
اصفهان ظرفیت از تراکم جمعیت در اصفهان جلوگیری شود 
عظیمی در 
توسعه صنعت 
گردشگری دارد

 رییس شورای شهر اصفهان خواستار شد:
 ضرورت ساماندهي

3 خیابان هاي حفاري شده براي عید
 خودروسازان

4 بهره وری  را باال ببرند 2
3

 دشمنان توان حمله 
به ایران را ندارند

3

  دیدگاه جهانیان درباره 
ایران باید عوض شود

وزیر امور خارجه لهس��تان در دیدار با استاندار اصفهان 
گفت: باید دیدگاه مردم جهان درباره ایران عوض شود و به 

امنیت موجود در این کشور پی ببرند.
 » رادوسالو سیکوروس��کی« در دیدار با رسول زرگرپور 
 افزود: حضور نمایندگان وسایل ارتباط جمعی در ایران 

در این خصوص موثر است. 

می آبادی رییس هیات 
هندبال اصفهان ماند

 طرح سفرهای نوروزی 
 از ۲۴ اسفندآغاز می شود

فرامرز می آبادی، رییس هیات هندبال اصفهان بار دیگر به 
عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

مجم��ع انتخاباتی هی��ات هندب��ال اصفهان  در س��رای 
ورزشکاران اصفهان برگزار شد و در نهایت فرامرز می آبادی 

به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.
در این مجمع ک��ه با حض��ور جالل کوزه گ��ری، رییس 
فدراس��یون هندبال کشور برگزار ش��د، در نهایت فرامرز 
می آبادی که در 8 سال گذشته ریاست هیات هندبال را بر 

عهده داشت، به عنوان رییس این هیات باقی ماند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره 
 به این که طرح س��فرهای نوروز ۹۳ از ۲۴ اسفندماه آغاز

 می شود، گفت: برپایی ایس��تگاه های امنیت و سالمت 
و همچنی��ن ایجاد س��از و کار الزم به منظ��ور راهنمایی 
مسافرین نوروزی در بیش از ۲۰ نقطه مواصالتی استان در 

دستور کار مدیران قرار گرفته است
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شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در هر خانه ،كارخانه، مغازه و دفتر شعبه 
دارد دفاتر و شعبه هاي ما در همه جا وجود دارد  

 همش�هريان اصفهانی می توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتی شركت به نشانی
www.eepdc.ir  از خدمات فروش و بعد از فروش شركت آگاهی يافته و از 
آن اس�تفاده كنند ارائه و پیگیری انواع درخواست ها و  مش�اوره ها با شماره 
تلفن ۸۱۲۱ از س�اعت ۷:۳۰ صبح تا ۹ ش�ب آماده پاس�خگويی به ش�هروندان 
اصفهان�ی خواهدب�ود و همچنی�ن درخواس�ت ه�ای ف�وری در خص�وص 
 رسیدگی به خاموشی ها ی ۲۴ س�اعته از طريق شماره ۱۲۱ رسیدگی و انجام 

خواهد شد .
يکی از روش�هايی كه كاهش هزينه ها و افزايش بهره وری را برای  ش�ركت  
و همچنی�ن م�ردم ب�ه هم�راه داش�ته  پرداخ�ت قب�وض ب�رق به ط�ور غیر 
حضوری بوده اس�ت كه ب�ا تماس ب�ا س�امانه ۱۵۲۱ در تمام طول ش�بانه روز 
 ارتباطی آس�ان و س�ريع را با توجه به صرفه جوي�ی در وق�ت و هزينه  ايجاد

 نموده است .
گفتنی است :شهروندان عزيز می توانند پیشنهادها وانتقادهای سازنده خود را 
با شماره تلفن ۶۶۲۹۵۰۲ به دفتر روابط عمومی اين شركت در میان گزارندو يا 
از طريق سامانه ۱۰۰۰۰۰۱۲۱ اعالم فرمايند وهمچنین فرم نظرسنجی شركت 
 از طريق  س�ايت به منظور رعايت حقوق ش�هروندی  در دسترس همشهريان

 می باشد .

شعبه های  توزیع برق شهرستان 
اصفهان  همه جا با شماست  

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

میان انسان و طبیعت
 دیوار کشیده ایم

چهره ماندگار فلس��فه ایران گفت: از نخس��تین حس هایی که 
این روزها به انسان دست می دهد، این است که دیواری نامرئی 
یا حتی مرئی بین او و طبیعت کش��یده ش��ده اس��ت و زندگی 
 دیگر جنبه طبیعی ندارد، حتی س��المتی انسان هم در معرض

5 خطر است.  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

 معادن شرق اصفهان به
 کانون بحران تبدیل شدند

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان معادن شرق اصفهان 
را کانون های بحران زا خواند و برلزوم توقف فعالیت آنان تاکید 
کرد.محمدحسین ش��املی گفت: بر اساس مصوبه شورای 
برنامه ریزی استانداری اصفهان سال 88 قرار بر این شد که 
فعالیت معادن و کوره های شرق اصفهان متوقف گردد، اما به 
دالیلی این اقدام تا این لحظه اجرایی نشده است.وی اظهار 
کرد: در شرق اصفهان حدود 7۰ کوره پخت گچ وجود دارد 
که با هر بار پخت حدود یک تن گ��چ وارد هوا می کند اگر تا 
پیش از این با مشکل وجود گرد و غبار در هوا مواجه بودیم، در 
شرایط فعلی در شرق اصفهان مشکل ریزگردها را داریم. وی 

تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف شد هر 
چه سریع تر برای جانمایی معادن و کوره های شرق اصفهان 
اقدام کند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و به علت تمدید پروانه 
بهره برداری این معادن از س��وی این سازمان، امکان توقف 

فعالیت آنان وجود ندارد.
شاملی ادامه داد: چندی پیش اداره کل منابع طبیعی برای 
متوقف نمودن این معادن و کوره ها اق��دام کرد، اما به علت 
تمدید پروانه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت دادگاه 
رأی به نفع بهره برداران داد که این موضوع سالمت شهر را 

تهدید می کند.

مدیرکل منابع طبیعی استان

تصویب 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای مترو
رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط 
زیست شوراي اس��المي شهر اصفهان 
اعالم کرد: الیحه دوفوریتي اس��تفاده 
از ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مش��ارکت 
براي متروي اصفهان از س��وي شوراي 
اسالمي شهر به تصویب رسید.ابوالفضل 
قرباني با اعالم این خبر گفت: بر اساس 

این الیحه، شورا مجوز پیگیري استفاده 
و فروش اوراق مش��ارکت به مردم براي 
پیش��برد پروژه قطار ش��هري را صادر 
کرد.  وي افزود: به این ترتیب شهرداري 
مي توان��د مجوزه��اي ف��روش اوراق 
 مش��ارکت را از طریق مراجع مربوطه و

446 بانک عامل دریافت کند. 

جایی که نتایج خارج از زمین رقم می خورد
وجود نا پاک��ی در ورزش و مخصوصا فوتب��ال دل خیلی 
ه��ا را زده به ط��وری که این وضعی��ت در فوتب��ال ایران 
گالیه بسیاری از فوتبال دوستان را باعث شده که یکی از 

مهمترین آثار آن دوری تماشا گران از ورزشگاه ها است .

حال در لیگ دسته اول که زمینه س��از ارتقای لیگ برتر 
فوتبال است این جریان ناپاکی و فساد بسیار بغرنج است .

در این باره پیشکسوت فوتبال ایران و سرمربی تیم فوتبال 
صنعت نفت آبادان معتقد است جریان ناپاکی و فساد در 

لیگ دسته اول هنوز ادامه دارد و گاهی نتایج، جایی خارج 
از زمین رقم می خ��ورد. وی می گوید بارها این ناپاکی ها و 
مسایل را فریاد زدیم ولی صدایمان به هیچ جا نمی رسد.

ابراهیم قاسمپور درباره مسایل و ناپاکی هایی که...



اخبار کوتاهيادداشت

 قرار داشتن دولت در مسیر گفتمان 
رهبری، حمايت ملت را به همراه دارد

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
مالک ملت مسلمان ایران برای حمایت از دولت یازدهم، قرار داشتن 

آن در مسیر همیشگی گفتمان رهبری است.
حجت االس��الم عبداهلل حاجی صادقی در مقر س��پاه صاحب الزمان 
)عج( اس��تان اصفهان بیان داشت: والیت، ش��اخص اصلی و مبنای 
دینی و اعتقادی سپاه پاسداران است.وی تصریح کرد: جریان هایی 
که نه دولت فعلی و نه دولت های پیش��ین را قب��ول دارند، در تالش 
 برای سوء اس��تفاده از دول��ت یازده��م هستند.جانش��ین نماینده

 ولی فقیه در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با هش��دار دادن به 
جریان های سکوالریس��م، تاکید ک��رد: این افراد به مانند گذش��ته 
نمی توانند س��دی در برابر انقالب ایجاد کنند و انقالب اسالمی این 
افراد را نیز در هم خواهد شکس��ت.وی گفت: سکوالرها در تالشند 
اس��المی را ارایه دهند که به جنبه های اجتماعی و سیاسی جامعه 
بی توجه است.صادقی در اش��اره به روز غدیر و انتشار مقاله ای در رد 
حکم قصاص، اظهار داش��ت: برخی از افراد ترویج دهنده تضادهای 
دروغینی مانند»تعقل ی��ا دینداری« و»علم یا ایمان« هس��تند که 

البته باید بدانند با سپری به نام»سپاه پاسداران« روبه رو هستند.
وی تصریح کرد: نقد و حمایتی که دو جنبه »حکمت« و »انصاف« را 

داشته باشد، سرلوحه کاری سپاه در برابر دولت یازدهم است

 سینما نبايد از خطوط قرمز دين 
رد شود

امام جمعه نطنز گفت: سینما نباید از خطوط قرمز دین رد شود زیرا 
نشان دادن چهره حضرت ابالفضل)ع( در یک فیلم بسیار خطرناک 

است.
 حجت االس��الم والمس��لمین علیرضا طاحونی در خطبه های نماز 
جمعه این هفته در نطنز اظهار داشت: بدترین توهین به دین، سکوت 
آحاد جامعه در قبال توهین و تهمت به دیگران است که همه ما باید 

احساس وظیفه کنیم و این موضوع ناهنجار را نابود کنیم.
وی افزود: اوج تاثیر گذاری دین، دین داری مردم بوده و نباید اجازه 
دهیم تا دینداری در مردم کم رنگ شود و جای خود را از دست بدهد 
که این موضوع سبب  می شود به دیگران و اشخاص مهم توهین هایی 

انجام شود که بسیار عمل ناشایستی است.
امام جمعه نطنز گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که نمادهای ارزشی 
و مهم مورد تمسخر و توهین بعضی از افراد قرار می گیرد که همه ما 
وظیفه داریم تا با گوش��زد و اخطار به توهین کنندگان، جلوی رشد 

این حرکت را بگیریم.

 اختالف بین شیعه و سنی 
هدف اصلی صهیونیست ها است

امام جمعه زرین شهر گفت: اختالف بین شیعه و سنی، هدف اصلی 
صهیونیست ها است تا با این کار به ما ضربه بزنند.

 حجت  االسالم والمسلمین قاس��م باقریان در خطبه های این هفته 
نمازجمعه زرین شهر با اش��اره به اهمیت هوشیاری مسلمانان اظهار 
داش��ت: ایجاد اختالف و بروز آن در س��طح جامع��ه از توطئه های 

برنامه ریزی شده دشمن است.
وی با بیان این که گروه های مختل��ف نباید کارهای گروه های دیگر 
را زیر س��وال ببرند، تصریح کرد: با ای��ن کار در ابتدا آبروی خودمان 
می رود زیرا عده ای در دنیا در صدد هس��تند که اختالف بین شیعه 
وسنی به راه بیاندازند و این اختالف از روی اعتقادات نیست، بلکه کار 

صهیونیست ها بوده تا امت اسالم را دچار اختالف کند.

 جیش العدل جرات  جسارت
 به پنج مرزبان ايرانی را ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که 
گروهک جیش العدل جرات کوچک ترین جس��ارتی به پنج مرزبان 

ایرانی را ندارد.
سیدحسین نقوی حسینی اظهار داشت: قطعا دولت پاکستان مسوول 
سالمت گروگان های ایرانی است و باید نسبت به آن ها پاسخگو باشد.

وی با بیان این که جمهوری اسالمی ایران موضوع آزادی گروگان های 
ایرانی را از طریق دولت پاکس��تان پیگیری می کن��د، افزود: وزارت 
خارجه و وزارت کشور مذاکرات زیادی با مقامات پاکستانی داشته اند 
و مسوولین والیت بلوچستان پاکس��تان به دولت شان قول داده اند 

موضوع را تا آزادی گروگان ها دنبال کنند.
نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به تهدید گروهک تروریستی 
جیش العدل به اعدام یکی از پنج مرزبان ایرانی، خاطرنشان کرد: این 
تهدیدی بی جاس��ت و ما به آن ها پیام می دهیم که اگر دس��ت از پا 
خطا کنند دولت ایران می داند چه اقدام��ی باید انجام دهد که اصال 

جیش العدلی وجود نداشته باشد.
نقوی حسینی تصریح کرد: این تهدیدات نمی تواند جمهوری اسالمی 
را تحت تاثیر قرار ده��د و همه ما می دانیم ک��ه آن ها کوچک ترین 
جسارتی به گروگان های ما را ندارند زیرا عواقبش را برای خودشان 

نابودکننده می دانند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما 
از همه ظرفیت های امنیتی، سیاسی، نظامی و انتظامی برای تضمین 
سالمتی و آزادی گروگان ها استفاده می کنیم و به اقدامات خود ادامه 
می دهیم تا گروگان ها آزاد شوند و این تهدیدات هم نمی تواند ما را از 

تالش بازدارد یا ما را تسلیم خواسته های گروگانگیرها کند.
وی در پایان تاکید ک��رد: گروهک جیش العدل ب��ه ظرفیت و توان 
جمهوری اس��المی اشراف دارد و خودش��ان می دانند تهدیداتی که 

مطرح کرده اند تهدیدات بی جا و نابخردانه ای است.

 مشکالت ساختمان
 مصالی نماز بلداجی بررسی شد

 مش��کالت س��اختمان مص��الی نم��از جمع��ه بلداجی  ب��ا حضور  
حجت االسالم و المسلمین علوی طی نشستی در دفتر  امام جمعه 
بخش بلداجی بررس��ی شد. این س��اختمان دارای 3 هزار متر مربع 
مساحت می باشد و در 2 طبقه احداث می شود  که شبستان آن به 
نام مبارک امام حسین)ع( نام گذاری شده است. امام جمعه بلداجی با 
اعالم این  خبر گفت:علوی  تا کنون انصافاکمک های خوبی  را به این 
مجموعه کرده اند. وی از زحمات  و خدمات او در خصوص همکاری  
 و مس��اعدت  با هیات امنای مصالی نماز جمع��ه بلداجی  قدردانی

 کرد.
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افزایش ۱۰ درصدی موفقیت رزمایش های بسیج

معاون عملیات سازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان این که در سال گذش��ته میزان موفقیت در اجرای 
رزمایش های عالی بیت المقدس 82/5 درصد بود، گفت: امسال موفقیت این رزمایش ها ۱۰ درصد بیش 

از سال گذشته بوده است.
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عراقچی: به مذاکره با 
1+5 خوش بین نیستم

درباره استقالل کشور 
معامله نمی کنیم

س��ید عباس عراقچی با بیان ای��ن که موضوعات پیچیده و دش��واری در 
دستور کار مذاکرات ایران و ۱+5 قرار دارد که به نتیجه رسیدن در آن ها 
سخت است، گفت: با توجه به بدبینی نهادینه شده ای که در ما نسبت به 
غربی ها وجود دارد نمی توانم بگویم خوش بینیم.وی افزود: این بدبینی از 
یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی آن ها از سوی دیگر باعث شده که 

به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفت وگوها خوش بین بود.
این عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران با ۱+5 با اش��اره به 
برگزاری نشست کارشناسان ایران و ۱+5 که در حاشیه برگزاری نشست 
شورای حکام برگزار می ش��ود، گفت: در این نشست در مورد موضوعاتی 
 که در دس��تور کار جلس��ه بعدی در وین اس��ت بحث و بررسی بیشتری

 می شود. 

رییس جمهور با بیان این مطلب که روی استقالل و منافع ملی کشور معامله 
نمی کنیم،گفت: امنیت به عنوان بزرگ ترین پایه برای آرامش و توسعه کشور 

است.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رییس جمهور در جریان بازدی��د از آخرین 
دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع کارکنان این 
وزارتخانه با بیان این که امنیت به عنوان بزرگ ترین پایه برای آرامش و توسعه 
کشور است و بدون امنیت هیچ حرکت مهمی در یک جامعه تقریبا امکان پذیر 
نیست  و اگر هم باشد با هزینه بسیار گزاف همراه خواهد بود، گفت: نیروهای 
مسلح ما برای دفاع از کشور در صف مقدم هستند.وی افزود: یک ارگانی نیاز 
است که این قدرتی را که در میدان نبرد دارد از کشور دفاع می کند پشتیبانی 

کند. 

     فیگارو،در مقاله ای با تیتر»آیا رفتن به تهران کار درستی 
اس��ت؟« که توس��ط »پیر روس��لن« نگاشته ش��ده است 
می نویسد: حاال که مذاکرات اتمی با تهران به خوبی آغاز شده 

است، بازی دیپلماتیک با ایران نیز شروع می شود.
 پیر روسلن، آنچه را که خود هجوم شتابزده مقامات غربی به 
سوی تهران می نامد نوعی استفاده سودجویانه از موقعیت 
جدیدی توصیف می کند که برای ایران بر اثر آغاز مذاکرات 

موفقیت آمیز اتمی به وجود آمده است. 
نویس��نده یادآوری می کند که انگلس��تان به تازگی روابط 
دیپلماتیک خود را با تهران از سر گرفته است؛ ایتالیا، سوئد، 
بلژیک و این هفته لهستان، وزرای خارجه خود را با عجله به 
تهران فرس��تادند و حتی صبر نکردند تا نماینده دیپلماسی 
اروپا اشتون آن طور که قرار گذاشته شده است، ماه آینده به 
تهران برود. به عقیده پیر روسلن، تهران دو سره برنده شده 
است. یعنی مش��روعیت خود را به سرعت به دست می آورد 
 بدون آن که در سیاس��ت ه��ای خود هیچ تغیی��ری ایجاد

 کند. 
در واقع این کشور با رو کردن قراردادهای تجاری، حریفان 
خود را دچار چنددس��تگی م��ی کند؛ آن ها را ب��ه رقابت با 
 یکدیگر وام��ی دارد و وادارش��ان می کند ک��ه در مذاکرات

 هسته ای به نفع ایران تمایل بیشتری به سازش نشان دهند. 

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: 
سرمایه های داخلی بابک زنجانی به هزار میلیارد هم نمی رسد.

عزت اهلل یوسفیان مال نماینده مردم آمل در مجلس شورای 
اس��المی و عضو ناظر خانه ملت در س��تاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی ، گفت: مس��وولیت معوقات بانک��ی بر عهده بانک 
مرکزی است و تا مشکالت معوقات کم نشود، بخشی از مشکل 

تولید حل نخواهد شد.
وی اضافه کرد: ما اکنون منتظریم تا ببینیم مساله معوقات 
چه می شود؛ البته مساله واگذاری اراضی نیز از جلسه آینده 
در ستاد مطرح خواهد شد و جلسات مربوط به زمین خواری 
ادامه پیدا می کند.عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی همچنین اعالم کرد که این س��تاد دوشنبه جلسه 
خواهد داشت.یوس��فیان مال با بیان این ک��ه معوقات بانکی 
نوعی ویژه خواری است، تصریح کرد: وقتی وام های میلیاردی 
گرفتند و سود و جریمه آن را نپرداختند و زیان هم ندیدند، 

یعنی ویژه خواری اتفاق افتاده است.
یوسفیان مال اضافه کرد: افرادی که تصور می کنند می توانند 
پنهان کاری کنند در اشتباه هستند زیرا با اقدامات کارشناسی 
انجام شده شناسایی شده اند؛ آدرس پول های بابک زنجانی 
در داخل و خارج از کشور چه نزد افراد حقیقی و چه حقوقی 

مشخص شده است.

عالء الدی��ن بروج��ردي ریی��س کمیس��یون امنیت ملي 
و سیاس��ت خارجي مجلس ش��وراي اس��المي که در راس 
هیاتي از نمایندگان مجلس به منطقه س��فر کرده است در 
دومین روز اقامت خود در لبنان با جبران باسیل وزیر خارجه 
لبنان مالقات ک��رد.در این مالقات که غضنف��ر رکن آبادي 
سفیر جمهوري اسالمي ایران در لبنان نیز حضور داشت در 
 خصوص روابط دوجانبه از جمله پیگیري مش��ترک پرونده

 امام موسي صدر و همراهانش و پرونده چهار دیپلمات ربوده 
شده کشورمان و همچنین تحوالت منطقه گفت وگو شد.

بروجردي در این مالقات با محکوم کردن حمله هوایي رژیم 
غاصب صهیونیس��تي به خاک لبنان اظهار داشت: این اقدام 
رژیم صهیونیستي تالشي است جهت تقویت روحیه از دست 
رفته گروه هاي تکفیري در سوریه و لبنان و عیادت نتانیاهو از 
مجروحین تروریست باعث شد تا افکار عمومي به نقش پنهان 
رژیم صهیونیستي در ناآرام ساختن سوریه و لبنان پي برده و 
ماهیت بحران سوریه را به خوبي درک کند.رییس کمیسیون 
امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس شوراي اسالمي با اعالم 
حمایت قاطع جمهوري اسالمي ایران از مقاومت در سوریه 
و لبنان اظهار داشت: ارسال تس��لیحات توسط امریکا براي 
تروریست ها در سوریه باعث تشدید بحران در این منطقه شده 

و تروریسم را در منطقه و جهان گسترش داده است. 

