
از پیش دستی رانندگان تاکسی  تا سکوت مسئوالن

صددرصد بودجه ورزشگاه
 نقش جهان ابالغ شد

 چند راز و کلید
 طالیی جذابیت

به دنبال افزایش خودسرانه کرایه تاکسی ها

افتتاح سالن شش هزار نفری حماسه 25 آبان  با حضور وزیر ورزش

افتتاح پارک علم و فناوری 
چهارمحال و بختیاری  7

پوکی استخوان را 
بپیچانید 82
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خدا کند اسرائیل چیزی 
8به سمت ایران پرتاب کند!

خداحافظی پرستویی با سینما 

کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت ها  از مرداد

پرویز پرستویی که سابقه ایفای نقش در فیلم ها و س��ریال های مختلفی همچون: 
آژانس شیشه ای، آشپزباشی، سیزده ۵۹، موج مرده، آدم برفی، سریال امام علی)ع(، 
کتاب قانون، دوئل و مارمولک را دارد، مدتی اس��ت از دنیای بازیگری کناره گیری 
کرده و این روزها در روستای زادگاه خود مش��غول به زندگی است. پرستویی اهل 

روستایی در حوالی همدان است. 

3   خبرگزاری فارس نوشت: واگذاری مغازه های 
میدان امام علی)ع( به س��ه براب��ر قیمت پس از 
احیای این میدان، باعث نگرانی و هرج و مرجی در بین 
مغازه داران آن منطقه شده است. حواشی زیادی باعث 
شده تا هر روز نام این میدان  برسر زبان ها بیفتد؛ یک 
روز به بهانه کش��ف تعدادی آثار تاریخی و باستانی، 
روزی دیگ��ر ب��رای نحوه اتص��ال بازار ه��ای قدیمی 
اصفهان به یکدیگر  و یک روز هم موضوع تفاوت بین 
مصالح دوران سلجوقی و عصر کنونی مطرح می شود...
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گروه ورزش- سالن شش هزار نفری حماسه 2۵ آبان با حضور 
وزیر ورزش افتتاح ش��د. وزیر ورزش و جوانان در آیین افتتاح 
سالن ش��ش هزار نفری 2۵ آبان و خانه وزنه برداری استان، به 
پیشرفت س��اخت و سازهای ورزش��ی در دو دولت نهم و دهم 
اشاره کرد و اظهار داش��ت: با وجودی که به اندازه70 سال در 
دولت نهم و دهم زیر س��اخت ورزشی ایجاد ش��ده، اما هنوز تا 

رسیدن به سرانه ورزشی ایده آل فرصت بسیاری داریم.  
محمد عباسی افزود: س��رانه فعلی ورزش در س��طح کشور با 
وجودی که طی سالیان اخیر پیشرفت فراوانی داشته، اما هنوز 

به حد استانداردی که مدنظر است، نرسیده است. 
وی در ادامه به روند طوالنی تکمیل ورزشگاه نقش جهان هم 
اش��اره ای کرد و گف��ت: وزارت ورزش و اس��تانداری اصفهان 
مصمم به تکمیل این ورزشگاه هستند و هر اقدامی که در این 
راستا الزم باش��د، انجام می گیرد. مدیرعامل شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی هم از دیگر سخنرانان این مراسم بود 
و از اختصاص صددرصدی اعتبار ورزشگاه نقش جهان در قالب 
پروژه های مهر ماندگار خبر داد و گفت: پس از انتخاب پیمانکار 
مقرر شده بود با صرف بودجه 30 میلیاردی این ورزشگاه ظرف 

مدت دو سال تکمیل شود، اما با تصمیم ابتکاری رییس جمهور، 
جمعی از پروژه های عمرانی مهم کش��ور در قالب مهر ماندگار 
قرار گرفته اند و ورزشگاه نقش جهان نیز یکی از این پروژه ها بود. 
از این رو پس از نشستی که با پیمانکار انجام شد، این ورزشگاه 

در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.
علی ترکاشوند اظهار داش��ت: با نظر وزیر ورزش، برای تکمیل 
پروژه های ورزشی استان اصفهان در سال جاری اعتباری بالغ 

بر 24 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.   
وی همچنین به افتتاح سالن ورزش��ی حماسه 2۵ آبان اشاره 
کرد و بیان داشت: این سالن شش هزار نفره 18 هزار متر مربع 
فضای ورزشی و اداری دارد و از لحاظ کیفیت و کمیت و طراحی 
در کشور بی نظیر اس��ت و  1۵ میلیارد تومان برای احداث آن 
هزینه شده است. گفتنی اس��ت در آیین افتتاح این دو پروژه 
بزرگ ورزش��ی،  س��اکی زاده مدیرکل حوزه وزارتی ورزش و 
جوانان، رشید خدابخش مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان، 
جواهری مدیرکل ورزش و جوانان استان، رؤسای هیأت های 
 ورزش��ی و نایبان رییس آنها و بسیاری از پیشکسوتان ورزشی 

حضور داشتند.

 دعوای اعضای
 شورای شهر باال گرفت

شما به سینما و تلویزیون 
بچسب 

 گوشت گوسفند باید کیلویی
 19 هزار تومان باشد

هرشانه تخم مرغ 6500 
تومان شد

مقامات سعودی
 صدای مردم را بشنوند

80 هزار سبد غذایی 
150 هزارتومانی برای 

نیازمندان کشور
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آگهی مناقصه
موضوع و اعتبار مناقصه: پروژه خرید آس��فالت به محل مصرف از نوع شکسته کوهی 
انفجاری )012-019( توپکا به صورت تنی جهت معابر سطح شهر )ناحیه دو( شهر نجف 

آباد با اعتبار 1/000/000/000 ریال. 
مدت اجرای پروژه: 60 روز

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد
محل اجرای پروژه: معابر سطح شهر )ناحیه دو(شهرداری منطقه دو شهر نجف آباد

شرایط شرکت در مناقصه: دارابودن صالحیت متناسب با نوع پروژه و رعایت سقف قرارداد، 
داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه ش��رکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین 
تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله 

کارکنان دولت را بنمایند(.
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيش�نهاد قيمت: از شرکت های 
واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا پایان 
وقت اداری روز ش��نبه مورخ 91/05/07 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه 
و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/05/14 به دبیرخانه 

محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

مبلغ فروش اس�ناد مناقصه: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک 
ملی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد 

ميزان س�پرده: معادل 5 درصد کل اعتبار را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 
0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت اول آگهی تجدید مناقصه
موضوع و اعتبار مناقصه: پروژه خرید آس��فالت به محل مصرف از نوع شکسته کوهی 
انفجاری )012-019( توپکا به صورت تنی جهت معابر سطح شهر شهرداری منطقه یک 

شهر نجف آباد با اعتبار 3/500/000/000 ریال. 
مدت اجرای پروژه: 90 روز

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد
محل اجرای پروژه: معابر سطح شهر شهرداری منطقه یک شهر نجف آباد

شرايط ش�ركت در مناقصه: دارابودن صالحیت متناس��ب با نوع پروژه و رعایت سقف 
قرارداد، داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه ش��رکت با موضوع مناقصه و ارائه 
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع 

مداخله کارکنان دولت را بنمایند(.
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيش�نهاد قيمت: از شرکت های 
واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا پایان 
وقت اداری روز ش��نبه مورخ 91/05/07 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه 
و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/05/14 به دبیرخانه 

محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

مبلغ فروش اس�ناد مناقصه: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک 
ملی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد 

ميزان س�پرده: معادل 5 درصد کل اعتبار را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 
0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت اول

تذکر 1: هزینه انتشار این آگهی و سایر هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

تذکر 1: هزینه انتشار این آگهی و سایر هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

با مصوبه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت محقق می شود ؛

 مغازه هایی که مردم 
می گویند  سه برابر قیمت 

واگذار شد



چهره روزیادداشت

 ایران هنوز وقت دارد 
تا درست تصمیم بگیرد

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد که ایران هنوز 
وقت تصمیم گیری درس��ت درباره برنامه هس��ته ای خ��ود را دارد.

وی پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اسرائیل در یک 
 کنفرانس خبری با اعالم ای��ن که همه ترجیح می دهند تا مس��أله 
هس��ته ای ایران از راه ه��ای دیپلماتیک حل و فصل ش��ود، افزود: 
رهبران ایران هنوز فرصت دارند تا تصمیم درست در این باره بگیرند 
و انتخاب نهایی به دست آنهاس��ت. آمریکا همه عناصر قدرت خود 
برای بازداشتن ایران از کسب سالح هسته ای را به کار خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: پیش��نهادهای ایران در مذاکرات هسته ای که 
اخیراً ارایه شده، سودی نداشته و در آن فرصتی برای موفقیت دیده 

نمی شود.

آغاز  نخستین کنفرانس علمی 
جنبش عدم تعهد در تهران

نخس��تین کنفرانس علمی بین المللی جنبش عدم تعهد آغاز به کار 
کرد. علی اکبر والیتی مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل، 
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کش��ور و شمس الدین حسینی 
وزیر اقتصاد و دارایی از سخنرانان مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس 
بین المللی جنبش عدم تعهد هس��تند. این کنفران��س در دو روز با 
برگزاری کارگروه های مش��ترک اقتصاد و توسعه، فرهنگ، جامعه، 
تمدن، رسانه و ارتباطات اجتماعی، علوم سیاسی و روابط بین الملل 

و تشکل های مردم نهاد و سازمان های بین المللی برگزار می شود.

 دشمن به دنبال ایجاد نارضایتی 
در انتخابات 92 است

 معاون سیاس��ی س��پاه گفت: تنها امید دش��منان ب��ه تحریم های 
به اصطالح فلج کننده ای اس��ت که آقای اوباما رسماً آن را اعالم کرد 
تا شاید بتوانند با فشار اقتصادی و از بین بردن آستانه تحمل مردم، 
آنها را وادار به اردوکش��ی خیابانی همچون فتنه 88 کنند و از درون 
این اتفاق، نتیجه مدنظر خود را در انتخابات ریاس��ت جمهوری 92 
به دست آورند. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: 
دش��منان انقالب اس��المی ایران برای ایجاد نارضایتی در جامعه و 
بهره برداری از آن در انتخابات 92، بر روی بی ثبات سازی اقتصادی 
س��رمایه گذاری کرده اند؛ در نتیجه هر نوع تنش و بی ثباتی در بازار، 

حرکت در مسیر و بازی در پازل دشمن است.

 اصالح طلبان با نامزد واحد 
در انتخابات حضور می یابند

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با تأکید براین که اصالح طلبان 
در صورت حضور در انتخابات با یک کاندیدا می آیند، گفت: اگر نفر 
دومی با عنوان کاندی��دای اصالح طلبان وارد رقابت ها ش��د بدانید 
اصالح طلب نیست، بلکه یک غضنفر است. فاضل موسوی  با بیان این 
که ما هر گروهی که نام خود را اصالح طلب بگ��ذارد را جزو جریان 
اصالحات نمی دانیم، گفت: اصالح طلبان گروه مش��خصی هستند 
که از خرداد 76 پا به عرصه سیاس��ت گذاش��تند و مردم نیز جریان 
اصالحات را با نام و چهره آنان می شناس��ند. وی با تأکید براین که 
برای رسیدن به قدرت ساختارش��کنی نمی کنیم، گفت: اگر شرایط 
فراهم ش��ود، حتما کاندیدا خواهیم داشت و اگر شرایط فراهم نشد، 

ساکت می مانیم.

لغو نشست خبری مرتضوی
نشست خبری سعید مرتضوی، مدیرعامل تأمین اجتماعی که قرار 
بود به مناسبت هفته تأمین اجتماعی برگزار شود، برای دومین بار در 
این هفته لغو شد.لغو نشست خبری مرتضوی در حالی صورت گرفت 

که در اواخر هفته تأمین اجتماعی به سر می بریم.

 فراکسیون رهروان با گرایشات 
قیم مآبانه مخالف است

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسالمی در خصوص تفاوت 
های دو فراکس��یون اصولگرایان و رهروان اظهار داشت: فراکسیون 
رهروان با گرایشات قیم مآبانه و پدرساالرانه و خود برتر بینانه مخالف 
بوده و معتقد اس��ت همه کسانی که زیر س��ایه نظام اسالمی بوده و 
دارای تفکرات اصولگرایی هستند، می توانند زیر چتر این فراکسیون 

قرار گیرند. 
وی ادامه داد: فراکس��یون اصولگرایان تنگ نظ��ری های خود را در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی نش��ان داد و رزمندگان و جانبازان 
مملکت را که س��ال ها برای این نظ��ام زحمت کش��یدند، از دایره 

اصولگرایی خارج خواند.

رامین مهمانپرست در جلس��ه هفتگی خود با خبرنگاران داخلی 
و خارجی که در مح��ل وزارت خارجه برگزار ش��د، در پاس��خ به 
س��ؤالی در خصوص س��فر کوفی عنان ب��ه تهران و ارتب��اط آن با 
اظهارات وزیر خارجه مبنی بر دعوت از مخالفان بش��ار اسد برای 
میانجیگری تهران، اظهار داش��ت: تحوالت سوریه و منطقه حکم 
می کند که ما با رایزنی و مش��ورت، بهترین راه حل را برای تحقق 
مطالبات مش��روع مردم ب��ا اج��ازه دادن دولت این کش��ور برای 
برداش��تن گام های الزم، دنبال کنیم. وی اضافه ک��رد: ما از ابتدا 
بر توقف خش��ونت ها و عدم مداخله کش��ورها در مس��أله داخلی 
 س��وریه اصرار داش��تیم و همچنین اقدام کش��ورهایی که سعی 
می کنند از گروه های مسلح و اقدامات مس��لحانه حمایت کنند 
 را مس��یر اش��تباه می دانیم. رییس مرکز دیپلماس��ی عمومی و 
رسانه ای وزارت خارجه عنوان کرد: شرط تحقق وضعیت مطلوب در 
سوریه، این است که فضای مناسب برای گفتگو بین طرفین ایجاد 

شود و در این راستا باید اقدامات مسلحانه متوقف شود.

موضع ما شفاف است
 س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به س��ؤال مه��ر در رابطه با 
موضع گیری برخی کشورها از جمله روس��یه نسبت به سرکوب 
معترضان توس��ط عربس��تان و اقدامات وزارت خارج��ه ایران در 

این رابطه، اظهار داش��ت: موضع ما ش��فاف و روش��ن است. ما در 
 مذاکرات دوجانبه با طرف ها و نیز هر اجالس یا فرصتی که بتوانیم، 
دیدگاه های خ��ود را در میان می گذاریم و نس��بت ب��ه اقدامات 
 نادرس��ت تذکر می دهیم، همچنین آنها را دعوت به راه درس��ت 
می کنیم و در ای��ن رابطه از ظرفی��ت ها اس��تفاده خواهیم کرد.

س��خنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: برای حل بح��ران ها رفتار 
درست و مدبرانه الزم است و هر تصمیم اشتباه در سرکوب مردم، 

وضعیت منطقه را بحرانی تر خواهد کرد.

مقامات عربستان صدای مردم را بشنوند
مهمانپرست در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با افزایش فشارها 
بر شیعیان در عربستان گفت: بیداری اسالمی یک فضای جدیدی 
ایجاد کرده و توصیه ما به کش��ورها این اس��ت به جای سرکوب، 
 خواس��ته های مش��روع و صدای مردم را بش��نوند و هر نوع اقدام 
غیر مس��المت آمیز، بح��ران پیچیده ت��ری ایج��اد خواهد کرد. 
مهمانپرس��ت گفت: امیدواریم مقامات عربس��تان ضمن شنیدن 
صدای بخشی از مردم، خواسته آنان را دنبال کنند؛ چرا که سرکوب 

و دستگیری مشکالت را پیچیده تر می کند.

جزئیات سفر صالحی به امارات

خبرنگاری در رابطه با س��فر وزیر خارجه به امارات و ارتباط آن با 
تحوالت سوریه سؤال کرد که مهمانپرست با بیان این که سفر وزیر 
خارجه در هنگام بازگشت وی از توکیو صورت گرفته است، گفت: 
در این فرصت آقای صالحی دیدارهایی با مقامات اماراتی در رابطه 
با روابط دو جانبه، همکاری تج��اری و وضعیت اقتصادی ایرانیان 
مقیم امارات داشت و در خصوص تحوالت منطقه نیز صحبت شد.

دیدارها مثبت باشد، زمان  مکان نشست بعدی تعیین 
می شود

وی در رابطه با دستور کار ایران در مذاکرات آتی معاونین مسئوالن 
مذاکره کننده ایران و 1+5، گفت: طبق توافقی که در مسکو صورت 
گرفت، قرار بر این بود که کارشناس��ان فنی دو طرف در استانبول 
 مذاکرات را دنب��ال کنند. بر این اس��اس، در دی��دار معاونین تیم 
مذاکره کننده ابعاد سیاسی مذاکرات ارزیابی می شود و چنان چه 
جمع بندی مذاکرات سه مرداد مثبت باشد و بتواند دستور کاری 
برای ادامه مذاکرات داشته باشد، نس��بت به تعیین زمان و مکان 

مذاکرات بعدی تصمیم گرفته می شود.

در حال بررسی جدی هستیم
خبرنگاری در رابطه با اظهارات یکی از مقامات انگلیسی مبنی بر 
 این که آنها موفق شده اند در دستیابی ایران به سالح های هسته ای

 وقفه ایجاد کنند، س��ؤال کرد که مهمانپرس��ت گفت: در رابطه با 
اظهارات برخی مقامات انگلیسی پیرامون فعالیت های هسته ای 
ایران به صورت جدی در حال بررسی هستیم و چنانچه مشخص 
شود این اظهارات مستند است، نشان دهنده دخالت انگلیس در 
مس��ائل داخلی ما و ایجاد فتنه انگیزی در منافع ملی ماست که از 

مسیر حقوقی خود دنبال می شود.

نشانه هایش را می بینید
 خبرنگار بلومب��رگ در رابطه با ه��دف قرار گرفتن ی��ک قایق در 
 خلیج فارس توس��ط ن��او آمریکایی س��ؤال کرد و گف��ت برخی 
رسانه های خارجی ش��یطنت کردند و گفتند این قایق متعلق به 
ایران بوده است، موضع شما در این رابطه چیست که مهمانپرست 
در پاسخ گفت: بحث اولویت منطقه جزو اولویت های نظام ماست 
و همه توانایی کشورهای منطقه باید برای برقراری امنیت و ثبات 
به کار گرفته شود. وی یادآور شد: این که معتقدیم حضور نیروهای 
خارجی در منطقه عامل بی ثباتی اس��ت، نشانه هایش را می توان 

در این نوع اقدامات دید. 

سخنگوی وزارت امورخارجه:

مقامات سعودی صدای مردم را بشنوند

تمجید از
 انتخاب مظفر

حکومت سوریه 
مشروع است

نماینده اصولگ��رای مجلس نه��م با تمجی��د از اقدام ریی��س مجلس در 
 انتخاب معاونین و مدیران مجلس، گفت: ریی��س مجلس با توجه به اصل 
شایسته ساالری، حسین مظفر را که از طیف نمایندگان حامی وی محسوب 
نمی شد، برای معاونت نظارت انتخاب کرد. اس��ماعیل کوثری با تأکید بر 
این که اصولگرایان در اصول تفاوتی با یکدیگر ندارند، به انتصاب حس��ین 
مظفر از سوی الریجانی اش��اره کرد و افزود: همه مسئوالن کشور باید این 
چنین باشند و اصل شایسته ساالری را در انتصاب ها لحاظ کنند. مظفر با 
بیان این که رییس مجلس در انتخاب معاونین خود فراجناحی عمل کرد، 
به اهمیت جایگاه معاون��ت نظارت در قوه قانونگذاری اش��اره کرد و اظهار 
داشت: امیدوارم حسین مظفر همه توان خود را دراین معاونت به کار گیرد.

