دانش��گاه آزاد شهرکرد از ساخت 
داروی مسکن و ضد التهاب گیاهی توسط محققان مرکز تحقیقات گیاهان 

دارويی دانشگاه آزاد استان، برای اولین بار خبر داد.
 علی قاسمی اظهارداشت: محققان استان موفق شدند با استفاده از گیاهان 
منحصر به فرد و مفید موجود در استان ،داروی مسکن و ضد التهاب برای 

درمان بیماری ها بسازند.

 تولد روزانه 58 نوزاد
 در چهار محال و بختیاری

مدير کل ثبت و احوال چهار محال و بختیاری گفت: روزانه 58 والدت در 
چهار محال و بختیاری اتفاق می افتد.عبدالرسول غزالی با اشاره به اين که 
روزانه 58 والدت در چهار محال و بختیاری اتفاق می افتد. اظهار داشت: 

در اين استان در مقابل 58 والدت، 12 واقعه فوت نیز اتفاق می افتد.
وی با اشاره به اين که،میانگین ازدواج نیز 33 مورد در اين استان گزارش 
شده است، تصريح کرد: ازدواج ها در گروه سنی 20 تا 24 سال برای زنان 

و 25 تا 29 سال برای مردان بوده است.
غزالی با اش��اره به اين که آمار طالق در اين استان نسبت به استان های 
ديگر کمتر بوده اس��ت، بیان داشت: در اين اس��تان با هر 12 ازدواج يک 

طالق اتفاق افتاده است.

اخبار کوتاه 

شهردار شهرکرد گفت: به منظور پاک س��ازی خیابان ها و معابر اصلی شهری تاکنون بیش از 900 
تن شن و نمک در معابر شهری پخش شده است.نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار داشت: عملیات 

برف روبی مسیرهای اصلی و معابر پرتردد شهر انجام شده است.

7
منابع طبیعی

حفاظت از عرصه های ملی 
وظیفه همگانی است

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گف��ت: تمامی مردم و 
مسووالن بايد برای حفاظت از گونه های جنگلی و مرتعی 
با يکديگر همکاری و تعامل داشته باشند.قاسم سلیمانی 
دش��تکی در ديدار با مدي��ران اداره کل مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: تمامی 
مردم و مسووالن بايد برای حفاظت از گونه های جنگلی و 
 مرتع��ی ب��ا يکديگ��ر هم��کاری و تعام��ل داش��ته

 باش��ند.وی اف��زود: تامین اعتب��ارات الزم ب��رای حفظ 
عرصه های مل��ی، برگ��زاری دوره های آموزش��ی ويژه و 
جلوگیری از تخري��ب منابع طبیعی و محیط زيس��ت از 

اهمیت ويژه ای برخوردار است.

       بی�ش از 581 ه�زار هکت�ار از مس�احت
 چهارمحال و بختیاری مطالعات آبخیزداری دارد

آبخی��زداری  و  طبیع��ی  مناب��ع   مدي��رکل 
چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه اين نشس��ت از وجود 
307 هزار هکتار جنگل در اس��تان خبر داد و گفت: اين 
سطح جنگل برابر 19 درصد مساحت استان و2/5 درصد 

وسعت کشور است.
خسرو عبداللهی 78 درصد وسعت چهارمحال و بختیاری 
را شامل مرتع و 22 درصد را شامل جنگل برشمرد و ادامه 
داد: 37 درصد مراتع استان متوسط، سه درصد خوب، 12 

درصد خیلی فقیر و 48 درصد فقیر هستند.
وی اظه��ار داش��ت: اکن��ون 95 درص��د زمین ه��ای 
مل��ی چهارمح��ال و بختیاری س��نددار ش��ده و س��اير 
 زمین ه��ای ملی نی��ز در اين اس��تان به زودی س��نددار

 می شوند.
عبداللهی خاطرنش��ان کرد: در حال حاض��ر 581 هزار و 
650 هکتار از مس��احت چهارمحال و بختی��اری دارای 

مطالعات آبخیزداری است.

  در مس��یر زندگی کس��انی وجود دارند که قدر س��المتی خود و 
 وجود استعدادهای خود را نمی دانند و بیهوده فقط روزها را شب 
و ش��ب ها راصبح می کنند و بدون هیچ اراده و تالشی در آرزوی 
آينده درخشان هس��تند اما در اين راه افرادی هستند که با وجود 
 معلولیت های جسمی اراده ای استوار دارند و با همین اراده استوار

و تالش بی وقفه به سوی آينده روشن در حرکت  هستند.
الهام مظاه��ری نمونه ب��ارز يک��ی از توانمند ترين اف��راد جامعه 
اس��ت که ب��ا وج��ود نداش��تن نعم��ت بیناي��ی در راه موفقیت 
 و آينده روش��ن در حرکت اس��ت  و به افتخارات بااليی رس��یده 

