
 بهترینکالهبرداران اینترنتی کاله سبد کاالیی را بر می دارند
 و بدترین 
 کشورها 
در غذا خوردن

فرمانده  انتظامی استان اصفهان: هشدار به مردم
آشنایی با گران ترین 
خودروهای  وارداتی 4

 آرای مردمی امسال هم
5 در جشنواره تئاتر فجر حذف شد 3
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 روسای سه دانشکده
 دانشگاه علوم پزشکی مشخص شدند

3

3

تاکسی های فاقد سامانه 
متخلف شناخته می شوند

روش محاس��به کرایه در س��امانه هوش��مند تاکسی به 
صورت خودکار و بر اس��اس میزان مس��افت طی شده و 
زمان سفر است .عالوه بر آن پارامترهایی مانند نرخ شب 
و روز یا اضافه بار در نظر گرفته شده است. پروژه سامانه 
هوشمند تاکسی با هدف ایجاد رفاه، امنیت و آسایش برای 

شهروندان توسط سازمان مدیریت و نظارت بر...

 پایداری جوی
 آالینده ها را فعال کرد

 اصفهان کمبود
 مواد پروتئینی ندارد 

کارش��ناس اداره کل هواشناسی اس��تان اصفهان گفت: 
بررس��ی نقش��ه های هواشناس��ی نش��ان می ده��د در 
چند روز آین��ده نیز جو پای��داری بر روی اس��تان حاکم 
بوده که س��بب افزایش فعالیت آالینده ها و زیاد ش��دن 
آلودگی ب��ه وی��ژه در اصفهان می ش��ود. میترا س��یدان 
 اظهار داش��ت: به دلیل رکود نس��بی ه��وا، از دی��روز  تا

 پنج ش��نبه 3 بهمن ش��رایط برای افزایش آالیندگی در 
کالنشهر اصفهان و شهرک های صنعتی...

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در نشست تبیین وضعیت دامپروری استان با بیان این که 
تولید محصوالت مرغوب در دستور کار جهاد کشاورزی 
استان اصفهان قرار گرفته است، اظهار داشت: این سازمان 
دیگر به دنبال سرمایه گذارانی که برای تهیه زمین، آب و 

فروش محصوالت خود چشم به همکاری ...

4

ادامه در صفحه4

3
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 معامالت آنالین بورس کاال 
از سال آینده اجرا می شود 

مدیر بورس کاالی ایران گفت: معامالت آنالین 
بورس کاال ب��رای خریداران و فروش��ندگان از 
طریق ش��رکت های کارگزاری ازابتدای س��ال 

آینده صورت می گیرد.
  رواب��ط عموم��ی ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع 
و مع��ادن اصفه��ان ب��ه نق��ل از حس��ین 
 پناهی��ان اف��زود: در ای��ن راس��تا ت��االر

 چند کاالیی بورس کاال نی��ز مانند تاالر بورس 
سهام تشکیل می شود. 

وی از حض��ور 175 قل��م کاال در ت��االر خرید 

و ف��روش بورس کاال خب��ر داد و گف��ت: ایجاد 
تاالر چن��د کاالیی به توس��عه این ب��ازار منجر 
می ش��ود. وی با اش��اره به حذف تاالر فیزیکی 
در ب��ورس های معتب��ر جهانی اف��زود: در این 
راس��تا بورس کاال تالش کرده ک��ه کارگزاران 
از طریق ش��بکه الکترونیک اقدام ب��ه خرید و 
 ف��روش کاال کنن��د و ش��رکت ب��ا توس��عه 
زیرساخت های مخابراتی شرایط برابری برای 

خریداران و فروشندگان ایجاد کند.
 وی تصریح کرد: از سال 91، الکترونیکی شدن 

شرکت های کارگزاری در دستور کار قرار گرفته 
 و در ای��ن راس��تا 10 میلیارد توم��ان در بخش
  زیرس��اخت ه��ای الکترونیک��ی ای��ن بورس

 سرمایه گذاری ش��ده اس��ت. وی تاکید کرد: 
س��ازمان بورس اوراق بهادار این شرکت را ملزم 
ساخته که از نظر ساختار امکان دسترسی برای 
همه خریداران و فروش��ندگان را فراهم سازد و 
در این راستا توسعه بورس های منطقه و شبکه 

آنالین در دستور کار قرار گرفته است. 

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

ذوب آهن صاحب پاالیشگاه می شود 
مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان از افتتاح 
پاالیشگاه این ش��رکت همزمان با ایام دهه فجر 

امسال خبر داد.
به گ��زارش روابط عموم��ی ذوب آهن اصفهان، 
 اردش��یر س��عد محمدی گف��ت: از گاز حاصل
 کک سازی در این پاالیشگاه، 45 هزار تن قطران

12 هزار تن بن��زل و دو ه��زار و 200 تن گوگرد 

به دس��ت می آید که هر کدام سودآوری و ارزش 
افزوده قابل توجهی دارد. وی افزود: با ارزش افزوده 
تولیدات پسماند، فضای مناسب زیست محیطی 
برای ذوب آهن حاصل می ش��ود. سعدمحمدی 
گفت: باید برای ش��رکت ذوب آهن ش��رایطی 
رقم بخورد که بتوان از پس��ماندها، منابع مالی و 

سوددهی مناسبی...

رییس ات��اق بازرگان��ی اصفهان گف��ت: برای 
 روشن شدن اذهان عمومی نسبت به خشکی

 زاینده رود، هی��ات نمایندگان ات��اق گروه 5 

نف��ره ای از اعض��ای اتاق را با ه��دف پیگیری 
راهکارهای اجرایی احیای رودخانه تشکیل داد.

اتاق بازرگانی اصفهان در سی و ششمین جلسه 

 خود هیات نمایندگان 5 نفره شامل : اسالمیان، 
سهل آبادی، حجه فروش، رنجبران و بیشه را با 

4هدف پیگیری راهکارهای احیای... 4

برای انتقال آب به زاینده رود  سرمایه گذاری شود
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 مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

سال 1392، به صورت الکترونیکی یا لوح 
فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r

پیرو آگهی مزایده ش��ماره 26174 مورخ 92/10/16 ش��هرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه 

شماره 896 مورخ 92/10/04 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نس��بت به فروش یک قطعه زمین به شماره 

الف -5 با کاربری صنعتی به مس��احت 1370 متر مربع واقع در شهرک سلیمان صباحی بیدگلی با قیمت پایه 

 کارشناسی به ازای هر متر مربع 700/000 ریال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ، لذا از کلیه واجدین شرایط 

 دعوت بعمل می آید جهت اطالع از ش��رایط ، اخذ مدارک و ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از

 تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند . 

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .) کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد ( 

حسین ستاری شهردار آران و بیدگل 

شهرداری آران و بیدگل

آگهی مزایده  )مرحله دوم(  نوبت اول

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانكی با مبالغ فوق الذكر در وجه شركت برق منطقه ای 
اصفهان 

 تاری�خ و نح�وه  دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه : از روز ش�نبه  م�ورخ 92/10/28 لغای�ت روز پن�ج ش�نبه 
  مورخ 92/11/10 - دریافت فایل الكترونيكی اسناد با مراجعه به سيستم معامالت و تامين كنندگان وب سایت 
 شركت برق منطقه ای اصفهان به نش�انی www.erec.co.ir امكان پذیر خواهد بود . ) تماس در صورت نياز

 در ساعات اداری با شماره تلفن 0311-6269948 (
 مهلت و مح�ل تحویل پاکات مناقصه : حد اكثر تا س�اعت 9 صبح روز دوش�نبه م�ورخ 92/11/21 به آدرس

 اصفهان - خيابان چهار باغ باال - دبير خانه شركت برق منطقه ای اصفهان 
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : س�اعت 10 صبح روز دوش�نبه مورخ 92/11/21 - سالن كميسيون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتيبانی شركت برق منطقه ای اصفهان 
شرایط مناقصه : 

* به پيشنهادهائی كه فاقد س�پرده یا امضاء ، مشروط و مخدوش و س�پرده های كمتر از ميزان مقرر ، چک 
 ش�خصی و نظایر آن و پيش�نهادهائی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل ش�ود مطلق�ا ترتيب اثر 

داده نخواهد شد .
* سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

ضمنا می توانيد این آگهی را در سایتهای اینترنتی زیر مشاهده كنيد .
 www.erec.co.ir                http://iets.mporg.ir                                           www.tavanir.org.ir

آگهی  مناقصه های  عمومی شماره 920/1007 و 920/1008 
)تجدید مناقصه 920/1005(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
م الف 12318

شرکت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان 

شماره مناقصه  
موضوع مناقصه 

شرائط ورود 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

) ریال ( 

920/1007

تامین مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ساختمانی ، تاسیساتی ، محوطه و جاده سازی پست گازی 

230/63/20 کیلو ولت پاکدل 

 دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه و رتبه 5 تاسیسات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
 ریاست جمهوری 

 

325/000/000 ریال 

920/1008
  )A خرید 50 تن ورق کورتن استیل ) درجه

-
175/000/000 ریال 



چهره روزيادداشت

تعلیق غنی سازی موقتی است
عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تعلیق غنی سازی 
۲۰ درصد در ای��ران موقتی بوده و هر زم��ان ای��ران اراده کند تمامی 

فعالیت های صلح آمیز قابل بازگشت است.
محمدحس��ن آصفری عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی با اش��اره به آغاز اجرای مفاد 
توافق نامه ژنو، گفت: غرب و اعضای گروه 1+5 باید بدانند که تعلیق ۲۰ 
درصدی غنی سازی اورانیوم از س��وی جمهوری اسالمی ایران، موقتی 

بوده و این به معنای تعلیق دایم نیست.
وی افزود: تعلیق ۲۰ درصدی غنی سازی اورانیوم از سوی ایران براساس 
توافق نامه ژنو و در راستای نرمش قهرمانانه مدنظر مقام معظم رهبری 

انجام شده است

نحوه اطالع از ممنوع الخروجی ايرانیان
چندی قبل سردار صادقی، رییس اداره گذرنامه پلیس کشور با اشاره به 
برخی از مشکالت پیش آمده برای ایرانیانی که قصد خروج از کشور را 

دارند راهی پیش پای این افراد گذاشت.
وی عنوان کرد: ش��هروندان قبل از آن که اقدام به سفر کنند به ادارات 
پلیس گذرنامه مراجعه کنند و نسبت به ممنوع الخروج بودن خودشان 
کسب اطالع کنند.اما پس از انتشار این مصاحبه سوال دیگری به ذهن 
متبادر شد که هستند عده ای از ایرانیان که سال ها قبل از کشور خارج 
ش��ده اند و قصد ورود به کش��ور را دارند اما نمی دانند برای بازگشت به 
کش��ور ممنوع الخروج هس��تند یا خیر.معاون قضایی دادستان کل در 
 همین رابطه  گف��ت: ایرانیان خارج از کش��ور برای اط��الع از وضعیت

 ممنوع الخروجی شان مشکلی نخواهند داش��ت.ذبحی گفت: ایرانیان 
 می توانند به کنس��ولگری ها و ی��ا دفاتر حقوقی ایران در کش��ور محل

 اقامت شان مراجعه و نسبت به این موضوع کسب اطالع کنند.

 موافقت نعمت زاده 
با اولین استعفای دولت

بعد از گذشت بیش از ۲۰ روز از استعفای حسن یونس سینکی، معاون 
س��ابق بازرگانی داخل��ی وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، یک مقام 
مس��وول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از پذیرفته شدن استعفای 
 وی از س��وی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر

 می دهد و می گوید: بعد از اصرار س��ینکی و مقاومت وی بر اس��تعفا، 
برخالف رایزنی برخی مقامات دولتی او حاضر به بازگشت به سر کار خود 
نشده اس��ت.وی در گفت وگو با مهر افزود: بر همین اساس، نعمت زاده 
با اس��تعفای وی موافقت کرده و رایزنی با افراد مختلفی را برای تصدی 

این پست آغاز کرده است.

 ايران طرح امريکايی ژنو 2
 را ناکام گذاشت

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: دبیرکل سازمان ملل 
و امریکا قصد داش��تند با دعوت از ایران برای حض��ور در اجالس ژنو ۲ 
این گونه وانمود کنند که جمهوری اس��المی با کناره گیری بشار اسد 
و تش��کیل دولت انتقالی موافقت کرده اما ایران ای��ن طرح امریکایی را 

ناکام گذاشت.
محمد دهقان گفت: امریکا و اس��راییل با دعوت ایران به اجالس ژنو ۲ 
قصد داشتند، خواست خود در برکناری بشار اس��د را به ایران تحمیل 
کرده و ایران را در موقعیتی قرار دهند که نتایج اجالس ژنو 1 را بپذیرد.

نماینده مردم طرقبه در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: اگر ایران 
در این اجالس ش��رکت می کرد و نتایج ژنو 1 را نم��ی پذیرفت چالش 
هایش با کشورهای حاضر در کنفرانس افزایش می یافت و اگر شرکت 
 کرده و ژنو یک را می پذیرفت به منافع جبهه مقاومت در منطقه ضربه 

می زد.

 تخلفات مهم احمدی نژاد
 از زبان افتخاری

سرپرس��ت دادگاه های کیفری اس��تان تهران گفت: اع��الم نظر نهایی 
در ارتباط ب��ا آخرین جزیی��ات و روند رس��یدگی به پرون��ده محمود 
 احمدی نژاد ،رییس جمهور سابق، از سوی سخنگوی قوه قضاییه خواهد

 بود.
محسن افتخاری با اش��اره به آخرین جزییات روند رسیدگی به پرونده 
محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کش��ور اظهار داشت: محمود 
احمدی نژاد رییس جمهور سابق کش��ورمان به دلیل شکایت هایی که 
علیه وی صورت گرفته اس��ت، قرار بود  سه ش��نبه )5آذرماه( در شعبه 
76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر ش��ود، که در این دادگاه حضور 
نیافت، این در حالی اس��ت که تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، 
پرداخت نک��ردن بودجه مت��رو با وج��ود مصوبه مجل��س و همچنین 
عدم ارایه اساس��نامه ش��رکت ملی نفت برای تصویب از مجلس، س��ه 
 مورد تخلف احمدی نژاد بوده که به تایید مجلس هش��تم نیز رس��یده

 است.

وقتی  خبر دعوت بان کي م��ون از ایران در خروجي بس��یاري از 
رسانه هاي داخلي و خارجي جهان قرار گرفت. بان کي مون، دبیر 
کل س��ازمان ملل با توجه به اهمیت و نقش تاثیرگ��ذار ایران در 
معادالت منطقه اي اقدام به ارسال دعوتنامه براي جمهوري اسالمي 
ایران براي شرکت در کنفرانس ژنو ۲ که در جهت حل بحران سوریه 
برگزار مي ش��ود، کرد. این مس��اله با واکنش هاي منفي متعددي 
از جمله امریکا، عربستان س��عودي و همچنین ائتالف معارضان 
س��وریه که تحت تاثیر عربستان سعودي هس��تند، قرار گرفت. تا 
جایي که ائتالف معارضان سوریه پس از این دعوتنامه اعالم کرد که 
با  وجود ایران در کنفرانس شرکت نمي کند و بالفاصله پس از پس 
گرفتن این دعوتنامه از سوي بان کي مون معارضان حضور خود در 

کنفرانس ژنو ۲ را اعالم کرد. 
بان کي مون بهانه  پس گرفتن این دعوتنامه را عدم پذیرش اعالمیه 
کنفرانس ژنو یک از سوي ایران اعالم کرد. البته پیش از این مقامات 
وزارت خارجه ایران اعالم کرده بودند که به علت عدم ش��رکت در 
کنفرانس ژنو یک نمي توانند اعالمیه اي ک��ه به عنوان نتیجه این 

کنفرانس بوده است را بپذیرند. 
البته وزیر امور خارجه کشورمان نیز با اشاره به این که بان کي مون 
تحت فشار دعوت خود از ایران را پس گرفته است در پاسخ به ادعاي 
دبیر کل سازمان ملل مبني بر این که عدم پذیریش اعالمیه پایاني 
کنفرانس ژنو یک دلیل پس گرفتن این دعوتنامه بود، خاطرنشان 

کرد:آقای بان کی مون در هفته گذش��ته چندین بار با من تماس 
گرفت و من صریحا بهوی اعالم کردم که برای حضور در این نشست 

هیچ گونه پیش شرطی را نمی پذیریم.
محمد جواد ظریف گفت که متاسفیم آقای بان کی مون بر اثر فشار 
وارده پیش��نهاد خود را پس گرفت و این رفتار را در شان دبیر کل 

نمی دانم.
اما چرا بان کي مون این دعوتنامه را ارس��ال کرد تا آن را س��پس 
پس بگیرد؟! نکته قابل توجهي که در بهان��ه بان کي مون در پس 
گرفتن این دعوتنامه وجود دارد، مشابهت این مساله با پیش شرط 

امریکا است.
 درواقع امریکایي ها این پیش ش��رط را گذاشته بودند که ایرانیان 
باید قب��ل از حض��ور در کنفرانس ژن��و ۲ اعالمی��ه کنفرانس ژنو 
 یک را بپذیرن��د اما تا کنون ای��ران زیر باز این مس��اله نرفته بود و 
 ب��ا وج��ود دع��وت ب��ان ک��ي م��ون نیز ای��ن پی��ش ش��رط را 

نپذیرفت.
نکته دیگ��ري که در ای��ن زمینه وج��ود دارد، ش��فافیت در عدم 
 استقالل سازمان ملل متحد و به خصوص تاثیرپذیري غیر متعارف 

بان کي مون از کاخ سفید است.
 کنفرانس ژن��و ۲ با محوریت س��ازمان مل��ل برگزار مي ش��ود و 
امریکایي ها به هیچ وج��ه در زمینه تعیین دس��تور کار و محتوا و 
همچنین شرکت و یا عدم شرکت طرف هاي حاضر در کنفرانس ژنو 

نمي تواند دخالتي کند اما به نظر مي رسد با وجود این عمل منفعالنه 
بان کي مون فشارهاي امریکا و از س��وي دیگر عربستان سعودي 
بوده است که دبیر کل س��ازمان ملل متحد را وادار به پس گرفتن 
 دعوتنامه اش از ایران کرده اس��ت.  به هر جهت این موضوع تاثیر

 ب��ه س��زایي در کنفرانس ژن��و ۲ خواهد گذاش��ت و بس��یاري از 
کارشناسان با وجود عدم حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ و برخورد 
سیاس��ي با این امر نهایت کنفرانس ژنو ۲ را چندان خوش بینانه 
نمي بینند. چه این ک��ه کنفرانس ژنو یک نیز ب��ي نتیجه به پایان 
رسید و استعفاي کوفي عنان که به عنوان یک نقطه سیاه در پرونده 
سازمان ملل در حل بحران سوریه دیده مي شود، نتیجه منفي این 

کنفرانس بود.
با این ح��ال در حالي ایران در 
کنفرانس ژنو ۲ حضور نخواهد 
داشت که برخي از کشورهاي 
ح��وزه آمری��کاي التی��ن و 
کش��ورهاي کمتر تاثیرگذار 
در معادالت منطقه اي در این 
کنفرانش ش��رکت مي کنند 
که انتظ��ار مي رود ب��ه عنوان 
مهره هاي عربس��تان سعودي 
و امری��کا در ای��ن کنفرانس 
به بازي گرفته ش��وند. به هر 
جه��ت برخ��ورد سیاس��ي با 
کنفران��س صلح س��وریه در 
همین ابتداي امر مش��خص 
اس��ت و همین موض��وع این 

کنفرانس و نتیجه آن را به چالش مي کش��د و س��بب مي شود که 
 برآیند درس��ت و مطلوبي در پس برگزاري ای��ن کنفرانس بوجود

 نیاید.
اختالف نظري نیز که میان جبهه مخالف س��وریه از جمله امریکا 
 و عربس��تان در بع��د خارجي و در بع��د داخلي می��ان معارضین

 ائتالف کننده س��وریه  وج��ود دارد نیز بر بي نتیج��ه ماندن این 
کنفرانس دامن مي زند. به هر جهت س��وریه 34 م��اه در جنگ و 
 خون ریزي که کش��ورهایي مانند عربستان س��عودي به آن دامن

 مي زنند به سر مي برد و با وجود این چنین برخوردهایي نمي توان 
 انتظار داش��ت که بحران س��وریه در این کنفران��س حل و فصل

 شود.
 چه این که عربستان س��عودي به عنوان یک بازیگر منطقه اي که 
حامي مالي و لجستیکي تروریست هاست تنها خواهان سرنگوني 
حکومت سوریه است و با توجه به وقایع میداني سوریه که به نفع 
بشار اسد در جریان است، به نظر نمي رسد که اراده کافي براي حل 
بحران س��وریه در پاي میز مذاکره وجود داش��ته باشد و با غیبت 
کشوري تاثیرگذار مانند ایران که همواره براي حل بحران سوریه 
به راه حل دیپلماتیک تاکید داشته است، نمي توان به برگزاري این 

کنفرانس براي حل بحران سوریه چندان خوش بین بود.

