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در دستگاه ابوعطا  5 1

 مسئوالن 
به فکر کاهش تورم باشند

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: در 
حال حاضر باید بین نرخ س��ود بانکی و تورم توازن باش��د و 
مسئوالن باید به فکر کاهش نرخ تورم باشند تا به رونق تولید 
در کشور کمک شود.حمیدرضا فوالدگر با اشاره به نرخ سود 

2بانکی اظهارداشت: افزایش نرخ سود بانکی ...
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 رتبه 27 اصفهان
 در ثبت ازدواج
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 »خبر اصفهان
 جهانی شد«

پیشنهادات  مجمع خیران 
ورزشیار به  نمایندگان 

 ریی��س مجمع خی��ران ورزش��یار اس��تان اصفهان در 
نامه ای خطاب به نمایندگان استان اصفهان پیشنهادات 
این مجمع برای اعمال قانون در الیحه بودجه سال 93 
به منظور توجه به حمایت از رش��د فضاهای ورزشی و 
ایجاد بستر و زمینه مناس��ب برای حضور هرچه بیشتر 
خیران ورزشیار در امر توسعه فضاهای ورزشی ارایه کرد.

در بخشی ازمتن نامه ارسالی آمده: ...

6

مخالفت با انتقال آب 
کارون غیرمنطقی است
نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی گفت: عقل حکم می کند تا اجازه ندهیم 
آب شیرین به آّ ب های ش��ور کشور وارد شود و مخالفت 

با انتقال آب رود کارون به زاینده رود منطقی نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی در ارتباط با مشکل آب استان 
اظهار کرد: نمایندگان  اس��تان اصفهان با انسجام رو به 
بهبودی که دارند، در تمام جلساتی که با مسئوالن نظام 
انجام می شود، موضوع آب استان را به عنوان مهم ترین 
مش��کل اس��تان مطرح می کنند.وی ادامه داد: با انجام 

جلسات متعدد و...

شرایط جدید 
استخدام دولتی
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دولت تدبیر و امید با محوریت معاونت توس��عه 
مدیری��ت و س��رمایه انس��انی ریی��س جمهور 
بخش��نامه جایگزین مصوبه اس��تخدامی »مهر 
آفرین « دولت دهم که اخیرا لغو ش��ده را برای 

اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ کرده است.
به گ��زارش خبرنگار مه��ر، در بخش��نامه اول 
آبان ماه جاری محمود عس��کری آزاد جانشین 
سرپرس��ت معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه 
انسانی رییس جمهور به دس��تگاه های اجرایی 
درباره بخش��نامه جایگزین مصوبه استخدامی 
»مهر آفری��ن« دولت دهم که اخیرا لغو ش��ده، 
آمده است: در اجرای بند دو تصویب نامه شماره 
130945/ت48702ه� مورخ 1392.7.28 و با 
توجه به ایرادات قانونی رییس مجلس ش��ورای 
اس��المی به تصویب نام��ه ش��ماره 176441/

ت48702ه� مورخ 1391.9.30 هیأت وزیران 
)طرح مهرآفرین( که لغو شده است و به استناد 
مواد 41 و 44 قانون مدیری�ت خدمات کشوری 

و نیز م��واد 51، 57 و 224 قان��ون برنامه پنجم 
توس��عه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم 
سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( مبنی بر »عدالت محوری 
در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی« 
و »بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش 
منابع انس��انی به منظور جذب نیروی انس��انی 
توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری 
ها و نگرش ه��ای س��لیقه ای و غیرحرفه ای« 
و همچنین هماهنگی و ش��فاف س��ازی درباره 
رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات 
مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه 
های اجرای��ی و رفع ابهامات موج��ود موارد زیر 

ابالغ می شود.
1- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین 
تکلیف آن بخش از س��همیه های اس��تخدامی 

موضوع مصوبه لغو شده فوق االشاره و یا...

بخشنامه جایگزین دولت روحانی برای »مهرآفرین« ابالغ شد

پرداخت غرامت به کشاورزان اصفهانی 
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداري اصفهان گفت: صندوق بیمه محصوالت کشاورزي درصدد 
پرداخت 700 میلیارد ریال غرامت براي جبران خس��ارت به کش��اورزان اصفهاني در سال زراعي 
گذشته است.منصور شیشه فروش با اشاره به خشکسالی س��ال های اخیر و خسارت های وارده در 

سطح باال به کشاورزان استان اصفهان، اظهار داشت: مدیریت بحران برای کاهش اثرات خشکسالی 
استان اصفهان، تدابیر مطلوبی لحاظ  کرده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان 

این که بیمه کشاورزی 20 عامل خسارت زای قهری...
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کارش��ناس برنامه س��مت خدا با بی��ان این ک��ه مداحان 
باید اس��تفاده ابزاری را از تاریخ کنار گذاش��ته و تاریخ را با 
مسائل سیاس��ی مخلوط نکنند،  گفت:  مداحان باید از نقل 

داستان های جعلی در محرم خودداری کنند.
حجت االسالم ناصر رفیعی در مراسم سالگرد شهید محمد 
رضا تورجی زاده و همایش کشوری مداحان هیئات مذهبی 
واقع در خیمه گلستان شهدای اصفهان با بیان این که 22 
ذی الحجه سالگرد شهادت میثم تمار یار حلقه نخست امام 
علی)ع( و کسی که 18 روز پیش از عاشورا به شهادت رسید 
و شهادت امام حسین)ع( در کربال را پیش گویی کرده بود، 
اظهارداشت: در برخی کتب اثبات شده که وی ایرانی بوده و 
در بحار االنوار مجلسی آمده که امام علی)ع( زمانی که وارد 
محشر می شوند، این حلقه از عمر ابن حمق، محمد ابن ابی 
بکر، اویس قرن و میثم تمار تش��کیل شده است. وی میثم 
تمار را یکی از مداحان امام علی)ع( دانست و افزود: جا دارد 
این روز را روز مداح نامند چراکه میثم با دست و پای قطع 
شده مداحی می کرد و عالوه بر مداحی، علم غیب داشت و 

پیشگویی می کرد.
کارشناس برنامه سمت خدا با بیان این که در این روزها بود 
که میثم را از زندان برای اعدام آماده می کردند، تصریح کرد: 
زمانی که داشتند او را از زندان برای اعدام می بردند هنگامی 
که وی از جلو مختار عبور کرد به او گفت :که تو افتخار داری 
خونخواه حسین باشی و مختار زمانی این مطلب را شنید 

که هنوز 10 روز به ورود حسین به کربال مانده بود.
وی بیان کرد: همچنین میثم به مختار این وعده را داده بود 
که ابن زیاد که اکنون قصد جان تو را دارد روزی به دست تو 
به هالکت می رسد و میثم از علمایی بود که محدث، مداح، 
خطیب و با بصی��رت بود و ابن عباس با مقام خود ش��اگرد 

مکتب میثم بود.
حجت االسالم رفیعی با بیان این که پس از شهادت میثم، 

اجازه دفن بدنش را ندادند برخی مجبور ش��دند که بدنش 
را سرقت کنند تا بتوانند به خاک سپرند، خاطر نشان کرد: 
روزی زمانی که میثم در دروازه کوفه به حبیب ابن مظاهر 
رس��ید حبیب به میث��م از این که وی چگونه به ش��هادت 
خواهد رسید خبر داد و میثم در پاسخ خبر از چرخاندن سر 

حبیب بر سر نیزه در کوفه خبر داد.
وی افزود: امام علی)ع( به میثم خبر داده بودند که چگونه 
وی  را در این مکان شهادتش اعدام می کنند و گاهی میثم 
به آن مکان می آمد و نماز می خواند ب��ه این دلیل که آنجا 

محل شهادتش است.
این کارشناس مذهبی با اظهار امیدواری از این که در حال 
مدح اهل بیت از دنیا برود، با بیان این که اولین مدح و ثنا و 
شعر از آدم بوده که زمان مرگ   هابیل سروده است، گفت: 
آخر سوره شعرا آیه ای آمده که مداحان مشهور زمان پیامبر 
)ص( مدح و ثنا را کنار گذاشتند و پیامبر به آنها اطمینان 

دادند که این آیه شامل آنها نمی شود.
ویژگ��ی مداحان گمراه و س��الم وی در بی��ان ویژگی های 
مداحانی ک��ه افزون ب��ر گمراه ب��ودن خودش��ان، الگوی 
گمراهان هستند، اظهارداشت: مداحانی که ثبات نداشته 
و چون باد ب��ه هر طرف می وزن��د و مداحانی ک��ه خود به 

سروده ها و اشعار خود عمل نمی کنند از این گروهند.

حجت االسالم رفیعی مش��خصات مداحانی که عاقبت به 
خیر می شوند را اینگونه بر شمرد و افزود: مداحانی که مؤمن 
هستند، نماز اول وقت می خواند و رفتار نیکو دارند، مداحانی 
که عمل صالح داشته و خلوص در اعمال خود دارند، شعرایی 
که زیاد ذکر خ��دا می گویند و از مظلوم دف��اع می کنند از 

کسانی هستند که عاقبت به خیر می شوند.
وی با تأکید بر این که مداح باید اهل مطالعه باشد و برخی 
اطالعاتشان راجع به یاران ائمه کم است و باید چند کتاب 
راجع به ش��رح حال یاران ائمه بخوانند، تصریح کرد: البته 
همه مداحی نباید شعر باشد و باید در روضه ها از این مسائل 
استفاده کرد و مدح ها و منبرها باید کاربردی باشد در حالی 

که بسیاری از مداحی های ما کاربرد ندارد.
کارشاس برنامه س��مت خدا با بیان این که حبیب هر شب 
یک ختم قرآن می کرد، بیان کرد: اکنون جوانان ما چند آیه 

قرآن در روز می خوانند.
وی با تأکید ب��ه این که مداح��ان باید تذک��ر و کاربرد در 
شعرهایش��ان وجود داشته باشد، خاطر نش��ان کرد: رهبر 
معظم انقالب نیز هم بارها بر این تأکی��د کردند که افزون 
بر این که اش��عار مداحان باید نصیحت و موعظ باشد، باید 
مداحان با منبری ها هماهنگ باش��ند و ب��رای نمونه اگر 
منبری در باره امر به معروف می گوید ش��عر مداح نیز باید 
درباره این موضوع باشد. این سخنران مذهبی با بیان این که 
مداحان و سخنران ها را قسم می دهم که استفاده ابزاری را از 
تاریخ کنار گذارند تاریخ را با مسائل سیاسی نسبت ندهند، 
اظهارداشت: کشور رهبر و مسئول دارد و مسئوالن باید در 
این مورد تصمیم بگیرند و نباید در ده��ه محرم تاریخ را با 

مسائل سیاسی اختالط کرد.
وی با تأکید بر اینکه متأس��فانه ام��روزه در روزنامه ها این 
مسأله باب شده است، افزود: نباید در مجالس عزاداری به 

مسئوالن و افراد توهین شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: عقل حکم می کند 
تا اجازه ندهیم آب شیرین به ّآ ب های شور کشور وارد شود و مخالفت با انتقال آب رود کارون 

به زاینده رود منطقی نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی در ارتباط با مش��کل آب استان اظهارداشت: نمایندگان  استان 
اصفهان با انسجام رو به بهبودی که دارند، در تمام جلساتی که با مسئوالن نظام انجام می شود، 

موضوع آب استان را به عنوان مهم ترین مشکل استان مطرح می کنند.
وی ادامه داد: با انجام جلسات متعدد و طرح موضوع آب در استان اصفهان ذهنیت و فضای 

خوبی در اذهان مسئوالن شکل می گیرد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اس��المی با بیان این که طی 
جلسه ای که با رییس جمهور داشته ایم، مشکل آب زاینده رود مطرح شد، تصریح کرد: در این 
جلسه همچنین فیلم مستندی در زمینه مشکالت نبود آب در استان به نمایش گذاشته شد 

که رییس جمهور و معاون اجرایی وی را تحت تأثیر قرار داد.
وی افزود: رییس جمهور در مصاحبه ای که در زمینه موضوع آب داش��ته، پس از مش��کل 
آب ارومیه، مش��کل زاینده رود را مطرح کردند، که این نش��ان از آگاهی وی از اهمیت این 
موضوع می ده��د. حاجی دلیگانی تأکید کرد: روز گذش��ته نیز در جلس��ه ای که با آیت اهلل 
جنتی برگزار ش��د، با توجه به این که وی از بزرگان نظام هس��تند و در م��ورد موضوع آب 
 اطالعات کافی نیز دارند این موضوع را مطرح کردیم که راهکار هایی را نیز در این زمینه ارایه

 کردند. وی افزود: در جلسات دیگری که برگزار شد از جمله جلسه با وزیر اطالعات، موضوع 
آب زاینده رود مطرح شد و همچنین در جلسه ای که با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

رییس جمهور صورت می گیرد، درصدد طرح این موضوع هس��تیم تا بتوانیم این مش��کل 
را رفع کنیم. نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی هدف 
از انجام جلس��ات متعدد با مس��ئوالن نظام را آگاه س��ازی از اهمیت و ضرورت مشکل آب 
زاینده رود دانست و گفت: با توجه به این که موضوع آب زاینده رود مشکلی جدی است، ابتدا 
به بستر سازی های الزم نیاز دارد تا تصمیمات الزم در راستای رفع این مشکل انجام شود که 
طرح این موضوع در جلسات متعدد در واقع اهمیت و ضرورت این موضوع را در استان مطرح 

کرده و جای خود را در اذهان عمومی و مسئوالن باز می کند.
وی از لزوم انجام طرح س��د ی��الن خب��ر داد و اظهارداش��ت: طرحی به نام س��د یالن در 
فریدون شهر انجام می شود که جزو ضروریات مطرح شده است و باید در ارتباط با این طرح 
تصمیم گیری هایی انجام شود. حاجی دلیگانی ادامه داد: با انجام این طرح ساالنه 580 میلیون 
مترمکعب آب را به مرکزیت استان و شهر های پیرامون شمال اصفهان انتقال داده می شود که 

تأثیر به سزایی در رفع مشکل آب استان دارد.
وی با بیان این که این طرح سبب استفاده از آب شیرین در داخل استان می شود، تصریح کرد: 
این طرح اگر به مرحله اجرا برس��د، در واقع بازگرداندن آبی است که از طریق رود کارون به 

سمت دریا می رود و سبب می شود تا آب شیرین در داخل استان استفاده شود.
 نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی افزود: با توجه به این که

 بخشی از رود کارون به خلیج  فارس منتقل می شود، عقل حکم می کند تا اجازه ندهیم آب 
شیرین به آب های شور کش��ور وارد ش��ود و مخالفت با انتقال آب رود کارون به زاینده رود 

منطقی نیست.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

مخالفت با انتقال آب کارون به زاینده  رود غیرمنطقی است

سید حسین ناظر معاون اطالعات و اخبار مرکز اصفهان 
با اعالم این مطلب گفت: معاون��ت اطالعات و اخبار صدا 
و س��یمای مرکز اصفهان به عنوان تنها نماینده ایران در 
بخش خبر تلویزیون در پنجاهمین اجالس رادیو تلویزیون 

های آسیا و اقیانوسیه abu مقام اول را به دست آورد.
 وی اف��زود: در این جش��نواره که معتبرترین جش��نواره

 رس��انه ای جهان اس��ت پس از خبر اصفه��ان به عنوان 
نماینده ای��ران، خبرنگاران ژاپ��ن و اس��ترالیا به ترتیب 

مقامهای دوم و سوم را بدست آوردند.
گزارش خبری»دوقلوهایی با 11 س��ال تفاوت سنی« با 
خبرنگاری خانم مهدی��ه پوریادگار به تول��د دوقلوهایی 
پرداخته است که یکی به وسیله لقاح مصنوعی 11 سال 
پیش و دیگری که همزمان لقاح و تش��کیل ش��ده بود به 
تانک ازت در دمای 190 درجه س��انتی گ��راد زیر صفر 
منتقل شده بود، پس از 11 سال از فریزر درآمده و به رحم 

مادر منتقل و پس از 9 ماه بارداری به دنیا آمد.

سید حسین ناظر معاون اطالعات و اخبار مرکز  اصفهان 
گزارش خبری »دوقلوهایی با 11 س��ال تفاوت س��نی« 
اثر خبری فاخری اس��ت ک��ه خانم مهدیه پوری��ادگار از 
خبرنگاران فعال مرکز اصفهان آنرا تهیه کرده و در بین 60 

کشور جهان مقام اول را بدست آورده است.
وی با اش��اره به توانمندی های موجود در خبر اصفهان، 
برتری 4 س��ال پیاپی خبر مرکز اصفهان در رس��انه ملی 
را مرهون تالش همه اعضا چرخه اطالع رسانی دانست.  

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخش��ی امور درمان وزارت 
بهداشت از ورود جدی و فعال وزارت بهداشت برای ریشه 
یابی و برخورد پایه ای با پدیده دریافت غیرمتعارف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدسجاد رضوی گفت: 
حوزه هاي فع��ال در وزارت بهداش��ت و ادارات نظارت بر 
درمان دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور با شناسایی موارد 
دریافت غیرمتعارف توس��ط پزش��کان و یا اعالم شکایات 
مردمی در ای��ن خصوص به صورت قاطعانه ب��ا این پدیده 

برخورد منطبق با قوانین می کنند.
وی اف��زود: امیدواریم با ای��ن برنامه ه��ا و فعالیت هاي در 
دس��ت اقدام و همکاري تمامي مراجع مؤثر در حذف علل 

این معضل، پدیده مذک��ور کاهش و در نهای��ت از جامعه 
پزشکي حذف ش��ود. رضوی در ادامه با اش��اره به اهمیت 
بحث گردشگری سالمت، بیان داش��ت: در راستاي ورود 
فعال و پویاي کشور به عرصه گردش��گري سالمت و بهره 
مندي نظام سالمت از افزایش درآمد حاصل از رونق ورود 
گردشگران سالمتي و همچنین مطابق با سند چشم انداز 
20ساله و قانون برنامه پنجم توسعه، آئین نامه اخذ خدمات 
گردش��گري س��المت)400/7879/د مورخ 90/10/4( و 
همچنین دستورالعمل مراکز درماني مجاز براي فعالیت در 
زمینه گردشگري سالمت تدوین و به تمامی دانشگاه هاي 

علوم پزشکي کشور ابالغ شد.

 وی افزود: برای ایجاد همدلي و هماهنگي س��ازمان هاي
 درگیر در بحث گردشگري سالمت و ساماندهي وضعیت 
گردشگري س��المت در کش��ور و ارتقای سطح جمهوري 
اسالمي ایران در صنعت گردشگري سالمت برای رقابت با 
کشورهاي پیرامون کمیته گردشگري سالمت در معاونت 
درمان وزارت بهداشت تشکیل ش��ده است.مدیرکل دفتر 
نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: این 
کمیته با نظارت دقیق بر فرآیند گردشگري سالمت سعي 
در ساماندهي شرکت ها و دفاتر خدمات گردشگري سالمت 
با تمرکز در سیاست گذاري ها و پرهیز از موازي کاري ها در 

صنعت گردشگري سالمت کرده است.

»خبر اصفهان جهانی شد«

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت

برنامه جدی وزارت بهداشت برای برخورد با زیرمیزی پزشکان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: ش��ش سال متوالی است که استان 
اصفهان با پدیده خشک سالی مواجه شده و در چنین شرایطی یکی از راهکارهای رفع نیازهای 

آبی در بخش کشاورزی و صنعت، باز چرخانی آب است.
به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان، در جلسه انعقاد تفاهم نامه 
س��رمایه گذاری احداث، جمع آوری، انتقال تصفیه خانه فاضالب شهر تیران، میان شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان و شرکت عمرانی سازه گستر منفرد به امضا رسید مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار داشت: پس از ابالغ سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی وزارت نیرو از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های آب و برق استفاده 
نمود و  بر این اساس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور اجرای شبکه و احداث 

تصفیه خانه فاضالب شهر تیران بر آن است که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نماید.
هاشم امینی با اشاره به مفاد این تفاهم نامه گفت: اجرای حدود 75 کیلومتر شبکه فاضالب، 
5 کیلومتر خط انتقال و احداث تصفیه خانه ای با ظرفیت 36 هزار نفر و نصب 8 هزار انشعاب 

فاضالب در این تفاهم نامه لحاظ شده است که شرکت سازه گستر منفرد با سرمایه گذاری 
بیش از 300 میلیارد ریال در مدت معین از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر تیران بهره مند 
می ش��ود. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در مورد 
تخصیص پساب فاضالب به ازای اجرای شبکه و احداث تصفیه خانه فاضالب تیران خاطرنشان 
ساخت: در حال حاضر در مرحله سوم خشک سالی قرار داریم که خشک سالی هیدرولیکی 
است و در این مرحله منابع آبی زیرزمینی هم با تهدیدات مواجه هستند، بنابراین بهره مندی 

از سایر منابع بسیار مغتنم است که در این راستا می توان به استفاده از پساب اشاره کرد.
امینی افزود: در حال حاضر میانگین بارندگی در دنیا 750 -  700 میلی متر ، در آسیا 650 
-  600 میلی متر و در ایران 260 - 200 میلی متر است و این درحالی  است که این رقم در 
استان اصفهان 120 میلی متر است، چرا که 6 سال متوالی است که استان اصفهان با پدیده 
خشک سالی مواجه شده و در چنین شرایطی یکی از راهکارهای رفع نیازهای آبی در بخش 

کشاورزی و صنعت باز چرخانی آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

باز چرخانی آب، راهکار مقابله با خشک سالی است

کارشناس برنامه سمت خدا

ضرورت خودداری مداحان از نقل داستان های جعلی در محرم



چهره روزيادداشت

 نامه سفیر ايران در سازمان ملل
 به ريیس شورای امنیت 

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد 
در نیویورک روز دوشنبه در نامه ای به رییس شورای امنیت سازمان 
ملل ضمن اشاره به اقدام جمعه شب گذش��ته عناصر تروریست در 
به شهادت رس��اندن 14 تن از مرزبانان و مجروح نمودن 6 تن دیگر 
از ایشان در نوار مرزی شهر سراوان، خواس��تار عکس العمل عاجل 
و متناس��ب ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در برخورد ب��ا این اقدام 

وحشیانه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی با اش��اره به این که گروه 
تروریستی موسوم به جیش العدل مس��ئولیت این حمله را به عهده 
گرفته است، افزود: نش��انه ها حاکی از آن است که اقدام تروریستی 
جمعه 3 آبان این گروه خشونت طلب با نفوذ به مرزهای شرقی ایران 

صورت گرفته است.

جريانی قصد سیاه نمايی برای توجیه 
عملکرد مديران را دارد

بذر پاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ضمن تذکر 
نس��بت به اظهارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 
جمهور در صحن علنی مجلس گفت: متأس��فانه رویه ای در کشور 
توسط برخی مدیران اجرایی آغاز شده که قصد سیاه نمایی از شرایط 

کشور برای توجیه عملکرد مدیران را دارد.

ديپلمات مست عربستان اخراج شد
رییس کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی از اخراج دیپلمات 
مست عربس��تان خبر داد. مهدی دواتگری مسئول پیگیری پرونده 
دیپلمات مست عربستان از اخراج دیپلمات مست عربستان خبر داد.

وی در تش��ریح این موضوع گفت: حس��ب پیگیری های وزارت امور 
خارجه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جمله 
کمیته مطالبات ملی این کمیسیون حقوق خانواده اولیای دم مقتول 
که توسط دیپلمات مست عربس��تانی به قتل رسیده بود و همچنین 
دیه س��رباز حادثه دیده در این حادثه از س��وی س��فارت عربستان 

سعودی به حساب دادگستری واریز شد.
 دواتگری تصریح کرد: با تأمین حقوق مسلم اتباع ایرانی وزارت امور 
خارجه با در نظر گرفتن این که اقدام دیپلمات عربستانی در حالی که 
مست بوده و به حالت مستی رانندگی می کرده است ، خالف عرف و 
شئونات دیپلماتیک و موازین بین المللی بوده و  از کشور اخراج شد.  

از بیرون برای سوريه نمی شود 
تصمیم گرفت 

عداللهیان معاون عربی، آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان گفت: 
باید راهکار سیاسی بر مبنای اراده مردم سوریه در این کشور شکل 
بگیرد و این که تعدادی کش��ور بنش��ینند از بیرون تصمیم بگیرند، 

ظلمی بزرگی به مردم سوریه است.
حس��ین امیرعبداللهیان با ش��اره به رویکرد ایران در قبال س��وریه 
افزود: با گذشت 30 ماه از بحران ساختگی در سوریه راهبرد ایران از 
ابتدای کار منطبق با کارهای دیپلماتیک و اجتناب از راهکار نظامی 

بوده است.
وی با اشاره به مذاکرات و رایزنی های اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل درباره س��وریه، در تهران و کشورهای منطقه 
و ضرورت ثبات در این کش��ور گفت: نماینده دبیرکل سازمان ملل 
معتقد به توقف خش��ونت ها و جلوگیری از ورود ترویست ها و ورود 

به گفتگوها است. 

