
 روحانی: تالش تعداد زنان مجرد 100 هزار نفر بیشتر از مردان 
می کنیم توزیع 
آب عادالنه باشد  

با باال رفتن سن ازدواج در دختران صورت گرفته است 
ایستگاه های کارت هوشمند
3 در  شهرستان های اصفهان 

پیگیری روند اجرایی بندر خشک 
توسط معاونت عمرانی 4 2

7

کنترل پزشکان زیرمیزی بگیر 
خواسته  جدی کمیسیون بهداشت

3
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زمان  مناسب برای خریدن 
خانه رسید

در ح��ال حاض��ر ش��رایط ب��ازار مس��کن ب��رای خرید 
مصرف کنندگان مناسب است و زمان خوبی برای خرید 
خانه اس��ت، اما برای سازندگان ش��رایط نرمال نیست و 
اوضاع هن��وز به ثبات نرس��یده، اما بازار رون��د آرامش را 
در پیش گرفته اس��ت. احمد توال  عض��و انجمن صنفی 

انبوه سازان استان اصفهان اظهار کرد:..

رییسی، سرپرست جدید
 ورزشگاه نقش جهان 

باهنر به شهر هنر 
 سفر می کند 

سرپرس��ت جدید ورزش��گاه نقش جهان دیروز با حضور 
مسؤوالن ورزش استان در محل این ورزشگاه معرفی شد.

رحمان رییس��ی، مع��اون س��ابق اداره ورزش و جوانان 
شهرستان فالورجان، به عنوان سرپرست جدید ورزشگاه 

نقش جهان انتخاب شد.
رییس��ی پیش از این دبیر هیات بولینگ و بیلیارد استان 
اصفهان و رییس کمیته مربیان هیات کش��تی اس��تان 
اصفهان بود. پیش از او، س��یامک برجوعی، سرپرس��تی 

ورزشگاه نقش جهان را بر عهده داشت.

محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسالمی به 
دعوت جامعه اسالمی مهندسان اصفهان پنجشنبه هفته 
جاری به این شهر سفر می کند. جلس��ه پرسش و پاسخ 
تبیین اعتدال گرایی عصر روز پنجشنبه با حضور محمدرضا 
باهنر و از سوی جامعه اسالمی مهندسان اصفهان برگزار 

می شود. این جلسه با ...

2
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بهارستان به هیج وجه به اصفهان 
الحاق نمی شود

فرماندار اصفهان گفت: بهارس��تان به هیج وجه به اصفهان الحاق نمی شود. 
فضل اهلل کفیل در جلسه شورای اداری شهرس��تان اصفهان با اشاره بر لزوم 
برگزاری هر سه ماه یک بار جلسه شورای اداری شهرستان برای ارایه گزارش 
دستگاه های مختلف، به مقوله اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: اقتصاد 

4مقاومتی یعنی رو پای خود ایستادن و این که آسیب پذیری...
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اداره کل روابط عمومي استانداري طی اطالعیه ای منتشرکرد

5

2

زاينده رود مساله اصلي 
مديريت استان است

س: مهر[
]عک

آیین های گل چینی و گالبگیری در قمصر

کمبود بودجه مانعی در راه 
آموزش تخصصی تئاتر استان
رییس انجمن تئاتر اصفهان گفت: در سال های گذشته بودجه کافی 
برای آموزش تخصص��ی تئاتر به اصفهان تعلق نگرفته اس��ت. احمد 
شاهین فر، با بیان این که اصفهان دسترسی چندانی به اساتید بزرگ 
هنرهای نمایش ندارد، اظه��ار کرد: افرادی که اصفهانی هس��تند و 

دکترای ادبیات نمایشی یا کارگردانی دارند، 
 آیین هاي گل چیني و گالبگیري در قمصر و س��ایر نقاط گلخیز کاشان هرسال 
از اوایل اردیبهشت ماه آغاز مي ش��ود و تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد. در این ایام، 

 بیشتر مناطق دارای گل محمدي و گالبگیري سنتي کاشان، پذیراي گردشگران
 بي شمار است. شهر قمصر در فاصله۳۰کیلومتري کاشان واقع شده است.

برخي اف��راد از س��ر بي اطالعي یا به ه��ر دلیل دیگ��ر اقدام 
به مصاحب��ه می کنند و مطالبی نادرس��ت ارای��ه می دهند. 
اداره کل رواب��ط عموم��ي اس��تانداري در اطالعی��ه ای 
در خصوص مواض��ع برخی چه��ره های حقوقی اس��تان در 
 رابطه ب��ا فعالیت اس��تانداری ب��رای حل مش��کل رودخانه

 زاینده رود تاکید کرد: تصویب طرح جامع احیاي حوضه آبریز 
زاینده رود و تشکیل شوراي هماهنگي مدیریت  این حوضه، 

از نتایج جلسات برگزار شده است.
متن کامل اطالعیه استانداری اصفهان: با وجود پیگیري هاي 
مکرر مدیریت استان در خصوص رودخانه زاینده رود و مساله 
کم آبي و حصول نتایج رضایت بخ��ش از جمله تصویب طرح 
۹ ماده اي در ش��وراي عالي آب، همچنان برخي افراد از س��ر 
بي اطالعي یا به هر دلیل دیگر اقدام به مصاحبه و ارایه مطالبي 

نادرست نموده و برخي رسانه ها نیز ...

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول  

 ش�رکت آب و فاض�الب اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد عملی�ات اجرای�ی ب�ه ش�رح زی�ر را از طری�ق مناقص�ه عمومی ب�ه پیمان�کاران 
واجد شرایط واگذار نماید .

تضمین )ریال (برآورد )ریال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

37/326/813/6481/163/900/000جاریانجام امور خدماتی ستاد مرکزی و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان93-1-56

825/639/78441/300/000جاریعملیات بهره برداری ،خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه خوانسار93-1-57

2/416/008/550116/500/000جاریعملیات بهره برداری ،خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه دهاقان93-1-58

3/201/453/732140/100/000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین شهر و میمه93-1-59

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1393/3/10 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ  1393/3/11 
دریافت اسناد:سایت اینترنتی 

www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.IETS.MPORG.IR : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1307 سه شنبه 30   اردیبهشت 1393 | 20  رجب  1435

2
رهبر معظم انقالب درگذشت مرحوم ِدِهشت را تسلیت گفتند

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم انق��اب اس��امی با ص��دور پیام��ی درگذش��ت روحانی با 
 اخ��اص و خدمتگ��زار، مرحوم حج��ت االس��ام و المس��لمین حاج ش��یخ رضا ِدِهش��ت را تس��لیت 

گفتند.
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اس��تاندار اصفهان با بیان این که مردم تجلی شعارهای خود 
را در دولت تدبیر و امید دیدند، گف��ت: مدیران اجرایی باید 
مبلغ شعارهای این دولت باشند و در این راستا حرکت کنند.

رسول زرگرپور در آیین تودیع و معارفه فرماندار کاشان اظهار 
کرد: سال گذشته سال حماس��ه اقتصادی و سیاسی بود که 
در 24 خرداد این سال حماس��ه سیاسی محقق شد و دولت 
تدبیر و امید با قاطعیت روی کار آمد و با اعتدال و عقانیت، 
کار کارشناسی، مردم ساالری دینی، مشارکت تام مردم در 
امور و توسعه سیاس��ت خارجی در پیشرفت و توسعه کشور 

قدم گذاشت. 
وی اعتدال، تخصص، کاردانی و تعامل را ش��اخصه هر مدیر 
در نظام مقدس جمهوری اسامی دانست و گفت: وضعیتی 
که در کاشان وجود دارد، در شان مردم شهید پرور این شهر 
نیست و باید دس��ت در دس��ت هم تاش کنیم و با مدنظر 
 قراردادن سیاس��ت های دولت به رشد و توسعه ای شایسته 

برسیم. 
در این آیین که در س��الن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان برگزار شد، ابوالفضل صدرائیه به عنوان فرماندار کاشان 

معرفی و از خدمات علیرضا جوادی قدردانی شد.
فرماندار جدید کاشان پیش از این مدیرعامل آب و فاضاب 

سیستان و بلوچستان بود.

باهنر به شهر هنر می آيد 
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسامی به دعوت جامعه 
اسامی مهندس��ان اصفهان پنجش��نبه هفته جاری به این شهر سفر 
می کند. جلسه پرسش و پاسخ تبیین اعتدال گرایی عصر روز پنجشنبه 
با حضور محمدرضا باهنر و از سوی جامعه اسامی مهندسان اصفهان 
برگزار می شود. این جلس��ه با هدف تبیین نسبت اعتدال با اصولگرایی 
همراه با برنامه پرس��ش و پاس��ش در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار 
می شود. ر این جلسه از ساعت 17:30 روز پنجشنبه در کتابخانه مرکزی 

اصفهان آغاز می شود.

مخالفت کمیسیون صنايع مجلس 
با کاهش تعرفه واردات خودرو

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس می گوید بیش��تر اعضای این 
کمیسیون با کاهش تعرفه واردات خودرو مخالف هستند. سید محمد 
بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با اشاره 
به تعیین تعرفه واردت خودرو در دولت، مجلس و شورای رقابت، گفت: 
بنده معتقدم که تعرفه واردات خودرو  باید به صورت منطقی و در شرایط 

متعارف تعیین شود. 
وی با بیان این که تعرفه واردات خودرو باید در وزارت صنعت تعیین شود، 
افزود: تا جایی که بنده اطاع دارم، تاکنون تصمیم نهایی در این زمینه 
گرفته نشده، ولی این تعرفه به زودی مشخص می شود. عضو کمیسیون 
صنایع مجلس در ادامه اظهار داشت: بیشتر صاحب نظران و کارشناسان 
نیز با کاهش تعرفه واردات خودرو مخالف  هس��تند. زیرا هرگونه تغییر 
در تعرفه ها و یا کاهش آن ، آس��یب های جدی بر پیکره تولید ملی وارد 
می کند که در تعیین تعرفه واردات خودور باید ب��ه این نکته کلیدی و 

حساس توجه جدی شود. 
بیاتیان خاطر نش��ان کرد: اگر تعرفه واردت خودرو در شرایط متعادل 
و به ص��ورت منطقی تعیین ش��ود، در آینده ش��اهد مش��کاتی برای 
تولیدکنندگان نخواهیم بود و صنعت خودروسازی کشور نیز روز به روز 

مسیر پیشرفت را طی می کند.

کنترل پزشکان زيرمیزی بگیر 
خواسته  جدی کمیسیون بهداشت 

رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با دستوراتی که رییس جمهور 
درباره تامین درآمد پزشکان و حقوق پزش��کان عمومی داد، قرار است 
زیرمیزی  ها نیز کنترل ش��ود و این مهم، خواس��ته جدی کمیس��یون 
بهداشت مجلس است. حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسامی، درباره پیگیری پزشکان زیرمیزی بگیر، 
گفت: یکی از خواسته های اصلی کمیسیون بهداشت و درمان، پیگیری 
موضوع پزشکان زیرمیزی بگیر است. رییس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس همچنین درباره وضعیت مناطق محرومی که پزشک ندارند نیز 
اظهار داش��ت: رییس جمهور و وزیر بهداش��ت می گویند منابعی برای 
فرستادن پزشکان به مناطق محروم در نظر گرفته اند. ما نیز امیدواریم 

این اتفاق بیفتد.

انهدام تیم تروريستی 
در آذربايجان غربی

با پیگیری های اطاعاتی س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل 
اطاعات اس��تان آذربایجان غربی، تیم تروریستی در شهرستان مهاباد 
شناسایی شد و سه نفر از اعضای آن دستگیر شدند. عوامل دستگیر شده 
این تیم تروریستی در 31 ش��هریور ماه 1389 به بمب گذاری در میان 
زنان و کودکانی که برای دیدن مراسم رژه نیروهای مسلح در شهرستان 
مهاباد به خیابان آمده بودند، اقدام کرده که بر اثر انفجار 12 نفر شهید و 
بیش از 40 نفر زخمی شده بودند. براساس اعترافات بازداشت شدگان، 
آموزش، تجهیز و تامین مالی این تیم تروریستی از سوی ایادی استکبار 

جهانی در منطقه و توسط گروهک تروریستی کومله انجام شده است.

 مجلس پشتیبان 
تیم مذاکره کننده است

 یک نماینده مجلس شورای اسامی تاکید کرد: مجلس پشتیبان تیم 
مذاکره کننده است. محمد اسماعیل نیا با اش��اره به سنگ اندازی های 
 آمریکا در اجرای توافق ژنو بیان کرد: ملت ایران اهل اس��تدالل است و 
هیچ گاه از حق خود نخواهد گذش��ت. نماینده مردم کاشمر در مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: اگر آمریکا به هر بهانه ای نخواهد به تعهدات 
خود در ژن��و پایبند باش��د، بافاصله ای��ران کار و پرونده هس��ته ای را 
با ش��دت و س��رعتی بیش��تر از گذش��ته ادامه خواهد داد. وی افزود: 
 امروز تمام ابرقدرت ه��ای دنیا به این نتیجه رس��یده اند که بدون ایران

 نمی توانند مشکات منطقه را حل کنند. 
اسماعیل نیا با بیان این که اگر ایران اسامی از اقتدار برخوردار نباشد، 
آمریکا و سایر قدرت ها هیچ گاه با ما کنار نخواهند آمد و همه نوع حمله را 
به ایران خواهند داشت، افزود: تعامل با دنیا باید هوشیارانه و با تدبیر باشد. 
این نماینده مجلس شورای اسامی در ادامه با بیان این که قرار نیست 
مجلس چوب الی چرخ دولت بگذارد، اظهار کرد: مجلس شورای اسامی 
پشتیبان دولت است و از تیم مذاکره کننده حمایت می کند. اسماعیل نیا 
با تاکید براین که مجلس شورای اسامی به شدت از تیم مذاکره کننده 
ایران حمایت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: اگر گاهی نقدی هم مطرح 
می شود، به دلیل پیشرفت و خیر و صاح است. نمایندگان مردم ذره ای 

از ارزش های انقاب اسامی دست بر نخواهند داشت.

غرب به دنبال ترويج بدحجابی 
در کشور

فرماندار ش��هرضا گفت: امروز یکی از راه هایی که غ��رب برای مبارزه با 
جمهوری اسامی در پیش گرفته، ترویج ابتذال و بی بند و باری در بین 

جوانان و ترویج بی حجابی در میان زنان و دختران ما است. 
س��ید رضا عقدایی در کمیته عف��اف و حجاب شهرس��تان اظهار کرد: 
دش��منان س��عی می کنند به هر نحو ممکن اصالت حجاب را به سمت 
پوچ گرایی و غیر واقع��ی بودن این رس��الت عظیم س��وق دهند که به 
 طور قطع در این باب مش��کات و نارس��ایی های متعدد گریبانگیر ما 

می شود. 
فرماندار ش��هرضا با اشاره به اش��تغال بانوان افزود: بخش مهم بدبختی 
انسان ها مربوط به بیکاری است. اگر زنان در منازل خود بتوانند کار تولید 

کنند، مطمئنا بسیاری از ناهنجاری ها حل می شود.
وی گفت: بی حجابی علل گوناگونی دارد، اما مهم ترین عاملی که در حال 
حاضر می توان برای دامن زدن به فرهنگ بدپوششی و بدحجابی به آن 

اشاره کرد، تاثیر مخرب شبکه های ماهواره ای بر جوانان است.

 جلسه هیات دولت به ریاس��ت حجت االسام والمسلمین 
حسن روحانی برگزار ش��د و اعضای دولت به بحث و تبادل 
نظر پیرامون مهم ترین مسیل کشور پرداختند. هیات دولت 
به منظور حفاظت از محیط زیس��ت دریایی و به دلیل تنوع 
و حجم باالی منابع آلوده کننده نفتی ناشی از فعالیت های 
کشتیرانی و سکوهای اکتشاف و اس��تخراج نفت به ویژه در 
منطقه خلیج فارس و دریایی عمان و اعمال حاکمیت موثر 
بر آب های تحت حاکمیت و نیز ض��رورت مقابله با آلودگی 
نفتی،  آیین نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل 

کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی را تصویب کرد.
گزارشی از اقدامات وزارت کشور درباره آسیب های اجتماعی 
ناشی از مواد مخدر در کشور و رویکرد جدید مبارزه با آن در 
ابتدای این جلس��ه ارایه ش��د. در این رویکرد نوین از طریق 
اجتماعی ک��ردن مبارزه با م��واد مخ��در و روانگردان ها به 
مقابله با این پدیده خطرناک پرداخته می ش��ود. به تصویب 
هیات وزیران، وزارت کش��ور موظف شد با همکاری تمامی 
دس��تگاه های اجرای��ی و از طریق اس��تانداری ، فرمانداری ، 
بخشداری، ش��هرداری  و دهیاری های استان های ساحلی و 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و سازمان های مردم 
نهاد، سواحل کش��ور را در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، 

ایمنی، امنیتی و عمرانی مدیریت و ساماندهی کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: با توجه به شرایط 
خاصی که در عرصه بین الملل کشور ما حاکم است، تبعیت 
محض و کامل از والی��ت فقیه، رمز اقت��دار نظام جمهوری 
اسامی اس��ت. آیت اهلل عبدالنبی نمازی در مراسم تودیع و 
معارفه معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان، تعامل و روحیه 
همکاری با شورای شهر شهرداری و نماینده مردم را از فرماندار 
جدید این شهرستان خواستار شد و اظهار کرد: اگر فرماندار 
با شهرداری، ش��ورای ش��هر و نماینده مردم این شهرستان 
هماهنگ باشد و وحدت رویه داشته باشد، یک مرکز قدرت را 
می توانند در شهر تشکیل دهند. وی حمایت و تقویت مدیران 
ادارات را خواستار شد و افزود: فرماندار به عنوان نماینده باید 
در راستای خدمت به مردم مدیریت کند. امام جمعه کاشان 
از استاندار اصفهان نیز خواست حمایت کامل و پشتیبانی از 
برنامه ها را با فرماندار جدید این شهرس��تان داشته باشند و 
این شهرس��تان دارالمومنین را به طور ویژه مد نظر و توجه 

قرار دهند.
وی تصریح کرد: تشکل ها و هیات های مذهبی نیز باید حمایت 
خود را از فرماندار شورای ش��هر و نماینده مردم در مجلس 
شورای اسامی این شهر دریغ نکنند.  مدیران استان باید از 
مدیران تابعه خود حمایت کنند و خواسته ها و نیازهای مدیران 

شهرستانی را تحقق بخشند.

به دنبال ادعای واهی برخی رسانه های غربی مبنی بر اقدام 
ایران به اعزام مهاجران افغان به سوریه، رییس مجلس سنای 
افغانستان انجام تحقیقات در این باره را خواستار شد. روزنامه  
افغانستانی »کاما« نوشت که فضل هادی مسلم یار از دولت 
افغانستان خواسته است تا ضمن انجام تحقیقات در این باره 
از ایران درباره این ادعا توضیح بخواه��د؛ در حالی که دفتر 
آیت اهلل محقق کابلی خبر منتشر ش��ده به نقل از دفتر وی 
مبنی بر تایید اعزام مهاجران افغان توس��ط سپاه به سوریه 

را تکذیب کرد.
در بیانیه دفتر آیت اهلل کابلی آمده است:

»ملت مسلمان و برادران و خواهران مهاجر ایدکم اهلل تعالی؛
در پی خبرمنتشره93/2/27 رادیو بی بی سی و رادیو آشنا 
به نقل از روزنامه ه��ای غربی مبنی بر ای��ن که رییس دفتر 
حضرت آیت اهلل العظم��ی محقق کابلی )مدظل��ه العالی( 
تایید کرده است که مهاجرین افغانی توسط سپاه پاسداران 
انقاب اسامی ایران به سوریه اعزام می شوند، بدین وسیله 
به اطاع می رس��اند ضمن تکذیب خبر فوق، انتصاب خبر 
کذب به دفتر معظم له را تقبیح می کنی��م. به نظر حضرت 
آیت اهلل العظمی محقق کابلی )مدظله العالی(، مذهبی جلوه 
دادن جنگ س��وریه ، به مصلحت امت اسامی و کشورهای 

منطقه نخواهد بود. 

هیات دولت نماینده ولی فقیهتودیع و معارفه همسایه

فرماندار جديد کاشان 
معرفی شد

ماموريت وزارت کشور 
برای سواحل

تبعیت محض از واليت 
فقیه، رمز اقتدار نظام 

بررسی ادعای اعزام 
مهاجران افغان به سوريه 
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برخي افراد از س��ر بي اطاعي یا به هر دلیل دیگ��ر اقدام به مصاحبه 
می کنند و مطالبی نادرست ارایه می دهند. اداره کل روابط عمومي 
اس��تانداري در اطاعی��ه ای در خصوص مواضع برخ��ی چهره های 
 حقوقی استان در رابطه با فعالیت استانداری برای حل مشکل رودخانه

 زاینده رود تاکی��د کرد: تصویب ط��رح جامع احی��اي حوضه آبریز 
زاینده رود و تشکیل شوراي هماهنگي مدیریت  این حوضه، از نتایج 

جلسات برگزار شده است.
متن کامل اطالعیه استانداری اصفهان:

با وجود پیگیري هاي مکرر مدیریت اس��تان در خص��وص رودخانه 
زاینده رود و مس��اله کم آبي و حصول نتایج رضای��ت بخش از جمله 
تصویب طرح 9 ماده اي در شوراي عالي آب، همچنان برخي افراد از سر 
بي اطاعي یا به هر دلیل دیگر اقدام به مصاحبه و ارایه مطالبي نادرست 
نموده و برخي رسانه ها نیز بدون بررسي مطالب و اطمینان از صحت آن 
اقدام به انتشار این مطالب با عنوان »زاینده رود همچنان فراموش شده 

دولت است« در تاریخ 1393/2/24 نموده اند.
در این خصوص اداره کل روابط عمومي استانداري اصفهان یادآوري 
مطالب منتشر شده توسط رس��انه هاي درون استاني و برون استاني 
طي ماه هاي اخیر را جه��ت کمک به قضاوت درس��ت خوانندگان، 

الزم مي داند.
چندي پیش روزنامه جمهوري اسامي نوشت: »حوضه زاینده رود با 
اجراي طرح جامع آب، احیا مي ش��ود«. این رسانه در تفصیل مطالب 
خود آورده است: »استاندار اصفهان با اش��اره به تصویب طرح جامع 
احیاي حوضه آبریز زاینده رود در 9 بند در ش��وراي عالي آب کشور 
گفت: ش��وراي عالي آب باالترین مرجع مدیریت آب کشور است که 
تصمیم گیري و هماهنگي هاي الزم را براي بهره برداري بهینه از آب در 
کشور برعهده دارد«در ادامه این مطلب آمده است: »رسول زرگرپور 
افزود: این ش��ورا که ریاس��ت آن را رییس جمهور و یا معاون اول وي 
برعهده دارد، متشکل از وزراي نیرو، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن 
و تجارت، رییس سازمان محیط زیست، دو نفر از خبرگان آب کشور و 
نماینده قوه مقننه است. استاندار اصفهان با اشاره به پشنهاد پنج بند 
طرح تصویب شده از سوي استانداري اصفهان، افزود: این پیشنهادها 
براساس تجربیات ده ساله من و همکارانم در وزارت نیرو به این شورا 
پیشنهاد شد.«مطالب منتشر در رسانه ها مؤید این موضوع است که 
پیشنهادهاي ارایه شده در سوم دي ماه در شوراي عالي آب کشور به 
ریاست معاون اول رییس جمهوري و با حضور استانداران استان هاي 

چهارمحال و بختیاري، اصفهان ، خوزستان و یزد مطرح شده و به گفته 
زرگرپور این پیشنهادها همراه با چهار بند دیگر به تصویب و امضاي 
شوراي عالي آب کشور رسیده است. الزم به یادآوري است که در مصوبه 
 شوراي عالي آب، مسایل مختلف آب در اس��تان ها و شهرستان هاي

 ذي ربط به صورت جامع در نظر گرفته شده و همه استان هایي که در 
حوضه آبریز زاینده رود قرار دارند، از اثرات مثبت این مصوبه بهره مند 
مي ش��وند. حال با توجه به این ک��ه همه مي دانند و مطلع هس��تند 
و مسؤوالن اس��تاني و کش��وري بارها بیان نموده اند که حل مشکل 
زاینده رود و مسایل آبي استان اصفهان یک شبه امکان پذیر نیست، 
باز ارایه و انتشار مطلبي با عنوان »زاینده رود همچنان فراموش شده 
دولت است« چندان درست نیست و به جز ایجاد تنش و بي اعتمادي 
نتیجه دیگري دربرنخواهد داشت. تشکیل جلسات کنترل کیفي آب 
زاینده رود و اشاره به این مطلب انتش��ار یافته مبني بر این که تا چند 
ماه آینده، کمیته حفاظت کیفی زاینده رود، تحت مسؤولیت مدیریت 
حوضه آبریز این رودخانه و با حضور استانداران دیگر استان ها برگزار 
و برای حفظ کیفیت آب این حوضه آبریز اقدامات مؤثر انجام مي شود، 
نیز نشانگر توجه مدیریت استان به خواس��ته مردم و مسایل حیاتي 

استان است.
خبرگزاري تسنیم هفته گذشته نوشت: »2۵0 میلیون متر مکعب از 
آب زاینده رود سهم اصفهان است « و در ادامه از قول استاندار اصفهان 
عنوان کرد: »طرح بهش��ت آباد شامل س��د و تونل است که سابقه ای 
12 ساله دارد و در زمان حضور بنده در وزارت نیرو به عنوان یک طرح 
کاما قانونی و مهندسی شده تصویب و اعتباری در ردیف بودجه کشور 
برای آن منظور شد.« ش��ایان ذکر است دعوت هاي مکرر مسؤوالن و 
مدیران کشوري مرتبط با مسایل محیط زیست و آب، از جمله معاون 
رییس جمهور و رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر 
نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسي آب و فاضاب کشور و غیره استدالل 
دیگري است که توجه ویژه مدیریت استان را به مساله آب نشان داده 
و به وضوح نمایانگر پیگیري جدي مشکات حوضه  زاینده رود است.

