
 چهل خاناصفهان استراتژی توسعه صادرات می خواهد
 تا  اصفهان

زرگر پور: استان رکورددار بیشترین تولید صنعتی در کشور
 مشکالت صدور شناسنامه 

برای نوزادان رحم های اجاره ای 3
 پیشنهاد »نزار القطری«

5 به رییس سازمان صداوسیما 2

 از چند شب پیش  »دپرس« 
شده ام

 از فرهاد مجیدی می خواهم حال و روز ما را درک کند و بار دیگر به فوتبال 
برگردد. او تأکید زیادی داشت که این کار را به این خاطر انجام داده که در 
اوج از فوتبال خداحافظی کند و گفت شرایط خوبی برایش پیش آمده تا در 
کالس های مربیگری حضور یابد. من هم به مجیدی گفتم به تو نیاز داریم 

6و نه تنها من بلکه هیأت مدیره و سرمربی تیم با این موضوع مخالف است.
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 مجوزی برای توسعه شهرک 
محمودآباد صادر نمی کنیم
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قدرتمندترین 
مرد سیاست 

مترو اصفهان دهه فجر 
امسال راه اندازی می شود

شهردار اصفهان روز چهارش��نبه در نشست مطبوعاتی 
خود خبر از گره گشایی  معضل مترو اصفها ن دادو گفت: 
بارگیری واگن های مترو تا 20 روز دیگر انجام می شود.

سیدمرتضی س��قاییان نژاد افزود: اقدامات برای بهبود 
وضعیت مترو از تغییر در مدیریت این سازمان با تعامل 
با استاندار اصفهان  آغاز شد. وی ادامه داد:احداث مترو 

اصفهان کمی بیش از مدت پیش بینی شده ...

3

انتقال آب از کارون به 
زاینده رود انجام شود

رییس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیس��ت 
دانش��گاه صنعتی اصفه��ان گفت: مش��کالت به وجود 
آم��ده در زمینه کم آبی ناش��ی از مش��کالت مدیریتی 

منابع آبی است.
 حسین مرادی در حاشیه برگزاری کنفرانس بین المللی 
اکولوژی سیمای سرزمین در دانشگاه صنعتی اصفهان 
در گفتگو ب��ا خبرنگار فارس با اش��اره ب��ه فعالیت های 
انجام ش��ده توسط انجمن اکولوژی س��یمای سرزمین 
اظهارداشت: حدود 20 ش��عبه از این انجمن جهانی در 

کشورهای مختلف وجود دارد و...

ایران ظرفیت 150 میلیون 
نفر جمعیت دارد

س آرشیوی [
]عک

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به همایش 
ملی »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت 
مختلف جامعه« با اش��اره به اهمیت موضوع 
جمعیت و ضرورت فرهنگ سازی برای اقناع 
نخبگان در ارتب��اط با نیاز کش��ور به افزایش 
جمعیت، خاطرنش��ان کردند: مسأله ی نمای 
جوان برای کش��ور یک مس��أله ی اساس��ی، 
مهم و تعیی��ن کننده اس��ت و کش��ورهایی 
که در دنیا دچ��ار پیری جمعیت ش��ده اند به 
دش��واری راه عالجی برای مش��کالت ناشی 
از آن یافته اند که الزم اس��ت ب��رای حل این 
 مش��کل کار علمی، عمیق و اساس��ی صورت 

پذیرد.
به گزارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از پایگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پیام به همایش مل��ی »تغییرات جمعیتی 
و نقش آن در تح��والت مختل��ف جامعه« با 

اش��اره به اهمیت موضوع جمعیت و ضرورت 
فرهنگ س��ازی برای اقناع نخبگان در ارتباط 
با نیاز کشور به افزایش جمعیت، خاطر نشان 
کردند: مس��أله نمای جوان برای کش��ور یک 
مس��أله اساس��ی، مهم و تعیین کننده است و 
کش��ورهایی که در دنیا دچار پیری جمعیت 
شده اند به دشواری راه عالجی برای مشکالت 
ناش��ی از آن یافته اند که الزم است برای حل 
 این مشکل کار علمی، عمیق و اساسی صورت

 پذیرد.
متن پیام رهبر انقالب که ب��ر گرفته از بیانات 
ایشان در دیدار اعضای دست اندرکار برگزاری 
همایش مل��ی تغیی��رات جمعیت��ی و نقش 
آن در تح��والت مختل��ف جامع��ه در تاریخ 
6/8/1392 اس��ت، وپنج ش��نبه گذش��ته در 
 این همایش در ش��هر قم قرائت شد، به شرح 

زیر است:

هشدار رهبر معظم انقالب نسبت به خطرات پیری جمعیت 
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ادامه در صفحه 3

برگزاری همایش شعر 
آیینی »72 خط اشک«

مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
پیام نور استان اصفهان گفت: آذرماه امسال همایش شعر 
آیینی» 72خط اشک« در میان دانشجویان سراسر کشور 

برگزار می شود.
به گزارش ف��ارس از اصفه��ان، جعفر عم��ادی  در جمع 
خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان این که تبلیغ فرهنگ 
انقالبی، دینی و مضامین آیینی ما با استفاده از هنر یکی 
از مطالبات مهم رهبر معظم انقالب اس��ت، اظهارداشت: 
تربیت ش��اعر و ادیب متعهد و مؤمن یکی از دغدغه های 

ایشان است.
وی با اش��اره به این که عمل کردن ب��ه دغدغه های رهبر 
کبیر انقالب یکی از وظایف ما به عنوان دفتر نهاد معظم 
رهبری در دانشگاه هاست، ادامه داد: این موضوع مهم ترین 
 هدف ما در برگزاری همایش شعر آیینی »72خط اشک «

 است تا بتوانیم زمینه تربیت ش��اعران جوان و متعدد را 
فراهم کنیم.

وی  تصریح کرد: نهاد دانش��گاه پیام نور این برنامه را یک 
سال تنها برای دانشجویان دانشگاه پیام نور برگزار کرده 
است و در س��ال دوم نیز تمام دانش��جویان دانشگاه های 
استان اصفهان می توانستند در این برنامه شرکت کنند. 
وی با تأکی��د بر این که امس��ال نیز این برنام��ه در میان 
دانشجویان سراس��ر کشور برگزار می ش��ود، افزود: شعر 
آیینی و حماسه  حسینی محور اصلی این همایش است، 
اما مضامین پیشنهادی نیز داریم که در صورت شعر سرایی 
شاعران جوان دانشجو  بهتر می توان کار داوری آثار را انجام 
داد. عمادی تأکید کرد: مضامینی چون عاش��ورا و ترویج 
فرهنگ و ارزش های اصیل اسالمی، زندگی و سیره امام 
حسین )ع( و یاران وفادارش، جلوه  های فرهنگ عاشورا، 
روحیه ایثار و ش��هادت طلبی، آزادی و آزادگی، بصیرت و 
معرفت، امر به معروف و نهی از منکر، والیت مداری، خلق 
حماسه سیاسی، دشمن شناسی، بیداری اسالمی، سبک 
زندگی اسالمی، زنان عاشورایی و ترویج فرهنگ عفاف و 