است.
اين بانوی نابینای چهارمحالی توانسته با نداشتن بینايی فرش بافی 

کند و تابلو فرش های زيبايی را پديد آورد.
 اي��ن بان��وی روش��ندل همچنی��ن ب��ا هم��ت خ��ود توانس��ته 
 م��درک کارشناس��ی ادبی��ات را از دانش��گاه پیام نور ش��هرکرد

 اخذ کند.  الهام مظاهری با وجود اين که متاهل اس��ت و کارهای 

خانه را انجام می دهد، تابلو فرش های بس��یار زيبايی را با ظرافت 
 خاص بافته اس��ت که کمتر فرد س��المی م��ی تواند اي��ن کار را 

بکند.
تابلو فرش، فرشی بافته شده با گره های ظريف است که فرد عادی 
نیز در بافندگی آن نیاز به مهارت خاص دارد و ظرافت تار و  پود آن 

چشم هر بیننده ای را به خود خیره  می سازد.
اين بانوی روشندل چهارمحالی درگفت وگو با خبرنگار مهر عنوان 
 کرد: متولد 1360 و متاهل هس��تم و از دو س��ال گذشته آموزش

 تابلو فرش را شروع کردم.
وی بیان کرد: با توجه ب��ه نابینا بودنم با راهنماي��ی معلم و مربی 

آموزشی دو ماه برای يادگیری بافتن تابلو فرش صرف  کردم.

      برای تشخیص رنگ نخ های ابریش�م از خط بریل 
استفاده می کنم

وی تصريح کرد: برای تشخیص رنگ نخ های ابريشم از خط بريل 

استفاده کردم و ش��ماره بندی رنگ ها در نقش��ه تابلو فرش، کار 
بافندگی را برای من تسهیل کرد و مربی آموزش تابلو فرش، زحمات 
زيادی برای يادگیری من متحمل شد و گاها چندين روش مختلف 

را برای آموزش بهتر من به کار گرفت.
مظاهری در ادامه گف�ت: نابینايان بايد توانايی خود را باور کنند و 
معلولیت محدوديت نیست زيرا يک انسان نابینا در صورت تالش و 

کوشش می تواند همانند يک فرد عادی فعالیت کند.
وی تصريح ک��رد: افراد معلول 
 دارای مهارت و اس��تعداد های

 فراوان��ی هس��تند و اف��راد و 
مس��ووالن بايد توانايی افراد را 
باور کنند و ف��رد معلول نبايد 

خود را محدود سازد.

       افراد نابینا با تالش 
و کوش�ش وخودباوری می 
توانند کارهای بزرگی انجام 

دهند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اي��ن ک��ه 
خواس��تن توانس��تن اس��ت، 
اف��زود: اف��راد نابینا ب��ا تالش 
وخودب��اوری  کوش��ش  و 
م��ی توانن��د کاره��ای بزرگ 

 را انج��ام دهن��د و ديگ��ران نی��ز باي��د آن��ان را حماي��ت
 کنند.

اين روش��ندل چهارمحالی بی��ان کرد: دارای مدرک کارش��ناس 
ادبیات از دانش��گاه پیام نور ش��هرکرد هس��تم و به نويس��ندگی 
 و شعرس��رايی عالق��ه خاص��ی دارم و چندي��ن قطعه ش��عر نیز 

سروده ام.
وی اظهار داشت : هم اکنون تسلط کامل بر نرم افزار های کامپیوتر 

دارم . نابینايان توانمندتر از آنچه ديگران تصور می کنند، هستند.
الهام مظاهری گفت: انسانی که کوش��ش و تالش را سرلوحه کار 
خود قرار دهد به هدف خود خواهد رس��ید و زمان��ی که من اقدام 
 به يادگیری تابلو فرش کردم در ظاهر کار س��خت و نشدنی تصور 

می شد اما با تالش و همت به خواسته خود رسیدم .
وی ادام��ه داد: در ابت��دای کار با توج��ه به عدم مه��ارت کافی و 
ظرافت تابلو فرش بافتن و گره زدن برايم س��خت و دشوار بود اما 
 با همت و حوصله توانس��تم تابلو فرش خود را پس از يک سال به

 پايان برسانم.

بانوی روشندل چهارمحالی تابلو فرش می بافد 

هنری که سرمنشا آن چشم نیست

توزیع 900 تن شن و نمک در معابر شهری شهرکرد

 این بانوی روشندل 
همچنین با همت 

خود توانسته 
مدرک کارشناسی 

ادبیات را از 
دانشگاه پیام نور 

 شهرکرد
 اخذ کند

» الهام مظاهری«بانوی روشندل اهل چهارمحال و بختیاری است که با وجود این که دارای معلولیت است و از نعمت 
بینایی برخوردار نیست ؛می تواند فرش بافی کند و هم اکنون تابلو فرش های بسیار زیبایی بافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، خداوند انس�ان را آفرید و به او توانمندی هایی داد که با تکیه بر توان و اراده به س�عادت و 
کمال برسد.

