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 آگهی فراخوان عمومی   
شماره 48364523

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

موضوع فراخوان : انجام عملیات تهیه و تامین مواد ، مصالح ، ساخت، نصب ، تست و راه اندازی تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت انجام 
طرح های بهینه سازی مخابراتی و اعالم اطفاء حریق متفرقه در نواحی مختلف شرکت فوالد مبارکه 

مبلغ ضمانت نامه: 300/000/000  ریال 
*ضمانتنامه فوق می بایست در مرحله پیشنهاد قیمت تهیه گردد و در حال حاضر نیاز به ارائه آن نمی باشد .

مدارک الزم : تکمیل و ارائه فرم های خود اظهاری ارزیابی کیفی به همراه مستندات و سوابق شرکت در زمینه موضوع فراخوان 
  نحوه دریافت مدارک : از طریق سایت اینترنتی شرکت فوالد مبارکه )www.mobarakeh-steel.ir ( - خرید و تامین کنندگان -

  قراردادهای خرید - پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران - فرم های پیمانکاران نصب و راه اندازی 
مهلت ارسال اسناد : 1392/12/24

 نحوه ارس�ال مدارک  : تحویل کلیه مدارک به آدرس:  اصفه��ان 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان - کد پس��تی 11131- 84881 
شرکت فوالد مبارکه - واحد قراردادهای خرید 

* ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
*ضمنا کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 درصورت نی��از به اطالع��ات فنی با ش��ماره تلف��ن  5854-0335543 واطالع��ات بازرگانی با ش��ماره تلف��ن3261-0335543 تماس 
حاصل فرمایید.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژ های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی رييس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و  واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه:  تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/12/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه:  از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/12/25

دریافت اسناد:  سايت اينترنتی
 www.abfaesfahan.ir  : شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 نوبت دوم

برآورد ) ریال( تضمین)ریال ( نوع بودجه محل اجرا شماره مناقصه

756/394/842 38/000/000 جاری اصالح و توسعه شبکه آب منطقه چهار اصفهان 92-4-409

1/293/952/643 65/000/000 جاری اصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه چهار 
اصفهان)خیابان شهید احمدی(

92-4-410

547/776/996 28/000/000 جاری اصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان 92-4-411

شرکت آب و فاضالب استان  اصفهان

www.shabakieh.com

شبکیه
6205197-6205196
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سرویس دهی به شهروندان  
برای زیارت اهل قبور 

 سرپرست س��ازمان آرامستان هاي ش��هرداري اصفهان
 اظهار داشت: با توجه به ازدحام تردد در مسيرهاي منتهي 
به آرامس��تان باغ رضوان در ايام نوروز، توصيه مي شود، 
شهروندان از وسايل نقليه عمومي استفاده کنند.ابراهيم 
زارعان با بيان اين مطلب گفت: آرامس��تان باغ رضوان به 

عنوان اصلی ترين آرامستان شهر اصفهان است در...

 حسین جعفری رئیس 
هیات چوگان اصفهان شد

 درمان های ماهواره ای
 دروغ است

حسين جعفری، سرپرست هيات چوگان استان اصفهان 
در مجمع انتخاباتی به عنوان رئيس اين هيات انتخاب شد. 
مجمع انتخاباتی هيات چوگان اس��تان اصفهان با حضور 
حمزه ايلخانی زاده، رئيس فدراسيون، حجت اهلل دهخدائی، 
دبير فدراس��يون و اعضای مجمع در س��رای ورزشکاران 
استان اصفهان برگزار شد. در اين  رقابت مهدی شايان و 
حسين جعفری، از 15 رأی اتخاذ شده، 13 رأی به جعفری 
داده شد و دو رأی نيز به صورت سفيد در صندوق انداخته 

شد تا جعفری به عنوان رئيس هيات انتخاب شد.

معاون وزير بهداشت با اش��اره به طرحی داوطلبانه برای 
پرستار شدن ماماهای بيکار گفت: بيمارستان ها در نوروز 
۹3 به هيچ  عن��وان از حضور متخص��ص خالی نخواهند 
ش��د و بازرس��ان نظارت کاملی خواهند داش��ت. محمد 
حاجی آقاجانی معاون درمان وزير بهداش��ت در حاشيه 

مراسم روز پرستار در جمع خبرنگاران در پاسخ به ...
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تمامی پروژه های نیمه تمام 
ایمن سازی می شود

مديرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان با اشاره به نزديک 
ش��دن به نوروز و آغاز س��فرهای ن��وروزی بر ايمن س��ازی 
محوره��ای در حال س��اخت تاکي��د کرد و گف��ت: تمامی 
پروژه های نيمه تمام در محورهای استان تا قبل از 15 اسفند 

ايمن سازی شود.
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 نوروز قیمت  هتل ها
  را  تغییر نداد 

رييس اتحاديه هت��ل داران اصفهان از ب��دون تغيير بودن 
قيمت هتل های اصفه��ان در تعطيالت ن��وروز خبر داد و 
گفت: اين ثبات در سطح ملی اجرا شده و تمامی هتل های 

استان های کشوراز آن تبعيت می کنند.
مهدی نريمانی با اش��اره به قيمت هتل ه��ای اصفهان در 
ايام نوروز اظهار داشت: با توجه به نزديک بودن تعطيالت 
 ن��وروزی و از آن جايی که اصفهان يک ش��هر توريس��تی
  ب��ا جاذبه های فراوان گردش��گری ب��وده و هر س��اله نيز
  م��ا ب��ا حج��م بس��ياری از ميهمان��ان ن��وروزی روبه رو
  هس��تيم،  تمام��ی هتل ه��ا و مهمانپذيره��ای اصفهان
  برای مس��افران نوروزی و گردش��گران آماده هس��تند و
  تاکنون نيز اس��تقبال خوب��ی از رزروهای نوروزی ش��ده

 است.
 وی ب��ا بيان اي��ن ک��ه اس��تان اصفه��ان دارای 85 هتل 
 و 65 مهمانپذي��ر ب��وده، گف��ت: تمام��ی هتل ه��ای
  اصفه��ان دارای س��تاره  می باش��ند و بر اس��اس ضوابط

 تعري��ف ش��ده، درجه بن��دی ش��ده و از يک تا 5 س��تاره 
هستند.

رييس اتحادي��ه هت��ل داران اصفهان بيان ک��رد: فرآيند 

ستاره دار کردن هتل ها بر اساس اس��تانداردهای جهانی 
بوده که به  طور دقيق توس��ط س��ازمان ميراث فرهنگی 
 نظارت می ش��ود. وی ب��ا بيان اي��ن که تاکن��ون بيش از

 70 درصد هتل های اصفهان در طرح اس��تاندارد س��ازی 
ملی گواهينامه دريافت کرده اند، گفت: اين يک طرح ملی 
بوده که هتل ها برای دريافت گواهينامه استاندارد ملی در 
3 بخش فنی، تجهيزات و نيروی انسانی ارزيابی می شوند 
که بخش فنی آن مربوط به بهداشت و ساختمان هتل ها و 
تجهيزات مربوط به امکاناتی بوده که در هتل فراهم بوده و 
همچنين در بخش نيروی انسانی نيز مربوط به آموزش و 
خدماتی است که توسط هتل ها ارايه شده و از اهميت بااليی 

نيز برخوردار است.
نريمان��ی گف��ت:  از ميهمان��ان ن��وروزی می خواهم که 
 ب��رای امنيت بيش��تر در اس��کان و اقامت خود در س��فر،

 در صورت امکان از هتل ها، مهمانپذيره��ا و يا از مراکزی 
که ش��هرداری اصفهان برای مس��افران ن��وروزی تدارک 
ديده استفاده کنند و به کليد به دست هايی که به صورت 
 پنهانی و غير مجاز منزل و يا اتاق اجاره می دهند، اعتماد

 نکنند.

رییس اتحادیه هتل داران اصفهان:

443

برگزاری جشن درختکاری فردا در استان
مديرعامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری 
اصفهان از برگزاری جشن درختکاری ويژه گراميداشت و 
آغاز هفته درختکاری در روز 15 اسفندماه خبر داد. دکتر 
احمد سليمانی پور با اعالم اين خبر گفت: همه ساله از 15 

تا ۲1 اس��فندماه، به نام هفته درختکاری نام گذاری شده 
 که سازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری برنامه های

  مختلفی را در راس��تای گراميداش��ت اين هفت��ه برگزار 
می کند. وی با بيان اي��ن که روز درخت��کاری نمادی در 

جهت گسترش فضای سبز، استفاده بهينه ، سالم سازی و 
حفاظت و حراست از درختان است، افزود: قرار است که اين 
جشن  فردا از ساعت 10 صبح در مجتمع فرهنگی هنری 

کوثر واقع در ...
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اخبار کوتاهيادداشت

دانش ايران پشتوانه عملکرد 
مقتدرانه در مذاکرات ژنو بود

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
 گفت: اگ��ر ایران در سیاس��ت خارج��ی و مذاکرات ژن��و مقتدرانه عمل 
می کند، به خاطر دانش ایرانیان است. عباسعلی منصوری در آیین جشن 
چهل سالگی دانشگاه کاشان اظهار داشت: دانشمندان ما نقش اساسی 
در فرآیند مذاکرات سیاسی داش��تند و امروز نیز به برکت توسعه علمی، 
 ایران در دنیا پیشتاز است.وی دستاوردهای علمی کشورمان را در بخش

 ماهواره ها بی بدیل دانست و افزود: میانگین سنی سازندگان ماهواره در 
ایران 35 سال است که این پشتوانه ای برای هر کشور است.

وی با اش��اره به س��خنان اوباما مبنی براین که اگر قدرت داش��تم تمام 
سانتریفیوژهای ایران را برمی داش��تم، خاطرنشان کرد: این سخنان در 

حقیقت اعتراف به وجود علم و قدرت نزد ایرانیان است. 

 انتصاب سرکنسول
 جمهوری اسالمی در نجف اشرف

بنا به پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و تصویب 
روحانی رییس جمهور اس��المی ایران، عبدالرحیم ساداتی فر به عنوان 
سرکنسول جمهوری اس��المی ایران در نجف منصوب ش��د.به گزارش 
خبرگزاری مهر، ساداتی فر پیش از این به عنوان سفیر جمهوری اسالمی 

ایران در کلمبیا و کاردار کشورمان در آرژانتین خدمت کرده است.
وی همچنین در سمت های مدیر کل سیاسی امریکای جنوبی ، مدیر کل 

وزارتی و مشاور وزیر امور خارجه انجام وظیفه کرده است.

 عدم اجرای برخی از 
طرح های کالن ملی بررسی شود

 معاون اول رییس جمهور گفت: باید بررس��ی دقیقی ص��ورت گیرد که 
به چه علت منابع مورد نیاز برخی از طرح های کالن ملی تامین نش��ده و 

طرح ها به مرحله اجرا نرسیده اند.
  جلس��ه ش��ورای عالی علوم، تحقیق��ات و فن��اوری )عتف( ب��ا حضور

 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش دبیرخانه شورای عالی علوم،  
تحقیقات و فناوری )عتف( از آخرین وضعیت طرح های کالن ملی مصوب 
شورا، بر لزوم آسیب شناسی و بررس��ی دالیل عدم اجرای برخی طرح ها 
تاکید کرد و گفت: باید بررسی دقیقی صورت گیرد که به چه علت منابع 
مورد نیاز طرح های مصوب تامین نشده و طرح ها به مرحله اجرا نرسیده اند.

اسحاق جهانگیری اظهار داشت: طرح هایی باید در شورا به تصویب 
برس��ند که از ش��رایط و ویژگی های خاصی برخوردار بوده و از نظر 
درجه اهمیت برای کشور، دارای اولویت باشند تا برای تامین اعتبار با 
محدودیت مواجه نگردند.معاون اول رییس جمهور همچنین دریافت 
نظرات کارشناس��ی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 
جمهور قبل از تصویب طرح های پیشنهادی را امری ضروری و مهم 

دانست و افزود: الزم است معاونت عتف اتخاذ گردید.

توسعه روابط اقتصادی و پارلمانی 
هدف سفر به آفريقای جنوبی 

رییس مجلس شورای اسالمی هدف سفر خود به آفریقای جنوبی و کنگو 
را توسعه روابط پارلمانی و اقتصادی خواند.

علی الریجانی پی��ش از عزیمت ب��ه آفریقای جنوب��ی و کنگو در جمع 
خبرنگاران گفت: جمهوری اس��المی ایران همیش��ه توج��ه خاصی به 
کشورهای آفریقایی از نظر روابط سیاسی و اقتصادی دارد، این دو کشور 
نیز از کشورهای دوست ایران هستند که روابط پارلمانی نسبتا نزدیک و 

همکاری های توسعه ای خوبی با جمهوری اسالمی دارند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در گذشته مسووالن 
پارلمان های این دو کشور به ایران سفر داشتند و گفت وگوهای خوبی در 
زمینه همکاری های پارلمانی و در زمینه توسعه روابط اقتصادی داشتیم.
 وی تصریح کرد: با آفریقای جنوبی در طول س��ال ه��ای پس از انقالب

 رایزنی های سیاسی بسیاری در موضوعات مختلف انجام شده و در برخی 
از زمینه ها به ویژه در حوزه اقتصادی هم همکاری داشتیم.

واليتی: بدون برداشته شدن 
تحريم ها مذاکرات نتیجه ای ندارد

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: هدف اصلی مذاکرات ما با 5+1 
از بین بردن تحریم ها علیه ایران و برخورداری از حق استفاده صلح آمیز 
از انرژی هسته ای است.علی اکبر والیتی در حاشیه نشستی درباره روابط 
ایران و عراق در جمع خبرنگاران درباره موانع روابط اتحادیه اروپا و ایران 
گفت: تا آن جایی که به ایران مربوط است از نظر من هیچ مانعی بر سر راه 
ارتباط ما و اتحادیه اروپا وجود ندارد.وی ادامه داد: پس از انقالب ما بارها 
گفته ایم مانعی بر سر ارتباط ایران با کشورهای جهان به جز برخی کشورها 
و مناطق دنیا هم چون رژیم اس��راییل وجود ندارد و تا آن جا که به امریکا 
مربوط می شود هنوز سیاست های خارجی ما پیرو خط مشی ای است که 
امام خمینی )ره( آن را بنیان گذاشته است و آیت اهلل خامنه ای نیز این راه 
را ادامه دادند و سیاست  خارجی امروز ما هم بر همان بنا نهاده شده است.

والیتی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با دیدگاه ایران در مورد نزاع 
بین امریکا و روسیه در اوکراین خاطرنش��ان کرد: ما بر این باوریم که هر 
دو طرف باید با هم نشست و مذاکره داشته باشند و به خاطر صلح جهانی 

میزان تنش ها را کاهش دهند.

يوسفیان مال: تورم و خط فقر مبنای 
پرداخت نقدی قرار گیرد

 یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تعیین سقف درآمدی برای 
مشموالن دریافت یارانه را منوط به میزان درآمد دولت از محل افزایش 
قیمت حامل های انرژی عنوان کرد و گفت که دولت بعد از محاسبه سهم 
بخش صنعت، کشاورزی و سالمت باید برای پرداخت یارانه به خانوارها 
برنامه ریزی کند.عزت اهلل یوس��فیان م��ال اظهارداش��ت: مجلس عالوه 
بر این که در جری��ان تصویب بودجه 93 و بخش مرب��وط به هدفمندی 
یارانه ها، اجازه قیمت گذاری در مورد حامل ه��ای انرژی را به دولت داده 
که البته سقفی برای آن تعیین شده، در مورد سه رکن اصلی در موضوع 
هدفمندی یارانه ها به دولت اختیار تام داده است. این که یارانه را نقدا یا 
کاالیی پرداخت کند، چه کسانی مشمول دریافت یارانه می شوند و چه 
مبلغی پرداخته شود؟وی افزود: دولت قبل گفت که می خواهد یارانه را 
به همه مردم پرداخت کند که البته خالف مقدماتی بود که برای اجرای 
هدفمندی تمهید شده بود و فرم هایی بین مردم توزیع شد تا درآمدهای 

خود را اعالم کنند. 
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2500 نفر در نوروز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

معاون اردویی، گردشگری و راهیان نور ناحیه مقاومت بسیج امام رضا )ع( اصفهان از اعزام بیش از 2500 
 نفر به مناطق جنوبی عملیاتی دوران دفاع مقدس در ایام نوروز خبر داد. عباس محمدی افزود: این افراد از

 26 اسفند تا 15 فروردین سال آینده برای مدت چهار روز به مناطق علمیاتی جنوب اعزام می شوند.
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نقش ايران در منطقه 
سازنده است

باهنر: به تعهدات مان 
پايبنديم

مشاور سیاسی بشار اسد، رییس جمهور سوریه بر نقش سازنده ایران در منطقه 
تاکید کرد.بثنیه شعبان در گفت وگوی اختصاصی با شبکه المیادین درباره نقش 
ایران، روسیه و عربستان در قبال کش��ورش گفت: مسکو اعمال فشاری علیه 

دولت سوریه ندارد، بلکه این کشور نقش دوست را در قبال آن دارد.
وی در خصوص عربستان نیز گفت: ما از این کشور می خواهیم تا از حمایت مالی 

و تجهیزاتی به گروه های مسلح دست بردارد.
مشاور سیاسی اس��د ادامه داد که ریاض نه تنها به حمایت مالی از گروه های 
مسلح عربستانی می پردازد، بلکه از گروه های مختلف دیگر هم حمایت می کند.

ش��عبان در این گفت وگو  بیان کرد: توقف حمایت ه��ا از گروه های تکفیری 
 و تروریس��تی منطقه به نفع عربس��تان و کش��ورهای حوزه خلی��ج )فارس(

 است.

 نایب رییس مجلس با بیان این که کار دیپلمات ها در مذاکرات هسته ای سخت 
است، گفت : اکنون جمهوری اسالمی به طرف مقابل برای شرکت در بازی برد 
– برد فرصت داده است که در صورت عمل به تعهداتشان، ما هم به تعهداتمان 
پایبند خواهیم بود.محمدرضا باهنر در م��ورد مذاکرات ایران و 1+5 در وین و 
پیش بینی اش از احتمال رسیدن به توافق نهایی در شش ماه آینده گفت: این ها 
جزو مسایل اجتماعی است و ممکن است برای رسیدن به توافق، زمان کم و زیاد 
شود ولی به طور کلی همه چیز بستگی به طرف مقابل دارد مبنی بر این که آیا 
قبول می کند در بازی برد - برد شرکت کند و یا به دنبال بازی برد – باخت است.

وی یادآور شد: جمهوری ساالمی تبحر خود و تجربه قوی در بازی برد – باخت 
دارد به طوری که در طول 35 سال بعد از انقالب همواره با استکبار و در راس آن 

امریکا در بازی برد – باخت بوده است.

دولت امریکا در واکنش به اقدامات مس��کو، روابط بازرگانی 
با روس��یه را به حالت تعلیق درآورد.با ادام��ه بحران اوکراین 
و گمانه زنی ها درباره دخالت نظامی روس��یه در این کشور، 
امریکا در واکنش به اقدامات مسکو، عالوه بر لغو همکاری های 
نظامی، فعالیت های بازرگانی و سرمایه گذاری با  روسیه را به 
حالت تعلیق درآورد. در همین ح��ال، رییس جمهور امریکا 
برای بررسی بحران اوکراین با  شورای امنیت ملی این کشور 
در کاخ سفید دیدارکرد.باراک اوباما همچنین اظهار داشت: 
اگر روسیه روند فعلی درباره اوکراین را ادامه دهد، بدون شک 
باید در انتظار واکنش متقابل امریکا باشد. وی تحریم اقتصای 
روسیه را از اولویت های واشنگتن قلمداد کرد.کاترین اشتون، 
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در هشدار به روسیه 
اعالم کرد: اگر نیروهای نظامی روسیه از شبه جزیره کریمه 
عقب نشینی نکنند، 28 کش��ور عضو اتحادیه اروپا، عالوه بر 
توقف آزادی روادید شهروندان روس، روابط اقتصادی با مسکو 
را قطع و تحریم های یک جانبه علیه این کشور وضع می کنند.

نماینده دایم روسیه در سازمان ملل نیز با بیان این که اقدامات 
روس��یه در اوکراین برای حفظ جان ش��هروندانش اس��ت، 
 اظهار داش��ت: روس��یه رعایت تمامی مفاد توافق نامه بین

 »ویکتور یانوکوویچ«و رهبران مخالف��ان در اوکراین که در 
تاریخ 21 فوریه به امضای طرفین رسیده را ضروری می داند. 

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دشمنان امروز ایران، 
والیت فقیه را نشانه گرفته اند زیرا همواره از این ناحیه ضربه 

خورده اند اما باید بدانند که به نتیجه ای نمی رسند.
 سردار خس��رو عروج در یادواره شهدای گمنام و مفقوداالثر 
 گلپایگان که با عنوان »س��تاره های بی نش��ان«در دانشگاه 
پیام نور گلپایگان برگزار ش��د، اظهار داش��ت: شهدای ما با 
ایمان و اعتقادات خود جان فش��انی کرده و می دانستند که 
 اگر کارهای ما به مقاومت اعتقادی تبدیل نشود، ما را از پای

 در می آورد.وی افزود: ایمان، احترام به والدین، انصاف، تواضع، 
نماز اول وقت، ساده زیستی، اهتمام در جهاد اکبر و تالش در 
راه اعتقادات و تاسی به سیدالشهدا )ع(ویژگی های مشترک 

و رمز موفقیت و جاودانگی شهدای ما است.
مشاور فرمانده کل س��پاه پاسداران گفت: دش��منان امروز 
اعتقادات ما و در راس آن والیت فقیه را نشانه گرفته اند زیرا 
می دانند که همواره از این ناحیه ضربه خورده اند، اما آن ها باید 
این موضوع را هم بدانند که انقالب ما انقالبی بنیادی و فرمانده 
آن خداوند متعال است و در برابر هیچ قدرتی زانو نمی زند.وی 
بیان کرد: آن ها می دانند که اگر در کشور ما تنها یک نفر هم 
باشد، آن ها نمی توانند با او مقابله کنند و به همین دلیل سعی 
دارند با شیوه های گوناگون با تاثیرگذاری بر روی افکار مردم 

نقاط مختلف دنیا، برعلیه این نظام و انقالب اقدام کنند.