دعوتي که پس گرفته شد؛

 البی» کری« به لغو دعوتبهانه آقای  »بان« یا پیش شرط امریکایی ها 
 از ايران منجر شد

یک روزنامه امریکایی در گزارشی نوشت که البی وزیر خارجه 
امریکا با دبیرکل س��ازمان ملل بود که منجر شد ۲4 ساعت 
از دعوت ایران برای حضور در کنفرانس »ژنو۲« نگذش��ته، 
این دعوت بازپس گرفته ش��ود.به گزارش روزنامه امریکایی 
»واشنگتن پست«، سازمان ملل، دعوت از ایران برای حضور 
در کنفرانس بین المللی موسوم به »ژنو۲« را لغو کرد و یک 
روز دیپلماسی بین المللی پر هرج و مرج را که شامل مخالفت 
پرسروصدای امریکا با حضور ایران در این نشست و همچنین 
تهدید معارضان س��وری برای تحریم این گفت وگوها را به 

اوج خود رساند.

فتوای سنگ سار امیر قطر 
توسط قرضاوی

روزنامه الوفد چاپ مصر اعالم کرد که شیخ یوسف القرضاوی 
رییس اتحادیه موسوم به علمای مس��لمان پیش از این که 
تمیم بن حمد امیر قطر حکومت را در این کش��ور به دست 
بگیرد، فتوا داده بود وی سنگ سار شود.این فتوا به دلیل بی 

اخالقی و فساد امیر قطر صادر شده بود. 
این روزنامه در ادامه نوش��ت: امیر قطر در پی صدور چنین 
فتوایی شیخ قرضاوی را شیخی گمراه توصیف کرد و دستور 
داد وی اخراج شود.الوفد نوش��ت: پس از این رویدادها، امیر 
قطر و قرضاوی ق��راردادی را امضا کردند ک��ه به موجب آن 
 قرضاوی در قطر باقی بماند و امیر این کش��ور را س��تایش 

کند.

امريکا کاهش تحريم های 
ايران را رسما اعالم کرد

امریکا و همکارانش بر اساس تعهدات در توافق هسته ای ژنو 
کاهش مالیم تحریم ها را اعمال خواهن��د کرد  .جی کارنی، 
س��خنگوی کاخ س��فید گفت: آژانس اتمی گزارش کرد که 
ایران گام هایی را که تعهد کرده بود ، برداشته است، بنابراین 

اجرای برنامه اقدام مشترک آغاز می شود.
یک مقام امریکایی هم اعالم کرد که جان کری، وزیر خارجه 
امریکا کاه��ش تحریم ها را تایید کرده اس��ت.کاخ س��فید 
تاکید کرد که گزارش آژان��س بین المللی انرژی اتمی تایید 
 کرد که ایران تولی��د اورانیوم ۲۰ درص��د را متوقف کرده و 

رقیق کردن ذخایر اوانیوم ۲۰ درصد را آغاز کرده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

سوال از وزيران حق نماينده ها 
است

باهنر /  نایب رییس مجلس 

سوال از وزیران حق نماینده ها و پاسخ دادن وزیران نیز جزو وظایف آن ها 
 است. برخی گالیه می کنند و می گویند سوال نمایندگان وقت وزیران را 
می گیرد، می گویند وقت وزیران باید تقسیم شود و بخشی از آن به پاسخ 

دادن به نمایندگان صرف شود. 
در نظام مردم ساالری دینی مسووالن باید پاسخگو باشند.همواره تالش 
مجلس این بوده که س��وال نمایندگان از وزیران، قبل از این که به تریبون 
 و ی��ا حتی کمیس��یون برس��د 
در جلسه مشترک حل و فصل 
 ش��ود و این برداش��ت ما نیز از

 نظر حضرت امام)ره ( است.
تالش م��ی کنیم ت��ا حداکثر 
سواالت پیش از آمدن به صحن 
علنی ح��ل و فصل ش��ود و این 
موضع خالف آیین نامه نیست 
چون نهایتاً حق با نماینده است.
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ناوگروه ۲۹ نیروی دریایی ارتش ،عازم اقیانوس اطلس شد

بیست و نهمین ناوگروه اطالعاتی، رزمی و آموزشی نیروی دریایی ارتش از بندرعباس عازم اقیانوس اطلس 
شد. ناو بالگردبر و لجستیکی خارک و ناوشکن رزمی سبالن در سه ماه پیش رو ۲5 هزار کیلومتر دریایی 

را تا اقیانوس اطلس می پیمایند.
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 ابراز تاسف »ظريف« 
از اقدام »بان کی مون«

اعالم زمان سفر استانی 
روحانی به هرمزگان

محمد ج��واد ظریف وزیر خارج��ه ایران پی��ش از ترک عش��ق آباد در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به س��وال خبرنگاری درباره اقدام بان کی مون در دعوت 
از ایران و سپس پس گرفتن این دعوت برای حضور در ژنو ۲ خاطر نشان کرد: 
آقای بان کی مون در هفته گذشته چندین بار با من تماس گرفت و من صریحا 
به ایش��ان اعالم کردم که برای حضور در این نشست هیچ گونه پیش شرطی 

را نمی پذیریم.
وزیر خارجه گفت که متاسفیم آقای بان کی مون بر اثر فشار وارده پیشنهاد خود 

را پس گرفت و این رفتار را در شان دبیر کل نمی دانم.
وی درباره احتمال دیدارش با اشتون در حاشیه اجالس داووس با بیان این که 
احتمال مذاکره حضوری بین من و ایشان در اجالس داووس و کنفرانس امنیتی 

وجود دارد گفت: صحبت من و ایشان مقدماتی خواهد بود.

س��ید عبدالکریم هاش��می نخل ابراهیمی، نماینده مجلس  گف��ت: معاون 
پارلمانی رییس جمهور اع��الم کرد که روحانی قطعا نیمه اول اس��فندماه به 
استان هرمزگان س��فر خواهد کرد.نماینده مردم میناب و جاسک در مجلس 
شورای اس��المی اظهار داش��ت: اوایل هفته آینده ،مجمع نمایندگان استان 
هرمزگان با رییس جمهور و مسووالن هماهنگی سفر استانی جلسه خواهند 
داشت تا اهم مشکالت استان بررسی شود.وی اظهار داشت: مجمع نمایندگان 
معتقدند رییس جمهور به سه شهرستان اس��تان هرمزگان در شرق، غرب و 
مرکز این استان سفر خواهد کرد.ابراهیمی با تاکید بر این که در خصوص نحوه 
 اس��تقبال مردم از رییس جمهور با دولت رایزنی خواهیم کرد گفت: استقبال 
از رییس جمهور در حد مرسوم و بر اساس سیاست های دولت جدید در استان 

هرمزگان صورت خواهد گرفت.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از صدور احکام 
متهمان پرونده اختالس از شرکت بیمه ایران خبر داد.

محسن افتخاری در گفت و گو با ایرنا افزود: احکام متهمان 
این پرونده توسط شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به 

ریاست قاضی کشکولی صادر شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات آن بخش از متهمان بیمه ایران 
که احکام شان توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود، در 
هشت جلسه از 18 آذر تا چهار دی ماه امسال در شعبه 79 
دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار 
ش��د.محاکمه حدود 8۰ متهم پرونده اختالس از ش��رکت 
بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 
76 دادگاه کیفری اس��تان تهران به ریاست قاضی سیامک 
مدیر خراسانی برگزار شد و فروردین ماه امسال دادگاه رای 
متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان 
عالی کشور ارجاع ش��د.دیوان عالی کشور نیز ۲9 مرداد ماه 
از طریق دفتر سخنگوی قوه قضاییه، احکام قطعی گروهی 
از متهمان این پرونده را منتش��ر کرد.دیوان عالی کشور در 
این پرون��ده، تع��دادی از متهمان را تبرئه و اح��کام ۲۲ نفر 
از متهمان پرونده را نقض کرد که جهت رس��یدگی مجدد 
 در ش��عبه هم عرض به دادگاه کیفری اس��تان تهران ارجاع

 شد.

نشست هفتگی مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان با خبرنگاران در وزارت خارجه برگزار شد.

افخم در پاس��خ به نقش عربس��تان در اتفاقات اخیر و ترور 
دیپلمات ه��ای ایرانی گف��ت: در خص��وص مجموعه این 
اقدامات  ما پیگی��ری حقوقی در مجامع بی��ن المللی را در 
دستور کار داریم. مقدمات آن هم انجام شده است.وی افزود: 
متعاقب اقدام تروریستی مقابل سفارت جمهوری اسالمی 
 ایران در لبنان این اقدام ش��روع ش��د که مراح��ل آن طی

 می شود و اس��ناد و جزییات کار را که با همکاری مسوولین 
لبنانی داش��ته ایم ،گردآوری می کنیم ت��ا بتوانیم مدارک 
مستندی در اختیار داشته باشیم. در خصوص یمن نیز این 
اقدامات در حال انجام اس��ت. می خواهی��م اطالعات کامال 
دقیق باشد و اسناد مستدلی داشته باشیم. پیگیری از مجامع 
بین المللی در دس��تور کار ما قرار دارد.افخ��م تصریح کرد: 
 طبعا با روش��ن ش��دن جزییات و اطالعات دقیق و مستدل 
می ت��وان کار را دقی��ق تر بر اس��اس قوانی��ن حقوقی و در 
چارچوب روش��ن ت��ری دنبال کنی��م. تاکید م��ی کنم که 
پیگیری حقوقی موضوع در دس��تور کار است، در عین حال 
داشتن اطالعات و اس��ناد دقیق و متقن توسط هیات های 
کارشناس��ی و پیگیری هایی که انجام می شود با مسوولین 

مختلف لبنانی در روند کمک کننده است.

صالحی معاون رییس جمهور با اشاره به تعیین سطح بحرانی 
برای اورانیوم ۲۰ درصد ایران ابراز داشت که غرب با این کار 
قصد داشت که مطمئن شود اگر ایران بخواهد تولید سالح 
هسته ای بکند، زمان بیشتری مصرف می کند و این در حالی 
است که ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری هیچ گاه 

قصد تولید سالح هسته ای ندارد.
رییس آژانس ان��رژی اتمی  تاکید کرد: »م��ن این قول را به 
مردم می دهم که مسوولین در چارچوب تامین منافع ملی 
در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت عمل می کنند و این 

تصمیمات شخصی نیست.«
صالحی بار دیگر با اش��اره به ن��وع توافق ای��ده آل و ایده آل 
نبودن تواف��ق ژنو ابراز داش��ت که تا به امروز دس��ت برتر با 
 ایران ب��وده و صهیونیس��ت ها از ای��ن توافق بس��یار نگران 

هستند.
وی خاطرنش��ان کرد که غربی ها اکنون تالش می کنند که 
اجماع داخلی م��ا را از بین ببرند و االن جای متفرق ش��دن 

ما نیست.
 ما باید در جهت اجماع برویم اما این در جهت نقد نش��دن 
 نیس��ت. برخی از نقده��ا که انجام ش��ده وارد اس��ت و باید 
حواس مان باشد که کمتر اشتباه کنیم. اگر نقدها در جهت 

اصالح امور باشد حتما مثبت است.

سید حسین نقوی حسینی، س��خنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس��المی با اشاره 
به جلسه هیات رییس��ه این کمیس��یون، گفت: در جلسه 
هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، تشکیل هیات 
تخصصی نظارت بر اجرای توافق ژنو در این کمیس��یون به 

تصویب رسید.
وی در تشریح اهداف تشکیل هیات نظارت بر توافق ژنو در 
کمیس��یون امنیت ملی مجلس، افزود: برای این که دغدغه 
نماین��دگان و اعضای کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس در 
مورد نحوه اجرای توافق نامه ژنو و نیز اقدامات و بازرسی های 
کارشناسان و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد 
واکاوی و دقت نظر بیشتری قرار گیرد، مقرر شد تا این هیات 

در کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل شود.
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در 
این جلسه مقرر شد که رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
و نیز 3 تن از روس��ای کمیته های تخصصی این کمیسیون 
اعضای این هیات باشند.نقوی حسینی در ادامه تاکید کرد: 
در بخش دیگری از این جلسه مقرر شد که حسین نجابت، 
عبدالرضا زاکانی و ابراهیم کارخانه ای به عنوان نمایندگانی 
که در حوزه هس��ته ای صاحب نظر ب��وده و دارای اطالعاتی 

هستند، عضو این هیات باشند.

امور خارجه انرژی هسته ایقوه قضاییه مجلس

احکام متهمان پرونده 
بیمه ايران صادر شد

 شکايت ازعربستان را
در دستورکار داريم

 تا به امروز دست برتر
 با ايران بوده

معرفی اعضای هیات 
نظارت بر توافق نامه ژنو
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 شفافیت
 در

 عدم استقالل 
سازمان

 ملل متحد و 
به خصوص 

تاثیرپذيري
  غیر متعارف 

بان کي مون  از
 کاخ سفید است



یادداشت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1226 |  چهار شنبه 2 بهمن 1392 | 20 ربیع االول   1435

طرحمهرتندرستیدرسمیرماجرامیشود
 رییس اداره اوقاف و امور خیریه س��میرم گفت: طرح»مهر تندرس��تی« در سمیرم اجرا می شود. 
علی مبشری اظهارداشت: این طرح در راستای اجرای امینانه نیات واقفان و برای کمک به بیماران 

بی بضاعت، تامین دارو، درمان و کمک به پرداخت هزینه های بستری اجرا می شود.

3
یادداشت

اجرای 34 برنامه به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب در شاهین شهر

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شاهین شهر و میمه گفت: 
اجرای ح��دود 120برنامه ب��ا محوریت 34 برنامه اصلی به مناس��بت 
سالگرد پیروزی انقالب ش��کوهمند اس��المی ایران در شاهین شهر و 

میمه پیش بینی شده است.
مس��یب نجیمی در گفت  و گو با فارس اظهار داشت: از 12 بهمن تا 22 
بهمن ماه امس��ال در مجموع 20 برنامه برای اجرا در این شهرس��تان 
پیش بینی ش��ده اس��ت و این برنامه ها از آذین بندی سطح شهرستان 
در هفته استقبال از دهه فجر آغاز می ش��ود و تا پایان ایام اهلل دهه فجر 

ادامه دارد.

 روسای سه دانشکده دانشگاه 
علوم پزشکی مشخص شدند

      بر اس��اس نظر س��نجی ب��ه عم��ل آم��ده از اعضای هی��ات علمی 
دانشکده ها و پس از بررسی برنامه های ارایه شده از سوی کاندیداهای 
منتخب، طی احکام جداگانه ای از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی 
 اصفهان، روسای دانش��کده های دندانپزشکی، پرس��تاری و مامایی و 

علوم توانبخشی این دانشگاه منصوب گردیدند.
با حکم رییس دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان، روسای دانشکده های 
 پرستاری و مامایی، توانبخش��ی و دندانپزش��کی این دانشگاه پس از 

رای گیری از اعضای هیات علمی، منصوب شدند. 
با اعالم حسن خانی، مس��وول روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان در دور جدید انتخاب روس��ای دانش��کده های دانشگاه علوم 
 پزش��کی با نظ��ر رییس جدید ای��ن دانش��گاه برای انتخاب روس��ای 
دانش��کده ای، بین نامزدهای تصدی این مس��وولیت ها رای گیری به 

عمل آمد. 
 بر این اس��اس در این سه دانش��کده که روس��ای قبلی آن با رای اعضا 
هیات علمی در سمت خود ابقا ش��دند ؛دکتر غالمرضا اصغری رییس 
دانشگاه با تفویض اختیار انتصاب رییس دانشکده به اساتید در نهایت 
فقط بر روند انجام این فرآیند و س��وابق و توانمندی منتخبین نظارت 
داش��ته اس��ت. در نهایت این انتخابات دکت��ر عباس��علی خادمی به 
 عنوان رییس دانش��کده دندانپزش��کی، دکتر فریبا طالقانی به عنوان

 رییس دانشکده پرس��تاری و مامایی و دکتر جاوید مستمند به عنوان 
رییس دانشکده علوم توانبخشی منصوب گردیدند.

 راه اندازي پنجمین ایستگاه
 دوچرخه مکانیزه در منطقه 4

      ش��هردار منطق��ه 4 اصفه��ان از راه ان��دازي پنجمی��ن ایس��تگاه
 دوچرخه مکانیزه در این منطقه خبر داد.

حمیدرضا شهیدي گفت: پنجمین ایستگاه دوچرخه مکانیزه منطقه 
4 با اعتباري بالغ بر ۵00 میلیون ریال به بهره برداري رسید. وي افزود: 
این ایستگاه با 30 دستگاه دوچرخه در ابتداي خیابان همدانیان ، جنب 

پایانه مسافربري جي راه اندازي شد. 
شهردار منطقه 4 تصریح کرد: این ایستگاه از ساعت ۷:30 دقیقه صبح 
تا س��اعت 21 ش��ب آماده ارایه خدمات به اهالي منطقه است. گفتني 
است؛ منطقه 4 داراي ۵ ایستگاه دوچرخه مکانیزه مي باشد که در پل 
بزرگمهر، باغ غدیر، خیابان حمزه ، تقاطع الهور و خیابان همدانیان به 

متقاضیان سرویس دهي مي کند.

 توجه ویژه به نوسازی
 ناوگان حمل ونقل عمومی 

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های اس��تان اصفهان گفت: طرح نوسازی 
ناوگان حمل ونقل عمومی در این اس��تان جدی تر از گذشته پیگیری 
می شود و برای موفقیت در اجرای این طرح از همه توان خود بهره مند 
می ش��ویم.  داریوش امانی با بیان این که نوسازی ناوگان امری بسیار 
ضروری و حیاتی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان 
بوده، اظهار داشت: تخصیص اعتبارات استانی و ستادی را برای تحقق 
این مهم پیگیری می کنیم. وی با بیان این که اصفهان دارای یکی از با 
کیفیت ترین ناوگان های اتوبوسرانی در کشور بوده، افزود: شرکت های 
 مس��افربری همس��فر، رویال س��فر و ایران پیما از جمله ای��ن ناوگان 
با کیفیت را تشکیل می دهند که ما در تالش هستیم این وضع مطلوب 

را بهتر کنیم.

نصب سامانه موقعیت یابی فضای سبز 
در نجف آباد

معاون خدمات شهری ش��هردار نجف آباد گفت:با نصب GIS، سامانه 
موقعیت یابی فضای سبز بستری برای ارتقای کیفیت و توسعه فضای 

سبز نجف آباد انجام شد.
 اصغر مهدی پور با اشاره به وضعیت فضای س��بز شهر نجف آباد اظهار 
 GIS داشت: توسعه فضای سبز یکی از برنامه های این شهرداری بوده و

فضای سبز برای ارتقای کیفیت و توسعه فضای سبز نصب شده است.
وی افزود: به واس��طه این س��امانه، وضعیت فضای سبز شهر بررسی و 
برای رفع موانع و بهبود و توسعه آن برنامه ریزی شده و امکانات فراهم 
می شود که این سامانه بستر مناس��بی برای توسعه و بهبود این بخش 
از شهر اس��ت. معاون خدمات شهری ش��هرداری نجف آباد با اشاره به 
نگهداری از درختان و فضای سبز در این شهر بیان کرد: برای نگهداری 
بهتر گیاهان و فضای سبز از کارشناسان گیاه پزشکی استفاده شده و 

نظرات آن ها مالک توسعه و برنامه ریزی برای فضای سبز شهر است.

اخبار کوتاه
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جشنواره داروهای گیاهی

س: ایمنا[
]عک

 آمادگی آران و بیدگل
 برای نوروز

 پایداری جوی
 آالینده ها را فعال کرد

شهردار نوش آباد آران و بیدگل گفت: فضای ش��هری نوش آباد درحال 
آماده سازی برای پذیرش گردش��گران نوروزی است. علی اصغر شقایقی 
 اظهار داش��ت: در حال حاضر دو پارک شهری برای اس��کان مسافران و

 بهره برداری از فضای آن برای ایام نوروز در حال آماده س��ازی و ساخت 
اس��ت.وی افزود: برای اسکان ش��بانه مس��افران نیز از برخی اماکن این 
شهرهمچون حسینیه ها و فضاهای در اختیارهیات های مذهبی در ایام 

نوروز بهره گیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر دوره آموزشی برای تربیت راهنمایان 
 گردش��گری نوروزی در ن��وش آباد درح��ال برگزاری اس��ت تا همچون

 سال های گذشته، با همکاری این راهنمایان، بازدید گردشگران نوروزی 
از اماکن تاریخی این شهر به آسانی انجام پذیرد.