فارس منتش��ر کرد: » با س��فر وزیر نیرو به اصفهان صورت می گیرد؛ 
اجرای طرح جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود / اس��تاندار اصفهان 
گفت: با س��فر وزیر نیرو به اصفهان، اجرای طرح جامع احیای حوضه 
آبریز زاینده رود کلید خواهد خورد.« تعدادي از رس��انه هاي استان 
منتش��رکردند: »حمید رضا چیت چیان وزیر نیرو که به درخواست 
اس��تاندار اصفهان برای حل بحران آب اصفهان وارد اس��تان شد، در 

جلسه مدیریت بحران استان که با حضور نمایندگان صنف کشاورزان 
استان در استانداری اصفهان برگزار شد، به تبیین تصمیمات دولت، 
شورای هماهنگی حوضه زاینده رود و شورای عالی آب برای کشاورزان 

اقدام نمود.«
برخي رسانه هاي استان نیز در فاصله هاي زماني مختلف به انتشار ریز 
مصوبات ش��وراي عالي آب و نتایج جلسات تشکیل شده در خصوص 
زاینده رود با حضور مسؤوالن کشوري اقدام نمودند که براي مشاهده آن 

کافي است، آرشیو گذشته برخي از این رسانه را ورق بزنیم.
به عنوان مثال روزنامه اصفهان امروز صفحه اول خود را به انعکاس این 
خبر اختصاص داد و در تیتر یک خود این گونه نوش��ت: »آب رفته به 
زاینده رود بازمي گردد« و یا قدس آناین نوشت: »صدای ضربان قلب 

زاینده رود به گوش می رسد«
این پایگاه خبري در ادامه آورده است:»پس از این که به سمت استاندار 
اصفهان منصوب شدم با توجه به این که مطلع بودم یکی از اصلی ترین 
مطالبات مردم اصفهان جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود است، 
40 روز پس از عهده دار شدن این پست، طرح ۵ ماده ای را برای احیای 
رودخانه زاینده رود تهیه و ارایه دادم که این طرح در دهمین جلس��ه 

شورای عالی آب کشور مطرح شد و به تصویب رسید.
وی اظهارداش��ت: البته در جلس��ه ش��ورای عالی آب که به ریاست 
رییس جمهور، وزیر نیرو و با حضور استانداران اصفهان، چهارمحال 
و بختیاری، خوزستان و یزد برگزار شد، این طرح ۵ ماده ای به 9 ماده 
تغییر کرد. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به این که در خصوص مساله 
آب باید با ادبیات خاص خودش س��خن گفت، بیان داشت: در کشور 
ما تقسیمات سیاسی بر اساس حوضه آبریز نیس��ت؛ در حالی که در 
کشورهای دیگر این گونه عمل می شود. وی به تشریح مصوبه طرح 
جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود پرداخت و گفت: در بند نخست 
این طرح وزارت نیرو مکلف است نس��بت به تاسیس واحد مدیریت 
یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود اقدام کند؛ چرا که یکی از مشکات 
اساس��ی زاینده رود، تصمیم گیری  چندگانه بود. زرگرپور افزود: بند 
دوم بر تشکیل ش��ورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود با حضور 
اس��تانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و معاونین وزرای 
نیرو، جهاد کش��اورزی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اصناف 
کشاورزی تاکید شده است و وزارت نیرو مکلف شده ظرف مدت 3 ماه 

نسبت به تشکیل این شورا اقدام نماید.
وی ادامه داد: تعیین میزان حقابه ها، س��هم آبه ه��ا و صاحبان حق 
اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی 
توسط وزارت نیرو ظرف 3 ماه نیز بند سوم مصوبه طرح جامع احیای 
حوضه آبریز زاینده رود است و در بند چهارم این طرح نیز آمده است 
که بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود، تا پیش از تعیین تکلیف 
در این حوضه ممنوع است. استاندار اصفهان ساماندهی برداشت آب 
در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از هر 
گونه برداشت غیر مجاز را از موارد بند پنجم مصوبه مذکور اعام کرد 
و اظهارداشت: در بند ششم نیز آمده اس��ت باید ضمن فراهم کردن 
تسهیات الزم، تغییر شیوه های آبیاری توسط وزارت جهادکشاورزی 
در منطقه اجرایی شود. وی با اشاره به این که در بند هفتم مصوبه طرح 
جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود بر تاسیس صندوق تامین خسارت 
خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود تاکید شده است، گفت: بر اساس 
این بند، مصرف کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون 
کاهش سهم خود آب دریافت می کنند، باید خسارات کمبود آب سایر 

مصرف کنندگان حوضه را پرداخت کنند.
وی بیان داشت: بند 8 این مصوبه به وزارت نیرو دو ماه فرصت داده تا 
مطالعات تونل گاب را انجام و آن را به اجرا در آورد و در بند 9 نیز وزارت 
نیرو دو ماه فرصت دارد در رابطه با طرح انتقال آب بهشت آباد که صرفا 
به منظور تامین آب شرب طراحی شده اس��ت، بررسی های دقیق را 

انجام داد و ضمن ارزیابی زیست محیطی، طرح را به اجرا در آورد.«
رسانه اي دیگر نیز نوشت:  »استاندار اصفهان از تشکیل هیات ۵ نفره 
برای بررسی مشکات آبی شرق اصفهان خبر داد و گفت: این هیات 

درباره موارد مختلف این منطقه تصمیم گیری خواهد کرد.«

در ادامه این مطلب آمده است:
»وی با بیان این که اعتقاد من درباره حوضه آبریز زاینده رود تصویب 
یک مصوبه ملی بود، اظهار داشت: در حال حاضر این امر تحقق یافته 
و این مصوبه یکی از اسناد رسمی کشور محسوب می شود. استاندار 
اصفهان با تاکید بر این که این مصوبه سریع به آب تبدیل نخواهد شد، 
بیان داش��ت: مصوبات 9 گانه شورای عالی آب کش��ور درباره احیای 
حوضه آبریز زاینده رود، از س��وی معاون اول رییس جمهور و 9 وزیر 
کشور به امضا رسیده و می توان به اس��تناد آن حرکت کرد. استاندار 
 اصفهان در ادامه ی��ادآور ش��د: در ارتباط با مس��ایل کان رودخانه 
 زاینده رود، ط��رح جامع احیاي حوضه  آبریز زاینده رود در ش��وراي 
عالي آب به تصویب رس��یده اس��ت، ولي با توجه به این که این طرح 
بلند مدت است، در کوتاه مدت مش��کات تامین آب شرب استان را 

حل نخواهد کرد.
حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسي آب و فاضاب کشور نیز 
در این جلسه با بیان این که تامین آب شرب شهرها و روستاهاي استان 
اصفهان از دغدغه هاي وزارت نیرو است، گفت: حتي اگر زاینده رود نیز 
با مشکل کم آبي مواجه نشده بود، در تامین آب شرب استان اصفهان 

با مشکل رو به رو بودیم.«
دیگر رسانه ها نیز به انتشار مطالبي مشابه دست زدند که این مساله 

بیانگر نتایج جلسات تشکیل شده 
در خصوص زاینده رود اس��ت که 
برخاف اظهارات مطرح ش��ده در 
مصاحبه انتشار یافته در خبرگزاري 
ایمنا، پیگیري جدي این مساله را 

نشان مي دهد.
باید توجه داش��ت که ط��ي 7 ماه 
گذشته دو جلسه  ش��وراي عالي 
آب،  دو جلس��ه ي ش��وراي 
هماهنگي مدیری��ت حوضه  آبریز 
زاین��ده رود، یک جلس��ه  دولت و 
دو جلسه  سه جانبه وزراي کشور، 
نیرو و جهادکش��اورزي تش��کیل 
شده است. به عبارت دیگر تشکیل 
هرماه یک جلس��ه در سطح ملي 
در خص��وص زاین��ده رود، مؤید 

 اهتمام دول��ت تدبیر و امید به حل مش��کات رودخان��ه  زاینده رود 
است.

تذکر این نکته نیز خالي از لطف نیس��ت که پرداختن مس��ؤوالن به 
دریاچه ارومیه، امري عادي و طبیعي اس��ت و احیاي این دریاچه نیز 

همچون احیاي حوضه آبریز زاینده رود، حائز اهمیت است.
عاوه بر این یادآور مي شویم که هنوز تغییري در تصمیمات مسؤوالن 
 صورت نپذیرفته،  چنان که خبرگزاري خانه ملت امروز منتش��ر کرد: 
 » عضو ناظر مجلس در ش��ورای عال��ی آب، گفت: پ��روژه انتقال آب

  گاب 2 از س��وی وزی��ر نی��رو در ح��ال بررس��ی اس��ت و بع��د از 
کارشناسی های الزم در مورد این پروژه تصمیم گیری خواهد شد.« 

 در ادام��ه این مطلب ذکر ش��ده اس��ت: » محم��د تق��ی توکلی در
 گفت وگو ب��ا خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خان��ه ملت در خصوص 
اعتراض مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری به حفر تونل 
گاب 2 و تقاضای ابطال مجوز حفر این تونل از سوی شورای عالی آب، 
گفت: نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری معتقدند تونل گاب 2 
یک پروژه کارشناسی نشده و غیر قانونی است که باید متوقف شود که 
به اصرار این نمایندگان بررسی این موضوع از سوی وزیر نیرو به عنوان 

یکی از مصوبات شورای عالی آب در دستور کار شورا قرار گرفت.«
حال با توجه به مطالب عنوان شده و صدها مطلب منتشر شده دیگر 
در این خصوص که مؤید مطالب ذکر ش��ده اس��ت، قضاوت به عهده 
خوانندگان که آیا زاینده رود فراموش ش��ده و یا به عنوان یک مساله 
جدي و حساس توسط مدیر ارشد استان پیگیري مي شود و مورد توجه 

مسؤوالن کشوري ذي ربط قرار گرفته است.

طی اطالعیه ای منتشر شد

زاينده رود مساله اصلي مديريت استان است

پرداختن مسؤوالن 
به درياچه ارومیه، 

امري عادي و طبیعي 
است و احیاي اين 

درياچه نیز همچون 
احیاي حوضه آبريز 

زاينده رود، حائز 
اهمیت است



یادداشت

ایستگاه های کارت هوشمند 
در  شهرستان ها

مدی��رکل ثبت اح��وال اس��تان اصفهان گف��ت: صدور 
کارت هوش��مند ملی در ش��هر اصفهان از سال گذشته 
آغاز ش��ده و تمامی شهرس��تان های اصفه��ان از نیمه 
 خرداد دارای ایستگاه فعالس��ازی کارت هوشمند ملی

 می شوند.
 تورج حاجی رحیمیان اظهار کرد: در حال حاضر هر روز 
در یکی از شهرستان های اصفهان، ایستگاه فعال سازی 
کارت هوش��مند مل��ی با تجهی��زات کام��ل راه اندازی 
می ش��ود.وی با اش��اره به این که کارت هوش��مند ملی 
هم اکنون به گروه های خاصی داده می ش��ود، گفت: در 
این مرحله تنها برای متقاضیان 15 س��اله ای که کارت 
ملی برای نخس��تین بار برای آنها صادر می شود، کارت 
هوش��مند جایگزین آن ش��ده و همچنین برای کسانی 
که مشخصات سجلی آنان در اس��ناد هویتی شان به هر 
دلیلی تغییر یافته وکس��انی که کارت مل��ی خویش را 
گم کرده اند و تقاضای صدور کارت  المثنی دارند، صادر 
می ش��ود. مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان با بیان 
این که کارت های ملی هوش��مند دارای ضریب امنیتی 
بس��یار باالیی اس��ت، افزود: در این کارت ها با توجه به 
این که ش��خص پس از درخواس��تی که از مراکز دارد، 
اثر انگشت وی ثبت می شود و در همان محل نیز از وی 
عکس گرفته شده و پس از این که کارت وی صادر شد، 
بار دیگر با ثبت اثر انگشت و امضا، کارت ملی هوشمند 

به وی اعطا می شود.
 وی تصریح کرد: کارت های ملی هوشمند دارای تاثیرات 
فرهنگی مفیدی اس��ت و می تواند در آین��ده جایگزین 
بس��یاری از کارت ها مانن��د کارت پرس��نلی کارمندان 
نهادها و سازمان ها و کارت های دانشجویی باشد که در 
این راستا از مدیران نهادهای دولتی درخواست همکاری 
در این زمینه را دارم. حاجی رحیمیان در پاسخ به این که 
برای راه اندازی چنین پروژه به چقدر اعتبار و هزینه نیاز 
است، گفت: در حال حاضر برای راه اندازی هر ایستگاه با 
تجهیزات کامل و حرفه ای و بدون برآورد، نزدیک به 15 

میلیون تومان هزینه الزم است. 
وی بیان کرد: از آنجا که برای هر شهرستان نیاز به چند 
ایس��تگاه بود، برای دریافت این هزینه در کل اس��تان 
نزدیک به 2 الی 3 میلیارد تومان به صورت ایده آل هزینه 
الزم داشتیم، اما در حال حاضر در هر شهرستانی ایستگاه 
راه اندازی می شود و به این شکل نزدیک به 800 الی 700 
 میلیون تومان  برای اجرای این پروژه اعتبار پیش بینی 

می شود.
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بسته آموزش اصول سالمت روان به مردم تهیه شد
مشاور معاون وزیر بهداشت در امور س��امت روان و اعتیاد وزارت بهداشت از تهیه بسته آموزشی 
سامت روان با تاکید بر اختاالت خلقی به ویژه افسردگی خبر داد و گفت: این بسته عوامل خطر و 

عایم اولیه اختاالت روانی را در بر دارد.

3

تعداد پسران در بدو تولد بیش از دختران است  
مدیر کل فناوری، اطاعات و آمار جمعیتی س��ازمان ثبت احوال 
کشور در خصوص آمار تولد دختران نسبت به  پسران گفت: در حال 
حاضر شاخص نسبت جنسی در بدو تولد در کشور، به ازای هر 100 
دختر بین 105 تا 106 پسر اس��ت و در دنیا نیز این شاخص بین 
104 تا 107 متغیر است و بر همین اساس در کشورمان در بدو تولد، 
تعداد پسران بیش از دختران است. علی اکبر محزون تاکید کرد: 
هرچه سن افراد باالتر می رود، هرم سنی متقارن می شود؛ به طوری 
که در سال های بعد تعداد زنان و مردان برابری می کند، اما با توجه 
به این که ریسک مرگ و میر در سنین باال در مردان بیشتر است، بر 
همین اساس در سن باالتر از 50 تا 60 سال تفاوت های جنسیتی 
در بحث مرگ و میر به نوعی دیگر خود را نشان می دهد به طوری 
که مردان در این س��ن تعدادش��ان کمتر از زنان و از حالت برابری 

خارج می شود. در بدو تولد تعداد پسران بیشتر از دختران است. به 
مرور و تا سن 50 سالگی تعداد زنان و مردان مساوی است و بعد از 
50 سالگی به دلیل فعالیت و اشتغال مردان در کارهای پر خطر و 
سنگین و بیماری، مرگ و میر آنان بیشتر می شود و درنهایت بعد از 
60 سالگی هرم سنی به نفع زنان تغییر می کند و تعداد زنان مسن 
بیشتر از مردان می شود.این مقام مسؤول در سازمان ثبت احوال 
به آخرین آمار دختران و پسران در سن ازدواج اشاره کرد و گفت: 
برای مقایسه تعداد دختران و پسران در سن ازدواج یک اختاف 5 
ساله لحاظ و نسبت به مقایسه آن اقدام می شود. به گفته وی سه 
گروه سنی زنان 15 تا 19 سال با مردان 20 تا 24 سال، زنان 20 تا 
24 سال با مردان 25 تا 29 س��ال و در نهایت زنان 25 تا 29 سال 
با مردان 30 تا 34 س��ال ازدواج نکرده را با هم مقایسه می کنیم و 
 آمار ها نشان می دهد که تعداد زنان در گروه سنی 15 تا 19 سال

 2 میلیون و 559 هزار نفر، گروه س��نی 20 تا 24 سال یک میلیون و 
983 هزار نفر و در گروه س��نی 25 تا 29 سال نیز یک میلیون و 131 

هزار نفر هستند که مجموع آنها 5 میلیون و 670 نفر می شود.
تعداد زنان در س�ن ازدواج مجرد 100 ه�زار نفر بیش از 

مردان است
مدیر کل فن��اوری، اطاعات و آم��ار جمعیتی س��ازمان ثبت احوال 
کش��ور در مورد تعداد م��ردان ازدواج نک��رده نیز گف��ت: همچنین 
3 میلیون و 256 ه��زار نفر در گروه س��نی مردان 20 تا 24 س��ال ، 
یک میلی��ون و 753 هزار نفر در گروه س��نی مردان 25 تا 29 س��ال 
و 557 ه��زار نفر نیز در گروه س��نی م��ردان 30 تا 24 س��ال ازدواج 
 نک��رده اند ک��ه در مجموع تع��داد آنها 5 میلی��ون و 570 ه��زار نفر

  می ش��ود. مقایس��ه زن��ان و م��ردان مجرد در س��ن ازدواج نش��ان 
م��ی ده��د ک��ه تع��داد زن��ان 100 ه��زار نف��ر بی��ش از م��ردان 
اس��ت و برهمی��ن اس��اس کارشناس��ان معتقدن��د هرچ��ه س��ن 
 ازدواج باالت��ر رود، تع��داد دخت��ران مج��رد بی��ش از پس��ران 

می شود.
 به همی��ن دلیل جمعیت شناس��ان توصی��ه می کنند نبای��د اجازه 
دهی��م س��ن ازدواج در دخت��ران ب��اال رود ت��ا مش��کلی نی��ز برای 
ازدواج آن��ان ب��ه وج��ود نیاید. از س��وی دیگ��ر براس��اس آمارهای 
س��ازمان ثبت احوال چنانچه بخواهیم دو گروه س��نی م��ردان 25 
ت��ا 29 و زن��ان 20 ت��ا 24 س��ال را ب��ا هم مقایس��ه کنی��م متوجه 
می ش��ویم که در ای��ن گ��روه، تع��داد دخت��ران 229 ه��زار نفر از 
 مردان بیشتر اس��ت و در گروه س��نی زنان 25 تا 29 س��ال و مردان

 30 تا 35 س��ال نیز 572 هزار دخت��ر ازدواج نکرده بیش از پس��ران 
است که این افزایش تایید کننده نظر کارشناسان است که با افزایش 
سن تعدادشان بیشتر شده است، اما در گروه دختران 15 تا 19 ساله 
 وپسران 20 تا 24 ساله که البته ازدواج های کمتری در این سنین انجام 
می شود، وضعیت آماری به گونه دیگری اس��ت؛ به طوری که در این 
گروه تعداد مردان 697 هزار نفر بیش��تر از زنان ش��ده اس��ت که این 
خود می تواند اتفاق خوبی باشد؛ به ش��رطی که ازدواج در سن پایین 
در جامعه از س��وی کارشناسان و مس��ؤوالن ترویج داده شود و مورد 
اس��تقبال جوانان قرار گیرد. آمارهایی که تا کنون ارایه شد با در نظر 
گرفتن تفاوت سنی 5 ساله موجود در ازدواج های دختران با پسران 
بود و با توجه به نظر کارشناس��ان مبنی بر ازدواج گروه های همسن 
 برای رفع مشکل ازدواج دختران در سن ازدواج به دلیل کمبود پسر،

مقایس��ه  ه��م  ب��ا  نی��ز  را  همس��ن  س��نی  ه��ای  گ��روه    
ک��رده ای��م. در گ��روه همس��ن دخت��ران و پس��ران آم��اده ازدواج 
 25 ت��ا 29 س��اله، تع��داد پس��ران بیش��تر از دخت��ران ش��ده 

است.

با باال رفتن سن ازدواج در دختران

تعداد زنان مجرد در سن ازدواج 100 هزار نفر بیشتر از مردان 

یادداشت

 اجرای فعالیت های عمرانی
 در ۸0 درصد امامزاده های استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در حال حاضر در 
80 درصد از امامزاده ها و بقاع متبرکه اس��تان فعالیت های عمرانی 
صورت می گیرد که این پروژه ها به همت ادارات اوقاف و با همیاری 
همیش��گی مردم انجام می ش��ود. حجت االس��ام رض��ا صادقی در 
آیین معارفه رییس جدی��د اداره اوقاف و ام��ور خیریه گلپایگان که 
در امامزاده 17 تن این شهرستان برگزار ش��د، اظهار کرد: اداره کل 
 اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان، مدیریت 817 بقعه متبرکه و

  12 هزار و 500 موقوفه را برعه��ده دارد. وی افزود: همچنین حدود 
43 هزار رقبه در اس��تان وجود دارد که از این تع��داد 35 هزار رقبه 
منفعتی و 8 هزار رقبه انتفاعی هستند که از این 8 هزار رقبه انتفاعی 

نیز تعداد 4 هزار و 500 عدد آن مسجد و 900 باب حسینیه است.

فاز دوم تله کابین صفه ۵0 ساعت 
بدون سرنشین حرکت می کند

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع هاي س��یاحتي ورزشي سپاهان 
 وابس��ته به ش��هرداري اصفهان با اش��اره به این که نصب و مونتاژ 8

 تله کابین بر روی مسیر فاز دوم تله کابین صفه در حال انجام است، 
اظهار داش��ت: پس از این که کابین ها برروی کابل سوار شد در این 
مرحله تله کابین باید حدود 50 ساعت بدون مسافر و با کیسه های 
ش��ن به وزن 500 کیلوگرم بر روی خط کار کند. پی��ام جوادیان با 
 بیان این مطلب گفت: فاز دوم تله کابین صفه حدفاصل گردنه باد و 

قلعه شاه دژ ، راه اندازی شده است. 