انسان ها همه چشم به آینده دوخته و تالش می کنند که با توان و اراده بیشتر به موفقیت های باالتر برسند. بسیاری 
راه درست می پیمایند و هر لحظه با توان بیش�تر حرکت می کنند، تعدادی در مسیر خسته می شوند و از ادامه راه 

صرف نظر می کنند، بسیاری از اول راه را غلط می روند وبه بیراهه می روند و...  .
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مفاد آراء 

907آگهی مفاد آراء هیات قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه 
مسکن اداره ثبت اسنادوامالک اردستان بخش 17 ثبت اصفهان .

دراجرای قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن وبه استناد 
ساماندهی  قانون  به  موادی  الحاق  قانون  اجرائی  نامه  آئین   10 ماده 
وحمایت از تولید وعرضه مسکن آراء صادره به شرح ذیل اگهی میشود 
واشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی 
واشخاصی که نسبت به تحدید حدود وحقوق ارتفاقی اعتراض دارند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود ظرف 20 روز از تاریخ انتشار 
آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم 
نمایند وظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به 
اعتراضات  اینگونه  به  نمایند رسیدگی  اسناد وامالک تسلیم  ثبت  اداره 
در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهدشد بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در موعد مقرر یا عدم تحویل گواهی تقدیم دادخواست 
تعقیب  مقررات  رعایت  با  ثبتی  عملیات  اسنادوامالک  ثبت  اداره  به 

خواهدشد .
تمام  نیمه  ساختمان  ششدانگ   1392/10/14-101 شماره  رای   -1
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی4281و4282 واقع 
در شهر اردستان یک اصلی گرمسیربنام مجتبی سلمانی فرد اردستانی 

فرزند علی به مساحت  188/20متر مربع
حال  در  زمین  قطعه  102-1392/10/14ششدانگ  شماره  رای   -2  
ساخت احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 6508  واقع 
در شهر اردستان یک اصلی گرمسیر بنام سعید گلیه اردستانی فرزند  

اصغر به مساحت 136متر مربع 
محصور  زمین  قطعه  103-1392/10/14ششدانگ  شماره  رای   -3  
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 5057  واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیربه نام فهیمه فرهادیان فرزند دخیل عباس  

به مساحت 261/62 متر مربع  - واقع در اردستان
4  -رای شماره 104-1392/10/14ششدانگ قطعه زمین در حال ساخت 
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 218 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیر به نام مهدی اثنی عشری اردستانی فرزند 

احمد علی  به مساحت306/62 متر مربع  
محصور  زمین  قطعه  105-1392/10/14ششدانگ  شماره  رای    5  
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 5057 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیر به نام سجاد فرهادیان فرزند دخیل عباس 

به مساحت 277/81 متر مربع  
  6- رای شماره 106-1392/10/14ششدانگ دکان تحتانی و فوقانی 
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 369 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیر نام مرتضی عسکریانفرد اردستانی فرزند 

شکراله  به مساحت 179/79 متر مربع  
بر  احداثی  خانه  یکباب  رای شماره 107-1392/10/14ششدانگ   -7   
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 5909 واقع در شهر اردستان 
مساحت  به  سهراب   فرزند  ملکی  علی  نام  به  گرمسیر  اصلی  یک 

224/37متر مربع  
بر  احداثی  ساختمان  108-1392/10/14ششدانگ  شماره  رای   -8   
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 6508 واقع در شهر اردستان 
یک اصلی گرمسیر به نام ماهرخ رمضانی  فرزند براتعلی به مساحت 

149/83 متر مربع  

محصور  زمین  قطعه  109-1392/10/14ششدانگ  شماره  رای   -9
15اصلی  از   34 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
به  فرزند رضا  اشرفی    علیرضا  نام  به  اردستان  در  واقع  گرمسیر  

مساحت 172/70 متر مربع  

محصور  زمین  قطعه  110-1392/10/14ششدانگ  شماره  رای   -10
در  واقع   209 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

نام رضا فروزش   فرزند حیدر  اردستان یک اصلی گرمسیربه  شهر 
به مساحت 300 متر مربع  

محصور  زمین  قطعه  111-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -11
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 5058 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیر به نام داود خزائی   فرزند احمد به مساحت 

250 متر مربع  - واقع در اردستان
بر  احداثی  خانه  یکباب  112-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -12
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی  4638 واقع در شهر اردستان 
یک اصلی گرمسیربه نام سید محمد رضا ناصریان   فرزند سید حسین 

به مساحت 119/09 متر مربع  
حال  در  زمین  قطعه  113-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -13

ساخت احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 واقع در 
شهر اردستان یک اصلی گرمسیربه نام حسین قاسمی   فرزند اکبر به 

مساحت 105 متر مربع  
محصور  زمین  قطعه  114-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -14
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیربه نام علی اکبر پاینده   فرزند علیجان به 