 3+3 نگرانی های ايران 
را برطرف کند

یوگسالو وینید، معاون وزیر امور خارجه لهستان با ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان دیدار و پیرامون روابط دوجانبه و مسائل منطقه گفتگو کرد.

وی در ای��ن دی��دار ب��ا اش��اره ب��ه س��ابقه طوالن��ی و تاریخ��ی روابط 
 دوجانب��ه بی��ن ای��ران و لهس��تان، از گس��ترش هم��کاری ه��ای

 دوجانبه دو کش��ور در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
استقبال کرد.   ظریف با اشاره به روند مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه 
EU3+3 )سه کش��ور اروپایی به اضافه 3( گفت: در این مرحله مهم این 
است که آنها نگرانی های ملت ایران را برطرف کنند. ما به دنبال مذاکره 
جدی، هدفمند و درچارچوب جدول زمانی مش��خص هستیم. وگسالو 
وینید هم این دیدار با اشاره به روابط پانصد س��اله ایران و لهستان، سفر 
آینده وزیر امور خارجه کشورش به تهران را فرصت مناسبی برای گسترش 
روابط دو کشور در زمینه های مختلف دانست و نسبت به حصول نتایج 
مثبت در مذاکرات هس��ته ای ابراز امیدواری ک��رد.در این دیدار آخرین 
تحوالت در سوریه و افغانستان و همچنین خطرات گسترش افراط گرایی 

مورد بحث قرار گرفت.

ادوارد اس��نودن نامي که این��ک به کابوس آمریکا تبدیل ش��ده 
است. اسنادی که اس��نودن، تحلیلگر س��ابق اطالعاتی در سیا، 
منتشر کرده، جزئیات فراوانی درباره عملیات گسترده جاسوسی 
و نظارت الکترونیکی دولت ایاالت متحده به دست داد و رسوایي 
ش��نود تلفني مقامات کش��ورهاي اروپایي و امری��کاي التین به 
چالش جدي این روزهاي کاخ س��فید بدل ش��ده است. آمریکا 
امروز با تهدید بزرگي در خصوص درز اطالعات سري این کشور 
روبروست؛ اطالعاتي که در سطح بسیار باالیي قرار دارند و نشان 
دهنده عمق و گس��تردگي اقدامات جاسوس��ي و اطالعاتي کاخ 
سفید است. اسنودن البته در زیر چتر حمایتي روسیه قرار دارد 
و روس ها نیز نهایت اس��تفاده را از وجود اس��نودن در این کشور 
مي برند. درواقع روس ها از ابتدا در ماجراي اسنودن پي بردند که 
یک شاه ماهي صید کرده اند و بدین لحاظ در زماني که اسنودن 
در فرودگاه مسکو سکونت داشت، بیشترین استفاده تبلیغاتي را 

از این ماجرا علیه آمریکا بردند.  
اینک اس��نودن با رو کردن اسناد جاسوس��ي آمریکا علیه سران 
کش��ورهاي جهان، کاخ سفید را در برابر بس��یاري از کشورهاي 
جهان قرار داده است. وسعت جاسوس��ي تلفني سازمان سیا به 
حدي بوده است که تر و خشک به یک آتش سوخته اند و نام هاي 
مختلفي چون آن��گال مرکل،صدراعظم آلم��ان، رییس جمهور 
برزیل، رییس جمهور مکزیک و بس��یاري از مقام��ات بلند پایه 

اروپایي در این فهرست جاي گرفته اند. 
رسوایي بزرگ نامي است که قطعا بایستي به رسوایي جاسوسي 
تلفني آمریکا تعلق گیرد؛  چراکه پس از ماج��راي واترگیت این 
مس��أله بزرگ ترین رس��وایي تاریخ آمریکا به حساب مي آید که 
وس��عت آن از مرزهاي این کشور بس��یار فراتر رفته است. جالب 
اینجاست که پاي اوباما نیز مستقیما در این جریان باز شده است. 
چراکه گفته مي شود که رییس جمهور آمریکا خود در این جریان 
دست داشته است و آن طور که سازمان امنیت ملي آمریکا در این 
اسناد بیان کرده، بسیاري از شماره  تلفن هاي مورد نظر از طریق 
مقام هاي دولتي یا شخص اوباما دریافت شده است. این تلفن ها 
معموال به دلیل همکاري و تعامل خوب میان س��ران کشورها رد 
و بدل مي شود و ممکن اس��ت در یک دیدار خصوصي بین سران 
آمریکا و کشورهاي مورد نظر این اطالعات بدست آمده باشد. البته 
این مسأله یک هشداري به مقامات کشورمان نیز هست؛چراکه 
در این روند قطعا باتوجه به اهمیت ایران براي امریکایي ها شنود 
تلفني مقامات ایراني و یا دانش��مندان هس��ته اي کشورمان در 
دستور کار سازمان سیا قرار گرفته است و سازمان اطالعات آمریکا 

تالش  دارد از طرق گوناگون به این اطالعات دست یابد. 
به هرجهت پس از روي کار آمدن دولت آق��اي روحاني در ایران 
تماس هاي مس��تقیم و غیر مستقیمي از س��وي مقامات هر دو 
کش��ور صورت گرفته اس��ت و حتي اوباما دقایق��ي را به صورت 

تلفني با حسن روحاني به گفتگو  نشس��ته  است. به نظر مي رسد 
این موضوع عالمت هشداري به مقامات ایراني باشد. به هر حال 
با توجه به وسعت ماجراي جاسوسي آمریکا در این موضوع،  دور 
از ذهن نیست که مقامات ایراني نیز هدف استراق سمع سازمان 

سیا قرار بگیرند.
   اجماع جهاني براي تنظیم دستورالعمل حفظ اطالعات 

شخصي 
عمق فاجعه براي آمریکایي ها به گونه اي بوده که کاخ س��فید با 
اذعان به این مطلب که افش��اي این اطالع��ات باعث تنش میان 
آمریکا و اروپا شده است بیان داش��ته که » می خواهیم اطمینان 
حاصل کنیم که اطالع��ات را به این خاطر که ب��ه آن نیاز داریم 
جمع آوری می  کنیم نه ب��ه خاطر آن که توان جم��ع آوری آن را 
داریم.« آنگال مرکل در تماس تلفني که پس از افشاي این مسأله 
با اوباما داشت خواستار توضیح این مسأله از سوي رییس جمهور 
آمریکا شد، اما گویي اوباما نتوانس��ته وي را در این زمینه راضي 
کند، چراکه پس از این تماس تلفني دول��ت آلمان در بیانیه ای، 
خواستارتوضیح فوری و جامع واشنگتن درباره این نقض جدی 
اعتماد بین دو کشور شده است. این مسأله بسیاري از کشورهاي 
جهان را بر آن داشته است که دست به کار تهیه مقررات تازه اي 
در خص��وص امنیت اطالعات ش��وند. پیش تر، آلمان و فرانس��ه 
گفته بودند می خواهند تا پایان س��ال جاری میالدی )حدود دو 
ماه دیگر( با آمریکا در مورد جمع آوری اطالعات به تفاهمی تازه 
برسند و مقررات جدیدی در این زمینه وضع کنند. در همین حال 
برزیل گفته است با آلمان و دیگر کشورها برای تهیه پیش نویسی 
در مجمع عمومی س��ازمان ملل همکاری می کند که حق حریم 
خصوصی افراد را در اینترنت به رسمیت بشناسد. چندین کشور 
آمریکای التین و اروپا در حال کار بر روی این پیش نویس هستند. 
برزیل خواهان آن شده که آمریکا تحقیق کند و توضیح دهد که آیا 
آژانس امنیت ملی این کشور تماس های تلفنی و اینترنتی دیلما 

روسف، رییس جمهور برزیل، را ثبت کرده است؟ 
   چالش آمريکا در نگهداري اطالعات طبقه بندي شده

جاسوس��ي البته به عنوان یک��ي از اعمال و ترفندهاي کس��ب 
اطالعات از سوي کشورهاي مختلف بخصوص کشورهاي اروپایي 
استفاده مي شود، اما افش��اگري در زمینه جاسوسي مستقیم از 
سران کشورهاي اروپایي و دوست آمریکا در این زمینه بسیار براي 
کاخ سفید گران تمام شده است. آمریکا به شدت امروز در زمینه 
درز اطالعات محرمانه و س��ري این کش��ور با چالش روبروست. 
آمریکا با وجود این که نشان داده است فعالیت گسترده در زمینه 
کسب اطالعات دارد اما در زمینه نگهداري اطالعات طبقه بندي 

شده با مشکالت بسیاري روبرو ست. 
پیش از افشاگري هاي اس��نودن، جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت 
ویکي لیکس با قراردادن اس��ناد محرمانه آمریکا در این س��ایت 
نشان داد که دسترس��ي به اطالعات کاخ س��فید چندان سخت 
نیست و سازمان اطالعاتي آمریکا حفره و سوراخ ها بسیاري براي 

رخنه کردن دارد.

رسوايي بزرگ جاسوسي الکترونیك آمريکا

هکرهای سوری فیس بوک وقتی »CIA« همه چیز را می شنود 
اوباما را هك کردند

ارتش الکترونیک س��وریه به عنوان یک گ��روه هکر موافق 
رییس جمهور سوریه بشار اسد دیروز دوش��نبه 6 آبان ماه 
کنترل اب��زار آنالینی را که مس��ئول حفظ حض��ور آنالین 
رییس جمهور آمریکا در ش��بکه های اجتماع��ی بود برای 
مدتی در دس��ت گرفت. به گ��زارش خبرگ��زاری مهر، یک 
 Organizing for( مقام رسمی از س��ازمانی برای اقدام
Action( تصدی��ق کرد ک��ه هکرها برای م��دت کوتاهی 
کنترل اکان��ت تویتر و فیس ب��وک اوباما را ک��ه با مدیریت 
 این س��ازمان کار می کند در دس��ت گرفته ان��د. صفحات 
فیس بوک و تویتر اوباما حاوی لینک هایی بودند که مخاطب 
را به یک مقاله از س��ایت واشنگتن پس��ت درباره مهاجرت 
منتقل می کرد، اما پس از این حمله ه��ا خواننده را به یک 

ویدئو درباره جنگ سوریه منتقل می کرد.

انتقاد جان کری از فشارهای 
رژيم صهیونیستی 

وزیر خارج��ه آمریکا ضم��ن دفاع از سیاس��ت دیپلماتیک 
کشورش برای حل بحران هسته ای ایران، به صورت تلویحی 
از فشارهای رژیم صهیونیستی در فرآیند مذاکرات هسته ای 
ایران انتقاد کرد.کری،  در سخنانی در واشنگتن درباره خلع 
سالح و منع گسترش تسلیحات هسته ای خاطرنشان کرد؛ 
آمریکا این فرصت را به دست آورده تا تمایل واقعی ایران را 
برای پیگیری برنامه هسته ای صلح جویانه اش به بوته آزمایش 
بگذارد. وی گفت: این ایده که آمریکا چنین فرصتی را بررسی 
نکند، کامال غیرمس��ئوالنه خواهد بود. ایران اواس��ط اکتبر 
مذاکره با قدرت ه��ای گروه 1+5 را درباره برنامه هس��ته ای 

مناقشه برانگیزش از سر گرفت.

گفتگوی اوباما و نتانیاهو 
درباره ايران

کاخ سفید از گفتگوی رییس جمهور آمریکا با نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در مورد موضوع هسته ای ایران خبر داد.

یک روز پس از اقدام نتانیاهو در دادن هش��دار در خصوص 
توانایی ایران برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم، اوباما در 
گفتگو با وی در خصوص این موضوع به بحث پرداخت. کاخ 
سفید با صدور بیانیه ای کوتاه اعالم کرد که دو طرف درباره 

پرونده هسته ای ایران، رایزنی کرده اند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

وزن ژئو پلیتیکی ايران از همه 
کشور های منطقه بیشتر است 
دکتر رحيم صفوی /دستيار و مشاور 

عالي فرماندهي معظم کل قوا  

اهمیت موقعیت س��رزمیني ایران باالتر از کش��ورهاي ترکیه ، عربستان 
سعودي ، افغانستان و عراق اس��ت و ایران یک موقعیت مرکزي نسبت به 

کشورها و حوزه هاي ژئوپلیتیک مجاور خود دارد .
ایران  به عنوان یک کشور با ثبات، قدرتمند و ثروتمند و با داشتن مردماني 
هوشمند، مي تواند در تمامي حوزه هاي ژئوپلیتیکي اطراف خود ایفاگر 

نقش باشد.
 وزن ب��االي ایران در مس��ائل  
مربوط به  امنیت انرژي از یک 
سو  و حاکمیت بر نیمي از خلیج 
فارس و تمامي تنگه هرمز، باال 
بودن وسعت و س��رانه فضائي 
کشور  را مي توان از مؤلفه هاي 
تأثیر گذار بر وزن ژئوپلیتیکي 
جمهوري اسالمي ایران دانست.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1163 |چهار شنبه 8 آبان 1392 | 24  ذی الحجه   1434

2
انتقاد پورمحمدی از تعزيرات حكومتي

پورمحمدی وزیر دادگس��تری  در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری مبنی بر این که ارزیابی شما از سازمان 
تعزیرات چگونه است؟ افزود: ارزیابی بنده مثبت است ولی در کالن انتقاد دارم و از موضوع نرخ، کسب 

و کار  و وضع بازار ناراضی هستم که دچار ضعف است  و باید با احساس مسئولیت جمعی برطرف شود.

شريعتمداری به مجلس 
معرفی نمی شود

تدوين چشم انداز 
جامعه اطالعاتی

معاون پیشین سازمان تربیت بدنی با بیان این که به احتمال زیاد فردی به غیر 
از محمد شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی 
خواهد شد، گفت:  این که انتظار داشته باشیم گزینه مورد نظر حتما ورزشی 
باشد زیاده خواهی است. همچنین وی گزینه هایی که به نظرش برای مدیریت 
در وزارتخانه کارآمد هستند را هم معرفی کرد که یکی از آنها یک مدیر خانم 
است. سعید فائقی با اشاره به معرفی محمد شریعتمداری به عنوان سرپرست 
وزارت ورزش و جوانان و این که آیا وی با توجه به نداش��تن پیش��ینه ورزشی 
صالحیت ه��ای الزم برای مدیریت در ای��ن وزارتخانه را دارد؟ اظهارداش��ت: 
سرپرستی یک بحث جداست و من فکر می کنم آقای شریعتمداری صرفا برای 
مدیریت امور کار در وزارت ورزش و جوانان معرفی و تعیین شده اند نه گزینه 

اصلی برای این وزارتخانه.

س��ید محم��ود عل��وی وزی��ر اطالع��ات در  جلس��ه ش��ورای هماهنگ��ی 
 اطالعات با اش��اره ب��ه ض��رورت مواجه��ه متناس��ب در قبال پدی��ده های

 اطالعاتی گفت: برای مواجهه با پدیده های اطالعاتی باید از شیوه های نوین 
و متفاوت از گذشته استفاده شود. علوی همچنین گفت: به این منظور تدوین 
سند چشم انداز بلند مدت جامعه اطالعاتی با توجه به شرایط و تحوالت جدید 
 ضروریست.  در این جلس��ه هم چنین اعضای ش��ورای هماهنگی اطالعات 
دیدگاه های خود در خصوص لزوم هماهنگی دس��تگاه های اطالعاتی کشور 
را با هدف انسجام و هم افزایی ارایه کردند. بر اساس قانون، شورای هماهنگی 
اطالعات متش��کل از رؤس��ای س��ازمان ها و نهادهای اطالعاتی و رؤس��ای 
 حفاظت و اطالعات نیروهای مسلح با هدف هماهنگی وافزایش سطح تعامل 

دستگاه های اطالعاتی کشور تشکیل شده است.

مجید جلیل عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
اظهارداشت: کمیسیون عمران مجلس، موضوع طرح انتقال 
پایتخت را در دستور کار خود قرار داده است تا از این طریق 

بتوان از برخی از مشکالت کالن شهر تهران بکاهیم.
وی افزود: انتقال پایتخت به جای دیگر از تمرکز بیش از حد 
جمعیت در یک نقطه جلوگیری می کن��د و می تواند از این 

طریق بسیاری را از مشکالت را برطرف کند.
جلیل با بی��ان این ک��ه کلیات ط��رح انتق��ال پایتخت در 
کمیس��یون عمران به تصویب رسیده اس��ت، گفت: پس از 
بررسی های انجام شده با نظر نمایندگان شورای عالی انتقال 
پایتخت به شورای انتقال پایتخت تغییر نام داد بر این اساس 

حضور رییس جمهور در این شورا ضرورتی ندارد.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
این که تا زمانی که تمامی دستگاه ها و سازمان های مهم در 
پایتخت مستقر هس��تند، امیدی به کاهش آلودگی هوا در 
تهران وجود ندارد، تصریح کرد: پس از تصویب نهایی انتقال 
پایتخت در کمیسیون عمران برای رأی گیری نهایی به صحن 

علنی مجلس ارجاع می شود.
وی خاطرنشان کرد: ایران نیز باید همچون کشور مالزی با 
انتقال پایتخت سیاسی خود از تمرکز جمعیت در مرکزیت 

کشور بکاهد.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره 
دیدار عباس عراقچی و آمانو  و ارزیابی مذاکرات ایران و آژانس 
که اظهار داش��ت: دومین دور از مذاکرات ایران و آژانس در 
دولت یازدهم  شروع شده که این دوازدهمین دور از مذاکرات 

ایران و آژانس در دو سال گذشته است.
افخم با بیان این که در رویکرد جدی��د و مذاکرات نیازمند 
این بودیم و هس��تیم که مذاک��رات و رویک��رد جدید خود 
را در تعامل ایران و آژانس نش��ان دهد، خاطر نش��ان کرد: 
در ای��ن چارچوب س��فر آقای عراقچ��ی به وی��ن و دیدار با 
آمان��و تنظیم ش��د، ای��ران امی��دوار اس��ت ای��ن رویکرد 
جدی��د تقویت کننده مذاکرات ای��ران و آژانس باش��د و در 
 عین پاس��خگویی به آژانس چش��م انداز تعامل بیش��تر را

 فراهم کند.
 وی همچنین درباره اظهار نظر مقامات عربستانی در مورد 
مذاکرات ایران و آمریکا و انتقاد آن ها  به مقامات آمریکایی 
گفت: در رس��انه ها تحلیل های متع��ددی در این خصوص 
مطرح شده و در رسانه های عربی نیز شاید گمانه زنی هایی 

بوده ایم.
 وی ادامه داد: بحث زیادی از این مطالب در حوزه رسانه یک 
کار طبیعی است. آنچه مسلم است هر رویکردی در تعامل با 

دیگر کشورها علیه منافع هیچ کشوری نیست.

محمد صادق کوش��کی محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی 
با اشاره به نزدیکی مراس��م 13 آبان به تشریح روابط ایران با 
آمریکا در طول تاریخ پرداخت و گفت: با توجه به قدمت نه 
چندان طوالنی تشکیل کشور آمریکا روابط با این کشور در 

حدود 150 سال اخیر مطرح شده است.
  وی  افزود: با توجه به عمر کوتاه کشور آمریکا، حضورش در 
کشورهای دیگر با یک نگاه استعماری و سلطه گرایانه همراه 
بوده است. کوشکی در ادامه به اقدامات خصمانه آمریکا پس 
از پیروزی انقالب پرداخت و گفت: پ��س از پیروزی انقالب 
حمایت از تجزیه طلبان، تروریس��ت ها، تدارک دو کودتای 
سازمان پارس و کودتای نقاب،تحریم های گسترده، بلوکه 
کردن اموال کش��ور و حمایت از صدام در جنگ 8 س��اله از 

فعالیت های خصمانه آمریکا علیه کشورمان بود. 
 وی به حمله نظامی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس 
ایرانی در س��ال 66 اش��اره کرد و گفت: حمله ب��ه ناو گروه 
سپاه،حمله به کشتی ایران اجر، به شهادت رساندن مرزبانان 
سپاه در س��ال 66 نمونه ای از خوی تجاوزگری آمریکاست. 
کوش��کی با بیان این که ظری��ف باید به عنوان نف��ر اول در 
تظاهرات 13 آبان شرکت کند ادامه داد: چون لبخند آقای 
ظریف با پاسخ خشن روبرو شد و همه دیدند آمریکا لبخند را 

با خشونت و تهدید به حمله نظامی پاسخ داد.

وزیر دفاع با اشاره به این که ساخت هواپیمای ایران 140 در 
سال های آینده تحقق پیدا می کند، گفت: اگر دولت بدهی 
خود را به وزارت دفاع بپردازد، ای��ن وزارتخانه می تواند دو 
شرکت بزرگ کشتی س��ازی که از طریق خصوصی سازی 

واگذار شده اند را پس بگیرد.
حس��ین دهقان در خصوص تولی��د هواپیماهای پهن پیکر 
مسافری اظهار داش��ت: س��اخت هواپیماهای پهن پیکر یا 
متوسط یک تصمیمی اس��ت که در سطح ملی گرفته شده 
است و ما مجری آن هس��تیم. وی افزود: امروز دستگاه های 
مختلف کش��ور در زمینه طراحی هواپیما فعال ش��ده اند و 

بخش صنعت در زیر گروه آن تعریف شده است. 
وی تصریح کرد: امیدواریم این ظرفیت ها با مدیریت صحیح 
به تولید یک محصول هواپیمای 150نفره منجر شود، البته 
تحقق این امر در یک یا دو س��ال آینده امکان پذیر نیست و 
زمان بیش��تری می برد اما امیدواریم بر مبنای اهدافمان به 

تولید این هواپیما دست پیدا کنیم. 
دهقان در خصوص امنیت کش��تی ه��ا در مواجهه با دزدی 
دریایی گفت: در حال حاضر مشکلی در این خصوص وجود 
ندارد و مقابله با دزدان دریایی انجام می شود، ضمن آن که 

بیشترین نقش را در ثابت منطقه نیروی دریایی ایران دارد.

امور خارجه سیاست خارجیمجلس دفاعی

تصويب کلیات طرح 
انتقال پايتخت 

واکنش به روابط 
ايران و امريکا

 ظريف هم در تظاهرات
 13 آبان شرکت کند 

شرط وزير دفاع برای دو 
شرکت بزرگ کشتی سازی 
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 تولید دارو برای درمان» ام اس«
 يک هزار بیمار

مدیرعامل شرکت داروسازی اس��وه گفت: ایران پس از سوئیس به عنوان 
دومین کشور در دنیا موفق به تولید داروی فینگولیمود شد که تا پایان سال 

برای یک هزار بیمار مبتال به ام اس تولید شده است.
، محمد عبده زاده در حاشیه دهمین کنگره بین المللی ام اس اظهار داشت: 
در حال حاضر فاز نخست داروی فینگولیمود به خط تولید رسیده است. وی 
با بیان این که این دارو در 21 مرکز تحقیقاتی در سراسر ایران مورد پژوهش 
قرار گرفت و ادامه داد: در مرحله آزمون و خط��ا این دارو در 11 مرکز روی 
200 بیمار مورد مطالعه قرار گرفت که هیچگونه عارضه ای از خود نشان نداد.

 بازگشت مجدد 2800 زن مطلقه
 به زندگی مجدد

 معاون فرهنگی کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( گفت: حدود دو میلیون 
خانواده در قالب چهار میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( قرار دارند. اکبر میرشکار در حاشیه همایش فرهنگی و آموزشی روز 
خانواده و در جمع خبرنگاران، گفت: 500 هزار دانش آموز از خدمات این 
نهاد اس��تفاده می کنند. وی از بهره مندی 110 هزار دانشجو از خدمات 
کمیته امداد کشور خبر داد و گفت: همچنین از بین فرزندان مددجویان 
این نهاد 1460 نخبه شناس��ایی ش��ده اند. معاون فرهنگی کمیته امداد 
اجرای طرح نظام جامع آموزشی را از برنامه های این نهاد ذکر کرد و افزود: 

حدود 60 هزار خانوار شامل 300 هزار نفر مشمول این طرح می شوند.
معاون فرهنگی کمیته امداد از اجرای یک طرح با رویکرد آموزشی ویژه 
زنان مطلقه در این نهاد خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح طی 

سال گذشته 2800 زن مطلقه به زندگی مجدد برگشته اند.