اختصاص 30 میلیارد تومان برای 
احداث کارخانه ریجکت سوز 

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان گفت: در 
بودجه س��ال جاری ش��هرداری اصفهان، 30 میلی��ارد تومان برای 
پروژه اح��داث کارخان��ه ریجکت س��وز و زباله س��وز در اصفهان در 
 نظر گرفته شده اس��ت. تیمور باجول با اش��اره به یکی از پروژه های 
زیست محیطی ش��هرداری اصفهان اظهار کرد: احداث و راه اندازی 
کارخانه ریجکت سوز و زباله س��وز یکی از مهم ترین و شاخص ترین 
پروژه های زیست محیطی ش��هرداری محسوب می شود. وی با بیان 
این که در حال حاضر مقدمات اجرای این پروژه در کان شهر اصفهان 
در حال فراهم ش��دن اس��ت، اضافه کرد: خدمات شهری شهرداری 
اصفهان، مقدمات مورد نیاز را برای برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار 
برای اجرای پروژه احداث و راه اندازی کارخانه ریجکت سوز و زباله سوز 
در اصفه��ان فراهم می کند. مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند 
ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: در بودجه س��ال جاری شهرداری 
اصفهان 30 میلیارد تومان برای پروژه احداث کارخانه ریجکت سوز و 

زباله سوز در اصفهان در نظر گرفته شده است.

خدمات دندانپزشکی کودکان تحت 
پوشش بیمه پایه قرار گرفت

از این به بعد خدمات دندانپزشکی کودکان زیر 12 سال، زیر پوشش 
بیمه پایه ای قرار می گیرد. علی ربیعی عن��وان کرد: با توجه به این 
که دندان های دایمی از سن 6 س��الگی رویش یافته وتا 12 سالگی 
کامل می شوند، پوشش خدمات دندانپزش��کی مورد نیاز این گروه 
تاثیر بسزایی در پیشگیری از پوس��یدگی و مشکات دندانپزشکی 
سنین باالتر خواهد داشت. وی افزود: در این بسته به سیاست های 
پیش��گیرانه توجه ویژه ای ش��ده اس��ت. از جمله آموزش بهداشت، 
فلورایدتراپی، فیشورس��یلنت، ترمیم، جرمگیری و بروس��اژ، تحت 
پوش��ش قرار گرفته اند. ربیع��ی ادامه داد: قطعا اجرایی ش��دن این 
طرح ملی، نیاز به همکاری همه دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت، 
وزارت آموزش و پرورش، سازمان های بیمه گر و صدا وسیما خواهد 
داشت. وی  همچنین گفت: در روزهای آتی دبیرخانه شورای عالی 
بیمه، دستورالعمل اجرایی این طرح را به کلیه مراجع ذی ربط اباغ 

خواهدکرد.

سونوگرافی سه بعدی برای جنین 
مضر است

از استفاده بی رویه از سونوگرافی س��ه بعدی برای مشاهده جنین به 
دلیل نیاز به م�دت زم�ان ط�والن�ی و در نتیج�ه اف�زایش حرارت و 
دمای باال خودداری شود. دکتر محبوبه کاجی متخصص رادیولوژی 
و سونوگرافی با اشاره به این که برخاف باور بسیاری از مردم مبنی بر 
این که اشعه سونوگرافی ضرری برای بدن انسان ندارد، اظهار داشت: 
خیلی از افراد به ویژه خانم های باردار هنگام مراجعه برای سونوگرافی 
فکر می کنند که اشعه آن برای بدن ضرر دارد؛ در حالی که این طور 
نیست و اش��عه س��ونوگرافی حتی برای جنین مشکل ساز نخواهد 
بود. وی کاربرد س��ونوگرافی را در اندام های ش��کم، رحم، تخمدان، 
پروستات، سینه و تیرویید عنوان کرد و گفت: از میان آنها سونوگرافی 

سینه، شایع ترین و کاربردی ترین مورد است.

دستگیری عامالن دستبرد به اموال 
داخل خودروهای شهر اصفهان

دو سارق حرفه ای که اموال داخل خودروهای پارک شده مردم را در 
شهر اصفهان مورد دستبرد قرار می دادند، با 63 فقره سرقت دستگیر 
شدند.  سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های 
متعدد داخل خودرو در جنوب ش��هر اصفهان، موضوع شناسایی و 
دستگیری سارقان به صورت ویژه در دس��تور کار کارآگاهان پایگاه 
جنوب پلیس آگاهی اس��تان قرار گرفت. وی تصریح کرد: با بررسی 
سرقت های صورت گرفته و نحوه چگونگی آن، مشخص شد سارقان 
مورد نظر به ش��یوه کاما حرفه ای اقدام به سرقت خودروهای پارک 
شده در شهر می زنند و سوژه مورد دس��تبرد خود را بیشتر در نقاط 
خلوت و کور انتخاب می کنند. رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با 
بیان این که با پیگیری و تاش بی وقفه کاراگاهان پلیس آگاهی نهایتا 
این افراد طی عملیاتی دس��تگیر ش��دند،تصریح کرد: در تحقیقات 
صورت گرفته، متهمان که س��رقت های متعددی از داخل خودرو را 

مرتکب شده بودند، به جرایم خود اعتراف کردند.
سرهنگ خس��روی افزود: پلیس آگاهی اس��تان اصفهان مصمم به 
مبارزه قاطع ب��ا عامان اخ��ال در امنیت و آرامش ش��هروندان به 
خصوص سارقان وسایل نقلیه اس��ت و مجال فعالیت مجرمانه را به 

آنها نخواهد داد.

اخبار کوتاه
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دبیر اجرایی همایش ملی سنجش علم در اصفهان:

نخستین همایش ملی سنجش علم برگزار می شود
مدیرکل پزشکی قانونی استان: 

60 درصد تصادفات منجر به فوت، در روز اتفاق افتاده است

دبیر اجرایی همایش ملی سنجش علم گفت: نخستین همایش ملی 
سنجش علم در اصفهان 31 اردیبهشت و 1 خرداد در تاالر پیامبر 

اعظم دانشگاه اصفهان برگزار می شود. مظفر چشمه سهرابی اظهار 
کرد: همایش سنجش علم، ارزش��یابی و آسیب شناسی به دنبال 
بررسی 2 مفهوم کلیدی در علم است. وی با بیان این که مدت های 
طوالنی در کشور در حوزه های مختلف علمی فعالیت هایی صورت 
گرفته، افزود: این همایش می خواهد در مرحله نخست به ارزشیابی 
آنچه در کشور تولید شده، بپردازد و بررسی کند که آیا این تولیدات 
در راستای سیاست های کان کشور، برنامه پنجم توسعه و رشد 
کشور بوده یا خیر. وی گفت: سوالی که وجود دارد این است که آیا 
مجموعه آمارهایی که از رشد و توسعه علمی کشور اعام می شود 
که به طور عمده ناظر بر تعداد مقاالت علمی منتش��ر شده است، 
وضعیت واقعی رشد و توسعه کشور را نشان می دهد؟ در این همایش 

می خواهیم به پاسخ به این پرسش بپردازیم.
مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان گفت: 60 درصد از 
تصادفات منجر به فوت در فرودین ماه جاری، در روز رخ داده و 

بیشتر قربانیان مرگ تصادفات، افراد متاهل بوده اند. 
علی سلیمانی با بیان این که بیش از 50 درصد متوفیان حوادث 
رانندگی در محل حادثه کش��ته می ش��وند، اظه��ار کرد: در 
فروردین ماه جاری محل فوت 53/5 درص��د از افراد در محل 
حادثه، 2/5 درصد حین انتقال به بیمارستان و 43/4 درصد از 

افراد در بیمارستان بوده است. 
وی افزود: وقوع 60 درصد تصادفات منجر به فوت در روز 27/6 
درصد، در ش��ب9/7 درصد و زمان وقوع تص��ادف2/6 درصد 
نامعلوم بوده اس��ت. مدیرکل پزش��کی قانونی استان اصفهان 
تصریح کرد:64/9 درصد افراد فوت ش��ده در تصادفات متاهل 
33/8 درص��د مجرد و وضعیت تاهل 1/3درص��د نامعلوم بوده 

است. 

معاون امور مشموالن و معافیت های سازمان وظیفه عمومی 
جزییات خرید خدمت سربازی و تردد مشموالن ایرانی مقیم 
خارج کشور را تشریح کرد. س��رهنگ حجت اهلل واعظي نژاد 
گفت: رییس س��ازمان وظیفه عمومي ناج��ا ضمن حضور در 
مرکز رس��یدگي به امور ایرانیان واقع در ساختمان دبیرخانه 
شوراي عالي، پاسخگوي مستقیم سواالت و مشکات مطرح 

شده از سوي مشموالن مقیم خارج از کش��ور بود. بیشترین 
موضوعات مطرح شده از س��وي مشموالن، در خصوص تردد 
به داخل کش��ور، معافیت خرید خدمت و معافیت تحصیلي 
و بیشترین تماس ها از کش��ورهاي کانادا، آمریکا، انگلیس و 
آلمان بود. این درحالي اس��ت که این اقدام س��ازمان وظیفه 
عمومي ناجا، خرس��ندي و رضایت هموطنان ما در خارج از 
کش��ور را به دنبال داش��ت. وی در خصوص آخرین وضعیت 
اجراي معافیت خرید خدمت مشموالن خارج از کشور گفت: 
براساس مصوبه ستاد کل نیروهاي مسلح از سال 82 تا پایان 
مرداد 92 این معافیت به اجرا درآمد، اما اجراي آن از ابتدای 
شهریور ماه سال گذشته متوقف و تسهیات تردد مشموالن 
خارج از کش��ور جایگزین این معافیت ش��د. وي در تش��ریح 
معافیت خرید خدمت گفت: کس��اني که قبل از س��ال 82 از 
کشور خارج شده و 2 سال اقامت از سن 13 سالگي در خارج 
از کشور داشته باش��ند، با پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان از 
خدمت معاف مي شدند. کساني که 3 سال اقامت پیوسته در 
خارج از کشور داشته باشند، در هرسال دو نوبت و در مجموع 

3 ماه مي توانند به داخل کشور تردد کنند. 

مدی��رکل ن��ام نویس��ی و حس��اب های انف��رادی س��ازمان 
تامین اجتماع��ی، از راه ان��دازی س��امانه متمرک��ز خدمات 
 دفترچه درمانی در شعب تامین اجتماعی سراسر کشور خبر

 داد.
سعید حسینی با اعام این خبر گفت: به منظور ارایه خدمات 
جامع و فراگیر به جامعه تحت پوشش و در راستای ایجاد شعبه 

ملی و تحقق تامین اجتماعی الکترونیک با رویکرد تسهیل و 
تسریع در ارایه خدمات به بیمه ش��دگان و مستمری بگیران، 
سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی عملیاتی و راه اندازی 

شد.
وی اف��زود: از ویژگی های این س��امانه، ام��کان ارایه هر نوع 
خدمات دفترچه درمانی فارغ از ش��عبه محل بیمه پردازی و 
یا مس��تمری بگیری و همچنین خارج از محدوده جغرافیایی 

شعب به بیمه شدگان است.
حس��ینی ادامه داد: از ابتدای خردادماه س��ال جاری تمامی 
بیمه شدگان و مس��تمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی 
می توانن��د ب��ه اختی��ار و انتخاب خ��ود به هریک از ش��عب 
سراس��ر کش��ور که نزدیک به محل س��کونت و یا اش��تغال 
 آنه��ا اس��ت، ب��رای دریاف��ت خدم��ات بیم��ه ای مراجع��ه

 کنند.
مدیرکل امور نام نویس��ی و حس��اب های انفرادی س��ازمان 
تامین اجتماعی اظهار داشت: سامانه متمرکز خدمات دفترچه 
درمانی از ابتدای تیرماه س��ال 93 در تمامی کارگزاری های 

رسمی سازمان نیز فعال خواهد بود.

مرحله استانی جشنواره جابربن حیان )پروژه های علمی دانش آموزان مقطع ابتدایی( 
با حضور 293 دانش آموز مقطع ابتدایی استان و با ارایه 148 طرح برگزیده در اصفهان 

برگزار شد.
با ه��دف نهادینه ک��ردن امر پژوه��ش در دان��ش آموزان مقط��ع ابتدای��ی، مرحله 
اس��تانی جش��نواره جابربن حیان )پروژه های علمی دانش آم��وزان مقطع ابتدایی( 
در س��ال تحصیل��ی 93- 92 ب��ا حض��ور 293 دان��ش آم��وز پژوهش��گر ابتدای��ی 

 و ب��ا ارایه 148 ط��رح برگزیده در اردوگاه ش��هید بهش��تی ش��هر ابریش��م اصفهان 
برگزار شد. 

 بر اس��اس این گزارش، در س��ال تحصیلی جاری، تعداد 135 هزار دانش آموز با ارایه
  62 ه��زار ط��رح در قالب ه��ای طراحی و س��اخت، م��دل و آزمایش در جش��نواره 

جابربن حیان ثبت نام کردند. 
گفتنی اس��ت پس از برگزاری مرحل��ه اول جش��نواره جابربن حیان ک��ه به صورت 

برگزاری نمایشگاه آموزش��گاهی در یک هزار و 527 مدرس��ه برگزار شد، طرح های 
 برتر به مناطق ارسال ش��ده و مرحله دوم جابربن حیان در 40 منطقه و ناحیه استان 

برگزار شد. 
الزم به ذکر اس��ت، جش��نواره جابربن حیان )پروژه های علمی دان��ش آموزان دوره 
ابتدایی( از سال تحصیلی 89- 88 باهدف نهادینه کردن امر پژوهش در دانش آموزان 

مقطع ابتدایی آغاز به کار کرد.

معاون امور مشموالن و معافیتهای سازمان وظیفه عمومی:

نحوه خرید خدمت سربازی برای ایرانیان مقیم خارج

مرحله استانی جشنواره جابربن حیان در اصفهان برگزار شد

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی:

راه اندازی سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی

بررسی های آماری سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد دختران جوان در سن ازدواج بیشتر  گروه 
از پسران آماده ازدواج است. این درحالی است که بیشترین اختالف آماری مربوط به رده سنی زنان جامعه

2۵ تا 29 سال با مردان 30 تا 34 سال است که در این گروه دختران ۵72 هزار نفر بیشتر از پسران 
هستند. چند سالی است که تعادل جمعیتي جوانان در سن ازدواج به هم ریخته؛ به طوری که تعداد دختران در سن ازدواج 
که در گذشته کمتر از پس�ران بود، یکباره تغییر کرد و این بار تعداد دختران بیشتر از  پسران شده است و همین باعث 
شده که نگرانی هایی برای ازدواج دختران در جامعه ایجاد شود. هنگامی که موضوع بیشتر بودن تعداد دختران در سن 
ازدواج شنیده می شود، مردم تصور می کنند که حتما تعداد دختران متولد شده بیشتر از پسران شده است؛ درحالی 

که در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها شاخص نسبت جنسیتی در بدو تولد به ازای هر 100 دختر 106 پسر است.



اخبار کوتاهيادداشت

بهره گیری از آب غیرشرب در اجرای 
پروژه های عمرانی

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت : در فصل 
تابس��تان اجرای پروژه های عمرانی آب و فاضالب با استفاده از آب 

غیرشرب انجام گیرد.
هاشم امینی در جمع مدیران ادارات آب و فاضالب استان اظهار کرد: 
با توجه به این که در فصل تابستان با افزایش دما نیاز آبی مشترکین 
 هم افزایش می یاب��د، بنابراین به منظور تامین آب ش��رب ، اجرای 
پروژه های عمرانی و ساخت و ساز با استفاده از آب چاه های غیرشرب 

صورت گیرد.
وی افزود: درنظرگرفته ش��ده ک��ه آب مورد نیاز پ��روژه ها از طریق 

تانکرها تامین شود.
وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه تامی��ن آب ش��رب پای��دار مش��ترکین در 
فصل تابس��تان یک��ی از اولویت های ش��رکت اس��ت، اف��زود: حفر 
70 حلقه چاه آب در س��طح اس��تان با س��رعت در حال اجراست و 
پیش بینی می ش��ود تعداد قاب��ل توجهی از این چاه ه��ا حداکثر تا 
15 خردادماه در م��دار بهره برداری ق��رار گیرد. این ام��ر به لحاظ 
 تامین پای��دار آب ش��رب در فص��ل تابس��تان در دس��تور کار قرار

 گرفت.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان ب��ه ترویج 
مصرف بهین��ه آب میان اقش��ار مختل��ف جامعه تاکی��د و تصریح 
ک��رد: تروی��ج مص��رف بهین��ه آب ب��ا به��ره گی��ری از روش های 
گوناگ��ون تبلیغات��ی در دس��تور کار آبف��ای اس��تان اصفه��ان 
 ق��رار گرفت��ه و در فص��ل تابس��تان ای��ن مهم ب��ا جدی��ت دنبال

 می شود.

بانک تجارت آماده همکاری با فعاالن 
اقتصادی در تقسیط مطالبات معوق 

مدیر ش��عب بانک تجارت اس��تان اصفهان گفت: این بانک آمادگی 
کام��ل دارد با اس��تناد به بن��د 11 بودجه 1۳۹۳ و بخش��نامه های 
 داخل��ی ب��ه تقس��یط مطالبات مع��وق فع��االن اقتص��ادی کمک 

کند.
سلیمان توکلی در نشست مشترک کمیسیون های صنعت و معدن 
و تامین مالی اتاق با مسؤوالن بانک تجارت استان، افزود: حرکت رو 
به رشد صنعت و تولید، منجر به افزایش اشتغال و در نهایت آرامش و 
امنیت جامعه می شود و بانک ها باید در این زمینه همکاری نزدیکی 
با فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش تولید داشته باشند. وی با اشاره 
به فشار س��نگین دولت قبل بر روی بانک ها مبنی بر پرداخت های 
دستوری گفت: این موضوع س��بب افزایش میزان مطالبات بانک ها 

شد. 
مدیر ش��عب بانک تجارت اس��تان اصفهان تاکید کرد: نخس��تین و 

بهترین راه حل مشکل مطالبات معوق بانک ها، مذاکره است. 
وی خاطرنشان کرد: در بخش گش��ایش اعتبارات داخلی و خارجی 
بانک تجارت با کش��ورهای س��وییس و ژاپن امکان مبادالت ارزی 

فراهم شده است. 
رییس کمیس��یون صنع��ت و معدن ات��اق اصفهان در این جلس��ه 
با بی��ان مش��کالت فع��االن اقتص��ادی ب��ا بانک ه��ای عام��ل به 
خصوص در ح��وزه معوقات بانکی، یادآور ش��د: فع��االن اقتصادی 
 با بان��ک ها رابط��ه دو طرفه دارند و نبای��د این ارتباط ب��رد و باخت

 داشته باش��د. مصطفی رناس��ی فعاالن اقتصادی، بانک ها و تامین 
اجتماعی را مانند سه ضلع مثلث توصیف کرد و گفت: این سه ضلع 

در کنار هم یک مثلث را تشکیل می دهند. 

وزير صنعت دستور افزايش قیمت 
خودرو را صادر نکرده است

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو با تاکید بر این که قرار است 
ش��ورای رقابت، فرمول قیمت گذاری خ��ودرو را تعیین کند، گفت: 
وزیر صنعت، معدن و تجارت دس��توری برای افزایش قیمت خودرو 
نداشته است. ساسان قربانی در خصوص اعالم خبر موافقت شورای 
رقابت با افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت انواع خودرو گفت: در جلسه 
اخیر شورای سیاست گذاری خودرو، بحثی مبنی بر افزایش قیمت 
خودرو صورت نگرفته و وزیر صنعت، معدن و تجارت دس��توری در 
این رابطه نداشته است. سخنگوی ش��ورای سیاست گذاری خودرو 
افزود: در جلسات گذش��ته شورای سیاس��ت گذاری خودرو قرار بر 
این شد که هرگونه تغییر در قیمت خودرو، منوط به مشخص شدن 
ابعاد آزادسازی قیمت خودرو باشد؛ البته قرار شد که شورای رقابت 
فرمول قیمت گذاری خودرو را تعریف کند و این ش��ورا این کار را تا 
 زمانی که اس��اس قیمت گذاری برای خودرو مش��خص نشده باشد، 
ادامه ده��د. وی تصری��ح کرد: برخ��ی معتقدند که قیم��ت خودرو 
در بازار باید آزاد س��ازی ش��ود و قیمت در بازار در فض��ای رقابتی و 
متعادل تعیین ش��ود و برخی دیگر نیز بر خالف ای��ن ایده معتقدند 
 که این امر ب��ازار را تحری��ک می کن��د و منجر ب��ه افزایش قیمت

 می شود.گفتنی است برخی رسانه ها روز گذشته از افزایش قیمت 
5 تا 20 درص��دی انواع خودرو خب��رداده بودند که ای��ن موضوع از 
س��وی هیچ از یک از مقامات رسمی تایید نشده اس��ت؛ ضمن این 
که محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت نیز در هفته گذشته، خبر از 
مخالف شدید دولت با افزایش قیمت خودرو داده و اعالم کرده بود که 
از محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده 

تا نظارت بیشتری بر بازار خودرو داشته باشد.

ارزآوری 23 هزار دالری صادرات 
فرش دستباف

 مدی��رکل گم��رک اصفه��ان گف��ت: از ابت��دای امس��ال تاکن��ون
 ۴01 کیلوگرم فرش دس��تباف ب��ه ارزش بیش از 2۳ ه��زار دالر از 
این استان صادر شده است. اس��داهلل احمدی ونهری با اشاره به این 
 مطلب، اظهار داشت: امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته
  270 کیلوگ��رم ف��رش دس��تباف از اس��تان اصفهان صادر ش��ده

 است.
مدیرکل گم��رک اصفهان تصریح ک��رد: کانادا، ژاپن و کش��ورهای 
حوزه خلیج  فارس عمده مشتریان فرش دس��تباف استان اصفهان 
هس��تند.گفتنی اس��ت هم اکنون حدود ۴۸0هزار بافنده فرش در 
شهرستان های نایین، کاشان، اصفهان، ش��هرضا و نجف آباد ساالنه 

700هزار مترمربع فرش می بافند.
لچک و ترنج، طرح افشان شاه عباسی، قالیچه درختی، ماهی درهم، 
نقشه میر، سروی و شکارگاه، از مهم ترین طرح ها و نقشه های فرش 

دستباف استان اصفهان است.

فعالیت سامانه اظهار 
از راه دور گمرکات 

بی نیاز شدن ايران از 
واردات بنزين 

مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفت��ی ایران گفت: 
امیدواریم نخستین واحد پاالیش ستاره خلیج فارس در نیمه دوم سال ۹۳ 
به بهره برداری برس��د و با بهره برداری از این واح��د، از واردات بنزین بی نیاز 
خواهیم ش��د. عباس کاظمی اظهار داشت: اصالح بیش از پیش سطح کمی 
و کیفی تولید بنزین در ایران در حال انجام است و در این راستا با وارد شدن 
تولیدات پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس که تماما با اس��تاندارد یورو۴ تولید 

می شود، به نحو قابل قبولی سطح کیفی بنزین در کشور اصالح خواهد شد.
وی افزود: با وارد ش��دن تولیدات س��تاره خلی��ج فارس به س��یکل تولید و 
مصرف سوخت کشور هم از واردات بنزین و هم از تولید بنزین در واحدهای 
پتروش��یمی بی نیاز خواهیم ش��د. وی گفت: امیدواریم اولین فاز 120 هزار 
 بشکه ای این پاالیش��گاه در نیمه دوم س��ال جاری به بهره برداری برسد تا 

12 میلیون لیتر در روز به تولید بنزین یورو۴ کشور افزوده شود.