مساحت 300 متر مربع  
محصور  زمین  قطعه  115-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -15
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیر به نام علی اصغر محبوبیان   فرزند رضا 

به مساحت 300 متر مربع  
محصور  زمین  قطعه  116-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -16
51اصلی  62از  فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
گرمسیر  واقع در مهاباد به نام گوهرشاد مهابادی   فرزند ابوالفضل به 

مساحت  196/95 متر مربع  
بر  احداثی  خانه  یکباب  117-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -17
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 4372 واقع در شهر اردستان 
یک اصلی گرمسیر به نام محمد رضا پویان   فرزند حسین به مساحت 

279/65 متر مربع  
محصور  زمین  قطعه  118-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -18
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 3824 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیربه نام زهره معصومی اردستانی   فرزند 

محمد به مساحت 200 متر مربع  
بر  احداثی  خانه  یکباب  119-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -19
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 3364 واقع در شهر اردستان 
یک اصلی گرمسیر به نام مهدی فدائی اردستانی   فرزند محمد حسین 

به مساحت 140/95 متر مربع  
محصور  زمین  قطعه  120-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -20
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیربه نام پری خالدی سردشتی   فرزند حاجی 

محمد به مساحت 300 متر مربع  
روی  بر  احداثی  مغازه  121-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -21
یک  اردستان  شهر  در  واقع   209 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی 
مساحت  به  امیر  فرزند  سپهرمنش    مرتضی  نام  گرمسیربه  اصلی 

62/54 متر مربع  
بر  احداثی  خانه  یکباب  122-1392/10/14ششدانگ  شماره  رای   -22

روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 3267 واقع در شهر اردستان 
مساحت  به  حسن  فرزند  طالبی    عزیزاله  نام  به  گرمسیر  اصلی  یک 

48/09 متر مربع  
بر  احداثی  خانه  یکباب  123-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -23
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 4304 واقع در شهر اردستان 
یک اصلی گرمسیر به نام سجاد رمضانی   فرزند ابراهیم به مساحت 

126/43 متر مربع  
بر  احداثی  دکان  یکباب  124-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -24
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 3847 که قبال پالک 7090جهت 
آن منظور گردیده است واقع در شهر اردستان یک اصلی گرمسیر به 

نام علیرضا طحانی   فرزند اسکندر به مساحت 25 متر مربع  
محصور  زمین  قطعه  125-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -25
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 1329 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیر به نام فرخ نادمی اردستانی   فرزند به زاد 

به مساحت 212/07 متر مربع  
بر  احداثی  خانه  یکباب  126-1392/10/21ششدانگ  شماره  رای   -26
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 1986 واقع در شهر اردستان 
به مساحت  فرزند حسن  اسمعیلیان    علی  نام  به  گرمسیر  اصلی  یک 

425/87 متر مربع  
پله  راه  و  انباری  ششدانگ   92/10/21-45 شماره  اصالحی  27-رای 
باقیمانده   162 فرعی  پالک  از عرصه  قسمتی  روی  بر  احداثی  متصله 
واقع در شهر اردستان یک اصلی گرمسیربنام خسرو عابدی فرزندیداله 
به مساحت 16/11 متر مربع که اشتباها در رای اولیه و اگهی احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 7341 فرعی قید گردیده است تاریخ انتشار: 

1392/10/24
  خیراله عصاری –رئیس ثبت اسناد وامالک اردستان

تاسیس 

سرخ  مثلث  شرکت  تاسیس  آگهی   103/2805ث/92   : شماره   909
درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت  با  سازی  هوشمند  مجری 
ملی 10260703713 در  1392/10/15 تحت شماره 51680 و شناسه 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/10/15 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : 
نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  ذیل  فعالیت  موضوع  ثبت 
باشد – انجام امور خدماتی از قبیل طراحی – نظارت – اجرا در زمینه 
امور ساختمانی – راه سازی – طراحی و اجرای سیستم های اعالم و 
اطفا حریق و تاسیسات برق ساختمان – اخذ وام تسهیالت از موسسه 
مالی و اعتباری و بانکهای دولتی وخصوصی صرفا جهت تحقق اهداف 
اخذ   – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی   – شرکت 
ازشرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی  نمایندگی  اعطای  و 
تهیه   – تولید   – فروش  و  خرید  قبیل  از  بازرگانی  فعالیتهای  کلیه   –
از  پس  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات   – توزیع  و 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
تلفن   8199973184 پستی  کد   7 پالک  فردوسی  کوچه  پروین  خیابان 
03112321375 ، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد 
. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای علی مکرمیان   به سمت رئیس 
مدت  به  عامل  مدیر  به سمت  مکرمیان   علی  آقای  مدیره 5-2-  هئیت 
نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر  تعهدات شرکت  مالی و 
میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
عطائی  اصغر  خواهان   1318/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   904
فقره چک  دو  ریال طی  مبلغ 35/000/000  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
به طرفیت مسعود رهنمایی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یک شنبه مورخ 92/11/20 ساعت 11 صبح  تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – سجاد 
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 12071مدیر دفتر شعبه 32 

مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالكیت

910 نظر به اینکه آقاي محمدحسن مصدقیان باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 
وبیست  ازدویست  فرعي   53 شماره  تمام  نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ 
دفتر   217 58278  درصفحه  ثبت  سندمذکورذیل  که  شده  اصلي  وپنج 
358 بنام خانم رضوان مصدقیان ثبت وصادرشده سپس نامبرده بموجب 
ششدانگ  شهرضا  دفتر4   80  /  11  /  15  – شماره  92023  سندرسمي 
درخواست  نامبرده  اینک  است  داده  انتقال  مصدقیان  محمدحسن  رابه 
نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت 
نسبت  هر کس  که  آگهي مي شود  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس 
از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در 
صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
ثبت اسناد ارائه دهنده مسترد مي گردد.   میر محمدي - رئیس  به   سند 

 وامالک شهرضا

اخطار اجرایی

تاریخ 92/8/12 شعبه  رأی شماره 816  به موجب  911 شماره: 680/92 
22 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محمد علی  رستمی حسین آبادی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ یکصد و شش هزار ریال بعنوان خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک شماره 932247بتاریخ 90/2/2 لغایت 
وصول و ایصال طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و هزینه 
نشر آگهی و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له مصطفی ملکیان  نشانی 
محل اقامت: اصفهان- خ کمال – مقابل فضای سبز پاساژ گلها واحد شماره 
2. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 

محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
دارائی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
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 معرفی چند غذای مغز 
برای وعده صبحانه

غذاهای مغ��ز در وعده صبحانه 
می تواند عاملی ب��رای ارتقای 
وضعی��ت مغزی ف��رد در طول 
روز باشد.خوردن یک صبحانه 
سالمت می تواند موتور مغز را 
با قدرت بس��یار روشن کرده و 
به به��ره وری و تمرکز در طول 
روز کمک کند. این موادغذایی 
در صورتی که در وعده صبحانه 

گنجانده شوند تاثیرات بسیاری در عملکرد مغز خواهند گذاشت.
تخم مرغ

کولین به عن��وان یک ن��وع ویتامی��ن B ک��ه در تخم م��رغ وجود 
دارد نق��ش مهم��ی در عملک��رد مغ��ز و حافظ��ه دارد.تخ��م مرغ 
همچنی��ن دارای پروتئین با کیفیتی اس��ت، این پروتئی��ن با ثابت 
نگاه داش��تن قند خون به فرد کمک م��ی کند تمرکز کن��د و برای 
 مدت طوالنی تری احس��اس س��یری داشته باش��د. مهم نیست که 
تخم مرغ در وعده صبحانه به صورت املت، هم زده و یا پخته مصرف 
شود، آنچه اهمیت دارد این است که تخم مرغ منبع غنی مواد مغذی 

است که مغز و بدن را در تمام طول صبح تامین می کند.
غالت

محصوالت دارای غالت در وعده صبحانه دارای اهمیت هستند، چرا 
که بدن ما کربوهیدرات را به گلوکز تبدیل می کند. گلوکز نیز سوخت 
دارای اولویت مغز است. غذاهای غنی از غالت و یا دارای غالت کامل 
دارای ویتامین »بی« هستند، ویتامینی که برای تمرکز و سالم ماندن 

مغز حایز اهمیت است.
انگور

تحقیقات نش��ان می دهد که مصرف انگورهای مختلف سبز، قرمز و 
سیاه نقش مهمی در بهبود دفاع آنتی اکس��یدانی ما دارد و سالمت 
مغز را ارتقا می دهد. در تحقیقات اولیه به نظر می رسید که انگورها 
به وس��یله بی اثر کردن تنش اکسایشی و تورم به سالمت مغز کمک 
کرده و یا فعالیت برخی ژن های خاص مرتبط با بیماری های ناشی از 

کهولت سن مغز را هدف می گیرند.

-74

-211

دانستنی 

سالمت

بر اساس پژوهش جدید دانشمندان دانشگاه مریلند، تبعیض 
نژادی باعث تسریع پیری در سطوح سلولی می شود.

ای��ن محقق��ان نش��انه هایی از پی��ری زودرس را در مردان 
 افریقایی- امریکایی یافته اند که ش��دیدا به دلیل نژادش��ان

 مورد تبعیض واقع شده بودند یا این که اعتقادات ضدسیاهان 
در آن ها درونی شده بود.

شرکت کنندگان حاضر در این مطالعه، 92 مرد سیاه پوست 
 بین 30 تا 50 س��اله بودند و از این افراد درباره تجارب شان

 در خصوص تبعی��ض نژادی در محیط ه��ای مختلف مانند: 
محیط کار، مغازه ها و رستوران ها سوال  شد.