از سماور خانم تا چرت آقا
بطری، ویال، سماور، شناور، چرت، نخواسته، هکتار، خرکچی، حقیر، فلفلی 
و زیغ، بخشی  از نام  و نام خانوادگی هایی عجیب و غریب است که در چند 
ماه گذشته در استان تهران تغییر کرده است. بر اساس ماده 997 قانون 
مدنی هر فردی باید دارای نام خانوادگی باشد و بر اساس تبصره ذیل ماده 
41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است. 
هر فردی در جمهوری اسالمی ایران می تواند در صورت نامناسب بودن 
نام و نام خانوادگی پس از رسیدن به سن 18 سال برای یک بار درخواست 

تغییر دهد.

 دستگیري گروه متخلف شكار 
در منطقه كركس 

یک گروه متخلف شکار در منطقه حفاظت شده کرکس دستگیر شدند.
در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور یک گروه متخلف در منطقه 
حفاظت ش��ده کرکس، محیط بانان این شهرستان به منطقه اعزام و پس 
از ساعت ها تعقیب موفق شدند پنج نفر متخلف ش��کار را در هنگام شب 
دستگیر نمایند. از متخلفین یاد شده دو قبضه اس��لحه شکاری، 51 تیر 
فشنگ و یک عدد دوربین چشمی کش��ف و ضبط و متخلفین به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

ريیس مؤسسه شرق شناسی شیكاگو 

الواح پیش ما امانتند آنها را به 
ايران بازمی گردانیم

رییس مؤسس��ه شرق شناسی ش��یکاگو درباره توقیف 
الواح هخامنشی گفت: ما باستان ش��ناس هستیم و الواح 
هخامنشی نیز موارد مطالعاتی ما هستند. مؤسسه شیکاگو 
تعداد زیادی از الواح را بعد از مطالعه به ایران برگشت داده 
و بقیه الواح نیز امانتی هس��تند، تا روی آنها مطالعه انجام 

دهیم و به ایران بازگردانیم.
گیل استاین که به دعوت انجمن باستان شناسان دانشگاه 
تهران برای شرکت در همایش بین المللی باستان شناسان 
جوان به تهران آمده اس��ت، به خبرنگار مه��ر گفت: نمی 
توانم آمار دقیقی از تعداد الواح هخامنشی که در مؤسسه 
شیکاگو قرار دارد بدهم چون مسئولیت این الواح بر عهده 
فرد دیگری در این مؤسس��ه اس��ت. همچنین بیشتر این 
الواح شکس��ته و در قطعات کوچک هس��تند، اما بهترین 
تخمینی که می توانم بزنم این اس��ت که بین 6 تا 7 هزار 
لوح با تکه های بزرگ وجود دارد. این الواح از زمانی که وارد 
شیکاگو شده اند تاکنون در حال مطالعه هستند و به عنوان 
یک امانت در دهه 1930 به آمریکا فرس��تاده شدند. گیل 
استاین گفت: ما باستان شناس هستیم و الواح هخامنشی 
نیز موارد مطالعاتی ما هستند؛  منتها در رسانه های ایران 
معموال صحبت هایی می شود که متأسفانه دقیق نیستند. 
گویا از صراحت و درس��تی این قضیه خبر ندارند. مؤسسه 
تعداد زیادی از ال��واح را بعد از مطالعه به ایران برگش��ت 
داده است و بقیه الواح نیز امانتی هس��تند، تا ما روی آنها 
مطالعه انج��ام دهیم و به ای��ران بازگردانی��م. بیش از 30 
هزار الواح به ایران تاکنون برگش��ت داده شده است و من 
در س��ال 2003 حدود 300 لوح کامل را که مورد مطالعه 
قرار گرفته بود به ایران برگش��ت دادم ب��ه قول و موافقتی 
که بین ایران و دانشگاه ش��یکاگو انجام شده است متعهد 
هس��تیم. وی گفت: چند هزار لوح تاکنون مطالعه شده و 
عکاسی پیشرفته روی آن انجام شده اس��ت ، تا این الواح 
و مهر روی آنها ثبت ش��ود و اطالعات آنه��ا برای همگان 
در جهان قابل دس��ترس باش��د. پروژه ای در این مؤسسه 
 برای الواح تخت جمشید تعریف شده که شامل یک گروه 
بین المللی با حضور دانش��مندان سراسر جهان است. باور 
 دارم نس��ل دیگری از دانش��مندان در این پ��روژه تربیت 
می ش��وند که این کار را ادامه می دهند و می توانند زبان 

این الواح را بخوانند.
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گشتی در اخبار
 مردم اصفهان نگران آبگرفتگی معبر نباشند

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان از آماده باش 18 دستگاه تانکر در روزهای 
پاییزی خبر داد و گفت: مردم اصفهان نگران آبگرفتگی معابر در روزهای پاییز نباشند. حمیدرضا 

صبور اظهارداشت: نیروهای خدماتی این سازمان در آماده باش کامل هستند.
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 نخستین جلسه شورای هماهنگی ثبت 
مريم 
ياوری

 
وقایع حیاتی اس��تان اصفهان در دولت 
یازدهم با حض��ور اس��تاندار و برخی از 
مسئوالن ادارات مختلف در سالن اجتماعات استانداری اصفهان 
برگزار شد. سرعت بخشی خدمات ارایه شده از سوی ثبت احوال به 
عموم مردم ضروری است. اس��تاندار اصفهان در این نشست عدم 
هم افزایی دستگاه  های اجرایی استان را دلیل اصلی عدم موفقیت 
استان در حوزه های مختلف دانس��ت و اظهارداشت: خنثی کردن 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ادارات مختلف در استان اصفهان 
توسط دیگر نهادهای این استان از مهم ترین عوامل درجا زدن استان 

و عدم پیشرفت در زمینه های مختلف است.
رس��ول زرگرپور ایجاد تعامل در بین این دس��تگاه ها را هنر اصلی 
مسئوالن باال رتبه استان اعالم کرد و ادامه داد: برای رسیدن به رتبه 
تراز اولی استان اصفهان با توجه به ظرفیت های موجود در این استان 
ضروری است که تعامل و همکاری بین دستگاه های اجرایی برقرار 
شود تا مردم نیز با احساس فضایی شاد دید مثبت تری را نسبت به 
اقدامات دستگاه های مختلف داشته باشد. وی  جمعیت را یکی از 
مؤلفه های اصلی قدرت دانست و گفت: البته باید توجه داشته باشیم 
که جمعیت س��الم عامل موفقیت جامعه و باال بردن قدرت کشور 

خواهد بود و جمعیت ناسالم اثری عکس خواهد داشت.
استاندار اصفهان به س��رعت بخش��یدن ارایه خدمات به مراجعه 

کنندگان به ادارات ثبت احوال استان اصفهان تأکید کرد و افزود: 
باید شرایطی فراهم شود که ماموران ثبت احوال در محل واقعه تولد 
و فوت حضور داشته باشند و این وقایع را در کمترین زمان ممکن 
به ثبت برس��انند. وی در خصوص اعالم زمان بندی صدور کارت 
هوشمند ملی و شناسنامه مکانیزه برای عموم مردم اصفهان گفت: 
تقاضا داریم زمان بندی الزم در این زمینه به اس��تانداری اصفهان 

اعالم شود تا تصمیم گیری های الزم در این راستا انجام شود.
     روند نزولی ازدواج و صعودی طالق در استان اصفهان 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان نیز که یکی دیگر از سخنرانان 
این جلسه بود به تأثیر آمارهای ارایه شده از سوی این سازمان در 
برنامه ریزی های کالن کشوری و به تبع آن برنامه  ریزی های استانی 
اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمام فعالیت های صورت گرفته در 
این سازمان بر مبنای آخرین دستاوردهای فناوری  اطالعات دنبال 
می شود  که این امر سرعت ارایه خدمات را به میزان قابل توجهی 
افزایش داده اس��ت. تورج حاج رحیمیان جمعیت کنونی اس��تان 
اصفهان چهار میلیون و 879 هزار و 312 نف��ر اعالم ادامه داد: در 
این راستا شهر اصفهان با دارا بودن دو میلیون و 18 هزار و 543 نفر 
بیشترین و شهرستان سمیرم با دارا بودن 65 هزار و 47 نفر کمترین 

جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند.
وی ب��ا بیان ای��ن که گروه س��نی 15 تا 64 س��ال ب��ا در برگیری 
72/5درصد جمعیت باالترین فراوانی را در جمعیت استان اصفهان 

به خود اختصاص داده اند، ادامه داد:  در این راس��تا گروه سنی 65 
سال به باال با فراوانی 6/5درصد جمعیت استان کم ترین فراوانی را 

به خود اختصاص داده  است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت 
آماری ازدواج و طالق استان اصفهان نسبت به کشور گفت: در حال 
حاضر استان اصفهان به لحاظ ثبت واقعه ازدواج در رتبه 27 و در 
ثبت واقعه طالق نیز در رتبه 16 کشور قرار دارد. وی با بیان این که 
روند ازدواج در استان اصفهان نزولی و روند طالق ثبت شده صعودی 
است، افزود: در حال حاضر در هر ساعت 5 واقعه ازدواج و یک واقعه 

طالق در دفاتر ثبت ازدواج و طالق استان اصفهان ثبت می شود.
حاج رحیمیان به رتبه دوم استان اصفهان در نرخ تولد و رتبه چهارم 
استان در نرخ فوت اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 46 هزار و 646 تولد و 13 هزار و 938 واقعه فوت در استان 

اصفهان به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به توزیع سن ازدواج در استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر در استان اصفهان سنین 25 تا 29 سال در بین مردان و 20 
تا 24 سال در بین زنان بیشترین میزان ازدواج را به خود اختصاص 
داده اند. مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان در خصوص تسریع 
خدمات رسانی به مراجعه کنندگان این اداره نیز گفت: مأموران ثبت 
احوال این آمادگی را دارند که در آرامستا ن ها و بیمارستان هایی که 

به صورت میانگین روزانه 15 واقعه تولد و فوت انجام شود.
وی هم چنین از ص��دور چهار میلیون کارت ملی هوش��مند برای 
مردم استان اصفهان تا پایان س��ال جاری اشاره کرد و ادامه داد: از 
زمان اجرای طرح مکانیزه کردن شناس��نامه ها تاکنون 245 هزار 

شناسنامه مکانیزه در سراسر استان اصفهان صادر شده است.
     ازدواج ه�ای ثبت نش�ده بزرگ ترين عام�ل افزايش 

تاالسمی در اصفهان
رییس دانشگاه علوم پزشکی اس��تان اصفهان نیز که یکی دیگر از 
سخنرانان این جلسه بود به کاهش چش��مگیر جمعیت کشور تا 
س��ال 1480 اش��اره کرد و ادامه داد: چنانچه روند رشد جمعیت 
در کشور اینگونه باشد تا س��ال 1480 جمعیت کشور ایران به 31 
میلیون نفر خواهد رسید. شاهین شیرانی توجه به سالمت مادران و 
کودکان را یکی از فاکتورهای اساسی برای افزایش جمعیت دانست 
و افزود: امید به زندگی در این زمینه می تواند تأثیر چشمگیری را 
داشته باشد. وی ازدواج های غیر ثبت شده شرعی در استان اصفهان 
را یکی از معضالت کنونی شهر اصفهان در حفظ سالمت مادران و 
نوزادان دانس��ت .وی ادامه داد: در این راستا عدم ثبت ازدواج های 
شرعی اتباع افغانی غیر مجاز مشکالت زیادی را در استان به وجود 

آورده است.

آنچه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقايع حیاتی استان اصفهان صورت گرفت

رتبه 27 اصفهان در ثبت ازدواج
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مدیرعامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان گفت: 200 پروژه برای اجرا در سال 
جاری در اصفهان طراحی شده اس��ت که این پروژه ها امسال در سطح شهر اجرایی 

می شود.
مصطفی بهبهانی با اش��اره به برنامه ریزی های این سازمان برای طراحی پروژه های 
مختلف اظهارداشت: س��ازمان طراحی ش��هرداری اصفهان متناسب با بودجه های 

پیش بینی شده برای شهر نسبت به طراحی پروژه ها اقدام می کند.
وی افزود: البته هر ساله بر اساس برنامه پنج ساله پنجم توسعه پروژه ها و برنامه های 
مختلفی برای اجرا در سطح شهر در نظر گرفته می شود. مدیرعامل سازمان طراحی 
شهرداری اصفهان با اشاره به تعداد پروژه های طراحی شده برای اصفهان تصریح کرد: 
200 پروژه برای اجرا در سال جاری در اصفهان طراحی شده است که این پروژه ها 

امسال در سطح شهر اجرایی می شود.
وی با تأکید بر این ک��ه البته تعداد قابل توجهی پروژه نیز برای اجرا تا س��ال 1393 

طراحی و پیش بینی شده است، ادامه داد: برنامه پنج س��اله پنجم توسعه به عنوان 
رویکرد سازمان طراحی شهرداری برای طراحی پروژه ها محسوب می شود.

بهبهانی با بیان ای��ن که آب به عنوان اولویت نخس��ت ش��هرداری ب��رای طراحی 
پروژه ها به منظور اجرا در سطح شهر اس��ت، تأکید کرد: مسائل زیست محیطی نیز 
از اولویت های دیگر ش��هرداری در راس��تای طراحی پروژه ها در س��طح شهر است 
 و پروژه های اجرایی در سطح ش��هر باید متناسب با ش��اخصه های زیست محیطی

 باشد.
وی با اش��اره به ای��ن که توس��عه حمل  و نق��ل عمومی در س��طح ش��هر و کاهش 
آلودگی های زیس��ت محیطی در س��طح ش��هر نی��ز از رویکرد های این س��ازمان 
در راس��تای طراح��ی پروژه ه��ای ش��هری اس��ت، اف��زود: محرومیت زدای��ی و 
 طراح��ی پروژه ه��ا به ص��ورت محله مح��وری نی��ز در دس��تور کار این س��ازمان

 قرار دارد. 

نشس��ت تخصصی معماری و اهمیت بازسازی میدان 
امام علی)ع( در کتابخانه مرکزی اصفهان بررسی شد.

ب��ه  ک��ه  اس��ت  تاریخ��ی  ش��هری  اصفه��ان   
 واس��طه معم��اری بی نظی��ر آن در دنی��ا ش��هره

 شده است.
معم��اری اصفه��ان از جمل��ه معماری ه��ای مث��ال 
زدن��ی در جه��ان اس��ت ک��ه ب��ه خوب��ی ویژگ��ی 
اس��المیت و ایرانیت را در خود نمود داده اس��ت و به 
 عنوان یک الگ��وی بارز در هن��ر معم��اری از آن یاد

 می شود.
گردش در آثار تاریخی و مش��اهده معماری های ویژه 
در اصفهان می توان��د در حقیقت ی��ک کالس درس 

بزرگ برای مدعیان و اساتید بزرگ هنر معماری ایران 
و جهان به شمار آید. 

مراکز مختلفی در شهر اصفهان در طول سال جلسات، 
نشس��ت ها و همایش های زیادی را برای بررسی هنر 
معماری در آثار و ابنیه شهر اصفهان ترتیب می دهند.

م��وزه حم��ام علی قل��ی آقا ک��ه خ��ود یک��ی از آثار 
 تاریخ��ی ب��ا ارزش در اصفه��ان اس��ت از جمله این 

مراکز است .
در ادامه سلس��له نشس��ت هایی که ای��ن مرکز برای 
بررس��ی معماری در ش��هر اصفهان برگ��زار می کند، 
نشستی علمی برای بررسی رابطه میان شهر و میدان 

برگزار می شود.

در این نشس��ت که نهمین نشس��ت تخصصی در این 
زمینه است، جایگاه میدان در گذشته و حال معماری 

اصفهان بررسی شد.
مدیر موزه حمام علی قلی آقا ، در این زمینه گفت: این 
همایش با همکاری دانشگاه آزاد خوراسگان و سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شد.
وی افزود: این همایش با سخنرانی حمیدرضا سپهری 
از معماران برجسته کشور در کتابخانه مرکزی اصفهان 

برگزار شد.
مدیر موزه حم��ام علی قلی آق��ا ادام��ه داد: از جمله 
موضوعات مهمی که در این نشس��ت مورد توجه قرار 

گرفت، اهمیت بازسازی میدان امام علی)ع( است.

امسال 200 پروژه در شهر اصفهان اجرا می شود

برگزاری نشست جايگاه میدان امام علی)ع( در معماری اصفهان

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با تأکید بر این 
 که ش��هرداری با تمام قوا با توسعه صنایع آالینده برخورد 
می کند، اظهار داشت: ش��هرداری برای حفظ و نگهداری 
کمربند فضای س��بز ش��مال بالغ بر یک میلی��ارد تومان 
هزینه می کند. محس��ن رنجبر با بیان این مطلب گفت: 
توسعه فضای سبز در مناطق تحت تأثیر آالینده ها بیشتر 
مورد توجه ق��رار می گی��رد. وی افزود:مع��اون خدمات 
شهری شهرداری اصفهان با اشاره به این که در حال حاضر 
شهرداری بالغ بر یک میلیارد تومان برای توسعه و نگهداری 
این مجموعه فضای سبز هزینه می کند، تصریح کرد: توسعه 
پاالیشگاه و هر صنعت آالینده در نزدیکی اصفهان از جمله 

توسعه شهرک صنعتی محمود آباد خالف قانون است. 

مع��اون توانبخش��ی س��ازمان بهزیس��تی اصفه��ان 
گفت: بی��ش از 240 ه��زار نابینا در س��طح اس��تان 
اصفه��ان شناس��ایی ش��دند ک��ه 120 ه��زار نفر از 
 ای��ن نابینای��ان از خدم��ات بهزیس��تی اس��تفاده 

می کنند. 
س��ید اصغر فیاض امروز در گفتگو ب��ا خبرنگار فارس 
در اصفه��ان با اش��اره به این ک��ه طبق ب��رآورد آمار 
سرش��ماری اصفهان از چه��ار میلی��ون و 800 هزار 
نفر جمعیت اصفه��ان، 240 هزار معلول شناس��ایی 
شدند، اظهارداشت: براساس بانک اطالعاتی سازمان 
بهزیستی و حوزه توان بخش��ی، 120 هزار نفر نابینا از 

خدمات بهزیستی استفاده می کنند.

عضو هی��أت مدیره کان��ون س��ردفتران ازدواج و طالق 
از ارای��ه پیش��نهاد تغییر مدل س��ند ازدواج به ش��کل 
پاس��پورتی به سازمان ثبت اس��ناد خبر داد. ح حسینی 
گف��ت: اعضای کان��ون س��ردفتران ازدواج و طالق طی 
جلسه ای پس از نقد و بررسی سه پیشنهاد را برای تغییر 
سند ازدواج ارایه کردند. اول این که سند ازدواج به همان 
ش��کل فعلی باقی بماند. دوم آنکه س��ند فعلی کوچک 
 تر شده و به ش��کل پاسپورت چاپ ش��ود و سوم این که

 اسناد ازدواج به صورت تک برگی منتش��ر شود. بعد از 
این جلس��ه تصمیم بر این شد که طرح س��ند ازدواج به 
شکل پاسپورتی و کوچک به سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور ارایه شود.

 برخورد شهرداری
 با توسعه صنايع آالينده 

بهره مندی 120 هزار نابینا 
از خدمات بهزيستی 

 تغییر سند ازدواج
 به شكل پاسپورت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب نوبت    دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  
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 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن :    0311-6680030

برآورد ) ريال (تضمين ) ريال (نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 
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 ادامه خط انتقال فاضالب 800 م م جلوان واقع92-3-332
15/000/0002/786/726/413عمرانی در منطقه چهار شهر اصفهان )قطعه دوم ( 

 لوله گذاری فاضالب شهرک قدس92-3-333
139/000/0003/144/446/500جاری در منطقه 2 شهر اصفهان

آگهی فراخوان مناقصه عمومینوبت اول

 م الف 8131روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 
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، در سطح اداره گاز خمينی شهر و نواحی تابعه 
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/8/19 
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چهره روزيادداشت

رشد توليدات مطابق با سفارش 
مشتري در شرکت فوالد مبارکه 

با افزايش توليدات مطابق س��فارش مش��تري در ناحيه فوالدس��ازي و 
ريخته گري مداوم، س��االنه 48 ميليارد تومان در ف��والد مبارکه ارزش 

افزوده حاصل شد.
مهندس فرآيند فوالدسازي و ريخته گري مداوم با اعالم اين خبر و با اشاره 
به اهميت محصوالت توليد شده در ناحيه فوالد سازي و ريخته گري مداوم 
گفت: در صورتي که تختال هاي توليد شده به هر دليلي مطابق سفارش 
نباشد به آن محصول انباري )difficult utilization( گفته مي شود، 
ضمن اين که تختال هاي انباري تا پيدا شدن سفارش و يا مشتري جديد 
در انبار نگهداري مي شوند و باعث صرف سرمايه زياد رسوب کرده در انبار، 
افزايش هزينه انبارداري و اش��غال فضاي مفيد انبار و در نهايت فروش با 

قيمت کمتر مي شود.
احسان مقدس تختال هاي انباري را شامل تختال هاي کوتاه، مخلوط 2 
کيفيت، دان گريد شيميايي و عرضي و اضافه درخواست و ... معرفي کرد.

توليد ۹۰ هزار تن انواع محصوالت 
دامی در کاشان

مدير اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت:۹۰ هزار و ۶۰۰ تن انواع 
محصوالت دامی در اين شهرستان طی شش ماه نخست امسال توليد شده 

و به بازار مصرف عرضه شد.
 عباس ذياليی با اش��اره به اين که س��االنه بيش از 18۰ه��زار تن انواع 
محصوالت دامی در کاش��ان توليد و روانه بازار می ش��ود، اظهارداشت: 
اين محصوالت ش��امل گوشت س��فيد، گوش��ت قرمز، تخم مرغ، عسل 
و آبزي��ان بوده ک��ه در مجم��وع 1۰ درصد م��رغ گوش��تی و 3۰ درصد 
 مرغ تخم گ��ذار از توليدات دامی اس��تان اصفهان را ب��ه خود اختصاص

 می دهد.

بازار لپ تاپ کساد است 
 رييس اتحاديه صنف خدمات و فروش رايان��ه اهواز گفت: با وجود پايين 
آمدن قيمت لپ تاپ، خريد و فروش آن همچنان کم بوده و بازار در حالت 

کسادی است.
غالمرضا افتخاريان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانش��جويان ايران 
)ايسنا( منطقه خوزستان، اظهارداشت: در چند ماه گذشته قيمت همه 
لپ تاپ ها اندکی کاهش يافته، اما اين ميزان برای خريداران رضايت بخش 
نيس��ت و آن ها همچنان چش��م انتظار کاهش قابل قبول اين محصول 
هس��تند.وی افزود: کاهش قيمت لپ تاپ ها در حدود 25۰ تا 3۰۰ هزار 

تومان بوده است.

 GIS اجرای طرح پيمايش اطالعات
مشترکان آبفای شهر اصفهان

   معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: طرح 
پيمايش اطالعات GIS مشترکان آبفای شهر اصفهان اجرا می شود.

 مجتب��ی قباديان در خص��وص اين طرح، اظه��ار داش��ت: در اين طرح 
گروه های دو نفره ش��امل کنتورخوان و يک نفر آمارگير تحت نظارت و 
مديريت آبفا شهر اصفهان در محل هر انشعاب حضور يافته و در گفتگو 
با مش��ترک، اطالعاتی نظير تع��داد واحدهای مس��تقر در محل، تعداد 
طبقات، وضعيت حوضچ��ه محل نصب کنتور از نظ��ر فيزيکی، کاربری 
 امالک، شماره تماس ثابت و همراه و کدپس��تی را در نرم افزار رايانه وارد

 می کنند. 

اخذ استاندارد سيستم مديريت 
کيفيت دانشگاه خمينی شهر

 در راستاي تدوين راهنما براي عملکرد بهتر سازمان در راستاي مديريت 
کيفيت خدمات دانش��گاه آزاد اس��المي خميني ش��هر مبادرت به اخذ 

استاندارد هاي مديريت نمود .
علي س��ليماني معاون اداري مالي دانش��گاه گفت : هدف از تدوين اين 
اس��تاندارد به وجود آوردن الگوي��ي بين المللي اس��ت و تحقق اهداف، 
استراتژي سازمان، شفاف س��ازي فرايندهاي داخلي سازمان، استفاده 
بهين��ه از موقعيت ها، ب��اال رفتن کارايي و اثربخش��ي س��ازمان و ايجاد 
 اطمينان رضايت از کارکنان و ارباب رج��وع، تجزيه و تحليل فعاليت ها

 و بهبود مستمر سازمان در پرتو استقرار سيستم هاي مديريت کيفيت 
حاصل مي گردد .

سرازيری3 ميليارد مترمکعب آب 
اصفهان به خوزستان

رييس انجمن حمايت از کش��اورزان اصفهان گفت: س��االنه به طور 
متوس��ط حدود 3 ميلي��ارد و 8۰۰ ميليون متر مکعب آب اس��تان 
اصفهان به استان خوزستان سرازير می شود، بنابر اين توقع زيادی 

نيست که ما برای شرب خود مقدار يک چهارم اين آب را بخواهيم.