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که هر گونه صف بندی جدید در مجلس 
به نفع دولت نیست، گفت:تشکیل فراکسیون حامیان دولت 
نه تنها مشکلی از دولت حل نمی کند بلکه مشکالت جدیدی 
برای دولت ایجاد خواهد کرد و سبد آرای دولت در مجلس را 
کاهش می دهد.محمدقسیم عثمانی در واکنش به احتمال 
تشکیل فراکسیون حامیان دولت در مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که هرگونه صف بندی جدید در مجلس به نفع دولت 
نیست، گفت: مجلس تا امروز با خواسته های اصلی دولت البته 
با چالش موافقت کرده اس��ت اما اگر مجلس را به دو قسمت 
مخالف و موافق دولت تقسیم کنیم با تشکیل این فراکسیون از 

تعداد موافقان با سیاست های دولت کاسته ایم.
 نماینده مردم بوکان اظهار داش��ت: تش��کیل فراکس��یون
 تحت عنوان اعت��دال یا هر نام دیگری به نفع دولت نیس��ت

 در ح��ال حاضر بخش عم��ده اعضای فراکس��یون رهروان 
سیاست های درست دولت را قبول دارند البته نقد هایی نیز 
به دولت دارند اما دولت را دولتی در مسیر و پیش رو می دانند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: فراکسیون 
اصولگرایان حرکت دولت را حرکتی در مس��یر درست نمی 
داند. البته در این فراکسیون هم بعضا با لوایح و پیشنهادات 
کارشناسی دولت سیاسی برخورد نکرده و موافقت می کنند.

نظارت سیاست خارجیاظهار نظر مجلس

تهران برنده قطعی 
مذاکرات هسته ای است

 آدرس پول ها در داخل 
و خارج مشخص است

رايزنی هیات پارلمانی 
ايران با لبنان 

تشکیل فراکسیون اعتدال 
به نفع دولت نیست
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وزیر امور خارجه لهس��تان در دیدار با استاندار اصفهان گفت: 
باید دیدگاه مردم جهان درباره ایران عوض ش��ود و به امنیت 

موجود در این کشور پی ببرند.
 » رادوس��الو سیکوروس��کی« در دی��دار با رس��ول زرگرپور 
 اف��زود: حضور نماین��دگان وس��ایل ارتباط جمع��ی در ایران 

در این خصوص موثر است. 
وزیر خارجه کشور لهستان با بیان این که شهرت اصفهان باعث 
حضور وی در این شهر شده است، گفت: در سفر به کشور عراق 
زیبایی معماری کشور ایران را مشاهده کردم و خوشحالم که 

امروز اصل این زیبایی ها را می بینم.
وی با اشاره به روابط دیپلماتیک 54۰ س��اله ایران و لهستان 
گفت: مردم لهستان از حس��ن نیت ایران و موضوع هسته ای 
به خوبی آگاه هستند.سیکوروسکی آماده سازی زمینه حضور 
مردم لهستان در اصفهان را خواستار شد و گفت: مردم لهستان 
توریست هایی کنجکاو هس��تند و در صورت آشنایی با سابقه 

فرهنگی و تمدنی ایران حتما به این کشور سفر خواهند کرد.
وی به توانایی کشورش در بازسازی و حفاظت میراث تاریخی 
اش��اره کرد و افزود: لهس��تان می تواند در زمینه گردشگری، 
ترمیم و بازس��ازی اماکن تاریخی هم��کاری و تعامل خوبی با 

مدیران استان اصفهان داشته باشد.
وزیر امور خارجه لهستان با استقبال از پیشنهادهای استاندار 

اصفهان آمادگی کامل کش��ورش را برای افزایش ارتباطات و 
گسترش همکاری های استانی با اصفهان اعالم کرد.

سیکوروس��کی با اش��اره به حضور پناه جویان لهستانی که در 
جریان جنگ جهان��ی دوم به ایران پناهنده ش��دند و ایرانیان 
و باالخص مردم اصفهان به خوب��ی  ازآنان میزبانی کردند این 
اقدام تاریخی را زمینه مثبت دیگری برای تعمیق مناس��بات 

تاریخی بین دو کشور بیان کرد.
وزیر امور خارجه لهستان خواستار دایر شدن نمایندگی های 
 وزارت ام��ور خارجه ایران در اس��تان های این کش��ور جهت
  فعالیت های بیش��تر کنس��ولی و س��هولت ارتباط��ات اتباع

 دو کشور شد.
اس��تاندار اصفهان نیز در دیدار با وزیر خارجه لهستان گفت: 
سیاست دولت تدبیر و امید همکاری و اعتماد سازی در روابط 

با همه کشورها در جهت رشد و توسعه بیشتر مناسبات است.
زرگرپور با بیان ای��ن که اصفهان دروازه ورود به ایران اس��ت، 
افزود: خرسندم که با وزیر امور خارجه کشوری دیدار می کنم 
که بیش از 5۰۰ سال س��ابقه همکاری و تجاری و اقتصادی را 

در تاریخ خود داریم.
وی با بیان این که این روابط با وجود  فراز و نشیب های فراوان 
همواره رو به توسعه بوده اس��ت، اظهار داشت: بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران و همچنین جدایی لهستان از کمونیست 

روابط به شکل جدیدی ادامه یافت.
نماینده عالی دولت در استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که 
این دیدار رش��د و توسعه بیشتر مناس��بات را به همراه داشته 

باشد.
زرگر پور با بیان این که سیاس��ت دولت تدبیر و امید همکاری 
و اعتماد سازی در روابط با همه کش��ورهای دنیاست، تصریح 
 کرد: مذاکرات ژنو نش��ان دهنده همین مطالب��ات در عرصه

 بین الملل است.
 وی با تاکید بر ای��ن که دین مبین اس��الم اجازه اس��تفاده از 
سالح های هس��ته ای را نمی دهد، افزود: کشورهای اروپایی 
می دانند که موضوع هس��ته ای ایران بهانه ای بیش نیست با 

این حال جمهوری اس��المی 
ای��ران تم��ام تالش خ��ود را 
برای اعتماد س��ازی متقابل 
و گس��ترش روابط ب��ا دیگر 

کشورها به کار می بندد.
زرگر پ��ور به تاری��خ و تمدن 
اصفهان اش��اره کرد و افزود: 
اصفه��ان یک��ی از ده ش��هر 
دیدنی جه��ان و دارای بیش 
از ۱6۰۰ اثر ثبت شده ملی و 
چهار اثر تاریخی ثبت شده در 

یونسکو است.
زرگر پور گف��ت: اصفهان نه 
تنها پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران است بلکه صنعتی ترین 
استان این کشور نیز به شمار 

می آید.
 وی اصفهان را مرک��ز ادیان توحی��دی خوان��د و اضافه کرد: 
قرن هاس��ت که پیروان ادیان توحیدی در اصفهان به صورت 

مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به برگزاری هفته ه��ای فرهنگی 
اصفهان در دیگر کش��ورها گفت: برگ��زاری هفته فرهنگی در 
ورش��و با حضور هنرمندان صنایع دس��تی و تولید کنندگان 
می تواند در آشنایی مردم لهستان با فرهنگ و تمدن اصفهان 

تاثیر گذار باشد.
استاندار اصفهان اظهار داشت: حضور سرمایه گذاران لهستانی 
در ایران و مذاکره ب��ا اتاق بازرگانی اصفهان م��ی تواند زمینه 

همکاری متقابل را بین استان های دو کشور فراهم کند.
در این دیدار معاون وزیر فرهنگ لهستان و سفیر این کشور در 

ایران نیز حضور داشتند.
هیات لهستانی پس از این دیدار با حضور در گورستان ارامنه 
اصفهان از مقبره پناه جویان لهس��تانی ک��ه در جریان جنگ 
جهانی دوم به ایران پناه آورده و در اصفهان ساکن شده بودند 

دیدن کردند.

وزير خارجه لهستان در ديدار با استاندار:

فرمانده نیروی زمینی ارتش: دیدگاه جهانیان درباره ایران باید عوض شود

دشمنان توان حمله به ايران را 
ندارند

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
عدم استفاده از گزینه نظامی علیه ایران به این معنا نیست 
که دش��من نمی خواهد به ایران حمله کند بلکه نمی تواند 
حمله کند. امیرس��رتیپ احمدرضا پوردس��تان در حاشیه 
یادواره شهدای شهرستان اردستان به ویژه 37 شهید ارتش 
جمهوری اسالمی گفت: رمز موفقیت ایران در جنگ تحمیلی 
8 ساله عالوه بر ایثار فداکاری و ش��هادت طلبی رزمندگان 
ایرانی تبعیت از فرامین امام خمینی)ره( به عنوان فرمانده کل 
قوا بود.وی اظهار داشت: آن زمان رزمندگان به روحیه ایثار و 
شهادت طلبی و تبعیت از والیت فقیه متکی بودند اما ارتش از 
بدنه قدرتمندی برخوردار نبود اما امروز عالوه بر حفظ روحیه 
فداکاری و ش��هادت طلبی و تبعیت از والیت فقیه ارتش به 
سالح های مجهز روز نیز مسلح ش��ده و باعث ایجاد رعب و 

وحشت در دل دشمنان و بدخواهان خود گردیده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران تصریح 
کرد: دش��منان اگر تهدیدات خود را عملی نمی کنند به این 
معنا نیست که نمی خواهند بلکه نمی توانند و این نتوانستن 
به این علت است که از توانمندی های ما در زمینه های دفاع 
اطالع کامل دارند.پوردس��تان با بیان این که در حال حاضر 
راهبرد دشمن از جنگ س��خت به جنگ نیمه سخت تغییر 
کرده است افزود: در حال حاضر ما از تمامی تجهیزات و ادوات 
نظامی کشورهای منطقه خبر داریم و عالوه بر آن می دانیم 
چند نیروی نظامی وابس��ته به ناتو در کش��ورهای همسایه 

مستقر و مشغول فعالیت و تحرکات نظامی هستند.
وی ادامه داد: ما اطالع دقیق داشتیم که  امریکایی ها تصمیم 
جدی برای حمله به ایران داشتند اما عدم توان آنان در کنترل 
جنگ های افغانس��تان و عراق و اطالع از توانمندی ایران در 
زمینه دفاع باعث ش��د تا از این موضوع صرفنظر کنند و به 

جنگ نیمه سخت یا همان تحریم ها روی بیاورند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران بیان 
کرد: موضوع ۱۱ سپتامبر یک موضوع کامال ساختگی توسط 
امریکایی ها بود تا پس از فروپاشی شوروی سابق و تک قطبی 
ش��دن دنیا به بهانه مبارزه با تروریسم به کشورهای در حال 
توسعه هجوم برده و جلوی رشد سیاسی و اقتصادی آنان را 
بگیرند اما براساس اطالعات دقیقی که ما داریم و پیش بینی 
کارشناسان زمان فروپاش��ی امریکا نیز نزدیک و دنیا شاهد 

از بین رفتن سلطه گری امپریالیستی در جهان خواهد بود.

دفاعی؟

 سیکوروسکی 
آماده سازی زمینه 

حضور مردم لهستان
 در اصفهان را خواستار 

شد و گفت: مردم 
لهستان توريست هايی 

 کنجکاو هستند و
  در صورت آشنايی

 با سابقه فرهنگی و 
تمدنی ايران حتما به اين 
کشور سفر خواهند کرد



یادداشت

تمهیدات

 طرح سفرهای نوروزی 
 از ۲۴ اسفندآغاز می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اصفهان با اشاره 
 به این که طرح س��فرهای نوروز ۹۳ از ۲۴ اس��فندماه آغاز

 می ش��ود، گفت: برپایی ایس��تگاه های امنیت و سالمت و 
همچنین ایجاد ساز و کار الزم به منظور راهنمایی مسافرین 
نوروزی در بیش از ۲۰ نقطه مواصالتی اس��تان در دس��تور 
کار مدیران قرار گرفته اس��ت.محمدعلی طرفه با اش��اره به 
جایگاه ویژه استان اصفهان در کشور و شهر اصفهان به عنوان 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و همچنین دارا بودن 
میراث فرهنگی ارزش��مند و جاذبه های طبیع��ی فراوان بر 
لزوم آمادگی، برنامه ریزی، نظارت و اجرای صحیح اقدامات 
موثر تمامی دستگاه های نظارتی، اجرایی و خدماتی استان 
به منظور کاهش تلفات و سوانح جاده ای و ایجاد سفر ایمن 

تاکید کرد.
 وی با اش��اره به نتایج مثبت و آرامش بخش س��فر در افراد، 
افزود: ایجاد نشاط و ش��ادی و فراهم کردن زمینه مراودات 
بیش��تر هموطنان، در تقویت و افزایش ت��وان امنیت ملی، 
همبس��تگی عموم��ی، ه��م افزای��ی و افزایش به��ره وری 
ثمربخش اس��ت. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان با اشاره به وظایف شهرداری ها مبنی بر ساماندهی 
 س��یما و منظر ش��هری به ویژه در مبادی ش��هرها، گفت:

 روان س��ازی ترافی��ک در محورها و همچنین زیباس��ازی 
و گرافیک محیط��ی از وظایف اساس��ی ش��هرداری ها در 
این خصوص اس��ت. وی یادآور ش��د: برپایی ایستگاه های 
امنیت و سالمت و همچنین ایجاد ساز و کار الزم به منظور 
راهنمایی مسافرین نوروزی در بیش از ۲۰ نقطه مواصالتی 
استان در دستور کار مدیران قرار گرفته است. طرفه تصریح 
کرد: همزمان با آغاز طرح س��فرهای نوروز ۹۳ از ۲۴ اسفند 
 تمامی اقدامات باید به صورت متمرکز در این ایس��تگاه ها و
  تحت نظ��ارت ش��ورای هماهنگی ترافیک اس��تان صورت

 گیرد. 
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فرهنگ سراي  فروغي بهار 93 در اختيار شهروندان قرار مي گيرد
      شهردار منطقه ۸ از افتتاح رس��مي فرهنگ سراي بانوان فروغي در بهار س��ال آینده خبر داد.

فرهاد جلیل فر با اعالم این مطلب اظهار داشت: فرهنگ سرای بانوان فروغی در زمینی به مساحت 
یک هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث شده است.

3

رییس ش��ورای ش��هر اصفهان گف��ت: معاونت شهر س��ازی 
شهرداری اصفهان باید با همکاری نظام مهندسی در راستای 
جلوگیری از تراکم جمعیت در اصفه��ان اقدام کند و از تراکم 

جمعیت در اصفهان باید جلوگیری شود.
رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر با اشاره به این 
که در آستانه سالگرد هفته احسان و نیکو کاری هستیم، اظهار 
داش��ت:   این  هفته نیز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری 

است.
وی به 1۵ اس��فند ماه به عنوان روز درختکاری اش��اره کرد و 
افزود: ش��هرداری اصفهان هر س��اله برنامه های بسیاری را به 
مناسبت توس��عه و ترویج فرهنگ درختکاری در سطح شهر 
 انج��ام می دهد و این برنامه ها راهکاری برای توس��عه س��رانه 

فضای سبز محسوب می شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر این که ترویج 
و توس��عه اس��تفاده از مفاهیم دینی و آموزه های اسالمی باید 
در دس��تور کار تمام مردم و مس��ووالن قرار بگی��رد، تصریح 
کرد: مفاهیم ارزش��مندی در حوزه دین و آموزه های اسالمی 
 وجود دارد و اس��تفاده از این مفاهیم در راس��تای گس��ترش

 فرهنگ دینی ضرورت دارد.
این مس��وول ، احس��ان و نیکو کاری را یکی از مفاهیم دینی و 
آموزه های اسالمی  دانست و بیان کرد: احسان و نیکو کاری آثار 

مادی و معنوی بس��یاری را در زندگی افراد بر جای می گذارد 
و مردم باید به انجام دادن کار نی��ک و نیکی کردن به دیگران 

توجه کنند.
وی به نمونه هایی از خیرات و برکات ناش��ی از انجام احسان و 
نیکو کاری اشاره و خاطر نشان کرد: رهایی از گناه، دست یابی 
به هدایت خاص و بهره مندی از آموزه های قرآن، دس��ت یابی 
به عفت و پاک دامنی، رس��تگاری و س��عادت دنی��ا و آخرت و 
مس��تجاب الدعوه بودن از آثار و برکات ناشی از انجام احسان و 

نیکو کاری به شمار می رود.
رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان این که مردم 
اصفهان هر ساله همزمان با آغاز هفته احسان و نیکو کاری در 
این کار خیر مشارکت می کنند، تاکید کرد: مردم باید با شرکت 
در این کار خیر زمینه خوشحالی، نشاط و شادابی را برای افراد 

بی بضاعت جامعه فراهم کنند.
وی با اشاره به این که مردم باید در روز درخت کاری نسبت به 
انجام این اقدام مناسب در راستای بهبود وضعیت محیط زیست 
تالش کنند، اضافه کرد: درخت کاری از س��ویی سبب افزایش 
سرانه فضای سبز می شود و از سوی دیگر به بهبود آالینده های 

جوی موجود در سطح شهر ها کمک می کند.
رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با تاکید بر این که طی 
سال های گذش��ته خشکس��الی های حاکم بر اس��تان سبب 

خشک شدن بخشی از اراضی و باغات اصفهان شده است، گفت: 
امیدواریم که مس��ووالن با انجام راهکار ه��ای قانونی و مورد نیاز 
نسبت به حفظ فضای س��بز باقیمانده در س��طح اصفهان تالش 

کنند.
وی اظهار داشت: در حوزه ش��هری باید به صورتی برنامه ریزی و 
اقدام شود که فضای سبز موجود در مناطق مختلف شهر اصفهان 

افزایش پیدا کند.
امینی با بی��ان این که معاونت شهر س��ازی ش��هرداری اصفهان 
باید با همکاری نظام مهندس��ی در راس��تای جلوگیری از تراکم 

جمعیت در اصفه��ان اقدام 
کند و از تراک��م جمعیت در 
اصفه��ان بای��د جلوگی��ری 
ش��ود، ادام��ه داد: تقوی��ت 
ماموران بازرسی در سازمان 
نظام مهندس��ی و اس��تفاده 
کمتر نیرو های فعال در این 
 بخ��ش از مرخصی ه��ا باید

 در راس��تای جلوگی��ری از 
تراکم جمعی��ت در اصفهان 

صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: محاسبات 
مناط��ق در پرونده ه��ای 
مال��ی ب��ه دلی��ل افزای��ش 
س��بب  م��ردم  تقاض��ای 
تخلفات عمدی و غیر عمدی 
شده اس��ت و شهرداری باید 
تدابی��ر الزم را در راس��تای 

جلوگیری از وقوع این تخلفات اتخاذ  کند. رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با تاکید بر این که در آس��تانه سال جدید مردم در 
محالت مختلف ش��هر خانه تکانی می کنند و فعالیت پیمانکاران 
جزیی در این محالت برای مردم مزاحمت ایجاد می کند، گفت: 
فعالیت این پیمانکاران باید س��اماندهی ش��ده تا هیچ آلودگی و 

مزاحمتی برای مرم ایجاد نشود.
     طرح جامع حمل و نقل ترافیک تحویل داده شود

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اوایل س��ال آینده تحویل داده 
شود .

 عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با اش��اره به طرح جامع 
 حمل و نقل تصریح کرد: دو سال گذشته قرارداد تهیه طرح جامع

حمل و نقل و ترافیک با دانشگاه های صنعتی و اصفهان منعقد شد 
ولی هنوز طرح آماده نشده است. 

فوالدگر با بیان این که نبود طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در 
بودجه ۹۳ احساس می شد، خاطرنشان کرد: تغییرات موجود در 
سطح شهر نیاز به طرح جدید حمل و نقل دارد از این رو امیدواریم 
این مهم پیگیری ش��ود تا اوایل س��ال آینده این ط��رح جامع به 

مدیریت شهری تحویل داده شود. 

 رییس شورای شهر اصفهان:

از تراکم جمعيت در اصفهان جلوگيری شود 

تقویت ماموران 
بازرسی در سازمان 

نظام مهندسی 
و استفاده کمتر 

نیرو های فعال در این 
بخش از مرخصی ها 

باید  در راستای 
جلوگیری از 

 تراکم جمعیت
 در اصفهان

 صورت بگیرد

یادداشت

 ایران میزبان نخستین کنفرانس
 نانو فناوری آسیا شد

کنفرانس بین المللی نانو فناوری ،پنج شنبه این هفته با حضور برنده 
جایزه نوبل فیزیک ۲۰1۰ در کیش برگزار می شود.

دکتر سعید سرکار ، دبیر س��تاد ویژه توسعه فناوری نانو با اعالم این 
مطلب اظهار داشت: این کنفرانس با حضور جمعی از اساتید برجسته 

حوزه نانو و متخصصانی از ۳۰ کشور جهان برگزار می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: برنده جایزه نوبل فیزی��ک ۲۰1۰ که به دلیل 
تحقیقاتش در حوزه گرافن برنده این جایزه شده است در کنفرانس 
بین المللی نانو در کارگاهی تخصصی در زمینه گرافن به ارایه تجارب 

و دانسته های خود به شرکت کنندگان خواهد پرداخت.
سرکار تصریح کرد: سال ۲۰1۵ نیز اولین کنفرانس نانو فناوری آسیا 
که به پیش��نهاد ایران در مجمع آس��یایی نانو به تصویب رسیده به 

میزبانی جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد شد.
به گفته وی،  ایران همچنین س��ال آینده میزبان کمپ متخصصان 
جوان فناوری نانو اس��ت که حدود ۳۰ نفر از کارشناسان جوان این 
حوزه از کشورهای مختلف آس��یایی به مدت دو هفته در این کمپ 
حضور خواهند داشت. این کمپ همزمان با جش��نواره فناوری نانو 
برگزار خواهد شد تا ش��رکت کنندگان خارجی بتوانند با حضور در 
نمایشگاه و جشنواره نانو با توانمندی ها و دستاوردهایی در این حوزه 

از نزدیک آشنا شوند.

ساختمان دانشگاه دولتی شهرضا 
احداث می شود

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: براساس برنامه ریزی انجام گرفته، 
عملیات احداث ساختمان دانشگاه دولتی شهرضا در آینده نزدیک با 

اختصاص اعتبارات الزم آغاز می شود.
  س��ید رضا عقدایی اظهار داشت: راه اندازی دانش��گاه دولتی شهید 
مدرس شهرضا در طول یک دهه گذش��ته جزو مهمترین مطالبات 
مردم بوده و با تالش و پیگیری مداوم مسووالن این امر مهم محقق 

شده است.
وی ادامه داد: به لحاظ این که گسترش امکانات و خدمات تحقیقاتی 
و پژوهش��ی در س��طح دانش��گاه ها مس��تلزم وجود فضای فیزیکی 
مناسب و استاندارد اس��ت، احداث یک مکان مناسب برای استقرار 
تمامی بخش های اداری و آموزشی این دانشگاه باید به شکل جدی 

اجرایی شود.