حجاب از جمله موارد پیشنهادی است.
وی افزود: با توجه به این که امسال بحث استکبار ستیزی 
اهمیت ویژه ای پیدا کرده و نزدیکی ایام به روز 13 آبان و 
برخی از حرف ها و نقل هایی که منجر به یک سری شک 
و شبهه ها در بحث استکبار ستیزی شده است، ما بخش 
ویژه ای را با مضمون قیام عاش��ورا و استکبار س��تیزی در 
این همای��ش اختصاص داده ای��م. وی با بی��ان این که از 
ابتدای آبان ماه مهلت ارس��ال آثار آغاز شده است، گفت: 
در این مدت امر تبلیغات با استفاده از ارسال پوستر برای 
دانشگاه های کشور،  هیأت های دانشجویی، سایت ها و تیزر 
تلویزیونی انجام می شود و از اواخر آبان ماه تا پنجم آذر ماه 

بحث داوری آثار صورت می گیرد.
دانشجویان شاعر عالقه مند به ش��رکت در این همایش 
تا پای��ان آبان م��اه مهلت دارن��د تا از طریق س��ایت های 
nahadamin.ir  و 72khatashk.ir در این همایش 

ثبت نام کرده و آثار خود را ارسال کنند.

با ابالغ قانونی از سوی رییس جمهور

 تعیین نحوه تأمین هزینه های درمانی ایثارگران

طراح شهری دانشگاه کالیفرنیا:

مشکل ترافیکی طراحی شهری اصفهان

 » کتاب سرداران ایران« 
 با حضور غالمعلی حدادعادل رونمایی شد

قانون تفسیر بند)ب( ماده)44( قانون برنامه پنج ساله 
پنج��م توس��عه جمه��وری اس��المی ایران از س��وی 
رییس جمهور ابالغ شد. قانون تفسیر بند)ب( ماده)44( 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران که در مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید 
ش��ورای نگهبان رسیده است از س��وی رییس جمهور 
برای اجرا ابالغ ش��د. بر اس��اس موضوع استفساریه، 
تأمین ص��د درص��د هزینه ه��ای درمان��ی ایثارگران 
بازنشس��ته و افراد تحت تکفل آنها موض��وع بند)ب( 
ماده)44( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 
اس��المی ایران بر عه��ده صندوق های بازنشس��تگی 

ذیربط است.

این قانون که در تاریخ 17ش��هریور 1392 در مجلس 
ش��ورای اس��المی تصوی��ب و در تاری��خ 21 مهر ماه 
1392 از سوی ش��ورای نگهبان تأیید شده است، در 
 تاریخ اول آب��ان 1392 از س��وی رییس جمهور ابالغ

 شده است.
     بند)ب( م�اده)44( قانون برنامه پنج س�اله 

پنجم توسعه
بر اس��اس این م��اده، صددرصدهزینه ه��ای درمانی 
ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به 
عهده دستگاه اجرایی و صددرصد هزینه های درمانی 
ایثارگران غیرش��اغل و افرد تحت تکفل آنان به عهده 

بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

طراح ش��هری دانش��گاه کالیفرنیا گف��ت: در حال حاضر 
ترافیک به عنوان مش��کل اصلی طراحی شهری اصفهان 
محسوب می شود و باید مردم را به استفاده از انرژی انسانی 
دعوت کنیم.مهران مدنی در حاشیه دومین روز از برگزاری 
کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در دانشگاه 
صنعتی اصفهان با اشاره به طراحی شهری شهر اصفهان 
اظهارداشت: مش��کل ترافیک یکی از مهم ترین مسائلی 
است که در شهر اصفهان وجود دارد و اگر وضعیت به این 
صورت ادامه یابد، به طور حتم مشکالت بسیاری برای شهر 

اصفهان به وجود می آید.
وی ادامه داد: مسئوالن باید با اجرای طرح هایی، مردم را 
به استفاده از انرژی انسانی تشویق کنند و انجام پیاده روی 
و دوچرخه سواری باید در دستور کار مردم قرار بگیرد و با 
انجام این اقدام به سالمت خود و پاکیزگی شهر خود کمک 

بیشتری کنند. طراح شهری دانشگاه کالیفرنیا تصریح کرد: 
اگر مردم تالش کنند به جای استفاده از خودروی شخصی 
از حمل و نقل عمومی اس��تفاده کنند، در کنار پاکیزگی 
شهر می توانند روابط بسیار خوب و دوستانه ای با یکدیگر 
پیدا کرده و تعامالت اجتماعی خود را نیز گسترش بدهند.

وی افزود: هدف من از ارایه مقاله در این کنفرانس این بود 
که افراد حاضر در جلسه با توجه به سخنانم لذت ببرند و 

اطالعات خود را افزایش بدهند.
مدنی تأکید کرد: در مقاله خود درصدد وارد کردن مردم 
به جامعه و تقویت تعامالت اجتماعی میان مردم بوده ام.

وی افزود: کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین 
به میزان بس��یار خوب و مفی��دی برگزار ش��ده و چنین 
کنفرانس هایی با بار علمی باال باید به صورت گسترده تری 

برگزار شود.

دبیر گ��روه نویس��ندگان طوبی گفت: دی��روز  کتاب 
سرداران ایران با حضور اساتید برجسته ادبیات کشور 

همچون غالمعلی حدادعادل رونمایی شد. 
بهراد دانش��گر اظهار کرد: نویسندگان جوان اصفهانی 
در افتخار جدید موفق به نگارش اث��ری 50 جلدی با 

موضوعات بزرگ ترین سرداران ایرانی شده اند.
وی با بی��ان اینک��ه این کتاب توس��ط نویس��ندگان 
خوش ذوق به بررسی وجوه شخصیتی سرداران بزرگ 
از فریدون تا شهید احمد کاظمی پرداخته است، ادامه 
داد: همچنین شیوه زندگی آنها را به صورت داستانی 

به ن��گارش درآورده اس��ت. دبیر گروه نویس��ندگان 
طوبی که وظیفه نش��ر و نگارش کتاب سرداران ایران 
را بر عهده داش��ته اند تصری��ح کرد: دکت��ر غالمعلی 
حدادعادل و محمدرضا بایرام��ی، داوود غفار زادگان، 
مجید قیصری و مجیدرضا باال  از اساتید برجسته کشور 
 هس��تند که در این آئین حضورداشتند و به سخنرانی

 پرداختند. وی به انگیزه نش��ر این کتاب اش��اره کرد 
و متذکر ش��د: این کتاب برای ادای دین به س��رداران 
بزرگ که ایران در س��ایه لطف و ایث��ار آنها زنده بوده، 

نگارش شده است.
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آگهی مناقصه نوبت اول

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان

س�ازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مش�اغل ش�هری  ش�هرداری اصفهان در نظر 
 دارد عملي�ات تهيه مصال�ح و احداث س�اختمان اداری و فروش�گاهی ، س�وله ه�ا و اداری 
س�وله های پارت دوبلوک 26 ش�هرک كار گاهی امير كبير بصورت كامل و قابل بهره برداری 
به متراژ ح�دود 5316 متر مرب�ع اداری و فروش�گاهی 2100 متر مربع س�وله ه�ا و 1067متر 
 مربع اداری س�وله ها واقع در خياب�ان امام خمين�ی ، كيلو مت�ر 8 جاده اصفه�ان - تهران ،
 خيابان عطاالملک ، بلوک 26 شهرک كار گاهی امير كبير را به مبلغ تقريبی 46/693/000/000 
ريال بر اس�اس متر مربع زير بنا از طريق مناقص�ه به پيمانكار واجد صالحي�ت واگذار نمايد.
 متقاضي�ان می توانن�د از تاري�خ 92/8/11 ت�ا پايان وق�ت اداری مورخ�ه 92/8/19 ب�ا ارائه

 معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه س�وابق كاری شركت به دفتر فنی سازمان واقع 
در خيابان آمادگاه ، روبروی هتل عباسی ، مجتمع عباسی ، طبقه همكف ، واحد 107  مراجعه 
نموده و پس از اخذ تائيدي�ه دفتر فنی اقدام به واري�ز مبلغ 200/000 ريال باب�ت هزينه تهيه 
اس�ناد مناقصه در وجه حس�اب جاری  ش�ماره 3100003041007 نزد بانک ملی ايران شعبه 
 اصفهان ) قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملی ( نموده و اس�ناد مناقصه را دريافت نمايند .