علی اکبر والیتی، مش��اور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل در جمع 
خبرن��گاران گفت: دولت س��وریه دولتی قانونی اس��ت و در جهت ایجاد 
اصالحات نیز گام هایی برداشته اس��ت. وی افزود: اگر کسانی در داخل و 
خارج سوریه حرف هایی دارند، صحبت هایشان یکسان نیست و مخالفینی 
هستند که برخی از آنها قصدشان اصالح اس��ت. والیتی تصریح کرد: اما 
بسیاری مزدوران بیگانه هستند و با پول و اسلحه، مردم بیگناه را در سوریه 
می کش��ند. وی تأکید کرد: آنچه قطعی اس��ت، حکومت مشروع سوریه 
است و اگر مخالفان صحبتی دارند، باید به صورت مسالمت آمیز با دولت 
به مذاکره بنشینند تا اصالحات در سوریه اجرا ش��ده و این کشور آینده 

بهتری داشته باشد.

ترکیه، عامل اختالف افکنی 
میان عراقی ها

 عضو ائتالف کردس��تان ع��راق گفت: ترکیه ب��ه دنبال 
مشکل آفرینی است و در راستای دامن زدن به اختالفات 
میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان گام بر می دارد.وی 
افزود: ترکیه درباره میزان حج��م نفت صادراتی از اقلیم 
کردستان مبالغه می کند و همچنین از قرارداد دیگری 
برای خرید گاز دم م��ی زند، ولی ما نم��ی دانیم که این 

واقعی است یا خیر. 
محمود عثم��ان بیان کرد: دولت ترکیه دوس��ت منطقه 
کردستان و ملت کرد نیست؛ زیرا اگر دوستدار آنها بود، 
حقوق آنها را ایفا می کرد. وی از حکومت اقلیم کردستان 
عراق خواس��ت که به ترکیه و دیگر کشورهای خارجی 
برای حل مشکالت خود با دولت مرکزی اعتماد نکند و به 

قانون اساسی و توافقات میان طرفین روی آورد.

فرار شاهزادگان سعودی
 از عربستان

هفته نامه فلسطینی المنار به نقل از منابع آگاه در ریاض 
فاش کرد که بعد از آن که سران آل سعود نتوانستند برای 
خاموش کردن خشم و انزجار اهالی قطیف از دستگیری 
آیت اهلل نمر باقر النمر دس��ت به اقدام��ی عملی بزنند، 
برخی از شاهزادگان آل س��عود طراحی نقشه فرار خود 
را از خاک عربس��تان در ص��ورت گس��ترش اعتراضات 
 مردمی و کش��یده ش��دن آن به دیگر مناطق عربستان، 

آغاز کردند.

خبر ترور آیت اهلل سیستانی 
کذب است

سخنگوی دفتر آیت اهلل سیستانی اخبار منتشره درباره 
ترور این مرجع عالی قدر را تکذیب کرد. سخنگوی دفتر 
آیت اهلل علی سیس��تانی در عراق با ابراز تعجب از انتشار 
خبرهای دروغین و غیر واقعی، اظهار داش��ت: برخی از 
رس��انه ها در خبری غیرواقعی از ترور آیت اهلل سیستانی 

خبر داده بودند.
 وی تصریح کرد که اکنون حال آیت اهلل سیستانی خوب 
است و وی در سالمت کامل به سر می برد. رسانه ها به نقل 
از یک مقام امنیتی در واحد نیروهای مبارزه با تروریسم 
در اس��تان نجف اعالم کرده بودند که طرح ترور آیت اهلل 

سیستانی ناکام مانده است. 

از ماه های اخیر به خصوص بعد از هش��دار رییس کل س��تاد 
نیروهای مس��لح مبنی بس��تن تنگه هرمز، رسانه های غربی 
و عربی همس��و با آنها، مس��أله افزایش حضور ناوگان نظامی 
در آمریکا را ب��ا حمله و تقابل ب��ا ایران پیون��د داده و حضور 
نظامی آمریکا در منطق��ه را تنها در جه��ت مراقبت از تنگه 
 هرمز و خلیج ف��ارس عنوان می کنن��د. ورود ن��او تدارکاتی 
یو اس اس پونس آمریکا در 15 تیر س��ال ج��اری به آب های 
خلیج فارس و پیوستن به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین در 
کنار ناوهای دیگر، اگر چه با تبلیغات رسانه های خارجی برای 
موضوع جنگ با ایران و کنترل تنگه هرمز اعالم شد، ولی ورود 
همزمان این ناو با تنش های آغاز شده در شبه جزیره عربستان 
این واقعیت را بیش از پیش در ذهن تأیید می کند که آمریکا 
برای جلوگیری و کنترل بیداری اسالمی در منطقه به خصوص 
عربستان، نیروهای خود را افزایش می دهد؛ زیرا کنترل بحرین 
و یمن توسط آمریکا تنها به واس��طه حضور عربستان میسر 
می شود. با توجه به شواهد بسیار مبنی بر قرار گرفتن حکومت 
آل سعود در سراشیبی فروپاشی، نظامیان آمریکایی خود را 
برای سرکوب قیام مردمی در عربستان آماده می کنند؛ زیرا به 
دنبال سرنگونی حکومت فعلی عربستان، موج بیداری اسالمی 
در بحری��ن و یمن پیروز می ش��ود و در دیگ��ر حکومت های 

دیکتاتوری وابسته به غرب شروع خواهد شد.

آیت اهلل حس��ن ممدوحی اظهار داشت: افراد مختلف از 
دیدگاه های متفاوتی به موضوع پذیرش قطعنامه 598 
از سوی امام )ره( نگاه می کنند. نماینده مردم کرمانشاه 
در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: عده ای به اشتباه 
عدم پذیرش قطعنامه از سوی امام )ره( را به نفع مملکت 
می دانستند که این نش��ان از بی خبری آنها از نظامات 
آفرینش است. وی افزود: کسانی که چنین نظری دارند 
بی خبرند از چگونگی س��یر حرکتی نظ��ام آفرینش که 
در لحظه و آن به آن متغیر اس��ت و انس��ان آگاه و بصیر 

متناسب با همان لحظه تصمیم می گیرد.
ممدوح��ی ادام��ه داد: این موض��وع برای ش��خصیتی 
 که تصمیمش در سرنوش��ت اسالم مؤثر اس��ت، بسیار 
مهم تر و حساس تر است و باید در لحظه و بنا به مصلحتی 
بزرگ تصمیم بگی��رد و همزمان از احس��اس و هیجان 
اتفاقی عظیم به دور باش��د. عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم ب��ا ذکر مثالی گفت: کس��ی که ب��رای نجات 
جان فرزندش تصمیم به فروختن خون خود می گیرد، 
ممکن است از دید دیگری در آن لحظه تصمیم نادرستی 
 گرفته باش��د، در حالی که هیچ چیز او را از این تصمیم

 باز نمی دارد.

سردار احمدرضا رادان در مورد اقدامات پلیس در ماه مبارک 
رمضان گفت: پلیس برابر قانون و شرع در بحث تعداد اندکی 
که تظاهر به روزه خواری می کنند، با آنان برخورد می کند. وی 
با بیان این که در ماه مبارک رمضان خوردن و آشامیدن در 
مأل عام ممنوع است، افزود: بر اساس قانون خوردن و آشامیدن 
در ماه مبارک رمضان ممنوع است و پلیس برابر قانون با این 
افراد برخورد می کند. به گفته وی، خودروهایی که سرنشینان 
آن تظاهر به روزه خواری می کنند، توقیف و برای آنان پرونده 
قضایی تشکیل خواهد شد.جانشین فرمانده ناجا همچنین 
در مورد اس��تعمال دخانیات در ماه رمضان گفت: پلیس به 
حکم حکومتی نگاه می کند و برابر قانون استعمال دخانیات 
ممنوع اس��ت که پلیس با آن برخورد خواهد کرد. رادان در 
مورد فعالیت اغذیه فروش��ان نیز گفت: تالش داریم بتوانیم 
در سراسر کشور نیازمندی های بحق مردم را تأمین و تعریف 
کنیم تا اقالم در اختیار مردم قرار گیرد. وی درباره انتقادات 
رییس جمهور به فعالیت نیروی انتظامی به ایسنا گفت: نیروی 
انتظامی انتقادات را به گوش جان می شنود. جانشین فرمانده 
ناجا با بیان این که ما در چرایی اجرای طرح ها بحثی نداریم 
اما در بحث اجرای مأموریت ها بحث هایی وجود دارد، گفت: 
نیروی انتظامی همواره به انتقادات توجه ویژه ای داشته است.

رفیقدوست گفت: آمریکا به دو کشوری حمله کرده که 
به مراتب ضعیف تر از ایران بوده اس��ت، ولی با این حال 
در بات��الق جنگ با این کش��ورها گی��ر کرده اند و حتی 
اگر حماقتی انجام دهند، ما پی��روز نهایی خواهیم بود. 
وی همچنین افزود : خدا کند که اس��رائیل چیزی را به 
س��مت ایران پرتاب کند تا ببینید به چه ش��کلی ظرف 
24 ساعت به طور کامل از روی کره زمین محو می شود. 
وزیر دف��اع در دوران دفاع مقدس ح��وادث رخ داده در 
سال 88 را فتنه خواند و تشریح کرد: عده ای از نیروهای 
انقالبی بعد از انتخابات 88 به راس��تی رودست خوردند 
و عاماًل و عمداً در مقابل نظام ق��رار گرفتند. وی ادعای 
تقلب در انتخاب��ات 88 را به دلیل آنچ��ه آن را اختالف 
11 میلیونی در آرای اخذ ش��ده خواند، صریحا رد کرد و 
گفت: حتی خود مصطفی تاج زاده هم در گفتگو با عبداهلل 
رمضان زاده تأکید کرده بود که تقلبی در کار نبوده است . 
وی در ادامه جریان اصالح طلبی را بسترس��از فتنه 88 
 دانس��ت و افزود: جریان موس��وم به فتنه با اعمالشان و 
به خص��وص با رقصیدن در روز عاش��ورا، مل��ت ایران را 
بیدار و پاسخ محکمی را در راهپیمایی خودجوش 9 دی 

دریافت کردند.

قطعنامه نیروی انتظامیتحلیل جنگ

علت افزایش حضور  ناوهای 
آمریکایی  در خلیج فارس 

 پذیرش  قطعنامه 
کشور را نجات داد

با متخلفان در ماه رمضان 
برخورد  می کنیم

خدا کند اسرائیل چیزی 
به سمت ایران پرتاب کند!

اخبار کوتاه

خبر بین الملل

وحدت با گذشت یک طرفه حل 
نمی شود

مصطفی پور محمدی/ رییس سازمان 
بازرسی کل کشور

وحدت با گذشت یک طرفه تس��هیل نمی ش��ود؛ همه باید بگذرند. 
عده ای معتقدند برای ایجاد وح��دت در جامعه تنها باید طرف مقابل 
کوتاه بیاید، در حالی که باید ما کوتاه بیاییم تا طرف مقابل هم کوتاه 
بیاید. فرمول وحدت همین اس��ت. اگر کسی غیر از این فرمولی دارد 
بیان کند. خداوند هم به پیامبرش می گف��ت ببخش و عبور کن. راه 
رسیدن به انسجام این است که جامعه از همدیگر بگذرد و عفو کند. 
اگر بناست اصالح کنیم، همه 
باید اصالح کنیم. اگر بناست 
ببخشیم همه باید این روحیه 
را در خ��ود تقویت کنند. باید 
همه مدارا کنیم. اگر این کار 
را انج��ام دادی��م، می توانیم 
به همبس��تگی و پیوس��تگی 
برس��یم. وحدت راهی غیر از 

این هم ندارد.
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هدف ما از انقالب، پیاده شدن اسالم عصر پیامبر)ص( است

حضرت آیت اهلل صافی هدف از انقالب اسالمی را در کشور، پیاده شدن اسالم عصر پیامبر)ص( دانست. این 
مرجع  عالی قدر تقلید تأکید کرد: باید مسائل و دستورات دین، مثل حجاب و عفاف ترویج شود و تشویق 
مالهی و مناهی همه از بین برود و همه باید در مسیر اسالم گرایی، ترویج تشیع و مقاصد اهل بیت)ع( باشند.
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 کمبود  جایگاه سوخت 
در اصفهان ادامه دارد

تعداد جایگاه های سوخت سی.ان.جی جوابگوی حجم تقاضاها نیست 
و باید نسبت به افزایش این جایگاه ها اقدام کرد. رییس شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان با بیان این که ش��ورای شهرمس��ئول پیگیری مسأله 
سوخت سی.ان.جی نیست، گفت: شورای اسالمی شهر اصفهان برای 
نصب جایگاه های سی.ان.جی از حدود هش��ت سال پیش تاکنون در 
 س��طح ش��هر اقدام کرده، اما هنوز این کمبود رفع نشده است. عباس 
حاج رسولیها با اش��اره به این که تعداد جایگاه های سوخت جوابگوی 
حجم تقاضا نیست، اظهار داش��ت: برای رفع این مشکل باید نسبت به 
افزایش این جایگاه ها اقدام کرد، عالوه بر آن برخی جایگاه ها به دلیل 

خرابی باید تعمیر شوند. 

 سربازی، مشکل بیشتر 
 نخبگان اصفهانی

کارش��ناس جذب و شناس��ایی بنیاد نخبگان اس��تان اصفهان گفت: 
بیشترین استفاده نخبگان این اس��تان از تسهیالت ارایه شده در بنیاد 
نخبگان، مربوط به خدمت سربازی است. به گفته حسین رفیعیان، در 
تس��هیالتی که در این زمینه به نخبگان ارایه می شود، آنها یک پروژه 

تحقیقاتی را به مدت 10 ماه بعنوان خدمت سربازی انجام می دهند.
وی با اشاره به این که تاکنون حدود 200 نفر از نخبگان استان اصفهان 
از این طرح استفاده کرده اند، تصریح کرد: این افراد در مدت سربازی به 
عنوان نخبگان نیروهای مسلح شناخته می شوند و باید دارای حداقل 

مدرک کارشناسی و معدل باالی 17باشند.

 هوای اصفهان سالم تر 
از سایر شهرهاست! 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: ادعا نمی کنیم 
که اصفه��ان از وجود آلودگی های ه��وا رنج نمی ب��رد، اصفهان نیز در 
معرض آلودگی های زیس��ت محیطی ق��رار دارد، ام��ا وضعیت هوا از 
نظر پارامتر های آالیندگی س��الم اس��ت. به گفته کیومرث کالنتری، 
ایس��تگاه های س��نجش آلودگی هوای فعال در س��طح استان درصد 
آالینده های هوای موجود در س��طح شهر را مش��خص می کنند. وی 
با بیان این ک��ه وضعیت س��الم، نا س��الم و خطرن��اک از پارامتر های 
مشخص ش��ده برای وضعیت آلودگی هواس��ت، افزود: در حال حاضر 
اطالعات ایستگاه های س��نجش آلودگی هوای اصفهان وضعیت سالم 
را برای هوای اصفهان نش��ان می دهد و مردم اصفهان نیز با استفاده از 
مانیتور های موجود در سطح شهر نیز می توانند وضعیت آلودگی هوای 

اصفهان را مشاهده کنند.

تأمین امنیت، بزرگ ترین دغدغه 
استان بعد از آب 

استاندار اصفهان گفت: تش��کیل یگان ویژه شخصیت ها یک ضرورت 
اس��ت و بعد از چالش آب، تأمین امنیت اجتماعی بزرگ ترین دغدغه 
اس��تان اس��ت. علیرضا ذاکر اصفهانی با بیان این که همواره یک یا دو  
هیأت خارجی در طول هفت��ه میهمان اصفهان هس��تند،تأکید کرد: 
تش��کیل یگان ویژه شخصیت ها توس��ط نیروی انتظامی یک ضرورت 
است و در راس��تای همین امر حساس، در اس��تانداری معاونتی برای 

روابط بین الملل راه اندازی خواهیم کرد.

 زائران بیمه می شوند
رییس اداره بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: برای نخس��تین بار طرح بیمه زائران در 200 امامزاده شاخص 
موجود در سطح استان اصفهان اجرا شده است. حجت االسالم محمد 
قدوسی پور با اشاره به این که بیمه زائران در مقابل خطرات و حوادث 
احتمالی امری ضروری است، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری زائران 
در سطح بقاع متبرکه و امام زاده های شاخص موجود در سطح استان 

بیمه شده اند.

 روز شنبه 31 تیرماه 
روز نخست ماه مبارک رمضان است

بر اساس نقشه های هالل ماه، روز شنبه اول ماه رمضان خواهد بود. لیال 
میرشمشیرگران ، عضو ستاد استهالل اصفهان با اشاره به این که با توجه به 
نمودارهای وضعیت ماه می توان به این نتیجه رسید که در روز پنجشنبه 
به هیچ عنوان هالل ماه قابل رؤیت نیست، اظهار داشت: این در حالی است 
که در غروب روز جمعه ۳0 تیر ماه، شکارچیان ماه می توانند آن را رصد 
کنند. وی تصریح کرد: با توجه به پارامترهای هالل این ماه و وش��باهت 
نسبی آن با هالل ماه رمضان سال قبل و گزارش های رسیده از هالل ماه 
رمضان پارسال، این طور نتیجه گیری شد که در صورت شرایط مساعد 

جوی می توان این هالل را با دوربین دوچشمی رصد کرد.

مغازه هایی که مردم می گویند  
سه برابر قیمت واگذار شد

 خبرگزاری فارس نوش��ت: واگ��ذاری مغازه های میدان 
امام علی)ع( به سه برابر قیمت پس از احیای این میدان، 
باعث نگرانی و ه��رج و مرجی در بین مغ��ازه داران آن 
منطقه شده است. حواش��ی زیادی باعث شده تا هر روز 
نام این میدان  برسر زبان ها بیفتد؛ یک روز به بهانه کشف 
تعدادی آثار تاریخی و باس��تانی، روزی دیگر برای نحوه 
اتصال بازار های قدیمی اصفهان به یکدیگر  و یک روز هم 
موضوع تفاوت بین مصالح دوران سلجوقی و عصر کنونی 
مطرح می ش��ود که برای هر کدام از آنها نیز پاس��خی، 
نظری و یا توجیهی ارایه می ش��ود. یکی از این حواشی 
نیز اقدام تعجب برانگیز ش��هرداری منطقه سه اصفهان 
در خری��د مغازه های اطراف این میدان اس��ت؛ خریدی 
که هر چن��د در ابتدا تعلل و تأمل برخ��ی از مغازه داران 
را در پی داشت، اما با کمک دو اهرم قدرت قضایی برای 
آنها که به پای میز مذاکره نیامدند و ثروت ش��هرداری 
برای آنها که با پای خود به پای می��ز مذاکره آمدند، به 
فرجام رس��ید و زمین های میدان آزاد ش��د، اما در این 
میان قول و قرارهایی نیز بین خریداران و فروش��ندگان 
 رد و ب��دل ش��د ک��ه عمده ترین آنه��ا قول بازگش��ت 
مغ��ازه داران و پیش��ه وران س��بزه  می��دان اصفهان به 

مغازه های نو نوار شده خودشان بود.
حاج علی عزیزی، یکی از مغازه داران سبزه میدان گفت: 
من س��ال ها در این میدان مغازه لباس فروشی داشتم و 
این مغازه را با زحمت زیادی خری��داری کرده بودم، اما 
وقتی خواستند میدان را بنا کنند، آن را از من خریدند و 
حاال که می خواهم مغازه ای در همان محدوده مغازه قبلی 
خودم تهیه کنم، می گویند باید حدود سه برابر قیمتی 

که شهرداری از من خریده پرداخت کنم. 
شهردار منطقه سه اصفهان این موضوع را تأیید و دلیل 
اصلی آن را نیز بهس��ازی و بازس��ازی این منطقه بیان 
می کند. منص��ور نجفی در این زمینه معتقد اس��ت: در 
حالی که فعالی��ت عمرانی این پروژه رو به اتمام اس��ت، 
برخی از افراد شایعه کرده اند که ش��هرداری ملک ها را 
پنج میلیون تومان می خرد و مغازه های احداث شده را 

12 میلیون تومان به فروش می رساند.
وی اظهار کرد: بیشتر واحدهای تجاری در محدوده بدنه 
اصلی میدان قرار دارد و احداث واحدهای تجاری جدید 
برای شهرداری با هزینه های بیشتری همراه است و این 

واحدها به طور قطع با هزینه کمتری واگذار می شود.