اعزام بیش از ۲۵۰۰ نفر به مناطق 
عملیاتی جنوب در ایام نوروز

معاون اردویی، گردش��گری و راهیان نور س��پاه ناحیه امام رضا )ع( 
اصفهان از اعزام بیش از ۲۵۰۰ نفر به مناطق عملیاتی جنوب در ایام 

نوروز ۹۳ خبر داد.
یکی از برنامه های موفق فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
آشنایی نسل های انقالب با حماس��ه آفرینی رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس، برگزاری اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب 

و غرب کشور است. 
عباس محمدی از اعزام بیش از ۲۵۰۰ نفر به مناطق عملیاتی جنوب 

از ۲۶ اسفندماه تا 1۵ فروردین سال آینده خبر داد. 

ضرورت ساماندهي خیابان هاي 
حفاري شده براي عید

     عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: الزم است خیابان هایي 
که توسط شرکت هاي خدماتي حفاري شده سریعا ساماندهي شوند.

س��ردار کریم نص��ر اصفهاني در جلس��ه علني ش��وراي اس��المي 
 ش��هر اصفهان ب��ا اعالم ای��ن مطل��ب اظهار داش��ت: طب��ق روال

 س��ال هاي گذش��ته از 1۵ روز قبل از عید حفاري انجام نمي ش��ود 
و دستگاه هاي خدماتي نیز بایستي س��ریعا ساماندهي خیابان ها را 

انجام دهند. 
وي با اشاره به سنت دیرینه خانه تکاني افزود: خانه تکاني یک سنت 
دیرینه در بین مردم ایران اس��ت و ش��هر اصفهان از گذشته اززمره 

شهرهاي تمیز دنیا برشمرده مي شود. 
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان تصریح کرد: الزم است شهروندان 
 بر اس��اس اعالم زمان س��ازمان مدیریت پسماند ،وس��ایل اضافي و

  دور ریز خ��ود را بیرون از من��زل قرار دهند و از گذاش��تن آن ها در 
زمان هاي دیگر خودداري کنند. 

سردار نصر با اشاره به صف هاي طوالني س��بد کاال در بازارهاي روز 
شهرداري عنوان کرد: ارایه سبد کاال اقدام بس��یار خوبي است ولي 
صفوف طوالني آن ها مشکالتي را براي شهروندان ایجاد کرده لذا از 
سازمان میادین درخواست داریم با اضافه کردن نیروي انساني گامي 

در جهت کاهش این صفوف برداشته و کام مردم را شیرین کنند.

اخبار کوتاه
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نخستین بار در کشور

تدریس رشته تاریخ تشیع در دانشگاه اصفهان
وزیر امور خارجه سنگاپور:

اصفهان ظرفیت عظیمی در توسعه صنعت گردشگری دارد

 رش��ته تحصیل��ی »تاری��خ تش��یع« در مقط��ع دکت��را، 
 نخستین بار در دانشگاه های سراسری کشور در دانشگاه اصفهان

 راه اندازی شد.
 مدیر گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان  
در آیین راه اندازی رسمی این رش��ته در گفت و گو با ایرنا اظهار 
 داش��ت: ش��ورای گس��ترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 
راه اندازی این رشته موافقت کرده است و پذیرش دانشجو در آن 

از ترم بهمن امسال آغاز شد.
»اصغ��ر منتظرالقائ��م« افزود: همچنی��ن گروه تاریخ دانش��گاه 

اصفهان موفق به دریافت مجوز راه اندازی رش��ته » تاریخ انقالب 
 اسالمی« در مقطع دکترا شد و در ترم جاری در این رشته دانشجو

 پذیرفت.
وی با بیان این که در هر یک از این رشته ها چهار دانشجو در مقطع 
دکترا پذیرفته شدند، اظهارداشت: این دو رشته با هدف تحول در 
علوم انسانی و نیاز دانشگاه ها برای تربیت مدرسان دروس مربوط 
و با توجه به اهمیت آن ها در تاریخ و تمدن ایران و جهان راه اندازی 

شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: گروه تاریخ دانشگاه 
اصفهان همچنین برای راه اندازی رشته »تاریخ فرهنگ و تمدن 
اسالمی« در مقطع دکترا، نخستین بار در کشور درخواست مجوز 

کرده که در وزارت علوم در حال بررسی است.
منتظر القائم با اشاره به این که گروه تاریخ دانشگاه اصفهان از سال 
1۳۴۵ آغاز به کار کرده است، افزود: این گروه یکی از قوی ترین 

گروه های علمی در دانشگاه اصفهان و کشور است.
 این اس��تاد دانش��گاه گفت: گروه تاریخ دانش��گاه اصفهان دارای

 یک صد دانشجوی کارشناسی، 1۵۰ دانشجوی کارشناسی ارشد، 
 یک صد دانشجوی دکترا، 1۴ عضو هیات علمی و یک قطب علمی 

است.

 

وزیر امور خارجه سنگاپور گفت: اصفهان ظرفیت عظیمی در 
توسعه صنعت گردشگری دارد.

»شان موگام« در دیدار با استاندار اصفهان با اظهار خرسندی از 
سفر به اصفهان اظهار داشت: ظرفیت های اصفهان در حوزه های 
مختلف، برای برقراری ارتباط بیشتر به ویژه در حوزه  گردشگری 

بسیار عظیم و با اهمیت است.
وی با بیان این که در مورد زیبایی ها و فرهنگ و تمدن اصفهان 
کتاب های زیادی مطالعه کرده اس��ت، اف��زود: اصفهان دارای 

 یک ظرفیت عظیم از گردشگری است و کشورش می تواند در
 این زمینه با اصفهان همکاری داشته باشد.

شان موگام به تغییرات در س��طح روابط بین الملل ایران اشاره 
کرد و گفت: این موضوع می تواند دس��تاوردهای بزرگی برای 

ایران داشته باشد.
وزیر امور خارجه  س��نگاپور با اس��تقبال از پیش��نهاد افزایش 
رواب��ط اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: ای��ن پیش��نهاد جامع و 
 عملیاتی است و می تواند به گس��ترش روابط اقتصادی کمک

 کند.
ش��ان موگام همچنین برگ��زاری هفته  فرهنگ��ی اصفهان در 
سنگاپور را بسیار اثر بخش توصیف کرد و اظهار داشت: برگزاری 
درست هفته  فرهنگی اصفهان می تواند در عملیاتی شدن روابط 

فرهنگی تاثیرگذار باشد.
وزیر امور خارجه سنگاپور به پتانسیل های کشورش در زمینه  
تحصیالت عالی اشاره کرد و گفت: امیدواریم در این زمینه نیز 

بتوانیم ارتباطات خود را تعمیق دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد که در ماه ه��ای آینده محدودیت های 
روابط تجاری ایران برداش��ته ش��ود و شاهد گس��ترش روابط 

اقتصادی و تجاری با ایران و به خصوص اصفهان باشد.
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی  
 شرکت ملی گاز ایران

  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

یک روانپزش��ک با تاکید بر وراثتی ب��ودن زودرنجی،  
آگاهی افراد نسبت به خودشان را در کنترل عصبانیت 

و افزایش درجه تحمل موثر دانست.
س��ید احمد جلیلی  با اش��اره به زود رنج 
بودن به عن��وان ویژگی که نش��ان دهنده 
میزان تحمل افراد اس��ت، اظهار داش��ت: 
تحم��ل هر فرد نس��بت به مش��کالتی که 
برایش پی��ش می آی��د، می توان��د درجه 
زودرنج بودن��ش را نش��ان دهد، ب��ر این 
اس��اس برخی تحمل باالیی دارند و حتی 
 اگر مس��تقیما م��ورد حمله ق��رار گیرند،

 نمی رنجند.
وی اف��زود: زودرن��ج ب��ودن مانن��د همه 
خصوصیات بش��ر مجموع��ه ای از صفات 
ارث��ی و محیطی اس��ت. مقدار زی��ادی از 

این ویژگی ژنتیکی و بخش��ی از آن نیز به محیط فرد 
و یادگیری های او مربوط می ش��ود. این روانپزش��ک 
ادامه داد: آمار زودرنجی در جوامع و زمان های مختلف 
متفاوت است، هرچند تحقیقی در این زمینه در ایران 

ندیده ام اما شواهد نشان می دهد که خانم ها زودرنج تر 
از آقایان هستند. وی افزود: البته این ویژگی بستگی به 

سالمت فرد دارد، مثال افسردگی به عنوان یک اختالل 
شایع روانی می تواند افراد را زودرنج کند. مشاور رییس 
انجمن روانپزشکان ادامه داد: زودرنجی می تواند زندگی 
فرد را تحت تاثیر قرار دهد، همچنین وقتی فردی زود 

می رنجد از دیگران کناره گیری می کند. این روانپزشک 
با اشاره به ثابت بودن خصوصیات اخالقی و عادتی افراد، 
تصریح ک��رد: معم��وال خصوصیات 
اخالقی و عادتی افراد تغییر نمی کند، 
آدم های صبور از بچگی صبور بوده اند 
و آدم ه��ای کم صب��ر در بچگی نیز 

همین ویژگی را نشان می دادند.
این متخصص بهداش��ت روان اظهار 
داش��ت: اگ��ر زودرنج��ی مبتنی بر 
بیماری زمینه ای نباشد، روان درمانی 

چاره آن است.
وی با اشاره به راهکار مقابله ای برای 
زودرنجی خاطرنش��ان کرد: معموال 
آگاهی و انصاف می تواند در کاهش 
زودرنجی موثر باش��د، ه��ر چند که 
این توصی��ه جمعی نیس��ت و در مورد اف��راد مختلف 
متفاوت است اما چنانچه افراد س��عی کنند نسبت به 
 خود آگاهی داشته باش��ند، می توانند رفتارشان را نیز

 کنترل کنند.

یک روانپزشک تشریح کرد؛

آیا زودرنجی ژنتیکی است؟ افسرده ها زودرنج تر هستند



اخبار کوتاهيادداشت

مرغ تا پايان سال گران نمی شود
رییس اتحادیه مرغداران گوشتی از عدم افزایش قیمت مرغ در روز های 
پایانی سال خبر داد و گفت: با توجه به زمزمه های تداوم توزیع سبد کاال 
در چندین نوبت طی س��ال آینده، اگر تعداد سبد ها حداقل ۴ عدد باشد 
این اقدام به نفع تولید کنندگان مرغ است. همایون دارابی در مورد قیمت 
مرغ در آستانه شب عید اظهار اشت: در حال حاضر علیرغم افزایش قیمت 
ذرت و سویا و همچنین قیمت جوجه یک روزه طی یک ماه اخیر، همچنان 
قیمت مرغ بر روی نرخ 6500 تومان ثابت اس��ت.به گفته وی، در آستانه 
سال جدید با توجه به افزایش تقاضای مرغداران، قیمت ها اندکی تغییر 
می کند و قیمت فعلی جوجه یک روزه 1۴00 الی 1500 تومان است که 

افزایش غیرمنطقی نیست و تازه به نرخ واقعی خود رسیده است.

 نصب420 انشعاب آبفا 
در روستاهای مبارکه

مدیر امور آب و فاضالب روس��تایي شهرستان مبارکه گفت: طی 9 ماهه 
ابتداي سال جاري بیش از ۴۲0 انشعاب جدید در روستاهاي شهرستان 

مبارکه واگذاري و نصب شده است.
احمد جعفری در این خصوص، اظهار داش��ت: از ابتداي امسال تا پایان 
آذر ماه  ۳۲۷ اش��تراك جدید در روس��تاهای تحویل و لوازم انشعاب آن 
 نصب ش��ده اس��ت.  وي افزود: انش��عاب و لوازم اندازه گیري مصرف آب 
10۲ مشترك جدید در شبكه آب رساني شهرك جدید بالغ آباد نیز طي 
این مدت نصب شده است. مدیر امور آب و فاضالب روستایي شهرستان 
 مبارکه از نصب انش��عابات روس��تاي احمدآباد خب��ر داد و گفت: لوازم

 اندازه گیري شبكه آبرساني روستاي ده سرخ با 100۳ مشترك اصالح 
شده اس��ت. وي بیان داش��ت: آب دهي به اردوگاه کاردرماني اسد آباد با 

جمعیتي بالغ بر 6000 نفر نیز توسط این شرکت انجام شده است.

 واحدهای تعطیل شده
 پلی اکريل ايران راه اندازی شد

قائم مقام ش��رکت پلی اکریل ایران گفت: دو واحد اکریلیک این شرکت 
که به دلیل قطعی گاز به حالت نیمه تعطیل درآمده بود، راه اندازی شد.

  علیرضا صادقیان افزود: واحد های اکریلیک ش��ماره یک و دو ش��رکت
 پلی اکریل ایران یک ماه پیش به علت قطعی گاز به حالت نیمه تعطیل 
درآمده بود.وی با بیان این که مش��كل قطعی گاز این شرکت اکنون رفع 
شده است، اضافه کرد: واحد شماره دو اکریلیک حدود یک هفته است که 
راه اندازی شده و واحد ش��ماره یک نیز به زودی مشغول به تولید خواهد 
شد.قائم مقام شرکت پلی اکریل ایران تصریح کرد: برخی از مشكالت فنی 
به دلیل قدیمی بودن تجهیزات واحد شماره یک اکریلیک باعث تاخیر در 
راه اندازی این واحد شده بود.وی تعداد کارگران دو واحد اکریلیک شرکت 
پلی اکریل ایران را 500 نفر برشمرد و ادامه داد: واحد شماره دو اکریلیک 

با ظرفیت 50 درصدی در حال تولید است.

 قیمت برق از اول اسفند 
24 درصد ديگر گران شد

     وزیر نیرو از صدور مصوبه ای توس��ط دولت تدبیر و امید برای افزایش 
۲۴ درصدی قیمت برق از ابتدای اسفند ماه خبر داد و اعالم کرد: قبوض 
جدیدی که حاوی افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق اس��ت، فروردین ماه 

سال آینده در بین مشترکان خانگی توزیع خواهد شد.
حمید چیت چیان در خصوص آخرین تصمی��م گیری های دولت برای 
افزایش قیمت برق، اظهار داشت: براس��اس مصوبه دولت، قیمت برق از 

ابتدای اسفند ماه سال جاری ۲۴ درصد افزایش یافته است. 
وی اف��زود: با توجه ب��ه این که قبض های ب��رق هر یک م��اه و نیم صادر 
می شوند، بنابراین قیمت برق در قبوض س��ال 9۲ افزایش ۲۴ درصدی 
نخواهد داش��ت. وزیر نیرو تصریح کرد: این افزای��ش قیمت برق اعمال 
شده از طریق قبوض برق صادر شده در فروردین ماه سال آینده به دست 
مشترکان خانگی و تجاری خواهد رسید. وی بیان داشت: با توجه به مصوبه 
اخیر هیات دولت، قبوض  فروردین ماه مشترکان با اعمال افزایش قیمت 
صادر خواهد شد.چیت چیان تصریح کرد: این افزایش قیمت برق مطابق 

با مصوبه قانون بودجه سال جاری اعمال شده است.

  کسب  رتبه برتر 
مديريت دانش توسط شرکت فوالد 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای سومین سال پیاپی، رتبه برتر مدیریت 
سازمان دانشی کش��ور)MAKE( را به خود اختصاص داد و به مرحله 

نهایی ارزیابی سازمان های دانشی برتر آسیا راه یافت.
 مدیرعامل این ش��رکت گفت: ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با بیش از 
هفت میلیون تن تولید فوالدخام سهم 5۲ درصدی در تولید فوالد کشور 
دارد. بهرام سبحانی اضافه کرد: این شرکت ورود به عرصه دانش محوری 
 و ارزیابی دانش س��ازمان در کالس های جهانی را از بدو س��اخت و آغاز

بهره برداری در قالب قراردادهای مدون با شرکت های اروپایی که دانش 
فنی ساخت کارخانه های فوالدی را برعهده داشتند ، در دستور کار قرار 
داد و موفق شده با انتقال این دانش فنی امروز خود را به عنوان مادر دانش 
فنی تولید فوالد کشور معرفی کند. وی به نقش انتقال دانش فنی کارکنان 
مجرب و با دانش شرکت فوالد مبارکه اصفهان در به بهره برداری رساندن 
شرکت فوالد هرمزگان و ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا اشاره کرد 
و افزود: در شرایطی که شرکت های طرف قرارداد خارجی بنا به دالیلی 
از تكمیل طرح های یاد شده سر باز زدند، کارکنان فوالد مبارکه در همه 

سطوح بسیج شدند.

فرمانداران،اجرای فاز دوم هدفمندی 
يارانه ها را آسیب شناسی کنند

استاندار اصفهان بر ضرورت آسیب شناسی اجرای مرحله دوم هدفمندی 
یارانه ها جهت اجرای دقیق این طرح مهم اقتصادی توس��ط فرمانداران 

تاکید کرد.
 رسول زرگرپور در جلسه ای با فرمانداران استان که به منظور هماهنگی 
 برای اجرای دقیق و مطلوب مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تشكیل شد

  بر ض��رورت نظ��ارت، هماهنگ��ی، تش��كیل کمیت��ه ه��ای ذیربط و 
آسیب شناسی این طرح تاکید کرد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها واقعی 
کردن قیمت ها، حمایت از تولید و اش��تغال، حمایت از قشر آسیب پذیر 
و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم اس��ت و اگر طرح خوب اجرا شود و 
مردم شهیدپرور استان همكاری کنند کمترین مشكل را خواهیم داشت.

زرگرپور با اش��اره به افزایش مصرف حامل های انرژی در کش��ور گفت: 
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می توان��د مصرف حامل های انرژی 

را منطقی کند.

 احتمال افزايش
 قیمت میوه تا 10 درصد

 احداث روشنايی
 در بلوار شهید آوينی 

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان گفت: تا 15 روز آینده نمی توان 
قیمت مشخصی برای میوه عناون کرد و همچنان احتمال افزایش قیمت وجود 
دارد.نوروزعلی اسماعیلی اظهار داش��ت: قیمت میوه و سبزیجات با توجه به 
نزدیک بودن به ایام عید افزایش خواهد داش��ت و در حال حاضر نیز افزایش 
چشمگیری داشته است.وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلو سیب در 
بازار برابر با سه هزار و500 تومان، پرتقال یک هزار و 800 تا دو هزار 800 تومان 
اس��ت که البته این قیمت ها ثابت نبوده و همچنان احتمال افزایش آن وجود 
دارد.رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان تصریح کرد: قیمت موز نیز 
در بازار هر کیلو سه هزار و500 تا چهار هزار و 500 تومان بوده که تا شب عید 
احتمال افزایش 10 درص��دی آن وجود دارد.وی اضافه ک��رد: در حال حاضر 
هیچ گونه کمبودی در زمینه میوه در بازار وجود ندارد و به فراوان یافت می شود 

اما تا 15 روز دیگر نمی توان قیمت مشخصی برای میوه بیان کرد.

     مدیر امور برق جنوب ش��رق ش��رکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
عملیات اجرایی احداث و تامین روشنایی معابر بلوار شهید آوینی میدان شهید 
قوچانی و ورودی روستای دنارت در محدوده شهرداری منطقه 6 اصفهان آغاز 
گردید.سید محمد صالح با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: با توجه به تعریض 
خیابان آبشار سوم و احداث میدان شهید قوچانی توسط شهرداری منطقه 6 
روشنایی معابر در ۳ فاز در خیابان های آبشار سوم تا میدان شهید قوچانی و 
ورودی روستای دنارت با نصب 1۳0 اصله پایه روشنایی تلسكوپی و 6 هزارمتر 
کابل کشی فش��ار ضعیف به همراه تجهیزدوباب پس��ت زمینی و هوایی۲0 
کیلوولت در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: با توجه به این که این پروژه در 
مسیر رینگ سوم و چهارم ترافیكی شهر اصفهان واقع شده و در ورودی شرقی 
اصفهان از ورودی های باستانی این شهر و درمسیر تردد بسیاری از مسافران 

قرار گرفته، روشنایی و زیبایی خاصی را برای شهر به ارمغان می آورد. 

4
دالر 3020 تومان شد

بهای هر گرم طال در ایران با توجه به افزایش نرخ آن در بازارهای جهانی حدود 5۳0 تومان افزایش یافت. دیروز  بهای 
هر گرم طالی 18 عیار 9۷ هزار و 6۲۷ تومان ارزش گذاری شده است.قیمت سكه تمام نیز افزایش یافته است.قیمت 
دالر و یورو نیز در بازار روند افزایشی داشته است به طوری که هر دالر ۲۲ تومان و هر یورو 5۳ تومان گران شده است. 
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 پیش بینی قیمت خودرو پ��س از تصویب افزای��ش ۷1 درصدی 
قیمت حامل های انرژی در س��ال آینده  بس��یار سخت است این 
موضوع را حمیدرضا فوالدگر- نماین��ده مردم اصفهان در مجلس  
می گوید و معتقد است: بار روانی پیش بینی قیمت خودرو در سال 
آینده بدون تردی��د بیش از افزایش قیمت واقعی خودرو اس��ت. او 
البته افزایش قیمت خودرو در سال آینده را تایید می کند. فوالدگر  
همچنین پی��ش بینی می کند رک��ود حاکم بر بازار خودرو س��ال 
 آینده پایان می یابد و از خودروسازان می خواهد تا به فكر افزایش

 بهره وری خودروها باشند و دل به تسهیالت بانكی نبندند.
در ادامه با وی گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانیم .

افزاي�ش 71 درصد قیم�ت حامل ه�ای انرژی در ف�از دوم 
هدفمندی يارانه ها چه تاثیری بربازار خودرو در س�ال 93 

خواهد گذاشت؟
 در این زمینه نم��ی توان از ه��م اکنون تحلیل ک��رد چون عالوه 
بر قیمت س��وخت عواملی دیگری همچ��ون تورم س��الیانه، نرخ 
ارز،میزان تولید و واردات خودرو در تعیین قیمت خودرو نقش دارند. 
بنابراین نمی توان از هم اکنون تعیین کرد قیمت خودرو در س��ال 
 آینده افزایش می یابد یا خیر. ضمن ای��ن که بحث انرژی مصرفی

  کارخان��ه ه��ا مث��ل ب��رق نی��ز ب��ر قیم��ت خ��ودرو تاثی��ر 
دارد.