 تلفن تماس : 2211442-2225535 
1- شركت كنندگان بايستی دارای رتبه بندی ابنيه از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 

رياست جمهوری باشند .
2- ارائه س�پرده ش�ركت در مناقصه به مبلغ 103/886/000 ريال طی ضمانت بانكی يا فيش 

پرداختی الزامی است . 
3- مدت اجراء : شانزده ماه شمسی می باشد .

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 92/8/25 می باشد .
5-پيشنهادات در پايان وقت اداری مورخه 92/8/25 بازگشايی می شود .

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد. 
7- هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.



چهره روزيادداشت

مسأله سوريه فقط از طريق سیاسی 
حل می شود 

رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار و گفتگو با رییس جمهور چین 
توسعه روابط دو کشور را مثبت و بسیار س��ازنده خواند و گفت: دولت 
جدید ایران به خصوص در زمینه های اقتصادی و سیاسی با همت جدی 

فعالیت خود را شروع کرده است.
 علی الریجانی در دیدار با رییس جمهور چین همچنین تأکید کرد ایران 
و چین با توجه به سابقه تاریخی و تمدنی باید با نیروی جدید روابط را به 
پیش ببرند. رییس مجلس شورای اسالمی افزود: دولت جدید ایران به 
خصوص در زمینه های اقتصادی و سیاسی با همت جدی فعالیت خود 
را شروع کرده است. وی گفت: ایران از ابتدا اعالم کرد که مسأله سوریه 
فقط از راه سیاسی باید حل شود و اکنون همه کشورها قانع شده اند که 

تنها راه مذاکره و حل موضوع از طریق مسالمت آمیز است.

میرزاده به مجلس احضار شد
جواد هروی نماینده مردم قائنات با اشاره به سخنان رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی درباره لغو ادغام کنکور دانشگاه های آزاد و دولتی در سال آینده 
اظهارداشت: بحث حذف کنکور که در قانون سنجش و پذیرش دانشجو 
آمده و باید از سال ۹۳ اجرا شود، به طور کلی شاکله پذیرش دانشجو را 

عوض خواهد کرد.
وی افزود: به همین دلیل کلیت نظام پذیرش دانشجو در قالب سازمان 
س��نجش صورت می گیرد و نه تنها دانش��گاه آزاد بلکه هیچ دانشگاه 

دیگری اعم از آزاد و دولتی حق عدول از این مصوبه را ندارند.
نماینده مردم قائنات در ادامه تصریح کرد: در این رابطه قرار است، آقای 
میرزاده رییس دانشگاه آزاد اس��المی در خصوص این مسأله و برخی 
مسائل دیگر برای پاسخ به سؤاالت نمایندگان مجلس در این کمیسیون 

حضور پیدا کند.

 تیم مذاكره كننده اخبار تعلیق 
غني سازي را تأيید نمي كنند

نقوي حسیني  نماینده مجلس گفت: برخي رسانه هاي داخلي و خارجي 
اخباري در خصوص تعلیق غني سازي منتشر کرده اند اما مسئوالن تیم 

مذاکره کننده کشورمان این اخبار را تأیید نمي کنند.
حسیني، سخنگوي کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس 
درباره اظهارات حمید رسایي مبني بر اخبار تعلیق خاموش غني سازي 
گفت: آنچه آقایان عراقچي و تخت روانچي در کمیسیون امنیت ملي 
عنوان کردند،  این بود که ما خطوط قرمز نام از جمله حق بهره برداري 
از انر ژي هسته ای داخل کشور و غني سازي را به هر میزان که مورد نیاز 

باشد انجام داده و این خط قرمز ما غیر قابل مذاکره است.
وي افزود: متأسفانه برخي سایت ها و رسانه ها از جمله داخلي و خارجي 
اخباري در این باره منتشر کرده اند که تیم مذاکره کننده آن را تأیید 

نکرده است.

 ابالغ قانون حمايت از كودكان 
بی سرپرست و بدسرپرست

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که در 
تاریخ ۳1 ش��هریور ماه 1۳۹2 در مجلس شورای اسالمی تصویب و در 
تاریخ 10 مهر ماه 1۳۹2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ 

اول آبان ماه 1۳۹2 از سوی رییس جمهور برای اجرا ابالغ شده است.
بر این اساس، سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور 
تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق 

مقررات این قانون صورت می گیرد.
 امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان 
بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود.

کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان 
مش��مول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه 

صالح به عهده گیرند.

ظريف و رحمانی فضلی به سؤاالت 
10 نماينده مجلس پاسخ می دهند

وزرای خارجه و کشور هفته آینده با حضور در کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس به سؤاالت 10 نفر از نمایندگان ملت پاسخ 

می دهند.  
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
روزهای یک شنبه و سه ش��نبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهند و 
در این جلس��ات قرار اس��ت پس از مروری بر آخرین اخبار و تحوالت 
بین المللی، س��ؤاالت حمید رس��ایی نماینده تهران، سؤال مشترک 
جواد کریمی قدوس��ی و عباس مقتدایی نمایندگان مشهد و کالت و 
اصفهان و چهار مورد پرس��ش جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و 
کالت، را با حضور محمدجواد ظریف وزیر ام��ور خارجه مورد بحث و 

بررسی قرار دهند.