خطر شبکه فاضالب  
در کمین  اصفهان

 خبر بد 
خانم نماینده 

مصطفی بهبهانی، رییس کمیس��یون عم��ران، معماری و شهرس��ازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان با ش��بکه فاضالبی به طول 
600 کیلومتر، قدیمی ترین ش��بکه فاضالب کشور را داراست و حتی در 
برخی معابر شهر انشعاباتی با عمر40 تا 50 سال نیز وجود دارند که خطر 
نشس��ت، آنها را تهدید می کند. به گفته وی،  ش��بکه فاضالب اصفهان 
عمری 50 ساله دارد و این درحالی است که نهایت عمریک شبکه فاضالب 
در استانداردهای جهانی۳0 تا ۳5 س��ال است. وی افزود: در برخی معابر 
شهر انشعاباتی با عمر 40 تا 50 سال وجود دارد که همچنان خطر نشست 
آنها را تهدید می کند. بهبهانی خاطرنشان کرد: هم اکنون خطر نشست، 

خیابان های شهر به خصوص مناطق مرکزی را تهدید می کند.

نیره اخ��وان، نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
سالن اجالس سران اصفهان هنوز آماده نش��ده و با توجه به این موضوع، 
در شهریور ماه جاری نیز اجالس سران کشور های غیر متعهد در اصفهان 
برگزار نمی شود. وی با تأکید بر این که در زمان تصویب بودجه سال جاری 
بسیاری از نمایندگان مجلس با الیحه ارایه تسهیالت 100 میلیارد تومانی 
برای ساخت سالن اجالس سران در اصفهان مخالفت کرده اند، اضافه کرد: 
در هر صورت این الیحه مورد تصویب مجلس��ی ها قرار نگرفت، اما دولت 
باید به تعهدات خود برای ساخت این سالن در اصفهان عمل کند. وی به 
برخورداری تهران از وجود سالنی برای برگزاری اجالس سران کشور های 

غیرمتعهد اشاره کرد.

پیگیری 

گشتی در اخبار 

 امروز 13۰ طرح در اصفهان 
به بهره برداری می رسد

امروز افتتاح پ��روژه میدان و تقاطع غیر همس��طح ۹ دی ب��ا هزینه ای 
بالغ بر 1۸ میلی��ارد و ۳00 میلیون تومان همزمان ب��ا آیین بهره برداری 
رس��می از 1۳0 پروژه منطقه 1۳ اصفهان برگزار می شود. پروژه میدان 
 و تقاطع غی��ر همس��طح ۹ دی به منظ��ور تس��هیل در عب��ور و مرور و 
روان بخش��ی ترافیک��ی در ورودی جن��وب غ��رب اصفهان اجرا ش��ده  
 اس��ت. همچنین1۳0 پروژه منطقه 1۳ ب��ا هزینه بالغ ب��ر 5۸ میلیارد و 
600 میلی��ون ریال ب��ا حضور مس��ئوالن ش��هری و اس��تانی اصفهان، 
 ش��هردار و معاونان ش��هرداری مش��هد و مدیر دبیرخانه کالنشهرهای

اهال��ی جم��ع  در   کش��ور 
 این منطقه ب��ه بهره ب��رداری
 رسمی می رس��د. بهره برداری
 از خیابان جانبازان، ساختمان
 جدی��د ش��هرداری منطق��ه

1۳، مجموع��ه تج��اری اداری 
شفق و درمانگاه شبانه روزی نیز  
از جمله پروژه های ش��اخصی 
است که امروزافتتاح می شوند.
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خبر روز  
16هزارحافظقرآندراصفهانتربیتمیشوند

محمد تقی نقد علی، معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان گفت: بر اس��اس 
طرح ملی نهضت حفظ قرآن، تا پایان سال جاری باید 16  هزار حافظ و 16  هزار قاری قرآن 

در سراسر استان تربیت شوند.
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تاکسی در کشور  ما جزو حمل و نقل عمومی شده است
مصطفی بهبهانی، رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان به افزایش کرایه تاکسی ها در سال 
گذشته اشاره کرد و گفت: با گذشت چهار ماه از سال جاری هنوز 
الیحه ای در راستای افزایش کرایه تاکسی های اصفهان به شورای 

اسالمی شهر ارایه نشده است.
 به گفته وی، هر اقدام خودسرانه ای توسط رانندگان تاکسی ها به 
منظور افزایش کرایه ای بیش از مصوبه شورای شهر تخلف محسوب 
می شود و مسئوالن ش��هری باید در صورت مواجه شدن با چنین 
مواردی با رانندگان متخلف برخورد کنند. وی  اعتقاد دارد: الیحه 
افزایش کرایه تاکسی ها باید از سوی ش��ورای عالی تاکسیرانی به 
ریاست استاندار اصفهان، به شورای اسالمی شهر ارایه شود و اعضای 

شورا باید بررس��ی های الزم را در راستای افزایش کرایه تاکسی ها 
انجام بدهند. وی با تأکید بر این که در صورتی که کرایه تاکسی ها 
به دلیل افزایش نرخ تورم و هزینه های جانبی تاکس��ی ها نیازمند 
افزایش باشد شورای اسالمی شهر ملزم به افزایش کرایه تاکسی ها 
می شود، افزود: ارایه حمل و نقل سریع، ارزان و راحت از مهم ترین 

اهداف و سیاست های حمل و نقل عمومی در سطح کشور است. 
به گفته بهبهانی، پرداخت کرایه ها در بخش تاکسی ها و اتوبوس ها 
دارای ضوابطی است و افزایش کرایه های تاکسی ها خارج از کنترل 
شورای شهر باید در هزینه ها جبران شود. به هر حال  باید پذیرفت 
در کشور ما تاکسی جزو حمل و نقل عمومی شده است، اما در سایر 
کشور ها تاکسی به عنوان وس��ایل حمل و نقل خصوصی به شمار 
می رود. بهبهانی اظهار داشت: استفاده از تاکسی به عنوان وسیله ای 

برای حمل و نقل عمومی در سطح شهر در کشور های دیگر مطرح 
نیس��ت، اما در حال حاضر تنها اتوبوس را می ت��وان به عنوان یک 

وسیله حمل و نقل عمومی به حساب آورد. 
به گفته وی، تعیین کرایه اتوبوس ها نیز براس��اس ضابطه است و 
هزینه تمام شده حمل و نقل در اتوبوس به سه بخش تقسیم می شود 
که یک بخش آن بر عهده مردم، یک بخش بر عهده ش��هرداری و 
بخش دیگر آن نیز به دولت اختص��اص دارد، اما عماًل دولت یارانه 
اتوبوس��رانی را به صورت کامل پرداخت نمی کن��د و ۳0 درصد از 
مردم نیز  کرایه خ��ود را در قبال اس��تفاده از اتوبوس ها پرداخت 
نمی کنند. بهبهانی با بیان این که در هیچ زمانی یارانه ای از سوی 
دولت به تاکسیرانی اختصاص نمی یابد، تصریح کرد: هزینه تمام 

شده استفاده از تاکسی ها به صورت کامل به عهده مسافران است.

افزایش کرایه تاکسی ها خواسته رانندگان است
رمضان عس��گری نژاد، معاون اجرایی س��ازمان تاکسیرانی شهر 
اصفهان با تأکید بر این ک��ه در حال حاضر الیح��ه افزایش کرایه 
تاکسی ها توسط این س��ازمان آماده شده اس��ت،گفت:  استاندار 
اصفهان، رییس شورای سازمان حمل و نقل عمومی است و الیحه 
افزایش کرایه تاکسی ها باید پیش از تصویب به استانداری ارسال 

شود.
به گفت��ه وی، در مجم��وع 2۳ هزار تاکس��ی در س��طح مناطق 
چهارده گانه اصفهان سرویس دهی به شهروندان را انجام می دهند و 
تاکسیر انی باید با افزایش کرایه ها هزینه های جانبی این تاکسی ها 
را تأمین کند. معاون اجرایی س��ازمان تاکسیرانی شهر اصفهان با 
بیان این که افزایش کرایه تاکسی ها از مهم ترین مطالبات رانندگان 
تاکسی هاس��ت، اعتقاد دارد: البته افزایش نرخ کرایه تاکسی های 
اصفهان در مقابل افزایش سایر هزینه های زندگی نا چیز است. وی 
با بیان این که حدود 10  هزار تاکسی  فعال در اصفهان، پالک قرمز 
و 1۳  هزار مورد از آنها پالک سفید هستند، افزود: اداره تاکسیرانی 
امسال در نظر دارد که زود تر از سال گذشته نسبت به افزایش کرایه 

تاکسی ها اقدام کند.
 به اعتقاد وی، افزایش کرایه تاکس��ی ها عالوه بر مصوبه ش��ورای 
اسالمی شهر، به مجوز استانداری نیز نیاز دارد و رانندگان تاکسی ها 
بدون وجود مصوبه شورای ش��هر مجاز به افزایش کرایه تاکسی ها 
نیس��تند. به گفته وی، ش��اید عدم افزایش کرایه تاکسی ها سبب 
افزایش اس��تقبال عمومی مردم از تاکس��ی ها ش��ود، اما افزایش 
هزینه های جانبی تاکس��ی ها نیز زیاد ش��دن کرایه تاکس��ی ها را 

می طلبد.

به دنبال افزایش خودسرانه کرایه تاکسی ها

ازپیشدستیرانندگانتاکسیتاسکوتمسئوالن

آبان ماه سال گذشته بود که کرایه تاکسی های اصفهان افزایش یافت، البته افزایش کرایه ها یک بار با  پروین 
پیش دستی رانندگان تاکسی و یک بار با مصوبه شورای اسالمی شهر همراه بود و این موضوع حاکی از احمدی 

این است که رانندگان تاکسی ها همیشه پیش از وجود مصوبه قانونی و به صورت خود سرانه نسبت به 
افزایش کرایه ها اقدام می کنند . همیشه مسئوالن نیز اعالم می کنند که اقدام خود سرانه رانندگان تاکسی ها بر خالف قانون 
است و باید با متخلفان برخورد شود، اما عماًل در هیچ زمانی با متخلفان برخورد نمی شود و رانندگان با خیال راحت و بدون 
توجه به موارد قانونی، کرایه ای بیش از مبلغ مشخص شده توسط شورای اسالمی شهر دریافت می کنند. در حال حاضر شورای 
عالی تاکسیرانی الیحه افزایش کرایه تاکسی ها را تصویب کرده، اما رانندگان تاکسی ها بیش از یک ماه است که کرایه ها را 

خود سرانه افزایش داده اند و مسئوالن تنها در مقابل این افزایش ها سکوت کرده اند.

 گردهمای��ی بزرگ داوطلبان ش��عب 
 گروه 
شهر 

2۳ گانه جمعیت هالل احمر استان در 
سالن رودکی اصفهان با هدف استفاده 
از توان توانمندان در راستای رفع نیاز 
نیازمندان برگزار شد و از تعدادی از امدادگران و نجات گران 
برتر تجلی��ل به عمل آم��د. در این گردهمای��ی، فرحناز رافع 
رییس سازمان داوطلبان هالل احمر کشور با اشاره به این که 
در حال حاضر بی��ش از دو میلیون نفر در س��ازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر کش��ور در چهار گروه حمایت، مشارکت، 
هدایت و مهارت فعالیت می کنن��د، گفت: داوطلبان جمعیت 
هالل احمر در دوه��زار و 600 خان��ه داوطلبی در ش��هرها و 
روس��تاها در اجرای طرح ه��ای عام المنفع��ه و خیرخواهانه 
مش��ارکت دارند. وی در مورد طرح های ارایه ش��ده سازمان 
داوطلبان هالل احمر کش��ور بیان داش��ت: طرح سفره های 
عاش��ورایی و راه اندازی خانه های داوطلب روس��تایی، طرح 
مروجان سالمت و فرشتگان رحمت، از جمله طرح هایی است 
که در مناطق مختلف توسط داوطلبان این جمعیت اجرا شده 
اس��ت. رافع با اش��اره به تعداد داوطلبان جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان نسبت به دیگر استان ها، افزود: استان اصفهان 
در زمینه داوطلبی جزو جمعیت های نخست کشور محسوب 
می ش��ود، همان گونه اصفهانی های پرتالش در دوران دشوار 
دفاع مق��دس با جان فش��انی و مردانه از ایران اس��المی دفاع 

کردند.

وی در م��ورد اجرای طرح هم��ای رحمت در م��اه رمضان از 
س��وی جمعیت هالل احمر اظهار داش��ت: این طرح امس��ال 
برای هش��تمین سال متوالی به اجرا گذاش��ته می شود که در 
آن، داوطلبان جمعیت هالل احمر شبانه و به صورت ناشناس 
کمک های مردمی خود را در قالب س��بد غذایی به نیازمندان 
می رس��انند. وی  با بیان این که در کل کش��ور ۸0 هزار سبد 
غذایی توسط خیران تهیه شده و داوطلبان این جمعیت آنها 
را توزیع می کنند، تصریح کرد: در هر سبد غذایی اقالمی چون 
برنج، روغن، شکر، خرما و گردو قرار داده شده و ارزش هر سبد 

غذایی150 هزار تومان است.

رش�د فرهنگ وقف، هالل احم�ر را از کمک های 
دولتی بی نیاز می کند

محمود مظفر، رییس س��ازمان امداد و نجات کشور سخنران 
دیگر این گردهمایی بود که سخنان خود را با قدردانی از مردم 
و خیرانی که به هالل احمر کمک می کنند، آغاز کرد و گفت: 
بزرگ ترین پشتوانه این جمعیت، حضور اقشار مختلف مردم و 
داوطلبان است و همواره نخستین کسانی که به کمک جمعیت 
هالل احمر می آیند، مردم هس��تند. مظفر با بیان این که کار 
داوطلبی مهم ترین شعار ما و کمک رس��انی و نجات انسان ها 
بهترین راهبرد هالل احمر اس��ت، افزود: نجات جان افراد در 
صحنه تص��ادف و انتقال آنه��ا به مراکز درمانی و پیش��گیری 
از آس��یب دیدن بیش��تر و معلولیت یا مرگ افراد، هزینه های 

بسیاری را از دوش دولت برمی دارد.

اصفهان مقام دوم کمک های مردمی در کشور
در این مراسم محسن مؤمنی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان نیز با بیان این که هالل احمر اصفهان پس از 
تهران مقام دوم را در میزان کمک های مردمی در میان سایر 
استان های کشور دارد، گفت: در سال ۹0 استان اصفهان از نظر 
پروژه های داوطلبی در بین ۳1 جمعیت هالل احمر استان های 

کشور مقام نخست را کسب کرد.

 این هفته تاالر شهر اصفهان محل نقد و 
داوود 
شیخ جبلی 

انتقادهای تند و حاشیه سازی  هایی بود 
که بین اعضای شورا شکل گرفت و فضای 
انتقاد از شهرداری را دوباره در این صحن 
توسط یکی از اعضای شورای شهر شکل داد. پیرو صحبت های 
شیران، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان که در جلسه علنی این 
شورا بیان شد، گفتگویی با  این عضو شورا در رابطه با مباحث گفته 
شده انجام دادیم.شیران، شهرداری را نهادی قانون گریز معرفی 
کرد و گفت: ش��هرداری در بعضی از موارد به مسأله قانون گزاری 
اهمیت نمی دهد و دائما حرف خود را برای پیشبرد کارها می زند 
و تنها کاری که به سود خودش است انجام می دهد. وی همچنین 
تصریح کرد: اگر قوانین محکم باشد و شهرداری به آن عمل کند، 
الزم نیست دیگر شهروندی برای حل مشکل خود همراه با پرونده 
به شهرداری مراجعه کند. غالمرضا شیران به عدم تعامل اعضای 
هیأت رییسه با دیگر اعضای شورای شهر اشاره کرد و اظهار داشت: 
متأسفانه اعضای هیأت رییس��ه کنونی آن طور که باید تعاملی با 

اعضای شورای شهر ندارند و اهمیتی به این اعضا نمی دهند.
وی در بخ��ش دیگ��ر صحبت ه��ای خود ب��ه انتخ��اب اعضای 
کمیس��یون های ش��ورا اش��اره کرد و در ادامه یادآور شد: یکی 
 از معضالت��ی که ه��م اکن��ون در شوراس��ت، انتخ��اب اعضای 
 کمیس��یون های شوراس��ت که بنا به تخصص و مدارک صورت 
نمی گیرد؛ زیرا من ک��ه دارای دکترای حمل و نقل هس��تم، در 
کمیسیون حمل و نقل نیس��تم و از علم و تجربه کاریم بهره ای 

برده نمی شود.
این عضو شورا متذکر ش��د: من نمی گویم شورای شهر اصفهان 
اقدام مثمر ثمری انجام نداده، ولی باید گفت که همیشه سمت و 
 سوی منفعت مردم در نظر گرفته نمی شود. وی ادامه داد: اغلب 
طرح هایی در ش��هرداری اجرا می ش��ود که قابلیت مانور برای 
مسئوالن شهر را داشته باشد و در این صورت از اجرای طرح های 
کوچک پرهیز می ش��ود، همچنین ش��هرداری عمدتا به جای 
صرفه جویی در هزینه طرح ها، بیش��تر از حد معق��ول اقدام به 

هزینه می کند.

شهرداری تا کنون خالفی نکرده است
ادامه گزارش را به رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اختصاص 
دادیم. عباس حاج رس��ولیها با اذعان بر این که یک مورد خالف 
هم در ش��هرداری نداریم، گفت: بازرسین شورا و شهرداری دائما 
در حال بررسی و پیگیری مصوبان و اقدامات شهرداری هستند و 
تا کنون یک مورد خالف هم در ش��هرداری نداشته ایم. وی ادامه 
داد: ش��هرداری اصفهان در نظرسنجی های مرکز پژوهش های 
مجلس رتبه اول در کالنشهرها را به خود اختصاص داد، همچنین 
درصدد است تا یک ماه آینده طرح نظرسنجی خود را در رابطه با 
نحوه عملکرد این شورا به دست آورد که بر اساس قراردادی که با 
دانشگاه اصفهان دارد، این پژوهش ها طی مراحل علمی در حال 
انجام است.رییس شورای اس��المی شهر اصفهان در مورد تکریم 
ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندان افزود: یکی از پارامترهای 
شورای سوم که برگرفته از شوراهای قبل است، تکریم ارباب رجوع 
اس��ت و در خالل آن نیز مالقات های مردمی برای رسیدگی به 
مشکالت مردم با رییس شورا نیز انجام می شود، همچنین اعضای 
شورا برای بررسی و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم به سراغ 

آنها در محالت می روند تا در دل مشکالت، به حل آنها بپردازند.
وی در خصوص نحوه نظارتش بر عملکرد شهرداری خاطرنشان 
کرد: رییس شورا به عنوان یک مقام ارش��د در شهر می تواند بر 
عملکرد شهردار نظارت داشته باشد و اگر تخلفی صورت گرفت، 

آن را بررسی و گوشزد کند.