بااين مواردی که اشاره کرديد، بدون شک قیمت خودرو سال 

آينده افزايش پیدا خواهد کرد؟
قاعدتا باید این گونه باشد اما در این ش��رایط اگر ما پیش بینی ای 
در زمینه افزایش قیمت خودرو نداشته باشیم بهتراست. چون بار 
 روانی این پیش بینی بسیار بیشتر از افزایش قیمت خودروخواهد

 بود.
 ممکن اس�ت رکود حاکم بر بازار خودرو در ش�رايط کنونی

 به سال آينده هم تسری پیدا کند؟
بعید به نظر می رسد این رکود ادامه پیدا کند طبق پیش بینی ها 
احتمال این که  بازار خودرو سال آینده از این وضعیت بیرون بیاید 

بسیارزیاد است .
با افزایش قیمت بنزین بی شک مردم انتظار خودروهای با کیفیت 
را خواهند داشت در حالی که خودروهای پرتیراژ ایرانی هیچ کدام 
این گونه نیس��تند و بنابر آخرین گزارش ها کیفیت آن ها کاهش 

پیدا کرده است. 
در اين خصوص آيا مجلس برنامه ای دارد؟

ما تا کنون جلسات متعددی با خودروس��ازان در این زمینه برگزار 
کردیم که امید است نتیجه بخش باشد.

يعنی تا حاال نتیجه بخش نبوده است؟
چرا بوده ؛ اما قانون ارتقای کیفی خودرو باید به درستی اجرا شود. 
 متاس��فانه تا کنون همكاری در این زمینه بس��یار کم بوده است .

به عنوان مثال قرار بود خودروها بدون ایربگ شماره نشوند اما نیروی 

انتظامی این مورد را رعایت نمی کند و ماشین ها را بدون توجه به این 
موضوع شماره می کند.

پس نظارت مجلس کجاست؟
باید پذیرفت مجلس به تنهایی نمی تواند در این زمینه عمل کند 
 و نیاز به همكاری هم��ه ارگان ها دارد.اما قرار اس��ت پس از دو ماه 
مش��غله کاری در خصوص  بودجه نظارت مجل��س در این زمینه 

بیشتر شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان عدم پرداخت تسهیالت 
بانکی  دلیل اصلی کاهش خودرو در س�ال جاری بوده ،نظر 

شما در اين زمینه چیست؟
عمدتا ش��رکت های خودروسازی منابع ش��ان را از طریق سیستم 

بانكی تامی��ن می کردند که با 
سیاس��ت های انقباض��ی اخیر 
بانک ها در تامی��ن منابع برای 
تولید خودرو با مش��كل مواجه 
شده اند.همان طور که مسووالن 
شرکت های خودروسازی اعالم 
کردند تاکنون در س��ال جاری 
نتوانس��تند از تسهیالت بانكی 
استفاده کنند، این موضوع نیز 
به دلی��ل سیاس��ت های اخیر 
انقباضی بانک ها است که باعث 
ش��ده تولیدات خودرو کاهش 
یابد.به دنبال کاهش تسهیالت 
بانكی به خودرو س��ازان آن ها 
ق��ادر به عم��ل به یكس��ری از 
تعهداتشان نبوده و نتوانستند 
پرداخت ه��ای ب��ه موق��ع به 
قطعه سازان داش��ته باشند که 

این موضوع باعث ش��ده قطع��ات را به موقع تحوی��ل نگیرند، این 
عوامل زنجی��ره ای باعث کاهش تولیدات خودرو ش��ده اس��ت. از 
 این رو در این ش��رایط از خودروسازان درخواس��ت می کنم دل به
  تس��هیالت بانكی نبندند و ب��ه فكرافزایش به��ره وری خودروها

 باشند.
گفته می ش�ود يکی از داليل کاهش تولی�د خودرو تحريم 

بوده،نظر شما در اين زمینه چیست؟
اثرات تحریم در تولید خودرو بسیار کم بوده است، قطعات مكانیكی 
و صنعتی خودرو بیشتر در داخل کشور تولید می شود و تنها برخی 
از مواد اولیه و قطعات مربوط به سیستم ها کنترل اتوماتیک خودرو 
از خارج کشور وارد می شود از این رو به تعبیری تحریم ها در کاهش 
تولید خودرو اثرگذار نبوده اس��ت.در جمع بندی می توان گفت که 
درصد کمی از عوام��ل کاهش تولید خودرو به تقاضای مش��تری، 
واردات قطعات و ی��ا تحریم ها مرتبط اس��ت،عمده دلیل رخ دادن 
کاهش تولید عدم تامین منابع مالی از س��وی سیستم های بانكی 

به شمار می آید.

خطاب به خودروسازان 

فوالدگر:  به تسهیالت بانکی دل نبنديد

اعالم آمادگی 100 واحد صنفی امالکخودروسازان بهره وری را باال ببرند

10 هزار واحد مسکونی برای 
اسکان مسافران نوروزی

رییس اتحادیه مش��اوران امالك شهرستان اصفهان گفت: 
پیش بینی می شود برای نوروز 9۳ در اصفهان 10 هزار منزل 
مسكونی برای اسكان مسافران مهیا شود.رسول جهانگیری 
با اش��اره به این که اتحادیه امالك از ۲ ماه گذشته به دنبال 
تجهیز عوامل خود برای سامان دهی مسافران نوروزی است، 
اظهار داشت: در این مدت اتحادیه امالك دفاتری را که مایل 
به ساماندهی اسكان مسافران نوروزی هستند را شناسایی و 
با همكاری ستاد تسهیل سفرهای نوروزی نسبت به آموزش 
آن ها اقدام می کنند.وی با بیان این که س��ال های گذشته 
حدود 100 واحد صنفی برای ساماندهی مسافران نوروزی در 
ایام نوروز اعالم آمادگی کردند، افزود: تاکنون ۷0 واحد صنفی 
برای سامان دهی مسافران نوروزی در اصفهان اعالم آمادگی 
کرده اند. رییس اتحادیه مشاوران امالك شهرستان اصفهان 
با اشاره به این که واحدهای صنفی امالك از ۲5 اسفند ماه تا 
15 فروردین سال آینده به طور موقت پروانه فعالیت دریافت 
خواهند کرد، بیان داش��ت: نیروهای فع��ال در این واحدها 
 با جلیق��ه، کاله و آرم مخصوص اتحادیه امالك نس��بت به

 س��امان دهی مس��افران اقدام می کنند. وی تصریح کرد: 
خوش��بختانه طی چند س��ال گذش��ته با اجرای این طرح 
امكانات رفاهی منازل مسكونی برای اسكان مسافران بیشتر 
ش��ده اس��ت. جهانگیری در خصوص قیمت گذاری اجاره 
منازل مسكونی در نوروز 9۳ به مسافران، تاکید کرد: تجربه 
 ثابت کرده زمانی که بحث قیمت گذاری در هر بخشی مطرح

می شود احتمال افزایش رانت نیز شدت می گیرد. وی افزود: 
مس��افران به طور معمول با در نظر گرفتن هزینه هتل ها و 
مهمان پذیرها و با توجه به میزان هزینه ای که برای سفرش 
خواهد کرد نسبت به اجاره منازل مسكونی با قیمت توافقی و 
با نظارت اتحادیه اقدام خواهد کرد. رییس اتحادیه مشاوران 
امالك شهرستان اصفهان بیان داشت: در این ایام 15 گروه 
بازرسی اتحادیه امالك بر عملكرد واحدهای صنفی در اجاره 

منازل مسكونی به مسافران نظارت خواهند کرد. 
وی با اش��اره به این ک��ه نیروه��ای اتحادیه ام��الك برای 
اجاره منازل مس��كونی به مس��افران نوروزی در 1۲ منطقه 
 ورودی شهر مستقر خواهند شد، بیان داشت: البته اولویت
  س��امان ده��ی مس��افران پ��ر ش��دن ظرفیت هت��ل ها و

مهمان پذیرهااست و بعد بنا به تمایل مسافران، آن ها را به 
سمت اجاره منازل مسكونی برای اسكان هدایت می کنیم. 

اتحاديه؟

در جمع بندی می توان 
گفت که درصد کمی از 

 عوامل کاهش
 تولید خودرو به 
تقاضای مشتری

واردات قطعات و 
يا تحريم ها مرتبط 

است،عمده دلیل
 رخ دادن کاهش تولید 
عدم تامین منابع مالی 
از سوی سیستم های 
بانکی به شمار می آيد

 در همایش هم اندیش��ي روس��ا و کارشناس��ان واحدهاي اندازه 
گیري ش��رکت هاي گاز اس��تاني کش��ور که به میزباني  شرکت 
 گاز اس��تان اصفهان برگ��زار ش��د مانیتورینگ 1۴ه��زار کنتور

 ایستگاه هاي گازرساني در دستور کار قرار گرفت.در این همایش 
معاون مهندس��ي  و بهره برداري مدیریت گازرس��اني کش��ور با 
 تاکید بر این که گاز باید با حداقل پرت و خطا ي اندازه گیري  در 
شبكه هاي مصرف  توزیع شود اظهار داشت: دقت در اندازه گیري 
در واقع رعایت حق��وق مصرف کنندگان، حفاظ��ت ازمنابع ملی 
و سرمایه های انس��انی است.مهندس ش��یخ بهائي گفت:  ماباید  
با اس��تفاده از آخرین تكنولوژي ه��ا و بومي س��ازي دانش هاي 
نوین همواره به س��ویي حرکت کنیم که  خطاي اندازه گیري  به 
حداقل ممكن برس��د.وي اس��تفاده ازکنتورهای آ لتراسونیک را 
یكي از دستاوردهاي  نوین وش��گفت آور  در جهت کاهش بسیار 
زیاد خطاهاي اندازه گیري درایستگاه های C.G.S  عنوان کرد و 
افزود: با استفاده از این تجهیزات پیش بیني شده 1۴هزار ایستگاه  
موجود در کشور مانیتورینگ مي ش��وند.مهندس شیخ بهایي با 
تاکید برگسترش تعامل  وهمكاري هاي شرکت هاي گاز استاني با 
شرکت ملي گاز ایران بیان داشت:  با توجه به این که در نظر است 
پروژه بزرگ  مانیتورینگ 1۴هزار ایستگاهS  C.G.  در هفت منطقه 
کشور اجرا شود  ش��رکت هاي گاز استاني باید درعملیات اجرایی  
و برون س��پاري  این امر دقت نظر زیادی داشته باشند.در بخش 
دیگری از این همایش مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بیان 
داشت: دقت در اندازه گیری  فشار و جریان توزیع گاز همواره یكی 
از دغدغه های مهم شرکت های گاز استانی بوده و به نظر می رسد 
برگزاری این نشست های تخصصی جهت استفاده  از دستگاه های 
پیشرفته  التراسونیک بتواند راهگشا باشد.مهندس سعید مومنی 
گزارش مختصری از عملكرد شرکت گاز استان اصفهان ارایه داد و 
گفت:سابقه بهره برداری از گاز طبیعی در این استان به سال های 
قبل انقالب و 1۳۴8 برمی گردد  و تا کنون  بیش از 99/5 درصد از 
جمعیت شهری و روستایی استان تحت پوشش گاز قرار گرفته اند.

وی با اش��اره به این که 6/5درصد از مس��احت  وجمعیت کشور 
 دراس��تان اصفهان واقع ش��ده است بیان داش��ت: در حال حاضر

بیش از10 درصد از فروش گاز کل کش��ور8/8درصد مشترکین 
8/۳درصد انش��عابات، 8/1درصدشبكه هاي گازرس��اني ، 10/6 
درصد ش��هرها و8درصد روستاهای گازرسانی ش��ده کل کشور 
مربوط به این استان پهناور می باشد.مهندس مومنی اضافه کرد: 
عملكرد ش��رکت گاز اس��تان اصفهان در یازده ماه گذشته روند 
 مطلوبی داش��ته  و ما توانس��تیم با نصب ۲۴هزار انشعاب جدید،

9۳0 کیلومتر شبكه گذاری،۷5هزار اش��تراك پذیری  و۷۲ هزار 
 مصرف کننده جدید ،ش��مار مش��ترکین را به بیش از 1میلیون 
و ۴85 هزار مش��ترك برس��انیم.مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
 اصفهان افزود: هم اکنون ۷ واحد صنعتی ابرمصرف ، بیش از 6هزار

 و ۳00 واح��د صنعتی و1۴8 جایگاه CNG  در س��طح اس��تان 
اصفهان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند..مهندس مومنی 
تعداد ایستگاه های اندازه گیری  استان اصفهان را۳۳۳  ایستگاه 
TBS،  10۳ ایس��تگاه CGS/TBS و  ۷6 ایستگاه CGS عنوان 
کرد و گفت: ۲9 ایس��تگاه  CGS/TBS  از گذش��ته به سیستم 
دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز ایران متصل شده و هم اکنون  نیز 
5 ایستگاه ابر مصرف صنعتی به کنتورهای التراسونیک  تجهیز  و 
برای ۲۴ ایستگاه نیز اقدام شده است. در ادامه مدیرعامل شرکت 
گاز استان همدان به عنوان مجری هماهنگی، بررسی اولیه و خرید 
کنتورهای الترا سونیک گفت: تجهیزات  موجود در شرکت های 
گاز استانی باید بر اساس آخرین دستاوردها و استانداردهای روز 
دنیا باشند و کنتورهای  الترا سونیک به این دلیل که همه مزایایی 
که برای  سایر دستگاه های اندازه گیری قابل ذکر است را یک جا 
 دارند از لحاظ رشد مصرف درچند سال گذشته پیشرفت زیادی  
 داش��ته اند.مهن��دس محم��دی  افزود: ب��ه طورکل��ی از مزایای 
جریان سنج های التراسونیک می توان به موارد دقت کاری بسیار 
باال، نداشتن قطعه متحرك و نداشتن افت فشار سیال اشاره کرد 
که این مزایا از نظر اقتصادی بسیاراهمیت دارند.وی با اشاره به این 
که دو روش اصلی عبوری و داپلر برای اندازه گیری جریان سیال 
با استفاده از امواج التراسونیک وجود دارد اضافه کرد: با استفاده از 
این دستگاه ها جریان های عبوری بیش��تری برای گازهای تمیز 

استفاده می شود .

رییس اتحادیه کش��وری با اع��الم نرخ پایه ۲۲ نوع خش��كبار در 
آس��تانه س��ال نو، به مردم توصیه کرد با توجه به افزایش عرضه و 
تقاضا در روز های پایانی سال، مردم خرید خود را به روز های آخر 

موکول نكنند.
علیرضا ارزان��ی ، در مورد وضعیت بازار خری��د و فروش آجیل در 
آستانه عید نوروز اظهار داشت: تصور می کردیم امسال نیز همانند 
سال گذش��ته وضعیت خرید و فروش بازار مناسب نباشد ولی از 
پنج شنبه گذشته و به خصوص از دیروز رونق به بازار برگشته و دلیل 
آن نیز قیمت های مناسب آجیل نسبت به سال گذشته و تناسب 

آن با درآمد مردم است.
وی با بیان این که امیدواریم خرید و رونق بازار تا ش��ب عید ادامه 
 داش��ته باش��د، ادامه داد: در حال حاضر قیمت آجیل متوس��ط 
۳0 هزار تومان است که حتی در برخی شهرستان ها در بازدید هایی 
که انجام داده ایم شاهد فروش آجیل با قیمت 15 هزار تومان نیز 
بودیم. البته دلیل قیمت های مناسب آجیل در سال جاری رکود 
 سال گذشته بازار و قیمت های متعادل آجیل مصرفی قشر متوسط 

جامعه است.
رییس اتحادیه خش��كبار با بیان این که روند خرید و فروش بازار 
 بهتر از س��ال گذشته اس��ت و پیش  بینی می ش��ود مردم سفره

 پر آجیلی داشته باشند، گفت: توصیه ای که به مردم دارم این است 
که خرید آجیل را به روز های پایانی سال موکول نكنند زیرا طبق 
روال همیش��گی و با توجه به این که قیم�ت ها تابع عرضه وتقاضا 
اس��ت، نرخ آجیل در روز های پایانی افزایش حدود 10 درصدی 
پیدا می کند.ارزانی تصریح کرد: به دلیل این که سال گذشته مردم 
از خرید آجیل خودداری کردند بار آجیل روی دست فروشندگان 
ماند، برای همین امسال با احتیاط بیشتری اقدام به عرضه کردند، 
بنابراین مردم سعی کنند خرید خود را به روز های پایانی موکول 

نكنند تا با نرخ های مناسب تری نیاز خود را تهیه کنند.
وی در پایان با اشاره به این که سایت http://nutsnews.ir/  نیز 
از ۲۲ بهمن ماه به عنوان س��ایت تحلیلی صنعت خشكبار کشور 
راه اندازی ش��ده اس��ت، قیمت پایه برخی از مهمترین خشكبار 

مصرفی مردم در ایام نوروز را اعالم کرد که به این شرح است.

همايش هم انديشي واحدهاي اندازه گیري شرکت هاي گاز استاني

مانیتورينگ 14هزار ايستگاه گازرسانی کشور
ريیس اتحاديه کشوری اعالم کرد

قیمت پايه 22 نوع خشکبار در آستانه شب عید
قیمت محصول شماره

10 الی 14 هزار تومان کشمش سبز درجه يک 1

42 الی 52 هزار تومان پسته اکبری 2

40 تا 50 هزار تومان پسته احمد آقايی 3

35 الی 42 هزار تومان پسته فندوقی 4

38 الی 50 هزار تومان مغز بادام درختی 5

17 الی 24 هزار تومان فندوق 6

30 الی38 هزار تومان بادام پوست کاغذی)منقا( 7

8 هزار الی 9500 تومان نخودچی دو آتیشه گل 8

7 الی 8 هزار تومان نخودچی ممتاز 9

15 الی 22 هزار تومان تخمه ژاپنی 10

18 الی 24 هزار تومان تخمه کدو مشهدی 11

18 الی 24 هزار تومان تخمه کدو گوشتی 12

5 هزار الی 6500 تومان سويای آجیلی 13

12 الی 18 هزار تومان کدوی مرمر چینی 14

7 الی 9 هزار تومان بادام زمینی کپسولی 15

10هزارو500الی14هزار و 500 بادام زمینی درشت  16

12 الی 18 هزار تومان تخمه آفتابگردان شمشیری 17

12 الی 18 هزار تومان تخمه محبوبی 18

25 الی 35 هزار تومان آجیل متوسط 19

47 الی 60 هزار تومان آجیل لوکس 20

47 الی 68 هزار تومان مغز گردو 21

13 الی 30 هزار تومان گردو با پوست 22



یادداشت

کتاب»کوچه های کمین« از سروده های حسن قریبی شاعر کاشانی که به زبان سیریلیک در تاجیکستان 
چاپ شده است، در فرهنگ سرای مهر کاشان رونمایی ش��د.  این کتاب در قالب غزل با 163 صفحه در 

ادامه سلسله نشست های شب شاعر در آیینی رونمایی شد. 
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کتاب کوچه های کمین اثر شاعر کاشانی رونمایی شد
هفتیادداشت

 فروش اینترنتی انیمیشن
 »پیام راشل کوری 2« آغاز می شود

ف��روش اینترنت��ی انیمیش��ن کوت��اه
»پیام راش��ل کوری 2« ب��ه کارگردانی 
 فرهاد عظیما برگزیده جش��نواره فیلم

 عم��ار و کارگ��ردان انیمیش��ن نب��رد 
 خلی��ج ف��ارس از طریق س��ایت کوثر 
kosar3D.com  از فرداآغاز می شود  

 و قرار است به مدت نامحدود ادامه داشته
باشد. 

»انارهای نارس« کوتاه شد
فیلم »انارهای نارس« ساخته مجیدرضا 
مصطفوی ب��رای اکران عموم��ی کوتاه 

می شود.
مجیدرضا مصطف��وی درب��اره آخرین 
وضعی��ت فیل��م »اناره��ای ن��ارس« 
گفت: در نظ��ر دارم ح��دود 10 دقیقه 
از این فیل��م را کوتاه کن��م و این روزها 
مش��غول ای��ن بخ��ش از کار هس��تم.

به گفته وی، هن��وز پخش کننده داخل��ی فیلم برای تعیی��ن زمان و 
 نحوه اکران مش��خص نش��ده ولی پخ��ش بین المللی فیل��م برعهده

 محمد اطبایی است.
کارگردان »انارهای نارس« با اش��اره به حضورش در جش��نواره فیلم 
فجر در دو بخش س��ودای س��یمرغ و نگاه نو بیان کرد: فیلم در بخش 
سودای س��یمرغ نامزد دریافت چندین جایزه شد اما در بخش نگاه نو 
اتفاق خاصی برای آن نیفتاد. البته من به این بخش نقد داشتم اما چون 
برخی فضای نقد را در جشنواره مس��موم کرده بودند و من هم روحیه 
 مظلوم نمایی و همچنین پرخاشگری ندارم به این فضای مخرب دامن

 نزدم.

میشل اوباما برای اولین بار جلوی 
دوربین یک سریال تلویزیونی رفت

میشل اوباما بانوی اول امریکا با حضور در 
یک سریال تلویزیونی برای اولین بار در 
برابر دوربین یک مجموع��ه تلویزیونی 
ظاهر ش��د.  شبکه ان بی س��ی روز پنج 
ش��نبه اعالم کرد که بان��وی اول ایاالت 
متحده در قس��مت پایان��ی این فصل از 
س��ریال »پارک ها و وس��ایل تفریحی«  
ظاهر خواهد ش��د. اپیزود یک س��اعته 
پایانی فصل شش��م این سریال روز پنج شنبه بیس��ت و چهارم آوریل 

)اواخر فروردین( پخش خواهد شد.