با هماهنگی گمرک، بان��ک مرکزی و بانک ملی ب��ه زودی پرداخت حقوق 
و عوارض گمرکی به ص��ورت الکترونیکی انجام خواهد ش��د.گمرک ایران 
اعالم کرد: س��امانه اظهار از راه دور ه��م اکنون در گمرکات بزرگ کش��ور 
 فعال شده و از مرحله طراحي تا پیاده س��ازي این سامانه، متخصصان حوزه
  فن آوري اطالعات دانشگاه تهران با گمرک جمهوري اسالمي ایران مشارکت

داش��ته اند. از ابتداي ش��روع این طرح که تحول بزرگي در انجام تشریفات 
گمرکي محسوب مي ش��ود، مسؤوالن گمرک جمهوري اس��المي ایران به 
 توانمندي ه��ا و قابلیت هاي متخصص��ان داخلي تاکید کردن��د و از ابتدا با 
بهره گیري از دانش فني بومي پیاده سازي شده است. این طرح در راستاي 
تسریع بخشیدن در امر ترخیص کاال و کاهش هزینه ها به اجرا درآمده است 
و تنها با دسترسي به اینترنت و با ارایه اسناد و مدارک از سوي تجار مراحل 

مختلف مانندمراحل اظهار کاال و تنظیم اسناداز راه دور، انجام مي شود. 

4
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در حال حاضر شرایط بازار مس��کن برای خرید مصرف کنندگان 
مناس��ب اس��ت و زمان خوبی برای خری��د خانه اس��ت، اما برای 
سازندگان شرایط نرمال نیست و اوضاع هنوز به ثبات نرسیده، اما 
بازار روند آرامش را در پیش گرفته است. احمد توال  عضو انجمن 
صنفی انبوه سازان استان اصفهان اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن 
دو بعد دارد؛ در یک بعد افزایش قیمت طبیعی است که بر اساس 
افزایش قیمت تمام ش��ده مس��کن اتفاق می افتد که این میزان 
افزایش با ش��رایط اقتصادی همگام اس��ت و در بعد دیگر، جهش 

قیمت ها با میزان قدرت خرید مردم محاسبه می شود. وی افزود: 
در چهار سال گذشته در دو مقطع زمانی با افزایش قیمت ها روبرو 
بودیم که بعد از آن بازار دچار رکود تورمی شد و این روند در طول 
سال ها تکرار شده است. توال با اشاره به شرایط بازار گفت: در حال 
حاضر ش��رایط بازار برای خرید مصرف کنندگان مناسب و زمان 
خوبی برای خرید خانه است. به اعتقاد وی شرایط برای سازندگان 
نرمال نیست و اوضاع هنوز به ثبات نرسیده، اما بازار روند آرامش را 

در پیش گرفته است. 
افزايش قیمت رهن و ا جاره مسکن در اصفهان

رییس اتحادیه مشاوران امالک و مسکن اس��تان اصفهان گفت: 
بازار خرید و فروش مسکن و امالک اصفهان همچنان دچار شوک 
سال گذشته بوده و در رکود به سر می برد و در کنار آن قیمت رهن 
و اجاره مسکن در اصفهان افزایش داشته است. رسول جهانگیری  
اظهار کرد: بازار خرید و فروش مسکن و امالک اصفهان از ابتدای 
سال ۹2 نهایتا در حالت رکود بوده و مردم تمایل خرید و فروشی 
را که در سال ۹1 داشته اند، دیگر ندارند و بازار همچنان در حالت 
ش��وک قرار دارد.وی افزود: در حال حاضر بازار مس��کن و امالک 

اصفهان منتظر یک تحول است که از این حالت رکود خارج شود.

معاون امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: بندر خشک به صورت 
ویژه در دستور کار معاونت عمرانی استانداری قرار گرفته است 
و روند اجرایی بندر خشک اس��تان اصفهان از سوی این معاونت 
پیگیری می شود. محمدعلی طرفه با اشاره به بستر سازی انجام 
شده در زمینه بندر خشک در استان اصفهان اظهار کرد: با توجه 
به این که اقداماتی در گذشته به صورت پراکنده در راستای بندر 
خشک صورت گرفته است، اکنون با تاکیداتی که در این زمینه 
وجود دارد، پیگی��ری اقدامات اجرایی بندر خش��ک به صورت 

مدون و یکپارچه توس��ط معاونت عمرانی اس��تانداری اصفهان 
انجام می ش��ود. وی با اش��اره به این که ظرفیت های فراوانی در 
اس��تان اصفهان در حوزه حمل   و نقل و ترانزیت کاال وجود دارد، 
افزود: قرار گرفتن اس��تان اصفهان در چهار راه ش��مال، جنوب، 
شرق و غرب سبب شده اس��ت که ظرفیت بس��یار باالیی برای 
ایجاد بار اندازی وسیع و بندرگاه جاده ای فراهم شود. معاون امور 
عمرانی اس��تاندار اصفهان با تاکید به دس��تور استاندار اصفهان 
مبنی بر پیگیری موضوع بندر خشک در حوزه معاونت عمرانی 
تصریح کرد: از این پس تمام برنامه ها و روند اجرایی بندر خشک 
اس��تان اصفهان از س��وی این معاون��ت پیگیری می ش��ود.وی 
همچنین از بازنگری روند اجرایی و مشارکت بخش خصوصی در 

مراحل اجرایی این پروژه خبر داد. 
طرفه با اش��اره به بس��تر ایجاد شده برای اس��تقرار این بندرگاه 
در ش��رق اصفهان بیان کرد: یکی از برنامه های دولت به منظور 
محرومیت زدایی و ایجاد تس��هیالت برای مردم شرق اصفهان، 
احداث بندرگاه خش��ک اس��ت که امید می رود ب��ا عنایت حق 
 تعالی و تالش تمام دس��تگاه  های اجرایی توسط دولت اجرایی 

شود.

معاون استاندار اصفهان خبر داد

پیگیری روند اجرايی بندر خشک توسط معاونت عمرانی 
عضو انجمن صنفی انبوه سازان استان:

زمان  مناسب برای خريدن خانه رسید

باتوج��ه ب��ه امکان��ات ف��راوان و ب��ه روزش��هرک صنعت��ی 
فن��اوری اصفه��ان و اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای روز در 
س��اخت ش��هرک و دارا بودن محیط مناس��ب، ش��رکت های 
 فن��اور تولی��دی، اس��تقبال بس��یار خوب��ی از ای��ن ش��هرک 

دارند.
ب��ا توج��ه ب��ه آغ��از تحوی��ل اراض��ی ب��ه متقاضی��ان زمین 
در ش��هرک صنعتی فن��اوری اصفهان و اس��تقبال گس��ترده 
ش��رکت های دان��ش بنیان و فن��اور تولی��دی اس��تان از این 
ش��هرک، کمیت��ه ارزیاب��ی متقاضیان اس��تقرار در ش��هرک 
 صنعت��ی فن��اوری اصفه��ان ت��ا کن��ون 2ب��ار برگزار ش��ده

 است.
 در همی��ن ارتب��اط س��عادت بهرام��ی مدی��ر عامل ش��رکت 

ش��هرک  های صنعتی اس��تان اصفهان اظهار کرد: با اس��تناد 
به بسته راهبری ش��هرک های فناوری کش��ور کمیته ارزیابی 
متقاضیان اس��تقرار در ش��هرک صنعتی فن��اوری اصفهان، با 
پذیرش۸شرکت فناور تولیدی در اراضی صنعتی، یک شرکت 
در اراضی تحقی��ق و توس��عه و 10 ش��رکت در مرکز خدمات 

فناوری و کسب کار  این شهرک موافقت شد.
وی ادامه داد: ۸ ش��رکت فناور تولیدی ش��امل ش��رکت های 
نانو س��اختار مهرآس��ا در زمینه نانو الیاف و نانو فیلتر، محیط 
صنعت فرافن تولید کننده م��واد اولیه ترمی��م کننده لوله ها، 
گ��ودرزی در زمین��ه س��خت کاری فل��زات تحت خ��ال، طب 

تجهیز پایا تولیدکننده دس��تگاه های زخ��م تراپی، مظفری نیا 
تولیدکننده انواع مواد کامپاند پلیمری پیشرفته ،بدیع زادگان 
 در زمینه ساخت قطعات حساس و پیچیده و شرکت توان جم 
تولی��د کننده رگالتوره��ای گازهای طبی و صنعتی هس��تند 
 که متراژ زمین های م��ورد تقاضای هر کدام از این ش��رکت ها

 1000 متر مربع یا بیشتر بود.
رییس هی��ات مدیره ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي اس��تان 
اصفهان افزود: حضور 10 شرکت هم در مرکز خدمات فناوری 
و کس��ب و کار قطعی ش��ده که ش��امل ش��رکت های حامین 
صنعت، باطنی، هرم س��رآمد نقش جه��ان ، داده ب��ان رایانه 

توحید، نانو زیست فناور، گلس��تانی، معیار گستر، نانو ساختار 
 مهرآس��ا، طب تجهیز پایا و دانشگاه آزاد اس��المی واحد شهر

 مجلس��ی هس��تند. وی تصری��ح ک��رد: این ش��رکت ه��ا با 
 اج��اره دفت��ر در زمینه هایی همچ��ون خدمات مش��اوره ای، 
تجاری س��ازی ایده ها، خدمات بازرگانی و کارهای تحقیقاتی  

فعالیت می کنند.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک  ه��ای صنعتی اس��تان اصفهان 
با بیان اس��تقبال خوب ش��رکت ه��ای دانش بنی��ان و فناور 
تولیدی  از حضور در ش��هرک صنعتی فناوری اصفهان گفت: 
این ش��هرک تمامی امکانات روز را دارا اس��ت و ب��ه زودی و با 
 تکمیل آن، ب��ه قلب فناوری اس��تان اصفه��ان و حتی منطقه 

تبدیل می شود.

استقبال گسترده شرکت های فناور تولیدی از قلب فناوری اصفهان

فرماندار اصفهان گفت: بهارستان به هیج وجه به اصفهان الحاق 
نمی شود. فضل اهلل کفیل در جلسه ش��ورای اداری شهرستان 
اصفهان با اش��اره بر لزوم برگزاری هر س��ه ماه یک بار جلس��ه 
ش��ورای اداری شهرس��تان برای ارایه گزارش دس��تگاه های 
مختلف، به مقوله اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: اقتصاد 
مقاومتی یعنی رو پای خود ایستادن و این که آسیب پذیری را 
به حداقل برسانید؛ نه این که منتظر ثبت نام این دستگاه و آن 
نهاد بنش��ینیم. وی با بیان این که در موضوع اقتصاد اشتغال 
نیز باید فعال وارد شویم، به موضوع آب و کشاورزی نیز اشاره 
کرد و افزود: حیات اقتصادی شهرستان وابسته به آب است و 
بدون آب و کشاورزی معیشت مردم جبران نمی شود. فرماندار 
اصفهان با تاکید بر این که با همراهی مجموعه دولت، پیگیری 
مدیران و همکاری نمایندگان اس��تان در حال حاضر شرایط 
مناس��بی داریم، تصریح کرد: نتیجه این همکاری، وعده وزیر 
نیرو برای تخصیص کامل آب برای کش��ت پایی��زه بود. وی با 
اش��اره به وجود همه تالش های انجام ش��ده در این باره، یکی 
از اولویت های ج��دی مردم و مس��ؤوالن را صرفه جویی اعالم 
کرد و ادامه داد: مس��ؤوالن باید فرهنگ صرفه جویی را از خود 
آغاز و مدیران قبض آب دستگاه ها را برای کاهش 25 درصدی 
کنترل کنند و مردم نیز با الگوگیری از مسؤوالن صرفه جویی 
در مصرف آب را رعایت کنند؛ چرا که در غیر این صورت مشکل 

آب شرب در مرداد ماه جدی اس��ت. کفیل با بیان این که اگر 
شرایط انتقال آب نداریم و میزان تولید و تخصیص ها یکسان 
نیس��ت باید این موضوع را درس��ت برای مردم تشریح کنیم، 
بیان کرد: خانواده ها باید برای صرفه جویی احساس مسؤولیت 
کنند و در حوزه کش��اورزی نیز باید مدیریت مصرف به دقت 
رصد و پیگیری شود. وی با توجه به شرایط نگران کننده آب، 
اولویت بعدی مدیریت شهرستان را محیط زیست و آالینده ها 
دانس��ت و عنوان کرد: در بحث تنفس مردم و زندگی س��الم 
اقدامات خوبی انجام ش��ده و سندی تهیه ش��د که شهرداری 
و ش��ورا پرقوت در این طرح وارد ش��دند؛ چراکه حوزه حمل 
و نقل عمومی و اصالح آن ض��رورت دارد. فرماندار اصفهان با 
اعتقاد بر این که وجود بحران ها در حوزه محیط زیست شرایط 
س��ختی برای اصفهان به وجود آورده و این شهر را در تعدادی 
از شاخص های آلودگی بی رقیب کرده است، خاطرنشان کرد: 
نمی توان با حرف از این چالش عبور ک��رد. وی با توجه به این 
که ساماندهی بستر رودخانه زاینده رود که از ابتدا تا انتها ۳۴0 
کیلومتر است و 15۳متر آن در ش��هر اصفهان واقع و با تالش 
دستگاه های متولی آغاز شده، گفت: از سوی دیگر در این رابطه 
ورود فعال کشاورزان قابل تقدیر اس��ت. کفیل ایجاد جاده در 
دو طرف رودخانه و جلوگیری از ورود پساب به بستر رودخانه 
را از جمل��ه اقدامات جدی در دس��ت اجرا برش��مرد و تاکید 

کرد: این اقدام خدمت بزرگی اس��ت که به بهداشت محیط و 
جلوگیری از پیش��رفت آالینده ها ش��ده اس��ت. وی در بحث 
بودجه ۹۳ نیز با اعالم این که امسال 2 میلیارد و 550 میلیون 
تومان به شهرستان اصفهان تخصیص یافت که نسبت به سال 
گذشته به نسبت کمی 6 درصد و به نسبت کیفی و الزامات ۴6 

درصد کاهش داش��ته، اظهار 
کرد: البته این خروج از حالت 
ال��زام آور به نفع شهرس��تان 
است. فرماندار اصفهان تکمیل 
پروژه های نیمه تمام را اولویت 
نخست تخصیص بودجه اعالم 
کرد و گفت: پ��روژه های چند 
س��اله که به نماد ناکارآمدی 
دس��تگاه ها تبدیل ش��ده اند، 
باید زودتر به سر انجام برسند. 
وی با بیان ای��ن که اصفهان را 
باید جامع دید و زدودن چهره 
محرومیت از همه مناطق شهر 
با نگاه محله محوری شورا قابل 
قبول است، خاطرنشان کرد: 
زیبایی اصفهان به رینگ اول، 
دوم و سوم نیست؛ بلکه انتقال 

مشکالت و ارایه خدمات به محله و نقاط محروم، چهره شهر را 
تغییر می دهد.کفیل با اشاره به سیاست های مربوط به شهرهای 
نزدیک به اصفهان و تقس��یمات کش��وری تاکید کرد: تکلیف 
همه این شهرها در شمال، غرب و شرق مشخص شدند و هیچ 
جا به جز بهارستان مش��کل خط جغرافیایی با اصفهان ندارد. 
وی با بیان این که بهارستان ش��هری مستقل از اصفهان است 
و استراتژی سیاسی آن تعریف ش��ده، تصریح کرد: بهارستان 
به هیچ عنوان به اصفهان ملحق نمی ش��ود و برای این موضوع 
منتظر مشخص ش��دن سیاست های تقس��یم کشوری دولت 

هستیم. 
فرماندار اصفهان به مناسبت روز روابط عمومی با اشاره به این 
که مدیران دس��تگاه های اجرایی باید توجه ویژه ای به روابط 
عمومی داش��ته باش��ند، گفت: روابط عمومی پویا با حمایت 
 مردم و پش��تیبانی مس��ؤوالن امید و نش��اط را به مردم اهدا

 می کند. 
وی در ادامه افزود: س��وم خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی 

است که فتح پیروزمندانه آن دشمن را به ناامیدی کشانید.

فرماندار اصفهان:

اشتغال ، اولويت اول شهرستان ها باشد
بهارستان به هیج وجه به اصفهان الحاق نمی شود

مديرعامل شرکت آب منطقه ای استان 

خشکسالی صنايع اصفهان  را 
تعطیل می کند

مدیرعامل ش��رکت آب منطق��ه ای اس��تان اصفهان از 
احتمال تعطیلی صنایع استان اصفهان در صورت ادامه 
روند خشکسالی ها خبر داد. محمدرضا میرمحمدصادقی 
در نشست علمی نقد و بررس��ی راهکارهای دولت برای 
احیای حوزه زاینده رود که در اتاق بازرگانی برگزار شد،  
گفت: اصفهان ش��اه راه تولید کشور اس��ت و 70 درصد 
فوالد ایران، بخش زیادی از سوخت و مقدار قابل توجهی 
از برق کشور در این اس��تان تولید می شود که همه این 
موارد نیازمند منابع آب��ی و انضباط دقیق در مصرف این 
منابع است که اگر این اتفاق نیفتد، صنایع استان تعطیل 
می شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
اظهار کرد: اگر همین روند ادامه یابد، بعید اس��ت دیگر 
زاینده رود زنده و پر آب شود. اصفهان در منطقه خشک 
کشور واقع شده و در سال های گذشته پدیده های جوی و 
مسایل مختلفی را در حوضه آبریز گذرانده که دلیل بروز 
وضعیت کنونی است. میرمحمد صادقی بیان کرد: کاهش 
بارش ها،  برداش��ت های بی رویه در باالدس��ت، افزایش 
جمعیت، توسعه صنعت و توسعه کشاورزی، عمده دلیل 
این خشکسالی هاس��ت به گونه ای که آورد حوضه آبریز 
زاینده رود در 12 س��ال بین س��ال های 1۳67 تا 1۳7۹ 
به طور میانگین یک میلیارد و 750 میلیون متر مکعب 
بوده، ولی این میزان اکنون چیزی در حدود یک میلیارد 
متر مکعب است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
اصفهان افزود: پیش بینی ما برای س��ال 1۴10 ، کاهش 
بیش از حدود یک میلیارد مترمکعب آب در این حوضه 
است و باید صنایع و کشاورزی سنتی کاهش و بازگردانی 
آب در چرخه تولید و مکانیزه شدن آبیاری در زمین های 
کشاورزی افزایش یابد. میرمحمدصادقی ادامه داد: باید 
مشخص ش��ود که در زمینه آب قرار است چه کار کنیم.  
مثال آیا واقعا الزم است که آب شیرین کشور را به خلیج 
فارس بریزی��م و آب خلیج فارس و دریای خ��زر را وارد 
کش��ور کنیم و برای ش��یرین کردن و بعضا پمپاژ حدود 
۳ هزار متری آن، هزینه های هنگفتی را متحمل شویم؟ 
وی خاطرنش��ان کرد: دیگر زمان فعالیت ه��ای توفانی 
و فی البداهه تمام ش��ده و باید همه دس��ت به دست هم 
دهیم تا در کنار هم این بحران را پشت سر بگذاریم. باید 
انضباط آبی در کشور ایجاد شود که یکی از شاخصه های 
این انضباط، حسابداری آبی اس��ت و باید مشخص شود 
چه کسی به چه میزان و به چه منظور از حوضه آبریز آب 

مصرف می کند.

زيبايی اصفهان به 
رينگ اول، دوم و 
سوم نیست؛ بلکه 
انتقال مشکالت و 

ارايه خدمات به محله 
و نقاط محروم، چهره 
شهر را تغییر می دهد



یادداشت

»س��حر اولی ها« به تهیه کنندگی و کارگردانی احمد درویش علیپور در ۳۰ قسمت ۶۰ دقیقه ای برای 
کودکان و نوجوانان تولید می شود.وی گفت: این برنامه که برای پخش در ماه مبارک رمضان در نظر گرفته 

شده و اکرم محمدی خواه اجرای آن را بر عهده خواهد داشت، مخصوص »سحراولی ها« است.
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حضورقاریانخردسالدر»سحراولیها«
هفتیادداشت

از جاذبه های گردشگری
 قمصر و کاشان دیدن کنید

تور گردشگری قمصر و کاشان از سوی    
باغ بانوان صدف، وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

برگزار خواهد شد.
مس��ؤول ام��ور عمومی ب��اغ بانوان 
ص��دف در ای��ن ب��اره گف��ت: ب��ه 
بهان��ه به��ره من��دی از طبیع��ت 
زیب��ای به��ار و بازدید از ش��هرهای 
دیدن��ی قمصر و کاش��ان ب��ه ویژه 
 در ای��ن زم��ان از فص��ل به��ار، ب��ه برگ��زاری ای��ن ت��ور گردش��گری

اقدام کرده ایم.
 ش��یران در ادام��ه اف��زود: خانواده ه��ای محت��رم م��ی توانن��د ب��رای 
 حض��ور در این ت��ور گردش��گری ب��ه هم��راه اعض��ای خان��واده خود
  ثب��ت ن��ام کنن��د. گفتن��ی اس��ت ای��ن ت��ور گردش��گری روز

  ۱ خرداد م��اه برگ��زار خواهد ش��د و عالقه من��دان م��ی توانند جهت 
 ثبت ن��ام، ب��ه ب��اغ بان��وان ص��دف ،  جن��ب ترمین��ال صف��ه مراجعه 

کنند. 

  »نمایشگاه نقاشی«  
در کتابخانه مرکزی

مجموع��ه ای از آثار نقاش��ی » رویا 
قاسمی«  در کتابخانه مرکزی اصفهان 
در حال برگزاری اس��ت. این هنرمند 
جوان گف��ت: در این نمایش��گاه در 
حدود ۲۶ اثر نقاشی که در سبک رئال 

طراحی شده، وجود دارد.
قاس��می که مدیریت هنرکده تیراژه  

را نیز بر عه��ده دارد، موضوع این آثار 
را اجتماعی دانست و افزود: این آثار 
 در ابع��اد مختلف و ب��ا تکنیک رنگ و روغن و پاس��تل م��دادی طراحی

 شده است. 
گفتنی است، این نمایش��گاه تا یکم خرداد ماه و در ساعات ۹ تا ۱۲ و ۱۶ 
تا ۲۰، در گالری ش��ماره ۱ کتابخانه مرکزی اصفهان واقع در خیابان باغ 

گلدسته برگزار می شود.

 استفاده از ظرفیت های گردشگری 
اصفهان همت می خواهد

عضو شورای اس��المی شهر اصفهان 
اظهار داشت: اصفهان پتانسیل های 
باالیی برای جذب گردشگری دارد، اما 
استفاده از این ظرفیت ها همت باالیی 

می خواهد.
س��ید احمد عاملی گف��ت: به تازگی 
خب��ری در روزنامه ه��ا در خصوص 
تالش برای خ��ارج ش��دن اصفهان 
مط��رح گردش��گری  لیس��ت   از 

 شده است. 
 وی افزود: در پاس��خ به این س��خن، به ش��عر حافظ اش��اره می کنم که 
می گوید: »ای مگس حضرت س��یمرغ نه جوالنگه توس��ت/عرض خود 

می بری و زحمت ما می داری.«
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: ماهاتیرمحمد نخست وزیر 
اس��بق مالزی می گوید» اگر میدان امام)ره( را داشتم، کل بودجه مالزی 

را تامین می کردم.«

 آغاز اکران »50 قدم آخر«
 به مناسبت سوم خرداد

س��عید س��عدی از آغاز اک��ران فیلم 
سینمایی »5۰ قدم آخر« به مناسبت 
سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر به 
 س��رگروهی س��ینما فرهن��گ خبر 

داد.
سعید س��عدی تهیه کننده سینما و 
مدیر عامل موسسه پخش نسیم صبا 
با اعالم مطلب فوق اظهار داشت: فیلم 
س��ینمایی »5۰ قدم آخر«  س��اخته 
کیومرث پوراحمد، به مناس��بت س��وم خرداد و آزادس��ازی خرمشهر به 
 سرگروهی س��ینما فرهنگ در سینماهای کش��ور به نمایش در خواهد

 آمد.
وی در پاس��خ به این س��وال که »5۰ ق��دم آخر« چه تفاوتی نس��بت به 
نسخه ارایه ش��ده در فجر س��ی و دوم دارد، تاکید کرد: حدود ۱5 تا ۱7 
دقیقه از این فیلم س��ینمایی حذف ش��ده اس��ت و تغییرات نسبتا قابل 
 توجهی نسبت به نسخه ارایه شده به س��ی و دومین جشنواره فیلم فجر

 پیدا کرده است. 