 فورب��س ب��ا انتش��ار رده بن��دی جدی��دی از قدرتمندترین 
شخصیت ها در جهان نوش��ت والدیمیر پوتین رییس جمهور 
روس��یه به لطف تالش های خود برای حل مناقشه مسلحانه 
در س��وریه و جلوگیری از مداخله نظامی غرب در این کشور، 
توانست باراک اوباما را از جایگاه اول رده بندی قدرتمندترین 

شخصیت ها در جهان به زیر بکشد و جای او را بگیرد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه ، در رده بن��دی جدی��د 
قدرتمندترین شخصیت ها در جهان از نگاه نشریه آمریکایی 
فوربس که روز چهارشنبه منتشر ش��د، فرانسوا اوالند رییس 
جمهور فرانس��ه که به عل��ت عملکرد ضعیف خ��ود در داخل 
کشورش اعتبار و محبوبیت خود را تا اندازه زیادی از دست داده 

است، از جایگاه چهاردهم به رده هجدهم سقوط کرده است.
در همین رده بندی پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان 

رده چهارم را از آن خود کرده است.
آنگال مرکل، ص��در اعظم آلمان در رده بن��دی جدید فوربس 
جایگاه پنجم را اش��غال ک��رده اما قدرتمندتری��ن زن جهان 
محسوب می شود و دیوید کامرون نخس��ت وزیر انگلیس در 

جایگاه یازدهم قرار گرفته است.
فورب��س در توضی��ح این ک��ه چ��را والدیمیر پوتی��ن رییس 
جمهور روسیه از نظر کارشناسان این نش��ریه در حال حاضر 
قدرتمندترین ش��خصیت جهان محس��وب می شود، نوشت 

پوتین کنترل خود را بر روسیه تقویت کرده است و همه آنهایی 
که بازی شطرنج سیاستمداران کش��ورهای غربی را پیرامون 
مناقشه سوریه دنبال کرده اند، به صراحت بر این عقیده هستند 
که عملکرد پوتین در پرونده سوریه در عرصه بین المللی، کفه 

ترازوی قدرت را به نفع وی در جهان پایین آورده است.
نشریه فوربس این سؤال را مطرح کرد که آیا واقعا باراک اوباما 

جایگاه اولین فرد قدرتمند جهان را از دست داده است؟
 این نشریه در پاسخ به این سؤال، به مشکالتی اشاره کرده که 
باراک اوباما در عرصه داخلی در رابطه با الیحه راهبردی خود در 

بخش بهداشت و درمان با آنها برخورد کرده است. 
 فورب��س همچنی��ن نوش��ت در عرص��ه داخل��ی و خارج��ی 
رسوایی های پی درپی که فعالیت های جاسوسی آژانس امنیت 
ملی آمریکا به بار آورده، باراک اوبام��ا را هم در داخل و هم در 
عرصه بین المللی در تنگنا قرار داده و متحدان آمریکا را از وی 

رنجانده است.
 عالوه بر این بحران مالی اخیر آمری��کا که به علت عدم توافق 
جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر بودجه، موجب تعطیلی 
ش��انزده روزه فعالیت ها و خدمات دولت فدرال ش��د، جایگاه 

اوباما را تضعیف کرد. 
فوربس تصریح کرد به نظر می رسد دوره افول باراک اوباما که 
دومین دوره ریاست جمهوری خود را سپری می کند، زودتر از 

معمول آغاز شده است .
 همه این ها نش��ریه فوربس را بر آن داش��ته اس��ت تا عنوان 
قدرتمندترین ش��خصیت جهان را از وی بگی��رد و به رقیبش 

والدیمیر پوتین بدهد.
شی جینپینگ رییس حزب کمونیست چین که رییس جمهور 
این کشور محسوب می شود، در رده بندی فوربس در جایگاه 

سوم قرار می گیرد.
 فوربس درباره ش��ی جینپینگ که در ماه مارس به ریاس��ت 
جمهوری چین انتخاب شد، نوشت انتخاب وی روح تازه ای به 
دین بودا که یک میلیارد و دویست پیرو در جهان دارد، دمید. 
میزان نفوذ، تأثیرگذاری و قدرت هفتاد و دو شخصیت)رهبران 
 سیاس��ی، رؤس��ای ش��رکت ها یا فعاالن انس��ان دوست( که 
رده بندی آنها در پایگاه اینترنتی مجلس فوربس منتشر شده، 
بر اس��اس چهار معیار تعیین شده اس��ت که عبارتند از: شمار 
افرادی که تحت نفوذ و قدرت این افراد قرار دارند؛ میزان منابع 
مالی که این ش��خصیت ها در اختیار دارند؛ گستردگی حوزه 
جغرافیایی نفوذ و سلطه این شخصیت ها و روشی که این افراد 
برای ایجاد تغییرات در جهان و اعمال نفوذ بر هفت میلیارد و 

دویست میلیون جمعیت آن به کار می گیرند.
به این ترتیب، بیل گیتس که مؤسس بنیاد بیل و ملیندا گیتس 

است، در رده بندی فوربس در جایگاه ششم قرار می گیرد.
 بن برنانکی رییس بانک مرکزی آمریکا که به زودی به فعالیت 
خود در این س��مت پایان می دهد، در جای��گاه هفتم و ملک 
 عبداهلل پادش��اه عربس��تان س��عودی در جایگاه هش��تم قرار 
گرفته است.کریستین الگارد، مدیر کل فرانسوی صندوق بین 
المللی پول، نس��بت به رده بندی سال 2012 فوربس، سه پله 

صعود کرده و در رده سی و پنجم قرار گرفته است.
از می��ان دیگر ش��خصیت ه��ای اروپای��ی ک��ه در رده بندی 
 قدرتمندترین افراد درجهان از نگاه مجله فوربس قرار گرفته اند

 می توان به ماریو دراگی رییس بان��ک مرکزی اروپا و مارتین 
وینترکورن رییس ش��رکت خودروسازی فولکس واگن آلمان 
اشاره کرده که به ترتیب در جایگاه نهم و چهل و نهم قرار گرفته 
اند. برنار ارنو، رییس ش��رکت فرانس��وی محص��والت لوکس 

LVMH در رده پنجاه و چهارم این جدول قرار گرفته است.
دیلما روس��ف رییس جمه��ور برزیل در رده بن��دی فوربس، 
جای��گاه بیس��تم را از آن خود کرده و س��ونیا گان��دی رییس 
حزب کنگره هند رده بیس��ت و یکم را اش��غال کرده اس��ت.

دینگ شوئدونگ رییس شرکت س��رمایه گذاری چین )۳6(  
هاروهیکو کورودا رییس بانک مرک��زی ژاپن )۳۹(، ویرجینیا 
رومتی مدیر عامل ش��رکت آی ب��ی ام )56(، الیک��و دانگوت 
ثروتمندترین آفریقای��ی از نیجریه ) 64(، پ��ارک گئون های 
رییس جمهور کره جنوبی )52(، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 
 )57(، جانت ایلن نای��ب رییس کنونی بان��ک مرکزی آمریکا 
) 72( که ژانویه آینده جای بن برنانکی را خواهد گرفت، برای 

اولین بار است که در رده بندی فوربس وارد شده اند.

نشريه فوربس منتشر كرد

 قطعنامه ضدسوری رياض قدرتمندترین مرد سیاست 
به شورای امنیت

عربستان سعودی پیش نویس قطعنامه ای علیه سوریه را به 
شورای حقوق بشر مجمع شورای امنیت سازمان ملل ارایه 
خواهد کرد که در آن نظام دمشق را به »نقض گسترده حقوق 
بشر« متهم کرده است. به گزارش ش��بکه خبری »اسکای 
نیوز«، عربستان س��عودی پیش نویس قطعنامه ای را علیه 
نظام سوریه آماده کرده اس��ت که در آن دمشق را به »نقض 
گسترده حقوق بشر« متهم می کند.این پیش نویس که قرار 
است به کمیسیون حقوق بشر مجمع ش��ورای امنیت ارایه 
شود، همچنین به طور جزیی به اقدامات ضد انسانی گروهک 
های مسلح تروریست که علیه نظام »بشار اسد« در سوریه 

می جنگند، اشاره کرده است.