ایجاد رشته هتلداری و مدیریت 
گردشگری در هنرستان های نطنز

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری نطنز گفت: در نظر 
داریم تا در برنامه بلند م��دت در حوزه 
گردشگری، رشته هتلداری و مدیریت 
گردشگری را در یکی از هنرستان های 

نطنز راه اندازی کنیم.
حس��ین یزدانمهر اظهار داشت: در نظر 
داریم تا با برنامه ریزی و رایزنی با آموزش 
و پرورش، رش��ته های هتلداری، مدیریت گردشگری و زبان انگلیسی 
مرتبط با گردش��گری را در یکی از هنرستان های نطنز، در برنامه بلند 

مدت حوزه گردشگری اجرایی کنیم.
وی افزود: برنامه ریزی و مذاکره با دانش��گاه های موجود در شهرستان 
برای ایجاد رش��ته گردش��گری و برنامه ریزی توریس��م، ایجاد دفاتر 
راهنمایان گردشگری درنقاط ورودی مسافر به شهرستان و ایستگاه های 
راه آهن و فرودگاه های نزدیک برخی دیگ��ر از برنامه های میان مدت 

حوزه گردشگری است.

مرمت پیکره های شاهزادگان قاجار 
در باغ فین کاشان

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کاشان از مرمت قسمتی از 
نفاش��ی ها و تزیینات کوشک قاجار باغ 

فین کاشان خبر داد.
 مهران س��رمدیان این مرمت را ش��امل 
پاک س��ازی، تثبیت، استحکام بخشی 
و موزون س��ازی رنگ��ی چه��ار پیکره 
شاهزادگان قاجار دانس��ت که در مدت 
پنج ماه اجرا شده است.وی گفت: این نقاشی ها نوعی پیکره نگاری زیبا 

و نفیس از مکتب زند و قاجار بوده که خوشبختانه سالم مانده است.
سرمدیان تصریح کرد: نقاشی های کوشک قاجار باغ فین مجموعه ای 
از تزیینات دیوارنگاری منحصر به فرد کاش��ان است که شامل نقوش 
تزیینی و تصویری اس��ت که تصاویر آن الهام گرفته از داس��تان های 
خمسه نظامی، داس��تان های عامیانه، نخجیرگاه شاهزادگان قاجار و 
پیکره فتحعلیشاه در حال شکار اس��ت که از سه شیوه آبرنگ، تمیرا و 

طالچسبانی استفاده شده است.

 برگزاری هفته 
فرهنگی هنری اشراق 

 تب خوانندگی
 در »شوک«

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان از برگزاری هفته فرهنگی 
هنری اشراق در اصفهان خبرداد. حجت االسالم و المسلمین » محمد قطبی 
اظهارداشت: هفته فرهنگی هنری اشراق از 17 اسفند با برگزاری نمایشگاه های 

تجسمی، خوشنویسی، عکس و نقاشی آغاز می شود.
وی همچنین برگزاری شب شعر با حضور طالب شاعر، پخش فیلم های برگزیده 
جشنواره فیلم اشراق و نشست های تخصصی را از دیگر برنامه های هفته اشراق 

در اصفهان بیان کرد.
 مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: این هفته فرهنگی به 
همت مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسالمی و با همکاری اداره کل فرهنگ 
وارشاد اسالمی اس��تان اصفهان در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان 

برگزار می شود.

سومین قس��مت »ش��وک« با موضوع تب خوانندگی روز سه شنبه روی آنتن 
 ش��بکه س��ه می رود.برنامه »ش��وک« با موضوع تب خوانندگی روز سه شنبه 

13 اسفند ساعت 23:1۵ از شبکه سه سیما پخش می شود. 
این برنامه سومین قسمت از مجموعه مستند »شوک« با موضوع تب خوانندگی 
است. تکرار این قسمت روز جمعه 16 اسفندماه ساعت 1۵:20روی آنتن شبکه 
سه می رود. مجموعه مستند »شوک« به تهیه کنندگی شهرام شکیبی به موضوع 
سودای شهرت و خوانندگی می پردازد و رویدادهای حاشیه ای حوزه موسیقی، 

شعر، ترانه و خوانندگی را مورد بررسی قرار می دهد. 
و  آس��یب ها  و  خوانندگ��ی  ب��ه  افراط��ی  عالقه ه��ای  همچنی��ن 
 کالهبرداری های��ی را که در ای��ن بخش ص��ورت می گیرد م��ورد توجه قرار

 داده است.

سینمای  ایران

بازیگر زن سینما و تلویزیون ایران با بیان این که با آمدن دکتر روحانی حس امید در هنرمندان و مردم ایجاد شده 
است، گفت: این روحیه امید سرمایه بزرگ مسووالن برای پیشرفت کشور و ساختن زندگی بهتر برای مردم است.

 فاطمه گودرزی افزود: رییس جمهوری آمدن را با لبخند و حرکت های آزادمنش��انه آغاز کرد و س��بب تقویت 
امید در مردم شد.

گودرزی که برای داوری دومین جش��نواره سراس��ری فیلم کوتاه تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی در 
اصفهان حضور دارد، گفت: این جشنواره برای کشور مهم است و مسووالن جشنواره نیز با شور و اشتیاق فراوان 

آن را برگزار می کنند.
 ای��ن بازیگ��ر س��ینما اف��زود: ت��وان و ش��ور و ش��وق جوان��ان ایران��ی در فیل��م س��ازی زی��اد اس��ت و باید 

قدر آنان را دانست.
وی در ب��اره فیلم کوتاه اظهارداش��ت: محدودیت زمان در فیلم کوت��اه باعث ایجاد خالقیت بیش��تر و ارایه کار 

هنرمندانه می شود.
وی تصریح کرد: برای س��اخت فیلم تولید ملی در سراسر کش��ور می توان فعال تر عمل کرد و با توجه به وجود 

امکانات و عالقه هنرمندان، مسووالن شهرهای کش��ور نیز باید به هنرمندان هر چند به مقدار کم برای ساخت 
فیلم کمک کنند.

وی با بی��ان این ک��ه فقط اع��الم برگ��زاری جش��نواره مهم نیس��ت، اف��زود: بای��د فیل��م هایی تولی��د ملی 
 هنرمندانه و با س��لیقه باش��د و همه جوانب برای تولید فیل��م در نظر گرفته ش��ود تا مورد توجه بیش��تر قرار

گیرد.
وی با اشاره به کیفیت فیلم های این جشنواره گفت: امیدوارم در سال های آینده جشنواره رشد بیشتری کند و 

به یک جشنواره بزرگ تبدیل شود.
ای��ن بازیگ��ر س��ینما ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش تحقی��ق و پژوه��ش در س��اخت فیل��م گف��ت: تحقی��ق باعث 
 م��ی ش��ود فیل��م از س��اختار بهت��ر و هنرمندان��ه ت��ری برخ��وردار ش��ود و مخاط��ب بیش��تری را 

در برگیرد.
دومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از 20 تا 23 اسفند در اصفهان 

برگزار می شود.

بازیگر سینما: 
شوق جوانان ایرانی در فیلم سازی راباید قدر بدانیم 

اقتصاد هنر

آغاز عملیات احداث شهرک 
صنایع دستی و گردشگری 

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: براساس برنامه ریزی انجام 
گرفته، عملیات احداث شهرک صنایع دستی و گردشگری 
شهرضا در آینده نزدیک آغاز می شود.سید رضا عقدایی اظهار 
داشت: تقویت زیرساخت های گردشگری و صنایع دستی به 
عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی کشور مطرح 
است و ش��هرضا به لحاظ برخورداری از موقعیت جغرافیایی 
مطلوب،وجود هنرمندان برجسته در حوزه صنایع دستی و 
برخورداری از اماکن مذهبی،تفریحی ظرفیت سرمایه گذاری 
کالن در این حوزه را دارد.وی بیان داشت: در دوران گذشته با 
وجود تدوین سیاست های کالن در حوزه گردشگری شاهد 
ایجاد تحوالت ساختاری در حوزه صنایع دستی وگردشگری 
در س��طح شهرس��تان نبوده ایم و به طور مثال اجرای طرح 
احداث هتل در شهرضا از سوی بخش خصوصی به دلیل عدم 
حمایت های الزم تاکنون به طول انجامیده اس��ت.فرماندار 
شهرضا با اش��اره به این که کم توجهی به حوزه هنر و صنایع 
دستی زمینه نابودی این سرمایه های بزرگ را مهیا می کند، 
افزود:وضعیت کنونی هنر سفالگری در شهرضا مصداق این 
حقیقت ناگوار است و بر همین اساس مصمم به آغاز عملیات 
اجرایی شهرک صنایع دستی و گردشگری شهرضا در آینده 
نزدیک هستیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح 
اهمیت بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در حوزه های مختلف گفت: توس��عه چش��مگیر  
بخش صنعت در شهرضا به عنوان یکی از مهمترین الگوهای 
حمایت از بخش خصوصی مطرح اس��ت و من در نخستین 
جلسه شورای اداری بر لزوم پرهیز مدیران ادارات از هرگونه 
کارشکنی و مشکل آفرینی برای سرمایه گذاران تاکید کردم.

عقدایی با اشاره به این که ایجاد اشتغال پایدار به عنوان یکی از 
مهمترین دغدغه های کنونی مردم شهرضا مطرح است ،افزود: 
مجموعه مسووالن و مدیران شهرستان باید در زمینه جذب 
سرمایه های بخش خصوصی به شکلی عمل کنند که شهرضا 
به یک الگوی موفق ملی در این حوزه تبدیل شود.وی با اشاره 
به این که سامان دهی وضعیت ترافیکی درون شهری شهرضا 
با حمایت و تعامل مجموعه مردم ومسووالن میسر می شود، 
افزود: به لحاظ محدودیت های منابع مالی مدیریت شهری 
شهرضا امکان تعریض خیابان های اصلی شهر وجود ندارد و 
از سوی دیگر احداث خیابان های همسو با نقاط اصلی شهر 
در زمان کوتاه میسر نیست و بر همین اساس انتظار می رود تا 
پایان سال جاری شاهد تدوین سیاست های اساسی در حوزه 

مسایل ترافیکی درون شهری  باشیم.

چهره ماندگار فلسفه ایران گفت: از نخستین حس هایی که این 
روزها به انسان دست می دهد، این است که دیواری نامرئی یا 
حتی مرئی بین او و طبیعت کشیده شده است و زندگی دیگر 
جنبه طبیعی ندارد، حتی سالمتی انسان هم در معرض خطر 

است.
 کریم مجتهدی چهره ماندگار فلسفه در گفت وگو با فارس به 
مناسبت نزدیک ش��دن به بهار طبیعت اظهار داشت: طبیعت 
در تمام زبان ها بر معانی متعددی داللت دارد با تامل در مفهوم 
آن به نظر می رسد که یکی از مسایل مربوط به آن نظم است، 
ش��اید در قدیم در اثر دقت در طلوع و غروب خورشید و هالل 
ماه در آس��مان تغییر فصول و ... انسان به مرور موفق به کشف 

نظم حاکم بر آن شده است.
وی در ادامه افزود:  طبیعت به زبان یونانی »فوسیکا)ریشه لغت 
فیزیک(« نامیده می شود و به معنای رشد و نمو است، این رشد 
با نظم و ترتیب خاصی انجام می ش��ود و نخس��تین متفکران 
یونانی وارث س��نت های کهن اس��طوره ها و باورهای ابتدایی 
درباره آن هس��تند و عالم هس��تی را با عنوان »کاس��موس« 

معرفی کردند.
مجتهدی با اشاره به این که به مرور از لحاظ تاریخی با پیدایش 
نظام های فکری توحیدی از اعتبار س��نت های فکری یونانی 
کاس��ته ش��د، افزود: اگر طبیعت را مخلوق بدانیم دیگر الزاما 

جنبه نس��بی پیدا نخواهد کرد و منشا هیچ نوع ارزش مطلقی 
نخواهد بود.

این چهره ماندگار فلسفه با بیان این  که در سنت های توحیدی 
طبیعت به خ��ودی خود منش��ا خی��ر و برکت اس��ت، اظهار 
داشت: در س��نت انبیا رس��تگاری انس��ان از طبیعت موجود 
ناشی نمی شود و س��عادت او صرفااخروی نیس��ت. انسان در 
عی��ن طبیعی بودن س��احت ف��وق طبیعی ه��م دارد، پس از 
مدتی دیگ��ر طبیعت به عن��وان »کاس��موس« یونانی مطرح 
نبود بلک��ه یک عال��م نامتناه��ی در نظر گرفته می ش��ود که 
 در مورد آن اصط��الح التی��ن )univers( کیه��ان و جهان 

مطرح است.
 وی با اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه طبیعت ی��ک حرک��ت مضاعف
  دارد و مدام رش��د و نمو می کند و دارای تغییر اس��ت، افزود:
  این ها تج��دد طبیع��ت و تغیی��ر عال��م را برای ما مجس��م

  می کن��د، وقتی می گویی��م عال��م طبیعی نظر ما این اس��ت 
 که هم��ه چی��ز تغیی��ر و رش��د و نم��و می کند و س��یرورت

 دارد.
چهره ماندگار فلس��فه ایران با تاکید براین که براساس زمینه 
تاریخی در یونان نخس��تین مرحله طبیعت آشوب و تغییر آن 
است، افزود: پس از این آشفتگی یک نظم طبیعی بر طبیعت 
حاکم می شود، طبیعت خود را آرایش و تجدید می کند و زنده 

و دوباره از نو آرایش می شود.
وی در ادامه اف��زود:  علتی که در این تغییر طبیعت و س��پس 
 آراستگی آن اس��ت مطابق س��نت های قدیم براساس دالیل

 چهار گانه ارس��طو نخس��ت مادی )وجود خاک رس برای به 
وجود آمدن ک��وزه(، دوم علت فاعلی )کوزه گر(، س��وم علت 
ص��وری )کوزه ب��ودن( و در نهایت عل��ت غائی )چ��را کوزه را 
می سازیم؟( تعریف می ش��ود، اما در تاریخ فرهنگ ملل دیگر 
برای ما دالیل ارسطویی قابل فهم نیست بلکه در عصر جدید 
 از دوره تجدی��د حی��ات فرهنگی ب��ه بعد این عل��ت غائی در

 تبیین ه��ای عل��ی کن��ار 
گذاشته می شود. علیت به 
صورت رابطه ای به صورت 
دو پدیدار در نظ��ر گرفته 

می شود.
وی با اش��اره به این که در 
همین جاس��ت که مفهوم 
UNIVERS( معن��ی  (
پیدا می کند، اظهار داشت: 
ای��ن مفه��وم هم��ان یک 
ش��کل ب��ودن پدیدارهای 
طبیع��ت اس��ت ای��ن جا 
می توانیم مطمئن باش��یم 
ک��ه در طبیع��ت هم��ان 
رابطه برقرار ش��ده و جهان 
یکپارچه ش��ده است. خود 
 نوروز تجدد طبیعت است 

 هم��ان فوس��یکا ک��ه دای��م در حرک��ت اس��ت و خل��ق 
می کند.

مجتهدی در ادامه توضی��ح داد:  در عصر جدید دانش��مندان 
ضمن این که تالش می کنن��د هرچه بیش��تر قوانین ریاضی 
جهان طبیعی را کش��ف کنن��د در عین ح��ال اطالعات خود 
را بر آن اعم��ال می کنند صنعت یکی از ممی��زات علم جدید 
اس��ت که به نحوی نه فقط تابعیت انس��ان از طبیعت را نشان 
نمی دهد بلکه برعکس تفوق مابعدالطبیعی انسان را نسبت به 

آن مشخص می کند.
 در اغلب جوامع امروز چه صنعتی پیشرفته و چه مصرف کننده 
یکی از نخستین احساس��اتی که به شخص دست می دهد این 
اس��ت که انگار دیواری نامرئی یا حتی مرئی بین او و طبیعت 
کشیده ش��ده و نه تنها زندگی دیگر جنبه طبیعی ندارد بلکه 
 خود انسان و س��المتش نیز دچار مشکل ش��ده و در معرض 

خطر است.
وی با بیان این که منش��ا آلودگی ها فقط خارجی نیست بلکه 
درونی نیز هس��ت، توضیح داد: بدون ش��ک یک بار دیگر خدا 
آدمی زاد را از بهش��ت با صف��ا و امن خود طرد ک��رده و بیرون 

رانده است.

نظر اساتید فلسفه درباره  ارتباط فلسفه و طبیعت

 منشاآلودگی ها  درونی نیز هست

میان انسان و طبیعت دیوار کشیده ایم

کارگردان، نمای��ش نویس و اس��تاد تئاتر کش��ور، هنرمندان 
ایرانی را دلسوز این مملکت دانس��ت و گفت: سختگیری ها در 
 بازبینی و سانسور در آثار هنری، روح هنرمندان تئاتر را سوهان 

می کشد.
  علیرض��ا کوش��ک جالل��ی هن��گام کارگردان��ی نمای��ش 

»پس��تچی پابلو نرودا« در جمع خبرنگاران در کاش��ان افزود: 
 اختالف در م��وارد ناچیز هنرمندان را به حاش��یه م��ی راند و
 آن ه��ا دیگرنم��ی توانند ب��ا آرمش خاط��ر به رس��الت اصلی
  خود یعنی خل��ق آثار زیب��ای هنری ب��رای جامعه مش��غول

 باشند.

وی در ادامه اظهار داشت: بس��یار خوشحالم که وزیر فرهنگ و 
ارشاد دولت تدبیر و امید به موضوع سانس��ور وارد شده است و 
امیدوارم با عملی شدن این سیاست ها، دو کتابی که با موضوع 
 تئاتر پس از چندین سال تالیف و ترجمه شده است، مجوز انتشار

 بگیرد.
 کوشک جاللی در مورد مش��کالت پیش روی تئاتر ایران گفت: 
 نبود یک برنام��ه ریزی دراز م��دت وهدف دار، کمبود س��الن

 نمایش، بودجه اندک و کمبود اس��اتیدی که ق��ادر به آموزش 
عملی تئاتر باشند در روند رش��د و رونق هنر نمایش ایران خلل 

ایجاد کرده است.
 عض��و اتحادی��ه کارگردان��ان تئات��ر آلم��ان ب��ا اش��اره 
 به این که دانش��گاه های ایران تنه��ا به مباحث تئ��وری تئاتر

 می پردازند، تصریح کرد: در هیچ جایی از دنیا دانشگاه هنرپیشه 
 و کارگردان تئاتر را به وجود نمی آورد، بلکه کالس و کارگاه های

 آموزش عملی این وظیفه مهم را برعهده دارند.
 کارگردان تئاتر»خدای کشتار« خاطرنشان کرد: یکی از راه های

 رش��د تئاتر در ایران تمرکز زدایی  این هنر اس��ت ت��ا به دیگر 
شهرستان های کشور نیز توجه شود.

این پیشکس��وت تئاتر کش��ور در ادامه افزود: چند س��ال قبل 
صحبتی با مس��ووالن مرکز هنرهای نمایش ای��ران در زمینه 
توجه به آموزش هنرمندان تئاتر شهرس��تانی داشتم که آن ها 

این مساله را جدی نگرفتند. کوش��ک جاللی ادامه داد: فعالیت 
و آموزش در شهرستان ها را شروع کرده ام و پس از اجرای یک 

نمایش در تبریز برای بار دوم به کاشان آمده ام .
 وی تصریح ک��رد: در تبریز نمای��ش »رابینس��ون و کروزوئه«
  را روی صحنه بردم که توانس��ت عالوه بر حضور در جش��نواره
  فجر ب��رای اجرا ب��ه کش��ورهای ترکی��ه وآلمان ه��م دعوت

 شود.
وی در م��ورد اج��رای نمای��ش پس��تچی پابل��و ن��رودا 
درکاش��ان گف��ت: م��ن فک��ر م��ی ک��ردم در هن��گام اجرای 
از س��وی  ای  جانب��ه  نمای��ش هم��کاری هم��ه  ای��ن 
 هنرمن��دان تئات��ر و مس��ووالن ای��ن شهرس��تان ص��ورت 

بگیرد که متاسفانه مشارکتی از سوی آن ها انجام  نگرفت.
کارگردان این نمایش اظهار داش��ت: این اثر ب��ه زندگی نرودا 
ش��اعر بزرگ جهان و برنده جایزه نوبل و سیاستمدار شیلیایی 
پرداخته که پستچی به نام »ماریو« با ارتباط گرفتن با وی به رمز 

و رازعشق پی می برد.
 کوش��ک جاللی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن نمایش را 
»آنتونیو اسکارمتا« نوشته که رس��انه ها آن را زیباترین روایت 
عاش��قانه جهان توصیف کرده اند که توانسته موضوعاتی چون 
دوستی وعش��ق، ش��عر و لذت و آزادی و سیاس��ت را به خوبی 

نشان دهد.

استاد تئاتر ایران:

 سانسور، روح هنرمندان را سوهان می کشد

 یکی از 
راه های  رشد 
تئاتر در ایران 
تمرکز زدایی 
 این هنر است 

 تا به دیگر
شهرستان های کشور 

نیز 
توجه شود

در سنت انبیا 
 رستگاری انسان

 از طبیعت موجود 
ناشی نمی شود و 
سعادت او صرفا 
اخروی نیست. 

انسان در 
عین طبیعی بودن، 

ساحت  فوق طبیعی 
هم دارد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

مسابقه عکاسی در روز جهانی تنیس
مراسم روز جهانی تنیس در شهر 
تاریخی اصفهان با هدف بس��ط و 
توسعه این رش��ته مفرح و جذاب 
برای اولین بار توسط هیات تنیس 
استان اصفهان در ضلع شرقی پل 
 تاریخ��ی خواج��و در رودخان��ه

زاینده رود برگزار می شود. 
حمیدرض��ا خوروش سرپرس��ت 
هیات تنیس استان اصفهان با اعالم این خبر،مهمترین ویژه برنامه 
این رویداد را که دوازدهم اس��فند ماه مصادف با س��وم مارچ برگزار 
می شود،جش��نواره آموزش رایگان مینی تنیس عنوان کرد و اظهار 
 داشت:جش��نواره آموزش رایگان مینی تنیس به دانش آموزان زیر

 ده سال اختصاص دارد و به صورت نمادین در روز جهانی تنیس برای 
 این رده سنی آغاز خواهد شد و طی دو تا سه ساعت ویژه برنامه هایی

 به منظور آشنایی با این رش��ته مفرح به دانش آموزان ارایه خواهد 
ش��د تا این حرکت س��ر آغاز معرفی مینی تنیس به خردس��االن و 
نونهاالن باشد چراکه از س��ال آینده هیات تنیس اس��تان اصفهان 
آموزش رایگان ای��ن رده س��نی را در زمین های تنی��س مجموعه 
 ورزشی انقالب اصفهان در قالب برنامه های آموزشی هیات گنجانده

 است.