جنجال در آستانه ماه مبارک رمضان

دعوای اعضای شورای شهر باال گرفت 8۰ هزار سبد غذایی 15۰ هزارتومانی برای نیازمندان کشور
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آغاز به کار نمایشگاه های عرضه 
گوشت قرمز در چند روز آینده

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با تکذیب افزایش قیمت گوشت تا 
30 درصد در اصفهان، گفت:  قیمت این محصول در چند ماه گذشته 
نوسان زیادی نداشته است. اصغر پورباطنی در گفتگو با ایسنا، اظهار 
کرد: هر کیلو گوشت با قیمت 17هزار تومان در بازار عرضه می شده 
و در حال حاضر نیز همین روند را ادام��ه می دهد. وی با بیان این که 
اخیراً شاهد افزایش 2 تا 3 درصدی گوشت قرمز بوده ایم، خاطرنشان 
کرد: به خاطر کمبود مرغ در بازار، گوش��ت طرفداران بیشتری پیدا 
کرد. رییس اتحادیه گوش��ت قرمز اصفهان با تأکید بر این که در ماه 
رمضان نیز گوشت قرمز به صورت گسترده عرضه خواهد شد، تصریح 
کرد: در چند روز آینده نمایش��گاه های عرضه این محصول در سطح 
اس��تان آغاز به کار خواهد کرد و نظارت ها در این راستا نیز به صورت 
ویژه توسط مسئوالن و بازرس��ان انجام خواهد شد. پورباطنی اضافه 
کرد: به مناس��بت ماه رمضان در طرح ضیافت که هر ساله در این ماه 
برگزار می شود، گوشت قرمز درجه یک و دو با 7 درصد زیر نرخ معمول 

بازار عرضه می گردد.

 افزایش 43 درصدی مصرف 
بنزین سوپر در اصفهان

در خرداد ماه امس��ال چهار میلیون و 340 هزار لیتر بنزین سوپر در 
اصفهان مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43/2درصد 
افزایش نشان می دهد. مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: همچنین در مدت یاد ش��ده 136 میلیون و410 هزار 
لیتر بنزین معمولی در اس��تان مصرف شدکه نس��بت به مشابه سال 
گذشته 7/3درصد افزایش یافته است. بهمن خسروزاده با بیان این که 
دو میلیون و 888 هزار لیتر نفت سفید در خردادماه گذشته در استان 
اصفهان مصرف ش��د، افزود: این مقدار نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته 3/9 درصد کاهش نشان می دهد. وی گفت: 257 میلیون و 
449 هزار لیتر نفت گاز با افزایش 4/6درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته در خرداد ماه سال جاری در استان اصفهان مصرف شد.

قیمت سکه، طال و ارز در اصفهان
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز س��ه شنبه در اصفهان 
با دو هزار تومان افزایش نس��بت به روز دوشنبه، به 714 هزار تومان 
رسید. در این بازار، سکه طرح قدیم بدون تغییر به قیمت 716 هزار 
تومان، نیم س��که بدون تغییر 357 هزار تومان، ربع سکه با افزایش 
500 تومانی 183 هزار و 500 تومان و سکه یک گرمی نیز با یک هزار 
و 500 تومان افزایش، با قیمت 110هزار و 500 تومان فروخته شد. 
هر گرم طالی 18عیار در بازار مرکزی طال و جواهر اصفهان 72 هزار 

و 700 تومان و هر مثقال 315 هزار تومان به خریداران عرضه شد.
روز گذشته در بازار غیر رسمی مبادالت ارز در اصفهان، دالر آمریکا 
 یک هزار و 925 تومان، ی��ورو دو هزار و 380 توم��ان، پوند انگلیس 

سه هزار تومان و درهم امارات 525 تومان فروخته شد.

 بررسی ویژه استانداردسازی 
مواد غذایی در اصفهان

گروه اقتصاد- مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 
اصفهان گفت: وضعیت مطلوبی بر بازار مواد غذایی استان حاکم شده 
اس��ت. اصغر صالح زاده  در مورد طرح های نظارتی به مناس��بت ماه 
رمضان اظهار کرد: این اداره در طول سال، طرح های نظارتی خود را در 
دستور کار دارد و در ماه های خاص این نظارت ها افزایش خواهد یافت. 
وی افزود: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان پس 
از تست اقالم مورد نیاز مردم، گزارش های خود را در این مورد آماده 
می کند. مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان ادامه 
داد: کنترل وزن مواد غذایی و دیگر مسائل مربوط به استانداردسازی 
مواد غذایی مورد نیاز مردم از ش��نبه هفته جاری به صورت ویژه در 
دستور کار این اداره قرار گرفته است. صالح زاده تصریح کرد: کنترل ها 
حاکی از این است که در مقایسه با سال گذش��ته وضعیت بهتری را 

پیش رو داریم، به طوری که وضعیت مطلوبی در بازار حاکم است.

 رایزنی با نخبگان علمی ایرانی 
مقیم خارج از کشور برای جذب ایده 

مدیر ش��هرک فناوری اس��تان اصفهان گفت: فقط شرکت هایی که 
گواهی دانش بنیان از شورای علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( دریافت 

کرده باشند، اجازه فعالیت در این شهرک را خواهند داشت.
علیرضا وحدت پور در گفتگو با ایس��نا، از رایزنی ب��ا نخبگان ایرانی 
خارج از کش��ور با هدف جذب ایده ه��ای علمی و س��رمایه آنان در 
شهرک فناوری اصفهان خبر داد و افزود: با تعداد 300 نفر از این افراد 
مذاکراتی داشته ایم که پنج نفر از آنان تمایل به سرمایه گذاری در این 

شهرک داشته اند.

بررسی دالیل افزایش 
قیمت ها در مجلس

عرضه کاالی رمضان 
کارمندان، سه روز دیگر

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با بیان این که بررسی 
دالیل افزایش بی رویه قیمت کاالهای اساسی در بازار در دستور کار این 
مرکز قرار می گیرد، بر لزوم اقدام عاجل دولت برای جلوگیری از افزایش 
قیمت ها در ماه مبارک رمضان تأکید کرد.کاظم جاللی اظهارداش��ت: با 
توجه به این که درحال حاضر مهم ترین دغدغ��ه مردم افزایش بی رویه 
قیمت کاالهای اساسی در بازار است، لذا این موضوع به صورت جدی در 
دستور کار این مرکز قرار خواهد گرفت. نماینده منتخب مردم شاهرود در 
مجلس نهم با تأکید بر لزوم اقدام عاجل از سوی دولت برای جلوگیری از 
افزایش بی رویه قیمت کاالهای اساسی در بازار، گفت: البته مجلس هم در 
این رابطه باید اقدامات الزم را در دستورکار خود قرار دهد تا در ماه مبارک 

رمضان مردم دغدغه گرانی کاالهای اساسی مثل مرغ را نداشته باشند.

سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت درباره 
محتوای سبد کاالی ماه رمضان گفت:20 کیلوگرم برنج، پنج کیلوگرم مرغ، 
پنج کیلوگرم روغن و پنج کیلوگرم ش��کر به عنوان سبد کاالی ماه رمضان به 
کارمندان اختصاص می یابد. حس��ن رادمرد از اختصاص300 میلیارد تومان 
بودجه به سبد کاالی کارمندان در ماه رمضان خبر داد و گفت: این سبد شامل 
چهار قلم کاالست که به صورت رایگان در اختیار کارمندان قرار می گیرد. وی 
با اعالم این که این سبد کاال به دو میلیون و 400 هزار کارمند که فرهنگیان و 
نیروهای مسلح نیز شامل آنها می شود تخصیص می یابد، افزود: بودجه این کار 
اختصاص یافته و این کاالها از دو، سه روز آینده به کارمندان ارایه خواهد شد. 
طی چند سال گذشته بارها موضوع اختصاص سبد کاالی ماه رمضان مطرح 

شده بود، اما تقریباً هیچ وقت به طور کامل به کارمندان اختصاص نمی یافت.

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی تأکید ک��رد: فقط افزایش 
قیمت ها از دس��تور کار خارج ش��ده و اج��رای فاز دوم 
هدفمندی منتفی نش��ده اس��ت. سید ش��مس الدین 
حس��ینی با تأکید بر ای��ن ک��ه گام دوم هدفمند کردن 
یارانه ها در پاییز اجرا نمی ش��ود، اظهار ک��رد: گام دوم 
هدفمندسازی یارانه ها با تلقی افزایش قیمت از دستور 
کار خارج ش��ده است. وی گفت:  در س��ال 1389 وقتی 
که می خواستیم قانون را اجرا کنیم، به دنبال این بودیم 
که در پاییز این کار را انجام دهیم؛ چراکه بررس��ی های 
ما حکایت از آن داش��ت که درکنار کل مالحظات فنی 
و کارشناس��ی، زمان اجرای قانون بس��یار مهم اس��ت.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به این که در مهرماه 
با توجه به بازگش��ایی مدارس با افزای��ش تقاضا روبه رو 
هس��تیم، اظهار کرد: به این نتیجه رس��یدیم در یکی از 
ماه های میانی پاییز قیمت حامل ها را افزایش دهیم، ولی 
وقتی تالطمات ارزی حتی در سال 1389 صورت گرفت 
و به نوعی احساس کردیم که قیمت ها رو به افزایش است، 
از افزایش قیمت ها چشم پوشی و حتی اجرای فاز اول )به 
معنی افزایش نرخ ها( را به ماه های دیگر موکول کردیم. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:  اصرار دولت مبنی بر 

آسیب ندیدن مردم است.

رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان این که س��االنه 
بیش از 10 میلیارد دالر ارز مسافرتی از کشور خارج می شود 
درحالی که هیچ توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد، از طرح 
مجلس برای حذف ارز مسافرتی خبر داد. ارسالن فتحی پور 
درخصوص زمان ارایه بسته اقتصادی مجلس برای ساماندهی 
وضعیت اقتصادی کشور، اظهارداشت: هنوز کار تهیه و تدوین 
بس��ته اقتصادی این کمیس��یون برای س��اماندهی وضعیت 
اقتصادی کشور به پایان نرسیده؛ چون نیاز به کار کارشناسی 
بیش��تری دارد. وی دررابطه با این که با توجه به یکی از موارد 
مطرح شده در این بس��ته اقتصادی که لزوم سه نرخی کردن 
ارز اس��ت، آیا این اقدام نمایندگان موجب ایجاد رانت و فساد 
اقتصادی بیشتر در کش��ور نمی ش��ود، گفت: اصاًل این طور 
نیست، بلکه از نظر مطالعات کارشناسی در شرایط فعلی تنها راه 
تنظیم قیمت کاالها در بازار داخلی و مبارزه با گرانی، سه نرخی 
کردن ارز است. به گفته فتحی پور، در صورت تصویب این طرح 
در مجلس نهم و همچنین درصورت اجرای درست آن توسط 
دولت، شاهد کاهش چشم گیر قیمت کاالها به ویژه کاالهای 
اساسی در بازار خواهیم بود. وی تصریح کرد: براین اساس، باید 
ارایه ارز مسافرتی با نرخ دولتی در کشور متوقف شود و مسافران 

برای رفتن به مسافرت، ارز با نرخ آزاد تهیه کنند.

پس از عرضه نامناس��ب نهاده های دامی و مش��کل حمل 
ونقل این نهاده ها از بندر تا مرکز، گرد و غبار نیز به بهانه ها 
برای کاهش تولید مرغ افزوده شده است. پیش از این اعالم 
می ش��د که کش��ور در واردات نهاده های دامی با مش��کل 
مواجه شده است. پس ازمدتی که گفته شد مشکل نقل و 
انتقال پول حل شده، مشکل جدیدی بروز کرد و آن تخلیه 
نهاده ها در بندر و ناتوانی در انتقال آنها به مراکز اس��تان ها 
به دلیل کمبود امکانات حمل ونقل ب��ود، اما پس از مدتی 
ظاهرا این مشکل نیز حل شد. اخیراً یک مقام مسئول اعالم 
کرده که ورود گرد و غبار به کش��ور طی چند سال گذشته 
تأثیر شدیدی بر س��المت مرغ ها داشته و باعث تلف شدن 
حجم قابل توجهی از آنها شده است. همچنین اعالم شده 
که در سال گذشته 7/5 میلیون قطعه مرغ مادر و تخم گذار 
به دلیل بیماری، معدوم ش��ده اند که این اتفاق در افزایش 
قیمت مرغ تأثیر زیادی داشته است. این اظهارات درحالی 
است که آمار رسمی نش��ان می دهد قیمت مرغ از ابتدای 
سال جاری تاکنون بیش از 35 درصد در بازار آزاد افزایش 
پیدا کرده است. هم  اکنون مرغ در خرده فروشی های سطح 
ش��هر با قیمت هفت هزارو500 تومان در هر کیلوگرم نیز 

فروخته می شود. 

مدیرعامل اتحادی��ه مرکزی دام��داران با بی��ان این که 
گوسفندان پروار ش��ده روی دس��ت دامداران مانده اند و 
مشتری ندارند، گفت: هر کیلو گوش��ت گوسفند در بازار 
مصرف حداکثر کیلویی 19 هزار تومان و هر کیلو گوشت 
گاو حداکثر 15 هزار تومان باید در اختیار مصرف کننده 
قرار گیرد، اما در بازار مصرف قیمت ها بیش از این میزان 
عرضه می شود. سعید سلطانی تصریح کرد: گوشت قرمز به 
حد کافی وجود دارد، به طوری که اکنون دام ها روی دست 
دامدار مانده و خریداری نمی شوند. به گفته  وی، در حال 
حاضر گوسفند های پروار  ش��ده که آماده تحویل به بازار 
هستند، در استان های ایالم، خراس��ان شمالی و همدان 
روی دست دامدار مانده است. س��لطانی متوسط قیمت 
 خرید الش��ه گوس��فند بدون آالیش از دامدار را کیلویی 
16 هزار تومان و گوسفند زنده را کیلویی هفت هزارو500 
تومان عنوان کرد. مدیرعامل اتحادی��ه مرکزی دامداران 
افزود: قیمت خرید هر کیلو گاو زنده پنج هزارو200 تومان 
و نرخ الشه  گاوی بدون آالیش 12هزار و 500 تومان است.

وی تصریح کرد: هیچ گونه کمبودی در بازار گوشت وجود 
ندارد و باال بودن قیمت آن در مناسبت ها بوده و به صورت 
کاذب صورت می گیرد که واسطه ها و فرصت طلبان عامل 

آن هستند.

ارز مرغیارانه گوشت قرمز

افزایش نیافتن قیمت 
عقب نشینی نیست

طرح مجلس برای حذف 
ارز  مسافرتی

قیمت مرغ پایین  بیا 
نیست

گوشت گوسفند باید 
کیلویی 19 هزار تومان باشد

اخبار کوتاه

4
تشکیل شورای دستگاه های نظارتی با موافقت سران قوا

شورای دستگاه های نظارتی شش نفره متشکل از دو نفر از مسئوالن نظارتی هر قوه، با انتخاب رییس قوه و با 
حفظ استقالل هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل شد. دستورالعمل اجرایی ماده 221 قانون 

برنامه پنجم توسعه بنا به پیشنهاد اعضای شورای دستگاه های نظارتی، به موافقت سران قوا رسیده است.
مسکن  مهر با قیمت متری 320 

تا 330 هزارتومان
معاون وزیر راه/ ابوالفضل صومعلو

 درحالی که وام 25 میلیون تومانی مسکن های مهر با سود 
4 درصد اس��ت، امکان انتقال آن به خریداران واجد الشرایط وجود 
ندارد. اهداف ما برای تأمین مس��کن افراد کم درآمد پیش از اجرای 
طرح مس��کن مهر به نتیجه مطلوب نرسیده اس��ت. براساس طرح  
جدید، برای تأمین مسکن افراد کم درآمد،از زمین و مسکن یارانه ای 
اس��تفاده کرده و قیمت زمین را از قیمت تمام ش��ده مسکن حذف 
کردی��م. در ابتدای این طرح ط��ی تفاهم نامه های س��ه جانبه، قرار 
شد این خانه ها با قیمت هر 
متر مرب��ع 300 هزار تومان 
ساخته شود؛ البته براساس 
قراردادهای جدید در س��ال 
91 وزی��ر راه و شهرس��ازی 
مجوز س��اخت مسکن های 
مهر را با قیمت هر متر 320 
تا 330 ه��زار تومان را صادر 

کرده است. 
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دبیرکل کانون سراس��ری انجمن های صنفی پرورش دهندگان 
مرغ تخم گ��ذار ایران با بی��ان این که قیمت هرش��انه تخم مرغ 
در سطح ش��هر بین ش��ش تا ش��ش هزارو500 تومان است، از 
صادرات س��ه هزارو500 تنی تخ��م مرغ از ابتدای س��ال جاری 
تاکنون خبر داد. س��یدفرزاد طالکش درخصوص نوسان قیمت 
 تخم م��رغ در ب��ازار اظهارداش��ت: با توج��ه به افزای��ش قیمت 
 نه��اده ه��ا ب��ه وی��ژه نه��اده کنجال��ه س��ویا در ب��ازار، قیمت 
 تخم مرغ افزایش یافته است. وی با بیان این که قیمت تمام شده 
تخم مرغ درح��دود دو ه��زارو 00 5تومان اس��ت، گف��ت: این 
قیمت درحالی اس��ت که از چندی پیش تاکنون حداکثر قیمت 
هرکیلوگرم تخم مرغ در مرغداری دو هزارو50 تومان بوده است، 
به طوری که مرغدار امروز تخم مرغ خ��ود را حداقل500 تومان 
زیرقیمت تمام ش��ده به بازار عرضه می کن��د. این فعال صنعت 
پرورش مرغ تخم گذار با بیان این که هم اکنون هرشانه30 عددی 
تخم مرغ شناسنامه دار در میادین میوه وتره بار سراسر کشور با 
قیمتی درحدود پنج هزار و300 تومان عرضه می شود، افزود: البته 
قیمت هرشانه تخم مرغ شناسنامه دار و حتی تخم مرغ معمولی 
در فروشگاه های سطح شهر بین شش تا شش هزارو500 تومان 
 است. وی خاطرنش��ان کرد: درحقیقت تخم مرغ شناسنامه دار

واقعی به این معنا نیس��ت که صرفاً یک پرینت تاریخ بر روی آن 
 وجود داش��ته باش��د، بلکه باید در یکی از50 مرکز بسته بندی

ک��ه 12 ع��دد آن در اس��تان ته��ران واقع اس��ت و از س��ازمان 
دامپزش��کی مجوز دارند، بس��ته بندی شده باش��د. طالکش در 

ادامه درخصوص میزان متوس��ط تعداد تخم مرغ های مخدوش 
در روزعنوان کرد: ب��ه دلیل این ک��ه در فصل گرما ق��رار داریم 
و اغذی��ه مرغ به علت کمبود نهاده کنجاله س��ویا دچار مش��کل 
می ش��ود، لذا کیفیت مواد معدنی در پوس��ته تخ��م مرغ پایین 
 است و این موضوع موجب می ش��ود که 30 درصد تخم مرغ ها

قابل عرضه مس��تقیم نباش��د. وی اضافه کرد: تخ��م مرغ هایی 
ک��ه قابل عرض��ه مس��تقیم به م��ردم نیس��تند، ب��ه واحدهای 
تولی��د تخم مرغ مایع پاس��توریزه ش��ده ارس��ال می ش��وند تا 
طی انج��ام فرآیندهایی، به ص��ورت مایع پاس��توریزه درآمده و 
 پس از آن ب��ه کارخانجات صنای��ع غذایی، ش��یرینی پزی ها و 
قنادی های س��طح ش��هر فرس��تاده می ش��ود. دبیرکل کانون 
سراس��ری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم گذار 
ایران درخص��وص میزان تولید م��ازاد تخم مرغ امس��ال، گفت: 
با توجه به ش��رایط موجود، به نظر می رس��د تا پای��ان مردادماه 
س��ال جاری درح��دود صدهزارتن تخ��م مرغ م��ازاد بر مصرف 
 داش��ته باش��یم. به گفته وی، هرس��اله درح��دود 750 هزارتن 
تخم م��رغ تولید می ش��د، اما امس��ال درح��دود 850 هزارتن 
تخم مرغ تولید خواهد ش��د. طالک��ش در ادامه با بی��ان میزان 
 صادرات تخم مرغ گفت: متأسفانه به دلیل این که دولت عوارض

70 درصدی صادرات تخم مرغ را خیلی دیر حذف کرد و مشوق 
صادراتی هم هنوز برای این صنعت درنظرگرفته نش��ده است، از 
ابتدای سال جاری تاکنون فقط درحدود سه هزار و500 تن تخم 

مرغ به کشورهای دیگر صادر شده است.