رییس مجلس خبرگان رهب��ری گفت: مجلس خبرگان در 
جایگاه حراست و صیانت از حوزه رهبری تاکید می کند که 
شعارها و برنامه های اصولی که هر ساله از سوی مقام معظم 
رهبری در لحظه تحویل سال بیان می شود، تنها به برگزاری 

برنامه های معمولی، همایش ها و سمینارها محدود نشود.
وی با بیان این ک��ه »گاهی برای احترام به ش��عارها تنها به 
برگزاری مجالس، سخنرانی و همایش ها بسنده می شود«، 
افزود: گاهی هزینه های زیادی برای شعارها صرف می شود 
اما نتیجه ای عاید نمی شود، پس امیدواریم با توجه به تاکید 
مقام معظم رهبری و پیگیری سران س��ه قوه، برنامه هایی 
که برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است، عملی و 
اجرایی شود.وی تصریح کرد: امیدوارم همه مردم در اجرای 
اقتصاد مقاومتی به مس��ووالن کمک کنن��د و فقط توقع و 
درخواست نداشته باشند و مس��ووالن هم تالش خود را در 

این راستا انجام دهند.
رییس مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به فرارسیدن 
ایام نوروز و آغاز فعالیت نهادهای ام��دادی از جمله کمیته 
امداد امام)ره(، خاطرنشان کرد: رس��م ایرانیان است که در 
ایام نوروز به هم نوعانشان که مش��کل دارند، کمک کرده و 
خانواده های دیگر را خوشحال کنند؛ البته اعتقاد ندارم که 

مردم باید همیشه فقیر باشند. 

     شامگاه دوشنبه گذشته یک »جت فالکون« متعلق ایران 
در آب های ساحل شرقی جزیره کیش سقوط کرد. به گفته 
یک مقام مسوول این هواپیما حامل چهار تن بوده است که 
در حال پرواز آزمایشی بودند.یک مقام مسوول که خواست 
نامش فاش نشود با تایید این خبر گفت: »این هواپیما متعلق 
به سازمان هواپیمایی کشوری و غیر مسافربری بوده است.«

وی افزود: »این هواپیما حامل پنج نفر شامل خلبان و کادر 
پروازی بود که به منظور آزمای��ش برخی تجهیزات ناوبری 
در حال پرواز بود.« ت��ا کنون در خصوص دلی��ل وقوع این 
حادثه گزارشی منتشر نشده است.در همین خصوص واحد 
مرکزی خبر نیز با انتش��ار این خبر به نقل از معاون رییس 
 سازمان منطقه آزاد کیش ش��مار سرنشینان این هواپیما را

 چهار تن اعالم کرد.
گفته می ش��ود هواپیمای مزبور پس از گرفتن اجازه از برج 

مراقبت فرودگاه کیش برای فرود موفق به فرود نمی شود.
هم اکنون طبق گزارش ها نیروهای محلی به منظور یافتن 

سرنشینان این هواپیما به منطقه اعزام شده اند.
در همین ارتب��اط مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری 
هرمزگان نیز در آخرین اخبار منتشر شده گفت: اجساد دو 
سرنشین هواپیمای سقوط کرده در آب های جزیره کیش 

پیدا شده است.

دفاع سیاست داخلینظامی بحران

روسیه در انتظار فرمان 
حمله به اوکراين

دشمنان از واليت فقیه 
ضربه های سنگینی خورده اند

 مهدوی کنی: مردم
 به دولت کمک کنند

 سقوط جت فالکون
 در آب های جزيره کیش
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ريیس جمهور:دولت از خط قرمزها 
عبور نخواهد کرد

رییس جمهور تاکید کرد: دولت در هیچ شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد 
کرد.حجت االسالم والمسلمین روحانی در حاشیه پانزدهمین اجالس مجلس 
خبرگان با اشاره به مطرح بودن موضوع هسته ای در این اجالس و همچنین 
اهمیت آن برای مردم گفت: حقوق ملت ما محفوظ می ماند و تاکید می کنم 
که هیچ گونه نگرانی در کشور در این باره نباید وجود داشته باشد چرا که به 

هیچ عنوان این دولت در هیچ شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: حق��وق مردم محفوظ باقی می ماند همانط��ور که در توافق 
کوتاه مدت ش��ش ماهه نیز به صراحت آمده، یعنی خود طرف مقابل گفته 
اس��ت مثال در فردو یا نطنز غنی سازی در این سطح باش��د.رییس جمهور 
گفت: روشن اس��ت که با این گفته غنی س��ازی را پذیرفته اند اما بحث در 
 این اس��ت که در یک دوره ای، سطح و حد غنی س��ازی ما به تعبیر آن ها به

 گونه ای باشد که بیشتر اعتماد آفرین باشد.وی افزود: در کنار تثبیت حقوق 
ملت ایران، ظلم هایی که به مردم روا داشته شده و تحریم هایی که به زندگی 
مردم فشار وارد کرده که همه این تحریم ها ناروا و غلط بوده است، باید برطرف 
ش��ود.رییس جمهور گفت: برخی از این تحریم ها از طریق شورای امنیت، 
بخش بزرگی از طریق دولت و کنگره امریکا و بخش��ی نیز از طریق اتحادیه 
اروپا اعمال ش��ده که تالش ما بر این اس��ت که در قدم نهایی هم تحریم ها 
 برداشته شود و هم حقوق هسته ای ایران محفوظ بماند.وی افزود: یعنی ما به

 غنی سازی ادامه می دهیم در چارچوبی که اعتمادآفرین باشد، به این معنا 
که بهانه ها را از دست دیگران سلب کنیم تا آن ها نتوانند در سایه آن بهانه ها، 
افکار عمومی و مجامع عمومی، حقوقی و سیاسی را تحریک کنند و بخواهند 
علیه ملت ایران اقدامی صورت دهند.روحانی گفت: من به آینده این حرکت 
امیدوارم البته در مذاکرات سیاسی کسی نمی تواند بگوید پایان آن چه خواهد 
بود اما در قدم اول ما موفق بودیم، این موفقیت را نه این که ما بگوییم بلکه همه 
دنیا می گویند.رییس جمهور خاطرنشان کرد: این که امریکایی ها چیزهایی 
می گویند به خاطر فشار افکار عمومی خودشان، تندروها و صهیونیست هاست 
و البته کشورهایی نیز هستند که در این داستان به امریکایی ها فشار می آورند.

وی افزود: البته پیداست که گفته های امریکایی ها و صهیونیست ها با واقعیات 
بس��یار فاصله دارد.رییس جمهور گفت: ما نیز باید افکار عمومی دنیا را نگاه 
کنیم و به نظرهای عمومی همه کشورها بنگریم چرا که غیر از صهیونیست ها 
و برخی مقامات امریکایی که حرف هایی می زنند که با واقعیت فاصله دارد، 
سراسر دنیا از جمله اروپا، چین، سایرکشورها، آسیا و آفریقا سخن از موفقیت 
ایران می گویند و معتقدند در این صحنه ایران در برابر فشارهای غلط موفق 
بود.وی در ادامه با بیان این که عده ای می گفتند تحریم و فشار راه حل مساله 
هسته ای ایران است اما ما مذاکره را راه حل می دانستیم افزود: تاکنون راه حل 
مذاکره و تفاهم پیروز و موفق بوده است و ادامه آن هم به نظر ما موفق خواهد 
بود.روحانی در عین حال گفت: البته قدم بعدی بسیار پیچیده و سخت است، 
ولی ما به قدرت مذاکره کنندگانمان اطمینان داری��م و همه دنیا نیز باید به 
حسن نیت ایران برای حل مساله اطمینان داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: 
اگر طرف مقابل ما هم در حل مساله حس��ن نیت و اراده سیاسی را در عمل 
نشان دهد، معتقدم در زمان کوتاه حتی ممکن است در شش ماه اول بتوانیم 

به توافق نهایی برسیم.

نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س گفت: بر اس��اس 
ظرفیت ه��ای موج��ود، اصفه��ان یک��ی از اصلی تری��ن 

میدان های کشور برای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
 عباس مقتدایی پیرامون مصادیق اجرایی اقتصاد مقاومتی 
برای اس��تان اصفهان و راهکاره��ای الزم در این امر مهم 
اظهارداش��ت: اس��تان اصفهان در حال حاضر بزرگ ترین 

بخش صنعت کشور را درون خود جای داده است.
وی بیان داشت: با توجه به این که اس��تان البرز از تهران 
بزرگ جدا شده است، اصفهان با دارا بودن هزاران کارخانه 

و کارگاه تولیدی، قطب صنعتی کشور است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گف��ت: به عنوان نمونه  
اصفهان با دارا بودن باالترین ظرفیت تولید شیر خام کشور، 
بزرگ ترین اس��تان تولیدکننده در امر تولید شیر گاو در 
کشور است، واحدهای مهم صنعتی دیگری همچون فوالد، 
آهن و فرآورده های نفتی اصفهان که در اصفهان مس��تقر 
هستند، این اس��تان را در ش��مار مراکز اصلی اقتصادی، 

خدماتی و صنعتی قرار داده است.
وی ابراز کرد: بر اس��اس موارد و مصادیق یادشده اصفهان 
یکی از اصلی تری��ن و مهمترین میدان های کش��ور برای 
اجرای اقتصاد مقاومتی اس��ت، چنانچه در اصفهان موفق 
 به اجرای اقتصاد مقاومتی ش��ویم، در لوای آن می توانیم 

به س��رعت به عنوان یک الگوی توس��عه و پیشرفت برای 
کشور مبدل شویم.

مقتدایی تصریح ک��رد: چنانچه به توس��عه و پیش��رفت 
آتی اس��تان اصفهان می نگریم ضرورتا بای��د برای اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی در برخ��ی از بخش ها با 
یک برنامه ری��زی صحیح و دقیق اق��دام کنیم،پیام وجود 
ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای موج��ود داخ��ل اس��تان 
 اصفهان این اس��ت که اصفهان یک��ی از مخاطبین اصلی

 اقتصاد مقاومتی در کشور است.
وی تاکید کرد: از جمل��ه اقداماتی که ما باید در اس��تان 
اصفهان برای ارتقای جایگاه این اس��تان در سایه اجرای 
اقتصاد مقاومتی انجام دهیم، فعال کردن بخش تعاونی ها 
بیش از گذشته، راه اندازی و ورود شرکت های خصوصی در 
امور سرمایه گذاری و برداشتن موانع از پیش پای آن ها و 

تسهیل امور اداری است.
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس نهم متذکر 
شد: اگر موفق به شناسایی دقیق فرصت ها و ظرفیت های 
تولیدی موجود در اصفهان باشیم و با یک برنامه بلندمدت 

پیش برویم، به رونق اقتصادی کشور هم  کمک کرده ایم.
وی افزود: وظیفه نمایندگان اس��تان شناسایی قابلیت ها، 
 توانمندی ه��ا و ظرفیت ه��ای اس��تانی و شهرس��تانی و

 فراهم کردن  زمینه های ب��روز و ظهور آن در صحنه عمل 
برای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر است.

نماینده مردم اصفه��ان در مجلس نهم اظهار داش��ت: ما 
با توجه جدی به بخش کش��اورزی داخل استانی و تولید 

محصوالت کشاورزی 
با کیفی��ت از طریق 
آبی��اری قط��ره ای و 
تحت فشار و فرآورده 
ایج��اد و   آن ه��ا 

 ارزش اف��زود ک��ه از 
جمله ش��اخصه های 
اقتص��اد مقاومت��ی 
نی��م  اس��ت ؛می توا
زمینه رونق را فراهم 

کنیم.
وی بابی��ان ای��ن که 
در اصفه��ان بیش از 
64 هزار واحد تولید 
شیر خام داریم و اگر 
فقط موفق شویم در 
س��ایه حمایت ه��ا و 

برنامه های صحی��ح  در هر واح��د زمینه اش��تغال پایدار 
فقط یک نف��ر را فراه��م کنیم، ب��ه اش��تغال زایی کمک 
واف��ری کرده ایم.مقتدای��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: از 
دیگر مصادیق برای اج��رای اقتصاد مقاومتی در اس��تان 
صرفه جویی در مواد اولیه، صرفه جویی سوخت و افزایش 
بهره وری در مراکز کارگاهی و کارگری است که در صورت 
اجرا می توانید به سرعت جایگاه اصفهان را در امر اقتصاد، 
تولید و خدمات به عنوان  الگویی مبن��ی بر خوداتکایی و 

خودکفایی تبدیل کنیم.

نماينده مردم اصفهان در مجلس:

اصفهان مخاطب اصلی اقتصاد مقاومتی است

از جمله اقداماتی که
 ما بايد در

 استان اصفهان 
برای ارتقای جايگاه

 اين استان در
 سايه اجرای

 اقتصاد مقاومتی
 انجام دهیم
 فعال کردن 

بخش تعاونی ها  است



یادداشت

 برگزاری جشن درختکاری
 در روز ۱۵ اسفند 

     

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
از برگزاری جشن درختکاری ویژه گرامیداشت و آغاز هفته 

درختکاری در روز ۱۵ اسفندماه خبر داد.
دکتر احمد سلیمانی پور با اعالم این خبر گفت: همه ساله 
از ۱۵ تا ۲۱ اس��فندماه، به نام هفته درختکاری نام گذاری 
شده که سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری برنامه های 
مختلفی را در راستای گرامیداشت این هفته برگزار می کند. 
وی با بیان این که روز درختکاری نمادی در جهت گسترش 
فضای سبز، استفاده بهینه ، سالم سازی و حفاظت و حراست 
از درختان اس��ت، افزود: قرار اس��ت که این جش��ن  فردا از 
س��اعت ۱۰ صبح در مجتمع فرهنگی هنری کوثر واقع در 
خیابان جی ، منطقه ۱۵ اصفهان با حضور مسووالن استانی 
و شهری برگزار ش��ود. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
 سبز ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: در حاشیه  جشن، از 
۱۵ شهروند نمونه که در مس��ابقه برترین طرح فضای سبز 

خانگی شرکت کرده بودند، تقدیر می شود. 
سلیمانی پور با اشاره به برگزاری مسابقه نقاشی ورک شاپ 
در حاشیه برگزاری جشن روز درختکاری خاطرنشان کرد: 
در پایان مراس��م نیز چند اصله درخت به صورت نمادین از 
سوی مسووالن و شهروندان کاشته می ش��ود. وی با اشاره 
به برنام��ه های هفته درخت��کاری اظهار داش��ت: ۷۰ هزار 
اصله نهال براي توزیع بین شهروندان در هفته درختکاری 
پیش بیني شده است. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
 سبز ش��هرداری اصفهان ادامه داد: بر این اساس شهروندان

 می توانند با سامانه ۱۳۷ تماس برقرار کنند و آدرس منزل 
خود را اعالم کنند. شهرداری های مناطق نیز از این طریق 

درخت را درب منزل به شهروندان تحویل مي دهند. 
سلیمانی پور بیان کرد: بروش��وري حاوي اطالعات الزم از 
نحوه کاش��ت و نوع نگهداري درخت نیز ب��ه همراه نهال به 

شهروندان ارایه مي شود. 
 وی اضافه ک��رد: توزیع نهال از ۶ اس��فند تا ۱۶ اس��فندماه 
پیش بیني شده و در صورت افزایش تقاضاي شهروندان این 

مدت تمدید می شود.
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طرح اهدای خون سالم در چادگان آغاز شد
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان چادگان گفت: طرح اهدای خون سالم به مدت سه روز ادامه 
دارد و تاکنون از بیش از ۱۰۰ نفر خون گیری به عمل آمده است. مجتبی بیات اظهار داشت: کلیه 

کسانی که شرایط خون دهی را دارند می توانند به این جمعیت جهت خون گیری مراجعه کنند.

3

معاون وزیر بهداش��ت با اش��اره به طرحی داوطلبانه برای پرستار 
شدن ماماهای بیکار گفت: بیمارستان ها در نوروز ۹۳ به هیچ  عنوان 
از حضور متخصص خالی نخواهند ش��د و بازرسان نظارت کاملی 
خواهند داشت. محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت 
در حاشیه مراسم روز پرستار در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
درباره وضعیت مشکالت ماماها اظهار داشت: طرحی داوطلبانه و با 
گزینه انتخابی در اوایل سال آینده به اجرا در می آید تا اشتغال ماماها 
و پیراپزشکان که مساله بسیار مهمی است مرتفع شود بر این اساس 
ماماهایی ک��ه بیکارند می توانند به صورت انتخاب��ی و داوطلبانه با 

گذراندن دوره هایی به عنوان پرستار فعالیت کنند.
      بدهی ۱200 میلیارد تومانی بیمه ها به بیمارستان ها

وی در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره پرداخت اضافه کاری 
و کارانه پرس��تاران عنوان کرد: پرداخت اضافه کاری پرس��تاران از 
محل درآمد اختصاصی بیمارستان هاس��ت و این در حالی اس��ت 
که بیمارس��تان ها هم اکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلب 
دارند ولی امیدواریم با کمک دولت اضافه کاری و کارانه پرس��تاران 

پرداخت شود. 
بر این اساس اخبار خوبی از دولت به گوش می رسد تا بتوانیم با توجه 
به دغدغه های رییس جمهور در حوزه سالمت مردم در این مسیر 
گام های مثبتی برداریم. مع��اون درمان وزیر بهداش��ت ادامه داد: 

کمبود اعتبارات وزارت بهداشت هم اکنون ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان 
اس��ت که با خبرهای خوبی که از دولت شنیده می شود امیدواریم 
مطالبه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بیمارستان ها از بیمه ها پرداخت شود 
و بتوانیم از درصدی از هدفمندی یارانه ها نی��ز اعتباراتی به حوزه 
 نظام سالمت واریز شود و از این مش��کالت اعتباری حوزه سالمت

 خارج شویم.
       تشویق مردها برای جذب در شغل پرستاری

آقاجانی در پاسخ به پرس��ش خبرنگاران درباره کمبود پرستاران 
مرد عنوان کرد: متاسفانه در طی سا ل های اخیر گرایش آقایان به 
پرستاری کم شده است بر این اساس برای مردم و بیمارستان ها نیز 
به دلیل کمبود پرستار مرد مشکالتی ایجاد شده است به طوری که 

نتوانستیم برخی طرح ها را به اجرا درآوریم.
وی ادامه داد: بر این اساس وزارت بهداشت طرح های تشویقی و یا 
در دست بررسی دارد تا آقایان به رشته پرستاری بیشتر جذب شوند 
چرا که کمبود پرستار به خصوص پرستار مردم در کشور جدی است.

       درمان های ماهواره ای دروغ است
آقاجانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تبلیغات درمانی در 
ماهواره ها عنوان کرد: متاسفانه برنامه هایی که از ماهواره ها تبلیغ 
می شود در برخی مواقع توسط افرادی است که اصالپزشک نیستند 
و تبلیغات داروهای آن ها اصولی نیست. بر این اساس وزارت بهداشت 

برنامه ریزی دارد تا از طریق رسانه ها به ویژه رسانه ملی درباره درمان های 
کاذب ماهواره ای اطالع رسانی کند. 

       آمادگی اورژانس ها و بیمارستان ها در نوروز
وی درباره آمادگی ارایه خدمات درمانی در ایام تعطیالت نوروز نیز گفت: 
در نوروز امسال با ۳ هزار آمبوالنس در ۲ هزار پایگاه اورژانس به همراه 
۱۳ هزار تکنسین فوریت های پزشکی برای هرگونه پوشش امدادی و 
درمانی آمادگی کامل داریم. اورژانس و بیمارستاها در آمادگی کامل 
به سر خواهند برد و س��تاد حوادث دانشگاه های علوم پزشکی نیز ۲4 

ساعته فعال هستند.
       بیمارستان ها در نوروز 
از حض�ور متخص�ص خالی 

نمی شوند
معاون درم��ان وزیر بهداش��ت 
در ادام��ه پاس��خ ب��ه پرس��ش 
خبرن��گاران درب��اره این ک��ه 
عنوان می ش��ود در ای��ام نوروز 
برخ��ی عمل ه��ای جراحی به 
دلیل عدم حض��ور متخصصان 
کنس��ل می ش��ود و رزیدنت ها 
در بیمارس��تاها حضور می یابند 
ادامه داد: دستورالعمل جامعی 
به دانش��گاه های علوم پزشکی 
صادر کرده ایم تا در ایام تعطیالت 
ن��وروز متخصصان م��ورد لزوم 
در بیمارس��تان ها حضور داشته 

باشند.آقاجانی افزود: بر این اس��اس ماموران نظارتی در دانشگاه ها بر 
امر در بیمارستان ها نظارت می کنند و قطعا اگر این موارد رعایت نشود 

براساس ابزارهای قانونی برخورد خواهد شد.
       هیچ دارویی بدون مجوز وارد بازار نمی شود

     رییس س��ازمان غذا و دارو، با تاکید بر این ک��ه بیماران خاص هیچ 
مشکلی از لحاظ کمبود دارو ندارند، درباره انتقادات وارده به تنوع دارویی 

بیماران خاص، گفت: متنوع بودن داروها به نفع بیمار است.
 رس��ول دیناروند با رد اخبار منتشر ش��ده مبنی بر کمبود دارو برای

 بیماران خاص به ویژه تاالسمی و هموفیلی، افزود: اکنون بیماران خاص 
با هیچ مشکل دارویی مواجه نیستند و تمام داروهایشان در بازار موجود 
اس��ت؛ البته کمبود دارویی در ابتدای س��ال ۹۲ وجود داشت که این 

کمبودها در انتهای سال به طور کامل برطرف شده است.
وی با ی��ادآوری برخی اظه��ارات درب��اره این که بیماران تاالس��می 
ب��ا ورود انواع مختل��ف داروها به ب��ازار بدون طی مراح��ل کلینیکال 
ترایال)کارآزمای��ی بالین��ی( مواج��ه هس��تند، ادام��ه داد: چنی��ن 
 ادعای��ی را قب��ول ندارم زی��را هی��چ دارویی ب��دون مج��وز وارد بازار 

نمی شود.
        عمل زایمان طبیعی رایگان می شود

همچنین وی یادآور ش��د: در صورت اختصاص سهم سالمت از محل 
هدفمندی یارانه ها عمل زایمان طبیعی رایگان می شود

معاون وزیر بهداشت:

بیمارستان ها در نوروز از حضور متخصص خالی نمی شوند

درمان های ماهواره ای دروغ است

دستورالعمل جامعی 
به دانشگاه های 

علوم پزشکی 
صادر کرده ایم تا 
در ایام تعطیالت 

نوروز متخصصان 
مورد لزوم در 
 بیمارستان ها 

حضور داشته باشند

یادداشت

 قطع بدون مجوز درخت 
جریمه سنگین دارد 

شهردار نطنز گفت: با توجه به وجود درخت های زیاد و مسن در شهر 
نطنز، قطع بدون مجوز درخت در این ش��هر مش��مول جریمه  های 
س��نگین می شود.سید محس��ن تجویدی اظهارداش��ت: با توجه به 
وجود درخت های مس��ن و زیبا در نطنز و از آن جایی که درخت به 
ویژه درخت چنار نماد و نشانه شهر نطنز است، باید از قطع بی مورد 
درختان جلوگیری شود.وی افزود: شهر نطنز دارای درختان زیادی 
است که برخی از آن ها چند صد س��ال عمر دارند و قطع آن ها برای 
ساخت و ساز و یا امور دیگری نامناس��ب می باشد و به همین علت، 
مقرر ش��د قطع بدون مجوز درختان در هر نقطه و مکان، مش��مول 
جریمه شود.شهردار نطنز پیرامون مبلغ جریمه گفت: کارشناسانی 
را برای این موضوع در نظر گرفته ایم که با توجه به سن درخت، مکان 
رویش و غیره میزان جریمه را مش��خص می کنند.وی تصریح کرد: 
اگر مالک و ش��خصی قصد قطع کردن درخت��ی را دارد، باید قبل از 
اقدام به قطع درخت، به شهرداری نطنز مراجعه کرده و بعد از تایید 

کارشناس، اقدام به قطع درخت کند.