پرداخت غرامت به
کشاورزان اصفهانی 

 آغاز کشت پايلوت 
پاييزه  چغند رقند 

مديرکل مديريت بحران استانداري اصفهان گفت: صندوق بيمه محصوالت 
کشاورزي درصدد پرداخت ۷۰۰ ميليارد ريال غرامت براي جبران خسارت به 

کشاورزان اصفهاني در سال زراعي گذشته است.
منصور شيش��ه فروش با اشاره به خشکسالی س��ال های اخير و خسارت های 
وارده در س��طح باال به کش��اورزان اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: مديريت 
 بحران برای کاهش اثرات خشکسالی اس��تان اصفهان، تدابير مطلوبی لحاظ

 کرده است. 
مديرکل مديريت بحران استانداری اصفهان با بيان اين که بيمه کشاورزی 2۰ 
عامل خسارت زای قهری را زيرپوشش دارد، افزود: کشاورزان می توانند برای 
بيمه محصوالت خود و بروز هرگونه مشکل با مراجعه به دفاتر خدمات بيمه ای 

بانک کشاورزل؛ غرامت دريافت کنند. 

   رييس بخش تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند مرکز تحقيقات کشاورزي 
و منابع طبيعي استان اصفهان گفت: نخستين بار طرح کشت پايلوت پاييزه 
چغندرقند با مشارکت پژوهشگران مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي 

در استان آغاز شده است.
جهاداکبر با بيان اين که طرح کش��ت پايلوت پاييزه چغندرقند در سطح 1۰ 
هکتار از مزارع استان اصفهان اجرايی می شود، اظهار داشت: اين محصول در 
شهرستان هاي برخوار، اردستان، نائين، خوربيابانک، شهرضا، شاهين شهر و 

ميمه و نطنز کشت مي شود. 
وی افزود: اين مزارع به کشت رقم هاي شريف، لوانته، گيادا و آنتک متحمل به 
ساقه روی با همکاری بخش تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند اصفهان 

اختصاص يافته است. 

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
حال حاضر بايد بين نرخ س��ود بانکی و تورم توازن باش��د و 
مسئوالن بايد به فکر کاهش نرخ تورم باشند تا به رونق توليد 

در کشور کمک شود.
حميدرضا فوالدگر با اشاره به نرخ سود بانکی اظهارداشت: 
افزايش نرخ سود بانکی از مدتی پيش مطرح شده و در صورت 
اجرای چنين طرحی در سطح کشور، مس��ئوالن بايد بين 
سود بانکی و تورم يک توازن ايجاد کنند. وی ادامه داد: بين 
سود بانکی و تورم بايد يک ارتباط منطقی وجود داشته باشد 
و نرخ سود بانکی بايد به صورتی تعيين شود که به اقتصاد و 
توليد کشور خسارتی وارد نکند. وی  تصريح کرد: نبايد ميان 
نرخ تورم و نرخ سود بانکی فاصله بسياری وجود داشته باشد 
و در صورت وجود فاصله بس��يار بين نرخ سود بانکی و نرخ 
تورم، اقتصاد کشور با مش��کل مواجه می شود. وی با تأکيد 
بر اين که وجود فاصله بسيار بين س��ود بانکی و تورم سبب 
باال رفتن هزينه های توليد می شود، افزود: اين موضوع خود 
سبب ضرر زدن به توليدات داخلی و صنعت گران شده و بايد 
راهکاری اساسی برای اين موضوع انديشيده شود. فوالدگر 
تأکيد کرد: نرخ سود بانکی و تورم نبايد به صورتی باشد که 
يکی از ديگری جلو بيفتد، چرا که اين موضوع ضرر اقتصاد 

کشور است.

2۷ نماينده مجلس در طرحی خواس��تار لغو ايجاد سازمان 
ملی مهارت ک��ه در زمان دولت دهم مطرح بود، ش��دند و با 
تأکيد بر لزوم اجرايی ش��دن موضوع صالحي��ت حرفه ای 
در احراز مش��اغل توس��ط افراد اعالم کردند: در کشورهای 
پيشرفته دستمزد افراد براساس س��ابقه و مهارت پرداخت 
می شود. به گزارش مهر، نمايندگان در پيشنهادی با عنوان 
طرح تصويب قانون آموزش های فنی و حرفه ای خواس��تار 
تغيير اساسی در نحوه واگذاری پس��ت ها و مشاغل به افراد 
ش��دند. در اين طرح آمده است: متأس��فانه عليرغم وجود 
ماده 55 قانون برنامه چهارم و ماده 21 قانون برنامه پنجم، 
بحث صالحيت حرفه ای هنوز عملياتی نشده و نياز به يک 
قانونی روشن، ش��فاف، يکپارچه و منسجم از سوی مجلس 
شورای اس��المی را طلب می کند. طبق قانون کار،  سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای عهده دار آموزش مهارتی به جوانان و 
کارجويان غيرماهر معرفی شده است. ايجاد ساختار ديگری 
تحت عنوان سازمان ملی مهارت که در برنامه دولت و وزارت 
تعاون، کار و رفاه قيد شده و در کميسيون های آموزش و امور 
اجتماعی طرح شده ضرورتی ندارد و با اين ساختار منعطف  
می توان از ايجاد س��اختارهای موازی و بيش��تر شدن روند 

بوروکراسی اداری جلوگيری نمود.

همزمان با آغاز دوئل جديد گازی ايران و روسيه برای انتخاب 
دبيرکل جديد مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران، 
وزارت نفت ايران با اس��تفاده از موقعيت ميزبانی و رياست 
پانزدهمي��ن اجالس وزارتی از ش��انس بااليی ب��رای احراز 

استراتژيک ترين کرسی انرژی جهان برخوردار است.
به گزارش خبرنگار مه��ر، ايران هر چند مطاب��ق با آخرين 
گزارش مؤسسه برتيش پتروليوم انگليس عنوان بزرگ ترين 
دارنده ذخاير گاز طبيعی متعارف جهان را يدک می کشد، اما 
تاکنون در مجمع کشورهای صادرکننده گاز دستاورد قابل 
توجهی کسب نکرده است. ايران يکی از بنيانگذاران تأسيس 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز بوده،  با اين وجود در طول 
۶ س��ال گذش��ته تاکنون در تمامی رقابت های اين مجمع 
بين المللی گاز در برابر قطر و روس��يه يک بازنده تمام عيار 
بوده است. در اين مدت ايران در انتخاب اولين دبير کل، محل 
استقرار دبيرخانه، در اختيار گرفتن ميزبانی وزيران و دو دوره 
سران کشورهای عضو و تدوين اساسنامه اوپک گازی قافيه را 
به قطر و روسيه باخته است. از سوی ديگر در اجالس سران 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز مهمترين محور برگزاری 
اجالس تعريف ساز و کاری مستقل به منظور تعيين قيمت 

گاز در بازارهای منطقه ای جهان بود.

 مديرعامل ش��رکت ايران خودرو از ع��دم افزايش قيمت
 ۹۰ درصد محصوالت اين ش��رکت تا پايان سال، ثبات 
قيمت  محصوالت در سال آينده به شرط ثبات نرخ ارز و 

افزايش 5 درصدی تندر ۹۰ خبر داد.
 هاش��م يکه زارع در پاسخ به اين س��ؤال که وزير صنعت 
اعالم کرده اس��ت ،در حال حاضر قيمت خودرو در کف 
قرار دارد و س��عی می کنيم اين قيمت ها تا پايان س��ال 
ادامه داشته باشد، اظهارداش��ت: به هر حال ارزی که به 
خودروسازها داده می شود ارز آزاد است لذا کاهش قيمت 

خودرو در اين شرايط متصور نيست.
وی افزود: با توجه به اين که محصوالت توليد ش��ده در 
ش��رکت ايران خودرو 8۰ تا ۹۰ درصد به صورت داخلی 
توليد می ش��ود، لذا در اين موارد احتمال افزايش قيمت 
خودرو وجود ندارد و می توان گفت در حدود ۹۰ درصد از 

خودروها با ثبات قيمت عرضه خواهد شد.
مديرعامل ايران خ��ودرو گفت: ممکن اس��ت فقط يک 
محصول آن هم به دلي��ل ارزآوری ب��اال افزايش قيمت 

داشته باشد.
وی در واکنش به اين سؤال که چه خودرويی با افزايش 
قيمت مواجه خواهد ش��د، گفت: ممکن است تندر ۹۰ 

حداکثر 5 درصد افزايش قيمت داشته باشد.

کار و تعاون انرژیتورم خودرو

مسئوالن به فکر کاهش 
تورم باشند

پيشنهاد تغيير روش 
پرداخت دستمزد

دوئل جديدی گازی 
ايران و روسيه

 ثبات  قيمت ها 
در سال آينده

اخبار کوتاه

4
مرغ مازاد نیاز در آستانه محرم

مديرکل دفتر امور طيور وزارت جهاد کشاورزی با بيان اين که توليد مرغ در کشور بيش از نياز است، 
گفت: ستاد تنظيم بازار به مرکز پشتيبانی امور دام دس��تور ذخيره سازی داده است. با توليد ماهانه 

155 هزار تن مرغ اکنون 1۰ هزار تن بيش از نياز بازار توليد می شود.
انبارها پر از کاال است؛ مردم 

نگران نباشند
وزیر صنعت، معدن و تجارت

 محمدرضا نعمت زاده
با وجود  مشکالت مربوط به تأمين محصوالت انبارها پر از کاالست 

و مردم نگران نباشند.
پارسال در مجموع دو ميليون تن گندم خريد تضمينی شد و دولت 
ناچار بود ۹ ميليون تن گندم وارد کند. توليد برنج داخلی هم 2 و 2 
دهم ميليون تن است که با مصرف حدود 3 و 2 دهم ميليون تن در 
کش��ور بايد يک ميليون تن 

واردات برنج داشته باشيم.
تولي��د داخل��ی دان��ه های 
روغن��ی ک��ه پي��ش از اين 
حدود 13 تا 14 درصد نياز 
کش��ور بود، اکنون به کمتر 
از ۷ درصد رسيده است که 
بايد ۹3 درصد ديگر واردات 

داشته باشيم.
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دولت تدبي��ر و اميد ب��ا محوريت معاونت توس��عه 
مديريت و سرمايه انس��انی رييس جمهور بخشنامه 
جايگزين مصوبه اس��تخدامی »مهر آفرين « دولت 
دهم که اخيرا لغو ش��ده را برای اجرا به دستگاه های 

اجرايی ابالغ کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در بخش��نامه اول آبان ماه 
جاری محمود عس��کری آزاد جانش��ين سرپرست 
معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انسانی رييس 
جمهور به دس��تگاه های اجرايی درباره بخش��نامه 
جايگزين مصوبه اس��تخدامی »مهر آفرين« دولت 
دهم که اخيرا لغو ش��ده، آمده اس��ت: در اجرای بند 
دو تصويب نام��ه ش��ماره 13۰۹45/ت48۷۰2ه� 
م��ورخ 13۹2.۷.28 و ب��ا توجه به اي��رادات قانونی 
رييس مجلس ش��ورای اس��المی به تصوي��ب نامه 
شماره 1۷۶441/ت48۷۰2ه� مورخ 13۹1.۹.3۰ 
هيأت وزيران )طرح مهرآفرين( که لغو ش��ده است 
و به اس��تناد مواد 41 و 44 قانون مديري�ت خدمات 

کش��وری و نيز م��واد 51، 5۷ و 224 قان��ون برنامه 
پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم 
سياس��ت های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( مبنی ب��ر »عدالت محوری 
در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انس��انی« و 
»بهبود معيارها و روزآمدی روش های گزينش منابع 
انسانی به منظور جذب نيروی انسانی توانمند، متعهد 
و شايس��ته و پرهيز از تنگ نظری ها و نگرش های 
س��ليقه ای و غيرحرف��ه ای« و همچنين هماهنگی 
و ش��فاف س��ازی درباره رعايت قوانين و مقررات در 
فعاليت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی 
توسط دس��تگاه های اجرايی و رفع ابهامات موجود 

موارد زير ابالغ می شود.
1- با توجه به مسئوليت اين معاونت در تعيين تکليف 
آن بخش از سهميه های استخدامی موضوع مصوبه 
لغو شده فوق االشاره و يا سهميه  تخصيص يافته از 
محل برنامه پنجم توس��عه که بخشی از فرآيندهای 

استخدامی آن انجام شده است، دستگاه های اجرايی 
موظفند از تاريخ ابالغ اين بخش��نامه، قبل از انجام 
هر گونه اقدام در هر يک از مراحل استخدامی نظير 
انتشار آگهی اس��تخدامی، برگزاری آزمون از محل 
آگهی های استخدامی انتشار يافته، اعالم نتايج آزمون 
های استخدامی برگزار ش��ده، معرفی افراد پذيرفته 
شده از محل آزمون های استخدامی برگزار شده برای 
طی مراحل گزينش، مدارک و مس��تندات زير را به 
همراه تکميل کاربرگ های شماره يک و دو پيوست 
اين بخشنامه به اين معاونت ارسال نمايند تا پس از 

بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصميم شود.
الف- تأييديه پادار بودن اعتبار در بودجه ساالنه برای 
استخدام های مورد نظر با تأييد معاونت برنامه ريزی 
و نظارت راهبردی ريي��س جمهور، ب- برگ تعيين 
مشخصات ش��غل که به تأييد کميته اجرايی طرح 
طبقه بندی مشاغل دستگاه رسيده است. ج- آگهی 
استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثيراالنتشار

د- فهرست پذيرفته شدگان يک و نيم برابر ظرفيت 
برای آزمون هايی که نتايج آنها اعالم شده است.

تبصره- مسئوليت ارسال مدارک درخواستی موضوع 
اين بند در استخدام های انجام شده توسط استانداری 
هابا استانداری است و ارسال تأييديه اعتبار از معاونت 
برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور مبنی 
بر پادار بودن اعتبار استخدام های انجام شده الزامی 

است.
2- صدور هر گونه مجوز اس��تخدامی جديد از محل 
ظرفيت های قانون برنامه پنجم توس��عه، منوط به 
ارس��ال اطالعات الزم بر اساس کاربرگ های شماره 
يک و دو پيوست و طی فرآيندها و الزامات تعيين شده 

در ماده )51( قانون مذکور است.
3- آزم��ون ه��ای اس��تخدامی ک��ه ب��دون رعايت 
الزام��ات و فرآينده��ای قانون��ی مرب��وط از جمله 
اس��تخدام ب��دون نش��ر آگه��ی در روزنام��ه های 
کثيراالنتش��ار موضوع م��اده )44( قان�ون مديريت 
خدمات کش��وری و دس��تورالعمل مرب��وط انجام 
ش��ده، فاقد اعتبار اس��ت. 4- با توجه به لغو سهميه 
های استخدامی )ملی و اس��تانی( در مصوبه مذکور 
)طرح مهرآفرين(، مسئوليت سياستگذاری و برنامه 
ريزی در زمينه منابع انس��انی و تشخيص ضرورت 
 نيازه��ای اس��تخدامی واحدهای اس��تانی بر  عهده 
دستگاه های اجرايی اس��ت و واحدهای استانی بايد 
نيازهای اس��تخدامی خود را برای بررس��ی به ستاد 

دستگاه اجرايی ذيربط منعکس نمايند.
5- نيازهای استخدامی استانداری ها، با رعايت مفاد 
بند دو اين بخش��نامه، از طريق وزارت کشور به اين 
معاونت ب��رای طی مراحل قانون��ی منعکس خواهد 
شد. ۶- موارد اعالمی و مکاتبات انجام شده از سوی 
اين معاونت با دستگاه های اجرايی مبنی بر معرفی 
افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و يا بکارگيری 
به صورت ق��راردادی که قبل از ابالغ اين بخش��نامه 
انجام ش��ده در صورت عدم انطباق با فرآيند قانونی 
مذکور در اين بخشنامه، لغو می شود. ۷- در اجرای 
تبصره دو م��اده )5۷( قانون برنامه پنجم توس��عه و 
تبصره دو ماده 4۶ قانون مديري�ت خدمات کشوری، 
تبديل وضع مستخدمان پيمانی به رسمی آزمايشی 
منوط به دريافت مجوز اس��تخدام رسمی از شورای 
 توس��عه مديريت و سرمايه انس��انی و تأييد معاونت 
برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور و اين 
معاونت و قبولی در آزمون اس��ت. بکارگيری نيروی 
انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پيمانی 
می باش��د. 8- در اجرای بند »ه�« ماده )5۰( قانون 
برنامه پنجم توس��عه، بکارگيری نيروی قرارداد کار 

معين )کار مش��خص( و يا س��اعتی با رعايت تبصره 
ذيل ماده )32( قانون مديريت خدم�ات کش��وری و 

بر اساس موارد زير انجام می شود:
ال��ف- چنانچه تع��داد نيروهای ق��رارداد کار معين 
)کار مش��خص( و س��اعتی دس��تگاه اجرايی تا قبل 
از 13۹۰/1/1 برابر يا بيش��تر از س��قف مقرر قانونی 
موض��وع تبصره ذيل م��اده )32( قان��ون م�ديريت 
خدمات کشوری باشد، بکارگيری نيروی قراردادی 
جديد يا جايگزينی نيروه��ای قبلی صرفا در صورت 
رسيدن به پايين تر از س��قف تعيين شده در قانون، 
 در س��قف اعتبارات قانونی تا 1۰ درصدپس��ت های

 س��ازمانی مصوب، مجاز اس��ت. ب- چنانچه تعداد 
نيروهای قرارداد انجام کار معين )کار مش��خص( و 
ساعتی دس��تگاه اجرايی قبل از 13۹۰/1/1 و يا بعد 
از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذيل 
ماده )32( قان��ون مذکور باش��د، بکارگيری نيروی 
قراردادی جديد تا رسيدن به سقف 1۰ درصد پست 
 های س��ازمانی مصوب و با رعايت اعتب��ارات قانونی

 ممکن خواهد ب��ود. ج- بکارگيری نيروی قراردادی 
به جای نيروهای قراردادی خارج شده، بدون رعايت 
موارد )ال��ف( و )ب( اين بن��د مجاز نمی باش��د. د- 
بکارگيری نيروی قراردادی، به نسبت 1۰ درصدپست  
مصوب، برای آن دس��ته از واحدهای دس��تگاه های 
اجرايی )ملی و استانی( که بودجه و ذيحساب مستقل 
دارند محاسبه می ش��ود و جابجايی اين ميزان بين 
واحدها با رعايت 1۰درصدکل پست های سازمانی با 
تأييد باالترين مقام اجرايی آن دستگاه اجرايی امکان 
پذير است. ۹- قرارداد انجام کار معين )کار مشخص( 
و ساعتی منعقد ش��ده با افراد واجد شرايط صرفاً در 
همان دستگاه اجرايی معتبر است و جابجايی و انتقال 
اين نيروها ميان دس��تگاه های اجرايی مجاز نيست. 
بکارگيری اين گونه افراد در دس��تگاه های اجرايی 
ديگر تنها با رعايت ضوابط اين بخشنامه ممکن است.

1۰- بند )13( ضوابط اجرايی بودجه س��ال 13۹2 
موض��وع مصوب��ه ش��ماره 1۰1۹5۹/ت4۹4۰3ه� 
م��ورخ 13۹2/5/۶ هيأت محترم وزي��ران با رعايت 
سقف مشخص شده در تبصره ذيل ماده )32( قانون 
م�ديريت خدمات کشوری و مواد )51( و )5۷( قانون 

برنامه پنجم توسعه انجام می شود.
11- دس��تگاه های اجرايی مکلفن��د اطالعات افراد 
واجد شرايط بند )8( را که بر اساس مجوزهای قانونی 
به کار گرفته شده اند، پس از تأييد ذيحساب از طريق 
سامانه کارمند ايران منعکس نمايند تا زمينه صدور 
شناسه قراردادی از طريق سامانه الکترونيکی مذکور 

فراهم شود.

بخشنامه جايگزين دولت روحانی برای »مهرآفرين« ابالغ شد

شرایط جدید استخدام دولتی



یادداشت

روبان قرمز

هفت
پگاه آهنگرانی، بازداشت شد؟!

منیژه حکمت مادر پگاه آهنگرانی با تکذیب این خبر، گفت: او صرفا با حکم دادگاه به مدت 2 سال و نیم 
ممنوع الخروج ش��ده اس��ت. وی افزود: پگاه در دادگاه انقالب به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده وبا 

اعتراضی که نسبت به این حکم کرده ایم، منتظر رأی دادگاه تجدیدنظر هستیم.

5
 »كوتاه بيا ! عمرم به نيامدنت 

قد نمي دهد«  
مجموعه ش��عر »کوت��اه بی��ا ! عمرم به 
نیامدن��ت قد نم��ي دهد«  اث��ر کامران 
رس��ول زاده در ش��هر کت��اب اصفهان 

رونمایی می شود.
شایان ذکر است؛ مجموعه شعر »کوتاه 
بیا ! عمرم به نیامدنت قد نمي دهد«  پر 
فروش ترین کتاب در حوزه  شعر معاصر 

بعد از کتاب »ضد«  است.
گفتنی اس��ت این کتاب ابت��داي پاییز ۹2 در 1۰۵ صفحه توس��ط 
 نش��ر مروارید منتش��ر ش��د و ا کنون به چاپ دوم رس��یده اس��ت.

اولی��ن مجموعه ش��عر کام��ران رس��ول زاده نی��ز با عن��وان »فکر 
کنم باران دیش��ب م��را شس��ته«، » ام��روز ت��و ام، به��ار« ۹1 در 
 1۵2 صفحه توسط نش��ر مروارید منتش��ر ش��د و تا کنون چهار بار 

تجدیدچاپ شده است. 
از خلق��ت  در یک��ی از ش��عرهای ای��ن کت��اب آم��ده اس��ت:
 . کت��اب. همی��ن  نش��د،جز  خ��ودم  نصی��ب  چی��زی  ت��و، 
. .  ب��ه م��ن ایم��ان بی��اور!  م��ن پیامب��ِر دروغی��ِن ت��وام.

 این جلسه روز چهار شنبه 8 آبان ماه ساعت 1۷ در فروشگاه شماره 
یك شهر کتاب اصفهان تشکیل می شود.

نخستين سوگواره عکس محرم 
نگارخانه آپادانا با همکاری کانون عکس 
انجمن سینمای جوان اصفهان نخستین 
 س��وگواره عک��س مح��رم را برگ��زار 

می نماید.
دبیر این س��وگواره با بی��ان این مطلب 
گفت: این سوگواره در حیطه آیین های 
ش��ود. م��ی  برپ��ا  مذهب��ی   مل��ی 

عل��ی درمیانی ادام��ه داد: آیی��ن هایی 
مثل تعزیه خوان��ی و ... می توانن��د در قالب این عکس ه��ا به تصویر 
 کشیده شده و به مردم کش��ورهای دیگر هم بیشتر شناسانده شوند.

او در رابطه با نحوه ش��رکت عکاس��ان در این س��وگواره اف��زود: هر 
عکاس مي توان��د تعداد ۴ اثر به صورت تك عک��س مرتبط با موضوع 
 نمایش��گاه و ب��ر روي س��ی دی ب��ه آدرس نگارخانه ارس��ال نماید.

درمیانی افزود: عکس های برگزیده در نمایشگاه گروهی که در محل 
نگارخانه آپادانا برگزار می گردد .

آثار در س��ایت نگارخانه آپادانا به صورت گالری مجازی به نمایش در 
خواهد آمد .

 در پای��ان نی��ز ب��ه پذیرفت��ه ش��دگان گواه��ی حض��ور در 
 نمایش��گاه گروه��ی عک��س عاش��ورایی اعط��ا خواه��د گردی��د.

شایان ذکر اس��ت؛ کمیته فنی کانون عکس انجمن سینمای جوانان 
اصفهان هیأت داورن این مسابقه هستند.

عالق��ه مندان ت��ا 12 آبان م��اه برای ارس��ال اث��ر ب��ه دبیرخانه این 
جشنواره  فرصت دارند. 

این نمایشگاه از 1۷ تا 22 آبان در محل این نگارخانه برپا خواهد شد.