جاسوسی آمريکا از كاربران 
ياهو و گوگل

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، روزنامه واشنگتن پست در 
گزارشی که روز چهارشنبه منتش��ر کرد، اعالم کرد آژانس 
امنیت ملی آمریکا از داده های صدها میلیون کاربر گوگل و 
یاهو که برخی از آنها آمریکایی هستند، جاسوسی کرده است.

طبق مس��تنداتی که واشنگتن پست با اس��تناد به مدارک 
محرمانه فاش شده توسط ادوارد اسنودن، منتشر کرده است، 
برنامه ای تحت عنوان »ماس��کیولر« که آژانس امنیت ملی 
آمریکا با همکاری همتای انگلیس��ی خود » ستاد ارتباطات 
دولتی« اجرا می کرد، برای مأم��وران اطالعاتی آمریکا این 
امکان را فراهم کرد تا از طریق فیبرهای نوری که شرکت های 
بزرگ اینترنتی گوگل و یاهو اس��تفاده می کنند، اطالعات 

صدها میلیون شهروند را در اینترنت رصد کنند.

انتقاد بان كی مون از تصمیم 
رژيم صهیونیستی

دبیرکل سازمان ملل، از تصمیم رژیم صهیونیستی در ارایه 
طرح های بیش��تر برای ش��هرک س��ازی در کرانه باختری 
رود اردن از جمله بخش ش��رقی بیت المقدس انتقاد کرد.

به گزارش»ش��ینهوا«، »ب��ان کی مون« دبیر کل س��ازمان 
 مل��ل در بیانیه ای ک��ه س��خنگوی وی آن را قرائ��ت کرد.

وی گفت:» فعالیت های ش��هرک س��ازی برخالف قوانین 
 بی��ن الملل��ی و ادام��ه مانع تراش��ی ب��ر س��ر راه صلح در 

خاورمیانه است .

اخبار كوتاه

اخبار بین الملل

انتقاد به دولت به معنی تقابل 
نیست 

حمید رضا ترقی / معاون بین الملل 
مؤتلفه 

تأکید بر دشمنی میان ایران و آمریکا حرف دسته و گروه خاص نیستی، 
حرف ملت است. مردم ایران نمی توانند به سادگی جنایت های 60 ساله 
گذشته آمریکا علیه کشورش��ان را فراموش کنند تا دولت های دو کشور 
بخواهند مذاکره ای با یکدیگر داش��ته باش��ند. مگر می شود چون دولت 
تصمیم گرفته است با آمریکا مذاکره کند از مردم بخواهیم هر نوع واکنش 
قلبی و واقعی خود در قبال این 
کشور را متوقف کنند یا مثال به 
سر دادن شعار مرگ بر آمریکا 
پایان دهن��د. . بنابراین عده ای 
از مردم انتقاداتی را نس��بت به 
سیاس��ت های در پیش گرفته 
از س��وی دولت به خصوص در 
قبال آمریکا مط��رح کنند که  
به معنای تقابل با دولت نیست. 
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کسی نباید جرأت هتاکی به مقدسات را داشته باشد

آیت اهلل نوری همدانی  گفت: درکش��ور اسالمی باید به گونه ای عمل ش��ود که کسی جرأت هتاکی به 
مقدسات را نداشته باشدوی همچنین افزود : دین و علوم اسالمی به قدری گسترده است که باید سالیان 

سال درس خواند تا در مسائل و مباحث دینی متخصص شد که هرکسی بخواهد هر چیزی بنویسد.

 مرگ برآمريکا جدای
 از باورهای ما نیست 

»ناطق نوری« قطعا
كانديد نخواهد شد

حجت االسالم و المسلمین زائری گفت : هر انسانی باید در مقابل قتل و غارت، 
ظلم و جنایت و زورگویی و استبداد و استکبار بین المللی موضع بگیرد و کسی 
بدون موضع و بالتکلیف باقی نمی ماند؛ یا انسان با جبهه حق است یا با باطل و 
همیشه هم این حق و باطل نمودهایی دارند و امروز در رویارویی جبهه کفر و 
ایمان و استکبار با انقالب اسالمی، آمریکا به عنوان سر پیکان و نماد شاخص 
جبهه استکبار در مقابل جبهه اسالم و مس��تضعفین است . وی ادامه داد: اگر 
ما امروز به طرفداری از جبهه حق و انقالب و مستضعفین و باورهای ارزشی و 
اعتقادی و برای تعیین موضع و رویکرد خودمان »مرگ بر آمریکا« بگوییم، این 
شعار جدای از اعتقاد دینی و باور مذهبی ما نسبت به عاشورا نیست و اتفاقا این 
»مرگ بر آمریکا« را از همان زاویه ای می گوییم که در عزاداری امام حسین)ع( 

گریه می کنیم. 

دبیرکل حزب همکاری و وحدت ملی با اشاره به این که در حال حاضر هیچ ساز 
و کار مناسبی برای تجمیع نظرات اصالح طلبان وجود ندارد، گفت: اصالح طلبان 
شامل طیف های مختلفی هستند که در یک جبهه واحد سازماندهی نشده اند.

راه چمنی با اشاره به مطرح شدن نام ناطق نوری از سوی کرباسچی به عنوان 
گزینه نهایی سرلیست اصالح طلبان و کارگزاران برای انتخابات مجلس دهم 
گفت: اصالح طلبان طبیعتا طیف های مختلفی دارند و کارگزاران نیز یکی از 
احزاب اصالحات است و عضوی از شورای هماهنگی جبهه اصالحات به حساب 
می آید و بر همین اساس هر حزب آزاد است که نظرش را بیان کند. وی با بیان 
این که اگر ناطق نوری برای انتخابات مجلس نهم کاندید شود حزب همکاری 
و وحدت ملی از حضور او استقبال خواهد کرد اظهار داشت: در صحبتی که با 

ناطق نوری داشتم او صراحتا گفت که قطعا برای انتخابات نامزد نخواهد شد.

سردار سرتیپ سیدمسعود جزایری معاون ستادکل نیروهای 
مسلح  اظهارداشت: انقالب اسالمی با خود پیام روشنی دارد 
و همواره ضد استکبار و خدامحور عمل کرده است، گفتمان 
انقالب اسالمی، مخالف گفتمان قالب استکبار جهانی است 
و بدیهی است که جنگ و برخورد همچنان ادامه داشته باشد.