واحد سونوگرافی در بیمارستان 
تیران و کرون راه اندازی شد

یک واحد س��ونوگرافی )تصویرب��رداری( در بیمارس��تان »بهنیا« 
شهرستان تیران و کرون راه اندازی شد. سرپرست شبکه بهداشت و 
درمان تیران و کرون گفت: این دستگاه سونوگرافی با کمک انجمن 
خیرین س��المت حمایت از بیماری های خ��اص حضرت زهرا )س( 
شهرستان و با اعتبار حدود ۶۰۰ میلیون ریال خریداری شد.غالمرضا 
رییسی زاده افزود: این واحد با هدف ارتقای خدمات درمانی به مردم 
شهرستان و جلب رضایت آن ها راه اندازی شد.وی تصریح کرد: واحد 
سونوگرافی بیمارستان بهنیا از یک سال گذش��ته به دلیل فرسوده 
بودن دستگاه موجود تعطیل بود و بیماران برای سونوگرافی ناگزیر 

به سفر به شهرستان های اطراف مانند نجف آباد بودند.

 مجله رشد تعطیالت، جایگزین 
پیک نوروزی می شود

رییس گروه تکنولوژی و گروه های درس��ی آم��وزش ابتدایی اداره 
 کل آموزش و پرورش اس��تان اصفه��ان گفت: برای نوروز امس��ال

 دانش آموزان ابتدایی مجله ای با عنوان »رش��د تعطیالت« به جای 
پیک نوروزی دریافت می کنند. علی حمیدی افزود: تعداد 4۲۰ هزار 
جلد از این مجله ویژه دانش آموزان پیش دبس��تانی و دوره ابتدایی 
 چ��اپ و آماده توزیع اس��ت.وی اظهار داش��ت: محت��وای این مجله
 تکلیف گریز است و هیچ فعالیت نوشتاری در آن منظور نشده است.

وی افزایش سطح علمی و مطالعه دانش آموزان و همچنین آموزش 
مهارت های زندگی اسالمی، ایرانی و آموزه های دینی و علمی را از 
اهداف تدوین این مجله برش��مرد.رییس گروه های درسی آموزش 
ابتدایی افزود: براس��اس ش��یوه نامه وزارتی برای تهیه بس��ته های 
فرهنگی ویژه نوروز، استان اصفهان این مجله را برای اوقات فراغت 
نوروزی دانش آموزان ابتدایی استان تهیه کرده است.وی گفت: در 
این مجله مسابقه ای برای دانش آموزان ترتیب داده شده که نظر خود 
را در مورد س��خنان رییس جمهوری در آیین بازگشایی مدارس در 
مورد احیای زنگ انشاء و ساعت کتابخوانی و تبدیل فرهنگ شفاهی 
به کتبی به مدیر مدرس��ه اعالم کنند.حمیدی اف��زود: این مجله با 
سه عنوان برای گروه پیش دبس��تانی و اول ابتدایی با عنوان »مجله 
 کودک«، ویژه دوم و س��وم ابتدایی با عنوان »مجله نوآموز« و برای 
پایه های چهارم، پنجم و ششمن با عنوان»مجله دانش آموز« چاپ 

شده است.

 توزیع ۶00 هزار پاکت هدیه
 »جشن نیکوکاری« در مدارس

      مدیرکل کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( اس��تان اصفهان گفت: 
در راستای جمع آوری کمک های دانش آموزان به جشن نیکوکاری، 
تعداد ۶۰۰ هزار پاکت هدیه در س��طح مدارس اس��تان توزیع شده 
اس��ت. مهدی مجلس آرا ابراز داشت: جش��ن نیکوکاری سال ۹۲ با 
شعار »فقط ۶۰ ثانیه برای شادی یک نیازمند کافی است«در سطح 

استان اصفهان برگزار می شود. 
 مدی��رکل کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره( اس��تان اصفهان گفت: 
در راستای جمع آوری کمک های دانش آموزان به جشن نیکوکاری، 
تعداد ۶۰۰ هزار پاکت هدیه در س��طح مدارس اس��تان توزیع شده 
اس��ت. وی یادآور ش��د: پاکت های هدیه در دو نوع وی��ژه مدارس 
 مقاطع راهنمایی و دبیرس��تان و مدارس مقطع ابتدایی تهیه ش��ده

 است.

اخبار کوتاه
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استاندار اصفهان

 سایه آلودگی هوا و کمبود منابع آبی بر سر اصفهان 
استفاده از حمل و نقل عمومي براي مراجعه به باغ رضوان در ایام نوروز

سرویس دهی به شهروندان  برای زیارت اهل قبور 

استاندار اصفهان گفت: مساله آلودگی هوا و وجود مشکل کم آبی 
دو مساله اساسی اس��تان اصفهان است.رسول زرگرپور در مجمع 
نمایندگان استان اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که مردم 

اصفهان بر دو موضوع آلودگی هوا و کم آبی حساسیت ویژه دارند.
استاندار اصفهان ادامه داد: بدیهی است که آلودگی هوا موجب بروز 
مشکالتی همچون بروز بیماری ها شده و این موضوع در کار گروه 

سالمت استان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
وی، دلیل اصلی بروز چنین مش��کالتی را نداش��تن طرح آمایش 
س��رزمین دانس��ت و تاکید کرد: در صورت وجود سند باالدستی 

فضای طرح ها و پروژه ها روشن و مشخص خواهد بود.
 زرگرپور با بیان این که در اس��تان اصفهان ۵۶ روز س��ال با مساله 
 گرد و غبار مواجه هس��تیم، عنوان کرد: مطابق آمارها در اس��تان

 ۵۳ روز مشکل ریز گردها و ۶۶ روز مساله ناسالم بودن هوا وجود 
دارد.وی خبر داد: طرح جامع کنترل کیفی هوای منطقه اصفهان 
با ۳8 اقدام اساسی در شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسید.

استاندار اصفهان، ۲۳ دستگاه اجرایی استان را متولی عملی کردن 
این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد که مطابق پیش بینی ها این 

طرح ۶۵ روز از روزهای ناسالم را کاهش دهد.  
 وی به تش��ریح طرح جامع کنت��رل کیفی هوا پرداخ��ت و افزود:

 ۶۵ درصد اقدامات این طرح پیشگیرانه و ۳۵ درصد مابقی اجرایی 
و اقدامی است.

زرگرپور با بیان این که پاالیشگاه و صنایع بزرگ در استان اصفهان، 
از عوامل آلودگی هواست، اظهارداش��ت: با قوت و جدیت اجرایی 

شدن این طرح را دنبال می کنیم.
نمایندگان مردم اصفهان نیز در این جلسه بر اجرای دقیق و شفاف 
طرح جامع کنترل کیفی ه��وای منطقه اصفه��ان تاکید کرده و 
خواس��تار برخورد جدی با موضوع آالیندگی صنایع و نیروگاه ها 

شدند.

 سرپرس��ت س��ازمان آرامس��تان ه��اي ش��هرداري اصفه��ان
 اظهار داش��ت: با توجه به ازدحام تردد در مس��یرهاي منتهي به 
آرامس��تان باغ رضوان در ایام نوروز، توصیه مي شود، شهروندان 
از وسایل نقلیه عمومي اس��تفاده کنند.ابراهیم زارعان با بیان این 
مطلب گفت: آرامستان باغ رضوان به عنوان اصلی ترین آرامستان 
شهر اصفهان است در این راستا در ایام نوروز پذیرای بیش از صدها 

هزار زایر و مراجعه کننده مي باشد. 
وي افزود: ب��ا توجه ب��ه ازدحام ت��ردد در مس��یرهاي منتهي به 
آرامس��تان باغ رضوان در این ایام، توصیه مي ش��ود ش��هروندان 

 از وس��ایل نقلیه عمومي اس��تفاده کنند. سرپرس��ت س��ازمان
  آرامس��تان ه��اي ش��هرداري اصفه��ان ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه

 اتوبوس هاي ش��رکت واحد از س��اعت 8 صبح الي ۱۶ بعدازظهر 
 آماده س��رویس ده��ي به ش��هروندان هس��تند، تصری��ح کرد:
  اتوب��وس ه��اي ش��رکت واح��د ب��راي جاب��ه جایي مس��افران

 به باغ رضوان در میادین جمهوري اس��المي، احمدآباد، بزرگمهر 
و آزادي مستقر مي باش��ند. زارعان خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
ازدحام جمعیت در س��اعات اولی��ه اولی��ن روز فروردین توصیه 
مي ش��ود به منظور کاهش بار ترافیکي طي برنام��ه ریزي زماني 
مناس��ب در س��اعات میاني روز ۱۰ صبح ال��ي ۱۶ بعدازظهر به 
 ای��ن مجموع��ه مراجع��ه کنن��د. وي ب��ا تاکید ب��ر اس��تفاده از

 ورودی هاي باغ رضوان بر اساس موقعیت محل سکونت در اصفهان 
اظهار داش��ت: بهترین مسیر ورودي به آرامس��تان براي ساکنان 
ش��مال و ش��رق اصفهان، خیابان جي، ورودي جاده نایین و براي 
ساکنان جنوب و غرب اصفهان جاده کمربندي شرق ، بلوار ارغوانیه 
و ورودي بلوار رضوان است. زارعان ادامه داد: به منظور استفاده از 
فضیلت حضور بر مزار مومنین و مومنات در روز پنج شنبه آخر سال 
و لحظات عرفاني تحویل سال نو، درب هاي ورودي آرامستان باغ 

رضوان در روز ۲۹ اسفندتا ساعت ۲۲ شب باز مي باشد.

فرماندار تهران
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شرکت آب و فاضالب استان  اصفهان

معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان 
از توافق نهایی با س��ازمان نظام روانشناس��ی کش��ور در 
خصوص راه  اندازی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده 
و مشخص ش��دن وضعیت مراکز مش��اوره دارای مجوز از 
سازمان ملی جوانان سابق خبر داد.محمود گلزاری گفت: 
در مردادماه امسال رییس مجلس ش��ورای اسالمی طی 
نامه ای به رییس جمهور سابق مصوبه هیات وزیران مبنی بر 
»اصالح آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره« 
را مغایر قانون اعالم کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که بیش 
از ۹ ماه از آغاز فعالی��ت وزارت ورزش و جوانان در زمینه 
ساماندهی مراکز ازدواج گذشته بود.وی افزود: با لغو مصوبه 
دولت دو مشکل برای وزارت ورزش و جوانان به وجود آمد. 
اول آنکه مراسم تحلیف اولین گروه از مراکز مشاوره ازدواج 
که در سامانه وزارت ورزش و جوانان ثبت نام کرده و حتی 
مصاحبه نیز شده بودند لغو شد. دوم این که مراکز مشاوره 
دارای مجوز از سازمان ملی جوانان سابق نیز برای تمدید 
مجوز فعالیت خود دچار مشکل شده و از سوی نهادهای 
نظارتی مربوطه تحت فش��ار قرار گرفتند.گلزاری تصریح 
کرد: با آغاز به کار دولت جدید و تقاضاهای فراوان از سوی 
افراد و مراکز مشاوره برای پایان دادن به این بالتکلیفی و 
همچنین ضرورت ایجاد مراکز مش��اوره ازدواج در سطح 
جامعه طی جلسات کارشناس��ی متعددی سعی کردیم 
زمینه های بروز این اختالف و راه های حل آن را بررس��ی 

کنیم.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
تغییر نگرش دولت به نهادهای صنفی و عدم ورود به وظایف 
ذاتی آن ها را مهمترین علت زمینه س��از ب��رای رفع این 
مشکل دانست و گفت: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
سازمانی صنفی، تخصصی و قانونی در حوزه روانشناسی و 
مشاوره است و پروانه  های فعالیت روانشناسان و مشاوران 
باید توسط این سازمان صادر شود و وزارت ورزش و جوانان 

نیز خود را ملزم به رعایت قانون می داند.
وی با اش��اره به نشس��ت خود با معاون نظارت حرفه ای و 
امور کمیسون های س��ازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
و امضای صورتجلسه مشترک با ایشان گفت: مراکزی که 
برای فعالیت در حوزه مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده مورد 
تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و اداره کل برنامه  
 ریزی ازدواج و تحکیم خانواده وزارت ورزش و جوانان قرار 
گرفت��ه  ان��د، بایس��تی دوره  های آموزش��ی و مش��اوره 
همس��رگزینی و آموزش همس��ران جوان را که از طرف 
معاونت س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و 
 با هماهنگی سازمان نظام روانشناس��ی و مشاوره برگزار
 می شود، بگذرانند و پس از آن فعالیت خود را شروع کنند.

به گفته گلزاری، مراکز با سابقه دارای مجوز از سازمان نظام 
روانشناس��ی و مش��اوره که می خواهند در حوزه مشاوره 
 ازدواج فعالی��ت کنند نیز مل��زم به اج��رای همین رویه

 بر اساس محتوای بس��ته های آموزشی تهیه شده توسط 

این معاونت هستند.وی افزود: این بس��ته های آموزشی 
 با هم��کاری و اجماع اس��اتید برجس��ته روانشناس��ی و

 انجمن های علمی فعال در حوزه روانشناسی و مشاوره و 
تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تدوین می  شود.

گلزاری اظهار امیدواری کرد: بسته های آموزشی تا پایان 
اردیبهشت ۹۳ تدوین ش��وند و مراکز مش��اوره ازدواج و 
تحکیم خانواده پس از ش��رکت در کارگاه های آموزشی 
در خرداد س��ال ۹۳ فعالیت خ��ود را آغ��از کنند.معاون 
ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: 
تابلوی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده با آرم وزارت ورزش و 
جوانان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طراحی 
و در سر در مراکز نصب می شود. نظارت عمومی، اجرایی، و 
نیز ارزیابی دوره ای عملکرد مراکز مشاوره بر عهده وزارت 
ورزش و جوانان است اما نظارت تخصصی بر مراکز مشاوره 
اع��م از ازدواج و تحکیم خان��واده برعهده س��ازمان نظام 

روانشناسی و مشاوره کشور است.
گلزاری در بخ��ش دیگری از ای��ن گفت وگو با اش��اره به 
وضعیت مراکز مشاوره دارای مجوز از سازمان ملی جوانان 
سابق گفت: وزارت ورزش و جوانان لیست مراکز مشاوره 
دارای مجوز از سازمان ملی جوانان سابق را اعم از حقیقی 
و حقوقی به همراه س��ابقه فعالیت آن ها به سازمان نظام 
روانشناس��ی و مش��اوره کش��ور ارایه می کند تا پروانه و 

صالحیت این مراکز مورد بررسی قرار گیرد.

شرایط راه اندازی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

قفل مراکز مشاوره ازدواج باز شد 



اخبار کوتاهيادداشت

مطلوبیت کلرسنجی آب شرب 
روستاهای استان 99/5 درصد است

رییس اداره کنت��رل کیفی و امور آزمایش��گاه ه��ای آب و فاضالب 
 روس��تایی اس��تان اصفهان گف��ت: می��زان مطلوبیت کلرس��نجی

 آب شرب روس��تاهای این استان امس��ال به 99/5 ) نودو نه و نیم ( 
درصد رسیده است.

 فهیمه امیری در هنگام بازدید از چند مجتمع آبرسانی روستایی در 
کاشان اظهار داشت: این رقم پارسال 98/5 درصد بود.

وی میزان مطلوبیت میکروبی در ش��بکه آب آشامیدنی روستاهای 
اس��تان اصفهان را نیز 99 و یک دهم درصد بیان ک��رد و افزود: این 

میزان سال گذشته 98 درصد بوده است.
وی ب��ا تاکید بر ل��زوم نظارت دقیق و کنترل بهداش��ت آب ش��رب 
روستاها، خاطر نشان کرد: به منظور ارتقا و کیفیت بخشیدن به آب 
آشامیدنی روستاییان، پایش و آزمایش های روزانه، ماهانه و ساالنه 

بر روی مخازن و شبکه آب روستایی انجام می شود.

 اجرای برنامه نظارت
 و کنترل بازار شب عید

رییس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گفت: 
 به منظ��ور نظ��ارت و کنت��رل تنظیم بازار ش��ب عید و نی��ز عرضه

 فروش های فوق الع��اده، برنامه های نظ��ارت و کنترلی با همکاری 
تشکل ها و اصناف اجرا می شود.

 س��ید جواد تقوی با تاکید بر ذخیره س��ازی کاالهای اساسی برای 
 اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه ه��ا و نیز لزوم نظارت و بازرس��ی 
در این زمینه گفت: هدف از بس��ته نظارت و بازرس��ی جلوگیری از 
افزایش غیر منطقی قیمت کاال و خدمات و نیز ایجاد ثبات و آرامش 

در بازار است.
وی افزود: ایجاد فضای رقابتی، شفاف س��ازی و حمایت از تولیدات 
داخل و کنترل و نظ��ارت بر موجودی کاال از دیگ��ر اهداف اقدامات 

نظارتی و بازرسی است.

 نظارت دامپزشکی در آستانه
 نوروز تشديد می شود

مدیر شبکه دامپزشکی شهرس��تان اصفهان از اجرای طرح تشدید 
بازرس��ی از کش��تارگاه ها و واحدهای صنفی در آس��تانه عید نوروز 

خبر داد.
  عبدالرضا مرادی اظهار داشت: این طرح از ش��نبه هفته آینده آغاز

 می شود و تا پایان تعطیالت نوروزی ادامه می یابد.
وی افزود: طرح تشدید نظارت در دو شیفت صبح و بعد از ظهر توسط 

اکیپ های نظارتی ثابت و سیار انجام خواهد شد.
مرادی از حضور 150 نفر بازرس ثابت در کش��تارگاه ها، واحدهای 
قطعه بندی و بس��ته بن��دی خبر داد و اف��زود: پنج گروه س��یار نیز 
 نظارت بر واحدهای صنفی شهرس��تان اصفهان را بر عهده خواهند 

داشت.
وی همچنین از تزریق واکس��ن» نیوکاسل« به مرغ های بومی خبر 
 داد و گفت: 20 هزار قطعه م��رغ بومی علیه این بیماری واکس��ینه 

می شوند.
مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان اجرای طرح واکسیناسیون 
 تب برفک��ی و تب مالت در شهرس��تان اصفه��ان را از دیگر اقدامات 

در حال انجام این اداره بیان کرد.

افتتاح چهارمین همايش ملی تعامل 
انجمن صنفی با نیروگاه های بخار

چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی در نیروگاه های بخار و 
بخش س��یکل ترکیبی با حضور جمعی از فعاالن صنعتی و مدیران 

استان در اصفهان برگزار شد.
رس��یدگی به وضعیت مش��کالت و معضالت نیروگاهی در کش��ور 
 یکی از مهمترین اهداف و رویکردهای مس��ووالن این حوزه اس��ت
  که ای��ن معض��الت ب��ا اس��تفاده از راهکاره��ای قانون��ی برطرف

 می شود.
نیروگاه شهید منتظری اصفهان از جمله مهمترین نیروگاه های فعال 
کشور است که نقش قابل توجهی در تولید برق برای کشور دارد و این 
نیروگاه براس��اس موازین قانونی در راستای خدمت رسانی در سطح 

کشور و توسعه ظرفیت برق در کشور فعالیت می کند.
چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی در نیروگاه های بخار و 
بخش س��یکل ترکیبی با حضور جمعی از فعاالن صنعتی و مدیران 

استان در اصفهان برگزار شد.
نیروگاه ش��هید منتظری اصفهان با اجرای این همایش در راستای 
تمرکز هم افزایی نیروگاه ها در راس��تای برطرف ش��دن مش��کالت 
 نیروگاهی تالش می کن��د و در این همایش کارگاه های آموزش��ی

 به منظور رفع مشکالت این حوزه برگزار می شود.
همچنی��ن چهارمی��ن همای��ش مل��ی تعام��ل انجم��ن صنفی و 
نیروگاه های بخار و بخش بخار س��یکل ترکیبی س��بب شناس��ایی 
 توانمندی های بهره وران، تامین کنن��دگان و پیمانکاران نیروگاهی

 می شود.
این همایش ام��روزو ف��ردا ادام��ه دارد. در این همای��ش پانل های 
تخصصی در زمینه های مکانیک الکتریک اب��زار دقیق بهره برداری 
زیس��ت محیطی و ش��یمی نیروگاه در جلس��ات کنسرس��یوم های 
 متش��کل نیروگاه های بخار و بخش بخار س��یکل ترکیب��ی برگزار

 می شود.