 آموزش موسيقی
 در بازار تجارت 

گروه فرهنگ - بسیاری از آموزش��گاه ها از دید تجاری به 
 موس��یقی نگاه می کنند و آموزش موس��یقی جنبه تجاری 
پیدا کرده و همین موضوع در چند سال اخیر سبب افت بیشتر 

این حوزه شده است.
متأسفانه وضعیت آموزش موسیقی دچار رکود شده است زیرا 
بس��یاری از هنرجویان بعد از چند سال احساس می کنند به 

درجه استادی رسیده اند .
این دانشجویان تازه از راه رسیده، به سراغ تدریس می روند و 
حتی در بسیاری مواقع دیده شده که می گویند تضمینی ساز 
تار یا سنتور را در س��ه ماه آموزش می دهند. به همین دلیل 
بسیاری از هنرجویان بعد از مدتی با وجود استعداد فراوان از 

موسیقی دلسرد شوند و از این حوزه کناره گیری کنند.
به طور کلی آموزش موسیقی یك مقوله حساس است، زیرا 
اساتید موس��یقی آیندگان را تربیت می کنند و باعث رشد و 
شکوفایی آنها می شوند. باید توجه داشته باشیم کودکان باید 
از خردسالی با موسیقی آشنا شوند و به آنها آموزش داده شود 
در نتیجه خانواده ها باید در انتخاب معلم برای این هنرجویان 
بیشتر دقت کنند، زیرا معلم های موسیقی عالوه بر تدریس 
باید از نظر روحی با هنرجو ارتب��اط برقرار کنند تا آنها از این 

هنر واال دلزده نشوند.
خوشبختانه در چندین س��ال اخیر شاهد بروز استعدادهای 
درخشان در عرصه موسیقی بوده ایم، اما این استعدادها باید 
توسط افراد کاردان پرورش یافته و پیشنهاد همه ما این است 
که مسئولین نظارت کافی در این زمینه داشته باشند و به هر 
هنرجویی اجازه تدریس ندهند. البته بس��یاری از این افراد 
بدون مجوز و از راه غیرقانون��ی تدریس می کنند و در این جا 

خانواده ها وظیفه دارند دقت بیشتری داشته باشند.
 همچنین اس��اتید باید به ج��ای کمیت بیش��تر به کیفیت 
توجه کنند زیرا در 1۰ س��ال اخیر شاهد بودیم که نسبت به 
این مسأله بی توجه شده  در حالیکه در هنر موسیقی کیفیت 

حرف اول را می زند.
وضعیت آموزشگاه ها آشفته است و این آموزشگاه ها از نظام 
خاصی پیروی نمی کنند، همچنین بسیاری از آموزشگاه ها 
از دید تجاری به موسیقی نگاه می کنند و بهتر است بگوییم 
آموزش موسیقی جنبه تجاری پیدا کرده و این موضوع در چند 

سال اخیر سبب افت بیشتر این حوزه شده است.
همچنین آموزش باید به روزتر شود و موسیقی باید با شرایط 
جامعه و مناسب شرایط سنی هنرجو آموزش داده شود و این 

امر مهم باید به اساتید این حوزه القا شود.

  اصفهان، سال های بس��یاری به عنوان 
یک��ی از مراکز مه��م حفظ و اش��اعه ی 
موسیقی اصیل ایرانی شناخته می شده 

و جایگاهی ویژه در این عرصه داشته است.
 اما امروز شاهدیم که این هنر در گذر سال ها نه تنها گامی به جلو 
برنداشته بلکه راه رفته را برگش��ته و اینك در جایگاهی ایستاده 

که شایسته اش نیست. 
گواه این که طی دو سال که اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم ش��ناخته می ش��د، عمال همه ی درها بر روی هنر 
موسیقی بسته بود و اجرای هیچ کنسرتی در این شهر میسر نبود . 
هنرمندی که موسیقی حرفه ی خود می شناسد  باید همه توان 
خود را برای خلق یك اثر موسیقی به کار گیرد و از این راه به بیان 
تفکرات و احساسات خود پردازد و شیوه ی برداشت نگرش خاص 

خود را به مخاطب عرضه کند.
 مخاطب با ش��نیدن این اثر و سایر آثار موس��یقی که طبعا بیان 

کننده  برداشت ها و نگرش های خاص سازندگان آن است. 
 آرام آرام به درکی آگاهانه تر از زندگی دست می یابد و این همان 
چیزی است که موسیقی و سایر هنرها ، تحت عنوان فرهنگ به 

طور آرمانی خواهان آن هستند . 
اما امروز چه می بینیم ؟ هنرمندی که در پیچ و خم فرس��اینده  
فرایند اجرای آثار خود، باالخره در جای خس��ته می شود و انزوا 

و خانه نش��ینی را به حرکت و پویایی ترجیح می دهدو اگر اثری 
خلق کند، به جای آنکه در جان شنوندگانش اثر گزارد ، در ذهن 

صاحب اثر خاک می خورد . 
اولی��ن ق��دم ب��رای اج��رای ی��ك کنس��رت موس��یقی ، در 
اختیار داش��تن محلی مناس��ب برای برگ��زاری آن اس��ت . در 
واق��ع ت��الش ی��ك گ��روه موس��یقی ، زمانی ب��ه نتیج��ه ای 
رضای��ت بخ��ش از نظر اج��را م��ی انجامد ک��ه مح��ل اجرای 
 کنس��رت دارای ویژگ��ی ه��ای خ��اص باش��د. ویژگ��ی های

 مانند مرکزیت شهری ، ابزار صدا برداری و فیلم برداری مناسب ، 
اگویست بودن ، ظرفیت کافی و ... .

در شهر اصفهان تاالرهای موس��یقی که دارای مرکزیت شهری 
هستند ،در طی سال های گذشته تغییر کاربری داده و به فعالیت 

های دیگری اختصاص یافته اند. 
معدودی تاالر دیگر هم که کم و بیش امکان اجرای موسیقی در 
آن فراهم باشد وجود دارد که اغلب در حومه ی شهر واقع شده اند.

 عالوه بر این، فرآیند در اختیار گرفتن ای��ن تاالرها به ماجرایی 
پیجیده بین اداره ارشاد و متصدیان تاالر مبدل شده. 

به این صورت که اداره ارشاد مجوز اجرا را زمانی صادر می کند که 
قرار داد اجاری تاالر بسته شده باشد و از سوی دیگر ، متصدیان 
تاالر  بس��تن این قرار داد را مش��روط به ارایه ی مج��وز اداره ی 
ارشاد یا به عبارت دیگر، متعلق به آن باشد، سوق داده می شود. 

به این تربیت تنه��ا محلی که امروز ممکن اس��ت در اختیار یك 
گروه موسیقی قرار گیرد تاالر فرش��چیان در مجموعه فرهنگی 

فرشچیان است.
 این سالن  با ظرفیت چهار صد نفر،گرچه از لحاظ موقعیت شهری 

مناس��ب اس��ت اما به دلیل 
نداش��تن ابرزار مناسب صدا 
برداری، فیلمب��رداری گروه 
مجبور است برای استفاده از 
ابزار بهتر، مبالغ قابل توجهی 

هزینه کند . 
اگ��ر نگاه��ی کلی ت��ری به 
 هنر موس��یقی بیندازیم ، در 
می یابی��م وض��ع از این هم 

اسفبارتر است. 
در نظ��ر بگیری��د هنرمندی 
که همه  عمر خ��ود را صرف 
فراگی��ری موس��یقی ایرانی 
ک��رده، این��ك ب��رای اجرای 
ی��ك اث��ر موس��یقی  بای��د 
 راه��ی دش��وار را ط��ی کند. 

برای تأسیس آموزشگاه موسیقی مجوزی به وی داده نمی شود 
اجازه ی مجوز نیز داده نمی شود . 

اجازه تدریس مشروط به دارا بودن کارت مربی گری است. کسانی 
که مسئولیت بررس��ی صالحیت هنری مربیان موسیقی را برای 
اعطای کارت مربی گری بر عهده دارند، در شهر تهران مستقرند . 
در خوش بینانه ترین حالت، شخص می باید وقت و نیروی زیادی 
را برای دریافت ای��ن کارت صرف کند تا بتواند در ش��هر خود به 
تدریس موس��یقی بپردازد. در غیر این صورت، در اثر مواجهه با 
مشکالت و مس��ائلی دیگر، به کلی از دریافت این کارت محروم 
می شود و بس��یاری گره های دیگر که به واقع نا گشودنی به نظر 

می رسد . 
چرا آنان که انتظار می رود پشتیبان و مایه ی دلگرمی هنر ایرانی 

باشند، این چنین با موسیقی ایرانی بی مهرند ؟ 
چرا آنچه امروز به واس��طه ی همین محدویت ها بر سر موسیقی 
 ایرانی آمده، ب��ه بی عالقگی م��ردم به این نوع موس��یقی تعبیر 

می شود ؟ 
و در نهایت این که ، آیا بر خ��وردی چنین بیگانه وار با هنرمندی 
که تمام همت خود را برای اشاعه ی فرهنگ اصیل خود ، به کار 

می گیرد ، سزاوار است ؟ 

گزارشی كوتاه از وضعيت موسيقی در استان 

آواز اصفهان در دستگاه ابوعطا 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1163 | چهار شنبه 8 آبان 1392 | 24 ذی الحجه 1434

جمال 
نوروزباقری

هنرمندی كه 
موسيقی خود 

رامی شناسد  باید 
همه توان خود را 

برای خلق یک اثر 
موسيقی به كار 

گيرد و از این راه 
به بيان تفکرات و 

احساسات خود 
پردازد
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)تعیین تکلیف( مفاد آراء
650 شماره 103/92/1746/24 آگهی موضوع ماده سه آئین نامه قانون هیات تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر آراء صادره 
هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی میمه تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود . در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم

 نمایند . 
شماره  شناسنامه  حسین  فرزند  رسولی  مسعود  آقای   1392/6/4  -262 1-رای 
3334 وزوان به شماره ملی 6229743991 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
110/77 متر مربع قسمتی از پالک 11/2417 واقع در وزوان خیابان حافظ کوچه 

شهید مندی در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 

2- رای 263- 1392/6/4 آقای سعید معینیان  فرزند آقا رضا شناسنامه شماره 
98 میمه بشماره ملی 622982604 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 303/67 
متر مربع در قسمتی از پالک 1/2030 واقع در میمه خیابان مولوی کوچه شهید 

اسماعیلی در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
نژاد فرزند سید مرتضی  اکبر حسینی  آقای سید علی  3- رای 264- 1392/6/4 
شناسنامه شماره 91 میمه  شماره ملی 6229843587 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 176/68 متر مربع قسمتی از پالک 11/4598 واقع در وزوان خیابان 

بیست متری معلم خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضا یوسف زاد

4- رای 265- 1392/6/4 آقای مسعود احقاقی فرزند علی جون شناسنامه شماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   6229852251 ملی  شماره  به  میمه   78
180/97 متر مربع قسمتی از پالک 11/4463 واقع در وزوان خیابان بیست متری 
کوچه 5 جنوبی پالک یک خریداری مع الواسطه از مالک رسمی  وراث نجما خاتون 

احقاقی 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف 7575 
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 92/7/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهار شنبه  1392/8/8
رئیس ثبت میمه 

مفاد آرا

676 آگهی مفاد آراء هیات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان بخش 17 ثبت اصفهان . 

در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و به استناد ماده 
10 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت  از تولید 
در  را  روستا  به  مرتبط  صادره  آراء  موظفند  ثبتی  های  واحد  مسکن  عرضه  و 
اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک 
نوبت در روزنامه محلی یا کثیر االنتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به 
اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت 
تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  اعتراض دارند  ارتفاقی  به تحدید حدود و حقوق 
اعتراض خود  باید  انتشار آگهی  یا  الصاق  تاریخ  از  تحدید حدود ظرف 20 روز 
تاریخ  از  یکماه  ظرف  و  نمایند  تسلیم  محل  ثبت  اداره  به  مکتوب  صورت  به  را 
قضائی  ذیصالح  مرجع  به  را  خود  دادخواست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم 
نمایند  تسلیم  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  تقدیم 
رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد بدیهی 

است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر یا عدم تحویل گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب 
الذکر مربوط به رقبات واقع در  فلذا آرای صادره هیات صدر  خواهد شد 

به  آن  فرعیهای  و  گرمسیر  اصلی  یک  ثبتی  پالک  به شماره  اردستان  شهر 
الذکر با رعایت مفاد ماده 10 فوق  توانند   شرح زیر آگهی و معترضین می 

 اقدام نمایند . 
1- رای شماره 20-92/7/06 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از عرصه پالک ثبتی فرعی 5046 به نام محمد حسن الهامی فرزند عباس به 

مساحت 227/80 متر مربع – واقع در کوی مون اردستان 
2- رای شماره 21-92/7/06 ششدانگ قطعه زمین  محصور احداثی بر روی 
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام خانم مریم توکل و مروارید 
توکل فرزندان عباسعلی هر کدام مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ بمساحت  

275 متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 
3- رای شماره 22-92/7/21 ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثی بر روی 
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام آقای علی اکبر مرادیان فرزند 

دخیل عباس به مساحت 75 متر مربع – واقع در کوی محال اردستان 
4- رای شماره 23-92/7/21 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از عرصه پالک ثبتی فرعی 124 به نام آقای مالک رجبی فرزند علی اکبر و 
خانم مهتاب صدوقی فرزند مسلم بالمناصفه هر کدام مالک سه دانگ مشاع از 

ششدانگ  به مساحت 219/19 متر مربع 
5- رای شماره 24-92/7/21 ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی 
مهدانیان  علی  محمد  آقای  نام  به   209 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی 
اردستانی فرزند محمود به مساحت 46/28 متر مربع – واقع در کوی محال 

اردستان 
6- رای شماره 25-92/7/21 ششدانگ قطعه زمین محصور در حال ساختمان 
احداثی  بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 1724و 1725و1726  به 
نام سعید دهقانی  فرزند رحمت  به مساحت 481 متر مربع – واقع در کوی 

فهره اردستان 
7- رای شماره 26-92/7/21 ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی 
زاده  کچوئی  محسن  آقای  نام  به   209 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی 

فرزند حسین به مساحت 275 متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 

8- رای شماره 27-92/7/21 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از عرصه پالک ثبتی فرعی 3579 به نام آقای علیرضا راد فر فرزند حسن به 

مساحت 259/08 متر مربع – واقع در کوی راهمیان اردستان 

9- رای شماره 28-92/7/21 ششدانگ یکباب خانه قدیمی احداثی  بر روی 
امینی  مهدی  محمد  آقای  نام  به   5331 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی 
فرزند محمود به مساحت 154/23 متر مربع – واقع در کوی کبودان اردستان 
بر  احداثی  محصور  زمین   قطعه  ششدانگ   92/7/21-29 شماره  رای   -10
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام آقای سید عباس قاسمی 
واقع در کوی محال   – اونجی فرزند سید محمد به مساحت 275 متر مربع 

اردستان 
11- رای شماره 30-92/7/21 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام آقای علی اکبر توکلی فرزند نصر اله  

به مساحت 298/80 متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 
بر  احداثی  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ    92/7/21-31 شماره  رای   -12
روی قسمتی از پالک ثبتی فرعی 209 به نام عباس جعفری درباغی  فرزند 

حسین  به مساحت 276/10 متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 
بر  احداثی   محصور  زمین  قطعه  ششدانگ   92/7/21-32 شماره  رای   -13
روی قسمتی از پالک ثبتی فرعی 209 به نام علی رجب پور اردرانی فرزند 

عباس به مساحت300 متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 

14- رای شماره 33-92/7/21 ششدانگ یکباب خانه احداثی  بر روی قسمتی 

از پالک ثبتی فرعی 209 به نام میثم مهران  فرزند محمد به مساحت109/47  
متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 

بر  احداثی   یکبابخانه در حال ساخت   15- رای شماره 34-92/7/21 ششدانگ 
روی قسمتی از پالک ثبتی فرعی 5046 به نام محمد علی عابدی شیرازانی  فرزند 

عباس به مساحت 224/30 متر مربع – واقع در کوی مون  اردستان 
16- رای شماره 35-92/7/21 ششدانگ یکبا خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
ثبتی فرعی 209 به نام لیال میرزائی فرد کچورستاقی فرزند محمد به مساحت275 

متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 
بر روی  احداثی   17- رای شماره 36-92/7/21 ششدانگ قطعه زمین محصور 
به  غالمحسین   فرزند  شکیبا   حسن  نام  به   209 فرعی  ثبتی  پالک  از  قسمتی 

مساحت300 متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 
بر  احداثی   محصور  زمین  قطعه  ششدانگ   92/7/21-37 شماره  رای   -18
به  اکبر  بلقیس عینعلی فرزند علی  نام  به  ثبتی فرعی 209  از پالک  روی قسمتی 

مساحت300 متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 
بر  احداثی   محصور  زمین  قطعه  ششدانگ   92/7/21-38 شماره  رای   -19
به  فرزند رضا   محبوبیان  محمد  نام  به   209 فرعی  ثبتی  پالک  از  قسمتی  روی 

مساحت300 متر مربع – واقع در کوی محال  اردستان 

بر روی  احداثی   20- رای شماره 39-92/7/21 ششدانگ قطعه زمین محصور 
قسمتی از پالک ثبتی فرعی 15/35 به نام سیمین دخت امیری فرزند نظام الدین به  

مساحت 270 متر مربع – واقع در فیض آباد 

م الف 296خیر اله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

دعوت به افراز 
712 شماره 103/92/1845/24 نظر به اینکه آقای حسنعلی سراجیان فرزند 
حسین طی درخواست وارده به شماره 103/92/1844/24 به تاریخ 92/8/4 
تقاضای افراز سهم مشاعی خود به میزان دو دانگ و بیست و چهار صدم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 1/10241 واقع در میمه بخش ثبتی میمه 
را نموده و مابقی پالک موصوف به نام آقای  ناصر خانعلی فرزند حسینعلی 
المکان بودن  می باشد که بعلت عدم دسترسی و نداشتن آدرس و مجهول 
به استناد ماده  لذا  افراز سهم خود را نموده است  تقاضای  شریک مشاعی 
3 آیین نامه قانون افراز امالک مشاع برابر ماده 17 آیین نامه اجرای اسناد 
رسمی الزم االجرا به آقای ناصر خانعلی و اشخاص ذینفع ابالغ می گردد 
راس ساعت 9 صبح مورخ 92/9/17 در محل وقوع ملک حضور داشته بدیهی 
 . انجام عملیات نخواهد شد  است عدم حضور مالکین و صاحبان حق مانع 

رئیس ثبت میمه

ابالغ وقت رسیدگی

710 در خصوص پرونده کالسه 531/92 خواهان محسن صداقت دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمی پالک ثبتی به شماره 220 فرعی 
از اصلی 114- به انضمام مطلق خسارات وارده  به طرفیت عقیل جلیلی و 
خدیجه رحمتی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه  مورخ 
بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  گردیده.  تعیین  92/9/20 ساعت 16 عصر 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان انتهای خیابان مسجد علی 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  نور  پیام  دانشگاه  روبروی 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف 8041مدیر دفتر شعبه 34 مجتمع شماره یک  

شورای حل اختالف اصفهان 

تغییرات 
ره  موسسه  تغییرات  آگهی   92/103 2859/ت   : شماره   7202 الف  م    714
ملی  ثبت 3792  و شناسه  به شماره  اسپادانا  دادگستر  جویان عدالت طلب 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260691870
1392/7/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل موسسه در واحد ثبتی اصفهان 

 67 کوچه  سکه  گز  از  بعد  خمینی  امام  خیابان   – اصفهان  شهر  آدرس  به 
پالک 17 کد پستی 8139763661 تلفن 03119382206902تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.در تاریخ 1392/7/9 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت 
 .م الف 7202منصور آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد

 ثبتی اصفهان 

تغییرات 
716 شماره : 2854/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت پژواک گستر سپاهان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 41107 وشناسه ملی 10260588103 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/5/29 تصمیمات ذیل 
 – اصفهان  آدرس شهر  به  اصفهان  ثبتی  واحد  در  :محل شرکت  اتخاذ شد 
خیابان سعادت آباد – جنب داروخانه دانش- طبقه اول – واحد 2 – کد پستی 
8168653534 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید . در تاریخ 1392/7/8 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت .7202/2 منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

با  715 شماره : 2858/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت موج یکتا اسپادانا 
به   10260543533 ملی  وشناسه   36847 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/6/31 تصمیمات ذیل 
بموجب سند صلح شماره  منتظرین  - 1- خانم سمانه سادات  اتخاذ شد:  
33032 مورخ 1392/3/2 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 116 حوزه ثبتی اصفهان 
،مبلغ 50000000 ریال از سهم الشرکه خود را به خانم زهرایقینی فرزند رحیم به 
شماره شناسنامه 501 صادره از اصفهان واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر 
. خانم فائزه سادات منتظرین بموجب سند صلح شماره  هیچ گونه سهمی ندارد 
33032 مورخ 1392/3/2 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 116 حوزه ثبتی اصفهان 
منتظرین  اکبر  سید  آقای  به  را  خود  الشرکه  سهم  از  ریال   50000000 مبلغ   ،
نمود  واگذار  از اصفهان  به شماره شناسنامه 1612 صادره  فرزند سید محمود 
و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه سهمی ندارد . در تاریخ 1392/7/9 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت .م 
رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی   –  الف 7202/1 منصور آذری 

اصفهان

ابالغ اخطار 

اسناد  اجرای  سوم  اداره   9103076 پرونده   101 ماده  اخطار  ابالغ  آگهی   717
تهران شرکت فوالد میبد به نشانی اصفهان خ میر مقابل بیمارستان سپاهان پ 
55 بدهکار / راهن پرونده اجرایی کالسه 9103076 اجرای اسناد تهران بدینوسیله 
رسمی  کارشناس   92/2/22 مورخ  ارزیابی  گزارش  به  توجه  با  دارد  می  اشعار 
از  شده  مجزی  و  مفروز   71317/6933 شماره  ثبتی  پالک   9 قطعه  دادگستری 
تهران   2 بخش  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی  39918و39919  و   5902 پالک 
مورد وثیقه سند رهنی شماره 64137-24 /90/9 تنظیمی دفتر خانه 345 تهران 
پالک  ارزیابی  مبلغ  به  چنانجه  لذا  گردیده  ارزیابی  ریال   6600000000 مبلغ  به 
5 روز  را ظرف مدت  کتبی خود  اعتراض  توانید  باشید می  مذکور معترض می 
نظر  تجدید  کار شناس  بانکی دستمزد  فیش  اخطاریه ضمیمه  این  ابالغ  تاریخ  از 
به مبلغ 9000000 ریال واریز به حساب سیبا 0103134800001 نزد بانک ملی 
اسناد  اجرای  اداره سوم  دفتر  به  دادگستری  کار شناسان رسمی  کانون  نام  به 
بانک  فوقانی  طبقات  صادقیه  اول  فلکه  شمالغرب  ضلع  در  واقع  تهران  رسمی 
ملی طبقه سوم تسلیم و ضمنا به اعتراضی که خا رج از موعد و یا فاقد فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجیدی نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا 
تصویر صورت جلسه ارزیابی پیوست می باشد و چنانچه مورد وثیقه بیمه 
می باشد مراتب را به اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران اعالم نمایید.م 

الف 8168 اسدی رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

جلسه هیأت مدیره پرسپولیس دیروز 
برگزار نشد

در پ��ی نتایج مطلوب تی��م فوتبال پرس��پولیس در دو ب��ازی اخیر و 
برای ایجاد آرامش بیش��تر با تصمیم مس��ئوالن هیأت مدیره باشگاه 

پرسپولیس جلسه هیأت مدیره این تیم سه شنبه برگزار نشد.
در این جلس��ه قرار ب��ود در خص��وص اس��تعفای محم��د رویانیان 
تصمیم گیری های الزم انجام شود. البته قرار است همچنان رویانیان 
امورات را برعهده بگیرد تا در ساعت ها و روزهای آینده تکلیف نهایی 
این استعفا مشخص شود.گفتنی اس��ت اختالف نظر برخی از اعضای 
هیأت مدیره نیز یکی از دالیل برگزار نشدن این جلسه است و از طرفی 
دیگر رییس هیأت مدیره دوس��ت ندارد که در این شرایط و در آستانه 
بازی های حساس هفته پانزدهم لیگ برتر و جام حذفی حاشیه ای به 

تیم وارد شود.

 نقل قول قلعه نویی از فرگوسن
 و قرض 414 میلیونی برای استقالل 

س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل گفت: من در حدود 7 ماه اس��ت از 
استقالل یک ریال هم نگرفته ام و حتی 414 میلیون هم دستی برای 
تیم قرض کرده ام. امیر قلعه نویی س��رمربی اس��تقالل اظهار داشت: 
فرگوس��ن تیم های لیگ را به س��ه دسته تقس��یم می کند و همیشه 
می گوید گروه س��وم که در انتهای جدول قرار دارند بس��یار س��خت 
هستند. با توجه به این که بازیکنان ما خسته تر هستند اما ما برای آنکه 
در جدول بمانیم، باید با تالش بیش��تر به میدان برویم.وی افزود: من 
در حدود 7 ماه است از اس��تقالل یک ریال هم نگرفته ام و حتی 414 

میلیون هم دستی برای تیم قرض کرده ام.