مذاکره با فدراسیون فوتبال امریکا 
مربی مس��تعفی تیم ملی فوتبال 
ایران مذاک��ره اش با فدراس��یون 
فوتب��ال امریکا را ب��رای همکاری 

تایید کرد.
امی��د نم��ازی در م��ورد خب��ر 
مذاکره اش با فدراس��یون فوتبال 
امریکا برای هم��کاری گفت: من 
مذاکرات��ی با فدراس��یون فوتبال 

امریکا داشته ام اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است. 
 من بای��د در کنار خانواده ام باش��م و ب��ه همین دلیل راه��ی امریکا 

می شوم.
 اکنون هم دیگر ش��غل مربیگری ن��دارم و بای��د کار مربیگری کنم 

به همین دلیل مذاکراتی انجام شده است.
وی در مورد پیگیری حقوقی فدراسیون فوتبال در مورد قراردادش 
گفت: من که یک مسوول تدارکات هستم و دیگر نیازی به پیگیری 

حقوقی قرارداد یک مسوول تدارکات نیست.

اتفاقي خوشایند در ورزش دو گانه
براساس برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته رقابت هاي قهرماني کشور 
 دو گان��ه آقای��ان در 5 رده س��ني

16 اسفندماه به میزباني اصفهان  
برگزار مي شود که در این راستا و 
به منظور پیشبرد روند رو به رشد 
این ورزش طي جلس��ه تش��کیل 
شده از سوي فدراسیون با نماینده 
ش��بکه ورزش مقرر ش��د تا این رقابت ها به صورت زنده از ش��بکه 

تخصصي ورزش پخش شود.
ین مسابقات در پادگان هوانیروز واقع در خیابان شیخ کلینی برگزار 
می گردد.گفتني اس��ت طي این تفاهم نامه تولید وپخش رقابت ها 
در تاریخ جمعه 16 اسفندماه از س��اعت 9 تا 11:30 دقیقه از شبکه 

ورزش انجام خواهد شد.

کی روش دعوت پرتغال را رد کرد
سرمربی پرتغالی تیم ملی کشورمان 
به خاطر بازی های تیم ملی ایران 
دعوت فدراسیون فوتبال کشورش 

را رد کرد.
فدراس��یون فوتب��ال پرتغ��ال از 
کارل��وس ک��ی روش، س��رمربی 
تیم ملی کش��ورمان به مناس��بت 
بیس��ت و پنجمین س��الگرد اولین 
قهرمانی تیم زیر 20 سال پرتغال در رقابت های جام جهانی عربستان 

دعوت به عمل آورد. 
 ک��ی روش که بی��ن س��ال های 1989 ت��ا 1991 هدای��ت تیم زیر

 20 س��ال پرتغال را به عهده داش��ت ای��ن تیم را در س��ال 1989 
 در عربس��تان و در س��ال 1991 در پرتغ��ال ب��ه قهرمان��ی جهان 

رساند.
 فرناندو گوم��ز، ریی��س فدراس��یون فوتب��ال پرتغال از س��رمربی
  تیم ملی ایران دعوت به عمل آورده بود تا دوش��نبه شب این هفته

  در ضیافتی که در این رابطه تهیه شده حضور پیدا کند ولی کی روش 
 ب��ا رد محترمانه این دعوت عن��وان کرد به خاطر تعه��د به تیم ملی
  ای��ران نمی توان��د ب��ه پرتغ��ال س��فر و در ای��ن مراس��م حض��ور

 پیدا کند.

سلطان حسینی:

 انتخاب سپاهان و ذوب آهن
 بر اساس امتیازبندی بوده است

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: برای انتخاب 
نمایندگان باش��گاه ه��ا در مجم��ع انتخاباتی ابت��دا امتیاز 
بندی انجام می ش��ود. این امتیاز بندی نیز بر اس��اس تعداد 
تیم هایی است که باشگاه ها در لیگ های مختلف و مسابقات 
 گوناگ��ون ش��رکت داده اند و افتخاراتی اس��ت که کس��ب

 کرده اند.
انتخابات هیات هندبال استان اصفهان در حالی برگزار  شد 
که پنج کاندیدا برای رسیدن به صندلی ریاست این هیات با 
هم به رقابت می پردازند.اما نکته ای که همچون بس��یاری از 
مجامع ورزشی مورد انتقاد قرار گرفته است چینش اعضای 

مجمع است. 
در صورتی که در حال حاضر باشگاه نیک اندیش شهرداری 
اصفهان تنها باش��گاه فع��ال در لیگ برتر هندبال اس��ت به 
عنوان نماینده باشگاه ها،در این مجمع، نمایندگان سپاهان 
و ذوب آه��ن حض��ور خواهن��د داش��ت.مدیرکل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان به عنوان مس��وول برگزاری مجمع 
انتخاباتی هیات هندبال استان اصفهان در رابطه با چگونگی 
انتخاب نمایندگان باش��گاه ها در این انتخابات،گفت:برای 
 انتخاب نمایندگان باش��گاه ه��ا در مجم��ع انتخاباتی ابتدا 
امتیاز بندی انجام می ش��ود. این امتیاز بندی نیز بر اساس 
تعداد تیم هایی است که باش��گاه ها در لیگ های مختلف و 
مس��ابقات گوناگون ش��رکت داده اند و افتخاراتی است که 

کسب کرده اند.
 س��لطان حس��ینی با بیان ای��ن ک��ه در هندب��ال اصفهان 
چهار باشگاه سپاهان، ذوب آهن، نیک اندیش و مس پارس 
البته قبل از انص��راف، فعالیت می کنند گفت: س��پاهان در 
رده س��نی امیدها، جوانان، نوجوانان و بان��وان و ذوب آهن 
 در بانوان و هندبال س��احلی امس��ال صاح��ب عناوین برتر 
 شده اند. جمع این امتیازات باعث شد تا این دو باشگاه انتخاب

 شوند.وی با بیان این که افتخاراتی که تمامی بازیکنان ملی 
پوش تیم نی��ک اندیش و حتی ثامن الحجج س��بزوار دارند 
مربوط به سپاهان و ذوب آهن است تصریح کرد: به جز این 
موارد باید به نکته دیگری هم اش��اره کرد و این که ما از پنج 
کاندیدای مجمع خواستیم که نمایندگان را در بخش داوران، 
مربیان، بازیکنان و باشگاه ها انتخاب کنند که بر این اساس 
 هیچ یک از کاندیداها به نماینده باش��گاه نیک اندیش رای 

ندادند.

زاویه

6
برج ایفل در دستان هادی عقیلی 

هادی عقیلی مدافع تیم فوتبال سپاهان در سفر به فرانسه عکسی جالب به یادگار انداخته 
اس��ت. در تصویری ابتکاری که هادی عقیلی از ساختمانی مش��رف به برج ایفل در پاریس 

گرفته است ایفل را در دستان خود جای داده است. 

وجود ن��ا پاک��ی در ورزش و مخصوصا 
گروه 
فوتبال دل خیلی ها را زده به طوری که ورزش

این وضعی��ت در فوتبال ای��ران گالیه 
بسیاری از فوتبال دوس��تان را باعث شده که یکی از مهمترین 

آثار آن دوری تماشا گران از ورزشگاه ها است .
حال در لیگ دسته اول که زمینه ساز ارتقای لیگ برتر فوتبال 

است این جریان ناپاکی و فساد بسیار بغرنج است .
در این باره پیشکس��وت فوتبال ایران و س��رمربی تیم فوتبال 
صنعت نفت آب��ادان معتقد اس��ت جریان ناپاکی و فس��اد در 
لیگ دس��ته اول هنوز ادامه دارد و گاهی نتایج، جایی خارج از 
زمین رقم می خورد. وی می گوید بارها این ناپاکی ها و مسایل 
را فریاد زدی��م ولی صدایمان ب��ه هیچ جا نمی رس��د.ابراهیم 
قاسمپور درباره مس��ایل و ناپاکی هایی که در لیگ دسته اول 
فوتبال ایران وجود دارد و در هفته ه��ای پایانی هم پررنگ تر 
می ش��ود، اظهار داش��ت: ناپاکی ها در لیگ دس��ته اول وجود 
دارد ولی به آن اهمیت داده نمی ش��ود. گاهی وقت ها نتایجی 
در مسابقات به دست می آید که این نتایج جای دیگری خارج 
از زمین رقم می خورد.وی افزود: از شروع مسابقات لیگ دسته 
اول س��وت های بدی به ضرر ما زده ش��ده اس��ت. ما بارها این 

 مساله را به مسووالن اعالم کردیم و حتی فیلم مسابقات را برای
 آن ها فرستادیم ولی اثری نداشت و صدایمان به جایی نرسید. 
امیدواریم در چهار مس��ابقه آخری لیگ که حساسیت زیادی 
دارد این مشکالت برطرف شود.س��رمربی صنعت نفت آبادان 
با تاکید بر این که اکثر داوران سالم هستند، گفت: با این حال 
هستند داورانی که از جاهای دیگر خط می گیرند و سوت هایی 
می زنند که نباید بزنند.قاسمپور با اش��اره به مسابقه تیم اش 
برابر گیتی پسند اصفهان، خاطرنشان کرد: در این مسابقه که 
در اصفهان برگزار شد یک خطا در محوطه جریمه حریف رخ 
داد ولی داور اعالم پنالتی نکرد. در حالی که ناظر داور و حتی 
عوامل تیم مقابل هم معتقد بودند این خطا صد درصد پنالتی 
بوده. وقتی هم بعد از مس��ابقه، فیلم بازی را خواستیم، فیلمی 
را به ما تحویل دادند که این صحنه خطا در آن حذف شده بود!

وی با بیان این که بحث ناپاکی در فوتبال فقط ش��امل داوران 
نمی شود، گفت: شما می توانید بازیکنان حریف را با پول فریب 
بدهید. یا وقتی ب��ا تیمی که نتایج مس��ابقات برایش اهمیتی 
ندارد بازی دارید، وارد معامله شوید. راه دیگر هم این است که 
بازیکنان شما را قبل از یک مسابقه حساس، سه کارته می کنند 

تا بازیکنان کلیدی را از دست بدهید.

سرمربی صنعت نفت با ذکر یک مثال در این خصوص، تاکید 
کرد: قبل از بازی ما با سیاه جامگان، داور به یکباره سه مدافع 
ما را سه کارته و از بازی حس��اس بعدی محروم کرد. چه طور 

ممکن است که این مساله اتفاقی باشد؟
قاس��مپور افزود: همچنین در یکی از مس��ابقات ما در آبادان 
یکی از بازیکنان ما در دقیقه 15 دو کارت زرد گرفت و از زمین 
اخراج شد. جالب این که داور در خطای دوم پشت به صحنه بود 
و با صدای بازیکن حریف، کارت زرد دوم را نشان داد. چه طور 
ممکن است یک بازیکن با اولین خطا در دقیقه 7 مسابقه کارت 
زرد اول را بگیرد و داور هیچ تذکری ب��ه او ندهد؟ چند دقیقه 

بعد هم داور بدون آن که 
صحنه خطا را دیده باشد 
کارت زرد دوم را نش��ان 

داد و ما را 10 نفره کرد.
وی درب��اره اقدام��ات 
باشگاه صنعت نفت برای 
جلوگیری از این اتفاقات 
هم گفت: ما ب��ه آقایانی 
که خودش��ان را مسوول 
اعت��راض  نن��د،  می دا
کردی��م ولی ت��ا االن که 
تاثیری نداش��ته اس��ت. 
اعتراض های م��ا تاکنون 
بی نتیجه ب��وده و نتیجه 
هیچ کدام از مسابقات را 

برایمان بر نگردانده اند. در صورتی که اگر این مش��کالت نبود 
ما االن صدر جدول بودیم. فکر می کنم در مرحله آخر باید به 

خدا پناه ببریم.
قاس��مپور در پایان تصریح کرد: همانطور ک��ه گفتم جریانات 
ناپاک در فوتبال ایران هنوز هس��ت. می شود با تالش و هزینه 

بیشتر، این مسایل را کمتر کرد.
این وضعیت در فوتبال ایران گالیه بسیاری از فوتبال دوستان 
را باعث شده که یکی از مهمترین آثار آن دوری تماشا گران از 
ورزشگاه هاست حاال پس از جنجال های ماه های اخیر ،خانه 

ملت نیز پای کار آمد تا بلکه فساد فوتبال را کمرنگ کند.

    رییس کمیسیون اصل 90 مجلس: ناپاکی در فوتبال 
باید از بین برود

محمدعلی پورمختاراظهار داش��ت: هر فردی در این مس��یر 
مستنداتی دارد از یاری وی استقبال خواهیم کرد تا در کنار هم 

بتوانیم فوتبال ایران را از ناپاکی ها دور کنیم.
حاال با ورود کمیسیون اصل 90 و رس��انه ملی  و مطبوعات به 
این عرصه برای تالش جهت از بین بردن فساد در ورزش باید 
دید ورزش ایران چه زمانی به خواست خود یعنی ورزش پاک 

وجلوه روح پهلوانی در آن می رسد.

بررسی وضعیت مدیریت در لیگ دسته اول فوتبال

ناپاکی های فوتبال ادامه دارد

جایی که نتایج خارج از زمین رقم می خورد
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موتور قرضی 
دردسرساز شد

 آغاز اردوی
 تیم ملی وزنه برداری 

رقابت اصلی مس��ابقات موتورکراس قهرمانی جهان در دوحه قطر در کالس 
MXGP 450 سی سی برگزار ش��د و نفرات برتر جهان به رقابت با یکدیگر 
پرداختند.امیر رضا ثابتی فر تنها نماینده ایران در این مسابقات در این کالس 
حاضر شده است که در تایم گیری و دور تعیین خط به دلیل مشکلی که برای 
موتورش به وجود آمد نتوانست مسیر رقابت را به طور کامل طی کند و از ادامه 

رقابت باز ماند.
مهران همتیان سرمربی تیم ملی موتورکراس درباره این که آیا با این شرایط 
ثابتی فر می تواند در رقابت اصلی به میدان برود، اظهار داش��ت: هنوز چیزی 
مشخص نیست، احتمال حضور او در رقابت اصلی 60 درصد است و امیدوارم 

که ثابتی فر بتواند با رقبای قدرتمند خود مسابقه دهد.
همتیان افزود: تمامی رقبای او با دو موتور در این مسابقات حاضر هستند؛ اما 
نماینده کشورمان با یک موتور که آن هم قرضی است، به رقابت با حریفانش 

پرداخته است.

اردوی تیم ملی وزنه برداری در کمپ تیم های ملی آغاز  ش��د. اردوی تیم ملی 
وزنه برداری ایران برای حضور در بازی های آسیایی 2014 اینچئون و همچنین 
رقابت های قهرمانی بزرگساالن 2014 جهان که قرار است سال آینده به ترتیب 
به میزبانی کره جنوبی و قزاقستان برگزار شود، با حضور 17 وزنه بردار در تاالر 
وزنه برداری آزادی آغاز  شد.در این فهرست نام 5 ملی پوش المپیکی کشورمان، 
6 وزنه بردار از تیم اعزامی به رقابت های جهانی 2013 و همینطور چند چهره 

جدید دیده می شود.
اسامی نفرات انتخابی:مجید عسکری )62 کیلوگرم(، جابر بهروزی و مرتضی 
رضائیان )69 کیلوگرم(، مسعود چترایی و حمید ملکی )77 کیلوگرم(، رسول 
تقیان، مرتضی بیگلری و  کیانوش رستمی )85 کیلوگرم(، سعید محمدپور، 
علی هاش��می و میثم محبی )94 کیلوگرم(، نواب نصیرش��الل، کیا قدمی، 
محمدرضا براری و حامد مجیدی )105 کیلوگرم(، بهداد س��لیمی، س��جاد 

انوشیروانی و بهادر موالیی )105+ کیلوگرم(

عدم حضور در مسابقات قهرمانی آسیا
س��ه آزادکار عنوان دار کش��ورمان در مس��ابقات کشتی 
قهرمانی آس��یا روی تش��ک نخواهند رفت. رضا یزدانی ، 
حسن رحیمی و عزت اهلل اکبری به دلیل فشار زیاد تمرینی 

در مسابقات قهرمانی آسیا حضور نخواهند داشت.

»یوفا«پیگرینی را ۲ جلسه محروم کرد
اتحادیه فوتبال اروپا سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی را به خاطر 
اظهارات جنجالی اش درباره داور بازی تیم های من سیتی و بارسلونا 
در لیگ قهرمانان اروپا 2 جلسه از نشستن روی نیمکت آبی پوشان 

شهر منچستر در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا محروم کرد.

 NBA نقاب دار در
فوق ستاره تیم بسکتبال میامی هیت با نقاب بازی کرد. لبران جیمز در بازی مقابل 
اوکالهماسیتی تاندر دچار شکستگی بینی شد و کل هفته را از از دست داد. او در 
بازی بعد با نقاب مقابل نیویورک نیکس قرار گرفت و توانست در پیروزی 108 بر 

82 تیم اش 31 امتیاز کسب کند.

شما می توانید
 بازیکنان حریف را

 با پول فریب بدهید
 یا وقتی با تیمی

 که نتایج مسابقات 
برایش اهمیتی

 ندارد بازی دارید
 وارد معامله

 شوید

افشاگری رضا چلنگر 

پرسپولیسی ها با من تماس گرفتند
بنگر دو ماه قبل از پایان لیگ با پرسپولیس بسته بود

شاید کمتر کسی در حوزه کاری رضا چلنگر 
وجود داشته باشد که تس��لط و حافظه قوی 
مثل او را داشته باشد. رضا چلنگر، مترجم سپاهان 
که دومین سال حضور در این تیم را تجربه می کند 
در گفت وگویی تفصیلی صحبت های زیادی 
را مطرح کرده اس��ت که مهمترین 
آن  تماس مقامات پرسپولیس 
با او پیش از ب��ازی این دو 
تیم بوده است، صحبت 
های��ی که م��ی تواند 
رویک��رد و خ��ط 
مش��ی برخی از 
مدی��ران قرمز 
را مش��خص 

کند.

    رویانیان 
گفت: می دانم در 
س�پاهان  تمرین 

چه می گذرد
اما سوالی که شاید 

در ذهن خیلی از هواداران سپاهان است این بود که آیا قبل از 
فینال جام حذفی پرسپولیس��ی ها با رضا چلنگر صحبت کرده 
بودند یا خیر، این سوال را از مترجم سپاهان که کارمند باشگاه 
پرسپولیس هم بوده است پرسیدیم و خواستیم صادقانه پاسخ 
بدهد، او می گوید »یادم اس��ت روز جمعه بود که برنامه ورزش 
و مردم بهرام ش��فیع پخش می ش��د و رویانی��ان در آن برنامه 
می گفت: بله با بازیکنان ما تماس گرفته شده، از جمله نیلسون 
و چند نفر دیگر و چون من پلیس هستم همین اآلن می دانم در 

تمرین سپاهان چه خبر است! 
م��ا در رختک��ن س��پاهان ای��ن صحبت ه��ا را می دیدی��م و 
 پ��س از حرف ه��ای او اول در هم��ان رختکن دی��دم که همه

 چپ چ��پ ب��ه م��ن ن��گاه می کردن��د و من ه��م ب��ا خنده 
می گفت��م به ج��ان خودم م��ن نیس��تم! در حالی ک��ه برنامه 
 داش��ت پخش می ش��د و من ه��م در رختکن پ��ای تلویزیون 

بودم.
ام��ا چلنگر باالخ��ره می گوی��د پرسپولیس��ی ها ب��ا او تماس 
داش��ته اند یا خیر؟ »ش��ب قبل یا دو ش��ب قبل از بازی فینال 
یکی از مدیران ارش��د ی��ک تماس ن��ه چندان زی��ادی با من 
گرفت و از م��ن درباره مصدومان پرس��ید که م��ن هم همان 
 صحبت هایی که کرانچار در م��ورد مصدومان کرده بود را بیان

 کردم.

او یک دفعه برگش��ت و گفت حاجی می گوید ت��و بودی که با 
نیلسون و بقیه تماس گرفته ای! من وقتی دیدم او حرف خودش 
را می زند گفتم ببی��ن، همدیگر را در زمین ب��ازی می بینیم و 
گوشی را قطع کردم. رفتیم و بعد از بازی دیدم سرش را پایین 

انداخت و به رختکن رفت و بیرون هم نیامد.«
پس از این صحبت ها وقتی از چلنگر پرس��یدیم که منظورش 
آقای ش��یرینی؟ فقط به گفتن یک جمله با خنده بسنده کرد 

»من اسمی نبردم!«

    بنگر دو ماه قبل از پایان لیگ با پرس�پولیس بس�ته 
بود

صحبت از پیوستن محسن بنگر و جالل حسینی به پرسپولیس 
ش��د که مترجم س��پاهان این گونه افش��اگری می کند »من 
طبق ش��واهدی دو م��اه قب��ل از این ک��ه س��پاهان قهرمان 
 لیگ ش��ود اطالع داش��تم ک��ه با پرس��پولیس ق��رارداد امضا 

کرده اند. 
می دانم زمانی که هنوز لیگ به پایان نرسیده بود و سپاهان در 
کوران مس��ابقات بود، او قراردادش را امضا کرده بود ضمن این 
که اگر نگاه کنید امسال در موج بعدی، تعدادی از نفراتی که ما 
در سپاهان داریم را فقط پرسپولیس دست روی شان گذاشته 

بود. نه استقالل، نه تراکتور و نه فوالد.«

اصفهان از هیات های برتر 
پرورش اندام کشور است

ناصر پورعلی فر/ رییس فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات پرورش اندام و بادی کالسیک قهرمانی کشور به مناسبت دهه 
فجر در اصفهان در رده های س��نی جوانان،بزرگس��االن و پیشکسوتان 

برگزار شد.
میزبانی این ش��هر)اصفهان( بس��یار عالی بود و همکاران ما در استان در 
کن��ار اداره کل ورزش و جوانان 
تالش خوبی را ب��رای برگزاری 
این مسابقات انجام دادند که جا 
دارد از مدیرکل و استاندار محترم 
تش��کر کنم.باید اضافه کنم که 
هیات بدنس��ازی و پرورش اندام 
 اس��تان اصفهان یکی از بهترین

هیات های کشور است 
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استقرار ۵۰ پایگاه شهری نیکوکاری 

در چهارمحال و بختیاری
 مدی��رکل کمیته ام��داد ام��ام خمینی چهارمح��ال و بختی��اری گفت:

 ۵۰ پایگاه شهری نیکوکاری در استان برپا می شود و مردم نیکوکار می توانند 
هدایای خود را به این مراکز تحویل دهند. ابوالقاسم رستگار اظهار داشت: 
امسال جشن نیکوکاری در استان با شعار توانمندسازی خانواده ها با حضور 
بانشاط نیکوکاران در سه روز در استان برگزار می شود.وی از استقرار 1۵۰۰ 
پایگاه نیکوکاری در مدارس استان خبر داد و گفت:  جشن نیکوکاری در 
مدارس استان همزمان با 14 اس��فند ماه برگزار می شود.رستگار تصریح 
کرد: 1۵ اس��فند نیز ۵۰ پایگاه نیکوکاری شهری در استان برپا می شود و 

مردم نیکوکار استان می توانند هدایای خود را به این مراکز تحویل دهند.