همزمان با تثبیت س��همیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی، 
خدماتی و عمومی، با مصوبه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، 
سهمیه بنزین مردادماه امسال موتورسیکلت ها با پالک قدیمی 
از 25 به 10 لیتر کاهش می یابد. س��تاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت کشور با ارس��ال نامه ای به وزارت نفت خواستار کاهش 
ماهانه 15 لیتری س��همیه بنزین برخی از موتورس��یکلت ها در 
مرداد ماه سال جاری شده اس��ت. بر این اساس، سهمیه بنزین 
نیمه یارانه ای آن دسته از موتورسیکلت های با پالک قدیمی، از 
 ابتدای مردادماه از 25 به 10 لیتر در ماه کاهش می یابد.کاهش 
15 لیتری سهمیه بنزین این موتورس��یکلت ها در قالب اجرای 
طرح ساماندهی سهمیه سوخت توس��ط ستاد مدیریت حمل و 

نقل و سوخت کشور انجام شده است. 

امکان به تعویق افتادن این طرح به بعد از ماه رمضان 
یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر با بیان این که 
اجرای این طرح از ابتدای مردادماه قطعی ش��ده اس��ت، اظهار 
داشت: در صورت تجدیدنظر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
و اعالم آن به وزارت نفت، امکان به تعویق افتادن این طرح به بعد 

از ماه مبارک رمضان وجود دارد. 
وی با اعالم این که برنامه ریزی شده است تا موتورسیکلت هایی 
 که از زمان توقیف آنها سه تا ش��ش ماه می گذرد و دارای بیش از 
10 سال عمر است و مالک آن به سراغ رفع مشکل موتورسیکلتش 
نمی رود را اسقاطی تلقی کرده و کارت س��وخت آن را نیز باطل 

کنیم، تصریح کرد: از دارندگان موتورسیکلت های توقیفی کمتر 
10 سال خواسته می شود تا به سیستم های تغییر پالک مراجعه 
و مشکالت موتورس��یکلت خود را حل کنند. به گفته این مقام 
مسئول، طرحی به ستاد هدفمندی یارانه ها ارایه شده است که 
در صورت تصویب، سهمیه ای به موتورسیکلت های بنزین سوز 

جدید تعلق نگیرد.

قیمت و سهمیه بنزین مرداد خودروها تثبیت شد
س��همیه و قیمت بنزی��ن خودروهای ش��خصی و عمومی برای 
مرداد ماه سال جاری تثبیت ش��ده و تا 31 تیر ماه به کارت های 
هوشمند سوخت واریز می شود. بر این اس��اس، برای پنجمین 
ماه سال جاری بنزین س��همیه ای خودروهای شخصی 60 لیتر 
و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان تعیین ش��ده است، همچنین 
مرداد ماه س��ال ج��اری، برای موتورس��یکلت ها )به اس��تثنای 
موتورهای پالک قدیمی( 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 
 و ب��رای خودروهای ش��خصی500 لیتر س��همیه بنزی��ن آزاد 

)700 تومانی( پیش بینی شده است. 
در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت 
اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای400 تومانی خودروها از طریق 
کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است. همچنین در 
مرداد ماه تغییری در سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین به وجود 
نیامده و نحوه اختصاص سهمیه گازوئیل این خودروها همچون 

ماه های گذشته انجام می شود.

 سهمیه بنزین 
نیمه یارانه ای 
آن دسته از 
موتورسیکلت های 
با پالک قدیمی، از 
ابتدای مردادماه از 
25 به 10 لیتر در ماه 
کاهش می یابد

 هرساله درحدود 
 750 هزارتن 
تخم مرغ تولید می 
 شد، اما 
امسال درحدود 
850 هزارتن تخم 
 مرغ تولید
 خواهد شد

با مصوبه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت محقق می شود؛در پی گرانی نهاده ها 

کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت ها  از مردادهرشانه تخم مرغ 6500 تومان شد
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چهار سال است که تو نیستی...

کاغذ بی خط یک بار برای همیشه هامون رییس

SMS

برداشت کوتاه

کارشناس هنر معماری اسالمی گفت: در معماری کنونی احداث بناها به گونه ای است 
که به هویت معماری اسالمی ایرانی آسیب وارد می سازد. احمد محمدی که با مهر سخن 
می گفت، اظهار داشت: با رشد بیش از حد شهرها، معماری شهری دچار مدرنیسم کاذب 
شده است. وی افزود: معماری اسالمی مطابق با انسان ایرانی و طبیعت است و با زندگی 
انسان ها ارتباط ماندگاری را برقرار می کند. این کارشناس هنر معماری اسالمی گفت: 
در معماری کنونی، احداث بناها نباید به هویت معماری اسالمی ایرانی خدشه وارد کند.

وی با بیان این که معماری ظرف زندگی انسان است، گفت: برای ساخت یک بنای ایرانی 
باید دید سبک زندگی انسان ایرانی چگونه اس��ت؛ پس معمار در حقیقت شکل زندگی 
مردم را به وجود می آورد. محمدی در ادامه  اذعان داشت: رعایت مقررات ملی برای توسعه 
صنعتی سازی س��اختمان، یکی از الزامات مهم در معماری است و رعایت این اصل برای 
حفظ ایمنی و مقاوم سازی ساختمان ضروری است. وی با اشاره به ویژگی هایی ساختمان 
استاندارد، از اصول ضروری در معماری صنعتی نام برد و گفت:  سبک سازی، مقاوم سازی، 
مصرف بهینه انرژی و کاهش دوره ساخت موجب کاهش هزینه ساخت و افزایش کیفیت 
ساختمان می شود.کارشناس معماری اسالمی با بیان این که هدف طراحی داخلی  بهبود 
عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت  کردن زندگی است، تصریح کرد: کیفیت فضای 
داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت های ما دارد و از طرف دیگر احوال 

و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می دهد. 

نقاش و پ ژوهش��گر عرصه مینیاتور گفت: باید از دالل بازی برخی گالری داران در 
قیمت گذاری بر آثار هنری جلوگیری شود و در همین راستا  دولت برای خریداری 
کاالهای هنرمندان باید بودجه اختصاص دهد. آیدین افشارکه در مرکز هنری آدینه 
 سخن می گفت، اظهار داش��ت: آثار هنری نمایش��گاه در داخل و خارج از کشور با 
دالل بازی همراه اس��ت و این امر روی قیمت آثار تأثیر زیادی می گذارد. وی افزود: 
روی هنر نمی توان قیمت گذاشت؛ به هر حال در جریان برگزاری گالری های مختلف 
دست اندرکاران هنر به صورت آزاد بر روی آثار ارایه داده شده قیمت می گذارند.  نقاش 
و پ ژوهشگر عرصه مینیاتور بیان داشت: بحث برپایی گالری در نمایشگا ه ها نباید صرفاً 
به دید و بازدید مردم از آثار ختم شود. وی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکالتی که 
در فروش آثار هنری مطرح است، این است که گالری داران آثار هنری هنرمندان را 
خریداری می کنند و به نرخ باال و به دلیل ارتباطات بین المللی به خارج از کشور برده 

و با قیمت های کاذب می فروشند.
افش��ار اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل کمی تعداد اعضای این صنف، هنوز هیچ 
نهاد حمایتی و حتی اتحادیه ای برای صنف نقاشان وجود ندارد. وی با اشاره به این که 
کارهای تولیدی فروش خوبی ندارند، گفت: دولت و نهادهای مختلف فرهنگی باید به 
این عرصه ورود پیدا کنند و برای خریداری کاالهای هنرمندان ما بودجه اختصاص 

دهند تا اقتصاد هنر تقویت شود.

یک نقاش و هنرمند اصفهانی از برگزاری نمایشگاه نقاشی در قالب طرحی نو و به شکل 
نمای کاشی و سرامیک در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان خبر داد. شهناز علیخانی 
که با فارس س��خن می گفت، اظهار کرد: این نمایش��گاه ش��امل 35 ط��رح از نمادها و 
حرفه های سنتی کشور ایران است و نمای کاشی و سرامیک به کمک رنگ بر روی بوم کار 
شده است. وی با اشاره به این که این طرح ها قابل شستشو هستند، افزود: تابلوهایی مانند 
نماد زمان به شکل خروس، مناره مسجد و ستاره، طرحی از گردش زمین، طرح هایی از 
مشاغل قدیمی ایرانی مانند نخ ریسی سنتی و کشاورزی، تابلویی با موضوع مادر شهید و 
تابلوهای دیگر که همگی نمادین هستند و برخی به صورت شکل های هندسی طراحی 
شده اند، از جمله طرح های این نمایشگاه هستند. این طراح و هنرمند اصفهانی تصریح 
کرد: برای ایجاد تابلوهای طرح نما و کاشی هیچ گونه آموزشی ندیده ام و این نوع طراحی به 
طور کامل ابداعی بوده و پیش از این در هیچ نمایشگاهی استفاده نشده است. وی با اشاره 
به استفاده از رنگ گواش در این تابلوها ادامه داد: اتمام هر تابلو حداقل به 10 جلسه زمان 
نیاز دارد و الزم است طراحی آنها تا پس از خشک شدن رنگ بر روی زمین انجام شود؛ چرا 

که به علت نوع ویژه این طراحی، نباید رنگ بر روی بوم جاری شود.
 علیخانی تأکید کرد: برنامه ای ب��رای آموزش این هنر ابداعی نداش��ته ام، اما با توجه به 
درخواس��ت های مکرر عالقه مندان، این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک آموزش 

طراحی نمای کاشی و سرامیک را نیز در برنامه آموزشی خود قرار دهم.

 معماری کنونی به هویت معماری
اسالمی ایرانی آسیب می زند 

 عرضه آثار هنری 
با دالل بازی همراه است

 نمایشگاه نقاشی نمای کاشی و سرامیک
 برگزار می شود 

خداحافظی  پرستویی  با سینما 
پرستویی که س��ابقه ایفای نقش در فیلم ها و س��ریال های مختلفی 
همچون: آژانس شیش��ه ای، آشپزباش��ی، س��یزده 5۹، موج مرده، 
آدم برفی، س��ریال امام علی)ع(، کتاب قانون، دوئ��ل و مارمولک را 
دارد، مدتی اس��ت از دنیای بازیگری کناره گیری ک��رده و این روزها 
در روس��تای زادگاه خود مش��غول به زندگی اس��ت. پرستویی اهل 
روستایی در حوالی همدان اس��ت. این بازیگر شناخته شده سینما و 
تلویزیون پس از کناره گیری از بازیگری، این روزها در روستای پدری 
خود مشغول کش��اورزی اس��ت و زندگی جدیدی را در پیش گرفته 
اس��ت. تاکنون کارگردان های زیادی تالش کرده اند تا او را دوباره به 
دنیای بازیگری بازگردانند، اما پرس��تویی که گفته می شود از لحاظ 

روحی آمادگی حضور مجدد 
در سینما را ندارد، به تمامی 
این پیشنهادها پاسخ منفی 

داده است. 
نکت��ه جالب توج��ه این که 
پرس��تویی حت��ی حاضر به 
ایفای نقش در پ��روژه »چ« 
ب��ه کارگردان��ی ابراهی��م 

حاتمی کیا نیز نشده است.

سومین گام جشنواره نمایش های 
کمدی برداشته شد 

گروه فرهنگ - با اعالم متون پذیرفته ش��ده در سومین جشنواره 
نمایش های کمدی، گامی دیگر در برگزاری این جشنواره برداشته 

شد.
دبیر س��ومین جش��نواره نمایش های کمدی و رییس ت��االر هنر با 
اشاره به اعالم نتایج بازخوانی سومین جشنواره نمایش های کمدی 
گفت:  بر اس��اس نظر هیأت بازخوانی از بین 133 متن ارایه شده به 
دبیرخانه جشنواره برای شرکت در بخش صحنه ای، 44 متن برای 
 ش��رکت در مرحله بازبینی انتخاب شده اند که ش��رکت کنندگان

می توانند برای مشاهده متون پذیرفته شده، به وبالگ تاالر هنر به 
آدرس www.talarhonar-esf.blogfa.com مراجعه کنند و 

یا با شماره5660881 تماس حاصل نمایند.
میثم بکتاشیان اضافه کرد: پذیرفتن نهایی متون ارایه شده منوط به 
ارایه مجوز از نویسنده نمایش��نامه خواهد بود و در صورت عدم ارایه 

مجوز، متن از لیست متون پذیرفته شده حذف خواهد شد. 
وی درب��اره هماهنگی مکان تمری��ن گروه های نمایش��ی که متن 
آنها در جش��نواره پذیرفته ش��ده اس��ت، بیان کرد: کلیه گروه های 
نمایش��ی که متون آنها درجش��نواره پذیرفته ش��ده، می توانند از 
 تاری��خ ۹1/4/26 با مراجع��ه به ام��ور آفرینش و اج��رای تاالر هنر
  نس��بت به تعیین زمان و م��کان تمرین خ��ود در تاالر هن��ر اقدام

 کنند.
بکتاشیان با برش��مردن نمایش��نامه های بخش نمایشنامه خوانی 
جشنواره عنوان کرد: نمایش��نامه های »پوف« نوش��ته لین ناتیج، 
»پیش از صبحانه« نوش��ته یوجین اونیل، »مض��رات دخانیات« و 
»بازیگر تراژدی علی رغم میل خود«  نوش��ته های آنتوان چخوف، 
»روز از نو، روزی از نو« نوش��ته داریو فو و »مادام کامیون« نوش��ته 
محمد چرم شیر نمایشنامه هایی هستند که برای خوانش در بخش 
نمایشنامه خوانی جش��نواره انتخاب شده اند و شرکت کنندگان در 
این بخش می توانند در صورت عدم دسترس��ی به متون نامبرده، با 

مراجعه به تاالر هنر متون را دریافت کنند. 
مدیر ت��االر هنر در ادام��ه با بیان این ک��ه زمان بازبینی جش��نواره 
 اوایل شهریور ماه در نظر گرفته شده اس��ت، خاطرنشان کرد: زمان 
باز شنوایی برای بخش نمایشنامه خوانی، یکم لغایت سوم شهریورماه 

سال جاری خواهد بود.
بکتاشیان در پایان با اشاره به اسامی هیأت بازخوانی جشنواره تصریح 
کرد: هیأت بازخوان جشنواره متش��کل از آقایان جمشید خانیان و 
سعید محسنی و مدیر فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان، آقای سلطان آقایی بوده است.     
در ای��ن ارتب��اط ب��د نیس��ت بدانی��د س��ومین دوره از برگ��زاری 
این جش��نواره مصادف ش��ده با اولین دوره ای که ریاس��ت تاالر و 
دبیری جش��نواره به عه��ده تیم تازه نفس اس��ت، ولی ب��ا این حال 
 ش��واهدا و قرائن از اقبال اهالی تئاتر در خص��وص این دوره حکایت 
دارد.  بنا بر اعالم دبیرخانه این جش��نواره، امسال از همه شهرهای 
 استان متن ارس��ال ش��ده و تقریباً همه گروه های تئاتری فعال در 

شهرستان های استان برای جشنواره متن ارسال کرده اند.     

هفت

هر کسی اختیار سلیقه خود را دارد
حس��ین فرحبخش،کارگردان فیلم »زندگ��ی خصوصی« حضور 
بازیگران در عرص��ه خوانندگ��ی را امری اختیاری دانس��ت و در 
 این باره به هنر آنالین گفت: هر کس می تواند بس��ته به سلیقه و 
عالقه ای که دارد خوانندگی را تجربه کند، اما آنچه مسلم است، این 
است که بازیگران با این کار خود نه تنها به سینما و موسیقی بلکه 
بزرگ ترین ضربه را به خود می زنند. وی تأکید کرده بود که مردم 
 قبل از هر چیزی به صدای خوب احتی��اج دارند تا صدای یک فرد 
سرش��ناس. یک بازیگر به صرف این که یک بازیگر است و چهره 
معروفی دارد، نمی تواند مردم را گول بزند ت��ا آنها وی را در زمینه 
خوانندگی نیز به راحتی نقش هایش بپذیرند. به موازات صحبت های 
این تهیه کننده، اسفندیار قره باغی نیز نظر موافق داشت و گفت: این 
آقایان هم تا همین اندازه که با قیافه خوب خود جلوی دوربین رفته و 

خودی نشان بدهند کافی است، دیگر نیازی نیست به جامعه هنری 
خدمت کرده و زمینه دیگری از هنر را تجربه کنند.

دفاع از بازیگران خواننده
بابک زرین که خود آهنگسازی آلبوم محمدرضا فروتن را به عهده 
دارد، از این بازیگران دفاع کرد و گفت: صدای بازیگران شنیدنی تر از 
صدای برخی خوانندگان است. مشکالت تکنیکی و فنی در خواندن 
و اجرا فقط مختص دوس��تان بازیگر نیست، چه بسا بازیگرانی که 
بسیار رساتر از خوانندگان امروزی می خوانند. وی همچنین تأکید 
کرد: چه اصراری داریم که همه را از کاری که انجام می دهند منع 
کنیم؟ باید حضور بازیگ��ران در عرصه خوانندگی را فرصت خوب 
دانس��ته و این حضور را به فال نیک گرفت. بسیار خوب است که 
افراد به خود اجازه تجربه را می دهند و س��عی می کنند دنیاهای 

جدید و متفاوت را تجربه کنند و بر اساس آزمون و خطا، دست به 
انتخاب نهایی بزنند.

مادیات، اصلی ترین هدف
اما همایون خرم، آهنگساز و نوازنده برجسته ویلن یکی از معدود 
کسانی است که مادیات را دلیل اصلی گرایش بازیگران به دنیای 
خوانندگی م��ی داند و تأکید م��ی کند: بازیگران برای ش��هرت و 
مادیات خواننده می شوند. اگر این بازیگران از روی عالقه به سمت 
خوانندگی گرایش پیدا کنند و علم و استعداد آن را داشته باشند 
 در آینده خوانندگان خوبی می ش��وند؛ یعنی ای��ن که می توانند

 همان طور که در عرصه بازیگری موفق بودند، در حوزه موسیقی 
هم پیشرفت کنند، اما اگر این افراد به خاطر شهرت یا مسائل مادی 
به سمت موس��یقی بیایند، بعد از مدتی خود این افراد متوجه کار 
اشتباه خود می شوند و ناخود آگاه از موسیقی کناره می گیرند. خرم 
خاطرنشان کرد: این افراد باید بدانند که موسیقی شهرت نیست؛ 

چرا که پیشرفت در این هنر نیازمند عشق و عالقه است.

خوانندگی عشق و هنر می خواهد
شاهین فرهت نیز بحث مادیات را پیش کشید و گفت: دلیل عالقه 
بازیگران به موسیقی مادیات و شهرت است. بیشتر بازیگران از جنبه 
تجاری و شهرت به موسیقی نگاه می کنند، در صورتی که موفقیت 
در این هنر، نگاه تخصصی و عشق می خواهد. وی تأکید کرد: به طور 
کلی اگر از جنبه درست و منطقی به این موضوع نگاه کنیم، متوجه 
می ش��ویم این افراد از جنبه مادی به این موضوع نگاه می کنند و 
عالقه در درجه دوم قرار دارد. شاهین فرهت در پاسخ به این پرسش 
که چرا بازیگران به سمت خوانندگی می آیند،گفت: این افراد فکر 
می کنند چون در عرص��ه بازیگری موفق بوده ان��د، می توانند در 
موسیقی و خوانندگی هم موفق باشند و این بزرگ ترین اشتباه آنها 

است؛ زیرا هرکسی را بهر کاری ساخته اند.