جزایری با تأکید بر لزوم هوشیاری و تقویت همه  جانبه نظام 
جمهوری اس��المی با بهره گیری از تجربه جنگ تحمیلی، 
گفت: ابزار مناسب و الزم بازدارندگی را باید در اختیار داشته 
باش��یم و بدانیم اگر به خواب برویم بدین معنا نیس��ت که 
دش��من نیز به خواب می رود. چرا با وجود تجربیات فراوان 
جنگ، مقوله پدافند غیرعامل در عرصه های مختلف دچار 
غفلت ش��د و امروز نیز با حد مطلوب فاصله بس��یاری دارد. 
امروزه نظام جمهوری اسالمی در جنگی به مراتب سخت تر 
است. وی گفت:  زمانی که در مقابل گرگ ها قرار داریم رعایت 
اصل مخفی کاری، حفظ روحیه جنگی و حفاظت از داشته ها 
بسیار ضرورت دارد. وی با اشاره به اوضاع سوریه افزود: ممکن 
است سوریه به یک سرزمین سوخته تبدیل شود، اما اگر مغز 
جامعه اش به تصرف درنیاید می تواند خود را بازسازی کند، 
اما عربستان که تحمیق در آن صورت گرفت و روح و فکرش 
را به تصرف درآورد می تواند صدها سال برای خود و دیگران 

ایجاد مشکل کند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خاجه  در دی��دار با ایرانیان 
مقیم آفریقای جنوبی با اشاره به این که در سیاست خارجه 
نیز چنین وضعی را مش��اهد می کنیم افزود: برای تغییر 
ابتدا باید صبر داشت زیرا با داشتن راه دشوار نمی توان به 
اهداف رس��ید بنابراین همه باید با صبر و حوصله دولت را 

کمک کنند تا مشکالت برطرف شود.
ظریف همچنین اجماع داخلی را دومین ش��رط رسیدن 
به تغییر اوضاع دانس��ت و افزود: نمی ت��وان وضع کنونی 
کش��ور را با درگیری داخلی پیش برد چ��را که در صورت 
نبود اجماع داخلی ، رس��یدن به اهداف متعالی نظام هم 

ناممکن می شود. 
وزیر امور خارجه در ادامه اس��تفاده از همه امکانات حتی 
پتانس��یل ایرانیان مقیم خارج را سومین شرط رسیدن به 
اهداف دانس��ت و گفت: نباید نیروی داخل��ی را در مقابل 
 خارج��ی ها ، ضعی��ف و واداده نش��ان داد چ��را که باعث 
می شود طرف خارجی فش��ار زیادی بیاورد و این موضوع  
عین خیانت اس��ت و منفعتی برای کشور ندارد. ظریف در 
ادامه با اش��اره به روند مذاکرات هس��ته ای ایران با 5+1 
گفت: هوشمندی و قدرت ایرانیان موجب شده تا دشمنان 
نتوانند به اهداف خود برسند و این دولت نیز با قدرت برای 

دستیابی به حقوق ملت به راه خود ادامه می دهد.

س��ردار احمدی مقدم فرمانده نی��ری انتظامی  در پاس��خ 
 به س��ؤال خبرنگاران مبنی بر این که آیا تمام مش��کالت و 
خالء های منطقه س��راوان به دلیل ع��دم اختصاص اعتبار 
بوده اس��ت، گفت: منطقه س��راوان بس��یار صع��ب العبور 
اس��ت، دره ای س��خت و رودخانه ای وحش��ی مرز کش��ور 
اس��ت  لذا کار در این منطقه بسیار س��خت و دشوار است و 
حتی اگر هیچگونه محدودیت مالی وجود نداش��ته باش��د، 
عملی��ات عمران��ی مدت زی��ادی زمان م��ی ب��رد. فرمانده 
 نی��روی انتظام��ی اف��زود: البته نی��روی انتظام��ی تالش 
 می کند در کن��ار احداث ج��اده طولی مرزی، ج��اده های

 آنتنی به سمت مرز نیز احداث کند و اگر محدودیت اعتباری 
وجود نداشته باشد، طی 2/5س��ال آینده مرزهای سیستان 
و بلوچس��تان به لحاظ راه های زمینی و اس��تقرار پاسگاه ها 
و یگان ها تقویت می ش��وند، همچنین تجهیزات مراقبتی، 
الکترونیکی، اپتیکی و... در این مناطق تکمیل خواهد شد. وی 
در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اولویت های پلیس 
در س��ال جاری پرداخت و عنوان کرد: تقویت مرزها، حوزه 
مواد مخدر و راهنمایی و رانندگی سه اولویت اساسی نیروی 
انتظامی در سال جاری هستند، امنیت اجتماعی و اخالقی 
نیز در اولوی��ت بعدی قرار دارد که در ای��ن زمینه با پیگیری 

ها و تالش های صورت گرفته نتایج مطلوبی نیز حاصل شد.

کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی هفته آینده 
تحقیق و تفح��ص از فروش نفت را با حضور کارشناس��ان 

وزارت نفت و مرکز پژوهشها مورد بررسی قرار می دهد.
اعضای کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی هفته 
آینده ط��رح استفس��اریه ش��مول ع��وارض آالیندگی به 
پاالیشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره 
یک م��اده ۳8 قانون مالی��ات بر ارزش اف��زوده را با حضور 
کارشناسان و مسئوالن وزارتخانه های نفت، اموراقتصادی 
و دارایی و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، کارشناسان 
معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهب��ردی رئیس جمهور 
و مرک��ز پژوهش های مجل��س مورد بحث و بررس��ی قرار 
می دهند.رس��یدگی به طرح ملی جم��ع آوری آب باران با 
حضور کارشناسان وزارت نیرو، ش��هرداری تهران و مرکز 
پژوهش های مجلس نیز در دستور کار جلسه هفته آینده 
این کمیس��یون ق��رار دارد. حمید چیت چی��ان وزیر نیرو 
هفته آینده برای پاسخ به سؤاالت نادر قاضی پور و علیرضا 
محجوب نمایندگان ارومیه و تهران و شمس اهلل شریعت نژاد 
نماینده رامس��ر و تنکابن در کمیس��یون ان��رژی مجلس 
حاضر می ش��ود. کارگروه انرژی این کمیس��یون سه شنبه 
آینده بررس��ی تحقیق و تفحص از فروش نفت را با حضور 
کارشناسان وزارت نفت و مرکز پژوهشها در دستور کار دارد.

امور خارجه نیروی انتظامیپدافند غیر عامل مجلس

حفظ روحیه جنگی
مقابل گرگ ها

برای تغییر بايد صبر 
داشت

امنیت كامل مرزهای 
سیستان تا 2/5سال ديگر

تحقیق و تفحص از فروش 
نفت 
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 افتتاح سه آزمايشگاه مجهز
 در دانشگاه اصفهان

مجتمع آزمایشگاهی زیس��ت فناوری س��یموالتور راکتور و آزمایشگاه 
همجوشی د ر دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان افتتاح 
شد. رییس س��تاد توسعه زیس��ت فناوری کشور در مراس��م افتتاح این 
آزمایشگاه گفت: متأسفانه محققان و پژوهشگران کشور در جنبه علمی 
بیولوژی ضعیف، اما در جنبه تئوری وار همه فن حریف هس��تند.عباس 
لطفی اظهارداشت: ستاد توسعه زیست فناوری کشور در  خصوص  ساخت 
آزمایشگاه های بیولوژیک، مهندسی ژنتیک  و محیط زیستی از دانشگاه ها 

و شرکت هایی که با  یکدیگر قرارداد 
می بندند  حمایت می کند.

وی با بیان این که تاکنون ستاد توسعه زیست فناوری کشور از 80 دانشگاه 
دولتی حمایت کرده است، افزود: س��تاد توسعه زیست فناوری هدفمند 
است و با وجود بودجه کم  در جهت رسیدن به اهداف، پاسخگوی نیازهای 

دانشگاه ها  و شرکت ها بوده است.