1۰۰ هکتار از مراتع استان بیمه شد
 ریی��س اداره مرت��ع س��ازمان مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری

 چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری بیش از یک صد هکتار از مراتع 
این استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.محمدرضا محمدی اظهار 
داشت: اجرای طرح های مرتعداری یکی از مهمترین سیاست های دفتر 
مراتع س��ازمان اس��ت که نقش موثری در حفظ مراتع داشته است.وی با 
 بیان این که اعتبارات بخش مراتع استان کم است گفت: با توجه به این که 
66 درصد از وسعت استان را مراتع تشکیل داده اند حفظ و حراست مراتع 

نیازمند اعتبارات بیشتری است.

 بازارچه های نوروزی در شهرکرد
راه اندازی شد

شهردار شهرکرد گفت: بازارچه های دایم و موقت نوروزی در نقاط مختلف 
شهرکرد با هدف ساماندهی در خرید و فروش راه اندازی شد.

  نوراهلل غالمیان دهکردی از  راه اندازی بازارچه نوروزی خیابان فرودسی 
شمالی در ش��هرکرد، خبرداد و اظهار داش��ت: بازارچه های دایم و موقت 
نوروزی در خیابان های فردوسی شمالی، ولیعصر جنوبی و مناطق منظریه 
و ... دایر شده است.وی افزود: ساماندهی در خرید و فروش، تامین اقالم و 
مایحتاج ضروری شهروندان و توجه به حفظ نظم و انضباط عبور و مرور در 

روزهای پایانی سال از اهداف اجرایی این طرح است.

مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد
 به عنوان مرکز مشاوره  فعال کشور

 مرکز مشاوره دانشگاه ش��هرکرد از سوي دفتر مرکزي مش��اوره وزارت 
علوم تحقیقات و فناوري به عنوان مرکز مشاوره  فعال دانشگاه هاي کشور 
در سال 92 انتخاب ش��د.مرکز مشاوره  دانشگاه ش��هرکرد از سوي دفتر 
مرکزي مش��اوره وزارت علوم تحقیقات و فناوري به عنوان مرکز مشاوره  
فعال دانشگاه هاي کشور در س��ال 92 انتخاب شد. در بیست و پنجمین 
گردهمایي مدیران مراکز مشاوره  دانشگاه هاي کشور، بر اساس بررسي هاي 
انجام گرفته توسط دفتر مرکزي مشاوره  وزارت علوم تحقیقات و فناوري 
بر فعالیت هاي مراکز مشاوره دانشگاه ها، مرکز مشاوره  دانشگاه شهرکرد به 
دلیل توسعه خدمات و اجراي طرح هاي مختلف براي سومین سال پیاپي 

به عنوان مرکز مشاوره   فعال دانشگاهي کشور  انتخاب شد.

اخبار کوتاه 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: تحقق سند س��المت روان در استان یک ضرورت 
مهم است.ناصر خسروی در نشست کمیته استقرار سند سالمت روان استان اظهار داشت:اهمیت سالمت 

روان بر کسی پوشیده نیست و بی شک تحقق سالمت روان در بستر جامعه ای سالم و پویا امکان پذیر است.

7 ضرورت تحقق سند سالمت روان در استان

دیدگاه

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند 
همکاری همه اقشار است

امام جمعه موقت شهرکرد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی 
نیازمند همکاری همه اقشار است.

حجت االس��الم ابوالحس��ن فاطم��ی در خطبه های نماز 
جمعه ش��هرکرد که در مصلی امام خمینی)ره( این شهر 
برگزار ش��د با س��فارش نمازگزاران به تقوای الهی اظهار 
داشت: تقوا و پرهیزکاری باید در همه ارکان و جنبه های 

زندگی افراد مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اف��راد متقی و پرهیزکار ه��م در این دنیا و هم 
در آخرت رستگار می ش��وند و خیر و سعادت شامل حال 

آن ها می شود.
امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به ابالغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: 
اقتصاد مقاومتی باید در همه سطوح جامعه نهادینه و به 

یک فرهنگ و مطالبه عمومی تبدیل شود.
فاطمی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و تقوای اقتصادی از 
اسراف و ریخت و پاش های غیرضروری جلوگیری می کند 

و ما را به خودکفایی داخلی می  رساند.
وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی باید در همه س��طوح 
جامعه نهادینه ش��ود، اظهار داش��ت: اقتص��اد مقاومتی 
برنامه ای جامع و پویا برای رسیدن به یک هدف واالست 
و همه افراد جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرین 

هستند.
امام جمعه موقت شهرکرد بر ضرورت مشارکت همگانی 
م��ردم در تحقق اقتص��ادی تاکید کرد و گف��ت: اجرایی 
 ش��دن اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیریت جدی و کارآمد

  اس��ت و هم��کاری هم��ه گروه ه��ا و اقش��ار را 
می طلبد.

فاطمی با بیان این که پرهیز از اسراف از مولفه های مهم 
اقتصاد مقاومتی است، افزود: جلوگیری از اسراف و قناعت 
 سنت اس��الم اس��ت و همه بزرگان دین افراد را از اسراف 

بر حذر داشته اند.
 امام جمع��ه موقت ش��هرکرد ب��ا اش��اره ب��ه مذاکرات 
 هسته ای کش��ور، اظهار داش��ت: تیم مذاکره کننده باید
  دق��ت داش��ته باش��د ک��ه در روند ای��ن مذاک��رات به

  کش��ورهای غرب��ی و ب��ه وی��ژه امری��کا اعتم��اد 
نکند.

فاطمی در پایان اذعان داشت: همان گونه که مقام معظم 
رهبری فرموده اند جبهه دشمن عهدشکن است و کسی 

نباید فریب خنده دشمن را بخورد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توزیع اعتبارات، اجرای 
پروژه ها و انتص��اب مدیران تنها براس��اس ت��وازن منطقه ای، 

پتانسیل ها و عدالت انجام می شود.
قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با ش��هردار و اعضای شورای 
اسالمی بروجن، اظهار داشت: شوراهای اسالمی به عنوان یک 

پارلمان بوده و ناظر بر فعالیت دستگاه های اجرایی هستند.
وی تاکید کرد: مس��ووالن دس��تگاه های اجرایی نباید اعضای 
شوراهای اسالمی را جدای از مجموعه دولت بدانند بلکه باید در 

کنار یکدیگر همکاری، تعامل و همفکری داشته باشند.
س��لیمانی دش��تکی افزود: توزیع اعتبارات، اجرای پروژه ها و 
انتصاب مدیران تنها براس��اس توازن منطقه ای، پتانسیل ها و 

عدالت انجام می شود.
وی به باال بودن آمار بیکاری در چهارمحال و بختیاری اش��اره 
و تصریح کرد: برای پایین آوردن این نرخ و رونق اش��تغال باید 
واحدهای تولیدی نیم��ه فعال و تعطیل با تزری��ق اعتبارات و 

برنامه ریزی علمی فعال شوند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه پروژه های مهم 
و بزرگ اس��تان به عنوان برنامه اولویت دار مس��ووالن اجرایی 
با هدف کاهش نرخ بیکاری، افزایش اش��تغال، رونق وضعیت 
معیش��تی و بهبود اقتصاد خانوارها در دس��تور کار مسووالن 

اجرایی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری تمامی مردم و مسووالن در این 
زمینه نقش مهم و ارزنده ای را به دنبال دارد.

تکمی�ل ف�از س�وم ج�اده ل�ردگان - بروج�ن    
 ۵4 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل فاز سوم جاده 
لردگان - بروجن ۵4 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داش��ت: جاده بروجن - لردگان 
به خوزستان یکی از حادثه خیزترین جاده های کشور است که 

ساالنه جان برخی از هم استانی های ما را می گیرد. 
 وی با بی��ان این که تکمیل فاز س��وم جاده ل��ردگان - بروجن

 ۵4 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، خاطرنشان کرد: با تکمیل 
این پروژه از بسیاری از حوادث و تصادفات دلخراش جلوگیری 

به عمل خواهد آمد.
سلیمانی دشتکی از آمادگی این استان برای استقبال از مسافران 
نوروزی خبر داد و ادامه داد: از مردم مهربان و میهمان دوست 
چهارمحال و بختیاری انتظ��ار دارم با حف��ظ وحدت همانند 
سالیان گذشته میزبانان خوبی باش��ند و حداکثر مشارکت را 

به عمل آورند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که مدیران باید 
قدرت عمل داشته باش��ند، متذکر شد: دستگاه های اقتصادی 
 و عمرانی باید بیش از این که دارای بینش سیاس��ی باش��ند ،

  به افکار و دانش تخصصی در حوزه فعالیت خود مجهز شوند.
این مسوول در پایان اذعان داش��ت: من به اعتدال در گزینش 
مدیرانم معتقدم و روند تغییر مدیران و فرمانداران شهرستانی 
همچنان آرام خواهد بود بنابراین مدیران همچنان بی دغدغه به 

فعالیت های خود ادامه دهند.
غیر قانونی بودن تونل گالب 2 ثابت شد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: غیر قانونی بودن تونل 
گالب 2 به دلیل عدم ارایه مستندات قانونی ثابت و تا انجام کار 

کارشناسی دقیق متوقف شده است.
 قاسم سلیمانی ، به مساله آب در استان اشاره کردو اظهارداشت: 
مساله  آب در استان به یک چالش بزرگ، وقت گیر و هزینه بر 

تبدیل شده است.
 وی با بیان این که در چند ماه اخی��ر اقدامات موثری در رابطه 
با مساله آب در استان صورت گرفته اس��ت، افزود: دیدار من و 
نمایندگان استان با وزیر نیرو و ش��ورای عالی آب از جمله این 
اقدامات بود ک��ه همگان به این نتیجه رس��یدند که با توجه به 
کمبود آب در کشور، آب باید فقط در مساله شرب مورد استفاده 

قرار بگیرد.
 سلیمانی با تاکید بر این که ما مخالف انتقال مازاد آب به دیگر 
نقاط کشور نیستیم، سهم اصفهان از آب استان تا افق 3۰ سال 

آینده را 2۰ متر مکعب عنوان کرد.
 به گفته وی، قانون سهم و میزان انتقال آب به دیگر نقاط کشور 
را مشخص کرده اس��ت و همه ما موظف هس��تیم که از قانون 

تبعیت کنیم.
 وی با بیان این که انتقال آب از استان به مناطق دیگر به واسطه 
تونل خالف است، عدم انجام کارکارشناسی دقیق را مهمترین 

علت اعتراض مسووالن و مردم استان برشمرد.
 استاندار، قانونمندی و کارکارشناسی را دو اصل مهم در انتقال 
آب از اس��تان به دیگر مناطق دانس��ت که عدم تمکین به این 
دو اصل مش��کالت و هزینه های بس��یاری را بر کشور متحمل 

می کند.
 س��لیمانی با بیان این که تونل گالب 2 غیرقانونی است، عدم 
ارایه مستندات قانونی از سوی استان های همجوار را علت اصلی 

توقف ساخت این تونل دانست.
 وی گفت: در جلس��ه ش��ورای عالی آب که با حضور مسووالن 
استان های اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری انجام 
ش��د غیر قانونی بودن این تونل به دلیل عدم ارایه مس��تندات 
قانونی ثابت ش��د و تا انجام کار کارشناسی دقیق متوقف شده 

است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اعتبارات شهرستانی براساس عدالت توزیع می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا 
تکلیف  تعیین  هیات  قانون  نامه  آیین  سه  ماده  موضوع  2071آگهی 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
     برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
و  مالکانه  تصرفات  میمه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض 
به  به منظور اطالع عموم در دونوبت  به شرح ذیل  تقاضا  امالک مورد 
فاصله 15 روز آگهی می شود . درصورتی که افراد نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد و امالک میمه تسلیم و 
پس از اخذ رسیدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضائی تسلیم نمایند . 
آقای حسین طبیبی فرزند سیف اله شناسنامه شماره 8  1-رای 281 – 
محصور  زمین  قطعه  در ششدانگ   6229955296 ملی  شماره  به  میمه 
و گاراژ وصل به آن به مساحت 695/10 متر مربع در قسمتی از پالک 
26/1238 واقع در ونداده کوی مشهور به الستان خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای حسین کریم 
2- رای 344 – آقای رضا جمشیدیان فرزند عبدالعلی شناسنامه شماره 
3460 میمه به شماره ملی 6229745240 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 287/27 متر مربع در قسمتی از پالک 11/1477 واقع در وزوان 

دشت باغستان در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
3- رای 345 – مهدی یونسی فرزند علی جان شناسنامه شماره 21 وزوان 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   6229983990 ملی  شماره  به 
210/70 متر مربع قسمتی از پالک 11/2659 واقع در وزوان خیابان شهید 
از  عادی  خریداری  و  خریداری شده  مشاعی  مالکیت  ازاء  در  حدادیان 

قدرت اله احقاقی 
4- رای 346 – خانم صدیقه مختاری فرزند رمضانعلی شناسنامه شماره 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   6229888580 ملی  شماره  به  میمه   30
مساحت 235/17 متر مربع قسمتی از پالک 1/4052 واقع در میمه خیابان 

آزادی در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
آقای جواد شفیع فرزند علی قلی شناسنامه شماره یک  5- رای 347 – 
میمه به شماره ملی 6229880520 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
آباد خیبان  زیاد  واقع در  از پالک 30/3485  متر مربع قسمتی   352/96
طالقانی کوچه مولوی به ازاء سهم مشاع خریداری شده و خریداری مع 

الواسطه ازمالک رسمی خاتون صانعیان 
6- رای 348 آقای حسن راعی فرزند مرتضی شناسنامه شماره 2107 
به  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در   6229691094 ملی  شماره  به  میمه 
مساحت 97/63 متر مربع قسمتی از پالک 1/2756 واقع در میمه خیابان 

طالقانی در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
7- رای 349 – آقای اکبر جباری فرزند محمد علی شناسنامه شماره 31 
میمه به شماره ملی 6229905086 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
ابن  ازان خیابان  واقع در  از پالک 35/3925  متر مربع قسمتی   314/42

سینا در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
آقای مجید خانعلی فرزند حسین شناسنامه شماره 70  8- رای 350 – 
میمه به شماره ملی 6229911681 در ششدانگ یک باب بهار بند و طویله  
و محوطه متصل به آن به مساحت 351/45 متر مربع قسمتی از پالک 
مشاعی   مالکیت  ازاء  در  ولی  شهید  خیابان  وزوان  در  واقع   11/2288

خریداری شده 
9- رای 351 – آقای علی کمال فرزند حسین شناسنامه شماره 36 میمه 
مساحت  به  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  در   6229961024 ملی  شماره  به 
ونداده کوی  در  واقع  از پالک 26/1247  در قسمتی  مربع  متر   441/10

مشهور به الستان خریداری مع الواسطه از آقای غالمعلی کمال 
10 – رای 352 – آقای داود عادل فرزند محمود شناسنامه شماره 1794  
میمه به شماره ملی 6229792151 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

دشت  ونداده  در  واقع   26/142 پالک  از  قسمتی  در  مربع  متر   785/06
سر آسیاب خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای داود عادل فرزند 

اسداله 
11- رای 353 – خانم زهرا صادقی فرزند سیف اله شناسنامه شماره 64 
میمه به شماره ملی 6229897520 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
395 متر مبع قسمتی از پالک 1/5534 واقع درمیمه محله سر خندق در 

ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
12- رای 354 -  آقای ابوالفضل دهقان فرزند غالمعلی شناسنامه شماره 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   6229894211 ملی  شماره  به  میمه   64
مساحت 395 متر مربع در قسمتی از پالک 1/5534 واقع در میمه محله 

خندق در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
شناسنامه  حسین  محمد  فرزند  اقدامی  علی  آقای   –  355 رای   -13
باب  یک  در ششدانگ   6229702762 ملی  شماره  به  میمه   764 شماره 
ساختمان به مساحت 402/06 متر مربع قسمتی از پالک 35/1052 واقع 
در ازان خیابان امامزاده خیابان باغ سفید خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمیجواهر سلطان اقدامی 
خانم معصومه حمزه ئی فرزند رضا شناسنامه شماره  14 رای 357 – 
زمین  قطعه  ششدانگ  در   0047537175 ملی  مشاره  به  تهران   2423
پالک  از  قسمتی  در  مربع  متر   659 به مساحت  متصله  گاراژ  و  مشجر 
الواسطه  مع  خریداری  ازاء  در  گلزار  کوی  ونداده  در  واقع   26/1238

ازمالک رسمی حسین کریم 
15- رای 358 – آقای امیر حسین خان صاحبقرانی فرزند غالم شاه خان 
شناسنامه شماره 1859 میمه به شماره ملی 6229729261 در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 1643/67 متر مربع قسمتی از پالک 17/60 واقع 

در قاسم اباد کوی درب قلعه در ازاء مالکیت مشاعی 
16 – رای 359 – آقای مجتبی قیم فرزند محمد حسین شناسنامه شماره 
یک میمه به شماره ملی 6229892383 در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 192/12 متر مربع قسمتی از پالک 1/8452 واقع در میمه کوی 

باسیاه در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
شناسنامه  غالمحسین  فرزند  قیم  حسین  محمد  آقای   –  360 رای   -17
باب  یک  ششدانگ  در   6229825090 ملی  شماره  به  میمه   95 شماره 
از پالک 1/8452 واقع در  مغازه به مساحت 192/12 متر مربع قسمتی 

میمه کوی باسیاه در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
حجت اله یعقوبیان فرزند غالمعلی شناسنامه شماره  رای 361 –   – 18
به  باب مغازه  به شماره ملی 6229849623 در ششدانگ یک  28 میمه 
مساحت 66/66 متر مربع در قسمتی از پالک  30/3446 واقع در زیاد 

آباد در ازا ء مالکیت مشاعی خریداری شده 
19 – رای 362 – آقای زین العابدین رحمانیان فرزند مرتضی شناسنامه 
شماره 8 میمه به شماره ملی 6229938952 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 634/83 متر مربع قسمتی از پالک 26/1639 واقع در ونداده 

کوی باال در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
20- رای 363 – آقای زین العابدین رحمانیان فرزند مرتضی شناسنامه 
شماره 8 میمه به شماره ملی 6229938952 در ششدانگ یک باب طویله 
در  واقع   26/1641 پالک  از  قسمتی  در  مربع  متر   126/27 مساحت  به 

ونداده کوی باال در ازاء مالکیت مشاعی خریداری 
21- رای 364-  آقای رمضانعلی قاصدی فرزند عباس شناسنامه شماره 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   6229814080 ملی  شماره  به  میمه   33
مساحت 363 مترمربع قسمتی از پالک 54/303 واقع در خسرو آباد در 

ازاء مالکیت مشاعی 
22- رای 365 -  آقای محمد عرب زاده فرزند عباس شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  در   6229976560 ملی  شماره  به  میمه   130
ازان  در  واقع   35/583 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   679/04 مساحت  به 

خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی داود عبدلی و مریم عبدلی 
23 – رای 367 -  آقای فتحعلی حدادی فرزند عباس شناسنامه شماره 
10 میمه شماره ملی 6229865564 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

خیابان  میمه  در  واقع   1/2020 پالک  از  قسمتی  در  مربع  متر   59/78
شریعتی در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 

فرزند حسن شناسنامه شماره  آقای حسین حیدری   – رای 368   –  24
خانه  باب  یک  ششدانگ  در   6229689081 ملی  شماره  به  میمه   1906
میمه  در  واقع   1/1784 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   200/90 مساحت  به 
مالک رسمی خانم  از  الواسطه  ابوالفضل خریداری مع  خیابان حضرت 

معصومه حیدری 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شدُ .
تاریخ انتشار نوبت اول :1392/12/11

تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه 1392/12/26 
 رئیس ثبت میمه – حسین نوروز