 محقق��ان همچنی��ن تعص��ب ن��ژادی را ب��ا اس��تفاده از 
»آزمون ارتباط ضمنی سیاه-سفید« اندازه گرفتند.

این آزمون، نظرات ناخودآگاه را در مورد گروه های نژادی که 
مردم از آن ناآگاه هستند یا تمایلی به بیان کردن آن ها ندارند، 

اندازه می گیرد.
به منظور اندازه گیری پیری، دانشمندان طول تلومرها را که 
توالی های مکرر »دی ان ای «پوشاننده پایانه های کروموزوم 
هس��تند، بررس��ی کردند؛ تلومره��ا طی زم��ان و به صورت 
 )base pair( فزآینده، ساالنه با سرعت 50 تا 100 جفت باز

کوتاه می شوند.
طول تلومر عالمتی اس��ت که دانشمندان از آن برای ارزیابی 
 پیرشدن بیولوژیکی استفاده می کنند و طول تلومر کوتاه تر 
با خطر بیش��تر مرگ زودرس و بیماری ه��ای مزمن از قبیل 
 دیابت، بیماری قلبی، س��کته مغ��زی و زوال عق��ل ارتباط 
دارد. دکتر دیوید چای، دانشمند دانشکده بهداشت عمومی 

دانشگاه مریلند و رهبر ارش��د این مطالعه گفت: ما دریافتیم 
مردهای آفریقایی -آمریکایی که تبعیض نژادی بیش��تری را 
تجربه کردن��د و همچنین افرادی که تعصب بیش��تری را در 
مقابل گروه نژادی خودشان نش��ان دادند، دارای کوتاه ترین 

تلومر بودند.
 محقق��ان همچنی��ن پ��ی بردن��د ط��ول میانگی��ن تلومر 
 140 جف��ت ب��از در ش��رکت کنندگانی که س��طوح باالتر

تبعیض ن��ژادی را گزارش کردند، کوتاه تر ب��ود و این تفاوت 
می تواند از لحاظ زمانبندی معادل1/4 تا 2/8سال باشد.

تحقیقات پیشین نشان داده  بودند طول تلومر می تواند تحت 
شرایط تنش روانی و فیزیکی باال سریع تر کوتاه شود.

افزون بر ای��ن، کودکانی که تج��ارب تروماتیک��ی را تجربه 
کرده اند، طول تلومرکوتاه تری دارند.

تفاوت سالمتی بین نژادها کامال ثبت ش��ده اند و آفریقایی -
آمریکایی ها در مقایس��ه با سفیدپوس��ت ها دارای طول عمر 
کوتاه تر و امکان بیشتر رنج  بس��ردن از بیماری های مرتبط با 
سن هستند. مطالعه جدید نیز پیرشدن شتاب یافته در سطح 
بیولوژیکی و ارتباط بین خطر ابتال به بیماری و تبعیض نژادی 

را نشان می دهد.

تبعیض نژادی، انسان ها را پیر می کند
دوران نامزدی بهترین موقعیت برای محک زدن معیارهای 
افراد برای ازدواج و انتخاب همسر، شناخت ویژگی  های 
شخصیتی خودشان، همچنین انتخاب منطقی و عاقالنه 
و در نهایت ازدواجی آگاهانه است.زوجین در این دوران به 
دلیل عدم تعهد نسبت به یکدیگر و قرارگیری در موقعیت 
عاطفی جدید دوران خوش��ایندی را تجربه می  کنند و به 
دلیل عدم وجود تعارضات دوران عقد و ازدواج در  دوران 
نامزدی، در این دوران بدون مش��کل باهم ارتباط برقرار 
می  کنند.به اختصار چند ویژگی مهم دوران نامزدی را در 
این جا برایتان می گوییم. نکته هایی که شاید در مقدمه 
زندگی مشترک، حکم نکات کنکور زندگی تان را داشته 
باشند!در دوران نامزدی زوجین به موجب یک قرارداد به 
توافق می رسند که در آینده با یکدیگر ازدواج کنند.دوران 
نامزدی باید با نظارت خانواده  ها و در چارچوب ش��رعی 
باش��د .در این دوران دختر و پس��ر در راستای شناخت 
برای ازدواج با حفظ موازین شرعی حق صحبت کردن و 
مسافرت کردن را دارند.دوران آشنایی بهتر است حداقل 
 س��ه ماه و حداکثر 4 یا 5 ماه  باش��د و در این دوران نباید

 هی��چ گون��ه وابس��تگی ب��ه وج��ود آی��د و ه��ر لحظه 
آم��اده ش��نیدن پاس��خ منفی  ی��ا مثب��ت باش��د. افراد 
درون فامی��ل ی��ا آش��نا ب��ه ان��دازه غریب��ه ه��ا نیازی 
به دوران نام��زدی ندارند چون ش��ناخت آن ه��ا درباره 
 خان��واده و کلی��ات روحی��ه ف��رد مقابل ش��ان بیش��تر