پیگیری خواسته های کودکان حادثه 
ديده شین آبادی تا حصول نتیجه

وزیر آموزش و پرورش گفت: پیگیر خواسته های کودکان حادثه دیده شین 
آبادی تا حصول نتیجه هستیم. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به 
همراه تعدادی از معاونان ستادی و مشاوران خود با دانش آموزان حادثه 
دیده شین آبادی و خانواده های آنان دیدار کرد. در این دیدار صمیمانه، 
وزیر آموزش و پرورش در جریان استمرار روند درمان آنان قرار گرفت و به 

مطالب مبسوط خانواده های آنان گوش فرا داد.

 سريال های ماهواره، خیانت
 را به صورت ضمنی ترويج می دهد

عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: علت اصلی خیانت زوجین درک نکردن 
و بی توجهی به خواسته ها و نیازهای عاطفی، احساسی و جنسی همسران 
نسبت به هم است. دکتر محسن عیس��وی اظهارداشت: توجه نکردن به 
همسر مسبب اصلی خیانت در روزگار فعلی به شمار می رود؛ بنابراین اگر 
زن به شوهر یا برعکس شوهر به زن توجه نشان ندهد طرف مقابل مسائل 
عاطفی، احساسی و جنسی خود را در جای دیگر برآورده کرده و به سمت 
خیانت کشیده می شود.این استاد دانشگاه به تأثیر مخرب ماهواره ها نیز در 
این خصوص اشاره کرد و گفت: ماهواره ها تأثیر مخرب، مستقیم و منفی 
در مسأله خیانت دارند، بنابراین اگر فیلم ها و سریال های رسانه ملی جالب 
و جذاب باشد مردم کمتر به تماش��ای برنامه های ماهواره ای که مسأله 

خیانت را به صورت ضمنی ترویج می دهند روی می آورند.

 افزايش 15 درصدی
 مأموريت های تنفسی اورژانس 

تکنس��ین های فوریت های پزشکی شهرس��تان اصفهان در ماه گذشته 
با حضور بر بالین ش��ش هزار و 6 بیمار و مصدوم ب��ه آنان خدمات پیش 

بیمارستانی 115 ارایه کردند.
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گشتی در اخبار
اصفهانراديواززيستمحيطويژهخبريثابتبرنامهپخش

به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیس��ت استان اصفهان از اداره آزمایش��گاه های این اداره 
کل، برنامه ثابت خبری محیط زیس��ت با محوریت کیفیت هوا در شبکه استانی صدای اصفهان 

راه اندازی شد.
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 ش��هردار اصفه��ان روز چهارش��نبه در نشس��ت مطبوعات��ی خ��ود خب��ر از
 گره گش��ایی  معضل مترو اصفها ن دادو گفت: بارگیری واگن ه��ای مترو تا 20 روز دیگر 
انجام می شود.سیدمرتضی سقاییان نژاد افزود: اقدامات برای بهبود وضعیت مترو از تغییر 
در مدیریت این سازمان با تعامل با اس��تاندار اصفهان  آغاز شد. وی ادامه داد:احداث مترو 
اصفهان کمی بیش از مدت پیش بینی شده طول کشیده وامیدواریم با همکاری همه جانبه 
با  مدیر عامل جدید  مشکالت رفع و رجوع شود. وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره 
میزان پرداختی های دولت و شهرداری در پروژه قطار شهری اصفهان گفت: سنجش سهم 
هرنهاد در قطارشهری در پایان کار ممکن خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: این اختالفات 
میان دولت و شهرداری کار را به  دیوان محاسبات کش��اند که در نهایت مشخص شد که 
شهرداری 951 میلیارد تومان و دولت 581 میلیارد تومان پرداخت کرده است. وی خاطر 
نشان کرد: این اشتباهات به دلیل محاسبه نشدن هزینه تعدادی از آزادسازی ها و ساخت 
ایستگاه ها بود. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: برای حفظ استقالل سازمان قطار شهری 
و با صالح دید مدیر این س��ازمان، ساخت ایس��تگاه های واگذار ش��ده به معاونت عمران 
شهرداری را دوباره به این س��ازمان بازخواهیم گرداند. وی همچنین از آمادگی برگزاری 

مناقصه برای ایستگاه میدان امام حسین )ع( و ایستگاه مترو سی وسه پل خبر داد.
     يک میلیارد و 100 میلیون تومان برای بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 

فیلم های کودکان و نوجوانان هزينه شد
شهردار اصفهان با رد  شایعات بسیار زیادی درباره  صرف هزینه های هنگفت این جشنواره 
گفت: این ش��ایعات باعث  انتقادات و نگرانی هایی در میان مردم و علمای این شهر شده 
است.سقاییان نژاد جشنواره امسال را به دلیل وجود مشکالت فراوان و حتی عدم تعیین 

وضعیت برگزاری یا عدم برگزاری این جشنواره خاص برشمرد.وی به  اختالفات بین جواد 
شمقدری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد و افزود: کیمته سیاست گذاری هم 
تشکیل شد و در نتیجه  دبیرخانه جشنواره و مراسم افتتاحیه و اختتامیه امسال از دست ما 
خارج شد.سقاییان نژاد نگرانی علما ومردم را ناشی از این تفکر دانست که تنها در اصفهان 
سفره ای برای میهمانان پهن باشد و سودی برای مردم و هنرمندان نداشته باشد. وی این 
نگرانی را به جا توصیف کردو افزود: در این زمینه با علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و رییس بنیاد فارابی مذاکراتی انجام شده که جشنواره در سال های بعد با محوریت اصفهان 

و حضور پررنگ تر هنرمندان اصفهانی برگزار شود. 
     900 هزار خودرو در شهر اصفهان تردد می کنند

شهردار اصفهان در این کنفرانس خبری اظهارداشت: 25 درصد کل خودروهای موجود 
در شهر اصفهان فرسوده محسوب می ش��وند. وی به تخلف برخی از مردم و اخذ برچسب 
صوری معاینه فنی اشاره کرد و گفت:افزایش س��ن معاینه فنی خودروها نیز به مشکالت 
زیست محیطی دامن می زند. ش��هردار اصفهان با بیان این که مشکالت  آلودگی هوا،آب 
و خاک ازحد گذشته اظهارداشت: اما ش��هرداری همچنان به  اقدامات خود برای مقابله با 
این معضل ادامه می دهد. سقاییان نژاد به نقش حساس صنایع در آلودگی هوا اشاره کرد 
و گفت: این که گفته می شود بیش از 70 درصد الودگی هوا ناشی از تردد خودروهاست، 
صحیح نیس��ت. وی، اصفهان را یک ش��هر در حال گذار توصیف کرد و افزود: مش��کالتی 
نظیر حاشیه نشینی، افزایش ساخت و سازها و رش��د جمعیت شهرها از مشکالت خاص 
 شهرهای درحال گذار است. وی تأکید کرد: به شدت در مقابل طرح توسعه شهرک صنعتی

 محمود آباد مقاومت می کنیم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان اصفهان 
از عدم ص��دور هیچ گونه مجوزی مبن��ی بر موافقت با 

توسعه شهرک صنعتی محمودآباد خبر داد.
کیومرث کالنتری در خصوص آخرین اقدامات انجام 
گرفته برای جلوگیری توس��عه ش��هرک محمودآباد 
اظهارداش��ت: اس��تانداری ب��ه عنوان یک دس��تگاه 
حاکمیتی قصد توس��عه ش��هرک محمودآباد را ندارد 
بلکه این امر توس��ط برخی دیگر از دس��تگاه ها دنبال 
شده است. وی با بیان این که محیط زیست اصفهان تا 