وزنه برداری جای رجزخوانی نیست
رییس کمیته ملی المپیک گفت: وزنه برداری رش��ته رکوردی است 
و نباید خیلی در آن رجز خوان��د. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد 
علی آبادی رییس کمیته ملی المپیک در مراس��م استقبال از کاروان 
تیم مل��ی وزنه برداری کش��ورمان گفت: این موفقیت ک��ه با یک تیم 
جوان به دس��ت آمد نش��ان می دهد ظرفیت ها تا چه اندازه باالست. 
امیدوارم رضازاده و باقری هم از این به بعد س��عی کنند بچه ها را دور 
هم جمع کنند ت��ا بتوانیم نتایج موفقیت آمیزتری کس��ب کنیم. وی 
افزود: وزنه برداری رش��ته رکوردی اس��ت و نباید خیل��ی در آن رجز 
خواند، هرکس رکوردش باالتر باشد به مسابقات اعزام می شود، امسال 

بدشانسی آوردیم اما امیدوارم سال آینده در رده دوم قرار بگیریم.

آغاز دور جدید تمرینات جودو
دور جدید تمرینات تیم های ملی جودو نوجوانان و جوانان برای حضور 
در مسابقات قهرمانی آس��یا در مجموعه ورزش��ی آزادی تهران آغاز 
شد. به گزارش تسنیم و به نقل از س��ایت فدراسیون جودو و کوراش، 
رقابت های جودوی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ماه آینده در چین 
برگزار خواهد شد و کمیته تیم های ملی با دعوت از جودوکاران مورد 
نظر قصد دارد، اردوی مشترکی را با تیم ملی بزرگساالن تا زمان اعزام 
برگزار کند. همچنین اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان بانوان نیز آغاز 

شده و تا زمان اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا ادامه خواهد داشت.

  اگر من هم نباشم 
باقری        باید بماند

رضازاده/رییسفدراسیونوزنهبرداری

در مراسم استقبال از کاروان تیم ملی وزنه برداری این موضوع را گفتم که 
کوروش باقری استعفا کرد،  اما من قبول نکردم. خوب که دقت کردم در 
این مدت خیلی ها سعی کردند کوروش و تیم ملی را به حاشیه ببرند. اما 
او با یک تیم جوان توانست سومی جهان را به دست آورد و متأسفم برای 
دوستانی که حاشیه سازی می کنند.  همین باقری داشت جانش را برای 
ورزش م��ی داد. او کارنامه اش 
مشخص اس��ت و از او حمایت 
می کنم. باقری بعد از المپیک 
لندن می خواس��ت ب��رود که 
من اج��ازه ندادم ام��ا االن هم 
اگر نباش��م او بای��د بماند تا در 
المپی��ک 2016، 3 مدال طال 

بگیریم.

ترکان: 

درباره وزارت ورزش با من 
صحبت نشده

اکبر ترکان مش��اور رییس جمهور در گفتگو با خبرنگار 
حوزه دولت خبرگزاری تسنیم با اشاره به احتمال معرفی 
وی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، گفت: این 
که در حال حاضر چنین چیزی وجود داش��ته باشد، در 
سطح خبری نیست. مش��اور رییس جمهور در پاسخ به 
س��ؤالی مبنی بر این که آیا خودتان تمایلی برای تصدی 

وزارت ورزش و جوانان دارید؟ 
وی گفت: مرحوم شهید دکتر بهشتی در ابتدای انقالب 
به آیت اهلل مهدوی کنی توصیه کردن��د تا بنده را در 29 
سالگی استاندار کنند و من مسئولیت را عهده دار شدم. 
آیا نمی شود امروز یک 29 ساله عهده دار مسئولیت وزارت 
ورزش و جوانان شود؟ این کار به راحتی امکان پذیر است.

ترکان تصریح کرد: ورزشکاران ما بعد از حضور در مجلس 
نیز موفق بودند. آیا همین قهرمان ها نمی توانند در وزارت 

ورزش موفق باشند؟
مش��اور رییس جمهور گفت: نظر من انتخاب قهرمانان 
ورزش��ی دارای تحصیالت عالیه به  عن��وان وزیر ورزش 
اس��ت و فکر می کن��م اگر بن��ده پیرم��رد را ب��ه عنوان 
وزی��ر ورزش بگذارند و ف��ردی از من س��ؤال کند که آیا 
 جوان تر از ش��ما برای این وزارتخانه نب��ود، من جوابی 

نداشته باشم.

 رقابت مسی بر سر عنوان
 مرد سال فوتبال جهان

فیف��ا 4 روز پس از آنکه فهرس��ت اولی��ه نامزد های برتر 
بازیکنان فوتبال زن جهان را اعالم کرد، اقدام به معرفی 
نامزدهای برتر کسب بهترین بازیکن مرد جهان در سال 
2013  کرد و همچنی��ن نامزدهای احراز عنوان بهترین 

مربی سال جهان را نیز معرفی کرد. 
برهمین اس��اس نام لیونل مسی که س��ال گذشته این 
عنوان را از آن خود کرد، در کنار گزینه های مهم دیگری 
همچون کریس��تیانو رونال��دو، فرانک ریب��ری، فیلیپ 
 الم، زالت��ان ایبراهیمووی��چ و ادینس��ون کاوان��ی برده

 شد. 
نفرات برگزیده  با نظرخواه��ی از مربیان و کاپیتان های 
تیم های ملی در پایان سال جاری مشخص خواهند شد.

اخبار ویزه

6
ناخشنودی نسبت به نام  بردن از اسطوره فوتبال درسریال آمریکایی

دیموندنویسنده این مطلب بااشاره به ماجرای نام بردن ازیکی ازاسطوره های باشگاه استقالل ایران درسریال 
پرطرفدارآمریکایی نوشت: این اولین باری نیس��ت که ازنام فوتبالیست ها در سریال های امریکایی بدین 

شکل استفاده می شود.حجازی محبوبیت زیادی دربین ایرانی ها دارد و هوادارانش از این امر ناخشنودند.

 سیزدهمین لیگ برتر فوتبال کشورمان 
گروه  
ورزش 

 
از ایستگاه چهاردهم گذشت و تنها یک 
هفته به پایان نیم فصل اول باقی است 
که تیم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن به ترتیب در رده های 
پنجم و سیزدهم قرار دارند، س��پاهان با 23 امتیاز چهار امتیاز 
کمتر از صدرنشین لیگ)پرس��پولیس(دارد و اکنون نیز یکی از 
مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی است، اما هواداران این تیم 
خیلی زود افتخارآفرینی زالتکو کرانچ��ار را با آوردن دو جام به 
فراموشی سپردند و علیه این مربی کاربلد شعار می دهند که به 
نظر اکثر کارشناس��ان کار عجوالنه ای اس��ت، چراکه اگر بنا به 
تعویض مربی باشد مربی جایگزین در صورت عدم کسب نتیجه 
می گوید که تیم را بنده نبسته ام و در این برهه زمانی تغییر در 
رأس کادرفنی سپاهان دور از ذهن است. دیگر تیم اصفهانی یعنی 
ذوب آهن به تعداد بازی هایش امتیاز کسب کرده یعنی تنها 14 
امتیاز،که نتایج دور از انتظار هواداران ذوب آهن را به یاد س��ال 
گذشته انداخته،سالی که با نذز و نیاز  و اما و اگر در لیگ برتر ماند 
اما اکنون باید این را متذکر شد که لیگ سیزدهم پلی آف ندارد و 
اگر به این صورت امتیاز جمع آوری کنند ممکن اس��ت به لیگ 
دسته اول سقوط کنند.شایعه شده است که بازیکنان ذوب آهن 
از اخالق لوکابوناچیچ فراری هس��تند و برای همین مسأله تمام 
توان خود را برای پی��روزی مقابل تیم ها ب��ه کار نمی بندند که 

امیدواریم بازیکنان ذوب آهن اینگونه رفتار نکنند و برای موفقیت 
باشگاه بجنگند. در کنار این شایعه، باشگاه پرسپولیس که امسال 
ترکیبی از بازیکنان سال های گذشته سپاهان و ذوب آهن را در 
ترکیب می بیند، به شدت دنبال بازیکنان ذوب آهن است که در 
جمع سبزپوش��ان اصفهانی پیوستن محسن مس��لمان و قاسم 
حدادی فر تا حدودی جدی می باشد و اگر این شایعه به حقیقت 
تبدیل شود ذوب آهن به سمت نابودی می رود،چراکه حدادی 
فر و مسلمان بازیکنانی طراح،ش��وت زن و سرعتی هستند و در 
مواقعی می توانند نتیج��ه بازی را برای تیم خ��ود تغییر دهند. 
امیدواریم مسئوالن باش��گاه ذوب آهن برای موفقیت تیم خود 
ک��ردن  قدرتمن��د  ب��رای  ن��ه  و  بگیرن��د   تصمی��م 

تیم های تهرانی گام بردارند.
در پایان ایس��تگاه چهاردهم لیگ برتر س��یزدهم پرس��پولیس 
پس از 110 هفته به صدر جدول رس��ید و اگر اس��تقاللی که 3 
بازی کمتر دارد و این بازی های معوقه را برایش برد محاس��به 
کنیم، شاید اکنون قرمزپوشان پایتخت صدر جدول را به چشم 
نمی دیدند. این تیم به همراه تراکتورس��ازی با 8 برد بیشترین 
پیروزی را در لیگ برتر امس��ال دارند و در آن س��و، مس کرمان 
حتی یک برد در کارنامه ن��دارد و مهاجمان نماین��ده کرمان با 
زدن تنه��ا 8 گل عنوان بدترین خط آت��ش را به خود اختصاص 
داده اند. بهتری��ن خط دفاع از آن ش��اگردان علی دایی اس��ت 

که پرسپولیس��ی ها تنها 6 گل دریافت کرده ان��د هرچند نباید 
از واکنش��ه ای منحصر به فرد نیلس��ون درون چارچوب دروازه 
 پرسپولیس به سادگی گذشت. بیشترین شکست به نام راه آهن

 ثبت ش��ده،که ش��اگردان ابراهیم زاده 8 شکس��ت را متحمل 
 ش��ده اند، با ای��ن نتای��ج ابراهی��م زاده جایگاه��ش را متزلزل 

می بیند هرچند شایعه شده 
که وی جایگزی��ن احتمالی 
لوکا بوناچی��چ در ذوب آهن 
اس��ت.کمترین باخت از آن 
تراکتورس��ازی است که این 
تیم تنها 2 شکست را متحمل 
شده است.در جدول گلزنان 
لوس��یانو پریرا با زدن 7 گل 
بهترین گلزن لی��گ تا پایان 
هفت��ه چهاردهم محس��وب 

می شود.
 هرچند وی در ب��ازی هفته 
گذش��ته مقاب��ل اس��تقالل 

محروم بود.
بازی ه��ای هفت��ه پانزدهم 
روز 12 آب��ان ب��ا برگزاری 5 
مسابقه آغاز که مس کرمان 

به مصاف داماش گی��الن م��ی رود، در ورزش��گاه تختی انزلی 
ملوان میزبان فجرش��هید سپاس��ی ش��یراز اس��ت، ذوب آهن 
در ورزش��گاه فوالدش��هر پذیرای راه آهن می باش��د که در این 
بین مربیگ��ری ابراهی��م زاده مقابل تیم س��ابقش جالب و قابل 
توجه خواهد ب��ود و به نوعی ل��وکا می خواهد بگوی��د که بنده 
از نظرفنی چی��زی کمت��ر از ابراهی��م زاده ن��دارم. در دیداری 
حساس در ورزشگاه تختی تهران س��پاهان میهمان نفت تهران 
خواهد بود که این تیم در این فصل به غول کش معروف اس��ت  
 و در آخری��ن بازی روز یک ش��نبه ج��دال فوالدی ه��ای ایران 
می تواند جذاب باش��د جایی که فوالد خوزس��تان از گسترش 
فوالد پذیرایی م��ی کند.یک بازی در 15 آبان برگزار می ش��ود 
که پرس��پولیس به مصاف اس��تقالل خوزس��تان م��ی رود و به 
نوعی داربی قرمزپوش��ان پایتخت و آبی پوش��ان خوزستان به 
 حس��اب می آید. جمعه 17 آبان هفته 15 با دو ب��ازی به پایان 
می رسد،در این دو بازی تیم های سایپا و تراکتورسازی به ترتیب 
میزبان صبای قم و اس��تقالل تهران هستند که بازی استقالل و 

تراکتور به نوعی قهرمان نیم فصل را مشخص می کند.     

سیزدهمین لیگ برتر فوتبال کشورمان از ایستگاه چهاردهم گذشت

هواداران سپاهان افتخارآفرینی زالتکو کرانچار را به یاد آورند
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شکست خانگی 
گیتی پسند 

 مهدی سلیمی به عنوان 
رییس هیأت اسکی 

تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان در هفته هفتم لیگ آزادگان کشور، در دیدار 
خانگی مقابل گهر درود متحمل شکست شد.

گیتی پسند که در هفته های گذشته نتایج چندان مناسبی در لیگ برتر کسب 
نکرده بود، در این بازی به دنبال پیروزی بود و در نیمه نخست چند موقعیت 

گلزنی داشت اما از موقعیت های خود استفاده نکرد.
در س��وی دیگر گهر درود نیز در این دیدار خارج از خانه خود به دنبال کسب 
نخستین س��ه امتیازش از لیگ بود و با گلی که در این مسابقه به ثمر رساند، 

توانست به هدف خود در این زمینه برسد.
ابوالفضل کمالی در دقیقه 15 این بازی توانست برای تیم گهر گل بزند و زمینه 

پیروزی تیم لرستانی را فراهم کند.
گیتی پسند به این ترتیب دومین شکس��ت پیاپی خود را در لیگ دسته یک 

تجربه کرد تا اوضاع این تیم در جدول کمی پیچیده شود.

در مجمع انتخاباتی هیأت اسکی استان اصفهان مهدی سلیمی با اخذ حداکثر 
آرا برای چهار سال ریاست این هیأت را برعهده گرفت.

در این مجمع که با حضور عیسی ساوه شمش��کی رییس فدراسیون اسکی و 
محمدرضا محمدجواهری مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان برگزار 
شد. رسول داوری، عبدالرضا پسیانی، مهدی سلیمی، محمود یسلیانی و سید 
سیروس قلعه جوزدانی کاندیدا بودند که پسیانی کاندیدای غایب بود و یسلیانی 

نیز به نفع سلیمی کنار رفت تا رقابت میان داوری و سلیمی شکل بگیرد.
در پایان مهدی سلیمی با کس��ب 14 رأی از 18 رأی مأخوذه برای چهار سال 
ریاست هیأت اسکی استان اصفهان را برعهده گرفت. رسول داوری که سابقه 
ریاست هیأت اسکی استان را دارد نیز فقط 4 رأی به دست آورد. مهدی سلیمی 
نزدیک 8 ماه سرپرستی هیأت اسکی استان اصفهان را برعهده گرفته بود. وی 

در حال حاضر فرماندار شهرستان فریدون شهر است.

تمسخر بازیکن توسط سرمربی حریف
سرمربی تیم فوتبال وس��تهام در اقدامی غیراخالقی بازیکن تیم 
 سوانس��ی را به باد تمس��خر گرفت. در دیدار سوانس��ی سیتی و

 و ستهام، سام آالردایس سرمربی، پس از این که فلورس اسپانیایی 
بازیکن سوانسی تعادلش را از دست داد او را مسخره کرد.

پوالد مرد اصفهانی رکورد جهان را جابه جا کرد
میثم متقیان وزنه بردار ملی پوش اصفهانی رکورد جهان را جابه جا 
کرد.میثم متقیان وزنه بردار جوان اصفهانی در مسابقات پاراآسیایی 
ک��ه در مالزی در ح��ال برگزاری اس��ت، موفق به بهب��ود رکورد 
فوق سنگین جهان و کسب مدال طالی دسته +107 کیلوگرم شد.

سوپرماریو دچار سانحه رانندگی شد
ماریو بالوتلی، مهاجم ایتالیایی میالن روز گذشته در حین بازگشت از 

تمرینات روسونری دچار سانحه رانندگی شده است.
او برای سر زدن به خانواده اش راهی شهر برشا شده بود . گفته می شود 

که ستاره ایتالیایی میالن در این ماجرا جراحت جدی نداشته است. 

رییس مجمع خیران ورزشیار استان اصفهان

پیشنهادات مجمع خیران ورزشیار به نمایندگان استان 

رییس مجمع خیران ورزشیار استان اصفهان در نامه ای خطاب به نمایندگان استان 
اصفهان پیشنهادات این مجمع برای اعمال قانون در الیحه بودجه سال 93 به منظور 
توجه به حمایت از رشد فضاهای ورزش��ی و ایجاد بستر و زمینه مناسب برای حضور 

هرچه بیشتر خیران ورزشیار در امر توسعه فضاهای ورزشی ارایه کرد.
در بخشی ازمتن نامه ارسالی آمده: احداث فضاهای ورزشی و پرورشی یک ضرورت 
جامعه کنونی ایران است که متأسفانه در اس��تان اصفهان کمتر به آن پرداخته اند و 
همانگونه که مستحضر هستید استان اصفهان در این زمینه دارای رتبه 26 کشوری 

است .
با عنایت به سالمت جسم و روان،کمبود فضاهای ورزشی و نبود دسترسی همگان به 
آن اساس سستی، رنجوری، بیماری و افسردگی جامعه است که پیامدهای ناگواری را 

در پی خواهد داشت. در این راستا خیران دلسوز در حوزه انتخابی شما بر آن شدند که 
مجمعی را به نام خیران ورزشیار استان اصفهان با همراهی اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان تش��کیل و طی مجوز ش��ماره 20/1/6364 مورخ:92/1/31 به ثبت 

وزارت کشور رسیده است.
باش��د که دگر بار گامی به س��وی رضایت خداوند در عرصه ایجاد فضاهای پرورشی، 

تأمین سالمت و نشاط جامعه ایران اسالمی برداریم.
از آنجا که ورزش همگانی و قهرمانی مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده اس��ت، لذا 
پیشنهاد می گردد در بودجه س��ال 1393:به منظور تأمین امکانات و حمایت های 
قانونی و اعتباری از فعالیت های ورزش عمومی و قهرمانی وجوهی که توسط اشخاص 
اعم از حقیقی ویا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها و اماکن ورزشی و ارایه خدمات 
ورزشی می شود و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه، کمیته 
ملی المپیک ایران، فدراس��یون ها،هیأت ه��ا و انجمن های ورزش��ی و تربیت بدنی 
نیروهای مس��لح پرداخت می گردد، با تأیید وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه به 

عنوان هزینه قابل قبول تلقی می گردد.
»طرح معافیت اماکن و فضاهای ورزش��ی خیر س��از از پرداخت عوارض شهرداری و 
انشعابات« کلیه اماکن و فضا های ورزشی خیر ساز به تأیید وزارت ورزش و جوانان و 
واحد های تابعه آن رسیده است و از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری ها و نیز از 

پرداخت هزینه های مربوط به حق انشعاب آب،برق،گاز و فاضالب معاف می باشند.
امید که در راستای تحقق و نیل این مهم با یک وفاق جمعی بتوانیم زمینه  ساز واالیی 
سالمت همگانی و افزایش روحیه عمومی هم اس��تانی های شریف  را فراهم نماییم. 
خیرین ورزشیار اس��تان با همکاری وحمایت نمایندگان دلسوز مردم در خانه ملت 

آمادگی برای این حرکت خداپسندانه و عام المنفعه را دارند. 
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شایعه شده است 
که بازیکنان

 ذوب آهن از اخالق 
لوکابوناچیچ 

فراری هستند و 
برای همین مسأله 
تمام توان خود را 

برای پیروزی
 مقابل تیم ها  به 

کار نمی بندند



 توزیع ۲۰۰  تن بذر فرآوری شده
 بین کشاورزان اردل 

فرماندار شهرس��تان اردل از توزیع ۲۰۰ تن بذر گندم و جو فرآوری 
شده بین کشاورزان این شهرستان خبر داد.

فیروز خسروی اظهار داشت: تاکنون ۲۰۰ تن بذر گندم و جو اصالح 
شده دیمی و آبی بین کش��اورزان با هدف باال بردن میزان تولید در 

سطح کشت توزیع شد. 
وی افزود: روند توزیع بذرهای اصالح شده گندم و جو تا پایان فصل 

کشت ادامه دارد.
خسروی بر ضرورت فراهم سازی بس��تر توسعه کشاورزی پایدار در 

این شهرستان، تأکید کرد.
وی افزود: اجرای کش��اورزی پای��دار عالوه بر آن  که منجر به س��ود 
بخش��ی اقتصادی- اجتماعی می ش��ود از آلودگی های آب و خاک 
ممانعت کرده و با حفاظت از محیط زیست از به خطر افتادن حیات 

گیاهان، حیوانات و انسان  ها جلوگیری خواهد کرد.

 انتخاب مدیر توانمند
 رسالت اصلی شورا اسالمی روستا

مدیرکل دفتر امور روس��تایی اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: انتخاب مدیر اجرایی توانمند برای روستا از مهم ترین وظایف 

شوراهای اسالمی روستایی است. 
داریوش رضایی اظهارداش��ت: انتخاب مدیر اجرای��ی توانمند برای 
روستا و انتقال به هنگام مش��کالت به مسئوالن اجرایی از مهم ترین 

وظایف شوراهای اسالمی روستایی است. 
وی افزود: نظارت بر حس��ن اجرای تصمیم های ش��ورای اس��المی 
روستا، بررس��ی و ش��ناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های موجود 
در روس��تا و تهیه طرح ها و پیش��نهادهای اصالحی و عملی در این 
زمینه ها و ارایه آن به مقامات مسئول ذی ربط از دیگر وظایف شوراها 

محسوب می شود.

 ارسال 53 طرح از استان 
به جشنواره ملی »علم تا عمل«

رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری از ارسال 53 طرح 
به چهارمین جشنواره ملی »علم تا عمل « خبر داد.

 خداداد پیرعلی در نشست خبر با اصحاب رسانه و مطبوعات استان 
با اش��اره به برگزاری چهارمین جش��نواره ملی »علم ت��ا عمل«  از 
تاریخ 14 ت��ا 17 آبان ماه در مصلی بزرگ ام��ام خمینی )ره(تهران، 
اظهارداشت: در این رویداد علمی 31 استان در سه سطح با یکدیگر 

رقابت می کنند.
ریی��س بنی��اد نخب��گان اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از 
 ش��رکت 53 ط��رح دان��ش بنی��ان اس��تان در ای��ن جش��نواره

 خبر داد. و ی گفت: امسال شرکت های دانش بنیان استان 6۰ طرح 
به دبیر خانه استانی جش��نواره »علم تا عمل«  فرستادند که از این 
تعداد 53 طرح توسط هیأت های علمی دانشگاه ها امتیازبندی و به 

تهران ارسال شد.

اخبار کوتاه یادداشت
کسی حق کم کاری ندارد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت:تا زمانی که من اس��تاندار این اس��تان می باشم، کسی حق 
 کم کاری ن��دارد. علی اصغر عنابس��تانی افزود: تغییر در حوزه های سیاس��ی حق دولت هاس��ت و

 باید اتفاق بیفتد.
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باشگاه فیلمسازان استان
 راه اندازی می شود

معاون فرهنگی و هن��ری چهارمحال و بختی��اری از راه 
اندازی باشگاه فیلمسازان این استان در آینده ای نزدیک 

خبر داد.
 قاسم اس��ماعیلی دهکردی ، در نشس��ت با هنرمندان 
فیلمسازان و اهالی فیلم این استان در ساختمان جدید 
خانه هنرمندان افزود: ساز و کار ایجاد باشگاه فیلمسازان 

کمک به جریان فیلم سازی استان می باشد.
وی تصریح کرد:این باشگاه به عنوان محفلی برای کمک 
به فیلمسازان و ایجاد همدلی و همگرایی در بین این قشر 

از هنرمندان است.
اسماعیلی با اش��اره به ظرفیت های موجود فیلمسازی 
چهارمحال و بختیاری افزود: جریان فیلمسازی در چند 
س��ال اخیر فراز و فرودهایی داشته اس��ت که باید از این 

موقعیت ها به نفع فیلمسازی استفاده کرد. 
به گفته وی، شناسایی اس��تعدادهای جوان فیلمسازی 
 و حمای��ت از فیلمس��ازان ج��وان، ایج��اد همگرای��ی و

 کمک گیری از یکدیگر و ساخت آثار متنوع از برنامه های 
جدید حوزه هنری در بخش فیلم است.