آغاز پیش تولید سریال محرمی 
»ساالر« از اول خرداد

محمدعلی اسالمی از پایان بازنویسی 
فیلمنامه »ساالر« و آغاز پیش تولید 
این مجموعه تلویزیونی تا اول خرداد 

خبر داد.
محمدعل��ی اس��المی تهیه کنن��ده 
»س��االر« درب��اره آخری��ن وضعیت 
تلویزیون��ی  مجموع��ه  ای��ن 
گف��ت: بازنویس��ی 8۰ درص��د از 
فیلمنام��ه این اثر توس��ط خس��رو 
 نقیب��ی انج��ام ش��ده و ت��ا اول خ��رداد پیش تولی��د کار آغ��از 

می شود.
وی برخورداری از فیلمنامه خوب را گام نخس��ت موفقیت مجموعه های 
تلویزیونی دانس��ت و اف��زود: همه ت��الش ما این اس��ت ک��ه فیلمنامه 
خوبی داشته باش��یم. بازنویس��ی این اثر، با دقت و وس��واس خاصی در 
 ح��ال پیگیری اس��ت و خوش��بختانه تا ام��روز نتیجه مطل��وب حاصل 

شده است.
اسالمی مجموعه تلویزیونی »ساالر« را در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای برای 
پخش در ایام محرم از شبکه دو سیما به کارگردانی مهدی کرم پور، تهیه  

می کند.

آمادگي برای مرمت 
بناهای مخروبه

خالکوبی شعری از موالنا 
روی دست برد پیت

 شهردار منطقه ۹ اصفهان با تاکید بر س��اماندهي خانه هاي مخروبه اطراف 
کوه آتشگاه از سوي س��ازمان میراث فرهنگي اعالم کرد: شهرداري آمادگي 
دارد به صورت مشارکتي و با نظر سازمان میراث فرهنگي بناهاي مخروبه در 
مجاورت کوه را مرمت کند. عبدالرسول امامي با بیان این مطلب گفت: هرساله 
شهرداري این منطقه ۴۰۰ میلیون تومان به صورت نقدي براي ایجاد فضاي 
سبز در اطراف کوه آتشگاه هزینه مي کند. همچنین ۳ برابر این میزان را به طور 
غیر نقدي به منظور آزادسازي اطراف این کوه تاریخي براي تبدیل به فضاي 
سبز تخصیص مي دهد. وي با اشاره به این که از سال 8۶ تاکنون اطراف کوه 
آتش��گاه به عنوان حریم درجه یک تبدیل به فضاي سبز مي شود، ادامه داد: 
هرساله بخشي از ۲۰ هزار متر مربع در ش��مال غرب کوه آتشگاه به پارک و 

فضاي سبز تبدیل مي شود. 

برد پیت در سفری که برای امور خیریه انجام داده، نشان داد که شعری از موالنا را 
روی دستش خالکوبی کرده است. به نقل از دیلی میل، برد پیت شعری از موالنا را 
که روی دستش خالکوبی کرده، به هوادارانش نشان داد. بازیگر »یازده یار اوشن« 
دیروز به هوادارنش نشان داد که شعری از موالنا را با مفهوم »آنجا دشتی است، 
فراتر از همه تصورات راست و چپ. تو را آنجا خواهم دید« روی بازوی راستش 
خالکوبی کرده است. برد پیت با متیو مک کاناهی در حال توپ بازی در محله ای 
در نیواورلئان بود که دستش را به سمت هوادارانش بلند کرد و خالکوبی جدیدش 
را به آنها نشان داد. متیو مک کاناهی که برای بازی در فیلم تحسین شده »کلوپ 
خریداران داالس« وزن زیادی کم کرد و با این فیلم جایزه اسکار را نیز برد، در 
این فیلم، تصویر ران رودروف را که سال ۱۹۹۲ درگذشت، تصویر کرد. این دو از 

باالی بالکن اتاق هایشان در هتل با هم توپ بازی کردند.

موسیقی در استان

برگزیدگان س��وم، بیس��ت و نهمین جش��نواره بین المللی موس��یقی فجر 
کنسرتی با عنوان  سفری برآسمان کن  را در کاشان اجرا می کنند. سرپرست 
وآهنگساز گروه موس��یقی ردیف کاشان اظهار داش��ت: کنسرت موسیقی  

سفری بر آسمان کن  بمدت سه ش��ب از تاریخ سی ام اردیبهس��ت تا یکم خرداد از 
ساعت ۲۱ در خانه تاریخی  طباطبایی های  کاشان اجرا می شود.

 س��ید  محمدجواد صانعی  افزود: قطعات این کنس��رت در س��ال ۹۱ با اس��تفاده از 
 نیایش ها و غزلیات موالنا آهنگس��ازی و س��اخته ش��ده اس��ت.وی تنوع س��ازی و 
مایه گردانی در نغمات مختلف را از ویژگی قطعات این کنسرت دانست و تصریح کرد: 
در این مجموعه سعی بر آن بوده تا موسیقی و شعر در پیوند با یکدیگر سفری آسمانی 

را برای مخاطب رقم زند.
وی گفت: در قسمت اول این کنسرت پنج قطعه موسیقی آذری با کالم فارسی و در 

قسمت دوم شش آهنگ با استفاده از اشعار موالنا اجرا خواهد شد.

صانعی افزود: این قطعات در آوازهای بیات اصفهان، دش��تی، 
مقام داد وبیداد و دستگاه نوا نوشته شده است.سرپرست گروه 
موسیقی ردیف خاطرنشان کرد: در اجرای قطعات این کنسرت  
دانیال معمارنژاد  آواز،  مجید خلیق  سنتور باس، تار و بم تار،  ادریس رضایی  
کمانچه، ابوالفضل ارمی  تنبک و بندیر و  محمدجواد صانعی  آهنگس��از و 
نوازنده تار، سه تار، عود و تنبک هنرنمایی خواهند کرد.گروه موسیقی ردیف 
کاشان در س��ال 88 با هدف تولید و اجرای موس��یقی ایرانی به سرپرستی 
صانعی تشکیل شده و تاکنون اجرای کنس��رت های گوناگون را در سراسر 
کشور در کارنامه هنری خود دارد.کس��ب رتبه دوم گروه نوازی و رتبه اول 
خوانندگی در جشنواره ملی موسیقی مقاومت در سال ۹۱ و کسب رتبه سوم 
گروه نوازی بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در سال ۹۲ 

از مهمترین افتخارات این گروه موسیقی است.

 »سفری برآسمان کن« در خانه تاریخی طبابایی کاشان 

دبیر انجمن فرهنگی روابط عمومی اس��تان اصفه��ان از برگزاری 
گردهمایی روابط عمومی ها هر سه ماه یک بار در اصفهان خبر داد و 
گفت: در خرداد ماه امسال کارگاه آموزشی روابط عمومی ها برگزار 
می شود. عباس میرزایی نیا در نهمین جش��نواره روابط عمومی ها 
با بیان این که تشکیل این انجمن گام بس��یار مهمی است، اظهار 
کرد: انجمن فرهنگی روابط عمومی ها ۲5۰ نفر عضو از مسؤوالن و 
مدیران از دستگاه دولتی و غیر دولتی، کارشناس و دانشجو دارد.وی 
با اشاره به این که اساس��نامه این انجمن بر اساس انسجام و توسعه 
 روابط عمومی ها گذاشته شده اس��ت، هدف از برگزاری جشنواره 
روابط عمومی ها را معرفی فعالیت های برتر روابط عمومی ها، افزایش 
اثربخشی برنامه های روابط عمومی با ارج نهادن و ایجاد انگیزه برای 
فعالیت های روابط عمومی، تقویت و توس��عه تحقیق و پژوهش و 

برنامه ریزی در حوزه روابط عمومی عنوان کرد.
 دبی��ر انجمن فرهنگ��ی روابط عمومی اس��تان اصفهان با اش��اره 
به ای��ن ک��ه ب��ا دو ه��دف جای��گاه و توس��عه رواب��ط عمومی ها 
ای��ن جش��نواره برگ��زار ش��د، اف��زود: تاکن��ون ۶۴ گردهمایی 
 مدی��ران رواب��ط عموم��ی، ۹ دوره جش��نواره و بی��ش از

 ۶۰ کارگاه آموزش��ی تخصصی روابط عمومی در اس��تان اصفهان 
برگزار ش��ده اس��ت. میرزایی نیا همچنین در جم��ع نمایندگان و 
مدیران روابط عمومی ها از غیبت مسؤوالن روابط عمومی در جلسات 
مربوط به روابط عمومی ه��ا انتقاد کرد. وی با بی��ان این که هدف 
 شناسایی و معرفی استعدادها و توانمندی های تخصصی و حرفه ای 

روابط عمومی ها اس��ت، بیان ک��رد: موضوع خرید م��کان انجمن 
فرهنگی  روابط عمومی ها جدی اس��ت و تا مهرم��اه جاری تحقق 
پیدا می کند. دبیر انجمن فرهنگی روابط عمومی اس��تان اصفهان 
از راه اندازی س��ایت »اَپرا« تا اواخر هفته جاری خب��ر داد و گفت: 
فصل نامه »اَفرا« هم توسط این انجمن به چاپ رسیده است که روابط 

عمومی ها می توانند به عنوان عضو فعال در این زمینه فعالیت کنند.
 

روابط عمومی قطب مدیریت، اس�تراتژیک و تعیین کننده 
خط مشی است. 

مدیر روابط عمومی استانداری اصفهان گفت: روابط عمومی قطب 

مدیریت، استراتژیک و تعیین کننده خط مشی است.
غالمرضا قائدیها  در نهمین جش��نواره روابط عمومی  های اس��تان 
اصفهان ضمن تبریک به مناس��بت روز روابط عمومی  و ارتباطات، 
اظهار کرد: برخی بر این عقیده هس��تند ک��ه روز روابط عمومی و 
ارتباطات تفاوت ماهوی دارند و باید روز جداگانه برای هر کدام در 
نظر گرفته شود. وی افزود: برخی دیگر نیز معتقد هستند که روابط 
عمومی امری جدا از ارتباطات نیست و ارتباطات با روابط عمومی 
گره خورده است. مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان تصریح 
کرد: اما امروزه روابط عمومی فقط یک روابط عمومی صرف نیست و 

به عنوان یک مدیریت مطرح است.
وی ادامه داد: این در حالی است که کار روابط عمومی ها دیگر فقط 
اجرایی نیس��ت و تمام مدیریت  های روابط عموم��ی به این نتیجه 
رس��یده اند که نقش اس��تراتژیک و تعیین کننده خط مشی یک 

سازمان را بر عهده دارند.
قائدیها گفت: روابط عمومی ها ارتباط بین داخل و خارج سازمان را 
بر عهده دارند و  باید در تعادل بین این ارتباطات ابتکار عمل داشته 
باشند. وی با بیان این که باید از بین احادیث و روایات اسالمی نکات 
مربوط با نحوه برخورد با مخاطبان جداسازی و از آنها به عنوان دانش 
روابط عمومی به کارگیری شود، متذکر شد:  از ایجاد انجمن فرهنگی 
روابط عمومی ها بسیار خرسند هس��تیم. زیرا درست در زمانی که 
نقش روابط عمومی ها به حاشیه و به عنوان بخشی که همیشه در 
میدان هستند، فراموش شده است، زنده و نقش آن را پررنگ کردند.

برگزاری کارگاه آموزشی روابط عمومی ها در خرداد ماه 
دبیر انجمن فرهنگی روابط عمومی استان: 

تئاتر

رییس انجمن تئاتر اصفهان

کمبود بودجه مانعی در راه 
آموزش تخصصی تئاتر استان

رییس انجمن تئاتر اصفهان گفت: در س��ال های گذشته 
بودجه کافی برای آموزش تخصصی تئاتر به اصفهان تعلق 
نگرفته است. احمد ش��اهین فر، با بیان این که اصفهان 
دسترسی چندانی به اساتید بزرگ هنرهای نمایش ندارد، 
اظهار کرد: افرادی که اصفهانی هستند و دکترای ادبیات 
نمایش��ی یا کارگردانی دارند، همچون ن��ادری و رفیعی، 
ساکن تهران هس��تند و ش��هروندان اصفهان دسترسی 
چندانی به این اس��اتید ندارند. وی افزود: آموزشگاه های 
آزاد، هنرهای نمایشی را در سطوح گوناگون در اصفهان 
آم��وزش می دهن��د. اداره فرهنگ و ارش��اد اصفهان نیز 
هنرس��تان هنرهای زیبا را دارد که عالوه بر موس��یقی و 
هنرهای تجس��می، تئاتر نیز در آنجا تدریس می ش��ود. 
ش��هرداری هم در تاالر هنر آموزش ه��ای مقدماتی را به 
هنرجویان می دهد. رییس انجمن تئاتر اصفهان ادامه داد: 
اگر اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی به صورت مستقیم به 
عرصه آموزش بپردازد، کار خود را مبنی بر مجوز دادن به 
آموزشگاه ها زیر سوال می برد. زیرا آن موسسات از طریق 
ارش��اد، متولی برگزاری کالس های آموزش��ی هستند.

ش��اهین فر با اش��اره به این که آموزش های تخصصی در 
اصفهان ارایه نمی ش��ود، تصریح کرد: آموزش تخصصی 
نیازمند بودجه اس��ت که در س��ال های گذش��ته بودجه 
چندانی برای این مقوله از طرف انجمن هنرهای نمایشی 

کشور به اصفهان تعلق نگرفته است. 
وی ب��ا تاکی��د بر ای��ن ک��ه س��الن های تئات��ر اصفهان 
امکان��ات تئات��ر را ب��ه ان��دازه کاف��ی ندارن��د، اضاف��ه 
ک��رد: در مجموعه ش��هید کش��وری ب��ه دنب��ال ایجاد 
 س��الن تئات��ر هس��تند و امیدواری��م در آین��ده ش��اهد 

راه اندازی آن باشیم.

۱۹ بهمن سال 57، روزنامه کیهان عکسی را در صفحه نخست 
خود چاپ کرد که باعث س��رعت گرفتن سیر تحوالت انقالب 
شد. عصر روز پنج شنبه ۱۹ بهمن، عکس اصلی صفحه نخست 
روزنام��ه کیهان به تصویری اختصاص داش��ت ک��ه جمعی از 
ارتشی ها را در حال ادای احترام به امام خمینی نشان می داد. 
چندی بعد مشخص ش��د که بخش بزرگی از ارتشی هایی که 
آن روز در مدرسه رفاه به دیدار امام رفته بودند، از افراد نیروی 

هوایی و به ویژه همافران بودند.
 انتشار این عکس واکنش های مثبتی در میان انقالبیون داشت 
و البته از طرف دولت وقت جعلی خوانده ش��د،اما با تایید امام 
و توضیحات روزنامه کیهان و عکاس ای��ن تصویر، خیلی زود 
همه فهمیدند که در ارتش ش��کافی عمیق افتاده است و بدنه 
این نیروی نظامی طرف مردم اس��ت. با آشکار شدن همراهی 
ارتش��یان با مردم و بیعت آنان با امام خمینی، س��یر تحوالت 
س��رعت پیدا کرد و تنها س��ه روز بع��د، در ۲۲ بهمن، انقالب 

اسالمی به پیروزی رسید. 
حس��ین پرتوی، عکاس ای��ن عکس تاریخی، س��ال ها بعد در 
گفت و گوی��ی، چگونگی ثبت ای��ن تصویر را توضی��ح داد. او با 
بیان این که آن روز در حالی که خبری از این دیدار نداش��ته، 
به مدرسه رفاه رفته بوده است، گفت: آن روز جمعیت بزرگی 
وارد مدرسه شد که به ناگاه دیدم از ساک های خود لباس های 

 نظام��ی را در آورده و ب��ه تن کردند. بیش��تر آنان افس��ران و 
درجه داران نیروی هوایی بودند که ب��رای بیعت با امام آماده 
بودند. وقتی من خواستم شروع به عکاسی کنم، از من خواستند 
برای حفظ مس��ایل امنیتی و شناخته نش��دن این افراد، هیچ 
تصویری نگیرم، اما با اصرار من، افرادی که امور مدرس��ه را به 
دست داشتند، تنها موافقت کردند من از پشت سر ارتشی ها، 
به گونه ای که چهره ها دیده نشود، عکس بگیرم. شاید آن زمان 
هیچ کس فکر نمی کرد این عکس چن��ان تاثیری در جامعه و 

روند انقالب داشته باشد. 
حسین پرتوی، عکاس این عکس، روز یک شنبه ۲8 اردیبهشت 
درگذشت. مراسم تشییع پیکر این عکاس، صبح امروز از مقابل 

خانه هنرمندان برگزار می شود.

عکس هایش تاریخی است
مسعود زنده روح کرمانی می گوید عکس های حسین پرتوی از 

انقالب، بر تاریخ معاصر کشور تاثیر گذاشت.
رییس انجمن عکاسان ایران، ضمن عرض تسلیت درگذشت 
حس��ین پرتوی به خانواده اش و جامعه عکاس��ی کشور، او را 

میراث انقالب اسالمی می داند. 
ریی��س انجمن عکاس��ان ایران، با اش��اره به جایگاه حس��ین 
پرتوی در عرصه عکاس��ی مطبوعات ایران می گوید: در تاریخ 

ایران، هیچ عکس��ی چون تصویر بیعت همافران با امام در ۱۹ 
بهمن 57 نداریم که این قدر تاثیر گذار بوده باشد. این عکس 
پرتوی، به روند فروپاشی رژیم پهلوی شتاب بخشید و در تاریخ 

ماندگار شد. 
این عکاس با انتقاد از مدیران هنری در چند سال گذشته ادامه 
می دهد: پرتوی را باید میراث انقالب ایران دانست، با این حال 
متاسفانه آن طور که باید و شاید، قدرش شناخته نشد و پس از 

یک دوره طوالنی بیماری، 
مظلومانه درگذشت.

 مس��عود زنده روح کرمانی 
می گوی��د:  پای��ان  در 
درگذشت حس��ین پرتوی 
یک ضایعه اس��ف بار برای 
جامعه عکاس��ی اس��ت که 
جبران ش��دنی نیست. او با 
عکس هایش میراث انقالب 
ایران بود که اگر چه خودش 
دیگر بین ما نیست، آثارش 

تا ابد می ماند.

مراسم تشییع پیکر 
زنده یاد حس�ین پرتوی 

عکاس انق�اب و جنگ امروز  س�اعت 9 صبح از مقابل 
خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

 حس��ین پرتوی خالق عکس های مش��هور انق��الب از  جمله 
دیدار همافران با حضرت امام )ره( یکش��نبه ۲8 اردیبهش��ت 
پس از گذراندن یک دوره طوالنی بیماری در سن 7۲ سالگی 

درگذشت. 
پرتوی متولد یکم دی ماه س��ال ۱۳۲۱ تبریز بود. وی کودکی 
خود را در جنوب تهران گذراند. از کودکی عاشق عکاسی بود و 
بعد از اتمام دوره سیکل دبیرستان، تحصیل را   رها کرد و برای 
کار به روزنامه کیهان رفت. ابتدا در انبار روزنامه، بعد در آرشیو 

آن و سپس در البراتوار آن مشغول به کار شد.
شور و شوقی که او برای فراگیری داشت، مسؤولین روزنامه را 
ترغیب می کرد که به او کار های مهم تر بدهند و باالخره در سن 

هفده سالگی عکاس بخش ورزشی روزنامه شد. 
پرتوی کارش را با عکاس��ی خب��ری در ش��اخه های مختلف 
عکاس��ی ادامه داد و از عکس های معروف و به ی��اد ماندنی او 
می توان به بیعت همافران با امام، بسته شدن فرودگاه در دوره 
 بختیار و اعدام س��ران رژیم سابق در دبیرس��تان علوی اشاره

 کرد. 
این عکاس پیشکسوت و تاثیرگذار در انقالب اسالمی ایران از 
سال ۱۳85 از بیماری ALS رنج می برد و با شرایط ویژه تحت 

درمان و نگهداری بود.

اثری که ماندگار شد 

عکسیکهبهپیروزیانقالبسرعتبخشید

تاریخ ایران، هیچ 
عکسی چون 
تصویر بیعت 

همافران با امام در 
19 بهمن 57 نداریم 

که این قدر تاثیر 
گذار بوده باشد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

کالهبرداری از ورزشکاران 
به سبک جدید! 

به تازگی عده ای کالهبردار که خود 
را ب��ه عن��وان نماین��ده یک��ی از 
 نهاده��ای مه��م کش��ور معرفی 
م��ی کنند، ب��ه کالهب��رداری از 
قهرمانان اقدام کرده اند. شیوه آنها 
به این ص��ورت بوده ک��ه به بهانه 
پرداخ��ت جوایز ب��ه قهرمانان، از 
فدراس��یون های مربوطه شماره 
را  ورزش��کاران   تلف��ن 
به دس��ت م��ی آورند. س��پس با 
ورزشکاران تماس می گیرند و  می گویندکه نماینده یکی از نهادهای مهم 
کشوری هستند و قصد اعزام این ورزشکاران به سفرهای زیارتی را دارند. 
سپس از قهرمانان می خواهند که مبلغی از هزینه سفر را کارت به کارت 
کنند تا مراحل اعزام ورزشکاران به این سفر زیارتی تکمیل شود. گفته شده 
به تعدادی از کش��تی گیران هم پس از قهرمان��ی در جام جهانی فرنگی 
چنین پیشنهادی شده است. قهرمانان باید مراقب کالهبرداری باشند و 
تصور نکنند که جایزه ای به آنها پرداخت خواهد ش��د، آن هم وقتی که 

برخی قهرمانان هنوز جوایز یکی دو سال قبل خود را نگرفته اند! 

شاه ماهی نقل و انتقاالت
 در تور علی دایی

دو بازیکن فوالد خوزستان بعد از 
مذاکراتی که با عل��ی دایی انجام 
داده اند، در آس��تانه پیوستن به 
پرسپولیس و امضای قرارداد با این 
تیم هس��تند.آن طور ک��ه مطلع 
شدیم، بختیار رحمانی به عنوان 
یکی از بهترین بازیکنان فوالد از 
چند روز قبل مذاکرات��ی با خود 
دای��ی انج��ام داده و توافق نهایی 
برای پیوستن او به پرسپولیس به 
دست آمده است.گویا این مذاکرات پیش از دیدار برگشت فوالد و السد 
قطر قطعی شده و اگر اتفاق خاصی نیفتد، این بازیکن به زودی قراردادش 

را  با پرسپولیس امضا می کند. 

سایت آلمانی: نسل طالیی فوتبال 
ایران بازنشسته شده است 

پای��گاه اینترنت��ی KSTA در 
گزارشی به بررسی تیم کارلوس 
کی روش پرداخت و نوشت: ایران 
یکی از تیم های خوب آسیا بود که 
موفق ش��د در مرحل��ه گروهی با 
کنار زدن کره جنوبی و ازبکستان 
مسافر برزیل شود. این تیم در 14 
دیدار خود در مرحله انتخابی تنها 
هفت گل دریافت کرد که نش��ان 
می دهد تیم قدرتمندی در خط 
دفاع محسوب می شود و توانسته زیر نظر کی روش به نظم تاکتیکی برسد.  
این بار آنها با هدایت کارلوس کی روش پرتغالی، امیدوار به درخشش در 
جام جهانی 2014 برزیل هستند. البته این را باید در نظر داشت که نسل 
طالیی فوتبال ایران بازنشس��ته ش��ده است و س��تارگان زیادی در تیم 

کی روش وجود ندارد.