همه ماموران قطار بايد تحت کنترل 
ريیس قطار باشند

مدیرعامل ش��رکت حم��ل و نقل ریلي رج��ا با بیان ای��ن که هدف 
تمامي عوامل خدمت رس��ان در قطارهاي رجا باید آرامش مسافران 
 باش��د، گفت: همه مام��وران قطار بای��د تحت کنت��رل رییس قطار

 باشند.
سید حسن موس��وي نژاد گفت: باید از حسن توجه اعضاي حاضر در 
 جلسه تش��کر و قدرداني کرد که دغدغه اصلي شان خدمات رساني 

به مسافران است.
 مدیرعامل ش��رکت رجا با برش��مردن مش��کالت و نارس��ایي هاي

 اعالم شده از سوي روساي قطار در مسیر خدمت رساني اظهار داشت: 
همه واحدها باید در کنترل و نظارت  دقیق براي آماده سازي و تجهیز 
به موقع قطارها تالش کرده تا قطار آماده براي جابه جایي مسافران 

تحویل روساي قطار شود.

 رکود بازار سنگ 
 در استان 

 ماهی 
کیلويی 20 هزار تومان

 رییس انجمن س��نگ اس��تان اصفهان گفت: بازار صادرات س��نگ استان در 
سال جاری دچار رکود شد.

رضا احمدی در خصوص وضعیت بازار سنگ استان در سال جاری اظهار داشت: 
افزایش میزان مالیات و هزینه های دولت و آثار نامطلوب هدفمندی یارانه ها 

عامل اصلی وجود این امر شده است.
وی مقصد عمده صادرات سنگ اصفهان را کش��ور های حاشیه خلیج فارس 
عنوان کرد و گفت: فعاالن صنعت س��نگ اصفهان هنوز با مشکالت مالی در 
 فروش س��نگ های فرآوری خود مثل مس��دود شدن حس��اب های ناشی از 

تحریم های بانکی مواجه هستند.
رییس انجمن سنگ استان ادامه داد: هزینه ها و کرایه کشتیرانی پس از وقوع 
تحریم ها به نحو سرسام آوری افزایش یافته که این امر از عوامل کاهش صادرات 

سنگ به اروپا و سایر نقاط جهان شد.

 ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان م��رغ و ماهی گف��ت: قیمت ماه��ی گران 
 اس��ت و به طور متوس��ط برای هر کیل��و ماهی بای��د 20 هزار توم��ان هزینه

 کرد.
مهدی یوس��ف خانی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو ماهی قزل 11 هزار 
تومان، ماهی سفید 18 هزار و 500 تومان، ماهی شیر جنوب 24 هزار تومان، 
ماهی شوریده 21 هزار و 500 تومان، ماهی کفال 18 هزار و 500 تومان، ماهی 
راشکو 24 هزار تومان، ماهی آزاد 6500 تومان و ماهی حلوای سیاه 22 هزار 

تومان است.
 وی همچنین از ثب��ات قیمت م��رغ در یک ماه گذش��ته و گران��ی ادامه دار
 قیمت ماه��ی خب��ر داد و گفت: قیمت م��رغ در ی��ک ماه گذش��ته با توجه
  به کاه��ش تقاض��ای مصرف کننده نوس��ان منطق��ی 100 تومانی داش��ته

 است.

4
بخشنامه ابالغی افزایش حقوق دولتی معدن داران غیرقانونی است

    عضو هیئت مدیره انجمن معدن داران استان اصفهان گفت: بخش��نامه افزایش حقوق دولتی که به معدنکاران 
ابالغ شده، غیرقانونی و غیرعرفی است. سیف اهلل آراسته  اظهار داشت: از زمانی که بخشنامه افزایش حقوق دولتی 

معدنکاران سال 92 ابالغ شد موضوع در انجمن نوپای معدن کاران مورد رسیدگی قرار گرفت. 
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رییس کل گمرک ایران از تعیی��ن و اعالم تعرفه واردات گمرک تا 
پایان سال خبر داد و گفت: اولویت بندی کاالها اشتباهی بود که در 

دولت قبل انجام ولی در دولت فعلی برداشته شد.
مسعود کرباس��یان رییس کل گمرک در حاش��یه مراسم امضای 
تفاهم نامه میان س��ازمان ملی و اس��تاندارد و گمرک در پاسخ به 
پرس��ش خبرنگار تس��نیم مبنی بر این که تعرفه واردات خودرو 
در سال آینده چه مقدار تعیین خواهد ش��د؟ اظهار داشت: تعرفه 
هنوز مش��خص نشده اس��ت ولی جلسات کارشناس��ی در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در این باره کماکان ادامه دارد.
وی با تاکید براین که مباحث و نظرات مختلفی درباره تعرفه واردات 
خودرو وج��ود دارد، افزود: با توجه به اج��رای هدفمندی یارانه ها 
در س��ال آینده و تاثیرات آن بر روی قیمت حامل های انرژی باید 
اقدامات زیست محیطی برای مصرف انرژی های فسیلی و سوخت 

صورت گیرد.
ریی��س کل گم��رک در همی��ن ارتب��اط ادام��ه داد: از همین رو 
پیش��نهادهایی برای کاهش تعرفه واردات خودروهای با سوخت 
کمتر )هیبریدی( مطرح است؛ امیدواریم تا پایان سال تعرفه های 

خودرو نهایی و اعالم شود.
کرباسیان در پاسخ به پرس��ش دیگری مبنی بر این که پیشنهاد 
مشخص دولت برای تعرفه واردات خودرو چیست؟ گفت: وزارت 
اقتصاد و صنعت از کاهش تعرفه های فعلی برای واردات خودروهای 

با س��وخت کمتر حمایت می کنن��د و می خواهن��د واردات این 
 خ��ودرو با تعرفه ای کمت��ر از آنچه ه��م اکنون وج��ود دارد انجام 

شود.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه ب��ا تاکید براین ک��ه درآمد 11 ماهه 
گمرک 7 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: این درحالی است 
که در 6 ماهه اول امسال درآمد گمرک 2 هزار میلیارد تومان بوده 

است. همچنین در این مدت 37 میلیارد دالر صادرات داشته ایم.

       اولويت بندی کاالها بايد برداشته شود
وی همچنین با انتقاد از تصمیم دولت قبل مبنی بر اولویت بندی 
کاالهای مختلف گفت: تصمیم گیری درب��اره گروه بندی کاالها 
)HS( هیچ جای دنیا وجود ندارد بلکه در تمام کشورها زبان تجارت 

می باش��د. در ایران به خاطر نوس��انات ارزی و چندگانگی نرخ ارز 
کاالها اولویت بندی شد ولی جالب این جاست که هم اکنون نرخ ارز 
مرجع وجود خارجی ندارد و ارز مبادله ای هم خیلی کمرنگ شده 

کماکان سیستم اولویت بندی برجاست.
رییس کل گمرک ایران با تاکید براین که طبق قانون برنامه پنجم 
توسعه باید برای واردات کاالها تعرفه های مشخصی تعیین شود، 
افزود: در س��ال آینده امیدواریم کمیس��یون ماده یک تعرفه های 
وارداتی را منطقی کند. البت��ه دولت فعلی با آزادس��ازی واردات 

کاالهای اولویت 10 رسما این اولویت بندی را برداشته است.

 وی در پاسخ به س��والی درباره کاالهایی که از مرز بانه وارد کشور
 می ش��وند گفت: کاالهایی که از بانه وارد می شوند از گمرک رد 
نشده اند و ما نباید درباره آن توضیح دهیم. به مردم توصیه می کنیم 

کاالهایی را بخرند که پروانه گمرکی داشته باشد.
کرباس��یان البته از حذف پروانه های کاغذی گمرک در راس��تای 

الکترونیکی کردن گمرک خبر 
داد و اف��زود: با انج��ام این کار 
مردم می توانند با ارس��ال یک 
پیامک از داش��تن یا نداش��تن 
پروانه گمرکی کااله��ا با خبر 

شوند.

       آخري�ن مراح�ل 
الکترونیکی شدن گمرک

وی  با اش��اره ب��ه الکترونیکی 
ش��دن برخ��ی از گم��رکات 
کش��ور، گفت: تا قبل از اجرای 
این برنامه تنها پن��ج درصد از 
کاالها از مسیر سبز و زرد وارد 
می شدند که این رقم هم اکنون 
به بیش از 20 درصد رسیده و 

امیدواریم با الکترونیکی شدن سایر گمرکات این میزان در نهایت 
به 40 درصد برسد.

رییس کل گمرک از همکاری دانش��گاه تهران با گمرک کش��ور 
برای الکترونیک��ی کردن گمرکات خب��ر داد و اف��زود: رویه های 
ترانزیت به ص��ورت الکترونیکی انجام می ش��ود، ضم��ن آن که 
بعضی اقدام��ات همانند »ایکس ری« و» جی پ��ی اس« نیز فعال 
 می شوند. پلمب کامپیوتری نیز از اوایل سال آینده محقق خواهد

 شد.
کرباس��یان گفت: گمرک الکترونیکی در حال حاضر برای واردات 
در گمرکات تهران و ش��هید رجای��ی اجرایی ش��ده و 70 درصد 
 واردات از این دو گمرک تحت پوشش تجهیزات الکترونیکی قرار

 گرفته اند.
معاون وزیر اقتصاد درباره کاالهای متروکه نیز گفت: بخش عمده 
این کاالها مربوط به گروه کاالیی 10 بود که با مصوبه دولت میزان 
رسوب کاال در گمرکات که مربوط به این گروه کاالیی بود، کاهش 
یافته است. تا قبل از اجرای این مصوبه هش��ت هزار کانتینر کاال 
در بندر خرمشهر رس��وب کرده که هم اکنون این کاالها ترخیص 

شده اند.

ريیس کل گمرک ايران: 

اشتغال 1/8 میلیون نفر در کشور تعرفه واردات خودرو تا پایان سال نهایی و اعالم می شود
ناقص است

  نقص شغل روستاها 
2 برابر شهرها

مرکز آم��ار و اطالعات راهب��ردی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اعالم کرد: در س��ال 91، تعداد 1 میلی��ون و 800 هزار نفر 
در کشور دارای اش��تغال ناقص بوده اند. در عین حال، نرخ 
 اشتغال ناقص در شهرها نسبت به روستاها تقریبا 2 برابر بوده

 است.
مرکز آم��ار و اطالعات راهب��ردی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی نتایج بررسی وضعیت اشتغال ناقص کشور راطی 
سال 1391 به تفکیک بخش های عمده اقتصادی، استان و 

مناطق اعالم کرد.
بر پایه این گزارش، اشتغال ناقص به عنوان شاخص مکمل در 
کنار نرخ بیکاری می تواند  وضعیت اشتغال کشور را به نحو 

بهتری بازگو کند. 
از مصادیق اش��تغال ناقص م��ی توان به 3 ن��وع آن از جمله 
اش��تغال با س��اعت کاری ک��م )اش��تغال ناق��ص زمانی(، 
اشتغال با دریافتی کم )اش��تغال ناقص درآمدی( و اشتغال 
 ب��ا ناهماهنگی مهارت��ی )اش��تغال ناقص مهارتی( اش��اره 

کرد.
این گزارش می افزاید: بر اس��اس آخرین بررس��ی میدانی 
انجام شده از طریق طرح آمار گیری نیروی کار در کشور در 
سال 1391 حدود 8/9 درصد از شاغالن 10 ساله و بیشتر، 
 یعنی بیش از 1/8 میلیون نفر دارای اش��تغال ناقص زمانی

 بوده اند.
 ای��ن نس��بت در بی��ن م��ردان 9/8درص��د و در بی��ن 
4 درص��د ب��وده و بی��ش از ی��ک میلی��ون  زن��ان 3/
 نف��ر ای��ن اف��راد در بخ��ش صنع��ت کش��ور فعالی��ت 

داشته اند.
در بین اس��تان های کشور استان گلس��تان با سهم اشتغال 
ناقص 19/7 درصد دارای بیشترین و اس��تان های تهران و 
 یزد با 3 درصد دارای کمترین س��هم اش��تغال ناقص زمانی

 هستند.
نرخ اشتغال ناقص زمانی نیز نش��ان می دهد 7/8 درصد از 
جمعیت فعال اقتصادی 10 س��اله و بیش��تر دارای اشتغال 

ناقص زمانی هستند.
 این ش��اخص در بین مردان 8/8 درص��د و در بین زنان3/4 
درصد و همچنین در نقاط ش��هری 6/5 درص��د و در نقاط 

روستایی 11 درصد بوده است.

ديدگاه؟

مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان با اشاره به نزدیک 
شدن به نوروز و آغاز سفرهای نوروزی بر ایمن سازی محورهای 
در حال ساخت تاکید کرد و گفت: تمامی پروژه های نیمه تمام 

در محورهای استان تا قبل از 15 اسفند ایمن سازی شود.
ش��وراي اداري اداره کل راه و شهرسازي اس��تان اصفهان به 
ریاست محمود محمودزاده ،مدیرکل راه و شهرسازي استان 
اصفهان و ب��ا حضور مدیریت ها، روس��اي ادارات س��تادي و 
روس��اي ادارات راه و شهرس��ازي شهرس��تان هاي تابعه در 

محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.در این جلسه که 
پیرامون راهداری نوروزی تشکیل ش��د، محمود محمودزاده 
ضمن تقدیر و تشکر از خدمات راهداران پرتالش در طول فصل 
زمستان، راهداری زمس��تانی را با توجه به بارش های متعدد 
مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با پشت س��ر گذاشتن راهداری 
زمستانی به استقبال بهار و راهداری نوروزی و خدمت رسانی 
به مسافرین نوروزی خواهیم رفت که می بایست با تمام توان و 
امکانات و حضور فعال در جاده های استان اصفهان، تردد ایمن 

و روان را برای مسافرین نوروزی مهیا کرد.
وی راه را بستر توسعه و رشد اقتصادی دانست و اظهار داشت: 
استان اصفهان به عنوان شاهراه حمل و نقل کشور در این امر 
تاثیر به سزایی در رشد اقتصادی کشور دارد و به همین لحاظ 

می بایست به توسعه راه های این استان توجه ویژه ای شود.
مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان با اشاره به نزدیک 
شدن به نوروز و آغاز سفرهای نوروزی بر ایمن سازی محورهای 
در حال س��اخت تاکید کرد و گفت: تمام��ی پروژه های نیمه 
 تمام در محورهای اس��تان تا قبل از 15 اس��فند ایمن سازی 

شود.

 

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار اصفهان با اشاره به اجرایی 
شدن فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال آینده، گفت: شش کارگروه 
در استان برای بررس��ی ابعاد و تاثیرات اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها تشکیل شده اس��ت. علیرضا همدانیان در اولین نشست 
هم اندیشی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی 
اظهار داشت: شش کارگروه کشاورزی، حمل و نقل، صنعت، تنظیم 
بازار، امنیت و اطالع رس��انی و تبلیغات در استان تشکیل شده و 
دولت مصمم اس��ت با تدبیر به بهترین شیوه و کمترین آسیب به 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، فاز دوم را اجرا کند.
وی افزود: هم اکنون 220 میلیارد تومان یارانه به صورت ماهانه در 
استان اصفهان در بین مردم توزیع می شود و این درحالی است که 

50 میلیارد تومان اعتبار سالیانه عمرانی استان است.
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان نیز با اش��اره 
ب��ه ش��رایط خ��اص جامع��ه کش��اورزی و تاثی��ر آن در امنیت 
 غذایی گفت: قب��ل از اجرای ف��از دوم هدفمندی یاران��ه ها، باید 
به گونه ای برنامه ریزی و عمل ش��ود که کمترین آس��یب به این 
بخش برسد.قدرت اله قاسمی افزود: در ش��رایط فعلی که دولت 
رقم سنگینی را برای پرداخت یارانه ها از بودجه عمومی اختصاص 
 می دهد ضروری است دقت بیش��تری صورت گیرد تا با افزایش 
بهره وری در تولیدات کشاورزی، فازدوم هدفمندی به طور مناسب 

در بخش کشاورزی اجرا شود.در این نشست نمایندگان
 تش��کل های خصوصی مس��ایل و موضوعات مرتب��ط با بخش 
کشاورزی ش��امل توجه دولت به پرداخت به موقع سهم یارانه ها 
به بخش تولید و حمایت ه��ای الزم از تولید کنندگان برای تهیه 
سوخت ، پرداخت تسهیالت برای بهسازی و توسعه اماکن تولید 

بخش کشاورزی همراه با نگاه تولید محور را مطرح کردند. 

مديرکل راه و شهرسازی استان : تا قبل از 15 اسفند

تمامی پروژه های نیمه تمام ايمن سازی می شود
معاون برنامه ريزی و اشتغال استاندار اصفهان:

تشکیل کارگروهی برای بررسی فاز دوم هدفمندی يارانه ها 

کاالهايی که از بانه 
وارد می شوند از 

 گمرک رد نشده اند
  و ما نبايد درباره

  آن توضیح دهیم
  به مردم توصیه

 می کنیم کاالهايی 
را بخرند که پروانه 

گمرکی داشته باشد

معاون بهره برداری ش��رکت آبفای اس��تان اصفه��ان گفت: تا 
پایان امس��ال 31 حلقه چاه برای تامین آب ش��رب مورد نیاز 
اصفهان وارد شبکه توزیع خواهد شد.مجتبی قبادیان در جمع 
خبرنگاران در نشستی که با رویکرد مدیریت مصرف آب برگزار 
شد، با تاکید بر این که ش��رکت آبفا برای مقابله با خشکسالی 
حفر 76 حلقه چاه را در محدوده طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
 در دستور کار خود قرار داده اس��ت، تصریح کرد: تاکنون حفر

 31 حلقه چاه به اتمام رسیده و از این تعداد 4 حلقه چاه، وارد 
شبکه توزیع آب شده است. وی با اشاره به این که تا پایان امسال 
تجهیز 31 حلقه چاه به اتمام می رسد، بیان داشت: پیش بینی 
می شود طی فروردین و اواسط اردیبهشت سال آینده کار حفر 
و تجهیز بقیه چاه ها به اتمام برسد. معاون بهره برداری شرکت 

آبفای استان اصفهان یادآور شد: حفر این چاه ها 1/4متر مکعب 
در ثانیه آب به شبکه توزیع اصفهان اضافه می کند در حالی که 

کسری آب چاه های فلمن 3 متر مکعب در ثانیه است. 
وی با تاکید بر این که حفر این چاه ها بهترین گزینه تامین آب 
شرب اصفهان در کوتاه مدت است، بیان داشت: آب این چاه ها 
از نظر کمی و کیفی هیچ مشکلی ندارد. قبادیان اضافه کرد: در 
راستای مصوبات جلسات ستاد مبارزه با خشکسالی، با شناسایی 
تعداد زیاد چاه های شهرداری و ادارات دیگر، نسبت به کنترل 

کیفی آب آن ها اقدام کرده و این چاه ها را به شبکه توزیع متصل 
کردیم. وی در خصوص کیفیت آب اصفهان، بیان داشت: عالوه 
بر شرکت آب و فاضالب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز بر 
موضوع کیفیت آب نظارت می کند. معاون بهره برداری شرکت 
آبفای استان اصفهان با اشاره به این که یکی از اقدامات شرکت 
آبفا تشکیل س��تاد مقابله با خشکسالی اس��ت، اظهار داشت: 
تاکنون 4 جلسه تش��کیل ش��ده و موارد مختلف مدیریت آب 
در فصل تابستان در این جلسات بررسی شده است. وی افزود: 

بر طبق مصوبات این جلس��ه برای پایش فشار و کمیت آب در 
مناطق 6 گانه شهرداری 132 ایستگاه راه اندازی کرده ایم. 

قبادیان همچنین تاکید کرد: در راستای مدیریت مصرف آب به 
مراکز پرمصرف صنعتی، تجاری و گاه مسکونی اخطاریه هایی 
ارسال کرده ایم. معاون مصرف و کاهش هدر رفت آب شرکت 
آبفای استان اصفهان نیز در این نشست با تاکید بر این که سرانه 
مصرف آب در اس��تان اصفهان در بخش غیر مسکونی کمتر از 
حد استاندارد است، اظهار داشت: سرانه مصرف آب در استان 
اصفهان تا پایان سال 91، معادل 162 لیتر در روز به ازای هر نفر 
بوده است. سید محسن صالحی تاکید کرد: طی 5 سال گذشته 
سرانه مصرف آب در بخش مسکونی 187 لیتر در روز بوده که 

به 162 لیتر در شبانه روز کاهش یافته است. 

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان :تا پايان امسال 

۳1 حلقه چاه  برای تامین آب توزيع می شود 



یادداشت

مدیر خانه گرافیک حوزه هنری اس��تان اصفهان گفت: 316 اثر به دبیرخانه مس��ابقه طراحی پوستر و 
نشانه اصفهان 2 ارسال شد. امیر مسعود حالج افزود: از این تعداد 173 اثر در بخش پوستر و 143 اثر در 

بخش نشانه است.
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316 اثر به دبیرخانه مسابقه طراحی پوستر و نشانه، ارسال شد
هفتیادداشت

توزیع ۸ هزار بسته فرهنگی نوروزی 
در گلپایگان

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گلپایگان گفت: در ایام نوروز 
۸ ه��زار بس��ته فرهنگی و بروش��ورهای 
راهنم��ای گردش��گری در ورودی ه��ای 
شهرستان بین مس��افران نوروزی توزیع 
می ش��ود. مهدی نوبخت اظهار داش��ت: 
کمیته های 9 گانه ستاد خدمات نوروزی، 
امس��ال نیز مانند س��ال های گذش��ته با 
همکاری مطلوب برای خدمت رس��انی شایس��ته به مس��افران نوروزی 
شهرستان تالش می کنند.وی افزود: کمیته نظارت بر تاسیسات گردشگری 
و رسیدگی به شکایات واصله شهرستان نیز متشکل از دستگاه هایی مانند 
شهرداری، اداره صنعت و معدن، شبکه بهداشت، تعزیرات، میراث فرهنگی 
و نیروی انتظامی نظارت و بازرسی مس��تمر بر قیمت کاالهای مورد نیاز، 
توزیع اقالم عمومی مانند نان و میوه و دیگر خدمات را برعهده دارند.رییس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان تصریح کرد: 
نوروز امسال کمپ چادری مسافران به صورت متمرکز در بوستان 17 تن 
برپا می شود تا ضمن دسترسی مطلوب مسافران به امکانات رفاهی، نظارت 

و کنترل بر اسکان مسافران نوروزی نیزبه خوبی صورت پذیرد.