مس��ئول جدید واحد هنره��ای تصویری ح��وزه هنری 
چهارمحال و بختیاری نیز گف��ت: برپایی کالس های از 
ایده تا فیلم ،نشست های نقد و بررسی فیلم و گردهمایی 

های مختلف از برنامه های این واحد است.
 فرش��اد صالح��ی افزود:حمای��ت از فیل��م اول��ی ها در 
 کالس های از ایده تا فیلم صورت می گیرد و فیلمنامه ها 
و فیلم نوشت های فیلمسازان با سابقه برای دریافت اعتبار 

به تهران ارسال می شود.
در این نشس��ت از خدمات محس��ن باقری دس��تگردی 
مس��ئول س��ابق واحد هنرهای تصویری ح��وزه هنری 

چهارمحال و بختیاری قدردانی کرد.

تصویر

رییس صنعت، معدن و تج��ارت چهارمح��ال و بختیاري گفت: 
گسترش تولید و توسعه صادرات استان با خلق کارهاي جدید و 

توجه به نوآوري و خالقیت در رقابت ها محقق خواهد شد.
رحمان کرمي در مراسم تجلیل از صنعتگران نمونه استان با اشاره 
به ۲9 مهر ماه روز ملي صادرات، اظهارداشت: به کارگیری ذهن، 
توان و نو آوري توس��ط مدیران در عرصه تولید الزمه فایق آمدن 

بر مشکالت است.
 وي با اش��اره ب��ه نق��ش توس��عه ص��ادرات در اقتصاد کش��ور، 
تصریح کرد: اس��تان در چندس��ال اخیر در راس��تاي گسترش 
صادرات در بخش تولید و تجارت گام هاي مؤثري برداش��ته که 

امید است این پیشرفت مداوم باشد.
کرمي با تأکید بر لزوم توس��عه صادرات استان، خاطرنشان کرد: 
گسترش تولید و توسعه صادرات استان با خلق کارهاي جدید و 

توجه به نوآوري و خالقیت در رقابت ها محقق خواهد شد.
وي با بیان این که هم افزایي و مش��ارکت مي تواند در پیشرفت 
اقتصاد مؤثر باشد، افزود: هم افزایي و مشارکت الزمه عقب نماندن 
اقتصاد کشور از دنیایي که به سرعت در حال گسترش و پیشرفت 

است، خواهد بود.
کرمي با تأکید بر در اولویت ق��رار دادن تولیدات صادرات محور، 
تصریح کرد: تولید کاالهایي با محوریت صادرات و ساماندهی بازار 
تولید نقش مؤثری در توسعه صادرات دارد؛ چراکه تولید مطلوب 

رونق دهنده صادرات است.

وي با اشاره به رش��د 5۰ درصدي صادرات استان در شش ماهه 
گذشته، افزود: صادرات استان س��ال 1388 نسبت به سال هاي 
قبل 9درصد، س��ال 89 ح��دود 49 درصد، س��ال 139۰ حدود 

۲4درصد سال گذشته نیز 8 درصد رشد داشته است.
یادآور م��ی ش��ود، در این همای��ش از نه ص��ادر کنن��ده نمونه 
 اس��تاني از جمل��ه، »ش��رکت برف��اب« ، حس��ین ای��زدي و 
حی��در میرزایی��ان، »ش��رکت تولی��دي ظری��ف مص��ور« 
 محمدرضا رجالي ، »ش��رکت نهان گل بروج��ن«، حمید نیکي

» ش��رکت رس��ا خطوط«،  رستم اس��دي، » ش��رکت همایون 
 گاز بروج��ن« ، حس��ینعلي آس��ترکي؛» ش��رکت س��تایش«، 
حمید رضا حیدري؛ »شرکت بابک متال«، محمد مشکین قلم و 

»شرکت کیان قزل«، جمشید کیاني تجلیل شد.

 راه اندازی خوشه های صادراتی در استان
وی تأکید کرد: خوشه های صادراتی در این استان برای توسعه و 

تنوع بخشی صادرات دایر شود.
 علی اصغر عنابس��تانی  در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
چهارمحال و بختیاری افزود: صادرکنندگان این اس��تان به فکر 

ایجاد تشکل بزرگ صادراتی برای افزایش تنوع صادرات باشند.
وی تصریح کرد: ممکن است یک تولیدکننده کاال ، تولید کننده 
خوبی باشد اما نمی تواند صادرکننده موفقی باشد بنابراین باید 
تشکل های همسو در امر صادرات برای رونق بخشی و بازاریابی و 

تبلیغات در سطح استان شکل بگیرد. به گفته وی، تک محصولی 
در صادرات نمی تواند س��لیقه بازارهای جهان��ی را تأمین کند و 

صادرکنندگان به دنبال تنوع بخشی کاالهای صادراتی باشند.
استاندار چهارمحال و بختیاری یاداور شد: صادرات کاال از استان 
به س��مت بازارهای متفاوت با جغرافیایی وس��یعی تری باشد و 

کشورهای بیشتری هدف بازاریابی صادرات استان قرار گیرد.
ب��ه گفت��ه وی، ص��دور کاال از چهارمح��ال و بختی��اری از 
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افزایش یافته است.
عنابس��تانی، تروی��ج فرهنگ 
صادراتی را یکی از راهکارهای 

توسعه صادرات کاال دانست .
وی  گفت: نباید م��ازاد تولید 
کاال به عنوان ص��ادرات تلقی 
ش��ود، بلک��ه بای��د کاالها از 
همان ابتدا به عنوان محصول 

صادراتی نگریسته شود.
عنابس��تانی گف��ت: مجموعه 
 اقتصادی و صادراتی بدون در 
نظ��ر گرفت��ن ب��ن بس��ت 
ه��ای سیاس��ی کار خ��ود را 
انج��ام م��ی دهد و آن��ان می 
توانن��د بر س��ر یک می��ز به 
تفاه��م برس��ند، در حالی که 

در بخش سیاس��ی ای��ن همگرایی ممکن اس��ت ش��کل نگیرد.
عنابس��تانی ،مش��کالت پیش روی صادرات را مانند مش��کالت 
 ج��اده بروجن - لردگان دانس��ت و گف��ت: این ج��اده را هر چه 
اصالح می کنند، بازهم مشکل خود را دارد. در این آیین از 9صادر 

کننده نمونه چهارمحال و بختیاری تقدیر شد.

صدور بیش از 4۰۰ کارت شناسایی برای صنعتگران 
صنایع دستی 

سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری از صدور بیش از 4۰۰ کارت 
شناسایی برای صنعتگران صنایع دستی اس��تان در رشته های 

مختلف صنایع دستی خبر داد.
 مهرداد رییسی اظهارداشت: در شش ماهه نخست امسال بیش 
از 4۰۰ کارت شناسایی صنعتگری برای صنعتگران صنایع دستی 

توسط اتحادیه صنایع دستی استان صادر شده است.
 رییسی خاطرنش��ان کرد: تعداد 3۰۰ نفر از متقاضیان به منظور 
بهره مندی از خدم��ات بیمه ای به س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 

معرفی شده اند.
 رییسی با اش��اره به تنوع صنایع دس��تی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: صدور کارت شناسایی اقدامی مؤثر در راستای 

حمایت از این قشر است.

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

تولید صادرات محور در اولویت               
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آگهی مزایده 

 713بر اساس پرونده  های اجرائی  به شماره بایگانی 9200062 و 
جویا  صنعتی  و  تولیدی  شرکت  طرح  اجرای  محل   9200063
گسترسپاهان واگذاری از طرف شرکت شهرکهای اصفهان واقع در 
شهرک صنعتی رنگسازان دو قطعه پالک هر یک به مساحت  2520 
متر مربع جمعًا به مساحت 5040 متر مربع که به موجب قرارداد های 
واگذاری شماره 5331-9و-ج مورخ 1386/10/16 و 5309-9-و-ج 
مورخ 86/10/16   بانضمام ساختمانها ،ماشین آالت ،تجهیزات جانبی 
اسناد  موجب  به  که  ارتباطات  و  تاسیسات  و  تولید  پشتیبان خط  و 
مورخ   143363 و   1390/11/01 مورخ   142160 شماره  رهنی 
1391/02/02  دفتر خانه شماره 12- اصفهان اصل و مازاد از طرف  
شرکت مذکور در رهن  بانک تجارت اصفهان  قرار گرفته وبه علت 
شرکت  علیه  اجرائیه  صدور  تقاضای  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم 
مدیون را نموده  که پس از صدور اجرائیه و ابالغ بنا به درخواست 
بانک مذکورباستناد ماده 34 اصالحی قانون ثبت و حذف ماده 34 
مکرر آن و آئین نامه اصالحی مربوطه موارد رهن ارزیابی و سپس 
بانک  له  بایگانی 9200110  به شماره  اجرائی  پرونده  به  به موجب 
بازداشت  آن  دوم  مازاد  فوق  شرکت  علیه  و  مذکور 
کارشناس  ارزیابی  برگ  ماموراجراو  گردیده  وبرابرصورتجلسه 
رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید بخش اول- 
سپاهان  گستر  جویا  شرکت  مالکیت  به  نظر  مورد  ملک  ساختمانی: 
واقع در  کیلومتر 55 جاده اصفهان –شهرضا  شهرک صنعتی رازی  
فاز 3 بلوار ابتکار فرعی اول ً به مساحت عرصه 5040 متر مربع و 
ورق  تولید  سالن   -1 میباشد  ذیل  ساختمانی  مستحدثات  دارای 
گالوانیزه به ابعاد 75*18 متر و مساحت 1350 متر مربع که بنا به 
اظهار به ضخامت 40 سانتی متر کف سازی با بتن مسلح انجام و در 
امتداد خط تولید در طول حدوداً 68 متر  و به عرض 4 متر عمق این 
کف سازی به حدود 1 متر بالغ میگردد دیوارهای پیرامونی با ورق  
رنگی گالوانیزه آهن کشی به ارتفاع حدود 9 متر میباشد که این ارتفاع 
در محل تاج سوله به حدود 11 متر می رسد . سقف از ورق گالوانیزه 
، پشم شیشه و توری مرغی دارای درب های فلزی به عرض 5 متر 
دو عدد و یک عدد سه متری آدم رو و جرثقیل سقفی 30 تن با پلی و 
براکت میباشد . ضمنًا حوضچه اسید شویی ورق و کوره مرکزی با 
آجر نسوز در این سالن قرار دارند 2- کارگاه تولید پروفیل باز که 

سوله ایست صنعتی به ابعاد 48*21 و به مساحت 1008 متر مربع 
متر و   6 ارتفاع  به  نما  دیوارهای آجری دو طرف  با  محصور شده 
مابقی تا سقف پنجره فلزی به ارتفاع حدود 1/5 متر مربع می باشد . 
ارتفاع سوله در وسط دهانه تا سقف حدود 10 متر است این سالن به 
صورت 2 دهانه اجرا شده است . الف- سازه اصلی به عرض 12 متر 
و قابلیت تحمل جرثقیل سقفی 30 تن با پلی و براکت ب- سازه الحاقی 
به عرض 9 متر با قابلیت تحمل جرثقیل 5 تن، با پوش سقف از ورق 
گالوانیزه ، پشم شیشه و توری مرغی بوده و دارای دو درب آهن به 
غربی  در ضلع  رو  آدم  درب  یک  در ضلع شرقی  و  متر   5 عرض 
میباشد 3- کارگاه تولید لوله پرو فیل بسته که سوله ایست به ابعاد 
سالن  جنوبی  ضلع  در  واقع  مربع  متر   432 مساحت  و  متر   9*48
حدود  ارتفاع  به  جداکننده  دیوارهای  دارای  اول-  –ردیف  گالوانیزه 
به  بارانداز  4- سالن  تن   5 براکت جرثقیل  و  پلی  و  آن  از  متر   2/5
پوشش  دارای  مربع  متر  به مساحت حدود 330  یک سوله  صورت 
سقف ورق گالوانیزه ، پشم شیشه و توری مرغی با شیب یک طرفه 
و ارتفاع طرفین 6 و 8 متر فاقد دیوار کش پیرامونی است.5- ساختمان 
اداری به زیر بنای حدود 117 متر مربع با اسکلت بتن آرمه و سقف 
برای دو طبقه  نماینده محترم مالک  اظهار  به  بنا  بلوک که  تیرچه و 
طراحی شده و میلگرد انتظار ستونها در بام مشهود میباشند با کف 
سرامیک ، دربهای چوبی روکش دار ، سرویس های بهداشتی کاشی 
اف، پنجره های الومینیومی و  شده و کابینت آشپز خانه ام- دی – 

سیستم گرمایشی و سرمایشی اسپلیت تعبیه شده است 6- ساختمان 
کارگری و نگهبانی و اتاقک تابلوهای برق به زیر بنای جمعًا حدود 

133 متر مربع با دیوارهای آجری ، سقف تیرچه و بلوک ،دیوارهای 
داخل گچ و رنگ ، کف سرامیک و بعضًا بتنی ، پنجره های آهنی و 
دارای  زیر زمین می باشد .7- دیوار کشی اطراف کارخانه به طول 
دارای زیر سازی و سنگ  ارتفاع حدود 2/5 متر مربع  متر  و   288
ازاره ، ضمنًا در ضلع شرقی دسترسی به گذر 20 متری توسط درب 
پذیر است 8- محوطه سازی شامل خاکریز ی و  امکان  های آهنی 
تا  برق  اتاق  از  تاسیساتی  کانال کشی  با  اسفالت  اجرای  و  کوبیدن 
بنا  داخل سالن های تولید و فونداسیون مخزن هوایی آب و سایر. 
براین با توجه به شکل ، ابعاد و ، مساحت ، کاربری ، موقعیت، گذر 
، قیمت های  بندی و راه های دسترسی ، وضعیت عرضه و تقاضا 
واگذاری و معامالتی فعلی محل و ... و جمیع جهات موثر در ارزیابی  
عرصه و نیز با عنایت به همه عوامل موثر در قیمت ساخت از جمله 

ابعاد و اندازه ها ، کیفیت و قدمت ، نوع مصالح مصرفی ، بعد مسافت 
و ...و لحاظ کردن کل زیر بنای سوله های صنعتی به مساحت حدود 
3120 متر مربع و نیز کل اعیانی ساختمان های اداری و کارگری و 
سایر به مساحت حدود 250 متر مربع و منظور نمودن فونداسیون 
های تجهیزات و کف بتن مسلح چاله های خنک کننده و دیوار کشی 
از  اعم  ملک  روز  ارزش    .. و  فلزی  های  درب  و  آسفالت  و  اطراف 
عرصه و اعیان جمعًا به مبلغ 18,700,000,000 ریال)هیجده میلیارد 
وهفتصد ریال (برآورد ، تعیین و اعالم میگردد بخش دوم- گزارش 
ماشین آالت و تجهیزات جانبی:الف( ماشین آالت اصلی خطوط تولید: 
به  رول  به  رول  به صورت  گالوانیزه  به  سیاه  ورق  تبدیل  1- خط 
سازی  ماشین  توسط  ایران  ساخت  سال  در  تن   50000 ظرفیت 
هاشمی و فوالد و نورد امین در سال 1384 و 1390 شمسی ، متشکل 
والس   – ریلی  جوش  نقطه   -2 و   1 بارگیری  واگن  های  قسمت  از 
کننده ورق- والس کشنده 2- واحد چربی گیری  کشنده 1- هدایت 
1- واحد چربی گیری)دارای یک مکمل چربی گیری به ظرفیت 6000 
لیتربا متعلقات مربوطه جهت تصفیه مایعات چربی زدایی( 2- واحد 
اسید شویی – واحد شستشو –کشنده سرد – هدایت پیش گرم)کوره 
پیش گرم تا 250 درجه حرارت و کوره اصلی تا 1300 درجه حرارت 
و پاتیل 80 تن از فوالد نسوز مخصوص و دستگاه ایرجت و دستگاه 
گرمکن هوا و حوضچه های سرب و روی و فلکس ساخت ماشین 

سازی منصوری سال ساخت 1391( – کوره گالوانیزه –  واحد خنک 
کننده 1- واحد کرومات)شامل ماشین آالت غلطکی که در داخل خازن 
نصب شده است .( – واحد خنک کننده شامل)12 فن خنک کن معمولی 
میباشد بعد از واحد خنک کن واحد زیک زاک که تنظیم ورق را انجام 
می دهد قرار دارد(2- برش – پرس ترمز- جمع کننده رول به ارزش 
251,000,000,000 ریال)دویست و پنجاه یک میلیارد ریال (2( خط 
تولید پرو فیل و لوله تا قطر 3 اینچ به همراه 8 دست قالب ،ساخت 
جوش-   – توپگیر  شامل   1390 ساخت  سال  امین  صنعتی  کارگاه 
درز   – فرمینگ  دروازه   8  – ورق  ذخیره  –مخزن  کشنده  غلطک 

جوش)دستگاه جوش250kwساخت شرکت کوره شهاب سال ساخت 
دروازهای  میباشد.(  –  اروپایی  آن  داخلی  قطعات  تمام  که   1391
ارزش  به  بندی  بسته   – برش  اره   – هد  ترک   – سایزینگ 
 ، z 11,000,000,000 ریال )یازده میلیارد ریال(3( خط تولید پروفیل
خم ورق تا ضخامت 3 میلیمتر ساخت شرکت عقبی طلب شامل گیر 
 – سایزینگ   – فورمینگ  توپگیر-  پمپ-  هیدرو  با  کتابی   بکس 
اصفهان  پلیسه ساخت شرکت سهند  بدون  پانچ  گیوتین)به صورت 
بسته بندی  به ارزش  شتاب دهنده –  سال ساخت 1389-1390( – 
خط  ریال(4(  میلیون  هشتصد  و  میلیارد  ریال)دو   2,800,000,000
نوار بر ورق  ساخت ماشین سازی عقبی طلب شامل هیدرو پمپ – 
توپگیر – غلطک های صاف کن و کشنده – تیغه های برش- گیوتین 
با قدرت برش ورق به ضخامت 6 میلیمتر و به عرض 2 متر-اسلیتربه 
عرض 1/5 متربا  جمع کن هیدرو لیک و شانه تنظیم کننده هیدرولیکی 

به ارزش 3,200,000,000 ریال) سه میلیاردو دویست میلیون ریال 
(5( خط برش و بسته بندی ورق این خط ساخت ماشین سازی پایا 
برش در سال 1390 که توان برش ورق تا ضخامت 20 میلیمتر را 
دارد و به همرا میز بسته بندی کاماًل ساخت پایا برش شامل توپگیر 
– صاف کن –گیوتین به ارزش 2,340,000,000 ریال) دو میلیارد و 
سیصدو چهل میلیون ریال (6( خط تولید نبشی 3 الی 5 از ورق تا 
میلیمتر ساخت شرکت ماشین سازی عقبی طلب شامل  ضخامت 4 
برش- بسته بندی به ارزش 1,000,000,000  فورمینگ –  توپگیر – 
ریال)یک میلیارد ریال (7( خط تولید تسمه صاف شده ساخت ماشین 
سازی عقبی طلب شامل توپگیر – غلطک کشنده – قیچی – بسته بندی 
به ارزش 550,000,000 ریال )پانصد و پنجاه میلیون ریال (8( خط 
ارزش  به  تکنیک  مدار  اتوماسیون  شرکت  ساخت   z پروفیل  پانچ 
جمعًا   ریال(  میلیون  یکصد  و  میلیارد  )یک  ریال   1,100,000,000
 272,990,000,000 مبلغ  به  تولید  اصلی  خط  آالت  ماشین  ارزش  
ریال)دویست و هفتاد ودو میلیارد نهصد و نود میلیون ریال (بر آورد 
میگردد ب( تجهیزات جانبی و پشتیبان خطوط تولید:1- دستگاه بسته 
بندی رول گالوانیزه ساخت کشور کره جنوبی شامل)گرد بر ،سروته 
زن،کنگره زن،میزهای رول کش و دستگاه اتوماتیک تسمه کش( به 
میلیون  ده  و  و هشتصد  میلیارد  )سه  ریال   3,810,000,000 ارزش 
با دهنه 12 و 18 متر ساخت  تن  ریال( 2- دو دستگاه جرثقیل 30 
ماشین سازی هاشمی)این دو جرثقیل اتوماتیک بوده و دارای درایو 
یک   ( ریال   1,208,000,000 ارزش  به  جمعا  میباشند.(  جداگانه 
میلیاردو دویست و هشت میلیون ریال (3- سه دستگاه جرثقیل 5 تن 
با وینچ بلغار و کره جمعًا به ارزش 278,000,000 ریال ) دویست و 
هفتاد و هشت میلیون ریال (4- ابزار آالت کارگاهی و موتور جوش 
جمعًا به ارزش 138,000,000 ریال)یکصدو سی و هشت میلیون ریال 
ارزش  به  جمعًا  قدیریان  ساخت  دستگاه  دو   u گیر  رول   -5  )
48,000,000 ریال)چهل و هشت میلیون ریال( 6- رول گیر تنوری دو 
و  )نود  ریال   98,000,000 ارزش  به  جمعا  قدیریان  دستگاه ساخت 
به  ایران  ساخت  ریل  و  ورق  حمل  کالسکه   -7) ریال  میلون  هشت 
کل  ارزش  میلیون(  هشت  سیصدو   ( ریال   308,000,000 ارزش 
مبلغ  به  تولید  اصلی  خطوط  ابزارآالت  و  جانبی  تجهیزات 
5,888,000,000 ریال)پنج میلیاردو هشتصدو هشتاد و هشت میلیون 
)شامل  مکانیکی  تاسیسات  سوم-  بخش  میگردد  آورد  بر  ریال( 
تاسیسات آبرسانی ، هوا ، گرمایشی و سرمایشی (1-  یک دستگاه 
kg/ دیگ بخار ساخت شرکت بخار نیرو سال ساخت 1380 با ظرفیت

 kcal/h1300000 بخار شامل مشعل گازوییل سوز به ظرفیت h2000
و منبع کنداس جهت جمع آوری برگشت بخار و قطعات لوو کنترل و 
والوها به انضمام لوله کشی های مربوط به خط بخار به ماشین آالت 
نیاز و یک دستگاه سختی گیر نوع رزینی به ظرفیت یکصدو  مورد 
بیست هزار گرین جهت تصفیه آب تزریقی به دیگ بخار و تامین آب 
و  میلیارد  ریال)یک   1,262,500,000 به  جمعًا  کنداس  نرم  برای 
دویست و شصت و دومیلیون پانصد هزار ریال( 2- یک دستگاه برج 
خنک کننده آبی به ابعاد 2*1/5 *1/5 متر به ظرفیت 3000 لیتر مجهز 
به ونتیالتور و صافی با انضمام لوله کشی ها و قطعات واسطه ای 
جمعًا  سیاه  های  ورق  کردن  گالوانیزه  خط  کردن  خنک  جهت 
هوای  3-کمپرسور  ریال(   میلیون  پنج  و  ریال)بیست   25,000,000
فشرده پرتابل ساخت کارخانه کدخدایی به سال ساخت 1388 ، چهار 
جمعًا  جانبی  متعلقات  کلیه  با  لیتری   1500 ظرفیت  به  سیلندر 
هوای  ریال(-کمپرسور  میلیون  وسه  ریال4)بیست   23,000,000
فشرده ثابت به ظرفیت مخزن 2500 لیتری ساخت کارخانه تبریز به 
سیستم  با  HST0601  همراه  مدل   kw160 الکتروموتور  قدرت 
رطوبت گیر و لوله کشی مورد نیاز به دستگاه ها جمعًا 520,000,000 
ریال)پانصد و بیست میلیون ریال( 5- دستگاه تصفیه آب برگشتی از 
گالوانیزه  به  سیاه  ورق  تبدیل  خط  ثانویه  و  اولیه  های  کننده  خنک 