درخشش بانوان دو ومیدانی کار 
اصفهانی 

تیم اعزامی از استان در رقابت های 
دو ومیدانی آغاز فصل بانوان کشور 
با کسب چهار عنوان دومی و یک 
مقام س��ومی در بخش انفرادی و 
کسب عنوان دوم تیمی به اصفهان 
برگشت. در مسابقات 10 کیلومتر 
پیاده روی، ملیحه بختی با زمان 
59 دقیق��ه و 19 ثانیه و 50 صدم 
ثانیه نایب قهرمان ش��د؛ س��مانه 
امیری نیز در ماده 10 هزار متر با 
رکورد 41 دقیقه و 52 ثانیه و 49 صدم ثانیه به مقام دوم دست یافت. در 
ماده 100 متر آزاد فرزانه فصیحی با 11 ثانیه 81 صدم ثانیه دوم  و سحر 
ضیایی با پرتاب 41 متر و 61 س��انتی متری در ماده پرت��اب نیزه نایب 
قهرمان ش��دند و طاهره عبداهلل زاده در م��اده 1500 متر با ثبت زمان 5 
دقیقه و 11 ثانیه و 25 صدم ثانیه سوم شد. در ماده 4 در 100 متر امدادی 

تیم بانوان اصفهان پس از تهران الف نایب قهرمان شد. 

آذری: دور زدن قانون را بلد نیستم 

چون دست به فرمانم 
خوب نیست

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن می گوید مبالغ اعالم شده 
در بحث جزییات بودجه باش��گاه ها مورد تایید او نیست 
و مجمع باش��گاه ذوب آهن هنوز مبلغی را به وی اعالم 

نکرده است.
با اعالم سازمان لیگ فوتبال مبنی بر تعیین سقف بودجه 
15 میلیارد تومانی برای تیم های غیر آس��یایی و سقف 
بودج��ه 18 میلیارد تومان��ی برای چه��ار نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان آس��یا، مبالغ بودجه پیش��نهادی هر 
16 باشگاه لیگ برتری هم رس��انه ای شد و واکنش های 
 مختلفی را به همراه داش��ت. در این لیس��ت نام باشگاه 
ذوب آهن هم با پیش��نهادی 14 میلیارد تومانی مطرح 
شده بود که س��عید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 

اعالم این مبلغ را تکذیب می کند.
بودجه ۱۴ میلیاردی باشگاه ذوب آهن برای فصل 

آینده قطعی شد؟
 باشگاه ذوب آهن هم مانند بقیه باشگاه ها، تابع قوانین 
سازمان لیگ است و همان سقف 15 میلیاردی را رعایت 
می کند، ولی به عن��وان مدیر عامل باش��گاه باید بگویم 
ذوب آهن این عدد 14 میلیارد تومانی را به سازمان لیگ 

پیشنهاد نداده است.
بودجه فوتبال بزرگساالن ش�ما در فصل گذشته 
ح�دود ۱۱ میلی�ارد و ۲۰۰ میلیون توم�ان بود، به 
نظرت�ان ب�ا این س�قف بودج�ه ۱۵ میلی�اردی به 

اهدافتان می رسید؟
ذوب آهن امس��ال دو مشکل بزرگ و اساس��ی دارد؛ در 
بحث تیم ه��ای پایه و تربی��ت بازیکنان مناس��ب برای 
 حضور در تیم بزرگساالن مشکالت زیادی وجود داشته و

 ذوب آهن بازیکنان پایه زیادی ندارد که اندازه ش��ان در 
حد تیم بزرگسال باش��د و همین مس��اله کار ما را برای 
مدیریت بودجه س��خت می کند. از طرف دیگر تعدادی 
از بازیکنان تیم اصلی هم به خاطر شرایط سنی و کیفی 
مورد تایید سرمربی جدید تیم قرار نگرفته اند،ولی به هر 
حال سعی می کنیم با همین بودجه کار را به پیش ببریم.

این سقف بودجه راه دور زدن هم دارد؟
من که خودم تا به امروز از این کاره��ا نکرده ام و بلد هم 
نیستم که قانون را دور بزنم چون دست به فرمانم در این 

زمینه خوب نیست!

زاویه

6
برانکو مسافر تبریز نشد 

در حالی که برانکو ایوانکوویچ، س��رمربی س��ابق تیم ملی ای��ران که با توافق های خوبی با مس��ؤوالن 
 باش��گاه تراکتورس��ازی رس��یده بود، مس��افر ایران نش��د و فصل آینده هم به لیگ ایران باز نخواهد 

گشت. 

بهتر نیس��ت به  جای این که بخواهیم بخ��ش خصوصی را که 
حضور  و سرمایه گذاری اش در فوتبال ما ضروری است، بگیریم، 
تکلیف تیم هایی مانند استقالل، پرس��پولیس و تراکتور  و نیز 
سپاهان و مس و دیگر تیم های صنعتی را که هزینه هایشان از 
محل درآمدشان نیست، مشخص کنیم؟هفته گذشته، سازمان 
لیگ  از قانون سقف بودجه برای رقابت های فصل جاری لیگ 
بر تر پرده برداش��ت؛ قانونی که پس از جنجال های انتشار ریز 
ارقام قراردادهای دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس وضع شد 
تا مانع خرج های بیهوده میلیاردی در فوتبال ما ش��ود، اما آیا 
این قانون راهگشاس��ت و ضمانت اجرایی دارد؟ سازمان لیگ 
در سال های دور، وقتی سپاهان می خواست تیم کهکشانی اش 
را در اصفهان بسازد و محکوم به پرداخت مبالغ نامتعارف شد، 
قانونی  وضع کرد به نام   »س��قف قرارداد« ک��ه بر پایه آن  هیچ 
بازیکنی در لیگ بر ت��ر فوتبال ایران، حق نداش��ت قراردادی 
بیش  از ۳50 میلیون تومان با باش��گاهش ببن��دد. اما از آنجا  
که این نخس��تین تالش در راس��تای مهار هزینه های فوتبال 
شبه دولتی در ایران بود، هیچ تجربه ای پشتش نبود و این شد 
که این طرح خام دستانه به اضافه اس��تعداد ذاتی ایرانی ها در 
دور زدن هرگونه قانونی، به معجونی  تبدیل شد و پس از چند 
سال قرارداد های فوتبالیس��ت های ایرانی در لیگ از چندصد 

میلیون به میلیارد رسید 
و  هم اکنون حتی شنیده 

شده یک باشگاه به سید مهدی رحمتی، هشت میلیارد برای 
یک فصل  پیشنهاد داده است. وقتی سازمان لیگ در سال های 
گذشته، آیین نامه سقف قراردادهای بازیکنان را ابالغ کرد، هیچ 
تجربه ای پش��ت این موضوع نبود و تنها چیزی که مسؤوالن 
وقت به آن  می  اندیش��یدند، این بود که به هر طریقی، افس��ار 
لگام گس��یخته قرارداد بازیکنان را در دست بگیرند؛ هر چند 
سقف قرارداد راهی نبود که بتواند به فدراسیون فوتبال برای 
رس��یدن به این مقصد کم��ک کند، این موضوع با پافش��اری 
عده ای و بدون مصوبه داش��تن از جایی به اج��را درآمد که نه 
تنها توفیقی حاصل نکرد و ثمری برای فوتبال نداش��ت، بلکه 
مش��کالت عدیده ای را هم روی دس��ت فوتب��ال، بازیکنان و 
باشگاه ها گذاشت که هنوز برخی  بازیکنان و باشگاه ها، درگیر   
همان محدودیت های سقف قرارداد هس��تند. خالصه آن که 
یک قانون در فوتبال به اجرا گذاش��ته شد و همچون همیشه 
تهدیدهای فدراس��یون فوتبال تنها تضمین و پش��تیبان این 
قانون بود که نه تنها عملی نشد، بلکه همین سقف قرارداد باعث 
شد تا پول های بی حساب و کتاب بیشتری در فوتبال جا به جا 
 و دست فدراسیون از همه جا کوتاه شود. و به این ترتیب بود که 
با تغییر و تحوالت در فدراسیون فوتبال، قانون سقف قرارداد 
نیز به تاریخ پیوس��ت و رییس جدید سازمان لیگ اعالم کرد، 
هیچ س��قفی برای قرارداد ها وجود ندارد، ولی با گذشت زمان 
باز هم مسؤوالن فدراس��یون به فراست افتادند تا هر گونه 
شده، جلو  قراردادهای میلیاردی در فوتبال را بگیرند. اما 
چرا چنین شد؟!موضوع بسیار ساده بود. یک سر باشگاه 

ایرانی  به 

بودجه های بی حساب و کتاب بخش دولتی و صنعتی وصل بود 
و در مقابل  یک قانون سادلوحانه وجود داشت که می توانستند 
فقط ۳50 میلیون آن را روی کاغذ بیاورند و بقیه اش را در قالب 
اتومبیل و خانه و ویال با بازیکن مورد نظرشان حساب کنند و 

به این ترتیب چند سالی 
قرارداد ها در فوتبال ما به 
این منوال بسته شد تا در 
این فصل س��رانجام پرده 
برافتاد و واقعیت  مشخص 
ش��د. هم اکنون و یکی دو 
سال پس از این که مهدی 
تاج، رییس جدید سازمان 
لیگ، قانون سقف قرارداد 
را بی اعتبار دانست، خود  
از قانون سقف بودجه در 
فوتبال ما خبر می دهد. در 
واقع سازمان لیگ فوتبال 
ای��ران، پس از شکس��ت 
 طرح س��قف قراردادهای 
فردی، طرح سقف بودجه 
کل��ی باش��گاه ها را باب 

 کرده و رق��م 15 میلی��ارد تومان را ب��رای مخارج ه��ر یک از
16 باشگاه حاضر در لیگ بر تر در هر فصل تعیین کرده است؛ 
به عبارت بهتر، به هر یک از این تیم ها ابالغ شده که  می توانند 
تا س��قف 15 میلیارد تومان  در هر فصل برای خرید بازیکن و 
 قراردادهای مربوطه، اسکان در اینجا و آنجا و سفرهای درون  
کشوری خرج کنند. به تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، 
اجازه ۳ میلیارد خرج اضافی داده ش��ده و البته تاکید شده که 
فعالیت در رده های سنی پایه، محدودیت مالی در بر ندارد و در 
این زمینه هر چه خرج کردند، ایرادی نیست.اما همچنان با این 
قانون هم این پرسش پیش می آید که چه ضمانت اجرایی برای 
این قانون توسط باشگاه ها وجود دارد؟ از سوی دیگر، این قانون 
جلوی  یک فرایند طبیعی و قانون��ی را در فوتبال ما می گیرد و 
آن هم حضور بخش خصوصی در فوتبال است. در نگاه دیگر در 
صورت خصوصی سازی باشگاه هایی مثل استقالل و پرسپولیس 
که مورد حمایت مجلس و اهتمام ویژه وزارت ورزش و جوانان 
برای خصوصی س��ازی هس��تند، چطور باید انتظار داشت که 
مالکان این باش��گاه ها با مبلغ تعیین شده س��ازمان لیگ، به 

کارشان در لیگ بر تر ادامه دهند؟!

پیشنهاد هشت میلیاردی به مهدی رحمتی

سقف قرارداد یا بودجه؛این فوتبال شفاف سازی مالی می خواهد 
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آکادمی تخصصی 
برای جودو

واکنش عقیلی به شایعه 
حضور در پرسپولیس

به گفته مسؤوالن خمینی شهر، آکادمی جودوی شهرستان خمینی شهر پس 
از خانه جودوی استان اصفهان به عنوان دومین مرکز تخصصی جودو مطرح 
است. هیات جودوی شهرستان خمینی شهر پس از بازسازی سالن اختصاصی 
جودوی شهرستان در مجموعه ورزشی قدس و نام گذاری این سالن به نام خانه 
جودوی شهرس��تان، آکادمی تخصصی جودوی شهرستان خمینی شهر را با 
حضور محمدی، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینی شهر، رفیع زاده 
رییس هیات جودو استان اصفهان، اعضای انجمن خیرین ورزشیار خمینی شهر 
و جمعی از اهالی ورزش جودو و دیگر ورزشکاران افتتاح کردند.در این مراسم 
ابتدا بیش از 40 ورزشکار جودوکار شهرس��تان در رده های سنی مختلف به 
اجرای حرکات ورزشی پرداختند و سپس مس��ؤولین استان و شهرستان در 
خصوص رشته ورزشی جودو صحبت  و آکادمی جودوی شهرستان را پس از 
خانه جودوی استان اصفهان به عنوان دومین مرکز تخصصی جودو در سطح 

استان معرفی کردند. 

مدافع تیم فوتبال س��پاهان اصفهان گفت: »شایعه حضورم در لیست صحت 
ندارد.«

هادی عقیلی در واکنش به شایعه قرار گرفتن نامش در فهرست مازاد زالتکو 
کرانچار، بحث حضورش در پرس��پولیس و مس��ایل مختلف دیگر گفت: این 
ش��ایعات همیش��ه وجود دارد، ولی تا جایی ک��ه خودم می دانم و بر اس��اس 
صحبت هایی که با کرانچار انجام داده ام این موضوع صحت ندارد. این شایعات 
از داخل باشگاه س��پاهان بیرون آمده و متاسفانه یکی از مسؤوالن باشگاه هم 

نتوانسته بود در این خصوص به خوبی جواب بدهد.
وی ادامه داد: در فوتبال ایران این موضوع باب شده که هر بازیکنی را در فهرست 
مازاد می گذارند و این واقعا مسخره است. من قراردادی با سپاهان ندارم و در 
این تیم رحمان و گردان هم چنین وضعیتی دارند. وقتی بازیکن قرارداد ندارد، 
دیگر لیس��ت مازاد معنایی ندارد. در مورد فصل بعد ه��م باید بگویم که هنوز 

چیزی قطعا مشخص نیست.

پیشنهاد عجیب به ستاره سرخ ها
لوئیز سوآرز ستاره اروگوئه ای لیورپول و بهترین بازیکن 
این فصل لیگ فوتبال انگلیس با پیشنهاد 100میلیون 
پوندی از سوی رئال مادرید مواجه شده است. با توجه به 

این رقم لیورپول چاره ای جز پذیرش این مبلغ ندارد.

پیشنهاد مربیگری به ستاره محبوب استقالل
فرهاد مجیدی هنوز ه��م در امارات محبوبیت باالی��ی دارد و به 
همین دلیل مسؤوالن باشگاه الوصل پیشنهاد کار به کاپیتان سابق 
استقالل را داده اند.شنیده ایم وی قصد دارد از تیم پایه های الوصل 

امارات استارت بزند و مدارج مربیگری را پله پله طی کند.

فتل: تمامی دنده ها را از دست دادم 
سباستین فتل موفق شد در مرحله آخر زمان گیری گرندپری اسپانیا حضور داشته 
باشد، اما در همان اولین دور  در پیست ایستاد و منجر شد پرچم های قرمز رنگ به 
نمایش درآید. فتل گفت: در مرحله آخر تمامی دنده های گیربکس را از دست دادم.

چون تمامی دنده های گیربکس از کار افتاد.

 تیم های حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیا، اجازه 

۳ میلیارد خرج اضافی 
داده شده و البته تاکید 

شده که فعالیت در 
رده های سنی پایه، 

محدودیت مالی در بر 
ندارد و در این زمینه هر 
چه خرج کردند، ایرادی 

نیست

سرمربی پرسپولیس در خانه ملت آفتابی شد

کارت های پایان خدمت جعلی »علی دایی« را به مجلس کشاند؟ 
در حالی که محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل نود مجلس 
از انتشار گزارش »فساد در فوتبال« بعد از جام جهانی فوتبال خبر 
داد، سرمربی پرسپولیس در خانه ملت آفتابی شد تا پرونده فساد در 

فوتبال ایران ابعاد تازه تری به خود بگیرد.
در جریان بررسی پرونده فساد در فوتبال ایران نمایندگان مجلس 
امیرقلعه نویی، عادل فردوسی پور و تنی چند از فوتبالیست ها را به 
خانه ملت فراخواندند تا در خصوص ابعاد فس��اد در فوتبال ایران با 
آن ها گفت وگو کنند. حاال اما ماه ها بع��د از آن ماجراهای معروف 
فوتبال ایران داستان های جذاب تری به خود دیده است. یکی از آن ها 
کارت های پایان خدمت جعلی است که به برخی از بازیکنان باشگاه 

فوالد نسبت داده شده است.
 این بار اما علی دایی خودش به خانه ملت رفت تا با یکی از نمایندگان 
مجلس که البته در کمیس��یون اصل نود عضویت ندارد، گفت وگو 
کند؛ دیداری که هر دو طرف بر دوستانه بودن آن تاکید داشتند، اما 
اخبار غیر رسمی از اسناد و مدارکی خبر می دهند که علی دایی با 

خود به مجلس برده بود.
پای مجلس به بررس��ی وضعیت فوتب��ال ایران وقتی باز ش��د که 
ماجرای معروف دیدار پرس��پولیس و س��پاهان رخ داد. این بازی 
به بازی غش کردن قهرمانی معروف ش��د و آن هم��ه جنجال به پا 
کرد. حاشیه هایی که در جریان این دیدار ایجاد شد، موجب شد تا 
سرانجام مجلس شورای اسالمی و کمیسیون اصل نود وارد ماجرا 
شوند، اما مانند همه پرونده های پر جار و جنجال ایرانی هنوز تکلیف 
این پرونده مشخص نشده است و حاال رییس کمسیون اصل نود از 

انتشار این پرونده بعد از جام جهانی خبر می دهد؛ خبری که موجب 
شده تا خیلی ها تصور کنند که ش��اید پای ملی پوشانی هم در این 
پرونده گیر باشد که به همین دلیل قرائت آن به بعد از جام جهانی 

موکول شده است.
اسماعیل کوثری نماینده اصولگرایی است که در بهارستان میزبان 
علی دایی و محمد پنجعلی بود. محمد پنجعلی خیلی زود این دیدار 
را عادی خواند و اسماعیل کوثری را همبازی سابق خود خواند، اما 
حضور علی دایی در این دیدار موجب شد که کسی باور نکند که این 
تنها یک دیدار عادی و دوستانه بوده؛ آن هم وقتی که دیدار در خانه 

ملت صورت گرفته است.
علی دایی که در طول فصل گذش��ته یک پای پرون��ده ای بود که 
برای نخس��تین بار تخل��ف گس��ترده در فوتبال م��ا را محرز کرد 
بع��د از پایان لی��گ و در جری��ان واگذاری باش��گاه پرس��پولیس 
هم درگی��ری ش��دیدی ب��ا وزارت ورزش پیدا ک��رد و در واکنش 
به انتش��ار فایل صوتی جلس��ه اش با مس��ؤوالن وزارت ورزش به 
 رییس جمهور هش��دار داد ک��ه در وزارت خانه اش ش��نود صورت 

می گیرد.
 خیلی ها معتقدند که اختالفات او با برخی از کارکنان وزارت ورزش 
ممکن است دلیل این دیدار باش��د، اما امکان این ماجرا با توجه به 
ابقای دایی با روی کار آمدن هیات مدیره جدید پرسپولیس، نزدیک 

به صفر است.
اسماعیل کوثری، دلیل اصلی این جلسه را همانند پنجعلی، تجدید 
خاطره و دید و بازدید عنوان کرد. وی البته در پاسخ به سوال یکی 

از خبرگزاری ها  که آیا دایی مدارکی به شما تحویل داده است، 
گفت:  اینها به عنوان نماینده مردم این مدارک را در اختیار ما 
گذاشتند. حاال یک س��ری موارد آوردند و دادند. تا زمانی که 

بررسی نکنم نمی توانم بگویم چه بوده.
علی دایی در حالی به دیدار سردار اسماعیل کوثری رفته که 
یکی دو هفته پیش هم در جریان احتمال تخلف باشگاه فوالد در 

جریان کارت های پایان خدمت، اخباری مبنی بر دیدار او با یکی 
از نظامیان بلندپایه ایرانی منتشر شده بود. 

فدراس��یون احتمال تغییر قهرمان 
لیگ را نزدیک به صفر رسانده اند، 

س��رمربی  دیداره��ای  ام��ا 
پرس��پولیس در هفته ه��ای 
گذش��ته خبر از این می دهد 
که پرسپولیسی ها همچنان 
به دنبال پیگیری ماجرای 
کارت ه��ای پایان خدمت 

فوالدی ها هستند.

باید تالش کنیم چرخ ورزش 
روستایی بچرخد

غالمرضا جعفری/ رییس فدراسیون 

ورزش روستایی 
 ما در فدراس��یون به این نتیجه رس��یدیم ک��ه از منابع موج��ود بهترین 
 به��ره وری را داش��ته باش��یم. انتظ��ار دارم در ه��ر جایگاهی ک��ه قرار 
گرفته ایم،تالش کنیم که چرخ ورزش روستایی بچرخد. مجلس شورای 
اسالمی نیز امسال 200 میلیارد تومان 
از محل واگذاری شرکت های دولتی 
برای توسعه روس��تاها در نظر گرفته 
است. امس��ال تالش خواهیم کرد که 
مکان های بالاستفاده را در روستاها 
در اختیار بگیریم و تبدیل به احسن 
کنیم تا دیگر مجبور نباش��یم نسبت 
به ساخت و ساز اماکن ورزشی از ابتدا 

اقدام کنیم.
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شهرداری شهرکرد برتر شد

شهردار ش��هرکرد از کس��ب رتبه نخست این ش��هرداری در زمینه 
خدمت رسانی به مسافران نوروزی در سال 93 خبر داد.

نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار کرد: براس��اس بررس��ی های س��تاد 
هماهنگی سفرهای نوروزی این استان، شهرداری شهرکرد در کمیته 

پشتیبانی و خدمات، رتبه اول در این زمینه را کسب کرد.
وی افزود: آماده س��ازی عمومی ش��هر، ارایه تس��هیالت و امکانات، 
تاثیرگذاری در تنظیم و آرامش بازار، فرهنگ سازی در جهت اکرام 
و رضایت مندی حداکثری میهمانان ن��وروزی و اجرای برنامه های 
جانبی برای مدیریت اوقات فراغت مس��افران و شهروندان، از جمله 
دالیل دیگر این انتخاب از سوی س��تاد هماهنگی سفرهای نوروزی 

استان در سال 93 بوده است.

جمعیت روستایی  استان تحت 
نظارت پزشک خانواده

کارشناس گروه مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به این که طرح پزش��ک خانواده از سال۱3۸۴ در این استان فعالیت 
خود را شروع کرده است، گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت 
روستایی در این استان از خدمات پزشک خانواده بهره مند می شوند.

فرزاد نوربخش با اشاره به شروع اجرای طرح پزشک خانواده از سال 
۱3۸۴ در این استان، اظهار کرد : این طرح با جذب پزشک خانواده و 
تیم پزشکی آن که شامل ماما،کارشناس بهداشت محیط، کارشناس 
بهداش��ت خانواده،کارش��ناس مبارزه با بیماری ها و بهورز می باشد 

فعالیت خود را اغاز کرده است. 
وی گفت: درحال حاضر ۱۰۰درصد جمعیت روس��تایی و عشایری 
اس��تان چهارمحال و بختیاری تحت پوش��ش طرح پزشک خانواده 

هستند.

نشاء کاری برنج درشالیزارهای  
استان شروع شد

 مدی��ر زراع��ت جهادکش��اورزی چهارمح��ال و بختی��اری گفت:
 نش��ا کاری برن��ج در اس��تان چهارمح��ال وبختی��اری، از اواخ��ر 
 اردیبهشت هر سال شروع می شود و به مدت یک ماه تا اوایل تیرماه

 ادامه دارد.
س��یروس بیک بکان ، اظهار کرد : بر اس��اس پیش بینی های انجام 
ش��ده،  از ش��الیزارهای اس��تان چهارمحال وبختیاری 2۰ هزار تن 
ش��لتوک و ۱۴ هزار تن برنج برداش��ت می ش��ود. وی با اش��اره به 
شیوع برخی آفات از جمله کرم س��اقه خوار هم زمان با کشت برنج، 
از کش��اورزان خواس��ت از ورود هر گونه نش��اء برنج از استان های 
همجوار خودداری کنند. مدیر زراعت جهادکش��اورزی چهارمحال 
و بختیاری گفت : بیش از 7۰ درصد از شلتوک تولید شده در استان 
چهارمحال وبختیاری به برنج س��فید تبدیل ش��ود.آقای بیک بکان 
تصریح کرد: چمپ��ای محلی،گرده محلی ،کوهرنگ و س��ازندگی از 
ارقام کشت شده و س��احل، کادوس و فجر از ارقام پرمحصول برنج 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت. وی افزود: عمده محصول 
برنج اس��تان چهارمحال و بختیاری در شهرس��تان ه��ای لردگان ، 
کیار و اردل تولید می ش��ود و شهرس��تان لردگان بیشترین سطح 
 زیر کش��ت برنج را در چهار مح��ال و بختیاری به خ��ود اختصاص

 داده است .