2 هزار مددجوی زندانی در اصفهان 
حافظ قرآن هستند

مدی��ر کل زندان های اس��تان اصفهان از 
 وجود دو هزار مددج��وی حافظ قرآن در

 زندان های اس��تان خبر داد. رمضانعلی 
امیری در آخرین جلس��ه ش��ورای اداری 
زندان های استان افزود: زندان های استان 
در فعالیت های قرآنی و مذهبی در مقایسه 
با سایر نقاط کشور بسیار فعال است.وی 
اظهار داشت: افزایش استقبال مددجویان 
 از برنام��ه های قرآنی در زن��دان ها در ارتق��ای نظام زندانبان��ی از جمله

 فعالیت های خوب و قابل دفاع در سطح استان به شمار می آید. مدیر کل 
زندان های استان اصفهان، پشتکار و جدیت در امور را موجب پیشرفت در 
ارتقای نظام زندانبانی خواند و از روسای زندان ها و ادارات ستادی اداره کل 
قدردانی کرد. وی رعایت اخالق و تقوا را مهمترین اصل در امور دانست و 
 گفت: ما به عنوان یک فرد مسلمان باید با بهره گیری از آموزه های دینی 

در راستای اصالح و تربیت افراد خطاکار قدم برداریم.

تعداد اعضای کتابخانه های استان 
افزایش یافت

مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان 
اصفهان گفت: تعداد اعضای کتابخانه های 
عمومی استان از 70 هزار نفر در سال ۸۸ 
 ب��ه 200 ه��زار نف��ر رس��یده که رش��د

2۸0 درصدی را نشان می دهد. غالمرضا  
یاوری درهمایش تجلیل از فعاالن نهضت 
مطالع��ه مفی��د شهرس��تان ش��هرضا 
اظهارداشت: در استان اصفهان در سال ۸۸ 
 تعداد یک میلی��ون و 3۸0 هزار نس��خه کتاب موجود بود ک��ه اکنون به 
 دو میلیون و 900 هزار نس��خه رسیده اس��ت.یاوری گفت: در این مدت

 153 باب کتابخانه به 273 و سطح زیر بنای کتابخانه ها از ۸5 هزار متربع 
 به 130 ه��زار مترمربع افزایش یافته اس��ت.به گفته وی در س��ال آینده 
15 پروژه کتابخانه ای بهره برداری و 15 پروژه آغاز خواهد شد.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اشاره به تغییر سلیقه مردم در کتاب 
و کتابخوانی افزود: برخی از مردم تمایل به استفاده از کتاب های دیجیتال 
در قالب کتاب های صوتی، تلفن همراه، نرم افزارها و فایل های الکترونیکی 

دارند که تهیه و تولید این نوع کتاب ها نیز در دستور کار قرار دارد.

چهار فیلم حوزه هنری به جشنواره 
سیلک رود ایرلند راه یافت

مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری 
اس��تان اصفهان از راه یابی چه��ار فیلم از 
تولیدات این حوزه به جشنواره بین المللی 
فیلم س��یلک رود ) راه ابریشم( در ایرلند 
خبر داد. فرزان معظم افزود: این جشنواره 
از روز یک شنبه 25 اسفند 92 در دوبلین 
ایرلند آغاز می شود و تا پنجم فروردین 93 

ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این جشنواره در پنج بخش مختلف فیلم های بلند بین الملل، 
مستند بین الملل، کوتاه و انیمیش��ن بین الملل، دانشجویی بین الملل و 
فیلم های دانشجویی ایرلند برگزار می شود .فرزان معظم گفت: فیلم های 
»خواب زده« به کارگردانی حس��ن خراس��انی و »مرمت« به کارگردانی 
 محمد حدادی پور به بخش انیمیشن مسابقه بین المللی این جشنواره راه 
یافته اند و فیلم های»حباب آبی« به کارگردانی فرشاد خوشبخت و» آنان 
که مانده اند« به کارگردانی فرزان معظم در بخش فیلم های داستانی این 
جشنواره حضور خواهند داشت. وی اضافه کرد: خشایار محمودآبادی یکی 
از فیلم سازان حوزه هنری اصفهان نیز به عنوان رییس بخش داوران مستند 
با این جشنواره همکاری خواهد داشت.سال گذشته فیلم »راز ماندگاری«از 
 این کارگ��ردان در همین جش��نواره عن��وان بهترین فیلم را به دس��ت 

آورد.

سه رشته صنایع دستی 
استاندارد ملی گرفت

پژمان جمشیدی 
نویسنده  می شود

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
 اصفهان از کسب استاندارد ملی در سه رشته از صنایع دستی این استان خبر

 داد.
احمد ادیب اظهار داشت: این رشته ها شامل فیروزه کوبی، پاپیه ماشه و سوخت 
چرم است. وی افزود: پیش از این چهار رشته خاتم سازی، قلمزنی، مینای نقاشی 

و هنر قلمکار نیز موفق به کسب کد استاندارد ملی شده بود.
ادیب گفت: اصغر خاتم معمار، منوچهر خادم ملت ، غالمحس��ین صدقی نژاد 
و علی کبیری در رش��ته خاتم ، لطف اهلل فرقدانی ،محسن لطفی ،جعفر نوری 
زاده،رضا چهارباغی،ابراهیم خلیلیان ومحمدرضا کاظمی جزی ،در مصنوعات 
نقره و سعید عکاف زاده در رشته قلمزنی دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

هستند.

پژمان جمش��یدی فوتبالیس��ت و بازیگر از فیلم »ش��رف خان��واده فاضل« و 
 نقش خود در آن که یک نویس��نده جدی اس��ت و دیالوگ طنز ندارد، سخن

 گفت.
پژمان جمشیدی درباره فیلم »ش��رف خانواده فاضل« که به کارگردانی پوریا 
جاویدی تولید شده است، گفت: این فیلم برای پخش در شبکه نمایش خانگی 

در نظر گرفته شده است و من در آن نقش یک نویسنده را بازی می کنم.
جمشیدی با اش��اره به این که نقش��ی کامال جدی در این کار دارد، بیان کرد: 
داستان درباره خانواده ای است که اکثر فرزندان آن تحصیلکرده هستند ولی 
من به عنوان یکی از اعضای خانواده کمی با دیگران تفاوت دارم. من نقش یک 
 نویس��نده را بازی می کنم که کامال جدی اس��ت و این جا دیگر دیالوگ طنز

 ندارم.

تلویزیون

فیلم تلویزیونی »نام و نام خانوادگی« به تهیه کنندگی ناص��ر روئین تن و کارگردانی مهدی رضازاده نوروز 93 روی 
آنتن شبکه دو می رود.ناصر روئین تن تهیه کننده »نام و نام خانوادگی« از پایان تصویربرداری این تله فیلم در شهر 
مش��هد خبر داد و افزود: تدوین »نام و نام خانوادگی« توسط امیررضا چهاردوری آغاز ش��ده و تا کنون 60 درصد 
پیشرفت داشته است. وی ادامه داد: »نام و نام خانوادگی« زندگی دختر آقای مراد طلبکار را روایت می کند، دختری 
که در شرف ازدواج قرار گرفته، اما هر بار به واسطه نام خانوادگی اش با مشکالت و ماجراهای تازه ای رو به رو می شود.

این تهیه کننده یادآور شد: این تله فیلم نگاهی طنزانه به جامعه پیرامون خود دارد و نشان می دهد که در کنار رفتار 
مناسب و اخالق خوب، نام نیکو نیز از اهمیت بسیاری در روابط انسانی برخوردار است.

 به گفته وی، فیلمنامه این فیلم به قلم محمد دیندار نگارش شده و بازیگرانی مانند میرطاهر مظلومی در نقش مراد، 
نفیسه روشن، حامد وکیلی، علی زرینی، حلیمه سعیدی، ساقی زینتی، امین افالکی، نفیسه ضرابی، شهرام صالحی، 

هادی آزادپور و مرتضی برهانی در آن به ایفای نقش می پردازند.

دردسرهای دختر آقا مراد طلبکار برای ازدواج

 »نام و نام خانوادگی« نوروزی شد

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان با بیان این که 
نخستین هفته فرهنگی اش��راق در اصفهان برگزار می شود، گفت: 
برگزاری این برنامه تجربه نخس��ت برای اس��تان اصفهان اس��ت.

حجت االسالم و المس��لمین محمد قطبی در نشست خبری هفته 

فرهنگی اشراق اظهار داشت: هنر کارکرد مهمی در انتقال مفاهیم 
و اندیشه ها دارد که در کشورما از هنر برای انتقال معنویت، مفاهیم 

معرفتی و ارزش های اسالمی و انقالب اسالمی استفاده می شود.
وی افزود: از هنر می توان برای انتقال مفاهیم ارزشی و یا غیر ارزشی 

استفاده کرد که به خواسته نظام هنر در کشور ایران در مسیر مفاهیم 
دینی به کار رفته که این موضوع نقطه اقتدار هنر در ایران است.

مدیرکل فرهنگ و  ارشاد اسالمی استان اصفهان بیان کرد: هنر در 
مسیر ارتقای فرهنگ در بخش های مختلف کشور مورد استفاده قرار 

می گیرد و نقطه تعمیم دین و هنر قابل مشاهده است.
    استفاده از هنر در اماکن دینی

وی با بیان این ک��ه هویت اصلی مس��اجد و امامزاده های ما هنری 
نیست، تصریح کرد: هنر در مساجد و اماکن مقدس ما جای دارد و از 
هنر در این اماکن مقدس استفاده شده و با وجود این که مساجد ما 

هویت اصلی هنری ندارد اما هنری شده است.
 حجت االس��الم قطبی اس��تفاده از نقوش و طرح ه��ای هنری در 
جانمازها و بخش های دینی را از کارکردهای هنر و تعمیم هنر با دین 
عنوان کرد و گفت: در بخش های مختلف دین همانند عزاداری ها از 

هنر استفاده و بهره برداری شده است.
    معرفی دس�تاوردهای هنری طالب در هفته فرهنگی 

اشراق
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان با بیان این که 
نخستین هفته فرهنگی اش��راق در اصفهان برگزار می شود، اظهار 
داشت: برگزاری این برنامه تجربه نخست برای استان اصفهان است.

وی افزود: دس��تاوردهای هنری طالب در هفته فرهنگی اش��راق 
معرفی شده و این دس��تاوردها برای مردم جذابیت دارد و در قالب 
 این جش��نواره، ط��الب دارای ظرفیت های هنری شناس��ایی و به 

صحنه های هنری وارد می شوند.
    شناسایی طالب هنرمند از اهداف جشنواره اشراق است

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: شناسایی طالب 
هنرمند از اهداف جشنواره اشراق است. حجت االسالم والمسلمین 
 حبیب رض��ا ارزانی در نشس��ت خب��ری هفته فرهنگی اش��راق

 اظهار داشت: هفته فرهنگی اشراق از شنبه هفته آینده در اصفهان 
به مدت یک هفته آغاز ب��ه کار  می کند  و مرک��ز فرهنگی هنری 
همزمان با هفته فرهنگی اشراق در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 

راه اندازی می شود.
وی افزود: مراسم افتتاحیه با حضور و س��خنرانی آیت اهلل العظمی 
حسین مظاهری، رییس حوزه علمیه اصفهان و مسووالن کشوری 
و استانی بوده و س��ید عباس صالحی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی میهمان وی ژه این برنامه است.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان با بیان این که در هر 
شب و روز این هفته فرهنگی برنامه های خاصی پیش بینی شده، 
تصریح کرد: در این مدت یک هفته،جلس��ه ای با هنرمندان، شب 
شعر، نشست فلسفه و هنر، نمایش فیلم و ش��ب داستان با حضور 

هنرمندان و طالب پیش بینی شده است.
وی با بیان این ک��ه در بین طالب اف��راد دارای توانایی های هنری 
وج��ود، دارد، گف��ت: مرک��ز فرهنگی هن��ری همزمان ب��ا هفته 
 فرهنگی اش��راق در دفتر تبلیغات اس��المی اصفه��ان راه اندازی 

می شود.

مدیرکل ارشاد اصفهان خبر داد:

برگزاری نخستین هفته فرهنگی اشراق در اصفهان

دستاوردهای هنری طالب در 
هفته فرهنگی اشراق معرفی 

شده و این دستاوردها برای 
مردم جذابیت دارد

 و در قالب این جشنواره 
طالب دارای ظرفیت های 

هنری شناسایی و
 به  صحنه های هنری 

وارد می شوند

به گزارش ستاد خبری چهارمین جشنواره فیلم کوتاه 
حسنات در دومین روز این جش��نواره فیلم مستند 
»خانم رییس جمهور بوک« به کارگردانی هوشنگ 
اللهیاری و پس��رش از اتریش به نمایش درآمد.این 
فیلم که پیش از این در بخش خارج از مسابقه سینما 
حقیقت به نمایش درآمده است داستان زنی اتریشی 
به نام خانم bock است که به پناهندگانی که دولت 
 آن ها را طرد کرده جا و مکان م��ی دهد و تاکنون با 
پول های جمع آوری شده 400 منزل برایشان درست 

کرده است.
به گفته کارگ��ردان، این فیلم کامال مس��تند بوده و 
 در طول یک سال به ش��یوه ای کامال طبیعی و غیر
 برنام��ه ریزی ش��ده از زندگ��ی روزان��ه خانم بوک
 فیلم برداری شده و  تمام گفتار فیلم نیز طبیعی است.

گفتنی است آخرین فیلم  اللهیاری با نام آخرین رقص 
تا چند روز آینده اکران می شود.

پس از اک��ران این فیلم در دومی��ن روز از چهارمین 

جش��نواره ملی حس��نات نشست پرس��ش و پاسخ 
 این فیلم برگزار ش��د که بخش های��ی از آن را مرور

 می کنیم.
علت اصلی که موجب ش�د به س�مت وسوی 

ساخت این فیلم بروید چیست؟
خانم بوک خواهر خانم من اس��ت و سال هاست که 
من وی را می شناس��م و به عنوان دکتر به وی برای 
درمان بیمارانی که بدون بودج��ه کمک می کنم و 
با دیدن زندگی وی تصمیم گرفتم که فیلمی درباره 
کارهای وی بس��ازیم.این فیلم در مدارس اتریش به 
نمایش درآم��د و عکس العملی که م��ن درباره این 
فیلم دریافت کردم سبب شد که فیلم دوم را نیز در 
این ارتباط بسازیم.همچنین زمانی که این فیلم در 
دانشگاه به نمایش درآمد به قدری بر روی دانشجویان 
تاثیر گذاش��ته بود که 3هزار دانش��جو خانم بوک را 
احاطه کرده و به وی اجازه خارج ش��دن از دانشگاه 

را نمی دادند.

پس از س��اخت این فیلم رییس جمهور اتریش که 
 آن را مش��اهده کرده بود ،جایزه طالیی اتریش را به

 خانم بوک داد و از وی مع��ذرت خواهی کرد و بیان 
داش��ت که من نمی دانستم انس��ان هایی با چنین 
مشکالتی در کش��ور ما وجود دارند اما در عین حال 
قوانینی نیز وجود دارد ک��ه نمی توانم آن ها را تغییر 
دهم.در واقع وضعیت این کشور به گونه ای است که  
تعداد پناهنده ها روز به روز بیشتر می شود؛ برخی از 
آن ها 9 سال است که در اتریش زندگی می کنند اما 

همچنان بیکار هستند.
بای��د بگویم که ای��ن ناراحت��ی در جامع��ه اروپایی 
 وج��ود دارد ک��ه احزاب��ی در ای��ن کش��ور مان��ع 
کم��ک ه��ای الزم ب��ه ای��ن اف��راد هس��تند و این 
 موضوعات انس��انی مرا تح��ت تاثیر ق��رار می دهد 
و به همین دلیل تصمیم گرفتم این فیلم را تهیه کنم.
فلس�فه این که در فیلم خود بیشتر از مسایل 
اصلی ب�ه فرعیات پرداخته اید چیس�ت برای 

مثال ما از ابتدای فیلم ف�ردی الکلی و بیمار را 
می بینیم که در انتهای فیل�م تبدیل به فردی 
سالم می ش�ود اما روند این تحول به درستی 

مشخص نشده است
شاید به همین دلیل اس��ت که من فیلم دوم را با نام 
دنیای دیوانه خانم بوک س��اخته ام؛ اما این نکته را 
باید بگویم که موضوعات مورد نظر اگر هم فرعی به 
نظر بیاید برای من اصلی هستند؛ زنی حامله که در 
سرمای اتریش با 6 بچه مجبور است در خیابان باشد 
و جایی برای اسکان ندارد برای من مهمتر از پرداختن 

به قوانین اتریش است.
از س��ویی دوربین در تمام مدت تنها کارهای خانم 
ب��وک را از صبح تا انتهای ش��ب نش��ان م��ی دهد 
 و برنام��ه خاصی وج��ود ندارد ک��ه م��ا مطابق آن
  پی��ش برویم  ب��ه این معن��ا ک��ه از ابت��دای روز ما

 نم��ی دانیم که ام��روز ب��ر خانم بوک چ��ه خواهد 
 گذش��ت و ما چه صحن��ه های��ی را فیلم ب��رداری 
می کنیم.تنها صحنه بازس��ازی ش��ده فیلم صحنه 
اول فیلم اس��ت که فرد الکلی پیش دکت��ر می آید 
 و تقاض��ای داروی��ی ب��رای راحت ش��دن از زندگی

 می کند و ما در پایان فیلم وی را سالم می بینیم .
 چه بخ�ش های�ی از این فیلم توس�ط ش�ما و 
چه بخش هایی توسط پسرتان داریوش ساخته 

شده است؟
در واقع ما تم��ام کارهای فیلم را ب��ا کمک یکدیگر 
انج��ام دادی��م، در زمان فیل��م برداری من بیش��تر 
پش��ت دوربین ب��ودم و داری��وش بخ��ش دیالوگ 
برقرار کردن را برعهده داش��ت همانگون��ه که زبان 
 فیلم نامه ه��ای من توس��ط داریوش ط��رح ریزی

 می ش��ود.انتخاب صحنه های فیلم توسط هردوی 
 ما بوده است و از میان 100 س��اعت فیلم در نهایت

 90 دقیقه آن را انتخاب کردیم.
جنبه هایی که پس از این س�ال ها س�بب شد 
که شما به این فیلم مستند درباره مهاجران و 

پناهنده ها بپردازید چه بوده است؟
دلیل س��اخت ای��ن مس��تند صرف��ا نش��ان دادن 
ش��خصیت بوک و تاثیر وی ب��ر جامع��ه مهاجران 
ب��ود و همچنی��ن نمایش رفت��ار نه چن��دان خوب 
دولت اتری��ش با خان��م بوک.م��ن و داریوش پیش 
ازاین فیلم هایی داس��تانی ب��رای تلویزیون اتریش، 

 آلم��ان و س��وئیس کار کردیم و س��پس م��ن برای 
نخس��تین بار فیلمی مس��تند درباره موالنا ساختم 
که این مس��اله م��را عاش��ق فیلم مس��تند و دنیای 
 متفاوت آن کرد و ب��ه اهمیت این گون��ه از فیلم ها 
پی بردم چ��را که در ای��ن نوع فیلم موض��وع وجود 
 دارد ام��ا فیلم نام��ه ای وجود ن��دارد و ت��ازه پس از

  فیل��م ب��رداری  کارگردان بای��د به دنب��ال انتخاب 
صحنه هایی باشد که از لحاظ دراماتیک، اجتماعی و 

سیاسی ،منظور را برساند.
پس از فیلم موالنا مس��تند خانم بوک را س��اختم و 
اکنون نیز فیلم بلند مستندی در دست کار دارم و باید 
به این نکته اشاره کنم که این فرهنگ در اتریش وجود 
دارد که فیلم مستند در سینما به نمایش دربیاید و 

مردم نیز برای پرداخت آن هزینه پرداخت کنند.
تاکنون فیلم های زیادی درباره مهاجرت ساخته 
ش�ده اس�ت اما این فیلم دیدگاه خاصی دارد 

چگونه به این دیدگاه رسیدید؟
باید این نکته را بیان کنم که موضوع اصلی این فیلم 
مهاجرت نیست بلکه خانم بوک اس��ت و هرچه نیز 
رخ می دهد در ارتباط با وی است و به همین جهت 
سعی کردم که دوربین نیز همیشه روی خانم بوک 
باشد.من سعی دارم که انسانیت در فیلم هایم نقش 
اساسی داشته باشد اما اتفاقات فیلم پیش بینی شده 
نیست و این موضوع برای افراد پشت دوربین مشکل 
بود.گرچه تصویر در فیلم مهمترین نقش را دارد اما 
تصویرهای  این فیلم کامال همان چیزی است که رخ 
می دهد و محبت و انسانیت و شخصیت خانم بوک را 

به تصویر می کشد.
از دی�دگاه بس�یاری از کارشناس�ان س�ینما 
تاثیرگذارترین رسانه هنر اس�ت و با توجه به 
 این موض�وع آیا نمایش این فیل�م در وضعیت

 پناهنده ها تاثیر داشته است؟
متاس��فانه در اتریش حزب هایی ب��ا تفکرات خاص 
نژادپرس��تانه وجود دارند که در رقابت با هم موضوع 
انسانیت را به فراموشی س��پرده اند و از سوی دیگر 
تعداد پناهن��ده های اروپا و به وی��ژه اتریش در حال 
افزایش است.بسیاری از این حزب ها در حال برگشت 
به عقاید هیتلری هس��تند اما به دلی��ل این که این 
مساله غیرقانونی است به شکل علنی این موضوع را 

بیان نمی کنند.