کارش��ناس اداره کل هواشناسی اس��تان اصفهان گفت: بررس��ی نقشه های 
هواشناسی نش��ان می دهد در چند روز آینده نیز جو پایداری بر روی استان 
حاکم بوده که سبب افزایش فعالیت آالینده ها و زیاد شدن آلودگی به ویژه در 
 اصفهان می شود. میترا سیدان اظهار داشت: به دلیل رکود نسبی هوا، از دیروز  تا

 پنج ش��نبه 3 بهمن ش��رایط برای افزایش آالیندگی در کالنشهر اصفهان و 
شهرک های صنعتی فراهم می شود.وی  افزود: در دیگر مناطق استان اصفهان 
هم پدیده جوی خاصی نداریم و آس��مانی صاف تا قسمتی ابری را پیش بینی 
می کنیم.کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به این که پدیده 
موجود در آسمان استان تنها مه گرفتگی نیست و مه دود نام دارد، خاطر نشان 
کرد: این مه با مواد آالینده در هم آمیخته ش��ده و با توجه به افزایش آلودگی 
در روزهای آینده، تنفس مستمر و فعالیت بدنی در هوای آزاد خطرناک است.

     روش محاسبه کرایه در سامانه هوشمند تاکسی به صورت خودکار 
و بر اساس میزان مسافت طی ش��ده و زمان سفر است .عالوه بر آن 
 پارامترهایی مانند نرخ ش��ب و روز یا اضافه بار در نظر گرفته ش��ده

 است.
پروژه سامانه هوشمند تاکسی با هدف ایجاد رفاه، امنیت و آسایش 
 برای شهروندان توس��ط س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

 در حال اجرا می باشد. بر این اساس تمام تاکسی های پالک زرد و 
سفید مجهز به این سامانه می شوند. 

مدیر طرح سامانه هوشمند تاکس��ی اصفهان در باره تجهیزات این 
سامانه گفت: زمان نصب تجهیزات سامانه هوشمند تاکسی از طریق 

ارسال پیامک و یا تلفن اعالم می شود. 
فرهاد گلی با بی��ان این که پس از بهره برداری تا قب��ل از راه اندازی 
تجهیزات س��امانه هوش��مند تاکس��ی هیچ گونه پرداخت وجه یا 
اقساطی از سوی رانندگان صورت نخواهد گرفت ،افزود: تجهیزات 
خدمات پس از فروش این س��امانه دارای 3 س��ال گارانتی و ۵ سال 

پشتیبانی است. 

وی با اشاره به این که قیمت 
تجهیزات سامانه هوشمند 
تاکس��ی 20 میلیون ریال 
می باشد ادامه داد: بر اساس 
 مذاک��ره انج��ام گرفت��ه با 
بانک ملی برای تاکسی ها، 
معادل کل هزین��ه خرید و 
پش��تیبانی ۵ س��ال از آن ، 
وام بدون س��پرده و باسود 
 حداکث��ر 1۵ درص��د اعطا

 می شود. مدیر طرح سامانه هوشمند تاکس��ی اصفهان با تاکید بر 
این که تمام هزینه تجهیزات سامانه هوشمند تاکسی از سوی مالک 
پرداخت نمی شود، اضافه کرد: بخشی از این هزینه توسط سازمان 
 تاکسیرانی و ش��هرداری پرداخت ش��ده و در واقع مبلغ اعالم شده

 ) نقدی و اقساطی( با کسر این بخش اعالم شده است. 
وی تصریح می کند: مالک تاکسی به عنوان مالک دستگاه شناخته 

می شود و خرید و فروش 
سامانه هوش��مند تاکسی 
مانن��د خری��د و ف��روش 

خودرو تاکسی است. 
گلی با بیان این مطلب که 
س��یم کارت های سامانه 
هوشمند تاکس��ی نیاز به 
ش��ارژ دارد،گف��ت: روش 
محاسبه کرایه در سامانه 
هوشمند تاکسی به صورت 
 خودکار و بر اس��اس میزان مس��افت طی ش��ده و زمان سفر است .

عالوه بر آن پارامترهایی مانند :نرخ ش��ب و روز یا اضافه بار در نظر 
گرفته شده است.همچنین در آینده فاکتورهایی همچون روزهای 

تعطیل، ترافیک و شرایط آب و هوایی خاص پیش بینی می شود. 
وی با اش��اره به این که مسافران تاکس��ی از اصفهان کارت یا همان 
 کارت الکترونیک��ی حمل ونق��ل که در اتوب��وس، ب��اغ پرندگان، 

ایستگاه های دوچرخه شهرداری و پارکینگ ها قابل استفاده است، 
می توانند برای پرداخت کرایه استفاده کنند،ادامه داد: شهروندان 
می توانند از تمام مراکز فروش یا ش��ارژ، اصفهان کارت)300 نقطه 
در سطح ش��هر( خریداری کرده و اس��تفاده کنند. در تاکسی های 
دربستی و آژانس ها امکان استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه 

شتاب نیز وجود دارد. 
مدیر طرح سامانه هوشمند تاکسی اصفهان درخصوص درآمدهای 
 حاصل از پرداخت کرایه با کارت که به حساب راننده تاکسی واریز

 می شود،افزود:بر اساس برنامه مدونی رانندگان آموزش های الزم 
را می گذرانند همچنین در زمان نصب و در کالس ها آموزش داده 

خواهد شد. 
وی با تاکید بر این که نصب تجهیزات سامانه هوشمند تاکسی بر روی 
تمام تاکسی ها الزامی است ادامه داد: تا زمانی که کل تاکسی ها به 
 این دستگاه تجهیز نشده باش��ند، متخلف نیستند ولی بعد از اتمام 
پروژه تمام تاکسی هایی که فاقد س��امانه باشند، متخلف شناخته 

می شوند. 

مدیر طرح سامانه هوشمند تاکسی اصفهان:

تاکسی های فاقد سامانه هوشمند ، متخلف شناخته می شوند

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان از کش��ف 
 پرونده ه��ای کالهب��رداری اینترنت��ی ب��ه ارزش

 30 میلیارد ریال توسط کارآگاهان پلیس فتای این 
فرماندهی خبر داد.

سردار عبد الرضا آقاخانی پیرامون عملکرد 9 ماهه 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات اس��تان اظهار 
داشت: خوش��بختانه با همت و تالش شبانه روزی 
و خس��تگی ناپذیر کارشناس��ان و کارآگاهان این 
پلیس در زمینه کش��ف و پیگیری جرایم سایبری 
در 9 ماهه امسال، 82 درصد از این پرونده ها کشف 
و مجرمان اینترنتی این پرونده ها به محاکم قضایی 

تحویل داده شدند.
وی افزود: ۵۵ درصد از پرونده های سایبری کشف 
شده توسط پلیس فتا مربوط به برداشت غیر مجاز 
از حساب بانکی شهروندان و کالهبرداری اینترنتی 
به ویژه کالهبرداری موسوم به کالهبرداری نیجریه 

بود که مجموع کالهبرداری ه��ا بالغ بر 30 میلیارد 
ریال است.فرمانده انتظامی استان اصفهان با هشدار 
به شهروندان و کاربران اینترنتی درباره کالهبرداری 
نیجریه ای بی��ان ک��رد: از بی��ن کالهبرداری های 
اینترنتی صورت گرفته بالغ ب��ر 2/۵ میلیارد تومان 

مربوط به کالهبرداری نیجریه ای بوده است.
وی گفت: در کالهبرداری نیجریه ای فرد کالهبردار 
با به دست آوردن و هک و نفوذ به ایمیل فرد تاجری 
که با کش��ورهای خارجی از طریق ایمیل مبادالت 
مالی و تجاری انجام می ده��د، ایمیل های افرادی 
که با او در معامله هس��تند را به دست آورده و اقدام 
به ارسال ایمیلی می کند و شماره حساب خود را به 
جای شماره حس��اب فرد قربانی جایگزین کرده و 
بدین ترتیب تاجرانی که با وی در ارتباط هستند و 
معامله انجام می دهند، به جای واریز پول به حساب 

او آن را به حساب فرد کالهبردار ارسال می کنند.

    رسیدگی به 8 پرونده در خصوص وی چت
س��ردار آقاخانی به آس��یب ها و تهدیدات نرم افزار 
جدیدی به نام وی چت در نسل جدید گوشی های 
تلفن همراه اش��اره کرد و افزود: ابزارهای جدید به 
همان میزان که می توانند تس��هیل کننده بسیاری 
از مش��کالت ارتباط��ی باش��ند، در ص��ورت عدم 
اس��تفاده صحیح نیز می توانند ب��ه تهدیدی برای 
کاربران آن ها تبدیل ش��وند و پلیس از شهروندان 
 خواس��ت در این زمینه بیش��تر از همیشه هوشیار

 باشند.
وی از رسیدگی به هشت پرونده در خصوص جرایم 
وی چت خب��ر داد و گفت: بیش��تر ای��ن پرونده ها 
مرب��وط به افش��ای اطالع��ات ش��خصی و تصاویر 
خصوصی بدون اطالع کاربر بوده که با شکایت افراد 
قربانی به س��رعت پیگیری و مجرمان��ی که در این 

زمینه فعالیت داشتند، دستگیر شدند.

   آگاه س�ازی از تهدی�دات س�ایبری باید 
همگانی شود

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان آم��وزش و 
آگاه س��ازی از تهدیدات س��ایبری را ی��ک وظیفه 
همگانی و عمومی عنوان ک��رد و با بیان این که باید 
این آموزش ها در س��طح مدارس و مراکز عمومی 
تدریس شود، خاطرنشان کرد: جلوگیری از قربانی 
ش��دن و مورد بزه قرار گرفتن افراد در محیط های 
اینترنتی رویکردی است که به طوری جدی توسط 
پلیس فتای اس��تان دنبال می شود.وی خاطرنشان 
کرد: در 9 ماهه امسال بیش از ۷0 جلسه آموزشی 
در مدارس، دانش��گاه ها و مراکز دولتی برگزار شده 
و نزدیک به 30 هزار س��ی دی و 10 هزار بروش��ور 

آموزشی در بین شهروندان توزیع شده است.
س��ردار آقاخانی افزود: تمامی ارگان ه��ا و نهادها، 
مدارس، مس��اجد و مراک��ز دولتی و ش��رکت های 
خصوصی می توانند به منظور حضور کارشناس��ان 
متخصص پلیس فتا و ارایه آموزش ها و آگاهی های 
الزم در خص��وص جرای��م و تهدیدات س��ایبری با 
این پلی��س نامه نگاری ک��رده و یا با ش��ماره تلفن 

21843۵۵ تماس بگیرند.
      کشف 80 درصدي جرایم نوظهور سایبري  
رییس پلیس فتا با اش��اره به کش��ف 80 درصدي 
جرایم نوظه��ور اینترنتي در ایران، اظهار داش��ت: 
اقدامات پیشگیرانه اجتماعي پلیس سایبري ایران، 

دست مجرمان سایبري را بسته است.
س��ید کم��ال هادیانفر ب��ا بی��ان این ک��ه پلیس 
س��ایبري ایران مجهز به علم روز در کش��ف جرایم 
و تامین امنیت در حوزه فناوري و اطالعات اس��ت 
 و کارشناس��ان زب��ده اي را از مراک��ز دانش��گاهي 
در این خصوص ج��ذب کرده و س��عي در افزایش 
دانش فن��ي کاربران نی��ز دارد، گف��ت: اینترنت به 
عنوان ش��اهراه اطالعاتي و یک رسانه چندوجهي، 
ب��ا توانای��ي بازنمای��ي کام��ل دنی��اي واقع��ي، با 
تغییري ک��ه در مفهوم زمان و م��کان ایجاد کرده، 
 میزان دسترس��ي مخاطب را به اطالع��ات، بدون 
محدودیت هاي زماني و مکاني، امکان پذیر ساخته 
است. وي ادامه داد: امروز مجرمان همواره جلوتر از 
پلیس در دنیا حرکت مي کنند و در سال 2012 بر 
اس��اس گزارش هاي جهاني بیش از 2/۵ تریلیون 
دالر در حوزه فناوري اطالعات هزینه ش��ده است 
که بی��ش از 1/۵ تریلی��ون دالر آن صرفا در جهت 
تامین امنیت فضاي سایبر بوده است و با این وجود 
مجرمان توانس��ته اند 488 میلیون دالر در آمد از 

محل جرایم سایبري در دنیا کسب کنند. 

هادیانفر با بیان این مطلب، تصریح کرد: امنیت در 
فضاي س��ایبر یک محصول نیست که بتوانیم آن را 
خریداري کنیم بلکه این مهم یک فرآیند است که 
همواره و در هر لحظه باید به آن توجه داشته باشیم؛ 
امنی��ت از کوچک ترین س��طح در ح��وزه کاربران 
با نص��ب آنتي ویروس ه��اي معتبر، فای��روال ها و 
 کسب دانش در حوزه فناوري اطالعات شروع و در
  عالي ترین س��طح در س��ازمان هاي ب��زرگ ادامه

 مي یابد. این مقام ارشد انتظامي در ادامه با اشاره به 
این که اکثر جرایم فضاي مجازي، جرایم نوظهور و 
انتقالي از کشورهاي توسعه یافته به ایران است، بیان 
داشت: پلیس فتا عالوه بر بررسي گزارشات سازمان 
اینترپل و پلیس سایبري کش��ورهایي که با آن ها 
ارتباط دارد، راهکارهاي پیش��گیرانه و مقابله اي را 

در خصوص جرایم جدید اینترنتي اتخاذ مي کند. 
هادیانفر افزود: پلیس فتا به محض برخورد با جرمي 
جدید س��عي مي کند ب��ا اطالع رس��اني و آموزش 
عمومي از ترویج، شیوه و شگرد شدن آن جرم براي 
فرصت طلبان و مجرمان فضاي سایبري جلوگیري 
کند. رییس پلیس فتا با بیان این که درصد کشفیات 
جرایم اینترنتي در دنیا 20 تا 30 درصد است، اظهار 
داش��ت: این در حالي اس��ت که پلیس ایران موفق 
به کش��ف بیش از 80 درص��د از جرای��م اینترنتي 

نوظهور است. 
      هش�دار در م�ورد کالهب�رداری ب�رای

 واگذاری سبد کاالیی دولت
رییس پلیس فتا اس��تان خراسان ش��مالی در مورد 
کالهبرداری در قالب واگذاری س��بد کاالیی دولت 
هش��دار داد.به گزارش مهر،سرگرد سهیل خاکشور 
با بیان این مطل��ب گفت: با توجه ب��ه توزیع رایگان 
 سبد کاال توس��ط دولت ، به تازگي افرادي سودجو و

 فرصت طلب از طریق فریب افکار عمومي و تبلیغات 
محیطي و اینترنتي قصد کالهبرداري از شهروندان 
را دارند. این افراد با استفاده از عناوین فریبنده مانند 
دریافت وجه برای تحویل س��بد کاال به درب منزل 
و قرار دادن ش��ماره حس��اب و آدرس ه��اي جعلي 
اقدام ب��ه ثبت نام اف��راد براي دریافت س��بد کاالي 
رایگان مي کنند.رییس پلیس فتای استان خراسان 
شمالي به شهروندان توصیه کرد: این سبد کاال کامال 
رایگان و با برنامه ریزي قبلي ب��وده و نیازي به ثبت 
نام در هیچ س��ایت یا فروشگاهي نیست. دریافت هر 
گونه وجهي توس��ط هر ش��خص حقیقي یا حقوقي 
و ی��ا واحدهاي توزی��ع کننده ممنوع اس��ت.وی در 
 پایان هشدار داد: ش��هروندان از مراجعه به این گونه

 سایت ها خودداري کنند.

فرمانده  انتظامی استان اصفهان:

کالهبرداراناینترنتیکالهسبدکاالرابرمیدارند
کشف کالهبرداری 30 میلیاردی توسط پلیس فتای اصفهان
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ديدگاهيادداشت

نگرانی تولیدکنندگان گوشت مرغ از 
افزايش قیمت جوجه يک روزه

رییس انجمن صنفی مرغداران گوشتی اصفهان از افزایش قیمت جوجه 
یک روزه در دو هفته اخیر ابراز نگرانی کرد. به��رام پاکزاد با بیان این که 
افزایش قیمت جوجه یک روزه هزینه ه��ای تولید را افزایش خواهد داد، 
افزود: باید دستگاه های نظارتی ، بررس��ی ویژه و فوری بر قیمت جوجه 
یک روزه داشته باشند. وی به تولید کنندگان مرغ گوشتی هشدار داد تا 
با برنامه ریزی و با در نظر گرفتن شرایط گفته شده اقدام به جوجه ریزی 
 کنند. رییس انجمن صنفی مرغداران گوش��تی اس��تان اصفهان یکی از

 راه های کنترل قیمت جوجه یک روزه را ف��روش جوجه های مرغ مادر 
با ارایه فاکتور اعالم کرد. وی هشدار داد: ممکن است با پیش بینی روند 
 بازار تولید کنندگان مرغ گوش��تی در اقدامی هماهنگ از جوجه ریزی

 صرف نظر کنند.  پاکزاد در عین حال با اش��اره به ذخایر کافی گوش��ت 
 مرغ منجمد دولت برای عید نوروز گفت: ثب��ات نرخ ارز و کاهش قیمت 
نهاده ها، افزایش قیمت مرغ در ش��ب عید را به طور 100 درصد منتفی 

می کند. 

 برق رسانی
 به  روستاهای باالی 20 خانوار 

      مدیر رواب��ط عمومی ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفه��ان گفت: با
  برق رسانی به دو روس��تای شهرستان س��میرم، تمام روستاهای باالی

 ۲0 خانوار در استان اصفهان برق دار شدند.متحملیان در این خصوص، 
اظهار داش��ت: بابرق رس��انی به روس��تاهای قاس��م لو و نورآباد از توابع 
شهرستان سمیرم تمام روستاهای باالی ۲0خانوار این استان به شبکه 
سراس��ری برق متصل ش��دند. وی با بیان این که در روستاها ۴۵ خانوار 
زندگی می کنند، افزود: برای برق رسانی به این روستاها ۲میلیارد و ۲۹۵ 
میلیون ریال هزینه شده اس��ت.مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق 
استان اصفهان یادآور شد: تاکنون هزار و ۲۹۴ روستا در استان اصفهان به 

شبکه سراسری برق متصل شده اند.

 معامالت آنالين بورس کاال
 از سال آينده اجرا می شود 

ادامه از صفحه ي�ک- پناهیان اف��زود: پس از تهران، ت��االر اصفهان 
 از نظر امکان��ات بهتری��ن تاالر کش��ور ش��ناخته می ش��ود همچنین

 شرکت های کارگزاری که نماینده ای در استان های کشور داشته باشد 
از نظر رتبه بندی ارتقا می یابد.وی کمبود نیروی انس��انی متخصص در 
عرصه بورس را یک��ی از چالش های این بخش برش��مرد و گفت: در این 
راستا تالش شده که دوره های بورس در استان های کشور برگزار شود و 
نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های کارگزاری تامین شود.معاون برنامه 
ریزی استانداری اصفهان نیز در این جلس��ه گفت: با توجه به این که 70 
درصد فوالد کشور در استان اصفهان تولید می شود و تمام تبعات زیست 
محیطی آن بر دوش این استان است، مصوبه هیات دولت دهم مقرر کرد 
که بورس تخصصی آهن و فوالد در اصفهان ایجاد شود. علیرضا همدانیان 
تصریح کرد: حضور استان در مرکزیت کشور و همچنین دسترسی آسان 
به این استان می تواند ویژگی بارزی برای حضور تاالر بورس آهن و فوالد 
قلمداد شود. مدیر امور ناظرین و تاالرها شرکت بورس کاالی ایران گفت: 
تاالر بورس کاالی اصفهان از نظر زیرس��اخت های مخابرات در حد قابل 
توجهی رشد کرده و امکان برقراری ارتباط آنالین از دو طریق ماهواره ای 

و شبکه کابلی مخابراتی فراهم است. 
عباس یعقوبی تصریح کرد: خریداران و فروش��ندگان می توانند از تاالر 
اصفهان اقدام به خرید و فروش کاال کنند و نیازی به حضور آنان در تاالر 

تهران نیست. 

 قیمت  نفت 
افزايش  يافت

نرخ بیکاری در اردستان 
تک رقمی شد

 نگرانی از عرضه کوتاه مدت نفت، اثر کاهش��ی اجرای توافق هس��ته ای ایران
 بر قیمت آن را خنثی کرد و هر بشکه نفت در بازارهای جهانی 106.۵7 دالر 
فروخته شد.به نقل از رویترز، قیمت نفت به علت نگرانی ها در مورد عرضه فوری 
نفت از آفریقا افزایش یافت و اثر توافق هسته ای ایران را که سبب کاهش قیمت 

نفت شده بود، خنثی کرد.
درحالی ک��ه احتمال ی��ک چالش پ��س از اج��رای توافق هس��ته ای ایران از 
بی��ن رفته اس��ت، ام��ا پیش بینی این ک��ه اعض��ای اوپک عرضه بیش��تری 
 داش��ته باش��ند هن��وز محق��ق نش��ده اس��ت و ای��ن امر س��بب ش��ده تا

 سرمایه گذاران بر عرضه کوتاه مدت تمرکز کنند و در مورد این نوع عرضه نیز 
به علت ناآرامی های عراق و آفریقا نگرانی هایی وجود دارد.هر بشکه نفت برنت 
با ۲۲ سنت افزایش، 106.۵7 دالر معامله شد و نفت سبک امریکا با ۲3 سنت 

کاهش ۹۴.1۴ دالر در هر بشکه فروخته شد.