ابالغ رای         

بتاریخ   1912  : دادنامه  شماره    2152-91  : پرونده  کالسه   2085
اصفهان  اختالف  حل  شورای   13 شعبه   : رسیدگی  مرجع    92/11/30
از  بعد   – شمالی  زینبیه  خ  اصفهان   : بنشانی  شیرازی  هاجر   : خواهان 
حرم کوچه آتش نشانی – خ دکتر مفتح – مشاور امالک مهدی  وکیل : 
1- علی ملکی 2- محمد ابراهیمی نشانی اصفهان خ بزرگمهر – مجتمع 
میالد نور طبقه اول واحد 104 خواندگان : 1- سید مهدی طاهرزاده  2- 
الهه مهماندوست 5-فرحناز  مهدی شاهزمانی3- مهدی مهماندوست 4- 
 : انتقال   گردشکار  به  الزام   : فتاحی  خواسته  مهماندوست 6- صدیقه 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا : در 
خصوص دعوای خانم هاجر شیرازی با وکالت آقایان علی ملکی و محمد 
ابراهیمی به طرفیت خواندگان فوق مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند 
رسمی آپارتمان به پالک ثبتی 1687 مجزا شده از پالک 1673 به مقدار 
29/443 حبه از 72 حبه مشاع  به انضمام مطلق خسارات دادرسی  شورا 
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی 
غرب  امالک شمال  و  اسناد  ثبت  از سازمان  آمده   بعمل  استعالمات  و 
اصفهان که درآن نشان از مالکیت خانم فرحنا ز مهماندوست اصفهانی از 
ملک مورد دعوا داشته است و نیز با توجه به نظریه کارشناسی به مشاره 
1889 مورخ 92/8/13 که مصون از هر گونه اعتراض مانده و از طرفی 
وجود قرار داد فی مابین خواهان و خواندگان و نیز وکالتنامه  فی مابین 
خوانده ردیف پنجم خانم فرحناز مهماندوست و خوانده ردیف سوم آقای  
مهدی مهماندوست که زمینه را جهت انتقال سند با وکالت فراهم نموده 
است و از طرفی عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ 
قانونی ) نشر آگهی ( و عدم ارائه لوایح دفاعیه جهت رد اظهارات خواهان 
و نیز با توجه به تطابق مکان باآدرس نوشته شده در دادخواست و سند 
توسط کارشناس مربوطه شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
خوانده  محکومیت  بر  حکم  م  ق  10و362و237  مواد  استناد  به  و  داده 
فرحناز  خانم  پنجم  ردیف  خوانده  و  مهماندوست  مهدی  آقای  ردیف سوم 
آپارتمان  انتقال سند  و  اسناد رسمی  به حضور در دفترخانه  مهماندوست 
به شماره 1687  مجزا شده از پالک 1673به مقدار 29/443 حبه از 72 حبه 
مشاع به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 100000 ریال و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به خواندگان به استناد 
بند 4 ماده 84 قرار داد رد دعوا صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه ظرف بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد . م الف 14959 قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
2057 شماره 103/92/3331/337  آقا ی رضا عبداله زاده هنجنی فرزند 
امضای شهود  و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  باستناد  عباس  
رسما گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی نیمه محصور بمساحت 271/80 متر مربع بشماره پالک  
 10 بخش  جزء  هنجن  بیشه  مزرعه  در  واقع  اصلی   -41 از  فرعی   216
حوزه ثبتی نطنز اصلی که در صفحه 582 دفتر 25 امالک ذیل ثبت 8415 
او   به  و  گردیده   تسلیم  و  ثبت و صادر  هنجنی  زاده  عبداله  بنام رضا 
انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی از 
بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
المثنی سند  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  یا  نرسد  اعتراضی 
الف: 275 مجتبی  به متقاضی تسلیم خواهد شد. م  مالکیت مرقوم صادر و 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

اخطار اجرایی
2086 شماره: 406/92 به موجب رأی شماره 852 تاریخ 92/8/14 شعبه 15 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
شرکت صوفیان ساز آپادانا2- اصغر کاظمی 3- مصطفی حسین وند  نشانی 
به  2و3  خواندگان  محکومیت  به:  است  محکوم  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
پرداخت مبلغ32360000 ریال بابت اصل خواسته و 135000 هزار ریال بابت 
از تاریخ تقدیم دادخواست  تادیه  هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
92/4/15 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له پرداخت نیم عشر اجرائی در 
حق محکوم له جواد ارشدی بنشانی : خ احمد آباد مسجد خان بن بست حمید 
پ 2 طبقه 3 . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
دارائی  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م 

الف:14962 شورای حل اختالف شعبه 15 حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی

2088 شماره: 628/92 به موجب رأی شماره 978 تاریخ 92/9/12 شعبه 28 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
زهره عابدیان برخواری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال ) 15000000( ریال بابت اصل خواسته و 
یکصد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه پرداخت از تاریخ 
تقدیم دادخواست 92/5/30 لغایت اجرای حکم و نیم عشر اجرای احکام  در 
حق خواهان صادر و اعالم میگردد.  در حق محکوم له سمیه یوسفیان فرزند 
عباس شغل خانه دارد اصفهان : خ رکن الدوله روبروی بانک صادرات کوچه 
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .  15 فالمرز کوچه شهیادی پ  کوچه  شیرین 
ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین 
محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاده  روز  ده 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
اگر  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:14964 شورای حل اختالف شعبه 28 

حقوقی اصفهان 
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نظافت لزوما معادل با کار سخت نیست، خانه تکانی یکی 
از رسوم بسیار قدیمی برای عید نوروز است و هر چند که 
آپارتمان های کوچک و بدون پس��تو و انباری و زیرزمین 
امروزی تقریبا در تمام مدت سال نسبتا تمیز هستند اما 
تمیزترین خانه ها هم مدتی مانده به نوروز، برای شگونش 
هم که شده از باال تا پایین شس��ته و روفته و برق انداخته 

می شوند.
 1( از همین حاال شروع کنید

خانه تکانی شب عید، از کارهایی است که بر خالف اسمش 
نباید »ش��ب عید« انجام ش��ود، بلکه باید از مدت قبل از 
رسیدن لحظات سال تحویل انجام شده باشد. عالوه بر کار 
نظافت، کارهای دیگری هم هست که باید از حاال تا آخر 
تعطیالت نوروزی انجام شوند؛ تهیه هدیه، نوشتن و ارسال 
کارت تبریک، شیرینی پزی- خرید خوراکی ها و در کل 

»خرید شب عید« و پذیرایی از میهمان ها.
 از بچه ه��ا بخواهید ک��ه تخت های خ��ود را مرتب کرده،

 اس��باب بازی ها و لوازم دیگر خود را جمع کرده و پس از 
گردگیری قفسه ها، سرجای خود بگذارند.

2( وقت برای خانه تکانی
در حقیقت، داش��تن خانه ای نظیف ط��ی تعطیالت، به 
خصوص اگر از روش صحیحی استفاده کنید، ساد ه تر از 

چیزی است که تصور می کنید
. خانه تکانی را قب��ل از دوران پر تنش آخ��ر فصل انجام 
دهید. به این ترتیب کار را بدون عجله و فشار روحی انجام 
می دهید و به ان��دازه کافی ب��رای پروژه های وقت گیری 
مانند تغییر دکوراسیون یا برق انداختن لوازم فلزی وقت 

خواهید داشت.
3( فهرست تهیه کنید

قبل از این که شروع کنید، فهرستی از تمام چیزهایی که 
باید تمیز شوند، تهیه کنید. 

کارها را براساس هر اتاق تقسیم کنید و زمانی برای هر کار 
در نظر بگیرید، به این ترتیب می توانید بسته به زمان الزم 
برای هر کار، حتی از زمان های اضافه بس��یار کوتاه مانند 
پخش آگهی در تلویزیون نیز اس��تفاده کنید و مثال چند 

تکه لباس را در لباسشویی بریزید. 
4( کمی این جا و آن جا نظافت کنید

برای داشتن خانه ای تمیز و درخش��ان، نباید لزوما زمان 
ممتد زیادی در اختیار داشته باشید، در حقیقت خواهید 
دید که اختصاص دادن 30 دقیق��ه در روز به کار نظافت، 
نتایج بسیار رضایت بخش��ی خواهد داشت، برای مرتب 
کردن لوازم و خرده ریزها، یک زم��ان ثابت مانند قبل از 
خواب یا قبل از صبحانه را کنار بگذاری��د، در این فاصله 

می توانید به نظافت هم بپردازید.
  مثال بع��د از دوش صبحگاهی آینه حم��ام را تمیز کنید

 و یا ک��ف وان را ب��ا کمی پ��ودر یا مای��ع مخصوص برق 
بیاندازید.

 خانه تکانی
 نوروز با قاعده  

شیر مادر آن قدرها هم که 
می گویند عالی نیست!

به رغم این که تغذیه با شیر مادر هنوز بهترین کار برای نوزادان محسوب 
می ش��ود، اما بعضی از فوایدی که تاکنون برای تغذیه نوزاد از سینه مادر 
مطرح شده بود به زیر سوال رفته است.ش��یر مادر هنوز بهترین است در 
این سخن شکی نیست، ولی شاید در بیان فواید بلند مدت تغذیه با شیر 
مادر اغراق ش��ده اس��ت. این حرف پژوهشگرانی اس��ت که اثرات تغذیه 
مستقیم از سینه مادر و شیر خوردن از شیشه ش��یر را در نوزادان، با هم 
مقایس��ه کرده و نتایج تحقیق خود را به تازگی در ژورنال علوم اجتماعی 
و پزشکی منتش��ر کرده اند.فواید کوتاه مدت تغذیه با ش��یر مادر، مانند 
حفاظت در برابر عفونت های سینه و دس��تگاه گوارش، در پژوهش های 
پیشین به خوبی مشخص شده بود و کس��ی ادعایی در مورد آن ها ندارد. 
 موضوع تحقیق جدید، ادعاهایی از این دس��ت بود که تغذیه با شیر مادر

 بهره هوشی کودک را باال می برد و از او در برابر گستره وسیعی از بیماری ها 
در سنین باالتر حفاظت می کند. سینتیا کولن و دیوید ریمی از دانشگاه 
ایالتی اوهایو در کولومبوس، که تقریب��ا 700 خانواده امریکایی را در این 
پژوهش مورد بررسی قرار داده اند، ادعا می کنند که چنین نتایجی احتماال 
ناشی از کم دقتی یا اش��کال در پژوهش های پیش��ین بوده اند. با چنین 
ادعایی، تعجبی ندارد که پژوهش آن ها توس��ط کسانی که تغذیه با شیر 
مادر را تبلیغ می کنند، به چالش کشیده شود.شیر مادر، فقط غذا نیست: 
این شیر حاوی پادتن ها و آنزیم هایی است که با میکروب ها مبارزه می کنند 
و به رشد کودک کمک می کنند. بر اساس این پژوهش ها، کودکانی که با 
شیر مادر تغذیه شوند، در چند ماه اول عمر خود کمتر دچار عفونت های 

سینه و روده می شوند.
انتخاب جهت دار

ولی این پژوهش ه��ا متکی به مقایس��ه بین ک��ودکان متولد ش��ده در 
خانواده های متفاوت بودند، و برخی از دانشمندان شک کردند که شاید 
عوامل دیگری )مانند س��طح درآم��د والدین( هم بتوانند ب��ر نتایج این 
تحقیقات اثر بگذارند. کولن می گوید:  »خیلی از پژوهش ها دچار مشکل 
انتخاب جهت دار )یا اریبی گزینش( بودند«.کولن و ریمی برای بررسی این 
احتمال، 665 خانواده در ایاالت متحده را بررسی کردند که در آن ها یک 
کودک با شیر مادر تغذیه شده بود و دیگری از شیشه شیر استفاده کرده 
بود. آن ر ا دریافتند که ش��یر مادر هیچ اثری بر چاقی، آسم، بیش فعالی، 

موفقیت علمی یا رابطه کودک با والدینش نداشت.

تازه ها 

پژوهشگران دستگاه خورشیدی س��اخته اند که می توان با 
بستن آن مانند س��اعت به مچ دست، دیگر نگران اتمام شارژ 

تلفن همراه نبود.
این شارژر کوچک که »کربن« نام دارد انرژی مورد نیاز خود 
را از خورشید می گیرد و اگر طی روز نور خورشید کافی برای 
شارژ وجود نداشته باش��د می توان این شارژر را با استفاده از 

یک پورت USB شارژ کرد.
 اگرچ��ه ظاه��ر ای��ن ش��ارژر ش��بیه س��اعت مچی اس��ت

 عملکردی مانند س��اعت ندارد. صفحه این ساعت فقط پیل 
خورش��یدی اس��ت و به صورت ضد آب و ضد غبار طراحی 

شده است.
 یک چراغ LED چند رنگی برای نش��ان دادن میزان شارژ 
باتری روش��ن می ش��ود که عملکرد  یک چراغ قوه یا بارقه 

ایمنی نیز دارد.
شارژ با فش��ار دادن دکمه ای که در زیر بست قرار دارد انجام 

می ش��ود و می توان با بازکردن پیچ کنار س��اعت، به درگاه 
USB آن دسترسی یافت.

هر دس��تگاه کربن با مجموعه ای از کابل ها عرضه می شود 
که برخی در یک س��ر جک 2/5میلی متری و در س��ر دیگر 
 جک آیفون 4S/4 داش��ته و برخی دیگر کابل هایی هستند 

که در یک سر میکرو USB و در س��ر دیگر USB معمولی 
 دارند.با این ش��ارژر جدید عالوه بر تلفن همراه ، محصوالتی
  مانن��د دوربی��ن، تبل��ت و ل��پ ت��اپ را م��ی توان ش��ارژ

 کرد.
 یک باتری لیتیوم پلیمری mAh-650 می تواند ش��ارژی 
حدودAmp 1، پنج ول��ت و پنج وات برای وس��ایل همراه 

فراهم کند.
بر اساس اعالم شرکت امریکایی »انرژی بیونیک«، با استفاده 
از کربن در کمتر از نیم س��اعت می توان یک تلفن هوشمند 

آیفون را شارژ کرد.
این گروه قصد دارد این ساعت را در دو مدل فلزی براق به اسم 
»Slate« و یک مدل دارای پوشش PVD سیاه رنگ به نام 

"'Coal عرضه کند.
این ش��ارژر پوش��یدنی 95 دالر قیمت دارد و احتماال در ماه 

اگوست به بازار عرضه می شود.

عرضه شارژر مچی به بازار 

کامپیوترهایی که با ذهن کنترل می شوند و 
چندین فناوری نوین دیگر، تش��کیل دهنده 
فهرستی از 9 فناوری برتر هستند که می توانند 
آینده ما را آن  طوری که انتظارش را نداشتیم 
ش��کل دهند.کارشناس��ان ادع��ا می کنن��د 
کامپیوترهای��ی که ب��ا نیروی ذه��ن کنترل 
می ش��وند، فناوری های پوش��یدنی و درمان 
پیشرفته سرطان در میان 9 فناوری نوظهور و 

برتری هستند که آینده ما را تغییر خواهند 
داد.مجمع جهانی اقتصاد، امسال فهرستی از 
فناوری های بالقوه تاثیرگذاری را منتشر کرد 
که در حال حاضر در مرحله تولید و طراحی 

هستند.
 این فناوری ها از اس��تخراج فل��زات از نمک 
زدایی آب دری��ا تا خودروهای فوق س��بک 
س��اخته ش��ده با فیبرهای کربن��ی را دربر 
می گیرند.در صدر این فهرس��ت، »واس��ط 
کاربری مغز- کامپیوتر« قرار دارد. نمونه های 
ابتدایی این فناوری هم اکنون هم وجود دارند 
که مثال یکی از آن ها این امکان را دارد که با 
بررس��ی فعالیت مغزی فرد، حروفی را که او 
می خواهد تایپ کند. این فن��اوری می تواند 
به افراد معل��ول امکان ده��د ویلچیر و دیگر 
تجهیزات خود را صرفا با اس��تفاده از نیروی 

ذهن حرکت دهند.

یک جراح در فرانس��ه موفق شد که از راه دور 
برای اولین بار بین 2قاره عمل جراحی را انجام 
دهد. این اولین بار اس��ت که ی��ک جراح در 
فرانس��ه جراحی می کند و دیگری 10 هزار 
کیلومتر آن طرف تر در ژاپن به طور مستقیم 
مش��اهده می کند.ای��ن مش��اهده از طریق 
اینترنت و با استفاده از عینک هوشمند انجام 
شد و بدون ماشین آالت سنگین فقط با یک 

جفت عینک و اتصال به وای فای این کار انجام 
شد.دکتر »فیلیپ کولین« جراح اندام فوقانی 
درمانگاه »سن گره گوآر« در شهر رن، در 14 
فوریه جراحی پروتز بر روی ش��انه بیمار 80 
ساله داشت.این پروتز به تایید ژاپن به دست 
آمده اس��ت. رییس بخش »ناگویا« و دوست 
دکتر »کولین« مایل به شرکت در این عمل 
جراحی بود.دکتر »برت��ون« گفت: به لطف 
عینک گوکل تمام تصاویر این عمل جراحی 
برای پروفسور جراح »گوتو« در ژاپن، منتقل 
شد به طوری که انگار وی در این عمل جراحی 
حضور داشته است و در حین عمل جراحی من 
و پروفسور »گوتو« از طریق گوشی هوشمند با 
هم صحبت می کردیم.وی افزود: این اولین بار 

است که در اروپا چنین کاری انجام داده ایم.
در واقع این عمل جراحی از راه دور بین دو قاره 

انجام شده است.

عمل جراحی از راه دورکامپیوترهایی که با ذهن کنترل می شوند
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شركت آب منطقه ای  اصفهان در نظر دارد انجام خدمات اداره ی مركزی ، اداره دوم، مجموعه ی مسكونی 
آبشار ، دفاتر پشتيبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز وساختمانی سد های زاینده رود، خميران و 
نكو آباد و خدمات حفاظتی و مراقبتی و همچنين قرائت و گزارش داده های تجهيزات اندازه گيری ایستگاه 
های آب و هواشناسی تابعه خود را   از طریق مناقصه یک مرحله ای عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید  
لذا از كليه مناقصه گران واجد شرایط تقاضا می شود حداكثر ظرف مدت ده روز  از تاریخ انتشار آگهی ، 
ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال س�وابق و خالصه اطالعات خود به دفتر امور بازرگانی شركت اقدام 
نمایند . لطفا جهت دریافت اطالعات بيشتر به وبسایت شركت به نشانی http://www.esrw.ir قسمت 

مناقصه های امور بازرگانی مراجعه فرمایيد. 
1( مبلغ برآوردی خدمات شصت و پنج ميليارد ریال می باشد .

2( مبلغ تضمين شركت در مناقصه سه ميليارد و دویست و پنجاه ميليون ریال می باشد 
3( نوع تضمين مطابق آیين نامه تضمين معامالت دولتی خواهد بود .

نشانی : اصفهان - پل خواجو - بلوار آئينه خانه-  شركت آب منطقه ای اصفهان - امور بازرگانی
تلفن : 6631490 

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی

شرکت آب منطقه ای اصفهان

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

 نوبت دوم

م الف 14858

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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 چاپ اول

ش�هرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد ي�ک قطعه پالک زمين 
مسكونی   واقع در تفكيكی بهاران شهر دولت آباد از طريق مزايده 
و قيمت كارشناس�ی به فروش برس�اند ، لذا عالقمندان ش�ركت 
در مزايده م�ی توانند جهت دريافت اس�ناد و م�دارک مزايده به 
ش�هرداری مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداری روز يک ش�نبه 
 م�ورخ 1392/12/25 ب�ه دبير خانه حراس�ت ش�هرداری تحويل

 نمايند.                                                                                                                                                                     

آگهی مزایده ) نوبت اول ( 

علیرضا اطهری فر شهردار دولت آباد

پیش بینی 3۷۰۰ پایگاه جمع آوری کمک های 
مردمی در استان اصفهان به مناسبت جشن 

نیکوکاری
معاون توسعه مش��ارکت های مردمی کمیته امداد 
اس��تان اصفهان از پیش بینی 3 هزار و 700 پایگاه 
جمع آوری کمک های مردمی به مناس��بت جشن 

نیکوکاری در این استان خبر داد.
بهرام سوادکوهی گفت: جشن نیکوکاری، امسال با 
3 هزار و 700 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی 
در سطح استان اصفهان از 14 لغایت 21 اسفندماه 
برگزار می شود.  وی تصریح کرد: از مجموع 3 هزار 
و 700 پایگاه پیش بینی ش��ده، 70 پایگاه در شهر 
اصفهان، 2 ه��زار و 650 پایگاه در م��دارس، 290 
پایگاه در حوزه های مقاومت بسیج و 510 پایگاه در 

مساجد استان مستقر خواهند شد. 
معاون توسعه مش��ارکت های مردمی کمیته امداد 

اس��تان اصفه��ان اظهار داش��ت: در 
ش��هر اصفهان، پایگاه های اصلی در 

میدان های امام عل��ی )ع(، جمهوری، 
احمدآباد، قدس، پ��ل خواجو- روبه روی 
نگارستان امام خمینی )ره( و سی و سه 
پل، به جم��ع آوری کمک های مردمی 

خواهند پرداخت. 

س��وادکوهی خاطرنشان کرد: در س��ال گذشته، از 
محل کمک های مردم اس��تان اصفهان در جش��ن 
نیکوکاری، مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
 جمع آوری شد که پیش بینی ما برای سال جاری، 

2 میلیارد تومان است. 
وی با اش��اره به این ک��ه  کل کمک ه��ای مردم به 
کمیته امدادنس��بت به س��ال گذش��ته  59 درصد  
افزایش داشته است، افزود :  جمع صدقات خانگی و 
معابر17 میلیارد و 305 میلیون تومان بوده  است .
 در ط��رح اک��رام ایت��ام  8726  یتی��م زی��ر

هجده سال  داریم که 42 هزار و 700 حامی از 
این ایتام حمایت و به حس��اب آن ها پول واریز 

 می کنن��د که در ط��ول 11 م��اه، 10 میلیارد و 
20 میلی��ون توم��ان ب��ه حس��اب ای��ن ایت��ام 

واری��ز ک��رده ان��د و مابق��ی کم��ک های 

مردم��ی ش��امل وج��وه امان��ی و کم��ک ه��ای 
 خاصی اس��ت که به کمیت��ه امداد خمینی ش��ده

 است. 
معاون مش��ارکت های مردمی کمیت��ه امداد ادامه 

داد:این مبال��غ کال 30 درصد مبالغی  اس��ت که 
 به نیازمندان استان کمک ش��ده است و مابقی از 
کمک های دولتی تامین ش��ده است. جمع افراد 
تحت پوش��ش کمیته اس��تان 90 ه��زار خانوار و 
 از نظ��ر تعداد صد و هش��تاد و هش��ت ه��زار نفر

 پیش بینی می شود که یک میلیارد و چهارصد 
 میلی��ون توم��ان ب��ه کمیت��ه ام��داد کمک 

می شود.
وی افزود: امسال جشن نیکوکاری به صورت یک 
جش��نواره  7 روزه برگزار می شود که روز 14 
اس��فند در مدارس، روز 15 اس��فند ماه در 

سطح شهر و روز 16 اسفند در محل های برگزاری 
نماز جمعه برگزار می شود. 

معاون توس��عه مش��ارکت های 
مردمی کمیت��ه امداد اس��تان 
اصفهان با اش��اره به این که 36 
درص��د از خانواده های اس��تان 
اصفهان، صندوق صدقات دارند، 
گفت: سرانه ی کمک هر شهروند 
 اصفهان��ی ب��ه کمیت��ه ام��داد، 
10 هزار و 800 تومان و صدقات 
 ه��ر ش��هروند در یک س��ال، 

3 هزار و 200 تومان  است.

کمیته امداد استان اصفهان برگزار می کند؛ 

کمک به دانش آموزان نیازمند در روز مهربانی 
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