تضمینی برای آینده
آنچه از گفته های شاهین فرهت و اس��فندیار قره باغی و همایون 
خرم بر می آید، این است که خوب یا بد بودن صدای هیچ بازیگری 
 تضمین مناس��بی برای فروش آلبوم ها نیس��ت. این را بسیاری از 
تهیه کننده های موس��یقی نیز معتقدند. بحث دیگری که در این 
میانه مطرح است، این اس��ت که هر بازیگر موفقی در زمینه کاری 
خود نمی تواند در خوانندگی نیز موفق ش��ود. موفقیت در عرصه 
بازیگری، تضمین صرف مناس��بی برای موفقی��ت در خوانندگی 
نیست؛ چرا که اگر با دارا بودن پارتی و پول بتوان بازیگر خوبی شد، 
به کمک آنها قطعاً نمی توان یک خواننده خوب شد و در میان مردم 
درخشید. از میان صحبت های این هنرمندان و کارشناسان قطعی 
ترین نتیجه ای که می توان گرفت، همان صحبت های فرحبخش 
است که گفته است: اغلب بازیگرانی به سمت موسیقی آمده اند که 

به دنبال تثبیت موقعیت خود بوده اند. 

خوانندگی دستاویزی برای تثبیت جایگاه بازیگران 

شما به سینما و تلویزیون بچسب 

زهرا  این روزها که بازیگران در ادامه رکود عالم و آدم در سینما با صدا و سازهای کوک یا ناکوک راهی 
بازار صدا می شوند، صدای برخی از اهالی خوانندگی در آمده است.  به همین دلیل بد نیست در رجایی 

این شرایط از دیدگاه های آنان درباره ساز و آواز و صداهای بازیگرانی که آلبومی در راه دارند یا 
 تران�ه ای را ب�رای دانل�ود م�ی گذارن�د جوی�ا ش�ویم. بح�ث فوتبالیس�ت های خوانن�ده ه�م بماند ب�رای بعد. 
صاحب نظران زیادی درباره مقوله خوانندگی و گرایش اقش�ار مختلف جامعه به سمت این هنر اظهار نظر کرده اند.
نتایج نقطه نظرات آنها بیش از هر چیزی از عدم ثبات درونی بازیگرانی خبر می داد که با خوانندگی س�عی دارند از 
روزمرگی  های خود فرار کنند. در این گزارش آنچه به عینیت و واقعیت رسید، این بود: بازیگرانی که به سمت خوانندگی 

می روند، یا به دلیل تجارت است یا به دلیل کسب شهرت بیشتر و یا فرار از سر شکستگی های حرفه اصلی خود!

ضیافت خالی از اشباح
سال هاست که مخاطبان 
عادت کرده ان��د که در 
ایام ماه مبارک رمضان 
دل به س��ریال هایی با 
داس��تان های ماورایی 

بدهند. 
داس��تان های از جنس 
خیر و شر و جنگ بین 
شیطان و فرش��ته ها. به گفته مهدی فرجی، مدیر شبکه 
یک سیما طبق نظرسنجی های انجام شده، مشخص شده 
که 86درصد از مخاطبان به س��ریال های ماورایی در ماه 
رمضان عالقه دارند، اما به نظر می رسد که این نظرسنجی 
تنها در س��ال های گذش��ته معنی و مفهوم داشته است. 
امسال از بین چهار س��ریالی که برای ماه مبارک رمضان 
در نظر گرفته ش��ده ، هیچ س��ریالی با این فضا ساخته و 

پرداخته نشده است.
س��ال گذش��ته سریال های»س��قوط ی��ک فرش��ته« 
ب��ه کارگردانی به��رام بهرامی��ان و تهیه کنندگی رامین 
عباسی زاده، »س��ی امین روز« به کارگردانی جواد افشار 
و تهیه کنندگی رضا جودی، »پنج کیلومتر تا بهش��ت« 
ب��ه کارگردانی علیرض��ا افخم��ی و تهیه کنندگی داوود 
هاشمی، »س��ه دونگ س��ه دونگ« به کارگردانی شاهد 
احمدلو از شبکه های تلویزیون پخش شد. نگاهی کوتاه 
به سریال های سال گذشته نشان می دهد که سه سریال 
دارای مضامین ماورایی بودند. اگر در همان زمان انتقاد 
به این موضوع بود که چرا س��ه س��ریال فضایی ماورایی 
دارد و جای داس��تان های خانوادگ��ی و اجتماعی خالی 
اس��ت، این بار باید به این نکته اعتراض کرد که چرا حال 
و هوای داستان های ماورایی که مخاطبان زیادی را هم 
جذب کرده اس��ت، در این دوره از سریال های ماه رمضان 

خالی است.
سال گذشته خبرهایی از خودکش��ی دو نوجوان پس از 
دیدن س��ریال های »س��ی امین روز« و »پنج کیلومتر تا 
بهش��ت« انتش��ار یافت. از همان زمان هم معاون سیما 
بخشنامه هایی را برای دس��ت  اندرکاران تلویزیون صادر 
کرد و از ممنوعیت نش��ان دادن خش��ونت، قتل و موارد 
دیگر خبر داد. بخش��نامه هایی که به نظر می رسد امسال 
باعث شده  که سهم سریال های ماواریی در سریال های ماه 
رمضان کم شود. امسال در سریا ل هایی که از شبکه های 
مختلف تلویزیون پخش می شوند، دو سریال با مضمون 

اجتماعی و دو سریال با فضای طنز به چشم می خورد.

روبان سفید

میرباقری یلدا را به محرم می رساند 
بهروز خوش رزم، تهیه کننده سریال 11 قسمتی »یلدا« گفت: این سریال برای پخش در محرم و صفر 
امسال به کارگردانی حسن میرباقری و مشاوره  داوود میرباقری آماده پخش می شود؛ سریالی که فیلمنامه 

آن را گروهی از نویسندگان می نویسند که داوود میرباقری نگارش نهایی آن را بر عهده خواهد داشت. 
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 گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت پتروشیمی اصفهان )سهامی عام(

شركت پتروشيمي اصفهان در ساليان گذشته تالش نموده است اقدامات و اهداف خود را بر اساس الگوها و 
سيستمهاي نوين مديريتي برنامه ريزي و اجراء نمايد. به اين منظور برنامه ريزي استراتژيك  شركت را با در 
نظر داشتن شرايط محيطي و ريسك هاي  شناسائي شده تدوين نموده و اجراي آن را در قالب برنامه هاي 

ساليانه شركت پيگيري مي نمايد . 

  انتخاب بعنوان صادركننده نمونه كشوري
   فراهم نمودن شرايط براي انجام عمليات Performance test  واحد )تست عملكرد ( 

   دستيابي به ركورد 2191روز توليد بدون توقف
   دستيابي به 5039 روز ركورد توليد بدون حادثه و بدون آتش سوزي 7154 روز .

همچنين با توجه به محدوديت ها در خوراك و قيمت هاي جهاني محصوالت  شاخص هاي كليدي شركت 
از حاكي از مثبت بودن برآيند كلي عملكرد شركت مي باشد.

542سرانه توليد  )تعداد كل كاركنان/ميزان توليد (
92استمرار توليد  

89%فتوليد واقعي / پيش بيني توليد

29.127/1ميانگين توليد واقعي

16.427/41ميانگين فروش محصول

90/2%درصد تحقق برنامه فروش صادراتي –وزني 

82%درصد تحقق برنامه فروش داخلي – وزني 

94/6%درصد تحقق برنامه فروش صادراتي – ريالي
89%درصد تحقق برنامه فروش داخلي – ريالي 

ضمناً شركت تالش نموده است عالوه بر توليد و فروش محصوالت بعنوان ماموريت اصلي خود ، از پتانسيل 
هاي موجود در شركت جهت افزايش درآمدهاي شركت بهره گيري نمايد..

رئوس برنامه هاي شركت در اين سال عبارت است از »
    پيگيري هاي گسترده جهت به نتيجه رساندن فرمول محاس��به قيمت خوراك و عقد قرارداد طوالني 

مدت با توجه به هدفمندسازي يارانه ها .
   حفظ شرايط مناسب توليد در واحدهاي عملياتي

   استقرار نهائي و يكپارچه سازي سيستم هاي مكانيزه اصلي شركت 
   تداوم و افزايش ارائه خدمات فني و مهندسي در قالب شركت پتروصنعت

   پيگيري ارائه خدمات نرم افزاري به ساير شركت ها 
   احداث مخازن صادراتي در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر 

جهت اگاهي از تحوالت تاثير گذار بر شركت ، پايش محيط بيروني و دروني شركت در حوزه هاي سياسي 
، اقتصادي ، فنآوري ، اجتماعي و  . . . بصورت مس��تمر در ش��ركت انجام مي گيرد. مهتمرين ريسك هاي 

شناسائي شده و فرآروي شركت عبارت است از :
   تامين خوراك به  ميزان كافي ، قيمت عادالنه و كيفيت مناسب

   شرايط ركود جهاني و تاثيرآن بر نوسانات بازار محصوالت 
   طرح هدف مند كردن يارانه ها و تاثير آن بر هزينه هاي جاري شركت

كلياتی درباره شركت
تاریخچه

شركت پتروشيمي اصفهان به عنوان شركت س��هامي خاص در تاريخ 1368/9/7 تحت شماره 6882 در 
اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اصفهان به ثبت رس��يده و در تاريخ 1372/1/1 شروع به بهر  ه  برداري 
نموده است . شخصيت حقوقي اين شركت بموجب مصوبه جلس��ه مجمع عمومي مورخ 1376/10/24 از 
سهامي خاص به سهامي عام تبديل و تحت ش��ماره 13757/ش-1376/11/19 در اداره ثبت شركتهاي 
اصفهان به عنوان شركت پتروش��يمي اصفهان)س��هامي  عام( به ثبت رسيده است اين ش��ركت در تاريخ 
1376/12/25 توسط هيأت پذيرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و نام شركت از تاريخ 
 1378/1/30 در فهرس��ت نرخهاي بورس درج گرديده و س��هام ش��ركت از تاريخ 1378/11/24 در بازار 

عرضه شده است .

موض��وع فعالي��ت ش��ركت باتوج��ه ب��ه مف��اد م��اده 2 اساس��نامه  عبارتس��ت از اح��داث ، 
 راه ان��دازي و بهره ب��رداري كارخانج��ات ب��ه منظ��ور تولي��د ، بازارياب��ي و ف��روش و ص��دور ان��واع 
 محص��والت پتروش��يمي مانن��د بن��زن ، تولوئ��ن ، ارتوزايلي��ن ، پارازايلي��ن ، مخل��وط زايلي��ن 
 و محصوالت مربوطه و مش��تقات محصوالت و س��اير فرآورده هاي صنعتي ، ش��يميائي ، پتروش��يميائي 
 و انجام كلي��ه عملي��ات و فعاليت ه��اي مجاز فن��ي ، مهندس��ي و بازرگان��ي ، خدماتي ، مال��ي اعتباري

 در ارتباط با موضوع شركت ، همچنين ش��ركت براي نيل به اهداف خود مي تواند به عمليات زير مبادرت 
نمايد :

تشكيل انواع شركتها وس��رمايه گذاري ومشاركت)حقوقي يا مدني( با ساير ش��ركتها از طريق تعهد سهام 
ش��ركتهاي جديد و يا خريد و تعهد س��هام ش��ركتهاي موجود و فروش آنها در صورت لزوم و صدور اوراق 

مشاركت .
    مبادرت به معامالت بازرگاني داخلي و خارجي

سرمایه و تركيب سهامداران
سرمايه شركت در بدو تاس��يس مبلغ 20.000 ميليون ريال )ش��امل تعداد  بيست  ميليون سهم به ارزش 
اسمی هر سهم يكهزار ريال( بوده كه طی چند مرحله به شرح زير به مبلغ300.000 ميليون ريال )شامل 
تعداد سيصد ميليون سهم به ارزش اسمی هر سهم يكهزار ريال( در پايان سال مالی منتهی به 1389/12/29 

افزايش يافته است. 

تغييرات سرمایه شركت

تاریخ افزایش 
سرمایه

درصد افزایش 
سرمایه

سرمایه جدید 
)ميليون ریال(

محل افزایش سرمایه

آورده نقدي و مطالبات138010040.000

1383275150.000
اندوخته طرح توسعه و 

سود انباشته

آورده نقدي و 1384100300.000
مطالبات

پيش بيني سود هر سهم در ابتداي سال 1390 بالغ بر 415 ریال بوده ولي با تالش و كوشش كاركنان 

ش�ركت و هيأت مدیره محترم سود عایدي هر س�هم به 4140 ریال در پایان سال افزایش یافت. به 

موجب مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت از مبلغ مزبور مقرر گردید به ازاي هر سهم 3000 

ریال بين سهامداران توزیع گردد كه طي سالهاي فعاليت شركت بي سابقه بوده است.

   1390/12/29    یادداشت         دارائي ها       
)تجدید ارائه شده 

      1389/12/29 )
   بدهي  ها و حقوق صاحبان سه�ام    

 1390/12/29یادداشتیادداشت 
 )تجدید ارائه شده (

1389/12/29

ميليون ریالميليون ریالبدهي هاي جاري : ميليون ریالميليون ریالدارائي  هاي جاري :

2.038.199762.740  13حسابهاي پرداختني تجاري136.96767.566   4موجودي نقد
سرمایه گذاریهاي كوتاه 

مدت
309.249313.332  14سایر حسابها و اسناد پرداختني418.656512.580   5

حسابها و اسناد 
دریافتني تجاري

24.5965.298  15پيش دریافتها2.638.949407.030   6

سایر حسابهاي 
دریافتني

166.83361.364  16ذخيره ماليات623.787335.567   7

53.29379.901  17سود سهام پرداختني681.107497.058   8موجودي مواد و كاال

774.973352.160  18تسهيالت مالي دریافتي 85.0287.754   9سفارشات و پيش پرداختها 

3.367.1431.574.795جمع بدهي هاي جاري4.584.4941.827.555جمع دارائيهاي جاري 

بدهي هاي غيرجاري : دارائيهاي غير جاري :

96.302169.807  18تسهيالت مالي دریافتي بلندمدت 

97.50378.255  19ذخيره مزایاي پایان خدمت كاركنان1.773.179696.247  10دارائيهاي ثابت مشهود 

سرمایه گذاریهاي بلند 
مدت 

45.32641.355  20حسابهاي پرداختني بلند مدت20.30619.680  11

239.131289.417جمع بدهي هاي غيرجاري97.23912.020  12سایر دارائيها 

جمع دارائيهاي 
غيرجاري 

3.606.2741.864.212جمع بدهي ها 1.890.724727.947

حقوق صاحبان سهام : 

300.000300.000  21سرمایه
30.00030.000  22اندوخته قانوني 
2.0002.000  23اندوخته احتياطي

ذخيره مازادتجدید ارزیابي 
دارائي ها 

10-41.041.674-

1.495.270359.290سود انباشته

2.868.944691.290جمع حقوق صاحبان سهام

6.475.2182.555.502جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام 6.475.2182.555.502جمع دارائيها 

شركت پتروشيمي اصفهان ) سهامي عام (شركت پتروشيمي اصفهان )سهامي عام( ت��رازنام��ه در تاریخ 29 اسفندماه 1390
صورت سود و زیان  براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1390

سال 1390 یادداشت)تجدید ارائه شده (

ميليون ریال

سال 1390 

ميليون ریال

سال 1389 

ميليون ریال

فروش خالص 
ي ال ه  كا م  ش��د ي  تما بها : د مي  شو  كسر

  فروش  رفته
سود ناخالص 
كسر مي شود :

هزينه هاي توزيع و فروش 
هزينه هاي عمومي و اداري

خالص  سايردرآمدها)هزينه هاي(   عملياتي 

سود عملياتي 
اضافه ) كسر ( مي شود :

هزينه هاي مالي 
خالص  سايردرآمدها)هزينه  هاي(  غيرعملياتي

سود قبل از ماليات  
ماليات 

24
25

26
27
28

29
30

)142.640(
)105.474(
)54.202(

)43.501(
785.648

2.951.210
)2.015.149(

936.061

)302.316(
633.745

742.147
1.375.892
)133.813(

1.433.234
)1.129.803(

303.431

)60،738(
)84، 760(
)31،948(
)177.446(
125.985
)26،276(

61،010

34.734
160.719
)7.402(

1.242.079153.317سود خالص

سود خالص 
سود انباشته در ابتداي سال 

تعديالت سنواتي 
سود انباش��ته در ابتداي سال – تعديل 

شده 
سود قابل تخصيص
سود سهام مصوب

پاداش هيأت مديره 
سود تخصيص داده شده طي سال 

31

17

413.383
)54.092(

)105.000(
.   )1.100(

1.242.079

359.291
1.601.370

)106.100(

153.317
507.636

)150.663(
356.973
510.291

)150.000(
)1.000(

)151.000( 

1.495.270359.291سود انباشته در پايان سال 

گردش حساب سود )زیان ( انباشته

     رئيس مجمع: دكتر محد ابراهيم ياوری)نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل پتروشيمی اصفهان(
     ناظر: دكتر مهدی ابراهيمی

     بازرس قانونی: منصور اعظم نيا
     نماینده سازمان بورس: صابر جعفروند

     ناظر: مهندس مجتبی طاهری
     منشی: محمود فروزنده



یادداشت

 برگزاری دوره مهارتی 
پرورش زنبور عسل 

گروه شهرستان- مدیرجهادکشاورزی شهرستان فارسان گفت: 40 نفر 
از متقاضیان دریافت تسهیالت صندوق اشتغال و توسعه بخش کشاورزی 
و عالقه مندان به پرورش زنبورعسل، در دوره مهارتی پرورش زنبورعسل 
شرکت کردند. ابراهیم شیرانی افزود: فراگیران به صورت تئوری با اصول 
پرورش زنبورعسل آشنا شده و همچنین از یک زنبورستان درشهرستان 
فارسان بازدید کردند. وی با اشاره به این که دوره آموزشی به مدت پنج روز 
برگزار شد، تصریح کرد: فراگیرانی که آزمون دوره را با موفقیت گذراندند، 

در پایان کارت مهارت فنی دریافت خواهند کرد. 

برگزاری انتخابات هیأت مدیره 
شرکت تعاونی گاز  

گروه شهرس�تان - رییس  امور اداری ش��رکت تعاونی هدف از ایجاد 
تعاونی شرکت گاز را ساماندهی مابقی نیروهای ارکان ثالث غیرمشمول 
قرارداد مستقیم با شرکت گاز استان دانست و افزود: با ایجاد این تعاونی 
و مشخص شدن اعضای هیأت مدیره آن، کلیه کارکنان شرکتی  شرکت 

گاز استان چهار محال و بختیاری تعیین تکلیف شدند. 
غالمعلی کریمیان با اشاره به این که 92 نفر از مجموع 374 نفر نیروی 
 شرکتی این ش��رکت شامل عقدقرارداد مستقیم ش��دند، اظهار داشت:

282 نفر باقی مانده نیز در قالب شرکت تعاونی نارون سبز جهانبین به 
فعالیت  خود ادامه می دهند. 

رییس امور اداری ش��رکت گاز اس��تان چهار محال و بختیاری با تقدیر 
از تالش مجدانه کلیه کارکن��ان این واحد و همکاری آنها در راس��تای 
ساماندهی س��ریع نیروهای ش��رکتی گفت: به لطف مدیریت، همدلی 
و تالش بی وقف��ه ای که در مجموعه وجود دارد، س��اماندهی نیروهای 
شرکتی طی یک روند مطلوب با سرعت زیاد مراحل خود را یکی پس از 
دیگری طی کرد، به گونه ای که از تاریخ 91/1/1 نیروهای ش��امل عقد 
قرارداد مستقیم از طریق سیستم جامع به ش��کل مرتب حقوق خود را 

دریافت کرده اند.