ایجاد رشته ادبیات کودک و نوجوان 
در دانشگاه  پیام نور شهرکرد

معاون دانشگاه پیام نور شهرستان شهرکرد با اشاره به این که ادبیات 
کودک و نوجوان گرایشی از رشته زبان و ادبیات فارسی است،گفت: 
رش��ته ادبیات کودک و نوجوان برای نخس��تین بار به رش��ته های 
تحصیلی دانشگاه پیام نور ش��هرکرد اضافه شد.حمید رضایی اظهار 
کرد: رشته ادبیات کودک و نوجوان گرایشی از رشته زبان و ادبیات 
فارس��ی اس��ت که به دو گرایش  ادبیات مقاومت و ادبیات کودک و 
نوجوان تقسیم می شود. وی با اش��اره به خاص بودن رشته ادبیات 
کودک و نوجوان افزود: این رش��ته تحصیلی فقط در چند دانشگاه 

سطح کشور تدریس می شود.

آغاز به کار نهمین همایش تخصصی 
استانداردهای مدیریت شرکت گاز

دبی��ر نهمین همای��ش تعالی س��ازمانی ش��رکت های گاز کش��ور 
گفت: نهمی��ن همای��ش ملی تعالی ش��رکت ه��ای گاز کش��ور با 
موضوع روش های بهب��ود مدیری��ت و ارایه خدمات به مش��تریان 
به میزبانی ش��هرکرد آغاز به کار ک��رد. مجید مهدیان در حاش��یه 
کارگاه ه��ای تخصصی این همای��ش ، اظهار ک��رد : در این همایش 
 دو روزه کارشناس��ان و متخصص��ان ۱2 ش��رکت گاز مراک��ز

 استان های تهران، یزد،گیالن، اصفهان، مازندران، فارس، خراسان 
 رضوی، قم، خوزس��تان، لرس��تان، همدان و چهارمحال و بختیاری

 حضور دارند.

۹۶ درصد از اراضی استان در اختیار 
دولت قرار گرفت

مع��اون حفاظت و امور اراض��ی منابع طبیعی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: در راس��تای اج��رای قانون تثبی��ت مالکیت اراضی 
دولت، تاکن��ون س��ند 9۶ در صد از اراض��ی این اس��تان در اختیار 
دولت قرار داده ش��ده اس��ت. علی محم��دی مقدم اظه��ار کرد: در 
راس��تای اجرای ماده 5۶ قانون حفاظت مدیری��ت و بهره برداری از 
منابع طبیعی بر اس��اس مصوبه س��ال ۱3۴۶ و ماده 2 قانون حفظ 
و حمایت منابع طبیع��ی و ذخایر جنگلی  با تصوی��ب قانون تثبیت 
مالکیت دولت و اجرای این قانون در استان چهارمحال و بختیاری، 
 اراضی ملی و مستثنیات اش��خاص به صورت ۱۰۰ درصد مشخص

 شده است.

اخبار کوتاه 

محمد فروغی مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اجرای پروژه 
پایگاه امداد هوایی در شهرکرد گفت: این پروژه برای افزایش سرعت عمل امدادگران در موقع حوادث 

در استان اجرا می شود.
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 پیشگیری از وقوع تخلفات 
راه تامین سالمت جامعه است

مس��ؤول نمایندگ��ی ولی فقیه در س��پاه ناحیه عش��ایری 
چهارمحال و بختیاری گفت: پیشگیری از وقوع تخلفات تنها 

راه تامین سالمت در جامعه است.
حجت االسالم مهران کریم پور در کارگاه پیشگیری از تخلفات 
اظهار کرد: انسان همیشه باید هوشیار باش��د و از اتفاقات و 
حوادثی که در طول تاریخ رخ داده است عبرت بگیرد تا از آفات 
زمانه در امان بماند. وی افزود: یکی از مفاهیم مباحث اساسی 
و کلیدی عالم جدید، مقوله پیشگیری است که در حوزه ها و 
عرصه های گوناگون کارب��رد دارد و در کل به معنای اتخاذ و 
اعمال روش های مناس��ب بازدارنده برای جلوگیری از وقوع 

تخلفات و جرایم است.
کریم پور بیان داشت: پیشگیری مقدم بر درمان است و ما باید 
با برنامه ریزی درست و بسیج کردن تمامی امکانات و استفاده 
از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های خودمان، زمینه پیشگیری 
از وقوع تخلفات در جامعه را ایجاد کنی��م و این اقدام باید با 

فرهنگ سازی مناسب در این زمینه صورت گیرد.
مس��ؤول نمایندگ��ی ولی فقیه در س��پاه ناحیه عش��ایری 
چهارمحال و بختیاری گفت: عبرت از اهمیت زیادی  برخوردار 
اس��ت و انس��ان می تواند به دنیا دو نگاه داش��ته باشد؛ یک 
نگاه با اعتبار که از دنی��ا عبرت بگیرد و دیگ��ری نگاهی که 
گول دنیا را بخورد و غرق ش��ود. وی بیان داش��ت: قرآن در 
زمینه های مختلف ما را به پیشگیری دعوت کرده و ما نیز باید 
با فراهم سازی شرایط و امکانات بتوانیم در این مسیر حرکت 

کنیم و زمینه وقوع جرایم در جامعه را کم کنیم.
کریم پور گفت: جهت گیری های قرآن به گونه ای اس��ت که 
گویی درصدد است بستر های کج روی و ناهنجاری و گناه و 
عصیان را از میان بردارد که همه این تالش ها برای ساختن 

مدینه فاضله است.

اولویت اختصاص اعتبار به 
طرح های عمرانی استان

نماینده مردم شهرستان های ش��هرکرد مجلس شورای 
 اس��المی با اش��اره به این که اعتبارات اس��تان بر اساس 
برنامه ریزی دقیق توزیع ش��ده اس��ت، گفت: طرح های 
عمرانی اس��تان چهارمحال و بختی��اری برای تخصیص 

اعتبارات باید در اولویت کار مسؤوالن باشد.
 س��ید س��عید زمانی��ان دهکردی در نشس��ت ش��ورای 
برنامه ریزی اس��تان چهارمحال و بختی��اری اظهار کرد: 
اعتبارات تخصیصی برای رسیدگی  به طرح های عمرانی 
باید در اولوی��ت کاری قرار بگیرد. وی ب��ا بیان این که 
دستگاه های اجرایی نباید نسبت به پرداخت حقوق 
و مزای��ای کارکنان نگرانی داش��ته باش��ند،عنوان 
کرد: اعتب��ارات مورد نی��از بر اس��اس برنامه ریزی 
دقیق و کارشناس��انه توزیع شده اس��ت. زمانیان با 
اش��اره به نظارت و کنت��رل غیر صحی��ح اعتبارات 
خاطر نش��ان کرد: برای اعتبار تخصیص داده شده 
به س��ایر موارد، نظارت و کنترل وجود ن��دارد و به 
 این خود دلیل صرف اعتب��ارات در حوزه های دیگر

 است.

مردم شهر بلداجی پایتخت گز ایران بعد از تولید گز باکیفیت باال و کسب موفقیت و شهرت در تولید این محصول در 
مسیر تولید سوهان قدم گذاشته اند و هم اکنون کارگاه های تولید شیرینی سوهان در کنار کارگاه های تولید گز در 
این شهر در حال افزایش است؛ به طوری که سوهان تولیدی این شهر در حال گرفتن بازار های مختلف کشور است.
شهر بلداجی یکی از مناطق مهم استان چهارمحال و بختیاری در تولید گز محسوب می شود و ارتفاعات و مراتع این 

شهر نیز به واسطه شرایط توپوگرافی و خاص جغرافیایی، محل رویش گیاه انگبین به وفور است.
استفاده از انگبین درجه یک و خالص و تولید گز مرغوب موجب شده است یکباره گز شهر بلداجی معروفیت خاصی 
پیدا و اش�تغال فراوانی در این حوزه ایجاد کند. چهارمحال و بختیاری با تولید گز با کیفیت و به دست آوردن بازار 
داخلی و جهانی به عنوان قطب اول تولید گز در کشور مطرح شده است و گز س�ازی توانسته اشتغال باالیی را در 

این استان ایجاد کند.

نام گز بلداجی در بسیار از شهر های کشور به عنوان برند مطرح شده 
و بسیاری از مردم، بلداجی را نام یک شرکت تولیدی خاص قلمداد 
می کنند.  بلداجی در کل یک برند شناخته شده در گزسازی مطرح 
شده و همه آن را می شناسند، اما اصل بلداجی نام شهری در استان 
چهارمحال و بختیاری است که باالی ۸۰ کارگاه گز سازی در آن 

مشغول به تولید این محصول هستند.
گز بلداجی به دلیل کیفیت باال و مرغوبیت آن، بهترین گز ایرانی 
محسوب  و به کشورهای مختلف صادر می شود و شهرت این شهر 
به دلیل محصول گز و اس��تفاده از انگیبین طبیع��ی در تولید گز 
است.مردم شهر بلداجی پایتخت گز ایران، بعد از تولید گز و کسب 
موفقیت و شهرت در تولید این محصول در مسیر تولید سوهان قدم 
گذاشته اند و هم اکنون کارگاه های تولید شیرینی سوهان در کنار 
کارگاه های تولید گز در این شهر در حال افزایش است؛ به طوری که 
سوهان تولیدی این شهر در حال گرفتن بازار های مختلف کشور 
است. سوهان نوعی شیرینی سنتی و ایرانی و به عبارتی نوعی حلوا 
است که از گندم  درست می شود. سوهان به شکل ها و انواع مختلفی 
نظیر عسلی، کنجدی،حلوایی،  بادامی، گزی، لقمه، کره ای و ... تولید 

و عرضه می شود.
 از عمده مواد اولیه مورد استفاده در پخت و تهیه سوهان می توان 
به آرد سبوس دار، جوانه گندم، ش��کر، روغن، زرده تخم مرغ، هل، 

زعفران و مغز پسته اش��اره کرد. این شیرینی در گذشته بیشتر به 
شیوه سنتی و با دست تولید می  شده اس��ت، ولی در حال حاضر 
پخت این شیرینی با کمک دستگاه ها و قالب گیرهای مخصوص 

انجام می گیرد.
سوهان را با نام استان قم می شناسند و کارگاه های تولیدی بسیاری 
در استان قم مشغول تولید این محصول هستند، اما این محصول 
توس��ط کارگاهای بسیاری در شهر بلداجی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در حال تولید است و قسمت بسیاری از این تولید به استان 
قم هم ارسال می شود و در کنار گز بلداجی در فروشگاه های بزرگ 

سوهان هم فروخته می شود.
هم اکنون 25 کارگاه تولید س��وهان در ش��هر بلداجی فعال شده 
است و کارگاه های تولید س��وهان در این شهر به سرعت در حال 
افزایش اس��ت. هم اکنون بس��یاری از کارگاه ها با استفاده از گز و 
سوهان، ش��یرینی جدید به نام »س��وهان گز« را تولید کرده اند و 
این در حالی است که استفاده از مواد مرغوب در تولید گز و سوهان  
 تولید محصول با کیفیتی را سبب شده است که بازار پسندی باالیی

 دارد.
 ه��م اکن��ون فروش خ��وب ای��ن محصول موجب ش��ده اس��ت 
 کارگاه ه��ای تولی��د س��وهان در این ش��هر روز ب��ه روز افزایش

 پیدا کند.

کارگاه های تولید سوهان در بلداجی در حال افزایش   
هستند

رییس صنف قنادان پولکی، سوهان و نقل ش��هر بلداجی با اشاره 
به این که کارگاه های تولید س��وهان در این شهر در حال افزایش 
است، ادامه داد: هم اکنون 25 کارگاه سوهان پزی در این شهر در 

حال فعالیت است.
داریوش نادری بلداجی اذعان داش��ت: استقبال خوب از تولیدات 
 س��وهان این ش��هر در کنار گز، موجب شده اس��ت که بسیاری از

 کارگاه ها در راستای تولید سوهان گام بردارند و کارگاه های تولید 
سوهان را راه اندازی کنند.

وی اذعان داشت: هم اکنون شهر بلداجی، پایتخت گز ایران شهرت 
گرفت��ه و با تولید گ��ز با کیفیت 
توانسته سهم بسیاری از بازارها 

را به خود اختصاص دهد.
وی بیان کرد: سوهان گز محصول 
جدیدی در این ش��هر به حساب 
می آی��د که ب��ا اس��تفاده از گز 
مرغوب تولید می شود و همین 
امر موجب شهرت این محصول 

شده است.
 ن��ادری در ادامه اذعان داش��ت: 
س��وهان تولی��دی کارگاه های 
سوهان پزی این شهر به واسطه 
استفاده از مواد مرغوب و کیفیت 
باال به س��رعت توانسته بسیاری 
از بازارهای داخل��ی و خارجی را 
تس��خیر کند و از فروش خوبی 

برخوردار است.
وی بیان کرد: هم اکنون بسیاری از سوهان تولید این شهر به استان 
قم می رود و در فروشگاه های این شهر به فروش می رسد و بسیاری 
 دیگر نیز به استان های همس��ایه و حتی کشورهای منطقه صادر

 می شود. داریوش نادری بلداجی با اشاره به این که هم اکنون در 
بلداجی 5۰ کارگاه تولید پولکی و نبات نیز فعالیت می کنند، اذعان 
داشت: شهر بلداجی در حال تبدیل شدن به یک شهر تولید انواع 
شیرینی جات اس��ت. رییس صنف قنادان پولکی، سوهان و نقل 
شهر بلداجی اذعان داش��ت: هم اکنون فعالیت کارگاه های تولید 
پولکی و نبات و سوهان پزی در این شهر توانسته اشتغال مناسبی 
در ش��هر ایجاد کند وهم اکنون بیش از 3۰۰ اشتغال مستقیم در 

این حوزه داریم.

کارگاه های تولید شیرینی جات در بلداجی بیکاری را 
از بین برده است

بخشدار بلداجی نیز در این خصوص گفت: شهر بلداجی مرکز تولید 
گز با کیفیت کشور است و فعالیت کارگاه های گز سازی، پولکی و 
نبات و سوهان پزی در این شهر موجب شده است بیکاری در این 
شهر دیگر معنا نداشته باشد. اسفندیار کریمی بیان کرد: بیشترین 
تولید اصلی این شهر گز است، اما تولید شیرینی جات مختلف دیگر 
مانند سوهان، نقل، پولکی و نبات نیز در مسیر تولید قرار گرفته و 
این منطقه روز به روز در حال توس��عه و پیشرفت است. وی تاکید 
کرد: فعالیت کارگاه های مختلف تولید شرینی جات مختلف مانند 
گز، سوهان، پولکی و نبات، موجب ایجاد اشتغال قابل توجه ای در 
منطقه شده است؛ به طوری که بسیاری از مردم مناطق دیگر استان 

نیز در کارگاه های تولیدی این شهر کار می کنند.

پایتخت گز ایران در پی تصرف بازارشیرینی جات دیگر 

سوهان »بلداجی« به بازار آمد

     اجرای پروژه پایگاه امداد هوایی دراستان

اسناد و کتاب های تاریخی 
استان  دیجیتال می شوند

تجلیل از حماسه سازان 
سوم خرداد در  استان سرپرست مرکز اسناد اس��تان قدس رضوی گفت: اسناد و کتاب های تاریخی 

استان چهارمحال و بختیاری بررسی و دیجیتال می شوند. سالم حسین زاده در 
بررسی و ارزیابی از اسناد کتابخانه های مولوی شهرکرد و دهخدای شهر کیان 
افزود: آثار ارزشمند تاریخی در این دو کتابخانه وجود دارد که نیازمند توجه و 
نگهداری بیش��تر اس��ت. وی با بیان این که هم اکنون در حال تعیین ظرفیت 
اسناد و آثار خطی تاریخی استان هستیم، اظهارکرد: در صورتی که این ظرفیت 
و درخواست در استان چهارمحال و بختیاری وجود داشته باشد، آماده ایم تا با 
عقد تفاهم نامه تمامی این آثار را دیجیتالی کنیم. حس��ین زاده گفت: تاکنون 
در ش��هرهای اصفهان، همدان و الر این کار صورت گرفت��ه و آثار دیجیتال به 
کتابخانه آستان قدس رضوی هم منتقل شده است. مدیر شرکت های تعاونی 

معاون سیاسی امنیتی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به ضرورت 
گرامیداشت سوم خرداد، س��الروز آزادی خرمشهر، گفت: حماسه سازان سوم 

خرداد در چهارمحال و بختیاری تجلیل می شوند.
خدابخ��ش مرادی در نشس��ت س��تاد بزرگداش��ت س��وم خ��رداد ب��ر لزوم 
برگزاری باش��کوه ویژه برنامه  های س��وم خرداد در اس��تان تاکید کرد. وی به 
تش��ریح مهم ترین برنامه های س��الروز فتح خرمش��هر پرداخ��ت و تجلیل از 
 مقام ش��امخ ش��هدای س��وم خرداد، حضور در گلزار مطهر ش��هدا، تجلیل از 
حماسه سازان سوم خرداد و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری در قالب رساندن 
پیام سوم خرداد در زمینه فرهنگ و هنر را از مهم ترین برنامه های پیش بینی 

شده سالروز بزرگداشت سوم خرداد در سطح استان عنوان کرد.

رییس جمهوری با تاکید بر توسعه زیرساخت های گردش��گری در استان چهارمحال 
و بختیاری، گفت: طبیع��ت زیبا و بی نظی��ر چهارمحال و بختی��اری می تواند مقصد 

گردشگران داخلی و خارجی شود.
حس��ن روحانی رییس جمهور دی��روزدر دی��دار نمایندگان چهارمح��ال و بختیاری، 
اظهارداش��ت: نگاه دولت در توس��عه گردش��گری، زمینه س��ازی برای حضور بخش 
خصوصی است و ما از حضور س��رمایه گذاران ایرانی در داخل و خارج از کشور در این 

زمینه استقبال می کنیم.
رییس جمه��وری گف��ت: دول��ت تس��هیالت و امکانات الزم ب��رای بهب��ود وضعیت 
 حم��ل و نقل هوای��ی و زمینی و س��اخت هت��ل را در اختی��ار بخش خصوص��ی قرار 

می دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به معضل کم آبی و رعایت حق آبه استان های کشور 
اشاره کرد و با بیان تشکیل جلس��ه ویژه آب، گفت: از نظر دولت مردم در هر استان که 
باشند، ایرانی هستند و دولت نیز به دنبال توسعه کشور است و تالش خواهد کرد تا با 

توزیع عادالنه آب، اجحافی در حق هیچ استانی از کشور نشود.
رییس جمهوری همچنی��ن طرح های دولت برای آبیاری نوین زمین های کش��اورزی 

استان های خوزستان، ایالم و سیستان و بلوچس��تان را خاطر نشان ساخت و گفت: با 
توجه به محدودیت منابع آبی کش��ور، دولت حمایت ه��ای الزم را از طرح هایی که به 
بهینه سازی مصرف در بخش آب های آش��امیدن و غیرآشامیدن منجرمی شود، انجام 

خواهد داد.
پیش از سخنان رییس جمهوری، نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
مشکالت استان نظیر انتقال غیرکارشناسی آب به اس��تان های همجوار و پیامدهای 
ناگواری چون افزایش بیکاری و مهاجرت، خواستار تعیین تکلیف در شورای عالی آب و 

تکمیل سریع تر طرح های سدسازی در چهارمحال و بختیاری شدند.
نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، اس��تعدادها و ظرفیت های بالقوه استان در 
حوزه گردشگری و کشاورزی را خاطر نشان س��اختند و اظهار امیدواری کردند که با 
کمک دولت در راه اندازی صنایع مرتبط با نفت و پترویش��یمی، گس��ترش پردازها و 

تکمیل راه ها، استان بر مشکالت موجود غلبه خواهد کرد.
این نمایندگان ضم��ن اعالم حمای��ت از سیاس��ت های داخلی و خارج��ی دولت، از 
رییس جمهوری دعوت کردند تا در نزدیک ترین فرصت با حضور در استان ضمن دیدار 
با مردم، از نزدیک در جریان مشکالت و ظرفیت های چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

مدی��رکل پزش��کی قانون��ی چهارمح��ال 
وبختیاری با اشاره به این که همایش مدیران 
 پزش��کی قانونی با عنوان ارتق��ای فرهنگ 
خدمات رس��انی برگ��زار می ش��ود، گفت: 
امسال استان چهارمحال و بختیاری میزبان 
همایش مدیران پزش��کی قانونی می شود.

منصور فیروز بخ��ت اظهار ک��رد: برگزاری 
همایش ه��ای فصل��ی، یک��ی از مهم ترین 
اقداماتی است که در سازمان پزشکی قانونی 
صورت می گیرد. وی افزود: در این همایش ها 
مدیران پزش��کی قانونی از سراس��ر کشور و 
مسؤوالن و مدیران ستادی پزشکی قانونی 
با حضور خود درباره مسایل و مباحث حول 
محور پزشکی قانونی تصمیم گیری می کنند. 
فیروزبخت خاطرنش��ان کرد: این همایش 

از 3۰ اردیبهش��ت امس��ال به مدت سه روز 
درمحل سالن همایش فرماندهی انتظامی 
شهرکرد برگزار می شود. وی با بیان این که 
ارتقای فرهنگ خدمت رس��انی با مدیریت 
جهادی عن��وان این همایش اس��ت، اظهار 
کرد: این همایش به منظور بررسی عملکرد 
 یک س��ال گذش��ته مراکز پزش��کی قانونی

 استان ها و برنامه ریزی برای امسال این نهاد 
برگزار می شود. 

پزشکی قانونی کشور از سازمان های اجرایی 
مستقل است که زیر نظر رییس قوه قضاییه 
با بهره گیری از نیرو  های کار آمد و متخصص 
و فناوری های نوین برای کش��ف حقیقت و 
کمک به اس��تقرار عدالت در جامعه فعالیت 

می کند.