 از غریبه ها است. بنابراین شناخت و نامزدی در میان این 
جوانان می تواند در یکی دو ماه حاصل شود. افرادی که از 
مناطق گوناگون هستند، می توانند برای شناخت بیشتر 
مدتی طوالنی تر با یکدیگر نامزد باشند.والدین در دوران 
نامزدی باید با ایجاد فرصتی ب��رای مالقات  های متعدد، 
رفت و آمد های خانوادگی، کمک به تصمیم گیری عاقالنه 
و آگاهانه و حمایت از انتخاب نهایی فرزندان خود به آن ها 
کمک کنند. در دوران نامزدی افراد باید دقت، حساسیت و 
هوشیاری باالیی را برای تصمیم گیری قطعی داشته باشند.

اشتباهات خطرناک دوره نامزده این ها هستند: عدم توجه 
به ویژگی  های منفی و عالیم هشدار دهنده طرف مقابل، 
چش��م پوش��ی از ارزش ها و باور های درس��ت خود، این 
مشکالت باعث وجود معضالت بعدی در زندگی می شود.

 دورانی که زیربنای
 یک عمر زندگی  است
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نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که تماشای بیش از 
حد تلویزیون می تواند به ساختار مغز کودک صدمه بزند.

محققان دریافتند که هرچه قدر کودک زمان بیشتری را 
به تماشای تلویزیون اختصاص دهد، تغییرات عمیق تری 

در مغزش رخ می دهد.
یک تحقیق ژاپنی 276 کودک و نوجوان 5 تا 18 سال را 
 که بین صفر تا چهار س��اعت با میانگین حدود دو ساعت 

در روز تلویزیون تماشا می کردند بررسی کرده است.
اسکن های ام آر آی مغزی نش��ان می دهد که کودکانی 
 که تعداد ساعات بیش��تری را در مقابل تلویزیون سپری 
کرده ان��د دارای حجم بیش��تری از ماده خاکس��تری در 
مناطق اطراف قطب جلویی قش��ر مغ��ز ) منطقه جلویی 

نیمکره قدامی( بودند.
نویسندگان این تحقیق از دانشگاه توهوکو اظهار داشتند: 
اما این افزایش حجم یک مساله منفی بود چرا که این امر 

موجب کاهش هوش کالمی می شود.
 آن ها اظهار داش��تند که ماده خاکس��تری ب��ا وزن بدن

 قابل مقایس��ه اس��ت و این مناطق مغزی بای��د در زمان 
کودکی ب��ه دور از هرگون��ه حجم اضافی باش��د تا بتواند 

عملکرد موثری داشته باشد.
آن ها این حقیقت را مورد تاکی��د قرار دادند که برخالف 
یادگیری یک ابزار موسیقی، برنامه های تلویزیونی الزاما 
مغز کودک را به سطح باالتری منتقل نمی کند. وقتی این 
نوع افزایش ها در این سطحی که هنوز تجربه ای صورت 
نگرفته مشاهده می شود، عملکرد شناختی کمتر شده و 

تحت تاثیر قرار می گیرد.
آن ها اظهار داش��تند که تاثیر تماشای تلویزیون در رشد 

ساختاری مغز پیش از این مورد بررسی قرار نگرفته بود.

صدماتی که تماشای تلویزیون به ساختار مغز کودک وارد می کند

مدیر امور غرب شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 15 پروژه بزرگ و کوچک با اعتباری 
بالغ بر 13 میلیارد ریال همزمان با دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

 علیرضا فاتحی اظهارداشت: این طرح ها در خیابان های امام خمینی)ره(، شهیدان 
منیر خانی، شهید باهنر، میرزا طاهر، طالقانی بابوکان، شهید ردانی پور، آتشگاه، خرم 
و خیام اس��ت.وی همچنین گفت: بیش از هفت هزار و760 متر شبکه فشار متوسط 
و یک هزار و500 متر شبکه فشار ضعیف احداث شده و شش باب پست زمینی و سه 

دستگاه پست فشرده در مدار قرار گرفته است.
وی برق رسانی پایدار، رفع حریم شبکه های برق، کاهش خاموشی های ناخواسته، 
افزایش ضریب اطمینان شبکه ها و برق رسانی به متقاضیان جدید را از اهداف مهم 

این مجموعه بیان کرد.
وی حفظ محیط زیست در توس��عه پایدار ش��بکه های برق را از دیگر اقدامات مهم 
این مدیریت دانست و افزود: محدوده امور برق غرب اصفهان در منطقه ریه تنفسی 

اصفهان واقع شده است.
فاتحی جابه جایی شبکه های فشار ضعیف، تبدیل شبکه های هوایی به کابل زمینی، 
جمع آوری ترانس های هوایی و به روز رس��انی تجهیزات فنی و مهندسی را از جمله 