 گاز رسانی به منطقه گردشگری 
دهکده سیاحتی سامان

 گروه شهرس�تان - مدیر کل دفتر فن��ی اس��تانداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: منطقه نمونه گردش��گری دهکده س��یاحتی ش��قایق 
س��امان به زودی گاز رس��انی می ش��ود. مجی��د نظری بیان داش��ت: 
اداره کل می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری چهارمح��ال و بختیاری به 
این منطقه نمون��ه گردش��گری، مبلغ ی��ک میلی��ارد و 800 میلیون 
ریال برای اج��رای عملیات گاز رس��انی و 350 میلیون ری��ال نیز برای 
 تعریض ج��اده ب��ه ش��رکت گاز و اداره کل راه و شهرس��ازی پرداخت 
می کند. وی اظهار داش��ت: مح��دوده این منطقه نمونه گردش��گری 
 در 90 هکت��ار از اراض��ی روس��تای دش��تی و چ��م کاکا در حاش��یه 
زاینده رود اس��ت و با دو میلی��ارد ریال اعتبار از س��وی س��رمایه گذار 
 مطالعه ش��ده و به زودی در کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان 

چهارمحال و بختیاری بررسی می شود. 
نظری افزود: با احداث منطقه نمونه گردشگری دهکده سیاحتی شقایق 
سامان، شش ش��غل جدید به صورت مستقیم و 16 ش��غل جدید غیر 
مستقیم ایجاد می شود. مدیر کل دفتر فنی اس��تانداری چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: در این منطقه نمونه، مجتمع ورزش��ی تفریحی، 
 بازارچه صنایع دستی، باغ پرندگان، رستوران، ویال، پارک حیات وحش و 
ساختمان های تجاری و گردشگری احداث می شود. نظری بیان داشت: 
هزینه اجرای این مجموعه گردشگری در هر هکتار بیش از دو میلیارد 

تومان برآورد شده است. 

 افتتاح پارک علم و فناوری 
چهارمحال وبختیاری 

  گ�روه شهرس�تان- 
پارک عل��م و فن��اوری 
چهارمح��ال وبختیاری 
با حضور معاون پژوهش 
و فن��اوری وزی��ر علوم 
تحقیق��ات و فن��اوری 
افتت��اح ش��د و فعالیت 
رسمی خود را آغاز کرد. 

چندی پیش با حض��ور دکتر محمد مه��دی نژاد نوری، 
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم  تحقیقات و فناوری، 
دکتر علی جبار رشیدی، رییس مرکز سیاست گذاری و 
برنامه ری��زی فناوری وزارت عل��وم تحقیقات و فناوری، 
 اس��تاندار، رؤس��ای دانش��گاه ه��ا و جمع��ی از مدیران 
دس��تگاه های اجرایی اس��تان  چهار محال و بختیاری، 
پارک علم و فناوری این اس��تان افتتاح و فعالیت رسمی 
خ��ود را آغاز کرد. پ��ارک علم و فناوری اس��تان فعال در 
س��اختمانی با بیش از  دو هزارو350 متر مربع به صورت 
استیجاری مستقر شده و کلنگ احداث ساختمان ملکی 
آن در زمینی به مس��احت 50 هکتار در منطقه رحمتیه 
شهرکرد به زمین زده ش��د. در آیین افتتاحیه پارک علم 
و فناوری چهارمحال وبختیاری اسماعیل اسدی رییس 
دانش��گاه ش��هرکرد، رضا ایمانی رییس دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد، حسین نافیان معاون توسعه مدیریت 
و منابع انسانی استاندار چهار محال و بختیاری، رحمان 
کرمی مدی��رکل صنعت  معدن و تج��ارت چهار محال و 
بختیاری، همچنی��ن رحیم ابراهیم��ی، مجید ابن علی 
و محمودرض��ا تدین از اعض��ای هیأت علمی دانش��گاه 
ش��هرکرد و آقای یونس نافیان از دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد با احکامی از س��وی معاون پژوهش و فناوری 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان اعضای ش��ورای 
پارک علم و فن��اوری چهارمح��ال وبختی��اری معرفی 
شدند. رحیم ابراهیمی، سرپرس��ت پارک علم و فناوری 
چهارمحال وبختیاری اعالم کرد:  این پارک از هم اکنون 
 جهت پذیرش ش��رکت هایی که بر پای��ه دانش فعالیت 
می کنن��د آمادگ��ی دارد. گفتنی اس��ت، پ��ارک علم و 
فناوری چهارمحال وبختیاری در حال حاضر در مجتمع 
 الله ش��هرکرد واقع در تقاطع خیابان های فردوس��ی و 
خواجه نصیر مسقر بوده و آدرس پایگاه اینترنتی آن نیز 

www.chbstp.ir است.

کوتاه از استان 

مدیر کل ورزش و جوانان 
 محمود شمسی پور 

ساخت سالن باستانی ش��هرکرد، احداث سالن ورزش��ی در شهرکرد با 
گنجایش یک هزار تماشاچی، احداث سالن ورزشی در روستای شوراب 
صغیر و... از مهم ترین پروژه های ورزشی هستند که در این استان کلنگزنی 
 شده اند. کلنگ زنی سایت اهداف پروازی تراپ در شهرکرد و کلنگ زنی 
دو پروژه ورزشی دیگر از جماه پروژه های ورزشی هستند که کار احداث آنها 
آغاز شده است. اعتبار مصوب برای شروع به ساخت این سالن در سال90، 
 دو میلیارد و 700میلیون ریال در نظر گرفته شده که در حال حاضر مبلغ 
یک میلی��ارد و 350 میلیون 
ری��ال آن تخصی��ص یافت��ه 
اس��ت. با ای��ن روال، افزایش 
س��رانه ورزشی در ش��هرها و 
روستاهای  استان که از اهداف 
اصلی سازمان ورزش و جوانان 
در س��ال جاری است، محقق 

می شود. 

 10 پروژه ورزشی در استان 
کلنگ زنی شد 

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
موزه ایثار و شهادت فارسان راه اندازی می شود 

علی امیری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران از راه اندازی موزه ایثار و شهادت در تیرماه سال 
جاری در شهر فارسان خبر داد و گفت: این موزه دایمی به منظور معرفی سرداران شهید، ایثارگران 

و شهیدان شهرستان فارسان و نمایش آثار و عکس های آنان راه اندازی می شود. 
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 استاندار چهارمحال و بختیاری وجود انحصار در بازار را سبب ضربه 
زدن به اقتصاد دانست. علی اصغر عنابستانی گفت: برای رونق بازار 
بایستی برخی انحصارهای موجود حدف شود. وی افزایش رقابت 
سالم در بازار را ضروری اعالم و تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه های 
مختلف نقش مهمی در رونق بازار و کوتاه کردن دس��ت واس��طه 

گران دارد.  
عنابستانی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت هم بایستی برای 
 برگزاری نمایش��گاه هایی با موضوعات مختلف اقدامات الزم را در 
س��ریع ترین زمان ممک��ن انجام ده��د. وی تصریح ک��رد: وجود 
 برخی منافع ش��خصی نبای��د مان��ع از برگزاری نمایش��گاه ها در 

چهارمحال و بختیاری شود.

همایش مل�ی گ�ز در چهارمحال و بختی�اری برگزار 
می شود 

معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری از برگزاری 
همایش ملی گز در این استان خبر داد. به گزارش مهر، حمیدرضا 
فروزنده در کارگروه توسعه صادرات چهارمحال و بختیاری گفت: 
همایش ملی گز به میزبانی چهارمح��ال و بختیاری هفتم بهمن 

امسال در شهرکرد با محوریت صادرات برگزار می شود. 
وی تأکید کرد: چهارمحال و بختیاری به عنوان پایتخت گز ایران 

شهرت دارد.
  فروزن��ده وجود م��اده اصل��ی تولید گ��ز ب��ه ن��ام گزانگبین در 

چهارمحال و بختیاری را عامل اصلی وجود کارگاه های گزسازی 
فراوان در بلداجی برشمرد و افزود: هم اکنون گز بلداجی در بازارهای 
 داخلی و خارجی شهرت جهانی دارد.  معاون برنامه ریزی استاندار 
چهارمحال و بختی��اری تصریح ک��رد: برگ��زاری همایش نقش 
 مهم��ی در معرف��ی و بازاریاب��ی بهت��ر گ��ز بلداج��ی و افزایش 

صادرات آن دارد.

احداث سامانه پرتودهی گامای چهارمحال و بختیاری 
110میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

 معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری ساخت پرتودهی 
چندمنظوره گامای اس��تان را نیازمند 110 میلی��ارد ریال اعتبار 
دانست. محمود عیدی گفت: ساخت و راه اندازی نخستین سامانه 
پرتودهی صنعتی چند منظ��وره گامای چهارمح��ال و بختیاری 
110میلیارد ریال و 115 میلی��ون دالر ارزی نیاز دارد. وی تأکید 
کرد: برای طراحی و انعقاد قرارداد زمین این سامانه در سال های 

گذشته ،21 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. 
عیدی افزود: س��امانه پرتوده��ی صنعتی چند منظ��وره گامای 
چهارمح��ال و بختیاری ب��ا هدف میک��روب زدای��ی محصوالت 
کشاورزی برای ماندگاری بیشتر احداث می شود. معاون عمرانی 
اس��تانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: س��امانه یاد شده 
برای گرفتن اعتبار ازمحل اعتب��ارات طرح های مهر ماندگار و به 
منظور سرعت بخشی ساخت و ساز و بهره برداری، تا سال آینده به 

 نهاد ریاست جمهوری ارسال شد. وی گفت: این سامانه نخستین و 
بزرگ ترین سامانه پرتودهی چندمنظوره گاما در خاورمیانه بوده 
که در زمینی به مس��احت دو هکتار در قطب صنعتی ش��هرکرد 

احداث می شود. 
عی��دی اح��داث س��امانه پرتوده��ی گاما را س��بب گس��ترش 
 دانش و فن��اوری در چهارمحال و بختی��اری اع��الم و بیان کرد:

 آزمایش��گاه های مختلفی می تواند در کنار این سامانه احداث و 
منجر به اشتغال زایی شود.

هزارمیلی�ارد ری�ال اعتبار ب�رای س�اخت راه آهن    
در چهارمحال و بختیاری نیاز است

مدیرکل دفتر فن��ی اس��تانداری چهارمحال و بختی��اری از نیاز 
ه��زار و 200 میلیارد ریالی برای تکمیل راه آهن اس��تان خبرداد. 
 مجید نظری گف��ت: تکمی��ل راه آهن مبارکه - س��فید دش��ت

- ش��هرکرد، هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.  وی طول 
مسیر راه آهن چهارمحال و بختیاری را 86 کیلومتر اعالم و تأکید 
کرد: عملیات اجرایی زیرس��اخت این پروژه از کیلومتر 42 تا 56، 

بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
 نظ��ری اف��زود: اح��داث 44 کیلومت��ر از راه آه��ن مبارک��ه 
-سفید دشت - شهرکرد در فهرست طرح های مهرماندگار دولت 
 دهم قرار گرفت��ه که در صورت تأمی��ن اعتبار، س��ال آینده قابل 
بهره برداری اس��ت.  مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری چهارمحال 
 و بختیاری تصریح کرد: با بهره برداری از راه آهن اس��تان س��االنه 
10 میلیون تن به ظرفیت باربری بخش ریلی کشور افزوده می شود. 
وی اعتبار پیش بینی شده راه آهن مبارکه - سفید دشت - شهرکرد 

در الیحه اعتبارات سال 91 را حدود 75 میلیارد ریال برشمرد.

رف�ع مش�کات بخ�ش ه�ا نیازمن�د ت�اش جدی   
بخشداران است

 معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری رفع 
مشکالت بخش ها را نیازمند تالش جدی بخشداران دانست.

  یزدان جاللی گفت: بخش��داران بایس��تی برای رفع مش��کالت 
 بخش ه��ا و برنامه ری��زی برای ارتق��ا در تمامی س��طح ها تالش 

جدی تری داشته باشند. 
وی تأکید کرد: نمی توان برای رفع مشکالت موجود در تمامی بخش 
ها یک نسخه پیچید و بایستی مشکالت هر بخشی به تناسب شرایط 
موجود شناس��ایی و برای رفع آن برنامه ریزی و تالش ش��ود. وی 
تصریح کرد: همکاری تمامی بخشداران چهارمحال و بختیاری برای 

ارتقای شاخص ها مختلف در بخش ها اهمیت و ضرورت دارد.

 استاندار چهارمحال و بختیاری:

وجود انحصار در بازار موجب ضربه به اقتصاد کشور می شود 
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برداشت 150 تن کلزا 
در استان

تصویب دو قطب 
گردشگری در استان 

گروه شهرستان - 150 تن کلزا از اراضی استان چهار محال و بختیاری 
برداشت شد. مدیر زراعت استان گفت: این میزان از 150هکتار از اراضی 
استان برداشت شده است. میرزایی فصل برداشت کلزا در استان را از اوایل 
تیر تا  اوایل مرداد  اعالم کرد و افزود: امس��ال بیشترین سطح زیر کشت 
کلزا در شهرستان شهرکرد با سطح80 هکتار و کمترین سطح زیر کشت 
کوهرنگ با کمتر از20هکتار بوده اس��ت.  وی با اشاره به این که در سال 
گذشته از 500 هکتار سطح زیر کشت کلزا 550 تن برداشت شد، گفت: 
امسال به دلیل کمبود آب، خشکس��الی و افزایش هزینه های تولید، این 
سطح به 150 هکتار کاهش یافته است.  بد نیس��ت بدانید برداشت کلزا 

کاماًل مکانیزه و با کمباین انجام شده است. 

گروه شهرس�تان - کارشناس گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان چهارمحال و بختیاری از تصویب 
مناطق نمونه گردش��گری دیمه و بازفت واقع در شهرستان کوهرنگ به 
عنوان دو قطب گردشگری کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران خبر داد.  س��میعی گفت: ای��ن مناطق که در دور اول و دوم س��فر 
ریاست محترم جمهور به تصویب رس��یده بود، طی روند مراحل قانونی 
وتصویب در کارگروه های مختلف از قبیل کارگروه گردشگری وشورای 
برنامه ریزی استان وهمچنین تصویب ارزیابی زیست محیطی، طرح در 
تاریخ شهریورماه1390 به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری 

ایران ارسال شد.
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خبر تصویری از مسابقات قایقرانی در استان چهارمحال و بختیاری

گروه شهرس�تان -  نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال 

و بختیاری امام جمعه ش��هرکرد با بیان این که نظام جمهوری 
 اس��المی در ح��ال گ��ذار از ش��دیدترین و ب��ی س��ابقه ترین 
 تحریم هاس��ت، گفت: مهم تری��ن هدف دش��من از اعمال این 

تحریم ها، قرار دادن مردم در مقابل نظام است. 
حجت االس��الم محمدعلی نکون��ام گلپایگانی اظهار داش��ت: 
دشمنان نظام جمهوری اس��المی با اعمال تحریم های سنگین 
علیه نظام جمهوری اس��المی ایران و فش��ارهای اقتصادی در 
بخش های تجارت، نفت و نقل و انتقال ارز، در تس��لیم ش��دن 
 مردم و مس��ئوالن نظ��ام در برابر خواس��ته های خ��ود تالش 
می کنن��د. وی تصریح ک��رد: نظام جمهوری اس��المی به لطف 
 خ��دا و والیتمداری ملت ای��ران، محکم و اس��توار در راه تحقق 
 آرمان های امام راحل و ش��هیدان گام بر م��ی دارد و ذره ای از 

آرمان ها و اهداف خود عقب نش��ینی نمی کند. حجت االسالم 
نکونام ادامه داد: تس��لیم ش��دن در برابر آمریکا به معنای زیرپا 
گذاش��تن تمامی اصول انقالب، دست برداش��تن از آرمان های 
محکم ملت و پشت پا زدن به وصیت بنیانگذار جمهوری اسالمی 
 و ش��هیدان واالمقام اس��ت. امام جمع��ه ش��هرکرد تأکید کرد: 
تحریم ها، موضوع تازه ای نیست و نظام جمهوری اسالمی، مردم 
و مس��ئوالن از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون در شرایط تحریم 
به س��ر می برند. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در 
ادامه با بیان فرمایشات رهبر معظم انقالب، مردم را هدف اصلی 
تحریم های اس��تکبار عنوان کرد و گفت: دش��من می خواهد با 
افزایش فشارها، مردم را در تنگنا قرار دهد تا آنان، کوتاه آمدن و 

تسلیم شدن در برابر استکبار را از مسئوالن مطالبه کنند. 

امام جمعه ش��هرکرد در ادامه تصریح کرد: مردم ایران با تأسی 
 از فرهن��گ ناب اس��الم و دی��ن حض��رت محم��د)ص( و ائمه 
علیهم الس��الم، در برابر این فشارها اس��تقامت کرده و با درس 
از مکتب عاش��ورای امام حسین )ع( و ش��عار  هیهات من الذله، 
در برابر مس��تکبران و زورگویان س��ر تس��لیم فرود نمی آورد. 
نماین��ده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری ادام��ه داد: ملت 
ایران با آمریکا، صهیونیسم و کس��انی که با ارزش های اسالمی 
 مقابله می کنند، سازش ناپذیر اس��ت و بر این آرمان می ایستد. 
حجت االس��الم نکونام در پایان تأکید کرد: چگونه ممکن است 
ملت ایران اسالمی با کسانی که با فرهنگ ناب محمدی به مقابله 
پرداخته اند و در پی رواج فرهنگ برهنگ��ی و بی بند و باری در 

دنیا هستند، سازش کند؟ 

امام جمعه شهرکرد:

قرار دادن مردم در مقابل نظام هدف اصلی تحریم هاست 
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امام جواد  )علیه السالم(:
توانگری مومن در بی نیازی از مردم است.

علم های بیهوده از دانشگاه ها 
خارج شود

سرمایه وجودی تان بسیار مهم اس��ت؛ چراکه حضرت علی )ع( نیز 
می فرمایند قیمت شما بهشت است، پس خود را ارزان نفروشید.

آیا می توانید به صراحت بگویید که هر چه دانشگاه ها در جامعه بیشتر 
باشند آن جامعه دین دار تر اس��ت؟ پس باید هم به خود سازی روی 
بیاورید و هم به پاک س��ازی و علم های بیهوده را از دانشگاه ها خارج 
کنیم. در جلسه ای که با حضور مسئوالن دانشگاه های دولتی و آزاد 
دعوت شدم، قرار شد در خصوص اسالمی کردن دانشگاه ها سخنرانی 
کنم. چرا این طور است که فرزندان ما در مقطع دبستان، راهنمایی 
و دبیرستان، به صورت مجزا تحصیل می کنند، اما در مقطع دانشگاه 
که شهوت جوانان اوج می گیرد باید مختلط باشند. ما  چهار نوع تجاوز 
داریم؛ تجاوز به م��ال، جان، ناموس و آبرو، اما ب��ه تحقیق می توانیم 
بگوییم که بیش��ترین تجاوز به آبروی مردم شکل می گیرد، اما هیچ 

حقوق دانی برای این مسأله قانونی وضع نکرده است.
قرآن و نماز را محور کارها قرار دهیم و حتی فعالیت های سیاسی تان 
را نیز با محوریت قرآن انجام دهید. در بخش های فرهنگی نیز توجه 
خودتان را به کارهای ماندگار معطوف کنید. توجیه کردن این عیب ها 
نوعی حماقت است و تضعیف کردن نظام نیز قطعاً جنایت، اما وظیفه 

و رسالت شما فعاالن دانشجویی، تکمیل نواقص و عیب هاست.
کس��ی که می بیند فرد ب��ا ارزش و باالت��ری وجود دارد ام��ا از فرد 
بی ارزش ت��ری حمایت می کن��د و او را انتخاب می کن��د، به خدای 
مومنین و به پیغمبر خدا خیانت کرده است. انسان ها از دو ناحیه مهم 
غفلت و ش��هوت ضربه می خورند که دوای غفلت نماز است و دوای 
شهوت ازدواج و لذا باید برای هموارسازی ازدواج دانشجویان اقدامات 

مؤثری را انجام دهیم.