فرماندار اردستان گفت: نرخ بیکاری در این شهرستان امسال به ۹ درصد رسید 
که نسبت به سال گذشته 1/1 درصد کاهش یافته است. بهرام خواجه سعیدی 
در نشس��ت کمیس��یون کارگری این شهرس��تان افزود: هم اکنون ۵۲ واحد 
صنعتی و تولیدی با یک هزار و 80۴ نیروی انسان در اردستان فعالیت می کنند.

وی همچنین از راه اندازی 1۹ واحد صنعتی دیگر در شهرس��تان اردس��تان 
 خبر داد و اظهار داشت: با بهره برداری از این واحدها برای دو هزار و ۹7۵ نفر

 اشتغال زایی خواهد شد.فرماندار اردستان همچنین به ممنوعیت بهره گیری 
از اتباع بیگانه در کارگاه ها و مراکز تولیدی و خدماتی اش��اره کرد و خواستار 
شناسایی و دستگیری اتباع بیگانه و برخورد با متخلفان شد. خواجه سعیدی 
یادآور شد: چهار واحد صنعتی و تولیدی این شهرس��تان از61 میلیارد ریال 
تسهیالت در سالجاری استفاده کرده اند.شهرستان اردستان با حدود ۴۵ هزار 

نفر جمعیت در فاصله 1۲0 کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

وزیر نیرو با هشدار نسبت به دلیل افزایش برداشت بی رویه 
 از آب های س��طحی و خطر ش��وری آب، گفت: بیالن آبی

 ۲۹0 دشت از مجموع 60۹ دشت آبی کشور منفی است.
به گزارش  مهر، حمید چیت چیان با بیان مشکالت ذخیره 
آب در کشور گفت: برنامه های احداث شبکه های آبیاری و 
زهکشی از ساخت سدها عقب اس��ت اما با استفاده از منابع 
فاینانس بین المللی می توان احداث شبکه ها را به روز کرد.

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم اعمال مدیریت مصرف آب در بخش 
کشاورزی اظهار داش��ت: در این زمینه برای اصالح الگوی 
آبیاری 8۵ درصد هزینه ها از س��وی دولت  و 1۵ درصد آن 
از سوی کشاورزان تامین می شود و در این رابطه اعتبارات 
خوبی وجود دارد.وی با اشاره به این که آب یک سرمایه بین 
نسلی است و کس��ی مجاز نیس��ت به هر دلیلی بیش از حد 
مناطق مختلف کشور از آب اس��تفاده کند، بیان داشت: در 
ایران با هر مت��ر مکعب آب 8۴0 گرم محصول کش��اورزی 
تولید می شود ولی در آسیای میانه این میزان یک گیلوگرم 

و متوسط دنیا نیز ۲ کیلوگرم است.
وزیر نیرو ادامه داد: حال اگر مدیریت مصرف آب رعایت نشود 
بالیی که بر سر دریاچه ارومیه آمده بر دشت ها نیز به وجود 
می آید و هم اکنون از 60۹ دش��ت آبی کشور، ۲۹0 دشت 

دارای بیالن منفی آبی است.

معاون مسافری شرکت راه آهن از دستورالعمل راه آهن مبنی 
بر اجازه تخفیف 30 درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری 
در ایام غیرپیک خبر داد و گفت: امسال قیمت بلیت قطارهای 

مسافری افزایش نمی یابد.
س��ید محمد راش��دی در گفت وگ��و با مه��ر در خصوص 
برنام��ه ش��رکت راه آهن برای ش��ناور س��ازی ن��رخ بلیت 
قطارهای مس��افری، اظهار داش��ت: برنامه ش��ناور سازی 
 را ب��رای تنظی��م س��فربین متقاضی��ان تنظی��م کردیم تا
  قیمت ها در زمان پیک سفر و زمان های معمولی متفاوت

 باشد.
 وی با بی��ان این که در برخ��ی از مواقع که س��فرها کاهش

 می یابد ضریب اشغال قطارها هم بسیار پایین می آید، بیان 
کرد: در روزهای غیرپیک بخش خصوصی تخفیفی را برای 
قیمت بلیت منظور می کند تا افرادی که امکان سفر در این 
روزها را دارند، تخفیف بلیت قطار آن ها را به سفر تشویق کند.

معاون شرکت راه آهن با اشاره به این که در طول پیش فروش 
 تخفیفات تا حدود 30 درصد هم می رس��د، گفت: اجازه تا 
30 درصد تخفیف را به ش��رکت های خصوص��ی داده ایم تا 
بتوانند برنامه ریزی برای افزایش تعداد سفر و افزایش ضریب 

اشغال قطارها را داشته باشند.

معاون وزیر صنعت از بررس��ی سیاس��ت آزادسازی قیمت 
س��نگ  آهن در وزارت صنعت خب��ر داد و گفت: قرار ش��د 
موض��وع به��ره مالکان��ه مع��ادن س��نگ آهن ب��ا حضور 
 مس��ووالن وزارت صنع��ت در مجل��س مورد بررس��ی قرار

 گیرد.
 مه��دی کرباس��یان در واکنش ب��ه تصویب به��ره مالکانه

 30 درصدی برای معادن سنگ آهن در کمیسیون تلفیق، 
اظهار داش��ت: آنچه ک��ه دول��ت در این مورد ب��ه مجلس 
پیش��نهاد کرد، حاصل ی��ک اجماع در دولت ب��ود ولی این 
 موض��وع در کمیس��یون تلفیق م��ورد تغییر اساس��ی قرار 

گرفت.
کرباسیان تصریح کرد: قرار است در یک جلسه کارشناسی 
در کمیس��یون صنای��ع مجلس حاضر ش��ویم و ب��ا حضور 
نماین��دگان ش��رکت های ف��والدی و معدنی ه��ا در مورد 
 بهره مالکانه معادن س��نگ آهن بررس��ی و تصمیم گیری

 شود.
وی با بیان این ک��ه تصمیم مجلس و دول��ت باید در جهت 
حمایت از سرمایه گذاری باشد، افزود: مصوبه دولت در مورد 
بهره مالکانه معادن س��نگ آهن همان تبصره سال گذشته 

یعنی ۵ درصد بود.

 خودروه��ای ف��راری و بن��ز همچن��ان ص��در ج��دول 
گران قیمت ترین خودروهای وارداتی ایران را در ۹ ماهه سال 
جاری به خود اختصاص داده اند.به گزارش ایسنا، براساس 
 تازه تری��ن آمار گمرک ای��ران در ۹ ماه��ه 13۹۲ همچون

 ماه های پیش ،فراری ۴۵8 اسپایدر کروک دنده اتوماتیک 
دو در قرمز که از طریق بندر نوش��هر در ش��هریور امس��ال 
 وارد ش��د ،گ��ران قیم��ت تری��ن خ��ودروی واردات��ی در

 س��ال جاری محس��وب می ش��ود.این خودرو که از امارات 
وارد ایران ش��ده قیمت��ی مع��ادل ۲0۴ ه��زار و ۴83 دالر 
 دارد.بعد از ف��راری چندین م��دل بن��ز در رده های بعدی

 گران قیمت ترین خودروهای وارداتی به ایران طی ۹ ماهه 
13۹۲ قرارگرفته اند. از جمله می توان به بنز SL ۵00 اشاره 
کرد که ارزش گمرکی بالغ بر 180 هزار و ۵۵ دالر دارد. این 
خودرو آبان امسال از طریق گمرک یزد و از مبدا امارات وارد 
شد. ضمن این که چندین مدل دیگر از همین نوع بنز نیز با 
قیمت های اندکی کمتر از 180 ه��زار دالر رده های بعدی 
گران قیمت تری��ن خودروهای وارداتی به ای��ران را به خود 

اختصاص داده اند.
مدل هایی از کی��ا، بی ام و، مازراتی، تویوتا و پورش��ه هم در 
 رده های بعدی گران ترین خودروه��ای وارداتی ایران قرار

 دارند.

نرخ معدنانرژی خودرو

 خطر شوری 
آب های سطحی

 دستورالعمل جديد
 برای تخفیف بلیت قطار

بررسی
قیمت سنگ  آهن 

آشنايی با گران ترين 
خودروهای  وارداتی

اخبار کوتاه

4
نصب ۶۶ درصدی پالک کدپستی در ۱۸۰ روستای اصفهان

  مدیرکل پست اس��تان اصفهان گفت: تاکنون 66 درصد نصب پالک های کدپستی در 180 روستای شهرستان 
اصفهان صورت گرفته است. سید سعید رجالی اظهار داشت: در روستاهای شهرستان های اردستان، تیران و کرون، 
چادگان، فالورجان، نجف آباد، مبارکه، شهرضا، خمینی شهر، آران و بیدگل کار نصب کدپستی پیشرفت داشته است. 

 برای انتقال آب به زاينده رود
 سرمايه گذاری شود

   رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای روش��ن شدن اذهان عمومی 
نسبت به خش��کی زاینده رود، هیات نمایندگان اتاق گروه ۵ نفره ای از 
اعضای اتاق را با هدف پیگیری راهکارهای اجرایی احیای رودخانه تشکیل 
داد.اتاق بازرگانی اصفهان در سی و ششمین جلسه خود ،هیات نمایندگان 
۵ نفره شامل : اسالمیان، سهل آبادی، حجه فروش، رنجبران و بیشه را با 

هدف پیگیری راهکارهای احیای رودخانه زاینده رود تشکیل داد. 
خسرو کسائیان در این جلسه، اظهار داشت: رودخانه زاینده رود در طول 
تاریخ همواره عامل موثر در ش��کل گیری ش��هر اصفهان و تمدن فالت 
مرکزی ایران بوده و همچنین در اقتصاد و فرهنگ استان اصفهان نقش 
به سزایی داشته اس��ت. وی افزود: خشک ش��دن این رودخانه تاثیرات 
منفی در صنعت گردشگری و کشاورزی و همچنین سبب از دست رفتن 
پوشش سبز استان اصفهان شده است.  نایب رییس اتاق اصفهان در این 
جلسه خواستار فعال شدن بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان اتاق 
در بررسی راهکارهای عملی جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود شد 
و بیان داشت: تشکیل بخش های مختلف دولتی و خصوصی و همچنین 
پیگیری از نمایندگان مجلس می تواند در این راستا موثر باشد و باید از 
 هر ظرفیتی استفاده شود. محمود اسالمیان همنوایی خانه های صنعت و

 اتاق های بازرگانی را سبب برطرف شدن مسایل و مشکالت واحدهای 
تولیدی و رونق فضای کس��ب و کار کش��ور برش��مرد و گفت: همکاری 
نزدیک این دو تش��کل می تواند به تقویت بخش خصوصی در س��اختار 
اقتصادی کشور منجر شود. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی 
اتاق اصفهان در این جلسه گفت: این کمیسیون در ابتدای فعالیت خود 
با تشکیل کمیته ویژه آب خواستار بررسی علل و عوامل خشکی زاینده 
رود ش��د و در این راس��تا فعالیت های موثری صورت گرفت. مصطفی 
حجه فروش به تهیه فیلم های مستند از تاثیرات خشکی زاینده رود بر 
اکوسیستم استان همچنین تاثیر بر بخش کشاورزی،صنعت،گردشگری 
و آثار تاریخی توسط کمیته آب اتاق اشاره کرد و گفت: براساس مطالعات 
انجام شده بارگذاری بیش از اندازه بر روی رودخانه از جمله صدور مجوز 
7 هزار حلقه چاه در کنار رودخانه مهمترین دلیل خشکی این رودخانه 
است. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق اصفهان انتقال 
آب به سرشاخه های زاینده رود بر اساس دیدگاه های کارشناسی یونسکو 
 را منطقی دانس��ت و افزود: به جای این که آب ش��ور خلی��ج فارس را با 
هزینه های بس��یار به فالت مرکزی بیاوریم می توانیم از سرشاخه های 
آن که ب��ه خلیج فارس واردمی ش��ود ب��رای انتقال آب به ف��الت ایران 
 استفاده کنیم. عضو هیات رییسه اتاق اصفهان خواستار سرمایه گذاری

 بخش های مختلف در پروژه های انتقال آب به زاینده رود ش��د و گفت: 
مهمترین راهکار اجرایی جاری شدن آب در زاینده رود انجام پروژه های 

انتقال آب به سرشاخه ها است. 
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مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان از افتتاح پاالیش��گاه این 
شرکت همزمان با ایام دهه فجر امسال خبر داد.

    پااليشگاه ذوب آهن اصفهان  افتتاح می شود
به گزارش روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، اردشیر سعد محمدی 
گفت: از گاز حاصل کک س��ازی در این پاالیش��گاه، ۴۵ هزار تن 
قطران، 1۲ هزار تن بنزل و دو هزار و ۲00 تن گوگرد به دس��ت 

می آید که هر کدام سودآوری و ارزش افزوده قابل توجهی دارد.
 وی افزود: ب��ا ارزش افزوده تولیدات پس��ماند، فضای مناس��ب 
زیس��ت محیطی برای ذوب آهن حاصل می شود. سعدمحمدی 
گفت: باید برای شرکت ذوب آهن شرایطی رقم بخورد که بتوان از 

پسماندها، منابع مالی و سوددهی مناسبی به دست آورد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان همچنین اظهارداشت: اکنون از گاز 
 حاصل تولیدات کک و کوره بلند ب��رای تولید برق در دو نیروگاه 
 )در مجموع 110 مگاواتی( اس��تفاده می ش��ود و این امر باعث

 می شود میزان گاز طبیعی مورد نیاز کمتر استفاده وبخشی از برق 
تولیدی در شرکت نیز به شبکه سراسری فروخته شود.

وی با اشاره به چگونگی مصرف گازهای فرآیندی در کک سازی 
و کوره بلند اظهار داش��ت: مصرف گازهای فرآیندی به جای گاز 
طبیعی در س��ال ۹1 حدود ۴۵6 میلیون مت��ر مکعب ودر نیمه 
نخست امسال به میزان ۲07/36 میلیون متر مکعب بوده است. 
س��عد محمدی ادامه داد: با مصرف گاز کک س��ازی وکوره بلند، 
میزان CO۲ را در هوا پایین آورده ایم و با استفاده مناسب از آن، 
ارزش افزوده قابل توجهی نیز حاصل شده است.وی میزان تولید 

فوالد به روش کوره بلند در دنی��ا را 70 درصد و روش کوره قوس 
را 30 درصد بیان کرد و افزود: این موضوع در کش��ور ما برعکس 
است و اکنون 80 درصد تولید فوالد به روش احیا و۲0 درصد به 
روش کوره صورت می گیرد.وی اضافه کرد: در حالی که در روش 
کوره بلند می توان گازهای حاصله را به ارزش افزوده تبدیل کرد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان سرباره را یکی دیگر از پسماندهای 
با ارزش دانست و افزود: با استفاده از سرباره در کارخانه های تولید 

سیمان، میزان مقاومت بتن افزایش قابل توجهی پیدا می کند.
وی با اش��اره به ایجاد 16 هزار هکتار فضای سبز در این شرکت 
گفت: هیچ صنعتی در کش��ور ب��ه این اندازه فضای س��بز ایجاد 
 نکرده اس��ت و ذوب آهن در این زمینه نیز پیش��گام و س��رآمد

 است.
سعد محمدی یکی از مشکالت زیست محیطی باقی مانده مربوط 
به ذوب آهن را دود حاصله از کنورتور دانست و گفت: در مناقصه 
پروژه بازسازی کنورتور، یک ش��رکت معتبر جهانی برنده شده 
است که امیدواریم هرچه سریع تر این پروژه مهم زیست محیطی 

نیز عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: پسماند دارای ارزش افزوده است و باید بر اساس 
مبانی علمی وتخصص��ی آن ها را به ارزش اف��زوده تبدیل کرد و 

صنعت را به گردش درآورد.
وی گفت: با ارزش افزوده تولیدات پس��ماند ش��رایط برای ایجاد 
 یک فضای مناس��ب زیس��ت محیطی ب��رای ذوب آه��ن هموار

 می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کش��اورزی استان اصفهان در 
نشست تبیین وضعیت دامپروری اس��تان با بیان این که تولید 
محصوالت مرغوب در دستور کار جهاد کشاورزی استان اصفهان 
 قرار گرفته اس��ت، اظهار داش��ت: این س��ازمان دیگر به دنبال 
سرمایه گذارانی که برای تهیه زمین، آب و فروش محصوالت خود 

چشم به همکاری جهاد کشاورزی دارند، نیست.
امیرحسین افیونی با بیان این که این س��ازمان به دنبال جذب 
 سرمایه گذاران خوش فکر اس��ت، ادامه داد: س��رمایه گذارانی 
می خواهیم که از نظ��ر فنی، کمی و کیفی در ح��د قابل قبولی 
باش��ند چرا که معتقدیم با افزایش تولیدات مرغ��وب می توان 
برای بازارهای صادراتی هدف گذاری کرد.وی با بیان این که در 
حال حاضر کمبود تولیدات پروتئینی در اس��تان مشاهده نمی 
ش��ود، افزود: چنانچه در آینده در این زمینه کمبودی مشاهده 
 شود، در صورت کمبود سرمایه گذاران خوش فکر و دارای ایده، 
می توان از طریق بهره وری و مکانیزاسیون تولید را افزایش داد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کش��اورزی استان اصفهان به 
تبیین سند چشم انداز چهار س��اله بخش تولیدات دامی استان 
اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: براساس این سند چشم انداز 
اولویت اول حفظ وضعیت موجود تولید استان شامل 167 هزار 

تن گوشت مرغ می باشد.
       نظارت دامپزش�کی در اصفهان قوی تر از پايتخت 

عمل می کند
اکبر حسینی، مدیرکل دامپزشکی اس��تان اصفهان نیز در ادامه 

این نشست به بیماری های مشترک بین دام و انسان اشاره کرد 
و اظهار داش��ت: برخی بیماری ها مانند تب کنگ��و که بیماری 
مشترک بین انسان و دام است برای دام مشکلی ندارد ولی برای 

انسان خطرناک است.
وی با بیان این که نگهداری دام در منزل به منظور قربانی کردن 
خطرناک است، ادامه داد: رفتار پرخطر انسان ها زمینه ساز انتقال 
بیماری ها به جامعه می ش��ود.وی درخصوص آخرین وضعیت 
کش��تارگاه خمینی شهر هم گفت: منتظر س��اخت و راه اندازی 
کشتارگاه صنعتی جدید در این شهرس��تان هستیم اما تاکنون 
احداث آن آغاز نشده و به همین دلیل کار این محل متوقف شده 
است.مدیرکل دامپزشکی اس��تان اصفهان درباره تجویز و تهیه 
داروهای دامپزشکی ازسوی دامداران بدون نسخه پزشک گفت: 
سامانه ای برای داروهای تولید داخل کشور تهیه شده که مسیر 
تولید تا فروش دارو را نشان می دهد اما این سامانه درباره داروهای 
قاچاق کاربرد ندارد.وی با تاکید براین که این اداره کل بر عملکرد 
داروخانه های دامپزش��کی نظ��ارت ادواری دارد، تصریح کرد: 
برخی ترکیبات داروهای دامپزشکی را می توان از داروخانه های 

معمولی نیز تهیه کرد و با بخشنامه نمی توان مساله را حل کرد.
به گفته وی، در سال جاری 6۵ هزار بازرسی از مراکز عرضه گوشت 
همانند قصابی ها، بازارهای فروش ماهی و مرغ فروشی ها انجام 
ش��ده و  31 تن انواع گوشت فاسد معدوم ش��ده است. حسینی 
همچنین گفت: دامپزشکی استان اصفهان مدعی است که سطح 

نظارتی باالتری نسبت به پایتخت کشور دارد.