فعالیت های این مدیریت برشمرد.
مدیر امور برق غرب اصفهان با اش��اره به متعادل سازی بار وبهینه سازی شبکه های 
برق خاطرنش��ان کرد: تنها در پروژه بابوکان نزدیک به یک و نیم کیلومتر شبکه برق 

بازسازی شد.
وی تصریح کرد: با استفاده از کابل کشی یک هزار و160 متری کراسلینگ 20 ولت 

عملیات رفع حریم شبکه ها و رینگ کردن فیدرها نیز انجام شد.
فاتحی با بیان این که به99 هزار و 36 مشترک عادی و دیماندی در این منطقه خدمات 
داده می شود، گفت: از79 هزار و 191 مشترک مربوط به بخش خانگی، دو هزار و 197 
مشترک در بخش عمومی، 432 مشترک در بخش کشاورزی، هزار و 89 مشترک در 

بخش صنعتی و 16 هزار و 132 مشترک در سایر امور راتشکیل می دهد.
با بیان این که بودجه این منطقه در مدیر امور برق غرب اصفهان 

تومان برآورد ش��ده بود، افزود: دو سال جاری س��ه میلیارد 
بودجه س��ال جاری تحق��ق یافته و نی��م میلی��ارد تومان از 

است.

 مدیر امور برق غرب اصفهان گفت: خاموش��ی هایی که در طول شبانه روز و بیش از
 10 دقیقه طول می کشد، مساله برانگیز است.

 فاتحی با بی��ان این که برخی از خاموش��ی ها به دلیل س��رقت س��یم ه��ای برق یا
 دست کاری شبکه ازسوی افراد ناشناس است، افزود: حساسیت مردم در برخی موارد 
باعث دستگیری سارقان شده اس��ت.وی همچنین از مردم خواست تا نسبت به این 

خاموشی ها حساس باشند و فورا به اداره برق اطالع دهند.
مدیر امور برق غرب اصفهان با بیان این که س��رقت کابل های مسی در این منطقه با 
همکاری پلیس 30 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: مردم می توانند با افزایش 
دقت خود نسبت به کسانی که روی شبکه های برق کار می کنند، در کاهش سرقت 

کابل های برق به دولت کمک کنند.
 وی ش��بکه های برق را یک منبع و س��رمایه ملی دانس��ت و اظهار داش��ت: سرقت

سیم های برق عالوه بر افزایش خاموشی های ناخواسته در شبکه، امکان ایجاد حادثه 
برای مردم را نیز افزایش می دهد.

فاتحی اظهار داشت: برای کاهش خسارت ناش��ی از سرقت سیم های برق، این اداره 
اقدام به تعویض کابل های مس��ی با کابل های خود نگهدار کرده است.وی همچنین 
گفت: تیم های اجرایی ادارات برق عالوه بر داش��تن لباس مخصوص باید مجوز کار 

مهر شده و کارت شناسایی داشته باشند.

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی صورت می گیرد ؛

بهره برداری از15 پروژه برق رسانی در غرب اصفهان 

مدیر امور برق جنوب غرب در آغاز 
سی و ششمین فجر انقالب خبر از 
افتتاح 3 پ��روژه عظیم با اعتباری 
بالغ بر 3 میلی��ارد و 886 میلیون 

ریال داد .
آغ��از در  ف��ر  معتم��دی     

 س��ی و شش��مین فج��ر انقالب 
خب��ر از افتتاح 3 پ��روژه عظیم با 
اعتب��اری بالغ ب��ر 3 میلی��ارد و 
 886 میلی��ون ری��ال داد و گفت :

کابل های روغنی  در خیابان ارتش 
 با قدمت 30 ساله تعویض و 2650 متر کابل کراس��لینگ فشار قوی جایگزین آن

 می شود.
وی  در ادامه افزود:در خاستگاه ارامنه ؛خیابان خاقانی  کوچه بوعلی 200 متر شبکه 
 فش��ار ضعیف احداث و یک دس��تگاه ترانس با ظرفی��ت 400کیلوولت آمپر نصب

 می گردد.
 وی خاطر نشان کرد:عملیات احداث شبکه فشار متوسط به طول مسیر 300 مترو 
2 کیلومتر ،کابل کش��ی 20 کیلوولت در خیابان خاقانی؛ کوچه هوانس شیرازی تا 
کوچه شهید باغومیان با هدف برق رسانی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه از دیگر 
پروژه هایی اس��ت که در کنارآن  زیبا سازی مبلمان ش��هری و برق رسانی پایدار 
 به  مراکز تجاری آن منطقه را نیز پوش��ش داده اس��ت وبه این منظور یک دستگاه 
 پس��ت پ��د مانت��د ب��ه ظرفی��ت 400 کیلوول��ت آمپ��ر نص��ب ودر م��دار قرار

می گیرد. 

   آغاز بهره برداری از 3 پروژه کلیدی

 در مهد ارامنه  اصفهان   

 خاموشی های بیش از 10 دقیقه، مساله برانگیز است
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