پوکی استخوان را بپیچانید

 یکی از مهم تری��ن بیماری های خام��وش که این روزه��ا گریبان گیر 
انسان های بسیار ی شده، پوکی استخوان است. پوکی استخوان می تواند 
در طوالنی مدت باعث بروز مشکالت زیادی شود و کنترل کردن آن نیز 
بسیار سخت است. در ادامه چند روش برای پیشگیری از این بیماری به 

شما پیشنهاد می دهیم:
      روزانه سه تا چهار س��هم از گروه شیر و مواد لبنی که تأمین کننده 
بخش عمده کلسیم مورد نیاز روزانه است مصرف کنید. هر سهم از این 
 گروه برابر با یک لیوان ش��یر یا ماس��ت و یا 45 گرم پنیر کم نمک و یا 

سه چهارم لیوان کشک با غلظت متوسط است.
      از سایر منابع غذایی کلسیم مثل حبوبات، مغزها، مثل بادام، کنجد، 
سبزی های برگی مانند انواع کلم در برنامه غذایی خود بگنجانید. ماهی 
کیلکا و ساردین هم اگر به طور کامل و با استخوان خورده شوند، از منابع 

خوب کلسیم هستند.
      مصرف موادغذایی حاوی منیزیم که در استحکام استخوان ها نقش 
مهمی دارند؛ مانند بادام زمینی، فندق، گردو، نخود، عدس، گوشت بدون 

چربی، سبزی های سبز و انواع ماهی را فراموش نکنید.
      از مصرف زیاد فس��فر )موجود در غذاهای فرآیند شده حاوی مواد 
نگهدارنده مانند سوس��یس و کالباس و نوشیدنی های کوالدار( پرهیز 
کنید. به خصوص نوشابه های گازدار به دلیل میزان فسفات باال، جذب 
کلسیم غذا را مختل کرده و زمینه را برای پوکی استخوان فراهم می کند.

      برای جذب کلسیم باید ویتامین D )حدود 400 واحد بین المللی 
در روز( از نور مس��تقیم خورش��ید و منابع غذایی آن )زرده تخم مرغ، 
 جگر، ماهی( به دست آورید. مدت زمان استفاده از نور خورشید حدود 
10 دقیقه در روز و حداقل دو الی س��ه بار در هفته اس��ت و کافی است 

صورت و دست ها و بازوها درمعرض نور مستقیم آفتاب قرارگیرد.
 نوش��ابه های طبیعی مانند آب می��وه، دوغ و انواع ش��ربت ها به جای 
 نوش��ابه های کافئین دار )ان��واع کواله��ا و قهوه( مصرف ش��وند؛ زیرا 
نوشابه های گازدار و قهوه از جذب کلسیم در بدن جلوگیری می کنند. 
افراط در مصرف چای نیز موجب افزایش دفع ادراری کلسیم بدن شده 
و زمینه را برای پوکی اس��تخوان فراهم می کند. به خاطر داشته باشید 
که استعمال سیگار می تواند با کاهش سطح هورمون استروژن، منجر به 
یائسگی زودرس بشود. در نتیجه شانس ابتال به پوکی استخوان افزایش 
می یابد. سیگاری ها در خطر ابتالی بیشتری به پوکی استخوان هستند. 
همچنین سیگارکشیدن اثرات مفید درمان با استروژن بعد از یائسگی 

را کاهش می دهد.

جذابیت داش��تن س��بب می ش��ود که انس��ان بتواند با 
 دیگران ارتباط و تعامل بهتری برقرار کند و روند زندگی 
مطلوب تری داش��ته باش��د. همچنین جذابی��ت به فرد 
کمک می کند تا در کارهایش موفق تر ظاهر شود. حتما 
 ش��ما هم دوس��ت دارید در س��طح قابل قبولی جذاب و 
 دوس��ت داش��تنی باش��ید. ما هم در این نوش��تار سعی 
می کنیم تا شما را با ش��یوه های مؤثری که می توانید به 

وسیله آنها بیش از گذشته جذاب باشید، آشنا می کنیم.
1   اصلی ترین اولویت ما چیست؟

اولین چیزی که باید همیش��ه به یاد داش��ته باشیم، این 
است که به دنیا آمده ایم تا انسانی با صفات واالی انسانی 
و اخالقی باشیم، پس هیچ چیز بر انسانیت و ویژگی های 
اخالقی انسانی ما اولویت ندارد و تنها این صفات برجسته 
انس��انی اس��ت که می تواند ما را به عنوان فردی جذاب 
و دوست داش��تنی معرفی کند. ش��اید بارها در خیابان و 
 میهمانی و مح��ل کار با افراد زیادی برخورد داش��ته اید

که سعی می کنند تا با پوشیدن لباس های گرانقیمت و 
ش��یک و یا انواع آرایش ها خود را دوست داشتنی نشان 
دهند، اما در نهایت موفقیتی را به دست نمی آورند و یا در 
حالی که متوهم کسب موفقیت هستند، بیشتر وسیله ای 
برای س��ود جویی دیگران قرار گرفته اند. این افراد همان 
گروهی هستند که اولویت های خود را از دست داده و یا 
فراموش کرده اند به خاطر همین اقداماتش��ان طبق یک 
اصل تکرار پذیر، بهای کس��ب عالقه دیگ��ران به قیمت 

نابودی شان تمام می شود.
2   با کسی باشیم که صد عالم است

 خداوند عالم ع��دد صد به معن��ای تکام��ل در صفات و 
ویژگی های عالی است و بنابر این هرکسی که تالش کند 
عدد صد را به دس��ت بیاورد، طبیعتا در این مسیر اعداد 
پایین تر و ویژگی های ابتدایی تر را نیز به دست می آورد.

پس فراموش نکنید که با خدا باش و پادشاهی کن و غیر 
آن هر چه می خواهی باش و گدای��ی کن که این گدایی 
شامل جلب و جذب محبت و احترام دیگران هم می شود 
که انگیزه ای است برای به دس��ت آوردن جذابیت های 
بیشتر و سطح وسیع تری از نگاه دیگران؛ ضمن این که با 
خدا بودن یعنی آرامش و اگر تنها اندکی به خدا فکر کنیم 
و یادمان نرود که او سرچشمه همه زیبایی های عالم است، 
خداوند زیبایی را در سیما، صدا و افکار ما تزریق می کند 
و حتی اگر زشت ترین صورت دنیا را هم داشته باشیم یا 
نازیباترین صدای شنیده شده را، باز خداوند جاذبه هایی 
را در وجود ما قرار می دهد که افرادی برای نزدیک شدن 
به ما ثانیه شماری می کنند، بنابراین برای به دست آوردن 
دل ها، خدا را به دست بیاوریم و بدانیم هرکس رابطه بین 
خود و خدایش را اصالح و دوستی با او برقرار کند، خداوند 
بین او و عموم مردم دوستی و محبت را برای همیشه و با 
شکلی ماندگار برقرار خواهد کرد. حتما فراموش نکنیم که 
آدم های دلنشین، دوستان و بندگان خوب خدا هستند و 
به این واسطه در یک لحظه دلربایی کرده و برای همیشه 

در حافظه ما خواهند ماند.
3    به دنبال نگاه کسی نباشید

اغلب انسان هایی که تباه می شوند، کسانی هستند که به 
دنبال جذب نگاه های دیگران هس��تند. این نگاه ها مثل 
 یک رس��انه و مثل یک پدیده پیش رونده کم کم شما را 
برنامه ریزی می کند. اجازه ندهید نگاه دیگران ش��ما را 
برنامه ریزی کن��د؛ چرا که ممکن اس��ت روزی جذابیت 
را غرق شدن ش��ما در دریاچه ای از لجن یا مواد متعفن 
تعریف کند، حال آن که اگر ب��ه دنبال خوبی های واقعی 
و کمال حقیقی باش��یم، همیشه مس��یر ترقی روحی و 
اجتماعی را طی خواهیم ک��رد. با تمام ت��وان اعتماد به 
نفس مفید و سازنده را در خود تقویت کنید و بدانید تنها 
زمانی دوست داش��تنی خواهید بود که خودتان باشید و 
برای خودتان بپوشید، بگویید، بش��نوید و ببینید و بعد 
برای دیگ��ران اندکی مالحظه کنید تا فقط حقوقش��ان 
ضایع نشود. این طور شما سبب جذابیتی ادبی، منطقی 
 و متعادل می ش��وید ک��ه با هر ب��ادی  ویران ش��دنی و 

نابود شدنی و به نگاه کسی هم بند نیست.
4  متعادل باشیم

تعادل در پوشش، گفتار، روابط و تفکر مجموعه ای است 
که باعث می ش��ود طیف کس��انی که می توانند دوست 
داشتن شما را باور کنند، گس��ترش یابد، به این معنا که 
دایره افرادی که می توانند با ش��ما تعامل داش��ته باشند 
شعاع بیش��تری پیدا می کند و ش��خصیت مطلوب تری 
را برای معاش��ران ش��ما به نمایش می گذارد. استفاده از 
طیف های کلمات آرام تر، رنگ های آرام و لحن ساده تر 
و آرام، باعث می شود تا رنج و هزینه های احتمالی ناشی از 
معاشرت با شما به کمترین سطح ممکن کاهش پیدا کند، 
بنابراین همواره سعی کنید در یک محیط تعادلی حرکت 

و برنامه ریزی کنید.
5  خوب باشیم

خوب بودن ساده ترین کاری است که از یک انسان متعادل 
و دارای شخصیت توسعه یافته برمی آید. حتی ساده ترین 
و کم اطالع ترین افراد هم می دانند خوب بودن یعنی چه؛ 
مثال می دانند خوب بودن یعنی زندگی سالم داشتن، حق 
کسی را پایمال نکردن، به دیگران احترام گذاشتن، دروغ 
نگفتن، صداقت و تعامل بجا و غیر افراطی. طبیعی است 
که رعایت این ویژگی ها باعث می شود که تا دیگران وقتی 
درباره شما سخن می گویند، شما را خوب معرفی کنند و 
بگویند فالنی آدم خوبی است و همین خوب بودن، میزان 

قابل توجهی جذابیت راستین شما را افزایش می دهد.

چند راز و کلید طالیی 
جذابیت +19+36
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خبر ویژه

عکس نوشت

انگلیسی ها معروف هستند به انجام مسابقات بس��یار کثیف و خطرناک و این بار نیز یک 
مسابقه کثیف دیگر در این کشور برگزار شد. هزاران نفر از قدرتمندترین و دیوانه ترین مردم 
انگلستان، چند روز پیش بار دیگر یکی از کثیف ترین مسابقه های دنیا را اجرا کردند. این 
مسابقه که به عنوان یکی از سخت ترین مسابقات دنیا شناخته می شود، هفته گذشته در 

یکی از روستاهای انگلستان برگزار شد.
  هدف از آن، بیش��تر پیدا ک��ردن اف��راد قدرتمند و ب��ا توان باالس��ت. در این مس��ابقه، 
ش��رکت کنندگان باید از چندین مانع بس��یار س��خت عبور کنند؛ برای مثال می توان به 
چاله های پر از گل والی و همچنین عبور از گذرگاه مملو از س��یم های برق اشاره کرد. در 
 ابتدا بیش از 9 هزار نفر این مس��ابقه را آغاز کردند، ولی تنها تعداد بسیار اندکی توانستند 

30 مرحله مختلف این مسابقه را به پایان ببرند و خودشان را به خط پایان برسانند.
 آمار نش��ان می دهد که از هر پنج نفر، تنها یکی به خط پایان می رسد. هر فرد برای ورود 
به این مسابقه باید مبلغی را نیز بپردازد. این مس��ابقه به طور معمول بیش از چهار ساعت 

به طول می انجامد.

آیا ما واقعاً انتظار دیگری داشتیم؟ بازی بعدی از سازنده »پرندگان خشمگین« با نام »الکس 
شگفت انگیز« یک روز پس از عرضه، با سرعتی باورنکردنی به باالی نمودار پرفروش ترین 
نرم افزارهای موبایل صعود کرده و به یک پدیده تاریخی نیز تبدیل شداست؛ زیرا این برنامه 
99 سنتی در صدر لیست استورهای 35 کشور جهان قرار گرفته و نسخه با کیفیت 2/99 

دالری نیز که مخصوص آی پد است، در 50 کشور دارای فروش بسیار باالیی بوده است.
البته این بازی زندگی خود را در خارج از دیوارهای اس��تودیوی رویو آغاز کرد و در س��ال 
2011 ش��رکت مذکور توانس��ت حقوق این بازی را خریداری کند و در گی��م پلی آن نیز 
تغییراتی ایجاد کرد و حاال به یک عنوان بزرگ تبدیل ش��ده است.  رویو به خوبی می داند 
که چه چیزی پتانسیل بزرگ شدن را داراس��ت. به نقل از فارنت، این شرکت فنالندی در 
حدود سه سال به طور کامل به توسعه عنوان »پرندگان خشمگین« پرداخت که راه خود را 
به تازگی به کنسول های بازی نیز گشوده و حتی فیلم سینمایی آن نیز توسط استودیوی 
فاکس قرن 20 تا مدتی دیگر اکران خواهد شد. به نظر می رس��د اگر اتفاق خاصی نیفتد، 

الکس شگفت انگیز هم راه پرندگان دوست داشتنی و البته خشمگین را خواهد پیمود.

رکوردشکنی الکس شگفت انگیز کثیف ترین مسابقه دنیا 

ده ها دوربین در خیابان 42 محله منهتن نیویورک 
باال رفته تا لحظه غروب آفتاب را ثبت کنند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

ما مرغ می خوریم... دست انداز
همان طور که اس��تحضار دارید  مجید 

قیمت م��رغ درکش��ور حتی به کافی
قیمت هش��ت هزار توم��ان هم 
رسیده است. جا دارد تا این خبر میمون را )مقصود مبارک و 
خوش یمن نیست ها، منظورم دقیقاً همان میمون است( به 
جمیع ماکیان اعم از مرغ و خروس، تبریک و تهنیت عرض 
نموده و برای آنها طول عمر با عزت در سایه گرانی روزافزون 
قیمت مرغ مسئلت نماییم. ضمنا حقیر خود را در غم جوجه 
زغالی خوران ظهر جمعه، بیماران در انتظار سوپ جوجه، 
جوجه سراهای اصفهان و حومه و گربه های شیفت شب سر 
کوچه ش��ریک می دانم و به این دس��ته از دوستان مراتب 
همدردی و اندراس عمیق خود را اظهار می نمایم. با توجه به 
این وضع و پاره کردن افسار توسط مرغ و ترکتازی به سوی 
اعال علیین، به نظر می رسد که تغییرهای شگرفی در انتظار 
گفتمان نسل بعدی ایرانیان خواهد بود، لذا توجه شما را به 

چند نمونه از مکالمات آینده مردم ایران جلب می کنم.

     دیروز فی فی از کابل اومد، خیلی بهشون خوش گذشته 
بود، می گفت پاساژهای 100 طبقه ساختن به چه قشنگی! 
توش هم کیپ تا کیپ جنس، کلی ه��م خرید کرده بود، 
یه کتلت برگردون برقی خریده بود که من عاشقش شدم. 
راستی!... گوشتو بیار نزدیک... چند تا دونه مرغم تونسته بود 
بیاره. قول داده یکیشو هم بده به من. اگه داد، شب جمعه 

درستش می کنم شما هم تشریف بیارین دور هم باشیم.
- نه به خدا، هم راضی به زحمتت نیستم میشی جون، هم 
این که من حوصله دردسر ندارم. اون هفته ای یک کوچه 
پایین تر از ما تو یکی از خونه ها مرغ پخته بودند، اون مرده که 

گفتم زیرشلوار راه راه از چین وارد می کنه...
- آره یادمه

- هیچی دیگه همسایه ها از بوش فهمیده بودن و خبر داده 
بودن،... ما یهو دیدم مأمورای سازمان مبارزه با قاچاق ماکیان 

ریختن توی کوچه، االنم بدبختا تو بازداشتن...
- نترس! فی فی می گفت باید یکم اسفند دود کنی یا یه پیاز 

بذاری رو آتیش که بوش معلوم نشه!
      بچه ها یادتونه دفعه قبل برات��ون قصه کباب کوبیده 

رو گفتم؟
- آره بابابزرگ، همون که گفتی یه غذای درازی بوده؟

- آره باباجون! خوب امروز می خوام قصه یه غذای دیگه رو 
براتون بگم. این یکی دیگه دراز نب��ود، گرد بود، یعنی گرد 
گرد هم نبود، یه شکل مخصوصی داشت که خیلی قشنگ 
بود. ی��ادت می یاد حاج خان��وم؟! دارم ب��رای بچه ها قصه 
مرغو تعریف می کنم! آره خالصه این غذا خیلی خوشمزه 
 بود، به خصوص من عاش��ق انعطافش بودم. هر چی ازش 
می خواستی نه نمی گفت! همه جوره باهات راه می یومد! یه 
عده باهاش سوپ درست می کردن، یه عده رو زغال کبابش 
می کردن، یه عده آب پزش می کردن و با پلو می خوردن...

- آقا جون! آقا جون! من سؤال دارم!
-بپرس بابا جون
- پلو یعنی چه؟

چهره

حجت االسالم قرائتی

تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد سیارک های واقع 
در ناحیه درونی منظومه شمسی، محتمل ترین منشأ بخش 
اعظم آب زمین هستند. این شواهد مهم، فرضیه های پیشین 
را مبنی بر این که منبع قس��مت اعظم آب سیاره ما خارج از 

منظومه شمسی است رد می کند.
طبق این تئوری ها، این منبع توس��ط ستاره های دنباله دار یا 
سیارک هایی که در آن س��وی مدار مشتری در هم آمیخته  و 
س��پس به درون منظومه شمسی منتقل ش��ده اند، به زمین 

تحویل داده شدند.
به گفته کونل الکساندر از مؤسسه کارنیج واشنگتن، تحقیقات 
جدید ش��واهد مهمی را پیرامون منش��أ مواد فرار در درون 

منظومه شمسی شامل زمین مطرح می کند.
این یافته ها همچنین اهمیت شایانی برای مدل های کنونی 
ش��کل گیری و تکامل س��یارات اش��یای کوچک تر واقع در 

منظومه شمسی دارد.
الکساندر و همکارانش نمونه  های 86 شهاب سنگ کندریتی 
را تحلیل کردند. تصور می شود این اشیا منشأ کلیدی عناصر 

فرار اولیه زمین از قبیل هیدروژن و نیتروژن باشند.
این تیم تحقیقاتی، فراوانی ایزوتوپ های مختلف هیدروژن، 
نیت��روژن و کرب��ن را در نمونه ه��ای مزبور ان��دازه گرفتند. 
ایزوتوپ ها نسخه های یک عنصر  هستند که تعداد مختلفی 

نوترون، در هسته  اتمی شان دارند.
میزان دتری��وم موج��ود در آب یخ زده اش��یای آس��مانی، 
دیدگاه های��ی را پیرامون اش��یای ش��کل گرفته در روزهای 
آغازین منظومه شمسی پیش روی دانش��مندان می گذارد. 
در حالت کلی اش��یایی که در فواصل دورتری از خورش��ید 
ش��کل گرفته اند، دارای ترکم ه��ای باالتر دتریوم هس��تند.

محتوای دتریوم 86 نمونه مطالعه شده که این تیم از رس ها 

)بقایای آب یخ زده ( گردآوری کرده بودند، حاکی از آن است 
که اشیای والد شهاب سنگ ها در فاصله نزدیک به خورشید 
و شاید در کمربند اصلی س��یارک های بین مشتری و مریخ، 

شکل گرفته اند.
در مقایسه، ستاره های دنباله دار، دارای نسبت های بزرگ تری 
از دتریوم هس��تند و دانش��مندان معتقدند ک��ه اکثر آنها در 
نواحی بسیار سرد بیرونی تر متولد شدند. به گفته آنها، به نظر 
می رسد ترکیب ایزوتوپی توده زمین بیشتر با شهاب سنگ ها 

همخوانی داشته باشد تا با ستاره های دنباله دار.
انواع مختلف کندریت وجود دارن��د و هیچ گروه منفردی به 
طور کامل به یکدیگر ش��باهت ندارند، بنابراین س��یاره ما به 
احتمال فراوان آب و سایر مواد فرار خود رااز تنوع سیارک های 
والد کندریتی به دست آورده است. نتایج این تحقیق در مجله 

Science انتشار یافت.

منشأ اصلی آب زمین کجاست؟
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