 منتظر ساخت و 
راه اندازی 
کشتارگاه صنعتی 
جديد در اين 
شهرستان هستیم 
اما تاکنون احداث 
آن آغاز نشده و به 
همین دلیل کار اين 
محل متوقف شده 
است

 پسماند
 دارای ارزش 
 افزوده است و
 بايد بر اساس 
مبانی علمی 
وتخصصی آن ها 
را به ارزش افزوده 
تبديل کرد و 
 صنعت را
 به گردش درآورد

در نشست تبیین وضعیت دامپروری عنوان شد؛ مديرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

اصفهان کمبود مواد پروتئینی ندارد ذوب آهن صاحب پاالیشگاه می شود 



یادداشت

فیلم سینمایی »گس« ساخته کیارش اسدی زاده در سی و هفتمین جش��نواره بین المللی گوتنبرگ 
روی پرده می رود.اولین ساخته بلند سینمایی کیارش اسدی زاده در بخش مسابقه جهان سی و هفتمین 

جشنواره بین المللی گوتنبرگ به نمایش درمی آید. این رویداد از 3 تا 12 بهمن ماه برگزار می شود.
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»گس«درجشنوارهبینالمللیگوتنبرگرویپردهمیرود
هفتیادداشت

 آرای مردمی امسال هم
 در جشنواره تئاتر فجر حذف شد

جشنواره  تئاتر فجر امس��ال نیز به روال 
سال گذشته، آرای مردمی ندارد.گرفتن 
آمار مردمی امر مرس��ومی در دوره های 
مختلف جش��نواره تئاتر فجر نبوده است 
اما در برخ��ی از دوره ه��ا در کنار نظرات 
داوران، آم��ار مردمی هم لحاظ می ش��د 
ولی در این دوره از جشنواره چنین آماری 
وجود ندارد.سی ودومین جشنواره تئاتر 
فجر در بخش های مختلفی داوری می ش��ود که از آن جمله می توان به 
مسابقه بین الملل، مس��ابقه تئاتر ایران، مسابقه بخش مرور تئاتر ایران، 
مس��ابقه بخش خیابانی و... اش��اره کرد.آنچه در این دوره به عنوان یک 
تفاوت وجود دارد این اس��ت که آثار بخش مرور به طور جداگانه داوری 
می شوند.در دوره های پیشین این انتقاد وجود داشت که درست نیست 
نمایشی که با شرایط شتاب زده در جشنواره به عنوان یک اثر جدید اجرا 
می شود در کنار نمایش هایی قضاوت شود که در شرایط متعادل تولید 
 ش��ده و به صحنه رفته اس��ت، به همین دلیل در این دوره از جشنواره 

تئاتر فجر نمایش های بخش مرور در بخش مجزا داوری می شوند.

 انتشار »پویانامه«
 فیلم نامه ۱۰  انیمیشن مطرح جهان

برای اولین بار به همت مرکز مطالعات و 
تولیدات فیلم انیمیش��ن ح��وزه هنری 
مجموع��ه »پویانام��ه« از 1۰ فیلم نامه 
مطرح و شناخته شده انیمیشن، ترجمه و 
برای چاپ و انتش��ار در اختیار انتشارات 
سوره مهر قرار گرفته است. »مورچه ای 
به ن��ام زی« با ترجمه نریمان افش��اری، 
»کونگ فو پاندا« و »کروالین« با ترجمه 
دنیا بیدار، »باال«، »شرک 1« و »شیر شاه«  با ترجمه خدیجه زورجینی،  
»داستان اسباب بازی های 1« و »آقای فاکس شگفت انگیز« با ترجمه 
نرگس اس��ماعیل زاده اس��دی، »ابر ذهن« با ترجمه سحر سرخوش و 
»وال- ای« با ترجمه فائزه اثنی عشری عنوان آثاری هستند که ترجمه 
شده و قرار اس��ت در قالب یک مجموعه کتاب تحت عنوان »پویا نامه« 

چاپ و توزیع شوند.

 ۱2بازیگری که سرنوشت سیمرغ های 
فیلم فجر را تعیین کردند

از بین همه داورانی که س��ی و یک دوره 
گذشته جشنواره بین المللی فیلم فجر را 
 داوری کردن��د، ن��ام 12 بازیگ��ر مطرح

دیده می شود که سرنوشت سیمرغ ها را  
 رق��م زده اند.بازیگ��ران مط��رح معموال

هر ساله داور یکی از بخش های مختلف  
جشنواره فیلم فجر بوده اند و در این میان 
داوری بخش اصلی سودای سیمرغ هم از 
حضور 12بازیگ��ر در دوره های مختلف بهره برده اس��ت.در بین تمامی 
بازیگران س��ینمای ایران، عزت اهلل انتظامی و داوود رشیدی با سه دوره 
حضور در جمع اعضای هیات داوران رکورددار داوری در بین بازیگران 

هستند و بیشترین سهم را در تعیین سرنوشت سیمرغ ها ایفا کرده اند.
       هت تریک رشیدی و انتظامی در داوری فجر

رکورد حضور بازیگران در داوری بخش اصلی سی و یک سال جشنواره 
 فیلم فج��ر ب��رای داوری در دوره های بیس��ت و یکم، بیس��ت و هفتم

 وسی ام در دست داوود رشیدی است و برای دوره های یازدهم،شانزدهم 
و بیست و هشتم به عزت اهلل انتظامی تعلق دارد.

       بازیگرانی که 2دوره داور بوده اند
 امین ت��ارخ)دوره ه��ای هجدهم،بیس��ت و شش��م(،  فرام��رز قریبیان
 )دوره ه��ای نوزدهم، بیس��ت و س��وم( و عل��ی نصیری��ان )دوره های

 بیس��ت و دوم و بیس��ت و پنجم( هرکدام 2دوره در تعیین سرنوش��ت 
سیمرغ های بخش اصلی جشنواره نقش داشتند.

       بازیگرانی که یک دوره داور بوده اند
پروی��ز  ارجمند)بیس��تم(،  معصومی)نهم(، داری��وش  ن��ه  پروا
 پرستویی)بیس��تم(، گالب آدینه)بیس��ت و یکم(، پرویز پورحس��ینی

)بیست و چهارم( فاطمه گودرزی )بیست و هشتم(، و  جهانگیر الماسی 
)بیست و نهم( همگی از جمله بازیگران مطرحی بودند که یک دوره به 
عنوان داور بخش اصلی در جش��نواره حضور موثر داشتند.براساس این 
گزارش، در جشنواره س��ی ودوم نیز تا این لحظه نام پیمان قاسم خانی 

به عنوان فیلم نامه نویس و بازیگر در بخش »نوعی نگاه« دیده می شود.

اجرای 5۰ برنامه فرهنگی در گلپایگان 
مس��وول ش��ورای هماهنگی تبلیغات 
اس��المی گلپایگان گفت: در دهه فجر 
انقالب بی��ش از ۵۰ برنامه فرهنگی در 

شهرستان گلپایگان اجرا می شود.
محمد صادق جباری اظهار داشت: جدا  

از برنامه های هفته اس��تقبال، در دهه 
فجر انقالب اسالمی نیز روزانه جشن ها 
و برنامه های فرهنگ��ی مجزا در تمامی 
نقاط شهرستان اجرا می شود.وی افزود:  حضور جمعی از شهروندان 
در بیت امام راحل و گلب��اران زادگاه ام��ام )ره( در خمین،برگزاری 

مراسم ویژه ورود امام و...از برنامه های روز 12 بهمن است.

برگزاری جشنواره های 
شعر و شعار نویسی

  برگزاری دوره 
تربیت مربی حفظ قرآن 

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز گفت: به مناسبت آغاز دهه مبارک 
فجر، 2 جشنواره شعر و یک جشنواره شعار نویسی در سطح شهرستان نطنز 
برگزار می شود. علی مشربی بادی اظهار داش��ت: به مناسبت آغاز ایام اهلل دهه 
مبارک فجر و برای گرامی داشت این روزهای پربرکت، 2 جشنواره شعر یکی با 
موضوع انقالب و دیگری با موضوع طنز و جشنواره شعار نویسی با موضوع انقالب 
اسالمی برگزار می شود.وی پیرامون فراخوان شعرهای انقالبی افزود: این فراخوان 
تحت عنوان جشنواره انقالب اسالمی در آ یینه ش��عر بوده که قالب اشعار آزاد 
است و هر شاعر می تواند 3 اثر را به دبیر خانه ارسال کند و آخرین مهلت ارسال 

آثار، 3۰ بهمن ماه سال است که به 3 نفر از برگزیدگان هدایایی اهدا می شود.
مشربی پیرامون جشنواره شعر طنز هم گفت: همزمان با جشن پیروزی انقالب 

اسالمی، این جشنواره با موضوع آزاد و به نام شعر طنز برگزار می شود.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: به 
1۰۰ نفر از قرآن آموزان برتر استان اصفهان که در دوره  تربیت مربی حفظ قرآن 

کریم شرکت کرده بودند، گواهینامه تربیت مربی حفظ قرآن کریم اعطا شد.
ابوالفضل یعقوبی اظهار داشت: این قرآن آموزان توانسته بودند در دوره تربیت 
مربی حفظ قرآن کریم شرکت کرده و نمره قبولی به دست بیاورند.وی با اشاره 
به اهداف این دوره تصریح کرد: این دوره با ه��دف تربیت  معلمان کارآمد در 
زمینه آموزش حفظ قرآن کریم، ارتقای س��طح دانش و مهارت این مربیان از 
طریق کارگاه های آم��وزش کالس داری، ایجاد هماهنگی و انس��جام در ارایه 
آموزش های حفظ قرآن کریم برگزار شد.معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی افزود: در این دوره قرآن آموزان با اص��ول و قواعد عمومی 

کالس داری و تدریس حفظ قرآن کریم آشنا شدند.

هنرهای نمایشی

رییس انجمن هنر های نمایشی اس��تان اصفهان گفت: اصفهانی ها در جشنواره تئاتر 
کودک و عروسک عسلویه خوش درخشیدند.

 احمد شاهین فر افزود: نمایش های »گنجشک و عروسک« به کارگردانی محمدرضا 
وزیری و »خاله سوسکه«کاری از مجید کیمیایی دو نمایشی بود که از استان اصفهان 

در این جشنواره حضور داشتند.
وی با بیان این ک��ه این دو نمایش ک��ودک از اصفهان هفته گذش��ته در جش��نواره 
تئاتر کودک و عروس��ک عس��لویه رتبه برتر مختلفی را کس��ب کردند اظهار داشت: 
 گنجشک و عروسک رتبه اول و خاله سوسکه نیز رتبه سوم این جشنواره را ازآن خود

 کرد.
وی گفت: تئاتر کودک و نوجوان و به ویژه نمایش عروس��کی در اصفهان عالقه مندان 
زیادی در بین کودکان و حتی بزرگساالن دارد و انجمن نمایش در این راستا از اجراهای 

عمومی حمایت می کند.

کارگردان نمایش گنجش��ک و عروس��ک 
در گفت و گو ب��ا ایرنا اف��زود: این نمایش 
 ب��ا موض��وع ک��ودک و عروس��ک در این 
 جش��نواره سراس��ری در کل کش��ور اول

 شد.
محمدرضا وزیری به موضوع نمایش خود 
اشاره کرد وافزود: گنجشک های کوچک 
نماد بچه های کوچک هستند که به آن ها 
توجه نمی ش��ود و چون کوچک هس��تند 

دیده نمی شوند.
وی اظهارداشت: در جشنواره تئاترکودک 

و عروسک عس��لویه اس��تان تهران چهار 
نمایش،هم��دان یک نمای��ش،اراک یک 
نمایش، ش��یراز یک نمایش، بوش��هر دو 
نمایش و از اصفهان نیز دو نمایش حضور 

داشتند.
وی با بی��ان این که این جش��نواره از 21 
تا 2۵ دی امس��ال درش��هرک ولی عصر 
منطقه ویژه عس��لویه برگزار ش��د، گفت: 
نمای��ش گنجش��ک و عروس��ک و خاله 
سوس��که از اس��تان اصفهان هر دو با هم 
 در این جشنواره حائز رتبه کار خالق ویژه

 شدند.
وی اظهار داشت: گنجشک و عروسک ،کارگردانی اول، بازیگری اول مرد،بازیگری دوم 

زن و طراحی صحنه اول را در این جشنواره از آن خود کرد.
وی به دیگ��ر عوامل این نمایش اش��اره کرد و افزود: نویس��نده این نمایش: اردش��یر 
صالحپور، دستیار کارگردان :سارا اطهری، موسیقی :کامران اسدی، طراح لباس و دکور 

لیال واحدی پور هستند. 
وی گفت: افشین ترمه باف،عاطفه ولیخانی، حمیدرضا س��االری، امیر افسر شیبانی، 
یاسمن عزیز پور، صادق قاسمی، مصطفی حبی، علی عابدی،مانی محمدپوروعلی ایزد 

پناه از بازیگران این نمایش هستند. 
وزیری تصریح کرد: نمایش گنجش��ک و عروس��ک از اول بهمن در س��اعت 18:3۰ 
 به مدت یک هفت��ه در مجتمع فرهنگی وهنری اس��تاد فرش��چیان ب��ه روی صحنه

می رود.

درخشش اصفهانی ها در جشنواره تئاتر کودک و عروسک عسلویه

 خوانن��ده پیشکس��وت موس��یقی انق��الب در تش��ریح تازه ترین
  فعالیت های خود از تولید دو قطعه موس��یقایی و تصویری جدید 
 به مناس��بت فرا رس��یدن س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی خبر 

داد.

محمدگلری��ز درباره فعالیت ه��ای اخیرش این گون��ه گفت: طبق 
برنامه ریزی هایی که انجام گرفت، قرار اس��ت یک اثر صوتی و یک 
اثر موسیقایی تصویری را برای ایام دهه فجر رونمایی کنیم که اولی 
به سفارش مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما با شعری از 

داوود ورزیده و دومی هم به سفارش نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران با موضوعی درباره دیدار هماف��ران در بهمن ۵7 با 

حضرت امام است.
وی ادامه داد: هم اکنون در مراحل پیش تولید این 2 اثر موسیقایی 
 هس��تیم و ب��ه زودی کار ضب��ط آن ه��ا را آغ��از می کنی��م تا در
  تاری��خ مق��رر ب��رای پخ��ش و نمای��ش آن مش��کلی نداش��ته

 باشیم.
این خواننده موسیقی انقالبی در بخش دیگری از صحبت هایش به 
دیدار خود با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: تقریبا در دوران 
پایانی فعالیت دولت دهم بود که افتخار دیدار با مقام معظم رهبری 

را پیدا کردم.
 در این دیدار که تعدادی از شاعران نیز حضور داشتند حضرت آقا از 
غزل بسیار زیبای آقای مشفق تجلیل کردند و خطاب به من فرمودند 
که برای این غزل آهنگ سازی شود و به عنوان خواننده در آن حضور 

داشته باشم. 
خوش��بختانه این توفیق نصیب من ش��د که قطعه »س��کر سماع 
 ملکوت« توس��ط اس��تاد هادی آزرم س��اخته و به خوانندگی من
 تولید ش��د که ای��ن کار بعد از مدت��ی تقدیم مق��ام معظم رهبری
  ش��د ک��ه امی��دوارم ای��ن اث��ر م��ورد تفق��د ایش��ان ق��رار

 گیرد.
 گلریز خاطرنش��ان کرد: مقام معظم رهبری عالقه بس��یار زیادی

  به ادبیات و ش��عر دارند و امی��دوارم این کاری که م��ا انجام دادیم 

 بتوان��د رضای��ت ایش��ان را فراه��م آورد و ب��ه عنوان ی��ک اتفاق 
بزرگ و ماندگار مورد توجه مردم نیز باشد.

وی درباره فعالیت های دیگر خود در عرصه موسیقی گفت: تصمیم 
دارم بر اساس دستگاه و ردیف موسیقی ایرانی برای تولید یک اذان 

اقدام کنم. 
هم اکنون نیز مشغول تمرین های مس��تمر برای ساخت این اذان 
 هس��تم که بتواند در عین رعایت کالم، اثری ت��ازه در خوانش اذان 

باشد. 
ای��ن کار اولی��ن تجرب��ه ای اس��ت ک��ه در ای��ن ح��وزه خواه��م 
 داش��ت و امی��دوارم ب��ا کم��ک پ��روردگار اث��ر قاب��ل قبولی هم 

باشد.
این خوانن��ده در پای��ان عن��وان ک��رد: کار دیگری که در دس��ت 
 دارم خوانش ی��ک قطعه جدید در منقبت امام هش��تم ش��یعیان

 است.
 تولید آن س��ال ها در ذهنم بود اما بعد از سفری که اخیرا به مشهد 
داشتم و این افتخار نصیب من ش��د که در نزدیکی اذان صبح کنار 
بارگاه این امام هم��ام مناجات��ی را بخوانم، انگیزه بیش��تری پیدا 
 کردم که برای تولید ی��ک قطعه ماندگار برای ام��ام رضا)ع( تالش 

کنم. 
البته برای ساخت این قطعه هیچ عجله ای ندارم چراکه دوست دارم 
اثر ارایه شده مانند قطعه هایی چون شهید مطهری مورد توجه مردم 

قرار گیرد.

محمد گلریز اذان می گوید

 اجرای چند قطعه موسیقایی برای دهه فجر

 در مراحل 
پیش تولید این 2 اثر 
موسیقایی هستیم و 

 به زودی کار ضبط
  آن ها را آغاز

  می کنیم تا در
 تاریخ مقرر برای 

 پخش و نمایش 
 آن مشکلی

 نداشته  باشیم

نش��ریه تلگراف در مطلبی به معرف��ی 1۵ رمانی 
پرداخته که »افس��رده کننده« هس��تند؛ هرچند 
ممکن اس��ت این رمان درباره افسردگی نباشد اما 

خواندنش خواننده را افسرده می کند.

1     »جود گمنام« نوشته تامس هاردی
اگر دوست دارید رمانی بخوانید چندصد صفحه ای 
درباره مردی کارگر که با هزار بدبختی سعی می کند 
زندگی بهتری برای خود درست کند اما نمی تواند. 
مدام س��ر این مرد کاله گذاشته می ش��ود، فریب 
می خورد و از هم��ه جا رانده می ش��ود و در نهایت 
عش��قش او را تنها می گ��ذارد و می می��رد. »جود 

گمنام« آخرین رمان هاردی است.

2     »زن عجیب« نوشته جرج گیسینگ
رم��ان س��ال 1893 گیس��ینگ درب��اره چند زن 
انگلیس��ی در دوران ویکتوریا اس��ت. زنانی که در 
بدبختی زندگی می کنند و به امید روزی بهتر سعی 
می کنند مهارت هایی چون منشی گری یاد بگیرند. 
از طرفی گیسینگ به »ترشیدگی« به عنوان یک 
موضوع جدی هم پرداخته است. در این رمان هیچ 
خبری از امید نیست و شخصیت های یکی پس از 

دیگری  می میرند.

3    »۱2۰ روز سودوم« نوشته مارکی دوساد
این رمان مارکی دوساد مثل همه آثارش جنجالی 
بود اما هیچ خبری از سرخوش��ی در آن نبود. این 

رمان درواقع شرحی است بر شکنجه های متعددی 
که مردان ب��ر زنان روا می دارند و ح��ال خواننده را 
خراب می کند. برخی اثر را مضحکه خوش بینی به 

آینده عصر روشنگری می دانند.

4   »می�دان خم�اری« نوش�ته پاتری�ک 
همیلتن

مصرف نوشیدنی های الکلی و بیماری های ذهنی 
دو موضوع اصلی زندگی جرج هاروی بون هستند، 
مردی که دچار چندگانگی شخصیتی است و یکی 
از ش��خصیت هایش زن محبوب او را می کشد. این 
 رمان یک��ی از غم انگیزترین پایان ه��ای ادبیات را 

دارد.

5     »َسکو« نوشته میشل اوله بک
س��ومین رمان میش��ل اوله بک، نویس��نده برنده 
جایزه گنکو آن قدر جنجالی بود که به دلیل نفرت 
 نژادی جاری در کتاب ،پای نویس��نده را به دادگاه 

کشاند. 
این کتاب واقعا غیرانس��انی اس��ت و در هر گوشه 
آن نفرت از انس��ان موج می زند. بهتر اس��ت کتاب 

را نخوانید!

6     »محبوب« نوشته تونی موریسون
رمانی درباره ب��رده داری هرگز موجب نمی ش��ود 
خوشحال ش��وید! این رمان پا را فراتر می گذارد و 
داس��تان زنی را تعریف می کند ک��ه فرزند خود را 
می کشد تا از برده شدنش جلوگیری کند. از طرفی 
ش��کنجه های ب��رده داران هم بر دلخراش��ی رمان 

افزوده است.

7    »هرگ�ز رهایم نک�ن« نوش�ته کازوئو 
ایشی گورو

سردی نثر »ایشی گورو« موجب می شود تاچندان 
درگی��ر موضوع دلخراش رمان نش��وید. داس��تان 
چند انس��ان که پرورش داده ش��ده اند ت��ا فقط از 
اعضای بدنش��ان برای ترمیم بدن آدم هایی دیگر 
در آینده ای نامعلوم استفاده شود. کتابی بسیار تلخ 
که استعاره ای اس��ت درباره تاثیر مرگ بر زندگی 

انسان ها.