نشست فیلم »خانم رییس جمهور بوک«

 اللهیاری: انسانیت  در تمام فیلم های من نقش اساسی دارد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 بسکتبال اصفهان در انتظار
 برگزاری مجمع انتخاباتی

با پایان رسیدن دوره ریاست محسن 
ص��ادق زاده در هیات بس��کتبال 
اس��تان اصفهان، مجمع انتخاباتی 
این هیات به زودی برگزار می شود.

 بهمن ماه سال جاری دوره ریاست 
چهارساله محس��ن صادق زاده در 
هیات  بسکتبال اس��تان اصفهان 
به پایان رس��ید.در مجم��ع قبلی 
انتخاباتی این هیات که چهار سال قبل برگزار شد، صادق زاده توانست 

با کسب حداکثر آرا ریاست هیات را در اختیار بگیرد.
پس از پایان دوره ریاست صادق زاده، فراخوان ثبت نام از کاندیداهای 
ریاس��ت هیات بس��کتبال اس��تان اصفهان صورت گرفت تا پس از 
برگزاری مجمع انتخاباتی، تکلیف رییس جدید هیات مشخص شود.

گفته می ش��ود صادق زاده برای دوره جدید نیز کاندیدا شده است و 
از محمد پاکروان مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان اس��تان 

اصفهان، نیز به عنوان یکی از کاندیداهای ثبت نام شده یاد می شود.

 شکست سنگین فوالد ماهان
مقابل پتروشیمی بندر امام

دی��دار هفته پنجم مرحل��ه پلی آف 
رقابت ه��ای لی��گ برتر بس��کتبال 
باشگاه های کش��ور بین ۲ تیم فوالد 
ماهان و پتروشیمی بندر امام با نتیجه 
 ۱۰۶ ب��ر ۵۲ ب��ه نفع پتروش��یمی

 بندر ام��ام رق��م خورد.هفته پنجم 
مرحله پلی آف رقابت های لیگ برتر 
بسکتبال با مصاف ۲ تیم پتروشیمی 

بندر امام و فوالد ماهان سپاهان، به میزبانی پتروشیمی به پایان رسید.

 محرومیت تماشاگران پتروشیمي
 به جرم پرتاب ترقه

تیم بس��کتبال صنایع پتروش��یمی 
ماهش��هر به انجام یک بازی خانگی 

بدون حضور تماشاگر محکوم شد.
به نقل از فدراسیون بسکتبال، کمیته 
فنی انضباطی سازمان لیگ به استناد 
گزارش ناظر مس��ابقه بین تیم های 
بسکتبال صنایع پتروشیمی ماهشهر 
و ذوب آهن اصفه��ان، نظر به پرتاب 
ترقه توسط تماشاچیان تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر که برای دقایقی 
منجر به قطع بازی ش��د، بر اس��اس مصوبات س��ازمان لیگ و آیین نامه 
انضباطی فدراسیون، تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر به انجام یک بازی 
خانگی بدون حضور تماش��اگر و پرداخت مبل��غ ده میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شد.

 نمایش ورزش باستانی 
در بازی های آسیایی 

ریی��س فدراس��یون پهلوان��ی و
زورخان��ه ای کش��ورمان در دیدار با  

همتای کره ای خ��ود نمایش ورزش 
 زورخان��ه ای و باس��تانی ای��ران در

بازی های آس��یایی و پاراآس��یایی  
 ۲۰۱4 کره جنوبی را پیش��نهاد داد.
 »دب��ورا ه��ان« رییس فدراس��یون

ورزش های زورخانه ای کره جنوبی به 
همراه سید امیر حسینی دبیرکل فدراسیون بین المللی این رشته ورزشی 
با فرهاد طلوع کیان رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشورمان دیدار 
کردند.طلوع کیان هم پیشنهاد معرفی و نمایش ورزش باستانی در حاشیه 
بازی های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۱4 اینچئون کره جنوبی و همچنین 

اجرای این ورزش در شهرهای سئول و پوسان را ارایه کرد.

»کاسپاروف« دیگر روسی نیست
وزارت کش��ور کرواس��ی اعالم کرد : 
گری کاسپاروف مرد شماره یک سابق 
شطرنج جهان که اکنون به یک فعال 
جناح مخالف روس��یه تبدیل شده ، 
تابعیت کرواسی را کسب کرده است .

ب��ه نق��ل از خبرگ��زاری فرانس��ه ، 
کاس��پاروف ۵۰ س��اله که یک فرد 
شناخته شده در کرواس��ی به دلیل 
حمایت علنی از کروات ها در جریان جنگ دهه ۱99۰ بود ، این شهروندی 

خود را هفته گذشته کسب کرد.

مدیر ورزش بانوان ذوب آهن:

 کسی که گرسنه است
 برای ورزش هزینه نمي کند

ملوک ش��ریف زاده گفت: خیلی از بانوان با این تفکر که 
مسابقات ورزش��ی بانوان از س��طح فنی کمی برخوردار 

است به دیدن مسابقات نمی آیند، اما این گونه نیست و
 در حال حاضر سطح ورزشی بانوان استان اصفهان بسیار 
باال رفت��ه اس��ت.مدیر ورزش بانوان باش��گاه ذوب آهن 
 ، با بیان این که مش��کالت در ورزش بانوان از گذش��ته 
تا به حال وجود داش��ته اس��ت و در آینده  هم مشکالت 
وجود خواهد داشت، اظهارداش��ت: ورزش بانوان باشگاه 
 ذوب آهن ب��ه تیم هاي پایه بیش��تر اهمی��ت می دهد و 

برنامه ریزي ها متمرکز بر تیم های پایه  ذوب آهن است.
وی با اش��اره به این که بان��وان ورزش��کار ذوب آهن در 
سه رش��ته   هندبال، والیبال و بس��کتبال فعالیت دارند، 
افزود: به احتمال قوی فوتسال بانوان ذوب آهن در سال 
آینده به این سه رش��ته اضافه  می شود.ش��ریف زاده در 
خصوص ایجاد رشته فوتبال بانوان در باشگاه ذوب آهن، 
خاطرنشان کرد: من مطمئن هستم اگر تیم فوتبال بانوان 
را تش��کیل دهیم به علت بحث حج��اب و نبودن فضای 
بس��ته، برای زمین چمن به مش��کالت فراوانی برخورد 
خواهیم کرد و فع��ال تصمیمی در رابطه ب��ا تیم فوتبال 

نگرفته ایم.
مدی��ر ورزش بان��وان ذوب آهن در خصوص مش��کالت 
بانوان، اظهارداشت: بیشتر مشکالت ورزش بانوان مالی 
اس��ت و برنامه ریزی مدیریت جدید فنی تر از مدیریت 
 گذشته بوده است و زمانی که کشور بامشکالت اقتصادی 
روبه رو باش��د ورزش کل کش��ور هم بامش��کالت مالی 
 مواجه می ش��ود که در راس این مش��کالت مالی ورزش

  بان��وان ق��رار دارد و کمت��ر ب��ه بان��وان اهمی��ت داده 
می شود.

وی اضافه ک��رد: زمانی که مردم با مش��کالت اقتصادی 
روبه رو هس��تند و نمی توانند مواد غذایی خ��ود را تهیه 
کنند، نمی توان انتظار داش��ت کس��ی که گرسنه است 
برای ورزش هزینه کند.شریف زاده یکی دیگر از مشکالت 
ورزش جوانان را نبود تبلیغات دانس��ت و گفت: خیلی از 
بانوان با این تفکر که مسابقات ورزشی بانوان از سطح فنی 
کمی برخوردار است به دیدن مسابقات نمی آیند، اما این 
گونه نیست و در حال حاضر سطح ورزشی بانوان استان 

اصفهان بسیار باال رفته است.

زاویه

6
آغاز مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز ازامروز

مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز از امروز با حضور ۱۰ بازیکن آغاز خواهد شد. در 
پایان این مرحله از مسابقات و با احتساب امتیازات مرحله نخست مسابقات، یک بازیکن برای عضویت 

در تیم ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب خواهد شد.

جام جهانی ۲۰۱4 برزیل 99 روز دیگر رسما افتتاح خواهد شد. 
فوتبال دوس��تان بی صبرانه منتظر آغاز بزرگ ترین تورنمنت 
 فوتبالی جهان هس��تند ام��ا از طرفی روند کند آماده س��ازی

 اس��تادیوم ها در برزیل موجب نگرانی مس��ووالن فیفا ش��ده 
 است. در حالی که 3۱ دس��امبر ضرب االجل فیفا برای پایان

 آماده سازی کش��ور برزیل بود، حدود نیمی از استادیوم های 
میزبان هنوز آماده نش��ده اند و این مس��اله انتقاد رییس فیفا 
را در پی داش��ته است. س��پ بالتر که همیش��ه از کشورهای 
میزبان حمایت کرده، این بار نمی تواند نگرانی خود را نسبت 
به این مس��اله پنهان کند و می گوید از آغاز ریاست او در فیفا 
سابقه نداشته کشوری تا این حد در ساخت و ساز اتالف وقت 
کند: »برزیل تنها کشوری بود که 7 س��ال برای فراهم کردن 
 زیرس��اخت ها، زمان داش��ت. ۶ اس��تادیوم از ۱۲ اس��تادیوم 
جام جهانی تا تاریخ 3۱ دس��امبر که ض��رب االجل فیفا برای 
 پایان ساخت و ساز بود، آماده نش��ده اند.« گفته می شود کار

 بر روی سه استادیوم تا اواسط ماه آوریل ادامه خواهد داشت، 
این یعنی چند هفته تا ش��روع جام جهانی. ش��اید تنها نقطه 
مشترک کشور میزبان و تیم ملی ایران هم همین مساله باشد. 
حدود سه ماه دیگر جام جهانی ۲۰۱4 آغاز می شود اما ایران 

و برزیل همچنان از برنامه های خود عقب هس��تند. برزیل در 
ساخت و ساز استادیوم هایش کم کاری کرده و ایران هم نگران 

روند آماده سازی بازیکنانش است.
در فاصل��ه 99 روز مانده به جام جهانی نگاه��ی می اندازیم به 

وضعیت چند شهر از ۱۲ شهر میزبان در کشور برزیل.

    کوریتیبا
پس از این که فیفا به علت تاخیر در س��اخت و ساز، مسووالن 
اس��تادیوم دابایکس��ادا را به حذف از فهرس��ت ورزشگاه های 
میزبان تهدید کرد، روند آماده سازی سرعت بیشتری به خود 
گرفت و س��رانجام در تاریخ ۱8 فوریه آمادگی کوریتیبا برای 
میزبانی بازی های جام جهانی تایید ش��د. جالب این جاست 
که پس از تهدید فیفا تعداد کارگران این استادیوم از 98۰ نفر 
به ۱38۰ نفر افزایش پیدا کرد تا روند آماده س��ازی با سرعت 

بیشتری پیگیری شود.
میزان پیشرفت: تکمیل 9۰ درصد تا پایان ماه فوریه

تاریخ بهره برداری: ۱۵ می
ظرفیت: 43 هزار نفر

هزینه: ۱3۰ میلیون دالر

برنام��ه مس��ابقات: نیجری��ه - ای��ران )۱۶ ژوئ��ن(، اکوادور 
 - هن��دوراس )۲۰ ژوئ��ن(، اس��پانیا - اس��ترالیا )۲3 ژوئن(،

 الجزایر - روسیه )۲3 ژوئن(

    سائوپائولو
اس��تادیوم کورینتیانس قرار بود در ماه نوامبر به بهره برداری 
برسد اما بعد از سقوط جرثقیل و کشته شدن دو کارگر افتتاح 

آن به اواسط آوریل موکول شد.
میزان پیشرفت:  تکمیل 97 درصد تا پایان ماه ژانویه

تاریخ بهره برداری: ۱۵ آوریل
ظرفیت: ۶9 هزار و ۱۶۰ نفر

هزینه: 34۰ میلیون دالر
برنامه مس��ابقات: برزیل - کرواس��ی )۱۲ ژوئ��ن(، اروگوئه - 
انگلستان )۱9 ژوئن(، هلند - شیلی )۲3 ژوئن(، بلژیک - کره 
)۲۶ ژوئن(، یک بازی از مرحله یک هشتم نهایی )۱ جوالی(، 

یک بازی از مرحله نیمه نهایی )9 جوالی(

    ریو دو ژانیرو
بعد از حدود سه س��ال تعطیلی، استادیوم بی نظیر ماراکانا که 
یکی از نمادهای پایتخت برزیل به ش��مار م��ی رود، ماه ژوئن 
۲۰۱3 برای مسابقات جام کنفدراسیون ها بازگشایی شد. این 
ورزشگاه میزبان هفت بازی در جام جهانی خواهد بود که دیدار 

فینال یکی از آن هاست. 
میزان پیشرفت: تکمیل شده است
تاریخ بهره برداری: ۲ ژوئن ۲۰۱3

ظرفیت: 78 هزار و 838 نفر
هزینه: ۵84 میلیون دالر

برنامه مسابقات: آرژانتین - بوسنی )۱۵ ژوئن(، اسپانیا - شیلی 
 )۱8 ژوئن(، بلژیک - روس��یه )۲۲ ژوئن(، اکوادور - فرانس��ه

 )۲۵ ژوئن(، یک بازی از مرحله یک هشتم نهایی، یک بازی از 
مرحله یک چهارم نهایی، بازی فینال

    بلو ُهریزونته
استادیوم مینیرائو پس از سه سال مرمت و بازسازی سرانجام 
سال گذشته به عنوان میزبان فینال جام لیبرتادورس انتخاب 
شد که آن بازی در نهایت به سود یاران رونالدینیو و تیم اتلتیک 

مینیرائو به پایان رسید.
میزان پیشرفت: تکمیل شده است

تاریخ بهره برداری: ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲
ظرفیت: ۶۲ هزار و ۱۶۰ نفر

هزینه: ۲9۰ میلیون دالر
برنامه مسابقات: کلمبیا - یونان )۲۱ ژوئن(، بلژیک - الجزایر 
)۱7 ژوئن(، آرژانتین - ایران )۲۱ ژوئن(، کاستاریکا - انگلستان 
)۲4 ژوئن(، یک بازی از مرحله یک هشتم نهایی، یک بازی از 

مرحله نیمه نهایی.

در فاصله 99 روز مانده به جام جهانی 2014

 نگرانی فیفا از روند آماده سازی برزیل
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 اعزام بدون مربی
 به مسابقات جهانی 

زمزم به داد گیتی پسند 
نرسید

رضا قاسمی اظهار داشت: مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن جهان به 
میزبانی لهستان برگزار می شود اما این دونده ملی پوش اصفهانی بدون مربی 

دیروز برای حضور در این مسابقات عازم این کشور شد.
وی، سطح کیفی این مسابقات را باال ارزیابی کرد و گفت: با توجه به این که این 
مسابقات جهانی است، تمام دوندگان سرشناس دنیا در ماد ه های مختلف حضور 
دارند اما تا زمانی که در شرایط مسابقه قرار نگیریم، نمی توان ارزیابی درستی 
ارایه کرد.دونده ملی پوش اصفهانی با اشاره به غیبت مربی اش در این مسابقات 
تصریح کرد: فدراسیون دوومیدانی برنامه ای برای اعزام مربی اختصاصی من 
نداشت و بدون مربی در این مس��ابقات حاضر می شوم.مسابقات دوومیدانی 

داخل سالن آسیا از ۱7 اسفند ماه سال جاری در کشور لهستان آغاز می شود.
رضا قاسمی به همراه حسن تفتیان، س��ریع ترین دوندگان ایران که سهمیه 
حضور در این مس��ابقات را کس��ب کرده بودند، ب��ه رقابت ب��ا حریفان خود 

می پردازند.

تیم فوتسال گیتی پسند از رقابت های هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال 
با نتیجه 9 بر دو برابر راه ساری به پیروزی رسید، اما زمزم اصفهان برابر دبیری 

تبریز شکست خورد.
از سری رقابت های هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال دو تیم گیتی پسند 
و راه ساری در اصفهان به مصاف هم رفتند که در پایان گیتی پسند موفق شد با 

نتیجه 9 بر دو در این دیدار به برتری برسد.
گیتی پسند با این نتیجه ۵۵ امتیازی شد و جایگاه خود را در رده دوم جدول 

رده بندی محکم کرد.
در دیگر دیدار این هفته نیز تیم زمزم اصفهان در دیداری حس��اس در تبریز 
به مصاف دبیری این ش��هر رفت که در پایان با نتیجه 3 بر یک شکست خورد 
و نتوانست به تیم همش��هری اش گیتی پسند برای رس��یدن به صدر جدول 
 کمک کند. زمزم نیز با این نتیجه در همان امتیاز ۱7 و رتبه دوازدهم جدول

 باقی ماند.

انگلیس در جام جهانی یکدست سفید می شود
تیم ملی انگلیس هم مانند چند کشور مطرح دیگر در دنیای فوتبال 
با درخواس��ت فیفا برای اس��تفاده از لباس های تک رنگ در جام 
جهانی ۲۰۱4 موافقت کرده است و از این رو لباس اصلی این تیم در 
جام جهانی همان لباس سنتی یکدست سفید سه شیر خواهد بود.

همکاری آکادمی های فوتبال سپاهان وقطر
مدیر تیم فوتبال فوالد مبارکه اظهارداشت: درزمان حضورمان در 
قطر به همراه مدیرعامل و سایر دست اندرکاران باشگاه بازدیدی از 
آکادمی فوتبال »اسپایر« داشتیم که در نتیجه در آینده ای نزدیک 

همکاری های دو جانبه ای را با این آکادمی بزرگ آغاز می کنیم.

غیبت نکونام در اردوی آفریقای جنوبی
»جواد نکونام« در گفت وگ��و با برنامه تلویزیون��ی 9۰ تصریح کرد: 
مسابقات لیگ کویت در مراحل حساسی قرار دارد و به همین دلیل 
 باش��گاه الکویت با حضورم در تیم ملی ایران برای شرکت در اردوی 

آماده سازی آفریقای جنوبی مخالفت کرده است.

این پیروزی برای تیم ایران الزم بود
کارلوس کی روش

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
من با قدردانی از استقبال مردم شهر کرج از دیدار تیم ملی با کویت باید 
بگویم این پیروزی و برتری 3 بر ۲ تیم ملی فوتبال ایران مقابل کویت و قرار 
گرفتن نفرات جوان در کنار یکدیگر برای ما الزم بود.من ابتدا باید از مردم 
و جوانان کرج که استقبال خوبی از تیم ملی فوتبال داشتند، قدردانی کنم.

امیدوارم در دیدارهایی که در ورزش��گاه آزادی 
تهران نیز برگزار می ش��ود، مردم اس��تقبال 
خوبی از تیم ملی فوتبال داش��ته باش��ند. به 
لحاظ فنی بازیکنان ما فقط دو جلسه در کنار 
هم تمرین داشتند و بسیاری از نفرات، نخستین 
بازی ملی خود را تجربه می کردنداما در مقابل، 
کویت با ترکیب اصلی خود ب��ه میدان آمده 
بود. هرچند در نیمه نخست، حریف بهتر 
از ما بود اما در ادامه بازی را در اختیار 

گرفته و به پیروزی رسیدیم.

رییس هیات اس��کیت اس��تان اصفهان گفت: آموزش اسکیت از 
سنین پایه اصفهان آغاز می ش��ود و در ارتباط با آموزش و پرورش، 
از دانش آم��وزان برای حضور در ورزش اس��کیت دع��وت به عمل 

می آوریم.
علیرض��ا ذوالق��در در مجم��ع انتخاباتی هیات اس��کیت اس��تان 
اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه برنامه های خ��ود ب��رای ارتقای س��طح 
اسکیت اس��تان اصفهان اظهار داشت: من در س��ال های گذشته 
فعالیت ه��ای بس��یاری ب��رای ارتقای اس��کیت اس��تان اصفهان 
 انج��ام داده ام و گ��زارش فعالیت م��ن، فعالیت های انجام ش��ده

 است.
وی با اش��اره به برنامه های آینده هیات اس��کیت اس��تان اصفهان 
اف��زود:  برنامه های بس��یاری برای افزایش س��طح علم��ی مربیان 
این هی��ات در نظ��ر گرفته ایم و ت��الش می کنیم که ب��ا برگزاری 
 دوره های علمی متعدد، زمینه رشد علمی اسکیت استان اصفهان را 

فراهم کنیم.
رییس هیات اسکیت استان اصفهان تصریح کرد: تالش می کنیم 
که با ارتباط با آموزش و پرورش، زمینه ارتقای اس��کیت استان را 
 فراهم کنیم و در این زمینه، استفاده از سنین پایه و آموزش آن ها را 

مد نظر قرار می دهیم.
وی با بی��ان این که جذب دانش��جویان دانش��گاه های اصفهان در 
دس��تور کار قرار دارد، تصریح کرد: تالش می کنیم که با ارتباط با 
دانشگاه ها، زمینه رشد اسکیت را فراهم کرده و به ارتقای علمی این 

ورزش دست یابیم.
ذوالقدر گفت: ه��دف اصل��ی اس��تفاده از کارگاه های اس��کیت، 
ج��ذب اسپانس��ر ب��رای رف��ع مش��کالت مال��ی و تدارکات��ی 
 و ارتق��ای مش��کالت س��خت افزاری و نرم اف��زاری اس��تان

 به شمار می رود.
 وی اضاف��ه کرد: ت��الش می کنی��م که ب��ا آماده س��ازی تیم های
  مختل��ف، به رش��د اس��کیت اس��تان کم��ک ک��رده و ب��ا توجه

  ب��ه وج��ود قهرمان��ان بس��یار در اس��تان اصفه��ان، تش��ویق 
 ای��ن قهرمان��ان و تجلی��ل از آن ه��ا را در دس��تور کار ق��رار

 داده ایم.

     حضور بیشتر بخش خصوصی در ورزش اصفهان باعث 
رشد می شود

ریس فدراسیون اس��کیت گفت: حضور بیشتر بخش خصوصی در 
ورزش اصفهان باعث رشد این بخش ش��ده و به ارتقای آن کمک 

می کند.
فریبا محمدیان ظهر دی��روز در مجمع انتخاباتی هیات اس��کیت 
اس��تان اصفهان با اش��اره به فعالیت های هیات اس��کیت اس��تان 
اصفهان اظه��ار داش��ت: امیدوارم ک��ه مدیرکل جدی��د ورزش و 
جوانان استان اصفهان در س��ال های آینده توجه ویژه ای به ورزش 
 اسکیت اس��تان اصفهان داش��ته باش��د و این ورزش را گسترش 

دهد.

وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه 
اس��تفاده از باش��گاه های 
ورزش  در  ورزش 

اس��کیت بای��د م��ورد توجه 
قرار گیرد، افزود: همه باید کاری کنند که باش��گاه های ورزش��ی 
از بخ��ش خصوص��ی اس��تفاده کنن��د و نماین��ده باش��گاه های 
 کش��ور بای��د همچ��ون خ��ون ج��اری در بخ��ش ورزش حضور

 پیدا کنند.
 ریی��س فدراس��یون اس��کیت بی��ان داش��ت: امی��دوارم ک��ه 
 باش��گاه های خصوص��ی در بخ��ش ورزش حضور قاب��ل توجهی
  پی��دا ک��رده و بتوانند ب��ا ت��الش و ارای��ه توانمندی ه��ای خود،

 باع��ث رش��د ورزش اس��کیت اس��تان اصفه��ان و کش��ور 
شوند.

 محمدیان با اش��اره به حض��ور تعداد قاب��ل توجه��ی کاندیدا در
  انتخاب��ات این هی��ات گفت: خوش��حال هس��تم ک��ه ۵ کاندیدا
  ب��رای انتخاب��ات ریاس��ت ای��ن هی��ات ثبت ن��ام کرده ان��د و

  ای��ن نش��ان می ده��د ک��ه انتظ��ارات از هی��ات ب��اال ب��وده 
 و اف��راد بس��یاری ب��رای کم��ک ک��ردن ب��ه ای��ن هی��ات 

آمده اند.
وی اضافه کرد: اعضای این مجمع باید با تمام توان در هیات اسکیت 
اس��تان اصفهان حضور داشته باش��ند و بر فعالیت های آن نظارت 

ویژه ای داشته باشند.

دانش آموزان اصفهانی دعوت شدند

آموزش اسکیت برای سنین پایه در اصفهان

جام جهان�ی 2014 برزی�ل 99 روز دیگر رس�ما افتتاح خواهد ش�د ام�ا روند کند آماده س�ازی
گروه 
ورزش استادیوم ها در برزیل موجب نگرانی مسووالن فیفا شده است. 



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1261 | چهار شنبه 14 اسفند 1392 |3 جمادی االول   1435
هفت کمیته ستاد نوروزی در سامان 

تشکیل شد
نماینده میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان سامان 
از تشکیل هفت کمیته ستاد نوروزی در شهرستان سامان خبر داد.مسلم 
اسدللهی  با بیان این که هفت کمیته س��تاد نوروزی در این شهرستان 
تشکیل شده است، اظهار داشت: کمیته ها شامل کمیته آمار، اسکان و 
اقامت، پشتیبانی  وخدمات، رفاه عمومی، انتظامی و امنیتی و امدادی، 
فرهنگی، تبلیغات و اطالع رسانی، کمیته نظارت و ارزیابی و حمل و نقل 

و ترافیک است.

حمل و نقل جاده اي استان آماده ارایه 
خدمات در سفرهاي نوروزي است 

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری گفت: اداره کل 
حمل و نقل و پایانه هاي استان چهار محال و بختیاري به عنوان معاونت 
حمل و نقل ستاد هماهنگي خدمات سفر استان  آمادگي مجموعه حمل 
و نقل جاده اي در ارایه خدمات حمل و نقلي در سفرهاي نوروزي 93 را 
اعالم کرد.فریبرزکرمي ضمن تش��ریح اهداف این اداره کل بر ضرورت 
برنامه ریزي و ایجاد تس��هیالت الزم براي دسترس��ي م��ردم به ناوگان 
عمومي مناس��ب و خدمات مطلوب به ویژه در ایام نوروز93 تاکید کرد.

وي در ادامه در خصوص زمان پیش فروش بلیت اتوبوس برای سفرهای 
نوروزی مسافران، گفت: پیش فروش بلیت اتوبوس از یازدهم اسفند ماه به 
صورت اینترنتی و از 18 اسفند ماه به صورت حضوری و اینترنتی از طریق 
دفاتر فروش سطح شهر و همچنین پایانه هاي مسافربری انجام می شود.

 توزیع سه هزار جلد کتاب
 میان مسافران نوروزی 

معاون فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از 
اجرای طرح توزیع رایگان کتاب ویژه نوروز  93 خبر داد.

 بهمن اکبریان اظهارداش��ت: در آستانه فرارسیدن س��ال نو و آغاز بهار 
طبیعت،3000 جلد کتاب در بس��ته های فرهنگی به گردشگران اهدا 
می ش��ود. وی افزود: فرهنگ و هنر یکی از ویژگی ها و شاخصه های بارز 
استان در سطوح ملی و منطقه ای است و در ایام نوروز باید برای تجلی این 

ویژگی برنامه ریزی کنیم.

وکال مشکالت انتقال آب را  ازلحاظ 
قانوني بررسی  کنند

 اس��تاندار چهار محال و بختیاری با بیان این ک��ه وکال عدالت را در هر
 زمین��ه ای باید رعای��ت کنند؛ گف��ت: وکال مش��کالت انتق��ال آب از
چهارمحال و بختیاري  را بررسي و از لحاظ قانوني این مهم را دنبال کنند.

قاسم سلیمانی در سالگرد استقالل کانون وکال چهار محال و بختیاری 
اظهار داشت: شاخصه عمده در نظام مقدس جمهوری اسالمی عدالت 

است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به این که در قضاوت کردن نیز باید عدالت رعایت شود؛ تصریح 
کرد: وکال الزم است کارهایی را که انجام می دهند بر طبق کارشناسی 

کامل صورت گیرد.

 تولید 20 هزار تن ماهی سردآبی
 دراستان

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: پیش بینی 
 می ش��ود تا پایان س��ال 93 تولید ماهیان س��ردآبی در این اس��تان به

 20 هزار تن افزایش یابد. 
رستم غیبی  اظهارداش��ت: در حال حاضر افزون بر 18 هزار و 350 تن 
ماهی در این اس��تان برداشت می ش��ود که این حجم تولید و برداشت، 
استان چهارمحال و بختیاری را در ردیف اول استان های فعال در عرصه 
پرورش ماهیان سردآبی قرار داده است. وی تعداد مزارع پرورش ماهی 
استان را 407 مزرعه اعالم کرد و گفت: ماهی قزل آالی رنگین کمان از 
خانواده آزاد ماهیان، بیشترین سهم پرورش ماهی را در استان چهارمحال 

و بختیاری به خود اختصاص داده است.

ساعات کاری مرکز معاینه فنی 
شهرداری شهرکرد افزایش یافت

شهردار شهرکرد از افزایش ساعات کاری مرکز معاینه فنی این شهرداری 
 به مناس��بت فرا رس��یدن عید ن��وروز و افزایش رفاه حال ش��هروندان

 خبر داد. 
 نوراهلل غالمیان در دومین نشس��ت تس��هیالت نوروزی این شهرداری 
اظهار داشت: شهروندان جهت معاینه فنی و تست سالمت خودروهای 
 خود می توانند تا بیس��ت اس��فند ماه از س��اعت 7/30 ت��ا 18 عصر و از

 بیست و یکم اس��فند ماه لغایت آخر سال تا س��اعت 20 شب به مرکز 
 معاینه فنی این ش��هرداری واقع در میدان قمر بنی هاشم )ع( مراجعه

 کنند.

اخبار کوتاه 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: ورود زودهنگام عشایر به استان موجب 
تخریب مراتع استان خواهد شد. خسرو عبداللهی اظهار داشت: زمان ورود دام به مراتع ییالقی استان اواخر 

خردادماه سال 93 در نظر گرفته شده است، تا پیش از این تاریخ ورود دام به مراتع مجاز نیست.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا نوبت دوم  
1072 شماره 103/92/1919/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین 

فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  وعیت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
بیدگل  و  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
که  در صورتی  می شود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه از تاریخ تسلیم  می توانند از تاریخ 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
: خانم وجیهه سکوت  آرانی فرزند عباس  1- رای شماره 7513 هیات 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   1760 شناسنامه  ه  بشمار 
از 2257 اصلی واقع در  از 4 فرعی  198/92 متر مربع پالک 66 فرعی 
اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

آقای حسین پهلوان آرانی 

2- رای شماره 7514 هیات : آقای اسماعیل پهلوان آرانی  فرزند حسین  
بشمار ه شناسنامه 39393 و خانم فاطمه خان آبادی ارانی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 93 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 194/13 متر مربع پالک شماره 65  فرعی مفروز و مجزی شده 
ثبتی آران و  اماکن بخش 3 حوزه  از 2257 اصلی واقع در  از 4 فرعی 

بیدگل 

اعتصام فرزند مسلم بشماره  : خانم زهرا  3- رای شماره 7679 هیات 
شناسنامه 193 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 250/50 متر مربع 
پالک 64 فرعی مفروز و مجزی شده از 20 فرعی از شماره 2081 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند محمد  آرانی  اله کفاش  : خانم عزت  هیات  4- رای شماره 7680 
بشماره شناسنامه 292 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 345/75 
متر مربع پالک 65 مفروز و مجزی شده از 20 فرعی از شماره 2081 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  فرزند حسن   مفرح  آقای حسین   : هیات   7872 5-رای شماره 
شناسنامه 19 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 97/50 متر مربع 
پالک 257 فرعی مفروز و مجزی شده از 15 فرعی از 1965 اصلی در 
اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

ورثه ابوالقاسم نوحیان
6- رای شماره 7912 هیات : آقای محمد حسین خبازیان فرزند قدم علی  
بشماره شناسنامه 36 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135/60 
اماکن بخش 3 حوزه  از 1302 اصلی واقع در  متر مربع پالک 7 فرعی 

ثبتی آران و بیدگل 
7- رای شماره 7879 هیات : خانم لیال پروری فرزند منصور  بشماره 
شناسنامه 11867 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 149/25 متر 
مربع پالک 3 فرعی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از 1099 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  ارانی  زاده  آقای علی اصغر عرب   : 8- رای شماره 7619 هیات 
فرزند  ارانی  چاقیان  توران  خانم  و   144 شناسنامه  ه  بشمار  حسن  
عباسعلی  به شماره شناسنامه 96 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب 

خانه به مساحت 308/75 متر مربع پالک 7  فرعی مفروز و مجزی شده 
از 1و2و3و4و6ومشاعات  فرعی از 1472 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
9- رای شماره 7458 هیات : آقای حمید رضا باغبان زاده آرانی   فرزند 
حسین  بشمار ه شناسنامه 1106 و خانم فاطمه در مسجدی آرانی فرزند 
ابوالفضل  به شماره شناسنامه 1817 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 111 متر مربع پالک 2114  فرعی از 2638 اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
10- رای شماره 7521 هیات : آقای صادق افشار مقدم   فرزند محمد 
فرزند حبیب  اعظم کم صدا  و خانم  ه شناسنامه 26396  بشمار  علی   
اله  به شماره شناسنامه 346 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 83/50 متر مربع پالک 2013  فرعی مفروز و مجزی شده 
بیدگل  و  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 از 

خریداری عادی مع الواسطه از آقای محمد علی سعیدی 
11- رای شماره 7895 هیات : آقای محمد حنائی آرانی فرزند مانده علی   
بشماره شناسنامه 206 و خانم فاطمه کاسنی فروش آرانی فرزند علی 
اکبربشماره شناسنامه 128 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 172/29 متر مربع پالک 2012 فرعی 2638 اصلی واقع در احمد 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
: آقای علی اکبر کریم پناه  فرزند عباس    12- رای شماره 7900 هیات 
علی   فرزند  آبادی  خرم  زهرا  فاطمه  خانم  و   6785 شناسنامه  بشماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   ) بالمناصفه   (  24 بشماره  شناسنامه 
در  واقع  اصلی   2638 فرعی  2011از  پالک  مربع  متر   268/15 مساحت 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

: آقای امیر حسن دالوریان آرانی فرزند  13- رای شماره 7469 هیات 
ماشاله  بشماره شناسنامه 10166 و خانم خدیجه دالوریان ارانی فرزند 
محمد بشماره  شناسنامه 229 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 73/75 متر مربع پالک 2010 فرعی از 2638 اصلی واقع در 
احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

از آقای عبداله خان اکرمیان آرانی
حسین   فرزند  زاده   نبوی  زینب  خانم   : هیات   7875 شماره  14-رای 
بشماره شناسنامه 1301 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 87/50 
متر مربع پالک 2009 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
15- رای شماره 7456 هیات : آقای حسن کریمی پناه   فرزند علی اکبر  
بشماره شناسنامه 97 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 91/15 متر 
مربع پالک شماره 2008 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
16- رای شماره 1334 هیات : آقای مهدی قلیائی بیدگلی   فرزند حسین  
بشماره شناسنامه 9034 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 176/24 
متر مربع پالک شماره 2 فرعی از 1269 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/11/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/12/14 

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

به منظورترویج فرهنگ درخت��کاري ونگهداري وتوس��عه فضاي 
س��بزدرمیان خانواده ها و حساس سازی آنان نس��بت به طبیعت 
پیرامون محل��ی زندگی آن��ان وآشناس��ازی ک��ودکان وفرزندان 
باآموزه های محیط زیس��تی ونهادینه ش��دن دلبستگی وعشق به 
مواهب طبیع��ی درضمیرآنان؛ اج��رای ط��رح »هرتولدیک نهال 
دربام ای��ران«در دس��تور کار انجمن محیط زیس��تی تس��نیم و 
 نهادهای متولی در حوزه محیط زیس��ت و طبیع��ت بروجن قرار

 گرفت.
برای نخس��تین بار تفاهم نامه پنج جانبه »هر تولد یک نهال در بام 
ایران« بین انجمن محیط زیستي تسنیم، شهرداری بروجن، اداره 
ثبت و احوال شهرس��تان بروجن، اداره منابع طبیعی شهرس��تان 
بروجن و اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرس��تان بروجن مبادله 
شد تا بس��ترهای الزم برای اجرای این طرح از سال 1393 در شهر 

بروجن فراهم شود.
در این تفاهم نامه وظایف و تعهدات هریک از طرف ها برای اجرای 
فراگیرتر و موثرتر این طرح تعریف ش��ده است و تالش شده است 
تا با همسوسازی پتانس��یل های نهادها و دس��تگاه های طرف  این 
تفاهم نام��ه، در راس��تای نهادینه ش��دن فرهنگ درخت��کاری و 
 احترام به طبیعت در میان خانواده هاگام های موثرتری برداش��ته

 شود.
 رییس انجمن محیط زیستی تسنیم استان چهارمحال و بختیاری 
در گفت وگو با  مهر با اشاره به انعقاد تفاهمنامه در شهرستان بروجن 
در حوزه محیط زیس��ت و منابع طبیعي گفت: این تفاهمنامه بین 
انجمن محیط زیس��تي تس��نیم، ش��هرداری بروجن، اداره ثبت و 
احوال شهرس��تان بروجن، اداره منابع طبیعی شهرستان بروجن 
 و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن در راستاي حفظ 

محیط زیست و منابع طبیعي تنظیم ش��ده است و به امضا رسیده 
است.

لیال اخالصی عن��وان کرد: در صدد هس��تیم با اج��رای این طرح، 
بسترهای الزم از لحاظ فضای مناسب، تامین نهال و شرایط آبیاری 

 و مراقبت فراهم شود تا از ابتدای س��ال 1393 توسط خانواده ها و
 به نام هر کدام از نوزادان متولد ش��ده یک نهال کاش��ته شود و این 
نهال های شناسنامه دار در سن پنج شش سالگی به کودکان نشان 
داده ش��وند و از آن پس مراقب��ت از این نهال ها به خ��ود کودکان 

سپرده شود.
 وي ادام��ه داد: خانواده هایی ک��ه در این طرح مش��ارکت می کنند 
در ش��مار جامعه هدف ما قرار خواهند گرفت و در آینده با ارتباط 
بیشتری که از طریق انجمن با آنان برقرار می کنیم در نظر داریم از 
راه های مختلف حضوری و غیرحضوری آموزش های محیط زیستی 

بیشتری را به آنان ارایه کنیم.

طرح کاشت درخت به ازادي هر تولد یکي از اقدامات 
 برجس�ته در حوزه فعالی�ت  انجمن هاي زیس�ت محیطي

 است
نایب رییس انجمن زیس��ت محیطي تس��نیم بروجن نیز با اشاره 
 به اهمی��ت کار و فعالی��ت انجمن هاي زیس��ت محیطي در حفظ

 محیط زیست و منابع طبیعي؛ تاکید کرد: انجمن ها با هم اندیشي 
و برنامه ریزي و تعیین اهداف کارهاي بزرگي مي توانند در راستاي 

حفاظت از محیط زیست انجام  دهند.
 هومان خاکپور عنوان کرد: هم اکنون طرح کاشت درخت به ازاي 
هر تولد یکي از اقدامات برجسته در حوزه فعالیت هاي انجمن هاي 
زیست محیطي به شمار مي رود که توسط انجمن زیست محیطي 

تسنیم بروجن انجام شده است.
وي در ادامه با اشاره به برنامه ریزي هاي گسترده براي انجام طرح 
»هرتولدیک نهال دربام ایران«توسط کارشناسان واعضاي انجمن؛ 
تاکید کرد: این اقدام کاري ارزش��مند اس��ت و باید در کل کش��ور 

فراگیر شود.
این فعال محیط زیست و منابع طبیعي گفت: کودکان از همان ابتدا 
به مراقبت از درختان حساس مي شوند و کودکان مراقبت از درختان 

و گیاهان را یاد مي گیرند.

مراقبت از درخت را در سن شش سالگي به کودک بسپارید

کاشت یك درخت به ازاي هر تولد در بام ایران

ج��اده تاریخی ارجنه 
گروه
بلداجی یکی از جاده شهرستان

ه��ای مه��م اس��تان 
چهارمحال و بختیاری تا چند دهه پیش بوده است 
و رفت و آمد ازآن جریان داشته است. ارتباط دو 
اس��تان مهم کش��ور یعنی اصفهان و خوزستان 
ازطریق چهارمحال و بختیاری و توسط 3 مسیر 
انجام م��ی گرفته که مس��یر گردن��ه رخ ، گردنه 
شلمزار ، ناغان ، مسیر فرادنبه ، بلداجی، ناغان و 
مس��یر بروجن ، گندم��ان ، لردگان 3 مس��یری 
هستند که پل های ارتباطی اصفهان و خوزستان 

بوده اند. 
مس��یر فرادنب��ه ، بلداج��ی ، ناغان درس��ت در 
وس��ط دو مس��یر دیگر بوده و در زم��ان قاجار با 
عن��وان جاده لین��چ و گاه��ا جاده بختی��اری در 
 ادامه جاده ش��اهی اتابکی به عنوان پل ارتباطی 

کوتاه تر نسبت به دو مسیر دیگر مد نظر تجار قرار 
می گیردکه به شرح نوش��ته های تاریخی در این 

رابطه پرداخته می شود.

بختی�اری ها و ق�رارداد ج�اده لینچ و
 راه آهن جنوب ایران 1895 میالدی

انگلیس��ی ها در س��ال 1895 پریس ، کنس��ول 
اصفهان را به بختیاری اعزام داش��تند تا احتماالً 
در رابطه با ایج��اد جاده کاروان رو ب��ا خوانین به 

مذاکره بنشینند . 
س��رانجام قرارداد اعطای امتیاز جاده شوش��تر - 
اصفهان به وس��یله کلنل پلیکوت وابسته نظامی 
س��فارت انگلیس در تهران تنظی��م و با موافقت 
مش��یرالدوله وزی��ر خارج��ه و اس��فندیار خان 
سرداراسعد اول و محمدحس��ین خان سپهدار و 
حاجی علیقلی خان در بیست و سوم آوریل 1897 

میالدی با امضا رسید.
 در چه��ارم دس��امبر 1899 ج��اده م��ورد

 بهره برداری قرار گرفت و کاروانی توانستند پس 
 از طی پانزده تا هجده منزل خ��ود را به اصفهان

برسانند.
 از لحاظ تجاری ج��اده مال رو بختیاری بس��یار 
موفقیت آمیز بود. از سال 1900 تا 1909 حمل 
 محم��والت از 102 تن ب��ه 1485 ت��ن افزایش 

یافت.
انگلیسی ها با ظل السلطان روابط نزدیکی برقرار 
کرده بودند تا با پشتیبانی او بتوانند امتیاز راه آهن 
جنوب ایران را به دست آورند و رود خانه کارون را 

برای تجارت بین الملل بگشایند.
خان��م ایزاب��ال بیش��وپ یک��ی از جهانگ��ردان 
 توضیح��ات خ��ود را از ای��ن جاده چنین ش��رح

 می دهد:

امی��دوارم آن هایی که عالقه مند به پیش��رفت و 
ترقی ایران به عنوان یک کش��ور مستقل و کامل 
هس��تند ارتباط فعلی را هر چه بیش��تر توسعه و 

گسترش دهند.
  برای مسافرت از شوش��تر به اصفهان بایستی از

 10 گردنه بزرگ س��عود و نزول ک��رد که من به 
ترتیب از آن ها نام می برم.