در دیدار نمایندگان چهارمحال و بختیاری با رییس جمهور

 روحانی: تالش می کنیم توزیع آب عادالنه باشد  
شهرکرد میزبان همایش مدیران 

پزشکی قانونی کشور

هم اکنون 25 
کارگاه تولید 

سوهان در شهر 
بلداجی فعال شده 
است و کارگاه های 

تولید سوهان در 
این شهر به سرعت 

در حال افزایش 
است
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تغییرات 

ارگ  راه  خاک  سازه  شرکت  تغییرات  آگهی  93/990/33/و  شماره   23254
العاده شرکت  فوق  استناد صورت جلسه مجمع عمومی  به  سهامی خاص  
ملی  شناسه  و   829 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  ارگ  راه  خاک  سازه 
و  شرکتها  ثبت  کل  اداره  یه   تایید  و   1393/1/23 مورخه   14002770978
موسسات غیر تجاری نام شرکت به )) آریا ساخت ارگ(( تغییر یافت و به این 
شرح ماده یک اساسنامه اصالح گردید . م الف 81 خیر اله عصاری – رئیس 

ثبت اسناد و امالک اردستان 

تحدید حدود اختصاصی

باغ  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/104/347 شماره   23252
میمه  کوچه  در  واقع  فرعی    3019 شماره  به  تقریبی  جریب  مخروبه شش 
جوشقان پالک یک اصلی بخش دوازده کاشان  که طبق پرونده بنام آقا ی 
فتحعلی ملک زاده ورنوسفادرانی فرزند عباس و غیره در جریان ثبت است، 
بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده است، اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم 
خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  در   1393/3/20 تاریخ  در 
آمد, و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خواهد شد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
یابند.  در محل حضور  آگهی،  این  در  مقرر  در روز و ساعت  که  گردد  می 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  مراجع ذیصالح قضایی  به 

تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1393/2/30 کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9310103640701292  : ابالغیه  شماره    23255
9209983640700711 شماره بایگانی : 920721 خواهان / خواهان ها محمد 
ارثی و  کیان  بهزاد  عبداله  به طرفیت خواندگان  دادخواستی  حسین صمدی 

رضا کریمی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی ) حقوقی(  
دادگستری شهرستان لنجان ) زرین شهر ( واقع در زرین شهر  ارجاع و به 
کالسه 920721ح 4 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 17/4/1393 و ساعت 
:10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان 
از جراید  یکی  نوبت  در  دادگاه مراتب یک  امور مدنی و دستور  انقالب در 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 

136 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زرین شهر 



امام محمد باقر )ع(:
گرامی ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر به همسر خود 

احترام بگذارد.
دعا درمان هر دردی است
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گربه مزاحم 
ابلهی از دست گربه ای به ستوه آمده بود و هر چه او را از خانه بیرون 
می کرد و به جای دور می برد، باز به خانه باز می گشت. روزی گربه را 

در کیسه ضخیمی انداخت و به محل دوری برد.
رفیقی از او پرسید: به کجا می روی؟

گفت: فالن جا و نام محل را به اشتباه گفت.
رفیقش گفت: ولی راه آن جا از این طرف نیس��ت. م��رد جواب داد: 

آهسته باش. خود هم می دانم این را به گربه می گویم.

میدان جنگ
ش��خصی با کمان بی تیر به جنگ می رفت که اگر تی��ری از جانب 

دشمن آید، بردارد.
گفتند: شاید نیاید،

گفت: آن وقت جنگ نباشد.

فرار از زندگی 
 روزی ش��اگردی به اس��تاد خویش گفت: اس��تاد می خواهم یکی از 

مهم ترین خصایص انسان ها را به من بیاموزی.
استاد گفت: واقعا می خواهی آن را فراگیری؟

شاگرد گفت: بله، با کمال میل.
استاد گفت: پس آماده شو با هم به جایی برویم.

شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به پارکی که در آن کودکان 
مشغول بازی بودند، برد.

استاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن. مکالمات بین 
کودکان به این صورت بود:

االن نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی.
نخیر االن نوبت توست که دنبالم بدوی.

اصال چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ و حرف هایی از این قبیل...
اس��تاد ادامه داد: همانطور که ش��نیدی تمام این کودکان طالب آن 
 بودند که از دس��ت دیگری فرار کنند. انس��ان نیز این گونه است. او 
هیچ گاه حاضر نیس��ت با ش��رایط موجود رو به رو ش��ود و دایم در 
تالش است از حقایق و واقعیات زندگی خود فرار کند و هرگز کاری 
 برای بهبود زندگی خود انجام نمی دهد. تو از من خواس��تی یکی از 
مهم ترین ویژگی های انسان را برای تو بگویم و من آن را در چند کالم 

خالصه می کنم: »تالش برای فرار از زندگی«!

شیوه ای برای
چانه زنی بهتر بر سر قیمت

اگر ش��ما هم مانند بس��یاری از اف��راد منتظ��ر می مانی��د تا طرف 
 مقاب��ل قیمتی را پیش��نهاد کند و س��پس چانه زنی را آغ��از کنید، 
در اش��تباه اید. موفقیت در چانه زنی بر س��ر قیمت، می تواند باعث 
شود که ش��ما به عنوان فروشنده سود بیشتری کس��ب کنید و یا به 
عنوان خریدار بهای کمت��ری را برای یک کاال ی��ا خدمت بپردازید 
و به همین خاطر اگر در چانه زنی چندان حرفه ای نباش��ید، ممکن 
است حاشیه سود شما در کس��ب و کار کاهش یابد. بسیاری از افراد 
در چانه زنی از استراتژی پیش��نهاد ندادن قیمت بهره می برند و در 
واقع منتظر می مانند تا طرف مقابل قیمتی را پیشنهاد کند و سپس 
چانه زنی را آغاز کنند، ام��ا تحقیقات علمی نش��ان می دهد فردی 
که ابتدا پیش��نهادی را مطرح می کند، احتماال موفقیت بیشتری به 
 دس��ت خواهد آورد. پیش تر اقتصاددانانی که در زمینه نظری بازی

ب��ه  نی��ز  کنن��د  م��ی  فعالی��ت   )Game Thoery (  
مزی��ت نخس��تین پیش��نهاد دهن��ده اش��اره ک��رده بودن��د و 
 اکن��ون وب س��ایت اقتص��ادی بیزن��س اینس��ایدر نی��ز ب��ه 
 پدیده ای اش��اره ک��رده ک��ه از آن به عن��وان پدیده »اص��ل لنگر« 
نام برده می ش��ود. این پدیده که مورد توجه روانشناسان قرار گرفته 
ادعا می کند که پیشنهاددهنده نخست، در واقع لنگر مذاکره بر سر 
قیمت را در جایگاهی قرار می دهد که نمی توان از آن فاصله بسیاری 
گرفت و قیمت نهایی احتماال در دامنه ای نه چندان دور از آن قیمت 
قرار می گیرد؛ البته اگر چانه زنی بین خریدار و فروش��نده به معامله 
 ختم بش��ود. لی تامسون، اس��تاد مدیریت دانش��گاه نورث وسترن،

 می گوید: بسیاری از افراد به شدت معتقدند که نباید پیشنهاد اولیه 
قیمت را مطرح کنند و بهتر اس��ت منتظر بمانند تا ابتدا از پیشنهاد 
طرف مقابل مطلع شوند، اما تحقیقات ما نشان می دهند که چنین 
سیاستی به هیچ وجه مفید نیس��ت و فردی که نخستین پیشنهاد را 

مطرح می کند، بهره بیشتری از معامله می برد.
 او به همین خاطر به افراد توصیه می کند ک��ه زودتر از طرف مقابل 
پیشنهادش��ان را مطرح کنند: هر کس��ی که نخس��تین پیشنهاد را 
مطرح کند در واقع لنگری را می ان��دازد و مذاکرات بعدی حول آن 
لنگر ش��کل می گیرد. او همچنین توصیه می کند پیشنهاد اول را با 
فاصله از مبلغی که در نهایت حاضری��د کاال را به آن قیمت بخرید یا 
بفروشید مطرح کنید، اما پیشنهادتان آنقدر هم پرت نباشد که اصال 

معامله شکل نگیرد.

در حدیثی خداوند به حضرت موسی فرمود:دعا کن، 
با زبانی که گناه من نکرده باشی. درباره  بیمار هنگام 
عیادت و ش��خص محتاج هنگام صدقه دادن، دستور 
شرعی داریم که از آنها التماس دعا کنیم. زیرا دعای 

وی مستجاب است.
)بحار، ج ۹۳ - ۳۵۷، ح ۱۱(

دعا شفا و درمان هر دردی است
عالء بن کامل می گوید: امام صادق )علیه السالم( به 
من فرمود: بر تو باد به دعا ک��ردن، زیرا آن درمان هر 
دردی اس��ت .دانشمندان روان ش��ناس امروز به این 
نتیجه رسیده اند که  توجه به خدا و اصل دعا و نیایش، 
 موجب رفع بس��یاری از گرفتاری ه��ا و حتی امراض   
می شود و اساسا بسیاری از امراض در محیط هایی که 

دعا و نیایش وجود دارد، رخنه نمی کند.

آیا دلیلی بر التماس دعای افراد از یکدیگر 
وجود دارد؟

در میان مردم متعارف و مرس��وم اس��ت ک��ه همه از 
یکدیگر التماس دعا دارند، که دو دلیل دارد:

۱. دلیل نقلی برخی از روایات ، دعا و نفرین چند دسته 
از افراد مستجاب است و برگش��ت ندارد  و نیز در این 

احادیث سفارش شده است :
اول: به مقام و منزلت این گونه افراد پی ببریم .

دوم: آنان را در جامعه بشناس��انیم و م��ورد تجلیل و 
تکریم قرار بدهیم .

س��وم: س��عی کنی��م عوام��ل و اس��باب رضای��ت و 
خشنودیش��ان را فراهم نماییم  تا درباره س��عادت و 

خوشبختی ما در دنیا و آخرت دعا کنند.
چهارم : ت��الش کنیم عوامل دلزدگ��ی و آزرده خاطر 
ش��دن این عزیزان و اولیای خدا را از خ��ود و جامعه 

بزداییم تا درباره ما نفرین نکنند.
ای��ن  از  اس��ت  شایس��ته  و  س��زاوار  پنج��م: 
دع��ا م��ا  درب��اره  ت��ا  بخواهی��م   بزرگ��واران 

 کنند.
2- دلیل عقلی: چون دعا کردن دیگری درباره  انسان 
به خودی خود از نظر ش��رع ، عملی مستحب و مفید 
اس��ت و خواهش کاری س��ودمند و نافع اس��ت و هم 
محتاج به دس��تور ش��رعی خاص نیس��ت، بر همین 
اساس پس از درخواست شخص سائل، دعا کردن در 
 حق او به عنوان قضای حاجت مومن مستحب خواهد

 بود.

اگر خداوند از باطن و ظاهر انس�ان آگاهی 
کام�ل دارد، پس چه نیاز اس�ت که م�ا حاجت 

خویش را به زبان بیاوریم؟
۱. امام صادق)ع( فرمودند: همانا خداوند از خواس��ته 
دعا کنندگان در هنگام نیایش آگاه است، اما دوست 

دارد خواسته های خود را ذکر کند.
به عنوان مثال اگر کسی به شما کاالیی هدیه کرد، هر 
چند آن فرد با توجه به قراین و شواهد می داند که شما 
از این عمل او راضی و خرس��ند هستید، دوست دارد 
رضایت خود را با زبان ابراز کنیدوگرنه شما را در ذهن 

خویش فردی ناسپاس تصور می کند.
 این امر در م��ورد خداوند نیز صادق اس��ت. یعنی با 
این که خداوند از انس��ان آگاهی کامل دارد، دوست 
 دارد در هن��گام دعا و نیایش حاجت خ��ود را بر زبان 

بیاورد.
2. انسان باید همواره به درگاه خدا دعا کند، چون به 
خدا نیاز دارد و اگر یک لحظه فیض و لطف خدا قطع 
شود، پوچ و نابود خواهد شد. هر چه به انسان می رسد، 
از جانب خداس��ت. پس بنده باید فقر و بندگی و نیاز 

خویش را عمال به اثبات برساند.

چرا فرزند باید در حق پدر و مادرش، چه در 
حیات و چه در ممات، دعا کند؟

۱. زیرا پدر و مادر در واقع اصل و سبب هستی فرزند 
هستند.

2. نعمت تربیت از آنهاست .
۳. قائده  شرع و عقل حکم می کند.

۴. تبعیت از پیامبران و امامان و اولیای خدا.
۵. سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت .

۶. خوشنودی و اطاعت خداوند.

آیا مومن باید در حق ب�رادر مو منش دعا 
کند؟ چرا؟

از جمله حقوقی که برادران دینی نسبت به هم دارند 
دعا کردن در حق همدیگر اس��ت که ثمرات و برکات 
زی��ادی دارد؛ اول برای دع��ا کنن��ده، دوم  برای دعا 
شنونده. از جمله آن فواید، می تواند موارد ذیل باشد:

۱. خداوند دعای دعا کننده و دعا ش��نونده را اجابت 
می کند.

2. روزی را ف��راوان می س��ازد و از ناخوش��ی و بدی 
جلوگیری می کند.

۳. احساس مسؤولیت نس��بت به برادر دینی ؛ »کلکم 
راع و کلکهم مسؤول عن رعیته «.

۴. جذب قلوب و ایجاد محبت .
۵. شفاعت کردن دعا ش��ونده برای دعا کننده در روز 

قیامت .
۶. دعا کردن مالئکه در حق او.

شهر حکایت

فن مذاکره

به نظر می رس��د که دارویی که از پنهان شدن 
تومورها از سیستم ایمنی جلوگیری می کند، به 
طور قابل توجهی درصد زنده ماندن افراد مبتال 

به یکی از انواع سرطان ریه را افزایش می دهد.
در حالی که تا پیش از این کمتر کس��ی از این 
نوع سرطان جان س��الم به در می برد )جز این 
که تومور قبل از پخش ش��دن با عمل جراحی 
برداش��ته ش��ود( به نظر می رس��د تومورهای 
برخ��ی از اف��راد مبتال به س��رطان ک��ه از این 
 دارو اس��تفاده کرده اند، به طور کام��ل ناپدید 

شده است.
به گزارش نیوساینتیس��ت، س��رطان ریه یکی 
از مرگبارترین انواع س��رطان است و در سراسر 
جهان روزانه چهار هزار نفر ب��ر اثر این بیماری 
جان خود را از دس��ت می دهند. تنها ۱۵ درصد 
از آنهایی که این سرطان در آنها تشخیص داده 
شده است، بیش از۵ سال زنده می مانند که در 

مقایسه با آمار 8۹ درصدی مبتالیان به سرطان پستان، رقمی 
بسیار ناچیز است.

بسیاری از سرطان های معمولی، سیس��تم ایمنی بدن را از کار 
می اندازند و به این ترتیب مانع از آش��کار شدن خود می شوند. 
این روش می تواند به جای هدف گیری تومورها با تخریب آنها از 
طریق تابش و شیمی درمانی، راه هایی برای دوباره فعال کردن 
سیستم ایمنی پیدا کند تا بدن سلول های سرطانی را خودش 

تخریب کند و این بیماری را درمان کند.
داروی طراحی ش��ده برای انجام ای��ن کار، نیولوماب نام دارد و 
روی ۱2۹ نفر که به درمان های دیگر پاسخ نداده بودند، آزمایش 
شد. این گروه مبتال به س��رطان سلول های بزرگ ریه بودند که 
به آن NSCLC گفته می ش��ود و معمول ترین شکل بیماری 
اس��ت و تقریبا 8۵ درصد از کل موارد ابتال را به خود اختصاص 
می دهد. شرکت کنندگان در یک بازه حداکثر ۹۶ ماهه، ۱ ،۳ یا 
۱0 میلی گرم از نیولوماب را به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به 

طور روزانه دریافت کردند.

بیداری سیستم ایمنی
یک��ی از ش��یوه های پنه��ان ش��دن س��لول های س��رطانی 
از سیس��تم ایمنی بدن، ب��ه وس��یله برهمکنش ب��ا مولکولی 

روی س��طح س��لول های س��فید اس��ت ک��هPD -۱ نامی��ده 
می ش��ود. نیولوم��اب جل��وی PD-۱ را می گی��رد، در نتیجه 
س��لول های توم��ور نمی توانن��د ب��ا آن برهمکن��ش داش��ته 
باش��ند. این ام��ر دوب��اره سیس��تم ایمن��ی را بی��دار می کند 
 و ب��ه آن ام��کان می ده��د ک��ه ب��ه س��لول های س��رطانی 

حمله کند.
نرخ نجات متوس��ط 2 س��اله بیمارانی که از نیولوماب استفاده 
می کنند، دو برابر بیمارانی اس��ت که با روش های معمول دیگر 

درمان می شوند. 
مایکل جیوردانو رییس بخش توس��عه انکولوژی در بریستول- 
مایرز اسکویب )که شرکت تولید کننده این دارو است( می گوید: 
ما دریافتیم که از هر چهار بیمار، یکی دس��ت کم دو سال زنده 
می ماند که در مقایس��ه با رقم یکی از هر ۱0 نفر در روش های 

شیمی درمانی معمولی، عدد قابل مالحظه ای است.
نتایج این تحقیق در آستانه کنگره س��الیانه انجمن آنکولوژی 
بالینی امریکا، که قرار است در دهه اول خرداد در شیکاگو برگزار 
شود، منتشر شد. یک آزمایش بزرگ تر با شرکت ۵00 داوطلب 

در حال برنامه ریزی است.
آزمایش مستقل دیگری با شرکت 20 نفر داوطلب به این منظور 
انجام گرفت که مشخص ش��ود چرا برخی از افراد به نیولوماب 
بهتر از افراد دیگر پاس��خ می دهند. افرادی ک��ه مولکولی به نام 

PD-L۱ در تومورهایش��ان داش��تند، به 
میزان قابل توجهی پاسخ بهتری نسبت به 

بقیه بیماران نشان می دادند. 
جیوردانو می گوید: این یافته بسیار مهمی 
اس��ت. زیرا اگر بیماران PD-L۱ را داشته 
باشند، احتمال پاسخ به درمان به طور قابل 

مالحظه ای باال می رود.

مالنوما
سال گذشته گزارش شده بود که نیولوماب 
اثر قابل توجهی در بهبود چش��مگیر افراد 
مبتال به مالن��وم بدخیم، نش��ان می دهد. 
س��ه س��ال پیش، ۱0۷ بیمار ک��ه به هیچ 
درم��ان دیگری پاس��خ ن��داده بودن��د، به 
عنوان آخرین راه حل ب��ا نیولوماب درمان 
ش��دند. ۴8 درصد آنها بیش از 2 سال زنده 
ماندند و ۴۱ درص��د هم هنوز بعد از س��ه 
سال زنده اند. جیوردانو می گوید: ما از صفر درصدی که بیشتر 
از س��ه س��ال زنده می مانند، به ۴0 درصد رس��یدیم. این سند 
 بس��یار روش��نی از ارزش درمان های مبتنی بر سیستم ایمنی 

است.
مگ��ی کاالگان از مرک��ز س��رطان شناس��ی یادب��ود س��والن 
کترین��گ نیوی��ورک ک��ه در ای��ن تحقیق نقش��ی نداش��ته، 
می گوید: نتای��ج حاصله از ای��ن تحقیقات م��درک دیگری را 
برای اثبات این که درمان از طریق سیس��تم ایمنی نقش مهم 
 و روزافزون��ی در انتخاب ه��ای درمان��ی س��رطان دارد، عرضه

 خواهد کرد.
پیتر جانس��ون، رییس بخش بالینی مرکز تحقیقات س��رطان 
انگلس��تان می گوید: ای��ن نتایج به ش��واهد رو به گسترش��ی 
افزوده خواهند ش��د ک��ه بی��ان می دارند باز ک��ردن قفل های 
سیس��تم ایمنی بدن، اثر ش��گرفی بر س��رطان دارد. او اش��اره 
می کن��د ک��ه س��لول های س��رطانی می توانند رش��د کنند و 
داروهایی ک��ه جهش های خاصی را هدف گرفته اند، شکس��ت 
دهند، ول��ی سیس��تم ایمنی می تواند رش��د کن��د و همگام با 
س��رطان پیش برود. او می گوی��د: اگر سیس��تم ایمنی بدنتان 
 درس��ت کار کند، می تواند همه جا دنبال تومور بگردد و آن را 

پیدا کند.

سرطان ریه درمان پذیر شد
یکی دیگر از سنگرهای سرطان فتح شد

اخبار ویژه

محققان ژنتیک کش��ور موفق به س��اخت 
کیت تعیین هویت انس��ان با نقاط ژنتیکی 
کامال منحصر به فرد و کیت تعیین هویت 
اجساد با گذشت سال ها از مرگ با بررسی 
نمونه های ژنتیکی تخریب ش��ده ش��دند. 
دکتر س��یروس زینلی، دبی��ر علمی اولین 
کنگ��ره بین المللی و س��یزدهمین کنگره 
ژنتیک ایران که در آس��تانه برگزاری این 
کنگره س��خن می گفت، خاطرنشان کرد: 
تعیین هویت انسان در کشور ما در سازمان 
پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، مرکز نور 
- برای تعیین طرحواره خانواده های معظم 
ش��هدا جهت شناس��ایی ژنتیک شهدای 
تفحص شده- و آزمایشگاه های ژنتیک استفاده می ش��ود. در حال حاضر در کشور اغلب 

از کیت تهیه پروفایل موسوم به آیدنتیفلر ساخت شرکت ABI آمریکا استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد: محققان شرکت دانش بنیان زیست فناوری کوثر، به تازگی موفق به 
ساخت کیت تعیین هویتی شده اند که از نظر محل مورد بررسی شباهت زیادی به کیت 
آمریکایی دارد، ولی از هیچ پرایمر یا رنگ مش��ابه در آن استفاده نشده و تعداد محل های 

بررسی در آن از کیت خارجی بیشتر است.
زینلی تصریح کرد: با اس��تفاده از این کیت، امکان تعیین هویت افراد از روی خون، تار مو، 
بزاق و س��ایر نمونه های زیستی فراهم می شود که در شناس��ایی مجرمان، تعیین هویت 
قربانیان سوانح، تایید نسبت های خانوادگی و ... قابل اس��تفاده است. آزمایش های انجام 
ش��ده بر روی کیت، حاکی از کارایی ب��االی آن در زمینه تعیین هویت و انگش��ت نگاری 
ژنتیکی تشخیصی اس��ت. نام این کیت را IRFiler گذاشته اند که IR مخفف جمهوری 

اسالمی است.

به ادعای دانشمندان، افراد با صورت هایی که 
دیگران به آنها اعتماد نمی کنند، می توانند ظاهر 

خود را قابل اعتمادتر کنند.
صورت های��ی ک��ه ب��ه دلی��ل شکلش��ان 
غیرقابل اعتم��اد، غالب یا غیرج��ذاب به نظر 
می رس��ند، می توانن��د با گرفت��ن حالت های 
چهره خاص��ی به خود، احس��اس متضاد را در 
دیگران برانگیزند. به طور مثال، باالبردن ابروها 
و لبخندی جزیی، می تواند موجب ش��ود فرد 
صادق به نظر برسد؛ در حالی که خط  انداختن 
جزیی به بینی، بر احس��اس مس��لط بودن اثر 
می گذارد. به گفته دکتر دانیل گیل، روانشناس 
دانشگاه گالسکو، انس��ان ها در موقعیت های 
اجتماعی مختلف از طریق حالت های چهره ش��ان ارتباط برقرار می کنند و در این میان به طور 
مثال، آرواره مربعی شکل و ابروهای پرپشت حس تسلط را می رسانند؛ چنین موضوعی می تواند 

در موقعیت هایی مانند همسریابی برای زنان و فرصت های شغلی اثرگذار باشد.
همچنین به طور مثال در استخدام های ارتش، یک فرمانده صورت مسلط را می پسندند و این 
چهره را می توان با خط  انداختن به بینی و باالبردن لب فوقانی به خود گرفت به طوری که دهان 
اندکی باز باشد. به گفته دکتر گیل، مردم اغلب ناآگاهانه از این چهره ها استفاده می کنند و حیوانات 

نیز آن ها را به کار می گیرند.
بر اس��اس این تحقیق، گرفتن قیاف��ه ای جذاب دش��وارتر از همه به نظر می رس��د چون حس 
جذاب بودن مبتنی بر مولفه های بیش��تری است. دانش��مندان با انجام پژوهشی درباره ارزیابی 
صورت های انیمیشن سه بعدی توسط ش��رکت کنندگان حاضر، دریافتند به طور مثال، با فعال 
کردن گروه های عضالنی اندک برای تشکیل بیان حالت مطلوب، چهره هایی که غیرقابل اعتماد 

به نظر می رسیدند، می توانستند صادق تر به نظر برسند.

چگونه چهره ای قابل اعتماد داشته باشیمدقیق ترین کیت تعیین هویت در ایران

عکس نوشت

سرزمین ما جاذبه های 
گردشگری و تفریحی 
گوناگونی دارد که دیدن 
هرکدام آنها روح انسان 
را جال می دهد این عکس 
مربوط به بهشت بهاری 
ماسال در گیالن است
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