8     »ژرمینال« نوشته امیل زوال
یک��ی از بزرگ ترین رمان های تاری��خ و البته یکی 
از تلخ ترین آن ها. داس��تان گروه��ی کارگر معدن 
 که از فقر و گرس��نگی راهی جز م��رگ و بدبختی

 ندارند. 
این رمان ناتورالیستی شرح دقیقی است از زندگی 
فالکت بار کارگران مع��دن و خانواده های آن ها در 
فرانسه ای که آسمانش همیش��ه خاکستری رنگ 
است و  آدم ها برای سیر کردن شکم خود تکه های 

لباس را در آب می جوشانند.

9    »باید در مورد کوین حرف بزنیم« نوشته 
لیونل شرایور

این رمان ب��ا فیلمی که با بازی تیلدا س��وئینتن در 
سال 2۰11 براساس آن ساخته شد، معروف تر هم 
شد. این رمان داستان قتل عامی در یک دبیرستان 
امریکایی اس��ت و بر بدبختی خانواده قاتل تاکید 

کرده است.

10     »خداحافظ ماگ« نوشته جودیت کر
جودی��ت ک��ر، نویس��نده مع��روف و 9۰ س��اله 
داستان های کودکان است و معروف ترین کارهایش 
مجموعه آثاری درباره ماگف خرسی تپل و بانمک 
اس��ت که در 17 کت��اب وج��ود دارد و در همین 
»خداحافظ ماگ« کر ش��خصیت محبوب خود را 
می کشد. احتماال هیچ بچه ای با خواندن این رمان 

شاد نمی شود.

11    »جیل« نوشته فیلیپ الرکین
این رمان غمگین درباره پس��ری اس��ت که سعی 
می کند در دانش��گاه خودی نش��ان دهد. جیل نام 
دختری است که زندگی این پسر را عوض می کند 
اما با وجود عشق جاری در کتاب، هیچ لحظه ای از 

این رمان شما را شاد نمی کند.

12    »صخره برایتن« نوشته گراهام گرین
این رمان ماجرای پینکی، پس��ر 17 ساله خشنی 
اس��ت که در پیام��ی صوت��ی نفرت��ش را از دختر 
موردعالق��ه اش یعنی رز بی��ان می کن��د و وقتی 
می میرد دختر ب��ه خانه می رود تا ب��رای اولین بار 
این پیام را گوش دهد و آرامش پیدا کند! پایان این 
رمان، آن قدر تلخ است که شما را تا مدت ها ناراحت 

و افسرده می کند.

13     »جاده« نوشته کورمک مکارتی
زمین نابود شده و پدر و پس��ری باید در این ویرانه 
برای پیدا کردن غذا و دور ماندن از دست آدم خوارها 
تالش کنند. دنیای ش��وم خیال��ی مکارتی آن قدر 
سیاه و مخوف اس��ت که ش��اید خواننده هم برای 
 فرار از این آینده تصمیم بگیرد مادر خوانده خود را

 بکشد.

14     »عشق اول« نوشته ساموئل بکت
اغلب خوش طبعی» بکت «موجب می ش��ود یاس 
جاری در آثارش را فراموش کنیم. اما »عشق اول« 
ماجرای بسیار تلخ آشنایی یک ولگرد با زنی خیابانی 

است. این رمان تلخ ترین نوشته بکت است.

15     »حباب شیشه ای« نوشته سیلویا پالت
»حباب شیشه ای« تنها رمان پالت است و داستان 
زنی است که تمامی یاس و ناامیدی دنیا بر سرش 
خراب شده و چیزی که رمان را تلخ تر می کند رابطه 
نزدیک آن با زندگی تلخ و خودکش��ی این ش��اعر 

انگلیسی است.

نشریه تلگراف معرفی کرده است 

15رمانیکهشماراافسردهمیکند

رمان های دنیای ادبیات هیجان انگیز ، سرخوشانه و گاه افسرده کننده هستند، نشریه تلگراف ۱5 رمان افسرده کننده  گروه 
ادبیات را معرفی کرده است.  افسردگی یکی از مضامین موردعالقه نویسندگان است، از طرفی تحقیقات نشان می دهد فرهنگ 

که نویسندگان بیش از هر قشر دیگری در معرض افسردگی هستند و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از نویسندگان 
در یکی از رمان های خود به این موضوع پرداخته اند.



اخبار کوتاهیادداشت

اصفهان در حفظ سرمایه های 
هندبال موفق نبوده است

رییس هیات هندبال اس��تان اصفهان 
گفت: این استان در حفظ سرمایه های 

هندبال موفقیتی نداشته است.
فرامرز می آبادی افزود: بیشتر بازیکنان  

ملی پ��وش و مربیان با دان��ش هندبال 
اس��تان ، به دلیل نبود تیم مناس��ب و 
 نبودحمای��ت ه��ای الزم در دیگ��ر 
 اس��تان های کش��ور فعالیت م��ی کنند.وی مش��کالت مال��ی را از 
دغدغه های هندبال استان اصفهان ذکر کرد و اظهار داشت: در سال 
جاری با برگزاری 20 دوره مس��ابقات هندبال با حضور 188 تیم در 
تمام رده های آقایان و بانوان در سطح استان، اجازه ندادیم مشکالت 
مالی بر رشد این رشته تاثیر منفی بگذارد.وی در ادامه تصریح کرد: 
با توجه به این که رش��ته هندبال در آموزش وپرورش به طور جدی 
دنبال می شود، تعداد هندبالیست های اس��تان روز به روز در حال 
افزایش اس��ت.می آبادی با بیان این که هندبالیس��ت های اس��تان 
اصفهان جزو بهترین های ایران هستند، گفت: پنج بازیکن تیم ملی 
که خود را برای مسابقات آسیایی منامه بحرین آماده می کند، از این 

استان هستند.

 انتخاب قهرمانان المپیک 
نقطه عطف انتخابات بود

رییس پیشین س��ازمان تربیت بدنی با 
بیان این که کاری ب��ا انتخابات ندارد و 
امی��دوار اس��ت کمیت��ه المپی��ک ب��ا 
قدرت کار خودش را پیش ببرد، گفت: به 
نظرم انتخاب دو قهرمان المپیک در این 
مجمع نقطه عطفی ب��رای کمیته ملی 

المپیک خواهد بود.
مصطفی هاشمی طبا در خصوص انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: 
الحمداهلل دوستانی که رای آوردند، موفق خواهند بود. به نظرم یک 
موضوع جدیدی را در این انتخابات شاهد بودیم و آن انتخاب شدن 
دو قهرمان المپیک در مجمع بود که نقطه عطفی برای کمیته ملی 
المپیک است و من امیدوارم با همکاری دبیر و خادم ،شاهد اتفاقات 

تازه ای در ورزش باشیم.

 2 تکواندو کار اصفهانی به اردوی
 تیم ملی دعوت شدند

کادر فنی تی��م ملی تکوان��دو، علیرضا 
ن��ی،  مردا س��جاد  و  ن��ی  نصرآزادا
تکواندو کاران اصفهانی را برای برگزاری 
اردوی مشترک با تیم های بلژیک و هند 
دعوت کرد.کادر فنی تیم ملی تکواندو 
10 تکوان��دوکار را ب��ه اردوی تیم ملی 
دعوت ک��رد.در لیس��ت دعوت ش��ده 
همانند یکی دو سال گذشته علیرضا نصرآزادانی و سجاد مردانی دو 

تکواندوکار دعوت شده اصفهانی به اردوی تیم ملی هستند.
علیرضا نصرآزادانی و سجاد مردانی در مسابقات جایزه بزرگ منچستر 
نتوانستند نتیجه قابل قبولی به دس��ت بیاورند و درصدی از شانس 
خود برای حضور در مسابقات المپیک را از دست دادند.نصر آزادانی 
برای شرکت در المپیک لندن نیز شانس زیادی داشت، اما در نهایت 
با نظر کادر فنی، محمد باقری معتمد به این مس��ابقات اعزام شده و 
مدال نقره را کسب کرد.یوسف کرمی، هادی مستعان، میثم باقری، 
بهنام اس��بقی،  فرزاد عبدالهی، محمدباقری معتمد، مسعود حجی 
زواره و حسین تاجیک سایر تکواندوکاران دعوت شده به اردوی تیم 
ملی هستند.به گزارش فارس، اردوی مشترک تیم های ملی تکواندو 
ایران، هند و بلژیک از اول بهمن ماه به مدت یک ماه در مرکز جهانی 

تکواندو برگزار می شود.

لشگری: غیبت خادم در کادرفنی 
غیرقابل تصور بود

دارنده مدال برنز کش��تی آزاد المپیک 
لندن گف��ت: ع��دم حضور خ��ادم در 
کش��تی گیران ب��رای   کادرفن��ی 

غیرقابل تصور بود. 
احسان لشگری در خصوص تمریناتش  

در اردوی تیم ملی کش��تی آزاد گفت: 
اردوی دوم را پش��ت س��ر می گذاریم؛ 
در اردوهای قبل روی کاره��ای ریکاوری و آمادگی جس��مانی کار 

می کردیم و در اردوی جدید، تمرینات تخصصی تر شده است.
وی ادامه داد: باید با آمادگی کامل عازم جام جهانی ش��ویم؛ 2 سال 
است در جام جهانی، قهرمان می شویم و باید برای سال سوم هم به 
عنوان قهرمان جهان، از این عنوان دفاع کنیم و این قهرمانی را حفظ 
کنیم.دارنده مدال برنز جهان درباره حضورش در جام جهانی گفت: 
کمی از نظر آسیب دیدگی بهتر ش��ده ام و کم کم به شرایط آرمانی 

نزدیک می شوم. هر تصمیمی کادرفنی اتخاذ کند تابع خواهم بود.

 اصفهان 100 شطرنج باز
 با ریتینگ بین المللی دارد

ریی��س هیات ش��طرنج اصفه��ان گفت:
100 شطرنج باز دارای ریتینگ بین المللی  

در این استان فعالیت دارند.
حس��ین گلش��نی اظهار داش��ت: استان  

اصفهان 800 ش��طرنج باز عضو سیستم 
جامع فدراسیون ش��طرنج را نیز در خود 

جای داده است. 
 وی با بیان این که رس��یدن به ریتینگ دو هزار و 300، قهرمانی و کسب

رتبه ای خاص در مسابقات مهم باعث دریافت عنوان استاد فیده توسط 
شطرنج باز می شود تصریح کرد: پنج استاد فیده در استان اصفهان وجود 
دارد. رییس هیات شطرنج اصفهان ادامه داد: نیما جوانبخت با 17 سال 
سن، دارای نایب قهرمانی آسیا و جهان، شاهین لرپری زنگنه با چهار دوره 

قهرمانی آسیا و عنوان هفتم جهان از استاد فیده های اصفهان هستند. 
وی همچنی��ن حمیدرضا محمدی و علی نیک ن��داف از مربیان قدیمی 

شطرنج را دارای این عنوان استادی برشمرد.

6
یک سالن ورزشی »خیرساز «درکاشان افتتاح شد

سالن ورزشی خیرسازشهید حسین شکرریز در آیینی با حضور مسووالن وزارت آموزش و پرورش در کاشان 
به بهره برداری رسید. این سالن ورزشی در مدرس��ه تیزهوشان شهید بهشتی کاشان با مشارکت برادران 
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بارسلونا، نیوکمپ را بازسازی می کند
باشگاه بارس��لونا اس��پانیا قصد دارد با بودجه ای 600 میلیون 
یورویی ورزشگاه مش��هور نیوکمپ را بازسازی کند که در این 
طرح ظرفیت این ورزش��گاه به 105 هزار نف��ر افزایش خواهد 

یافت.

 خداحافظی ساموئل اتوئو در مایورکا 
مهاجم کامرونی باشگاه چلس��ی اعالم کرد عالقه دارد با پیراهن مایورکا از 
دنیای فوتبال خداحافظی کند. اتوئو که تابستان امسال از آنژی ماخاچ کاال 
روسیه به چلسی پیوست، در دیدار آبی های لندن مقابل منچستریونایتد 

هت تریک کرد تا گل های این فصل خود را برای تیم اش به عدد 8 برساند.

تقسیم امتیازات میان آلبیون و اورتون
وست برومویچ  آلبیون و اورتون در آخرین جدال هفته مسابقات 
باشگاهی انگلیس امتیازات را تقسیم کردند.در  آخرین مسابقه از 
هفته بیست و دوم لیگ برتر وست برومویچ آلبیون مقابل اورتون 

به تساوی یک بر یک رسید.

عض��و ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 
گف��ت: باغ ه��ا و مکان های��ی بای��د برای 
دو چرخه س��واری بانوان در اصفهان ایجاد 
ش��ود تا بانوان در محیطی ایمن و سالم به 

دو چرخه سواری بپردازند.
 ندا واشیانی پور با اشاره به راه اندازی کمیته 
بانوان در ش��ورای ش��هر برای حمایت از 
زنان در سطح ش��هر اظهار داشت: کمیته 
بانوان ش��ورای ش��هر اصفه��ان تاکنون 
نسبت به برگزاری شش جلسه برای انجام 
فعالیت های خود به منظور حمایت از بانوان 
اقدام کرده است.وی به یکی از مهمترین 
فعالیت های کمیته بانوان ش��ورای شهر 
اشاره کرد و ادامه داد: نیاز سنجی از بانوان 
در اقشار مختلف به عنوان یکی از مهمترین 
و موثر ترین فعالیت های این کمیته برای 

حمایت از قشر بانوان محسوب می شود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید 
بر این که این کمیته برای نیاز س��نجی از 
بانوان، با زنان مختلف از قشر های مختلف 
صحبت می کند، تصریح ک��رد: به عنوان 
مثال این کمیت��ه با نماینده ه��ای بانوان 

قشر کارگر، زنان راننده، زنان فرهنگیان، 
خانه دار ها و بانوان س��ایر اقش��ار صحبت 
می کند و نیاز های آن ها را مورد بررس��ی 
قرار می دهد.وی با بیان این که این کمیته 
پس از نیاز س��نجی از این افراد نسبت به 
ارایه طرح ه��ای حمایتی خ��ود از بانوان 
اصفهانی به شورای ش��هر اقدام می کند، 
اضافه ک��رد: ارایه طرح هایی ب��رای ایجاد 
نشاط و ش��ادابی برای بانوان اصفهانی از 
اولویت هایم در کمیته بانوان شورای شهر 
است.واشیانی پور با اشاره به این که سطح 
امکانات تفریحی و فرهنگ��ی برای بانوان 
در اصفهان بس��یار پایین و ضعیف است، 
تاکید کرد: با توجه به این موضوع و ضرورت 

حمایت از بان��وان برای حض��ور فعال در 
جامعه، درصدد توسعه امکانات فرهنگی 

و تفریحی برای بانوان در اصفهان هستم.
وی ب��ا تاکید بر ای��ن که در ح��ال حاضر 
اصفهان تنه��ا از حدود س��ه ب��اغ بانوان 
خوب و مناس��ب برخوردار اس��ت، افزود: 
اصفهان از وج��ود بان��وان تحصیل کرده 
بس��یاری برخوردار بوده و توقع و سلیقه 
این بانوان متفاوت اس��ت و فعالیت هایی 
مانند:خیاطی، نقاشی و گلدوزی جوابگوی 
این افراد نیس��ت.عضو ش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفهان گفت: باید ب��رای بانوان در 
اصفهان سالن های فوتس��ال ایجاد شود، 
چرا ک��ه بس��یاری از بان��وان ب��ه فوتبال 
عالقه مند هستند.وی با اش��اره به این که 
همچنین بای��د باغ ه��ا و مکان هایی برای 
دو چرخه س��واری بانوان در اصفهان ایجاد 
شود، تا بانوان در محیطی ایمن و سالم به 
دو چرخه س��واری بپردازند، اظهار داشت: 
مکان هایی بسته، خوب و تعریف شده باید 
برای دو چرخه س��واری بانوان در اصفهان 

اختصاص پیدا کند.

عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
گفت: ح��رکات تیموری��ان در دی��دار با 
استقالل خوزستان و اتفاقاتی که در دبی 

رخ داده، بررسی خواهد شد.
 عنایت اهلل دهمیانی درباره روند رسیدگی 
کمیته انضباطی به حرکات غیر ورزش��ی 
بازیکنان در دیدارهای لیگ، عنوان کرد: 
تمام پرونده ها و گزارش هایی که به کمیته 
انضباطی می رسد بررسی و مطابق با قانون 

درباره آن تصمیم گیری می شود.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه پرونده 
آندرانیک تیموریان در دیدار اس��تقالل و 
استقالل خوزس��تان به کمیته انضباطی 
رسیده یا نه، گفت: گزارش های این بازی 
به کمیته انضباطی رس��یده و مطالبی که 
نیاز بود منعکس شده است. اعضای کمیته 
انضباطی وضعیت را بررسی می کنند و اگر 
این مساله قابل رسیدگی باشد، درباره آن 

تصمیم گیری می کنیم.
عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
افزود: ب��ه احتم��ال فراوان امروزجلس��ه 
اعضای کمیته انضباطی برگزار می شود و 

پرونده هایی که به کمیته انضباطی رسیده 
باشد را بررسی می کنیم.

دهمیانی با اش��اره به دیدار پرسپولیس و 
استقالل و پرونده این دیدار، اظهار داشت: 
من به کمیته انضباطی نرفتم و خبر ندارم 
پرونده دربی به کمیته انضباطی رس��یده 
یا نه، اما با توجه به زمان��ی که از این بازی 
گذش��ته احتمال می دهم پرون��ده دیدار 
پرسپولیس و استقالل به کمیته انضباطی 
رسیده باشد. اگر این اتفاق رخ داده باشد، 

اتفاقات این بازی بررسی می شود.
وی در خصوص بیانیه باش��گاه س��پاهان 
مبنی بر این که بای��د با حرکات تیموریان 
و صادقیان ه��م مانند عقیلی رس��یدگی 

ش��ود، خاطرنش��ان کرد: تخل��ف، تخلف 
است و مطمئنا گزارش هایی که به کمیته 
انضباطی برسد و صحنه هایی که از چشم 
داور دور مانده باش��د بررس��ی می ش��ود. 
بحث مقایسه نیس��ت و حرکت بازیکنان 
با بازیکنان دیگر مقایسه نمی شود اما هر 
مطلبی که باشد با مقررات کمیته انضباطی 
تطبیق داده شده و اگر اتفاقی افتاده باشد، 

بازیکنان طبق قانون تنبیه می شوند.
عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با 
بیان این که کمیته انضباطی به حرف ها و 
بیانیه دیگران کاری ندارد، گفت: مواردی 
که به کمیته انضباطی منعکس شده باشد 
بررس��ی و با قانون تطبیق داده می شود و 

بعد از آن رای را صادر می کنیم.
دهمیانی یادآور ش��د: کمیته انضباطی نه 
با استقالل پسرخاله است و نه با سپاهان 

پدرکشتگی دارد.
 بیانیه ها و حرف هایی هم که زده می شود 
 تنها برای خود این باش��گاه ها مهم است و

 م��ا کار خودم��ان را طبق قان��ون انجام 
می دهیم.

پپ موفق ترین گزینه
ب��ه بهانه بازگش��ت کالرنس س��یدورف س��تاره 
پیش��ین میالن به عنوان س��رمربی ب��ه این تیم 
ایتالیایی، نگاهی ب��ه بازیکنان��ی انداخته ایم که 
ب��ه عنوان س��رمربی ب��ه تیم های پیش��ین خود 
 برگش��تند و بعض��ا موفق ت��ر از دوران بازی خود

 بوده اند. 
پ��پ گواردی��وال، کارل��و آنچلوتی و فابی��و کاپلو 
نمونه هایی هس��تند ک��ه به عنوان س��رمربی در 

تیم هایشان موفق تر بودند.
به گ��زارش  مهر، باش��گاه میالن باالخ��ره بعد از 
کش و قوس های فراوان،»ماس��یمیلیانو الگری« 
س��رمربی خود را اخراج کرد و کالرنس سیدورف 
ستاره پیشین این تیم را به عنوان سرمربی جدید 

باشگاه معرفی کرد.
میالن در این فصل تنها 5 پیروزی کس��ب کرد و 
شکس��ت 4 بر 3 مقابل ساس��ولو باعث شد سران 
باش��گاه زودتر از موعد الگری را ب��ر کنار کنند و 
سیدورف را که در باشگاه بوتافوگو بازی می کرد، 
فراخواند تا هدایت روسونری ها را به عهده بگیرد.

سیدورف از فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظی 
کرد تا روی نیمکت میالن بنشیند.