ارتفاعات لهبری ، تپ��ه های مودخل، گردنه های 
مال امیر )ایذه( ، دهدز ، ارتفاعات ناغان و پرادنبه. 
وی اش��اره ای نیز به منازل و اس��تراحتگاه های 
موجود در این مسیر کرده اس��ت که مسافران از 
اهواز ب��ه اصفهان در روز نهم خ��ود را به چغاخور 
 و پرادنب��ه ب��ه فاصل��ه 19 مایل��ی از یکدیگ��ر

 می رساندند.
جاده ارجنه بلداجی درس��ت مابی��ن چغاخور و 
پرادنبه به فاصل��ه 19 مایلی قرار گرفته اس��ت و 
گذرگاه تاریخی ُشرجه ِگِدکی به معنای گذرگاه 
ش��رجه درس��ت در این مس��یر قرار دارد و هنوز 
بقایای دیوار سنگی  و دروازه  این جاده  در باالی 
کوه ارجنه  وجود دارد  که گ��واه  تاریخ کهن  این 

مسیر است.
تاریخ بختی��اری در ش��رح عب��ور کاروان حامل 
تنباکو از اصفهان به خوزس��تان در س��ال 1905 
میالدی  بلداجی را مورد اشاره قرار داده است که 
 در اثر اشتباه به صورت بوجی نام قریه نوشته شده 

است. 
اش��اره به کاروانس��رای بلداجی در ای��ن کتاب ، 
اهمی��ت ارتباطی آن را در زمان های دور نش��ان 
 می ده��د ک��ه بلداجی به عن��وان اس��تراحتگاه 
 کاروان ه��ای دو اس��تان اصفهان و خوزس��تان

بع��دی  گاه  اس��تراحت  اس��ت.  ب��وده    
 کاروانس��رای شلیل بوده اس��ت که هنوز آثار آن 

پابرجاست.
 ماکس��یم س��یرو )1963م( این جاده را یکی از 
 راه ه��ای باس��تانی ارتباطی اصفه��ان به طرف

 خلیج فارس و بین النهرین وبا نام خط س��یردوم 
آن را ازمسیرقمشه)شهرضا(،دهاقان،دیز)دیزج(، 
بروجن،فرادنب��ه، ش��یرگاکور)چغاخور(، اردل 

معرفی کرده است. 
نکته مهم در شرح گوشه ای از تاریخ جاده ارجنه 
این جاس��ت که از 3 مس��یر ارتباط��ی اصفهان ، 
خوزس��تان تنها مس��یر فرادنبه ، بلداجی ، ناغان 
مورد بی توجهی قرار گرفته است و دو مسیر دیگر 
 آسفالت و بهس��ازی ش��ده و هم اکنون نیز طرح 

 دو بان��د ش��دن آن ه��ا در دس��ت اق��دام 
است. 

طرح بن��در به بندر اصطالحی اس��ت ک��ه مکررا 
جه��ت دادن ارزش و اهمی��ت ای��ن دو ج��اده 
 استفاده می ش��ود اما عجیب این که کوتاه ترین 
مس��یر ارتباطی)جاده بین الملل��ی زمان قاجار( 
، جاده ای که تجار انگلی��س ارزش تجارت خود 
 را در آن دیده بودند مورد ب��ی مهری قرار گرفته

 است .
 این در حالی اس��ت که احیای ای��ن جاده هزینه 
ای بیش��تر از گردنه ش��لمزار، گردنه رخ ، گردنه 
 زره ، گردن��ه حلوای��ی ، گردن��ه مرواری��د و . . .

ندارد. 
اگر جاده ارجنه احیا می ش��د نه تنه��ا نیازی به 
احداث بان��د دوم بروج��ن ، لردگان ) ی��ا همان 
جاده م��رگ( نبود و ای��ن همه س��وانح جاده ای 
ایجاد نمی ش��د بلکه با تقس��یم منطقی ترافیک 
در ای��ن محور باع��ث رونق و خروج از بن بس��ت 
ارتباطی ش��هرها و روس��تاهایی مانند فرادنبه ، 
سفید دشت، دهنو،دس��تگرد امامزاده، سورک، 
بلداجی��و روس��تاهای بخ��ش بلداج��ی، گهرو، 
 دهستان چغاخور ناغان ، سرخون ، گندمکار و ... 
می شد و مسیر اصفهان ، خوزستان کوتاه تر و با 
مناظری دیدنی تر همچون پارک ملی تنگ صیاد ، 
امامزاده باباگردالو، تاالب دهنو ، مجموعه تفریحی 
پارک بزیال ، امامزاده حمزه علی)ع( ، تاالب بین 
 المللی چغاخور ، تاالب س��ولقان ، باغات ناغان ،

 جنگل های بلوط گندمکار و سرخون و سد کارون 
4 به جاده ای توریستی زیبا مانند جاده چالوس ، 
به یکی از جاده های زیبای کشور مبدل می شد 
 و رونق صنعت گردش��گری اس��تان را به همراه

 داشت. 
امید است که با تالش و پش��تکار شورای محترم 
وزحمتک��ش و دیگر مس��وولین ش��هر بلداجی 
 و ب��ا عنای��ت اس��تاندار، س��لیمانی دش��تکی

 )ب��ا هم��ان جدیت��ی ک��ه در بازگش��ایی جاده 
دش��تک به فارس��ان دارن��د( و نماین��ده مردم 
شهرستان،س��لطانی، هر چه س��ریع تر ش��اهد 
بازگش��ایی یک��ی از محور ه��ای مواصالتی مهم 
فراموش ش��ده اس��تان م��ان باش��یم ت��ا رنگ 
 تبعیض از چه��ره جاده های اس��تان برداش��ته 

شود.
  برگرفته از کتاب نانوشته های

 تاریخ بلداجی  رضا مردانی بلداجی

شاهرگ محورهای مواصالتی استان 

جاده تاریخی ارجنه همان جاده لینچ انگلیسی ها

 )نقشه راه اصفهان ، چهارمحال و بختیاری و خوزستان در سال 1329)ه.ق( و مسیر لینچ )ارجنه( از اصفهان به شوشتر. در این نقشه مسیر کنونی اصفهان، 
بروجن، لردگان موجود نمی باشد و تنها  دو جاده پل ارتباطی اصفهان ، خوزستان بوده که دیگری جاده اصفهان ، فرخ شهر ، شلمزار ، اردل می باشد. (
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محققان در موسس��ه کارولینس��کای س��وئد، س��اعت 
بیولوژیک را در اندام ش��نوایی حلزون گوش شناسایی 
کرده اند که چگونگی درمان آسیب ش��نوایی را کنترل 
می کند؛ این کش��ف راه های جدیدی را برای افرادی با 

معلولیت شنوایی ابداع  کرد.
ب��ه نق��ل از پای��گاه خب��ری Sciencedaily، اغلب 
عملکردهای مه��م بدن نظیر خواب، سیس��تم ایمنی و 
سطوح هورمون توسط س��اعت بیولوژیک بدن کنترل 

می شود. 
اکنون محققان س��اعت بیولوژیک دیگ��ری را در گوش 
کشف کرده اند که توسط گروهی از ژن ها کنترل می شود 

که ریتم شبانه روزی را کنترل می کنند.
 طی این پژوهش مشخص ش��د که یکی از این ژن ها در 
حلزون گوش موش، ب��ا پیروی از الگوی س��اعات روز، 

حالت چرخه ای را پیدا می کند.
با اندازه گیری فعالیت عصب شنوایی محققان دریافتند 
موش هایی که شب هنگام با سطح سر و صدای متوسط 
سر و کار داشتند، از آسیب های دایمی مرتبط با شنوایی 
رنج می بردند در حالی که  در موش هایی که طی روز با 
این صداهای مش��ابه سر و کار داش��تند، چنین چیزی 

مشاهده نشد.
 بنا بر این توانایی درمان پس از بروز آس��یب ها با زمان 
روز که آسیب های مرتبط با س��ر و صدا رخ داد، ارتباط 
 مس��تقیم داش��ت؛ در حقیقت س��اعت ش��بانه روزی

بدن در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کند.
  پی��ش از این نش��ان داده ش��ده ک��ه تولی��د هورمون
 رش��د BDNF ک��ه از س��لول های عص��ب گ��وش
 محافظ��ت می کن��د، در ط��ول روز نی��ز نوس��ان پیدا

 می کند.
 اکنون محققان دریافتند زمانی که موش ها هنگام روز 
با س��ر و صدا مواجه بودند، غلظ��ت BDNF در گوش 
افزایش یافته و در نتیجه از آسیب های دایمی به شنوایی 
جلوگیری می کند؛ این نقش محافظتی در ش��ب برای 

موش ها مشاهده نشد.
  به گفته محققان این یافته می تواند چرایی حساسیت 
مختلف به سطوح مختلف صدا را در زمان های متفاوت 

توضیح دهد. 
برای مث��ال این یافته ب��رای کارمندان ش��یفت متغیر، 
خدمه های پرواز و برگزار کنندگان کنس��رت مهم تلقی 

خواهد شد.
  عالوه بر این، نتایج حاصل شده می تواند راه های درمانی 
 جدید را ب��رای مبتالیان به آس��یب های ش��نوایی که
  10 ال��ی 15 درص��د جمعی��ت را تش��کیل می دهند،

 پیش روی محققان قرار دهد.
 این پژوه��ش در مجله current biology منتش��ر 

شده است.

 کشف ساعت بيولوژیک
 در گوش

 زیر کاسه نيم کاسه ای است

فریب و نيرنگى
برای بیان ای��ن معنا که فری��ب و نیرنگی در کار اس��ت از این ضرب 
المثل استفاده می شود .در گذشته که وس��ایل خنک کننده و نگاه 
 دارنده مانند یخچال و فریزر و فالکس و یخدان وجود نداشت، مردم

 خوراکی های فاس��د ش��دنی را در کاس��ه می ریختند و کاسه ها را 
در سردابه ها و زیرزمین ها، دور از دس��ترس ساکنان خانه و به ویژه 
 کودکان می گذاشتند.آن گاه کاس��ه ها و قدح های بزرگی را وارونه

 ب��ر روی آن ها  قرار م��ی دادند تا از خس و خاش��اک و گ��رد و غبار 
و حش��رات و حیوانات م��وذی مانند: موش و گربه محف��وظ بمانند. 
 کاسه بزرگ در جاهای صاف و مس��طح زیر زمین چنان کاسه های

  کوچک تر و نیم کاسه ها را می پوش��اند که گرمای محتویات آن ها 
 تا مدتی ب��ه همان درج��ه و می��زان اولیه باق��ی م��ی ماند.ولی در

 آش��پزخانه ها کاس��ه ها و قدح های بزرگ را وارونه قرار نمی دهند 
 و آن ه��ا را در جاه��ای مخص��وص پهل��وی یکدیگر م��ی گذارند و 
 کاس��ه های کوچک و کوچک ت��ر را یکی پس از دیگ��ری در درون

 آن ها جای م��ی دهن��د. از این رو در گذش��ته اگر کس��ی می دید 
 که کاس��ه بزرگی در آش��پزخانه وارونه قرار گرفته اس��ت به قیاس 
کاسه های موجود در زیر زمین، گمان می کرد که در زیر آن نیز باید 
نیم کاسه ای وجود داشته باشد که به این شکل گذاشته شده است، 
ولی چون این کار در آش��پزخانه معمول نبود و نیست، در این مورد 
مطمئن نبود و  لذا این کار را حقه و فریبی می پنداش��ت و در صدد 
یافتن علت آن بر می آمد.بدین ترتیب رفته رفته عبارت»زیر کاس��ه 
نیم کاسه ای است« به معنای وجود نیرنگ و فریب در کار، در میان 
مردم به صورت ضرب المثل در آمده و در موارد وجود شبهه ای در کار 

مورد استفاده قرار گرفت.

ضرب المثل

دانش��مندان ایتالیایی و اسپانیایی طی پژهش��ی دریافتند که 
 مصرف ت��وت فرنگی می تواند میزان کلس��ترول ب��د را به طور

 قابل توجهی کاهش دهد.
به نقل از پای��گاه خب��ری sciencedaily، تاکنون تحقیقات 
زیادی بر خاصیت آنتی اکسیدانی توت فرنگی تاکید داشته اند 
اما اکنون محققان اسپانیایی و ایتالیایی دریافتند که این میوه 

در کاهش کلسترول نیز مفید است.
  ط��ی این پژوه��ش می��زان 500 گرم ت��وت فرنگی ب��ه رژیم 

روزانه 23 فرد سالم اضافه شد.
 نمونه خون این اف��راد قبل و بعد از مطالعه نی��ز مورد آزمایش 

قرار گرفت.
 نتایج نشان می داد که میزان کلی کلسترول، سطوح کسترول 
بد و کمیت ترگلیس��یریدها به ترتیب 8/78درص��د ،  13/72 
درص��د و   20/8 درصد کاه��ش یافته بود و ای��ن در حالی بود 
 که میزان کلس��ترول خوب ب��دن، ب��دون تغییر باق��ی مانده

بود.

خ��وردن توت فرنگ��ی نیز باع��ث بهب��ود پارامترهای��ی نظیر 
 پروفای��ل چرب��ی پالس��ما، نش��انگرهای آنت��ی اکس��یدانی

 )مانند ویتامین س��ی یا گنجایش جذب اکس��یژن رادیکالی(، 
 س��دهای دفاع��ی آنت��ی همولیتی��ک و عملک��رد پالک��ت

 می شود.

 به گفت��ه محقق��ان این ب��رای نخس��تین بار اس��ت که نقش 
ترکیب��ات فع��ال زیس��تی موج��ود در ت��وت فرنگ��ی ب��رای 
بیماری های قلبی و عروقی شناسایی ش��ده است؛ گرچه هنوز 
 شواهد قطعی مبنی بر س��ودمندی ماده ای خاص در این گیاه

 ب��ه دس��ت نیام��ده اس��ت، ام��ا تمام��ی عالی��م و مطالعات 
 اپیدمیولوژی��ک، م��اده »آنتوس��یانین« را نش��انه رفته ان��د.

 )این ماده رنگدانه ای گیاهی است که موجب قرمزی رنگ میوه 
و سبزیجات می شود.(

 تحقیقات پیشین این گروه نیز نشان داده که توت فرنگی بدن 
را در مقابل اشعه ماورای بنفش محافظت می کند، آسیب های 
ناشی از مصرف الکل  مخاط معده را کاهش می دهد، سلول های 
قرمز خون را تقویت کرده و باعث بهبود گنجایش آنتی اکسیدان 

خون می شود.
nutritional biochemistry ای��ن پژوه��ش در مجل��ه 

منتشر شده است.

کاهش کلسترول خون با ميوه

حرص نخور ،توت فرنگى بخور!

پژوهشی نش��ان داد که 
30 روز پ��س از م��رگ 
همسر، خطر سکته قلبی 
و مغزی افزایش خواهد 
یافت.به نق��ل از پایگاه 
  Dailymail خب��ری
انگلستان، از دست دادن 
همس��ر با خطر مرگ و 
ب��روز ح��وادث قلبی و 
عروقی مرتبط اس��ت.طی این پژوهش که توس��ط محققان 
دانش��گاه لندن صورت گرفت، میزان انفارکت��وس میوکارد 
)حمله قلبی( یا س��کته مغزی در 30 هزار و 447 بیمار 60 تا 
89 ساله که همسرش��ان مرده بود با 83 هزار و 588 سالمند 
دیگری که شریک زندگی شان هنوز زنده بود، مورد مقایسه 

قرار گرفت.

پژوهش��گران عینک��ی 
 را ب��ه ب��ازار عرض��ه

 ک��رده اند که ب��ه تلفن 
هم��راه کارب��ر متص��ل 
می ش��ود و با دارا بودن 
 وضعیت رادار اپلیکیشن

م��ی توان��د با هش��دار 
صوتی، کاربر را از محل 

عینک مطلع کند.
این عینک Weon نام دارد و دارای فرم و ظاهر اس��تاندارد 
و معمولی اس��ت.این عینک را م��ی توان از طری��ق بلوتوث 
به وس��ایل الکترونیکی دارای سیس��تم عام��ل iOS متصل 
کرد. از طریق اپلیکیش��ن همراه این عین��ک می توان المپ 
"LED آن را به گونه ای تنظیم کرد که نور آن در طیف رنگی

 رنگین کمان بدرخشد. 

خرده های الستیک به 
دست آمده از تایرهای 
 کهنه و فرسوده خودرو 
م��ی توان��د در آینده 
برای تصفیه فاضالب 
ب��ه کار گرفته ش��ود.

گروهی از پژوهشگران 
فنالندی نش��ان داده 
اند می ت��وان از خرده 
الستیک های به دست آمده از تایرهای کهنه به عنوان ماده 
فیلتر زیستی در تصفیه فاضالب استفاده کرد.این پروژه که 
توسط شرکت بازیافت تایر فنالند و یک تصفیه خانه فاضالب 
در این کشور انجام شده است، نش��ان می دهد خرده های 
الستیک تایر خودرو  می تواند به طور موثری نیتروژن و فسفر 

را از فاضالب حذف کند.

مدیرعامل ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان گفت : اگ�ر اصفهانى ها در ماه 
پایانى سال بين 20 تا 30 درصد در مصرف آب صرفه جویى کنند آب مورد نيازشان 

بدون هيچ محدودیتى تامين مى شود .
هاشم امينى در نشس�تى که با اصحاب رس�انه های گروهى داش�ت خاطرنشان 
ساخت : در مواقع پيک مصرف مردم بين 25 تا 30 درصد بيشتر از سایر مواقع آب 
مصرف مى کنند در حالى که مصرف بهينه آب منجر به تامين آب شرب هميشگى 
مردم در تم�ام فصول مى ش�ود .وی با بيان ای�ن که حدود 60 درصد مش�ترکين 
خانگى بين صفر تا 20 مترمکعب آب مصرف مى کنند عنوان کرد : در حال حاضر 
 60 درصد مش�ترکين در س�طح اس�تان الگوی مص�رف آب را رعای�ت مى کنند
 و 40 درصد مردم بيش از الگوی مصرف آب که بيش از 20 مترمکعب در ماه اس�ت 
آب مصرف مى نماین�د و بر این اس�اس برنامه ه�ای مدیریت پایش مش�ترکين 
پرمصرف در دس�تور کار قرار گرفت .ریي�س هيات مدیره و مدیرعامل ش�رکت 
آب و فاضالب اس�تان اصفهان گفت : با توجه به این که اس�تان اصفهان هفتمين 
سال متوالى است که با پدیده خشکسالى مواجه اس�ت منابع آبى در این استان 
دس�تخوش تحوالتى ش�ده به طوری که آب دهى چاه های فلمن ک�ه از رودخانه 
زاینده رود تغذیه مى شوند بس�يار کاهش یافته و بس�ياری از این چاه ها از مدار 
بهره برداری خارج شدند بدین ترتيب بر اساس مصوبه ای که در شورای عالى آب 
اس�تان صورت گرفت عمليات حفر و تجهيز 76 حلقه چاه اجرایى شد که تاکنون 
31 حلقه چاه حفر گردیده و از این تعداد 4 حلقه به شبکه اتصال داده شد و این امر 
باعث افزایش کمى آب در برخى از مناطق شده است .امينى به توزیع عادالنه آب 
در فصل تابستان در استان اصفهان اشاره کرد و اذعان داشت : در فصل تابستان که 
منابع آبى محدود و از سویى مصرف افزایش مى یابد ،تعادل ميان عرضه و تقاضا و 
نيز توزیع عادالنه آب از اولویت های آبفای استان اصفهان است که با در مدار قرار 
گرفتن سامانه تله متری و تله کنترل در اقصى نقاط استان که شامل 56 شهر و 300 

روستا مى باشد توزیع عادالنه آب صورت مى گيرد .
وی به اقدامات رفع افت فش�ار آب در ش�هر اصفه�ان پرداخت و اظهار داش�ت 
 : در 6 منطق�ه ش�هر اصفه�ان و 132 نقط�ه ش�هر اصفه�ان مدیریت هوش�مند 

فش�ار به صورت ش�بانه روزی اعمال ش�ده و مدیری�ت توزیع آب هم ب�ا اعمال 
تدابيری همچون رصد کردن مش�ترکين پرمصرف ، برخورد با مش�ترکين که به 
نصب سيستم پمپ بر شبکه آب اقدام کردند و شناسایى ادارات و دستگاه هایى 
 که بيش از الگوی آب مصرف مى کنند و اقداماتى از این قبيل در دس�تور کار قرار

 گرفت .
وی به اصالح 140 کيلومتر ش�بکه فرس�وده آب در 9 ماهه اخير پرداخت و گفت : 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 9 ماهه اخير 140 کيلومتر شبکه فرسوده 
آب را اصالح کرد که ای�ن گونه تدابير منجرش�ده تا ميزان آب ب�دون درآمد در 
طى شش س�ال گذش�ته از 30 درصد به حدود 20/2 درصد برس�د البته در سال 
آینده نيز 170 کيلومتر اصالح ش�بکه فرس�وده آب اصفهان در دس�تور کار قرار 
دارد تا س�ير نزولى ميزان آب بدون درآمد ادامه داشته باشد .مدیرعامل شرکت 
 آب و فاضالب اس�تان اصفهان اقدام�ات فرهنگى در مصرف بهينه آب را بس�يار  
حائز اهميت دانست و تصریح کرد : شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در چند 
س�ال اخير با انجام فعاليت های فرهنگى مصرف بهينه آب را در س�طح اس�تان 
 اصفهان ترویج داده اس�ت به طوری که مصرف س�رانه آب در بخ�ش خانگى در 
5 سال گذشته از 187 به 162 ليتر در شبانه روز رس�يده است و مقرر گردیده در 
سال آینده دومين جش�نواره فيلم و عکس جلوه های آب در سطح بين المللى با 
رویکرد مدیریت مصرف در استان اصفهان برگزار شود. این درحالى است که برای 
اولين بار در کشور خانه فرهنگ آب در استان اصفهان ایجاد گردید که این امر به 
منظور استفاده از ظرفيت های هنرمندان و نویسندگان پيرامون فرهنگ مصرف 
بهينه آب در سطح جامعه مى باشد .وی به قيمت تمام شده آب اشاره کرد و گفت: 
یکى از اقداماتى که در دنيا به منظ�ور جلوگيری از مصرف بيش از حد آب صورت 
 مى گيرد اقدامات تعرفه ای است این درحالى اس�ت که در سال 91 ميزان فروش
 هر مترمکعب آب 262 تومان بوده درحالى که قيمت تمام شده هر مترمکعب آب 

528 تومان بوده است .

 مرگ همسر و
 خطر سکته بازمانده

 عرضه عينکى که به
 تلفن همراه متصل مى شود

صرفه جویى 20 تا 30 درصدی آب در ماه پایانى سال ،ضامن تامين آب در پيک مصرف مى باشد

 تصفيه فاضالب
 با تایر فرسوده خودرو

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکيد کرد:

اصفهانى ها 30 درصد در مصرف آب صرفه جویى کنند 

صرفه جویی در مصرف آب ضرورت امروز و فرداست مشترکين گرامى :

اگر می خواهیم بر مشکالت کمبود آب فائق آییم باید 30 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم
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