شامل مخازن اولیه و ثانویه جهت خنک نمودن آب برگشتی از خط به 
انضمام لوله کشی ها و متعلقات مربوط به پمپاژ یک دستگاه جمعًا 
330,000,000 ریال)سیصد وسی میلیون ریال( 6-مخازن ذخیره آب 
زمینی و هوایی به ظرفیت 30000 لیتر و 10000 لیتر مخازن سوخت 
گاوزوییل به ظرفی20000 لیتر به انضمام لوله کشی ها و پمپاژ جهت 
میلیون  صد  ریال)چهار   400,000,000 جمعًا  آالت  ماشین  مصرف 
ریال( 7- دستگاه مکنده هوای آلوده  سرباره مخازن سرب و روی با 
ونتیالتور به ظرفیت 80kw  به صورت یوتیلیتی به انضمام کانال 
جمعًا  متر   6 ارتفاع  به  آزاد  هوای  به  آلوده  هوای  خروج  و  کشی 
180,000,000 ریال 8- چهارده عدد هواکش پنجره ای اکسیال به قطر 
پروانه پنجاه سانتیمتری ، ده عدد کپسول پودر و گاز co2 جهت اطفاء 
انضمام  به  دیواری  اسپلیت  ، چهار دستگاه  تولید  حریق سالن های 
یونیت بیرونی برای تامین سرمایش و گرمایش ساختمان اداری، دو 
مبلغ  به  جمعًا  نگهبانی  و  کارگری  اتاق  جهت  آبی  کولر  دستگاه 
118,000,000 ریال)یکصد وهیجده میلیون ریال( ارزش کل تاسیسات 
و  پنجاه  هشتصدو  و  میلیارد  دو   ( ریال   2,858,500,000 مکانیکی 
هشت میلیون و پانصد هزار ریال(برآورد میگردد . بخش چهارم – 
تاسیسات برق و ارتباطات: شامل قسمتهای زیر : 1- اشتراک برق 1 
مگاواتی)1000kw(و نیرو رسانی به همراه پست زمینی موجود با 
برق  افزایش  قرارداد  و  قبلی   150kw اشتراک  های  هزینه  احتساب 
همراه با ترانسفور ماتور 2- تابلوهای توزیع برق اصلی شامل بانک 
)شامل  برق  توزیع  فرعی  تابلوهای   -3 خازنی  تابلوهای  و  خازنی 
کابل   -4   )... و  جرثقیل  کنترل،تابلوهای  ،تابلوهای  فرمان  تابلوهای 
کشی های با سطح مقطع های متفاوت5- روشنایی )اجرای سیستم 
 ) ها  تابلو  و  مربوطه  های  چراغ  نصب  و  تهیه  همرا  به  روشنایی 
5-)موتور ژنراتور kva250 (6-چهار خط تلفن همراه و کلیه متعلقات 
 10,000,000,000 ارتباطات  و  برق  تاسیسات  کل  ارزش  مربوطه، 
ریال )ده میلیارد ریال(برآورد میگردد .مورد مزایده طبق اعالم بانک 
تحت  ریال   246,821,858 مبلغ  به   1393/07/07 تاریخ  بستانکار 
پوشش بیمه البرز میباشد  در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 
اسناد  ثبت  اجرای  شعبه  در   1392/08/27 مورخ  دوشنبه  روز   12
.چنانچه  میرسد  به فروش  مزایده  میگردد.از طریق  شهرضا تشکیل 
روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن 
جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی سیصد و ده 
ویک  بیست  سیصدو  و  میلیون  سه  و  هشتاد  ششصدو  میلیاردو 
ریال(   310,683,321,858 ریال)  هشت  و  پنجاه  هزاروهشتصدو 
باشد  خریدار  که  کس  هر  و  پیشنهادی  قیمت  باالترین  وبه  شروع 
فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده 
شهرک  اصفهان  شهرضا-  جاده   25 کیلومتر  شهرضا  آدرس:  به 
یکم شرکت جویا گستر  ابتکار فرعی  بلوار  فاز سوم  صنعتی رازی 
محل  عرصه  که   است  ذکر  به  الزم  آورند  عمل  به  بازدید  سپاهان 
اجرای طرح مورد مزایده طبق شرایط و ضوابط شرکت شهرکهای 
صنعتی اصفهان از طرف شرکت شهرکها به برنده مزایده واگذار و 
کلیه هزینه های قانونی اعم  ازمالیات دارائی وعوارض شهرداری و 
بیمه تامین اجتماعی وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان 
،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد و کلیه هزینه های مربوط به 
نقل انتقال بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه 
زاینده رود در تاریخ 1392/08/08چاپ ومنتشر میشود.سید مهدی 

میر محمدی رئیس اداره ثبت اسنادشهرضا

 تولید کاالهایي
 با محوریت 
صادرات و 

ساماندهی بازار 
تولید نقش مؤثری 
در توسعه صادرات 
دارد؛ چراکه تولید 

مطلوب رونق 
دهنده صادرات 

است
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پیامبر اکرم )ص( :
 در دینداری مرد همین بس که ب��ر گذاردن نماز ها محافظت 

کند. 

کشف ریزکامپیوترهای مغز انسان

نق��ش فرافکنی ه��ای ش��اخه مانند نورون ه��ا بی��ش از بازچینش 
اطالع��ات از نورون��ی ب��ه ن��ورون دیگ��ر اس��ت و آنه��ا فعاالن��ه 
 اطالع��ات را پ��ردازش و ق��درت محاس��باتی مغ��ز را چن��د براب��ر 

می کنند.
دانشمندان موفق به شناسایی یک مینی رایانه  نورونی در مغز شدند.

زمانی تص��ور می ش��د فرافکنی ه��ای ش��اخه مانند نورون ها نوعی 
سیم کش��ی مجهول در مغز هس��تند، ام��ا هم اکنون دانش��مندان 
دانش��گاه کارولین��ای ش��مالی نش��ان داده ان��د نق��ش ای��ن 
 دندریت ه��ا بی��ش از بازچین��ش اطالع��ات از نورون��ی ب��ه نورون

 دیگر است.
آن ها دریافتند این مولفه ه��ا فعاالنه اطالعات را پ��ردازش و قدرت 

محاسباتی مغز را چند برابر می کنند.
یافته های جدید می تواند تفکر دانشمندان از مدل های علمی موجود 
در خصوص چگونگی عملکرد مداری نورون ها )س��لول های عصبی( 
در مغز را دس��تخوش تغییر کرده و به درک بهتر آن ها از اختالالت 

عصبی بیانجامد.
آکس��ون ها - رش��ته ه��ای عصب��ی خ��ارج ش��ده از نورون ه��ا - 
مکانی هایی هس��تند که در آن نورون ها اساسا جرقه های الکتریکی 
تولی��د می کنند، ام��ا بس��یاری از هم��ان مولکول هایی ک��ه از این 
 جرقه های آکس��ونی حمایت می کنن��د، نی��ز در دندریت ها حاضر

 هستند.
تحقیقات پیش��ین ب��ا اس��تفاه از بافت مغزی تشریح ش��ده نش��ان 
داده بود ک��ه دندریت ه��ا می توانن��د از آن مولکول ها ب��رای تولید 
جرقه ه��ای الکتریک��ی اس��تفاده کنند، اما مش��خص نب��ود که آیا 
 این فعالیت نرمال مغزی ش��امل ای��ن جرقه های دندریتی هس��ت 

یا خیر.
تیم دکتر اسپنسر اسمیت به این پرسش پاس��خ مثبت داده و ثابت 
کرد که این دندریت ها به طور کارآمدی به عن��وان مینی رایانه های 
 عصب��ی عم��ل ک��رده و فعاالن��ه  س��یگنال های ورودی نورونی را 

پردازش می کنند.
اثبات مس��تقیم این موض��وع نیازمن��د مجموعه ای از آزمایش��ات 
ظری��ف بود ک��ه س��ال ها ب��ه ط��ول انجامی��د و در مرحل��ه نهایی 
دانش��مندان دانش��گاه کارولین��ا از الکتروفیزیول��وژی پچ-گی��ره 
ب��رای متصل کردن ی��ک الکترود پیپت شیش��ه ای میکروس��کوپی 
به ی��ک دندریت نورون��ی در مغز یک م��وش اس��تفاده کردند. ایده 
 مطرح ش��ده “گ��وش دادن” ب��ه فرایند س��یگنال ده��ی الکتریکی

 بود.
متصل کردن یک پیپت به یک دندری��ت از لحاظ تکنیکی بی نهایت 
چالش برانگیز است، زیرا از هر سمتی نمی توان به دندریت نزدیک شد 
و همچنین نمی توان آن را مشاهده کرد، بنابراین، به نوعی چشم بسته 

باید این عمل را انجام داد.
دکتر اس��میت برای انجام این آزمایش های پیچیده یک سیس��تم 
میکروس��کوپی دو فوتونی را طراح��ی کرد که مطالع��ه گروهش را 

تسهیل کرد.
زمانی که پیپت به یک دندریت متصل شد، تیم اسمیت دندریت های 
منفرد موجود در درون مغ��ز موش های بیدار و بیه��وش را از لحاظ 

الکتریکی ضبط کردند.
زمانی که موش ه��ا محرک های بصری را بر روی ی��ک صفحه  رایانه 
مش��اهده کردند، محقق��ان الگوی��ی غیرمعمول از س��یگنال های 
 الکتریک��ی )انفج��ار جرقه ه��ا( را در دندریت ه��ا مش��اهده 

کردند.
تی��م اس��میت دریاف��ت بس��ته ب��ه مح��رک بص��ری، جرقه های 
دندریت��ی ب��ه ص��ورت گزینش��ی رخ دادن��د و اطالع��ات در 
 خصوص آن چ��ه حی��وان در ح��ال مش��اهده آن ب��ود، را پردازش

 می کردند.
محققان به منظور ارائه ش��واهد بصری از یافته هایشان، نورون ها را 
مملو از رنگ کلس��یمی کردند و این امر ام��کان خوانش نوری آن ها 

را فراهم کرد.
با اس��تفاده از این تکنیک آن ها دریافتند دندریت ه��ا جرقه هایی را 
شلیک می کنند، در حالی که دیگر بخش های نورون این عمل را انجام 
نمی دهند؛ این بدین معنا بود که جرقه ها نتیجه پردازش موضعی در 

درون دندریت ها بودند.
تیاگ��و برانگ��و، دس��تیار ای��ن مطالع��ه، م��دل ریاضیات��ی و 
زیس��ت فیزیکی را از نورون ها تهیه کرد و دریافت که مکانیسم های 
شناخته ش��ده می توانند جرقه ده��ی دندریتی از لح��اظ الکتریکی 
 ضب��ط ش��ده را پش��تیبانی کنن��د و تعبی��ر داده ه��ا را اعتب��ار

 بخشند.
تمامی داده های به دس��ت آم��ده به ای��ن موضوع اش��اره دارند که 
دندریت ها نقش مجهول��ی ندارند و در واقع، یک واحد محاس��باتی 

هستند.
تی��م علم��ی در ت��الش ب��رای کن��کاش آنچ��ه ای��ن نق��ش تازه  
شناسایی ش��ده دندریت��ی می توان��د در م��دار مغ��زی و ب��ه ویژه 
ش��رایطی مانن��د س��ندروم Timothy ایف��ا کن��د، هس��تند. در 
ای��ن س��ندروم فراین��د ورود س��یگنال های دندریت��ی می توان��د 
 منح��رف ش��ود.جزئیات ای��ن مطالع��ه در Nature منتش��ر

 شد.

 شفاف سازی خودروها
 با سیستم واقعیت مجازی

محققان دانش��گاه پورت��و در پرتغال یک دس��تگاه واقعیت 
مجازی تولید کرده اند که خودروها را شفاف ساخته و امکان 
مشاهده مسیر روبرو را از پشت خودروهای سنگین در شب 
ممکن می س��ازد. سیستم »مش��اهده از میان« از نمایشگر 
سبک باالس��ری برای مش��اهده از میان خودروهای بزرگ 
پیش رو استفاده می کند. این سیس��تم با مشاهده از میان 
دوربینی کار کرده که نمای پش��ت رانن��ده را ثبت می کند. 
نرم افزار به شناسایی پشت خودروی جلویی پرداخته و آن را 
با بازخورد ویدیویی از دوربین نصب شده بر خودروی جلویی 

جایگزین می کند.

دکتر محمدرضا خدایی، روانپزشک و عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی می گوید: نظافت، 
تمیز کردن در حد اعتدال اس��ت تا جایی که انضباط در 
محیط خانه یا محیط کار ایجاد شود. این کار نتیجه مثبت 
دارد و باعث می شود هم فرد و هم دیگران رضایت فکری 
پیدا کنند، ولی وقتی این نظافت از اعتدال خارج شود و به 
جای این که هدف تمیزکردن محیط باشد، فرد احساس 

اجبار برای تکرار یک رفتار را کند، وسواس است.
شخص وسواس��ی، با فکری وسواس��ی و رفتاری تکراری 
شروع به ساییدن بیش از حد سطح یا شی می کند، چون 
فکر می کند حتما باید دو یا شش بار آن را بشوید تا تمیز 
شود، در نتیجه خود را آزار می دهد. این در حالی است که 

دیگران معتقدند آن محل یا شی تمیز است.
این احساس اجبار باعث افت عملکرد و تلف کردن وقت 
می شود. وسواس، استرس زیادی هم به فرد و هم دیگران 
می دهد و باعث کالفگی می شود. افراد وسواسی پیوسته 
رفتاری را به اجبار تکرار می کنند و در پایان هم معموال از 
عملکرد خود رضایت ندارند، درصورتی که فردی که فقط 
به نظافت در حدی که شلختگی و بی نظمی وجود نداشته 
باشد، اهمیت می دهد، هم خودش از عملکردش رضایت 

خواهد داشت و هم دیگران.

چگونه بفهمیم رفتارمان وسواسی است؟
معموال فردی که کم کم رفتارش از حالت عادی خارج و 
وسواسی می شود، متوجه عادی نبودن رفتارش است، زیرا 
بیش از همه عذاب می کشد و بیشترین استرس به خودش 
وارد می ش��ود و هیچ وقت از عملکرد خود راضی نیست. 
دکتر خدایی توضیح می دهد: برای این افراد، گاهی فقط 
نظافت یک چیز یا مکان مهم می ش��ود، مثال لباس ها را 
خیلی می شویند، ولی خانه ش��ان چندان تمیز نیست، 
در حالی که اگر کس��ی متعادل باش��د، همه چیز و همه 
جای خانه اش نظم و انضباط خواهد داش��ت و خودش از 
عملکردش راضی است. افراد وسواسی معموال تمیزکردن 
دیگران را قبول ندارند و فقط اگر خودشان این کار را انجام 
دهند تا حدی دلشان راضی می شود، ولی افراد عادی از 

کمک دیگران استقبال هم می کنند.

وسواس از کجا می آید؟
وسواس هم ریشه های وراثتی و هم یادگیری دارد. اگر در 
خانواده کسی، سابقه وسواس وجود داشته باشد، احتمال 
این که به این اختالل دچار شود، زیاد است، ولی یادگیری 
هم می تواند باعث بروز این مش��کل ش��ود. مثال وقتی از 
دوران کودکی، بچ��ه ای وادار به رعایت انضباط و تمیزی 
 بیش از حد می ش��ود، در بزرگس��الی این خصیصه در او 

می ماند و حتی امکان دارد شدیدتر هم شود.

با وسواس وسواسی ها مبارزه کنیم
اولین راه مبارزه این اس��ت که اطرافیان به محض این که 
رفتارهای وسواسی را در کسی مشاهده می کنند، درصدد 
ترک دادن این رفتارها برآیند. باید این فرهنگ که کسانی 
که وسواس دارند، منظم و نظیف می دانیم از بین برود و 
بدانیم این اشخاص دچار بیماری هستند. اطرافیان فرد 
وسواسی نباید برای این که او آرام شود، هر چه می خواهد 

انجام دهند و خود را مکلف به اجرای فرامین او بدانند،
برای درمان وس��واس بهترین کار کنترل افکار است، به 
این ترتیب که افکار مخرب را کم کم نادیده بگیریم، مثال 
اگر فکر می کنیم باید لباسی را چهار بار بشوییم تا تمیز 
شود، هر بار یک بار از تعداد دفعات شستن کم کنیم تا به 

یک بار برسد.

وسواس درمان شدنی است
 دکتر خدایی با بیان این که اگر به همه خواسته های کسی 
که دچار وسواس شده توجه نش��ود، وسواس کمرنگ تر 
خواهد شد، به نکته مهمی اشاره می کند: مخصوصا وقتی 
وس��واس رنگ مذهبی می گیرد، باید مراقب بود تا تحت 
تأثیر قرار نگیریم، مثال وقتی در پاکی و نجس��ی بیش از 
حد وس��واس به خرج می دهد، تذکر دهیم که این رفتار 

مذهبی نیست. 
ای��ن روانپزش��ک در مورد درم��ان می گوید: ب��رای این 
بیماران کمک گرفتن از روانپزشک یا روانشناس ضروری 
است تا درمان های دارویی و شناختی � رفتاری برایشان 

انجام شود.

 تمیز هستید
 یا وسواسی؟
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تحقیقات جدید در فنالند نشان می دهد، مهارت های فضایی 
و دانش کودکان در مورد الفبای نوش��تاری و نه مهارت های 
کالمی زبان، اس��تعداد آن ها را در حوزه ریاضیات پیش بینی 

می کند.
بر اس��اس یافته های این مطالعه، کودکان دارای مهارت های 
فضایی اولیه و دانش الفبای نوش��تاری قوی تر در ش��مارش 
توالی اعداد بهتر عمل می کنند و چنین مهارتی با شایستگی 

ریاضیاتی در دوران های بعدی مرتبط است.
دانشمندانی از »انستیتوی تحصیالت« هنگ کنگ، مؤسسه 
Niilo Mäki و همچنین دانشگاه Jyväskylä در فنالند 

در این پروژه تحقیقاتی حاضر بودند.
نتایج به دس��ت آمده ش��واهد ق��وی را اراه می ده��د مبنی 
بر این که دان��ش اولیه ک��ودکان در مورد زبان نوش��تاری و 
مهارت های ع��ددی و فضایی آن ها پایه ه��ای مهمی را برای 
توس��عه استعدادش��ان در ریاضیات در س��ال های ابتدایی 

تشکیل می دهد.
مهارت های فضایی ش��امل توانایی درک مسائلی است که با 

فضا، اشکال، و فرم های فیزیکی مرتبط است.

به عنوان یک ماده عملی، برنامه هایی که مهارت های فضایی 
و زبان نوش��تاری کودک را ایج��اد می کنن��د، می توانند در 
شتاب بخش��ی به دانش مرتبط با اعداد و به نوبه خود رش��د 

استعداد ریاضیاتی وی کمک کنند.
محققان حاضر در این مطالعه مهارت های فضایی و زبانی یک 
هزار و 880 کودک فنالندی حاضر در مهد کودک را آزمایش 
کردند و آگاهی آن ها از فونتیک، دانش الفبا، لغت و درکشان 

از روابط فضایی را آزمودند. آن ها س��پس عملکرد ریاضیاتی 
کودکان را از سال اول تا سال سوم آزمودند.

با گروه انتخابی تصادفی حدود 375 ک��ودک از گروه اولیه، 
محققان همچنین میزان مهارت کودکان در شمارش اعداد 

را در توالی های رو به عقب و رو به جلو در سال اول آزمودند.
دانش��مندان دریافتند ک��ودکان دارای مهارت ه��ای زبانی 
نوشتاری بهتر )افراد دارای دانش الفبای نوشتاری( نه تنها در 
سال اول دارای اس��تعداد قوی تری در ریاضی بودند، بلکه در 

سال سوم با سرعت بیشتری در ریاضیات پیشرفت کردند.
در مقایسه، کودکان دارای مهارت های زبان کالمی قوی تر در 

دوران های بعدی توانایی ریاضیاتی قوی از خود بروز ندادند.
مهارت های فضایی نیز می تواند رش��د کودکان در ریاضی را 

پیش بینی کند.
در این مطالعه مشخص شد کودکان دارای مهارت های فضایی 
بهتر، در سال نخست اس��تعداد قوی تری در ریاضی از خود 

بروز دادند و طی زمان نیز رشد بیشتری از خود نشان دادند.
همچنین مهارت های زبانی نوشتاری و فضایی رشد ریاضیات 

را با افزایش دانش کودکان از شمارش توالی ارتقا بخشیدند.

پیش بینی استعداد ریاضیاتی کودکان با مهارت های الفبای نوشتاری

ش��هر کوچک ریوکان در نروژ که طی یک قرن گذش��ته از نور طبیعی محروم بوده است، 
اکنون به مدد فناوری بشر و با کمک آینه های منعکس کننده ، غرق در نور خورشید شد.

ریوکان با جمعیت 3 هزار و 500 نفر به گونه ای در محاصره کوه های اطراف قرار گرفته که 
بین ماه های سپتامبر تا مارس نمی تواند پذیرای نور خورشید باشد.

 صد سال پیش به همت فردی به نام  سام اید  برای بهره گیری از قدرت طبیعی آبشار این 
منطقه به منظور تولید کودهای شیمیایی شرکت موسوم به نورسک هیدرو تأسیس شد، 

و ازهمان زمان هم کارگران شرکت با سکونت دراین محل شهر ریوکان را ایجاد کردند.  
 ساکنان شهر و مؤسس شرکت نورسک هیدرو از آن زمان پی به مشکل کمبود نور خورشید 
در س��کونتگاه خود پی بردند؛ ولی تحقق آرزوی آنان برای نصب آینه های غول پیکر صد 

سال طول کشید.
 3 آینه 17 متر مربعی در ارتفاع 400 متری از ش��هر قرار اس��ت روز پنج شنبه این هفته  

رسما افتتاح شود.
 این آینه ها که با هزینه ای معادل 610 هزار یورو ساخته و نصب شده است  با بهره گیری از 
برنامه های رایانه ای به صورت مداوم مانند آفتابگردان به سمت خورشید حرکت می کند و 
نور خورشید را به مرکز شهر می تاباند.  ساکنان ریوکان البته در یکصد سال گذشته با کمی 
زحمت به مدد نصب یک تله کابین که آنان را در ساعاتی از روز به ارتفاعات منتقل می کرد، 

می توانستند از نورخورشید بهره برند.

محققان دانشگاه الیدن هلند توصیه کرده اند اگر می ترسید همسرتان کامال به شما اعتماد 
نداشته باشد، اطمینان وی را با درس��ت کردن یک املت به دست بیاورید! همچنین برای 

تأثیر بیشتر بهتر است برای دسر، موس شکالت سرو شود!
پژوهش محققان هلندی وجود ماده تریپتوفان را که در تخم مرغ و شکالت وجود داشته با 
افزایش احساس اعتماد مرتبط دانسته اند.س��ایر غذاهای غنی از تریپتوفان شامل گوشت 
قرمز، پنیر محلی، اسفناج، آجیل و دانه های خوراکی، موز، ماهی تن، صدف های خوراکی 
و بوقلمون هستند.این توصیه مبتنی بر پژوهشی اس��ت که طی آن محققان از گروهی از 
داوطلبان خواسته اند تا در یک بازی مبتنی بر اعتماد شرکت کنند. در این بازی به اولین 
عضو گروه، مقداری پول داده ش��ده و به وی این اختیار داده ش��د تا مق��داری از آن را به 
شرکایشان بدهد. این پول اهدایی سپس سه برابر شده و نفر دوم می توانست بخشی از آنرا 
پس بدهد. این بازی، معیاری برای سنجش اعتماد است چرا که اولین بازیکن می تواند بازی 
بهتری داشته باشد اگر به بازیکن دوم به اندازه کافی اعتماد کند که میزان بیشتری از پول 
اولیه را پس بدهد. به افراد حاضر در این پژوهش آب پرتقال داده ش��د و در نیمی از موارد، 
این آب میوه با تریپتوفان مخلوط شده بود. افرادی که این ماده را مصرف کردند، تقریبا 40 
درصد پول بیشتر منتقل کرده بودند. تریپتوفان در بدن در طول هضم برخی پروتئین ها 
شکل گرفته و عنصر اولیه ماده شیمیایی تولید کننده حس خوب سروتونین در مغز است.

این ماده همچنین یک آرام بخش طبیعی است.

برای جلب اعتماد به دیگران املت بدهید!پایان یک قرن محرومیت از نور خورشید!

عکس نوشت

مسابقه جایزه بزرگ 
موتورسواری در ژاپن. 

پزشکان به افرادی که خواهان سالمت و طول عمر باال هستند 
توصیه می کنند تا با رعایت نکاتی این آرزو را امکان پذیر کنند.

براس��اس جدیدترین پژوهش های انجام شده بر روی افرادی 
که میانگین طول عمر 100 سال را داشته اند این نتایج بدست 
آمده که این افراد به طور متوس��ط وعده های غذایی کوچک، 
اما در چند مرحل��ه در روز می خورند و این ن��وع غذاخوردن 
 باعث تثبیت قند خون آنها و عدم چاقی و ابتال به دیابت در آنها 
می ش��ود. گفتنی اس��ت: این افراد به جای اس��تفاده زیاد از 

پروتئین های حیوانی پرچرب در رژیم غذایی خود، میوه های 
تازه و غالت س��بوس دار اس��تفاده می کنند. بررسی ها نشان 
می دهند: این نوع رژیم غذایی که این افراد دارند چون حاوی 
آنتی اکسیدان های ضروری بدن است، مانع از آسیب سلولی و 

پیرشدن و مرگ سلول های ضروری بدن می شود.
از جمله ویژگی ه��ای دیگر ای��ن اف��راد، ورزش روزانه، عدم 
اس��تعمال س��یگار و نیز خوردن صبحانه منظم و کافی در هر 

روز است، زیرا باعث کم شدن تری گلیسیرید خون می شود.

چگونه 100 سال آینده را ببینیم؟

 اخبار ویژه
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