 س��ران باش��گاه امیدوارن��د تعه��د، عالق��ه و 
تعصبی که س��یدورف به می��الن دارد، این تیم 
را ب��ار دیگر ب��ه روزه��ای اوج خ��ود بازگرداند و 
 بار دیگر ب��ه یک��ی از مدعیان قهرمانی س��ری آ 

تبدیل کند.
در ادامه ای��ن گ��زارش نگاهی ب��ه 10 بازیکنی 
می اندازیم که به عنوان س��رمربی به باشگاه خود 

بازگشتند:
کارلو آنچلوتی

بازگشت به: میالن
دوران بازی: 1987 تا 1992

دوران مربیگری: 2001 تا 2009
یکی از معدود افرادی که ه��م به عنوان بازیکن و 
هم به عنوان سرمربی لیگ قهرمانان اروپا را فتح 
کرد. کارل��و آنچلوتی ی��ک از موفق ترین مربیان 
حال حاضر جهان اس��ت که در دوران بازی خود 
 نیز با میالن س��ال های بس��یار خوب��ی را تجربه

 کرد.
 او در مجموع 17 عنوان قهرمانی را در دوران بازی 
و مربیگری خود با میالن کسب کرد. او به عنوان 
سرمربی روس��ونری ها را در س��ال های 2003 و 

2007 قهرمان اروپا کرد.

فابیو کاپلو  

بازگشت به: میالن، رم، یوونتوس
دوران بازی: 1967 ت�ا 1970 برای رم، 1970 
تا 1976 ب�رای یوونت�وس و 1976 تا 1980 

برای میالن
دوران مربیگری: 1991 ت�ا 1996 و 1997 تا 
1998 می�الن، 1999 ت�ا 2004 رم و 2004 تا 

2006 یوونتوس
کاپلو در نخس��تین بازگش��ت خود به میالن در 
سومین فصل حضورش در این تیم روسونری ها را 

به عنوان قهرمانی اروپا رساند.
 او بعدا با میالن ،قهرمانی س��ری آ را هم کس��ب 
کرد. او به هر تیمی بازگشت حداقل یک قهرمانی 
سری آ با این تیم کس��ب کرد، البته 2 قهرمانی او 
با یوونتوس به دلیل رس��وایی کالچوپولی از این 

تیم گرفته شد.
 آنتونیو کونته

بازگشت به: یوونتوس
دوران بازی: 1991 تا 2004

دوران مربیگری: 2011 تا کنون
به مدت 13 سال کونته قلب تپنده خط هافبک و 
کاپیتان بیانکونری ها ب��ود، تیمی که عادت کرده 

بود تمامی جام ها را فتح کند.
 وقتی کونته در س��ال 2011 به عنوان سرمربی 
به یوونتوس برگش��ت، این تیم به دلیل رسوایی 
کالچوپولی بسیار افت کرده بود و می خواست به 

روزهای اوج خود برگردد. 
در طول 2/5 س��ال گذش��ته س��رمربی پیشین 
س��یه نا، یوونتوس را به دو قهرمانی س��ری آ و دو 
س��وپرکاپ ایتالیا رس��انده و اکنون در آس��تانه 
س��ومین قهرمان��ی پیاپ��ی در س��ری آ اس��ت 
 که ب��رای نخس��تین ب��ار در 79 س��ال اخیر رخ 

می دهد.

 

کنی دالگلیش

بازگشت به: سلتیک، لیورپول
دوران ب�ازی: 1969 تا 1977 برای س�لتیک، 

1977 تا 1990 برای لیورپول
دوران مربیگری: 1999 تا 2000 سلتیک، 1985 

تا 1991 و 2011 تا 2012 لیورپول
دالگلیش ب��ه عنوان س��رمربی س��لتیک موفقیت 
چندان��ی نداش��ت و تنه��ا قهرمانی ج��ام اتحادیه 
اسکاتلند را با این تیم کسب کرد. اما ناف دالگلیش 
را با لیورپول بریده اند، این س��رمربی 62 س��اله در 
نخس��تین حضور خود در آنفیلد به عنوان سرمربی 
3 عنوان قهرمانی در لیگ و 2 عن��وان قهرمانی در 
جام حذف��ی را با لیورپول کس��ب ک��رد و در دوره 
دوم حض��ورش در این تیم لیورپ��ول را به روزهای 
 خوب بازگرداند و جام اتحادیه را با این تیم کس��ب

 کرد.
دیدیه دشان  

بازگشت به: المپیک مارسی، یوونتوس
دوران ب�ازی: 1989 ت�ا 1990 و 1991 تا 1994 

برای مارسی و 1994 تا 1999 برای یوونتوس
دوران مربیگ�ری: 2006 ت�ا 2007 یوونتوس، 

2009 تا 2012 مارسی
بعد از 4 س��ال حضور روی نیمکت موناکو و صعود 
به فینال لیگ قهرمانان با این تیم، دیدیه دشان به 
یوونتوسی پیوست که به دلیل رسوایی کالچوپولی 

به سری B سقوط کرده بود. 
دشان در نخستین و تنها سال حضورش در یووه این 
 تیم را به س��ریA بازگرداند و بعد از ترک این تیم 

به مارسی تیم دوران بازی خود پیوست. 
دش��ان 45 س��اله در مدت حضور خود در مارسی، 
س��ه قهرمانی جام حذفی فرانس��ه و یک قهرمانی 
لوش��امپیونه را کس��ب کرد. بعد از مارس��ی دشان 

هدایت تیم ملی فرانسه را به عهده گرفت.

رودی گارسیا  

بازگشت به: لیل
دوران بازی: 1982 تا 1988

دوران مربیگری: 2008 تا 2013
گارس��یا بیش��تر در دوران حض��ور خود ب��ه عنوان 
س��رمربی لیل مش��هور ش��د و کمت��ر کس��ی او را 
 به عن��وان بازیکن این باش��گاه فرانس��وی ب��ه یاد

 دارد. او ابتدا با تیم نه چندان مطرح  دیژون به دسته 
دو لیگ فرانس��ه صعود کرد و بع��د از آن مورد توجه 
سران لیل قرار گرفت و هدایت تیم دوران بازی خود 
را به عهده گرفت. او در س��ال 2011 لیل را به عنوان 

قهرمانی لوشامپیونه و جام حذفی فرانسه رساند.
پپ گواردیوال  

بازگشت به: بارسلونا
دوران بازی: 1990 تا 2001

دوران مربیگری: 2008 تا 2012
در مورد پپ گواردیوال چیز زیادی نمی توان گفت چرا 
که همه چیز در مورد او گویاست. 11 سال حضور در 
خط میانی بارسلونا و کسب عناوین و قهرمانی های 
مختلف او را به یکی از اسطوره های این باشگاه تبدیل  
کرد. او سپس در سال 2008 هدایت آبی و اناری ها را 
به عهده گرفت و در عرض 4 سال با این تیم 14 عنوان 
قهرمانی کسب کرد. بدون شک پپ یکی از بهترین 

مربیان حال حاضر جهان محسوب می شود.
یورگن کلینزمن  

بازگشت به: بایرن مونیخ
دوران بازی: 1995 تا 1997

دوران مربیگری: 2008 تا 2009
مهاجم پیشین اینتر و تاتنهام وقتی در سال 2008 
به عنوان جانشین اوتمار هیتسفیلد به بایرن مونیخ 
بازگشت تغییرات زیادی در این باشگاه صورت داد که 

چندان به مذاق ریاست باشگاه خوش نیامد.
 او بایرن را در آن فصل تا مرحل��ه یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان پیش برد و با شکست مقابل بارسلونا 
حذف شد. بایرن در فاصله 5 بازی تا پایان فصل تنها 
 3 امتیاز با صدر جدول فاصله داشت که از کار برکنار

 شد.
برند شوستر  

بازگشت به: کلن
دوران بازی: 1978 تا 1980

دوران مربیگری: 1998 تا 1999
شوستر بعد از نخستین سقوط کلن به بوندسلیگا 2 
سرمربی این تیم شد. او در نخستین سال حضورش با 
کلن دهم شد و و نتوانست به بوندسلیگا 1 صعود کند.

 شوس��تر به ش��دت از عملکرد تی��م اش ناامید بود، 
ب��ه طوری که بی��ن دو نیمه برای صحب��ت کردن با 
بازیکن��ان ب��ه رختک��ن نمی رف��ت. او ب��ه ج��ای 
این کار زی��ر باران می ایس��تاد ت��ا نیم��ه دوم آغاز 
 ش��ود. آن فص��ل ب��رای شوس��تر فص��ل بس��یار 

سختی بود.
فاتح تریم  

دوران بازی: 1974 تا 1985
دوران مربیگری: 1996 ت�ا 2000، 2002 تا 2004 

و 2011 تا 2013
با وجود این که فاتح تریم به عنوان یکی از موثرترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال ترکیه محس��وب می شود اما 
دوران بازی او از نظر عناوی��ن قهرمانی یک کابوس 
محسوب می شود چرا که در آن 11 سال گاالتاسرای 
حتی یک بار هم نتوانست عنوان قهرمانی لیگ ترکیه 

را کسب کند.
اما در بازگشت تریم به عنوان س��رمربی، او 6 عنوان 
قهرمان��ی در لی��گ ترکی��ه، 2 عن��وان قهرمانی در 
س��وپرکاپ ترکیه و یک قهرمانی در جام یوفا با این 

تیم کسب  کرد.

به بهانه بازگشت کالرنس سیدورف، ستاره پیشین میالن

بازیکنانی که با عنوان سرمربی به تیم های خود برگشتند 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

مکان هایی برای دو چرخه سواری بانوان ایجاد شود
عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال:

کمیته انضباطی پسرخاله استقالل نیست
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افزایش یخ زدگی و ترکیدگی 

انشعابات آب 
 مع��اون خدمات مش��ترکین ودرآم��د ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: ی��خ زدگی و ترکیدگی انش��عابات آب در 

چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است.
مس��عود ترابیان با بیان ای��ن که یخ زدگ��ی و ترکیدگی انش��عابات آب 
در چهارمح��ال و بختی��اری در ح��ال افزای��ش اس��ت، اظهار داش��ت: 
 بس��یاری از کنت��ور ه��ای آب در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری

 یخ زده و ترکی��ده اس��ت. وی ادامه داد: ب��ارش برف و ادام��ه دار بودن 
آن موجب ش��ده همچن��ان س��رما و ب��رودت ه��وا در اس��تان  وجود 
 داش��ته باش��د و بس��یاری از لوله ها و انش��عابات آب یخ بزند و شکسته 

شود.

   برداشت 15/5 هزار تن پیاز
 از مزارع استان 

 مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت 
15 هزار و 540 تن پیاز در استان خبر داد.

س��یروس بیک بکان اظهارداش��ت: در حال حاضر 400 هکتار از اراضی 
 استان زیر کشت پیاز اس��ت.وی افزود: در س��ال زراعی جاری افزون بر

 15 ه��زار و 540 تن پیاز از مزارع اس��تان برداش��ت ش��د.بیک بکان با 
اش��اره به ارقام پیاز کش��ت ش��ده در س��طح مزارع اس��تان گف��ت: در 
 حال حاض��ر ارق��ام زودرس س��فید، نی��ازارا و ps در اس��تان کش��ت

 می شود.

 عضویت 360 روشندل 
در کتابخانه رودکی شهرکرد

 مدی��رکل کتابخانه های چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: در حال حاضر
360 روش��ندل از امکانات صوتی، رایانه ای، کتاب ه��ای بریل و گویای 

کتابخانه رودکی استفاده می کنند.
بهروز صادقی اظهار داشت: در حال حاضر استان چهارمحال و بختیاری 
 در زمینه وق��ف و خیران بخش س��المت، رتبه نخس��ت کش��ور را دار

 اس��ت.وی اف��زود: ت��الش می کنی��م ت��ا واقف��ان و خیران س��المت و 
 مدرسه س��از را ب��ه ورود در بخ��ش خی��ران کتابخانه س��از تش��ویق 

کنیم.

  برتری روابط عمومی منابع
 طبیعی و آبخیزداری 

روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری حایز رتبه 
اول روابط عمومی های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور شد.

در هجدهمین جشنواره روابط عمومی های برتر استانی و کشور سازمان 
جنگل ها،  مراتع و آبخیزداری کشور که در اس��تان اصفهان برگزار شد، 
روابط عمومی و امور بین الملل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 
 در اجرای ارزیابی و نظر هیات داوران جش��نواره حایز رتبه اول کش��ور 

شد.

اخبار کوتاه 

مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت: دشت شهرکرد به عنوان اصلی ترین کانون تولید 
گرد و غبارچهارمحال و بختیاری شناخته شد.سعید یوسف پور اظهار داشت:پدیده های ریز گرد در 
فصول خشک سال از خارج ، وارد این استان می شود که ممکن است ما را با آلودگی هوا روبه رو کند.

7 دشت شهرکرد ،اصلی ترین کانون تولید گرد و غبار 

مناسبت

  همزمان با دهه فجر

4 طرح عمرانی شهرداری 
شهرکرد افتتاح می شود

ش��هردار ش��هرکرد گفت: همزمان با فرا رس��یدن دهه 
مب��ارک فجر، چهار طرح عمرانی ش��هرداری ش��هرکرد 

افتتاح می شود.
نوراهلل غالمیان دهکردی در نشست هماهنگی برگزاری 
ویژه برنامه های دهه فجر، اظهار داشت: دهه فجر یادآور 
روزها و خاطرات ش��یرین دوران قبل از پیروزی انقالب 
اس��ت که مردم به رهبری حض��رت ام��ام )ره( در حال 
آماده کردن مقدمات پیروزی نهایی انقالب ش��کوهمند 

اسالمی بودند.
وی از افتتاح چهار طرح عمرانی ش��هرداری شهرکرد در 
دهه فجر خب��ر داد و افزود: افتتاح فاز س��وم بازار میالد، 
مس��یل کمربن��دی 15 خرداد، س��اختمان بس��یج تپه 
نورالش��هدا و پارک کوثر ناحیه غرب از جمله  پروژه های 
قابل افتتاح شهرداری شهرکرد در دهه مبارک فجر است.

غالمیان دهکردی اظهار داشت: برای افتتاح این طرح ها 
افزون بر 29 میلیارد و 550 میلیون ریال از محل بودجه 

داخلی شهرداری و اعتبارات دولتی هزینه شده است.
شهردار شهرکرد ادامه داد: با افتتاح این پروژه ها، زمینه 
برای ارتقای س��طح رضایتمندی ش��هروندان از خدمات 

شهرداری فراهم خواهد شد.
غالمی��ان دهک��ردی تصری��ح ک��رد: برگ��زاری و 
 مش��ارکت در آیین ه��ای مختلف فرهنگ��ی و همچنین

 آذین بندی، زیباسازی و فضاسازی معابر شهری از دیگر 
 برنامه های مهم ش��هرداری ش��هرکرد در ایام دهه فجر

 است.
گرامیداش�ت ده�ه فج�ر ب�ا اج�رای بی�ش

 از 200 ویژه برنامه فرهنگی و ورزشی
معاون توس��عه منابع انس��انی اداره کل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری گفت: به مناس��بت گرامیداش��ت 
دهه مبارک فجر افزون بر 200 برنامه فرهنگی و ورزشی 
از س��وی ادارات ورزش و جوانان شهرس��تان های استان 

برگزار خواهد شد.
ف��رزاد هادیان اظهار داش��ت: پیروزی انقالب اس��المی، 
پیروزی اسالم بر کفر بود که با رهبری حکیمانه حضرت 
ام��ام )ره( و رش��ادت ها و از خودگذش��تگی های مل��ت 
ایران حاصل ش��د.وی افزود: امروز وظیفه ما اس��ت تا با 
گرامیداش��ت یاد و خاطره آن ایام از انقالب اس��المی و 

دستاورهای آن دفاع و پاسداری کنیم.

در چهارمح��ال و بختیاری 104 هزار بافنده ب��ر روی 52 هزار دار 
قالی فعالیت می کنند و ساالنه نزدیک به 208 هزار مترمربع فرش 
دستبافت تولید می کنند.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با تسنیم اظهارداشت: هشت 
تعاونی فرش دستبافت روستایی در قالب یک اتحادیه، دو تعاونی 
ش��هری در شهرس��تان های مختلف و مدیریت ش��رکت سهامی 
فرش ایران در این استان مشغول به کارهس��تند که در قالب این 
اتحادیه ها بیش از 52 هزار نفر س��اماندهی شده اند.رحمان کرمی 
افزود: چهارمحال و بختی��اری دارای 60 واح��د تولید متمرکز و 
نیمه متمرکز فرش و قریب به 40 فروشنده قالی است و نخستین 
انجمن فارغ التحصیالن و انجمن طراحان فرش دستبافت کشور 
را راه اندازی کرده اس��ت.وی تصریح کرد: این در حالی اس��ت که 
نبود نظام حمایتی جامع و مناس��ب برای بافندگان فرش، کمبود 
نقدینگی و نظام س��نتی تولید، خرید و صادرات موجب ش��ده تا 
صنعت فرش استان با مش��کالتی روبه رو شود.مدیرعامل تعاونی 

فرش روس��تایی ش��هرکرد و رییس اتحادیه ف��رش چهارمحال 
و بختیاری ه��م کمب���ود نقدینگ��ی را از مهمترین مش��کالت 
تولیدکنندگان فرش دانس��ت و گفت: اگرچ��ه قالی چهارمحال و 
بختیاری دارای اصالت رنگ و نقش است اما قیمت پایین خرید از 
بافندگان موجب شده تا مردم کمتر به سمت بافت فرش ترغیب 
شوند.اسکندر ملک پور افزود: نداشتن توان مالی برای تامین مواد 
اولیه و عدم حمایت از قالی باف��ان، نبود گمرک تخصصی صادرات 
فرش و نبود قانون مدون و ضمانت اجرایی برای صدور شناسنامه 
فرش دستبافت برای فرش های تولیدی استان از مشکالت صنعت 
فرش چهارمحال و بختیاری است.وی، نابه سامانی های اقتصادی 
و نوس��ان قیمت دالر را از دیگر علل رکود بازار فرش دس��تبافت 
دانست و تصریح کرد: از شهریور سال گذشته قیمت مواد و مصالح 
فرش با افزایش سه برابری همراه شده است.رییس اتحادیه فرش 
چهارمحال و بختیاری، صادرات پشم داخلی کشور و عدم واردات 
پنبه، پود زیر و روی تار قالی، افزایش تقاضای بازار داخلی به علت 

تحریم ها، واس��طه گری و احتکار مواد قالی را از دیگر مش��کالت 
قالی بافی در این استان برشمرد و افزود: ورود مواد اولیه نامرغوب 
از دالالن دیگر استان ها و استقبال بافندگان از مواد ارزان قیمت در 

سال های گذشته منجر به تولید فرش با کیفیت پایین شده است.
ملک پور با اش��اره به مش��کالت بیمه ای قالی بافان اظهار داشت: 
بسیاری از کس��انی که از بیمه قالی بافی بهره مندهستند، دار قالی 
ندارند که امسال با بازدیدهای مکرر بازرسان شناسایی شده اند.وی 
خاطرنشان کرد: این افراد برای تداوم بیمه شان به سمت بافت فرش 
سوق پیدا کرده اند که با توجه به ناشی بودن این بافندگان در سال 
آینده با حجمی از فرش های بی کیفیت و غیرفنی روبه رو می شویم.

از سویی فعاالن صنعت فرش و مس��ووالن چهارمحال و بختیاری 
تخصصی نب��ودن گمرک، کمبود نیروی متخصص و کارش��ناس 
ارزیاب فرش و فع��ال نبودن تج��ار چهارمحال و بختی��اری را از 

مهمترین علل کم رونق شدن تولید قالی این استان بیان کردند.
ریاحی یکی از فروشندگان فرش دستباف با بیان این که بازار فروش 
فرش در استان نیاز به س��ازماندهی دارد، اظهار داشت: بافندگان، 
بهای ک��م فرش های تولیدی خ��ود را چند ماه پ��س از تحویل به 
تعاونی ها و مراکز فروش، دریافت می کنند.وی، وجود سودجویان 
در بازار صنعت فرش چهارمحال و بختیاری را از دیگر مش��کالت 
برش��مرد و گفت: افزایش اس��تقبال متقاضیان برای تهیه نقشه، 

دار قالی و مواد اولیه فرش بافی بازار سیاه را به وجود آورده است.
رییس اداره فرش چهارمحال و بختیاری نیز فعال نبودن تجار مطرح 
در زمینه فرش را از دیگر مشکالت فرش این استان دانست و گفت: 
ضعف بنیه تعاونی های استان نسبت به تعاونی های دیگر مناطق 
کشور باعث شده است که تولیدات فرش این استان به طور مستقیم 
صادر نشود.علیرضا ش��یخی افزود: همواره فرش های تولیدی این 
اس��تان از طریق تجار متفرقه به ش��یوه های مختلف از ش��هرها و 

روستاها جمع آوری و به نام تولیدات سایر استان ها صادر می شود.
 مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری هم با بیان این که بسیاری از صنایع دستی 
این استان از جمله فرش، گلیم، گبه و نمد به صورت چمدانی و به 
نام استان های دیگر صادر می شود، گفت: نبود صادرکننده مستقیم 
برای صادرات صنایع دستی و صادر ش��دن تولیدات هنرمندان از 
طریق گمرک دیگر استان ها مهمترین مشکل هنرمندان قالیباف 
 استان اس��ت. در این میان آنچه مایه نگرانی فعاالن صنعت فرش

 چهارمحال و بختیاری ش��ده و از آن به عنوان تهدیدی برای این 
هنر یا صنعت یاد می شود تطبیق نداشتن تولیدات با نیاز خریداران 
در نقاط مختلف جهان است و از آن جا که همه بافندگان فرش در 
تشکل های موجود عضو نیستند بنابراین با تهیه مواد و مصالح از بازار 
و بدون کارشناسی علمی و بدون آگاهی از نیاز و سلیقه مشتریان 

اقدام به تولید فرش می کنند.
به گفته کارشناس��ان فرش، اس��تفاده از مواد اولیه ارزان قیمت و 
نامرغوب و همچنین طرح ها و نقش��ه های تکراری و منسوخ شده 
و بی توجهی به اس��تفاده از علم روز و فناوری های جدید از جمله 

مشکالت صنعت فرش دستباف چهارمحال و بختیاری  است.

نظام سنتی تولید و فروش فرش چهارمحال و بختیاری 

پا گره های تار و پود در زیر

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

مفاد آراء  
 939 شماره 1393 آگهی مفاد آراء هیات قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن اداره ثبت اسناد و امالک اردستان بخش 17 ثبت 
اصفهان در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
قانون  به  موادی  الحاق  قانون  اجرائی  نامه  آئین   10 ماده  استناد  به  و 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آراء صادره به شرح ذیل 
آگهی میشودو اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ 
ارتفاقی  حقوق  و  حدود  تحدید  به  نسبت  که  اشخاصی  و  آگهی  انتشار 
اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید ظرف بیست روز از 
اداره  به  مکتوب  به صورت  را  اعتراض خود  باید  آگهی   انتشار  تاریخ 
ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
به  رسیدگی  نمایند  تسلیم  امالک  و  اسناد  ثبت   اداره  به  را  دادخواست 
اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر یا عدم تحویل گواهی 
رعایت  با  ثبتی  عملیات  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم 

مقررات تعقیب خواهد شد . 
1- رای شماره 101-1392/10/14 ششدانگ ساختمان نیمه تمام احداثی 
بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 4281و4282 واقع در شهر 
فرزند  اردستانی  فرد  بنام مجتبی سلمانی  اصلی گرمسیر  یک  اردستان 

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

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

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

احمد علی   به مساحت 306/62متر مربع 

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

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

شکر اله    به مساحت 179/79متر مربع 
7- رای شماره 107-1392/10/14 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
یک  اردستان  شهر  در  واقع   5909 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی 
اصلی گرمسیر بنام علی ملکی فرزند سهراب    به مساحت 224/37متر 

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

149/83 متر مربع 
9- رای شماره 109-1392/10/14 ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی  
بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 34 از 15 اصلی  گرمسیر واقع 
در اردستان به نام علیرضا اشرفی فرزند رضا   به مساحت 172/70متر 

مربع 
محصور  زمین  قطعه  ششدانگ   1392/10/14-110 شماره  رای   -10
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیر بنام رضا فروزش فرزند حیدر   به مساحت 

300 متر مربع 
11- رای شماره 111-1392/10/21 ششدانگ قطعه زمین محصوراحداثی  
بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 5058 واقع در شهر اردستان 
یک اصلی گرمسیر بنام داود خزائی فرزند احمد   به مساحت 250 متر 

مربع – واقع در اردستان 

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

مساحت 119/09 متر مربع 

13- رای شماره 113-1392/10/21 ششدانگ قطعه زمین در حال ساخت 
احداثی  بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 واقع در شهر 
اردستان یک اصلی گرمسیر بنام حسین قاسمی فرزند اکبر   به مساحت 

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

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

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

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

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

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

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

محمد به مساحت 300 مترمربع 

بر روی  احداثی   مغازه  رای شماره 121-1392/10/21 ششدانگ   -21
یک  اردستان  شهر  در  واقع   209 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی 
اصلی گرمسیر بنام مرتضی سپهر منش فرزند امیر   به مساحت 62/54 

مترمربع 
بر  احداثی   خانه  یکباب  122-1392/10/14 ششدانگ  رای شماره   -22
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 3267 واقع در شهر اردستان 
یک اصلی گرمسیر بنام عزیز اله طالبی فرزند حسن   به مساحت 48/09 

مترمربع 
23- رای شماره 123-1392/10/21 ششدانگ یکباب خانه احداثی  بر روی 
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 4304 واقع در شهر اردستان یک اصلی 
 126/43 مساحت  به  ابراهیم    فرزند  رمضانی  سجاد  بنام  گرمسیر 

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

فرزند اسکندر   به مساحت 25 مترمربع 
25- رای شماره 125-1392/10/21 ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی  
بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 1329 واقع در شهر اردستان یک 
اصلی گرمسیر بنام فرخ نادمی اردستانی فرزند به زاد   به مساحت 212/07 

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

425/87 مترمربع 
و  انباری  ششدانگ   1392/10/21-45 شماره  اصالحی  رای   -27
فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی   متصله   پله  راه 
بنام خسرو  گرمسیر  اصلی  یک  اردستان  در شهر  واقع  باقیمانده   162
رای  در  اشتباها  که  مترمربع   16/11 مساحت  به  یداله     فرزند  عابدی 
 اولیه و آگهی احداثی بر روی قسمتی از پالک 7341 فرعی قید گردیده است 

م الف 450تاریخ انتشار : 1392/11/2 
خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تحدید حدود اختصاصی
یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/92/2415/337 شماره   842
ساختمان بشماره پالک 2107 فرعی از شماره 100- اصلی واقع در طامه 
جزء بخش 9 که بنام اداره آموزش و پرورش  نطنز  در جریان ثبت می 
اینک  باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد 
تحدید  نامبرده،  تقاضای  و  ثبت  قانون  ماده 15  اخیر  به موجب دستور 
حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح رور 1392/12/15 در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا  رسانند  بهم  حضور   محل  در 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 225مجتبی شادمان – رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز 

فقدان سند مالکیت 
949 شماره 92/61050/33/ و ورثه سید رضا میر عابدینی کچومثقالی  
باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده و مدعی شده سند مالکیت یک دانگ  مشاع از  ششدانگ خانه پالک 

433 فرعی واقع در کچو مثقال 75 اصلی دهستان سفلی اردستان بخش 
هفده ثبت اصفهان که در صفحه 421 دفتر 2 امالک ذیل ثبت 313 بنام 
سید رضا میر عابدینی کچو مثقالی ثبت وصادر گردیده و بر اثر جابجایی 
مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام شده  چون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  شود  می  آگهی  مراتب 
مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت 
تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا 
وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 459 خیراله عصاری 
– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

فقدان سند مالکیت 
غالمحسین   فرزند  زاده  باقر  زیبا  103خانم   /92/2540/24 شماره   941
و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  ملی 6229709910باستناد  کد  با 
امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت تمامت سه 
 30/1274 پالک شماره  مزروعی  زمین  قطعه  از  ششدانگ  مشاع  دانگ 

 175 صفحه  در  که  میمه  ثبتی  بخش  جزء  آباد  زیاد  روستای  در  واقع 
دفتر 69 امالک ذیل شماره 1167 بنام معصومه خاتون صالحین فرزند 
محمد تقی  ثبت وصادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی شماره 
انتقال قطعی  او  به  دفتر خانه 24 جوشقان  20431 مورخ 1371/02/22 
یافته و معامله دیگری انجام نشده و سابقه تامین و بازداشت ندارد که 
به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند 
مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده (  نسبت به آن و یا  وجود سند نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . حسین 

نوروز - رئیس ثبت میمه   

فقدان سند مالکیت 
942 شماره 92/2540/24/ 103خانم آرزو لطفی فرزند محمد باقر  دارای  

کد ملی شماره 6229895171 استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت 
تمامت  مالکیت  سند  مدعی شده  و  شده  گواهی  رسما  امضاء شهود  و 
یک دانگ مشاع از  ششدانگ قطعه زمین مزروعی چهارده قفیزی  پالک 
دشت  آباد  زیاد  روستای  در  واقع  اصلی    30 از  فرعی   1274 شماره 
هله غوغو جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 178 دفتر 69 امالک ذیل 
شماره 1167 بنام بانو طوران نیکو نام فرزند حبیب آقا  ثبت وصادر و 
تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی شماره 20431 مورخ 1371/02/22 
دفتر خانه 24 جوشقان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام 
نشده و سابقه تامین و بازداشت ندارد که به علت جابجایی اثاثیه منزل 
مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
آگهی می شود  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده  یک اصالحی  تبصره 
  ) این آگهی ذکر شده  از آنچه در  انجام معامله) غیر  که هر کس مدعی 
نسبت به آن و یا  وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
تا مراتب صورتمجلس و اصل  نماید  سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
ثبت رئیس   - نوروز  حسین   . شد  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و   صادر 

 میمه   

 نظام سنتی تولید، خرید و صادرات سبب ش�ده تا صنعت فرش چهارمحال و بختیاری با مشکالتی روبه رو شود.
 چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از اس�تان های صاحب سبک در صنعت فرش کشور قلمداد می شود.صنعت 
فرش دستباف در این استان از نظر ارزش افزوده، اشتغال زایی و حجم سرمایه گذاری دارای سومین جایگاه پس 
از کشاورزی و دامپروری است. فرش های دستبافت این استان در چهار سبک بختیاری، یلمه، نایینی و گبه تولید 
 می ش�ود که 80 درصد آن از طریق پایانه صادراتی اس�تان های تهران، تبریز و اصفهان به کشورهای عربی حوزه 

خلیج فارس،امریکا، چین و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود.



38

29

جالب 

محققان اکسفام، مسایل مختلفی را از جمله این که آیا 
مردم به اندازه کافی غذا می خورند، آیا مردم توانایی مالی 
خرید غذا را دارند، آیا غذاهای در دسترس ارزش غذایی 

مطلوب را دارند،بررسی کردند.
موسسه دانش��گاهی اکس��فام طی یک بررسی از 125 
کشور جهان رتبه بهترین و بدترین کشورها را از نظر غذا 
و رژیم غذایی اعالم کرد.بر اساس این رتبه بندی، هلند 

بهترین کشور از نظر غذا خوردن در دنیا است.
این در حالی اس��ت که مردم کش��ور چاد، بدترین نوع 
ارزش غذایی را دارند.در بررسی محققان اکسفام مسایل 
 مختلفی از جمله ای��ن که آیا مردم به ان��دازه کافی غذا

 می خورند، آیا مردم توانایی مالی خری��د غذا را دارند، 
آیا غذاهای در دس��ترس ارزش غذایی مطلوب را دارند 
و همچنین میزان بیماری ه��ای مرتبط با رژیم غذایی، 

مورد کاوش قرار گرفت.
رتبه اول تا سوم

بر اساس این بررس��ی پس از هلند، کشورهای فرانسه و 
سوئیس بهترین ارزش غذایی را در خوراک خود دارند.

 این گ��زارش م��ی افزای��د: در هلن��د عالوه ب��ر این که
 مواد غذایی نسبتا ارزان  است، میزان دیابت در آن پایین 

و تنوع مواد غذایی نسبت به سایر کشورها بیشتر است.
رتبه ایران

بر اساس این رتبه بندی ایران رتبه 80 را در اختیار دارد.
این گزارش نش��ان می دهد که مردم امریکا بیش��ترین 

توانایی و آنگوال کمترین توان را برای خرید غذا دارند.
کیفیت غذا در ایسلند، بهترین و در ماداگاسکار بدترین 
است.باالترین میزان شیوع دیابت در عربستان سعودی و 

بزرگ ترین مشکل چاقی در کویت است.
در عین حال مشکل چاقی در بنگالدش، نپال و اتیوپی 

در کمترین میزان خود است.
کشورهای دارای سوء تغذیه

بر اساس گزارش اکسفام ،سوء تغذیه رایج ترین مشکل 
در بروندی اس��ت که در آن 67 درصد مردم سوء تغذیه 
دارن��د و 35 درصد ک��ودکان کم وزن هس��تند. پس از 
 این کش��ور، یمن، هند و ماداگاس��کار بدترین وضعیت 
سوء تغذیه را دارند.در هند 44 درصد کودکان کم وزن 

هستند که باالترین میزان در جهان محسوب می شود.

 بهترین و بدترین کشورها 
در غذا خوردن
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 چگونه ترس شبانه کودک
 را از بین ببریم

 کابوس ش��بانه و وحش��ت ش��بانه با هم تفاوت هایی دارد و ه��ر یک از
 آن ها راه های مقابله متفاوتی دارند.کم نیستند کودکانی که شب دچار 
کابوس می شوند اما عده کمی از این کودکان هستند که به خاطر ترس 
از کابوس به سراغ مادرشان می روند. کابوس شبانه در بین کودکان سه تا 
چهار ساله و هشت تا ده ساله شیوع دارد و این موضوع در بین پسر بچه ها 
بیشتر است.در وحشت شبانه معموالکودک با یک جیغ هولناک از خواب 
می پرد ، در رختخواب می نشیند، به روبه رو خیره می شود، عرق می کند 
و زیر لب کلماتی را به شکل نامفهومی زمزمه می کند. او از حضور اطرافیان 

آگاهی ندارد، بیدار نمی شود و در مقابل بیدار شدن مقاومت می کند.
کاب��وس ش��بانه معم��وال هنگامی پی��ش می آید که رش��د جس��می 
 و روان��ی ک��ودک، س��ریع باش��د و درب��اره دنی��ای پیرام��ون خ��ود،

 آگاهی های جدیدی پیدا کرده باشد. کودک در سن سه – چهار سالگی 
دایم جمالتش را با کلمه » چرا « ش��روع می کند. کودکان هنگامی که 
مضطرب هستند، بیشتر کابوس می بینند. کابوس حتما نشانه اختالل 
عاطفی نیست، بلکه دیدن یک فیلم ترسناک یا شنیدن یک قصه، قبل از 
رفتن به رختخواب، ممکن است این مساله را به وجود آورد. ممکن است 
کودک با فریاد شما را صدا بزند و آشکارا نگران و مضطرب باشد، از خواب 
بپرد و خوابش را برای ش��ما تعریف کند، هر چند بچه های کوچک نمی 
توانند توضیحی بدهند.در طول روز، به سواالتش پاسخ مناسب سن او را 
بدهید تا آرامش بیشتری پیدا کند. اگر کابوس شبانه به طور مکرر پیش می 
آید، بهتر است برنامه دلپذیری را برای هنگام خواب کودک فراهم کنید، به 
او اطمینان خاطر بدهید که خطری تهدیدش نمی کند، بغلش کنید، چراغ 
خوابش را روشن بگذارید و عروسکی را که دوست دارد به دستش بدهید.

وحشت های شبانه زیاد نیست و معموال پسران چهار تا هفت ساله به آن 
دچار می ش��وند. کودک از خواب عمیق می پرد و واقعا وحشت می کند، 
 اما صبح هیچ چیز را به یاد نمی آورد. اگر کابوس شبانه به طورمکرر پیش

 می آید، بهتر اس��ت برنامه دلپذیری را برای هنگام خواب کودک فراهم 
 کنید.ش��اید موقعی که می خواهید بغلش کنید، ش��ما را پ��س بزند. او 
نمی داند که شما آن جا هستید. صبح هم از او چیزی نپرسید، چون جوابی 
ندارد و فقط نگران می شود. در چنین مواردی، کودک را پانزده دقیقه قبل 
از آن که معموال وحشت شبانه اتفاق می افتد، بیدار کنید. با دیدن اولین 
نشانه افزایش حرکات او ، بیدارش کنید و مطمئن باشیدکه این عارضه در 

ظرف سه – چهار شب از بین می رود.

مهارت

کارشناس��ان پیش بینی می کنن��د تعداد کارب��ران تلفن های 
هوشمند امس��ال به رقمی فراتر از یک میلیارد و 75 میلیون نفر 
برسد.بر اساس پیش بینی شرکت» eMarketer «تعداد کاربران 
تلفن همراه در سراسر جهان به  چهار میلیارد و 55 میلیون کاربر 
در سال 2014 می رسد و تعداد کاربران تلفن هوشمند در سراسر 
جهان که در س��ال 2012 از یک میلیارد نفر فراتر رفت ، در سال 
2014 به یک میلیارد و 75 میلیون نفر خواهد رسید.ای مارکتر 
انتظار دارد استفاده از تلفن هوشمند تا سال 2017 به روند سریع 
نفوذ خ��ود در جامعه جهانی ادامه دهد.ح��دود دو پنجم تمامی 
کاربران تلفن همراه یعنی ح��دود یک چهارم از جمعیت جهان، 
دست کم امسال به صورت ماهانه از تلفن های هوشمند استفاده 
خواهند کرد.این شرکت اعالم کرده اس��ت روند کند استفاده از 
تلفن همراه در مناطق در حال توسعه در آسیا، اقیانوسیه و دیگر 
مناطق، روند افزایش��ی به خود خواهد گرفت.ای مارکتر انتظار 
دارد 4/55میلیارد نفر در سراس��ر جهان در سال 2014 از تلفن 
همراه استفاده کنند. اس��تفاده از تلفن همراه در حال کند شدن 
است اما کاربران جدید در مناطق در حال توسعه آسیا، اقیانوسیه، 

خاورمیانه و آفریقا می توانند رونق تازه ای به این بازار داده و روند 
آن را تساعدی کنند.این شرکت در گزارش خود با عنوان»کاربران 
تلفن همراه : پی��ش بینی س��ال 2014 و برآوردهای تطبیقی « 
خاطر نشان کرده اس��ت : بین س��ال های 2013 تا 2017 نفوذ 
تلفن همراه از 61/1درصد به 69/4 درصد جمعیت جهانی افزایش 

 خواهد یافت.کاربران تلفن همراه به سرعت در حال گذار به سوی 
تلفن های هوشمند هستند چرا که این گوشی ها با دسترسی به 

شبکه های 3G  و 4G  مزایای بیشتری برای کاربر دارد.
در این گزارش آمده اس��ت بیش از 2/23 میلیارد نفر در سراسر 
جهان – 48/9 درصد از کاربران تلفن همراه- دس��ت کم به طور 
ماهانه از طریق تلفن های همراه خود به اینترنت متصل خواهند 
شد و بیش از نیمی از کاربران این تلفن ها سال آینده از اینترنت 

تلفن همراه استفاده خواهند کرد.
تحلیلگران احساس می کنند، توسعه شبکه داده تلفن همراه در 
 بازارهای نوظهور، افزایش کاربران طبقه متوس��ط و اس��تفاده از 
 تلفن های هوشمند و تلفن های معمولی با قابلیت های اینترنت، 

به رشد اینترنت تلفن همراه دامن می زند.
عرضه گس��ترده گوش��ی های تلف��ن هوش��مند ارزان قیمت با 
پردازش��گرهای دو هس��ته ای و حافظه چند گیگا بایتی توسط 
بسیاری از ش��رکت های تولید کننده این گوشی ها می تواند به 
مصرف بیشتر داده و رشد ارتباطات از طریق وسایل الکترونیکی 

هوشمند کمک کند.

افزایش کاربران تلفن هوشمند به یک میلیارد و 75 میلیون نفر
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 ش��هرداری آران و بی��دگل به اس��تناد مصوب��ه ش��ماره 2058 مورخ 92/10/28 ش��ورای اس��امی ش��هر

 آران و بی��دگل در نظر دارد  نس��بت به اجاره و بهره ب��رداری تابلو های تبلیغاتی س��طح ش��هر متعلق به این 

ش��هرداری ش��امل 9 عدد بیلب��ورد ، 60 عدد اس��تند و یک ع��دد تبلیغات پل عاب��ر پیاده بر اس��اس قیمت 

پایه س��الیانه به مبل��غ 800/000/000 ری��ال از طریق مزای��ده عمومی به بخ��ش خصوصی  اق��دام نماید ، 

 لذا از کلیه متقاضیان  واجد ش��رایط دع��وت بعمل می آی��د  تا حداکثر ظرف م��دت ده روز از تاریخ انتش��ار

 نوبت دوم این آگهی جهت اطاع از شرایط شرکت در مزایده به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند . 

 ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است وکمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد 

حسین ستاری شهردار آران و بیدگل 

شهرداری آران و بیدگل

آگهی مزایده     نوبت اول

آگهی  تجدید مناقصه

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر داردتعداد یک دستگاه پتانسيو استات مورد نياز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
خریداری نماید .  لذا از متقاضيان دعوت می شود جهت دریافت اطالعات حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به 
سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir ) قس�مت مزایده / مناقصه ( مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه  اقدام نمایند .
شرایط به شرح ذیل می باشد 

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

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

 4- بابت دسترس�ی به )دانلود(  اس�ناد مناقصه مبلغ 300/000 ریال به حس�اب س�پرده ش�ماره 0216236554001 ن�زد بانک ملی
 شعبه  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز   و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال شود .

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

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

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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