این لحظه موافقت خود را با صدور مجوز برای توسعه 
شهرک محمودآباد اعالم نکرده است، گفت: مطمئنا 
این امر در آینده نی��ز انجام نخواهد ش��د. وی تأکید 
کرد: با هر گونه بارگذاری جدید و توس��عه صنعتی در 
داخل شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان به دلیل منع 
قانونی، مخالفت خواهد شد. کالنتری خاطرنشان کرد: 
محیط زیس��ت به هیچ وجه موافق استقرار واحدهای 
صنعتی آب بر و مخرب در اصفهان نیست. وی پیشنهاد 
داد که به جای توس��عه و احداث واحدهای صنعتی، 

زمین های باز و رها ش��ده آنها را توس��عه فضای سبز 
دهند ، چرا که یک ش��هرک صنعتی باید حداقل 25 
درصد عرصه اش به فضای سبز اختصاص یابد.  به گفته 
کالنتری شهرک صنعتی محمودآباد از کمترین فضای 

سبز هم برخوردار نیست. 
وی در خاتمه اعالم کرد: اگر قرار است شهرک صنعتی 
محمودآباد توس��عه ای داشته باشد، توس��عه  آن را به 
فضای سبز اختصاص داده نه صنعتی که در جهت باد 

غالب اصفهان و آب بر است. 

معاون امور اس��ناد هویتی س��ازمان ثبت احوال کشور 
بر ضرورت رفع موانع قانونی برای صدور اسناد هویتی 

نوزادان رحم های اجاره ای تأکید کرد.
به گ��زارش  ایس��نا، محس��ن کرم��ی در گردهمایی 
کارشناسان حقوقی س��ازمان ثبت احوال کشور ضمن 
اشاره به وظایف س��ازمان ثبت احوال و برشمردن ثبت 
والدت و صدور شناسنامه به عنوان یکی از اصلی ترین 
وظایف این سازمان، قوانین مربوطه در این زمینه را مورد 
اشاره قرار داد. وی در رابطه با موضوع گردهمایی گفت: با 
پیشرفت فناوری های جدید و ظهور و بروز تکنیک های 
نو در ب��اروری و تولید مث��ل، پدیده رحم اج��اره ای و 
اهداجنین نیز به مجموعه راهکارهای فرزندآوری اضافه 

شده است که ضروریست قوانین موجود بازنگری شود. 
معاون امور اسناد هویتی س��ازمان این مسأله را دارای 
ابعاد مختلفی از جمله ابعاد حقوقی، مذهبی، اخالقی، 
پزشکی و فلسفی دانس��ت و افزود: تولید مثل با روش 
انتقال جنینی، چهره ای  از تولید مثل مصنوعی است، 
این تولید مث��ل که با کمک فن پزش��کی و بدون عمل 
جنسی صورت می گیرد، از نظر حقوقی مسائل متعددی 
را مطرح می کند که پاسخگویی به برخی از این مسائل 
دشوار اس��ت. وی در ادامه افزود: پاسخ به پرسش های 
مطروحه در این زمینه از نظر حقوقی دش��وار اس��ت و 
قواعد سنتی حقوقی برای پاسخگویی به برخی از آنها 
کافی نیست و نیاز به قانونگذاری داریم. کرمی به سکوت 

قوانین در این رابطه و دو رویکرد موجود اش��اره کرد و 
گفت: رویکرد مثبت در ای��ن موضوع به اصل حاکمیت 
اراده داللت دارد و این قرارداد نوعی ارایه خدمت است 
و با نص صری��ح قوانین مخالفتی نداش��ته و مخل نظم 
عمومی و اخالق حسنه نیس��ت و چون دارای منفعت 
عقالنی است از این رو صحت و اعتبار چنین قراردادی 
قابل قبول است.کرمی گفت: رویکردی منفی نیز وجود 
دارد که اعالم می کند این قرارداد نوعی تجاوز به حریم 
زندگی مشترک زوجین و کانون خانواده است و به حقوق 
معنوی زن و شوهر و صاحب رحم لطمه می زند و چنین 
قراردادی برخالف نظم عمومی و اخالق حسنه است و 
برابر مواد 960 و 975 قانون مدنی باطل به شمار می آید.

مترو 22 بهمن با پنج واگن شروع به کار می کند

خط يک مترو اصفهان دهه فجر امسال راه اندازی می شود
کیومرث کالنتری

 مجوزی برای توسعه شهرک محمودآباد صادر نمی کنیم

مشکالت صدور شناسنامه برای نوزادان رحم های اجاره ای

نخستین دوره مسابقات موش��ک های آبی هدف زن با 
حضور 60 نفر از دانش��جویان و دانش آموزان از سراسر 
کش��ور و به هم��ت انجمن علم��ی دانش��کده فیزیک 
دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار ش��د.  به نقل از پایگاه 
خبری دانش��گاه صنعتی اصفهان، ه��دف از برگزاری 
این مسابقات، آزمایش دستاوردهای عملی در مباحث 
آموزشی رشته های فیزیک و مکانیک برای دانشجویان 
 و دانش آموزان بود تا از طریق س��اخت موش��ک های

 آبی مفاهیم تئوری آموخته ش��ده خ��ود را در معرض 
آزمای��ش و رقابت قرار دهند. در این مس��ابقات 60 نفر 
از دانش��جویان دانش��گاه های صنعتی اصفهان، علوم 
تحقیقات تهران، اصفهان ... در قالب 18 تیم در یک روز 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: ترویج آموزه های 
دینی در دس��تور کار بهزیس��تی اصفهان قرار گرفت و 
 ما در کن��ار فعالیت های خود به این مس��أله توجه ویژه

 می کنیم.
 به نق��ل از روابط عمومی اداره کل بهزیس��تی اس��تان 
اصفهان، محمود محمد زاده با بی��ان این که با پرداختن 
به مس��ایل فرهنگی و ترویج آموزه های دینی باید برای 
هدایت جامعه و نسل جوان به سمت کمال انسانی گام 
برداشت، اظهارداش��ت: بهزیستی استان اصفهان سعی 
دارد در کنار تمام��ی خدمات اجتماعی، توانبخش��ی، 
پیش��گیری و س��ایر بخش ه��ا در راس��تای مس��ایل 
 فرهنگی به ویژه تروی��ج آموزه های دین��ی گامی مؤثر 

بردارد.

سرپرست ستاد ترخیص خودرو از آغاز طرح ساماندهی 
پارکینگ های خودروهای توقیفی خبر داد و گفت: در 
حال حاضر 26 پارکینگ در سطح شهر برای نگهداری 
خودروهای توقیفی در نظر گرفته شده که این تعداد در 

حال افزایش است.
 س��رهنگ نادر خوش نظ��ر گفت: به عل��ت نارضایتی 
ش��هروندان از پارکینگ ه��ای نگه��داری خودروهای 
توقیف��ی، از حدود 2 م��اه پیش طرح س��اماندهی این 

پارکینگ ها آغاز شده است. 
وی ادامه داد: پیش از آغاز این طرح حدود 80 پارکینگ 
در سطح ش��هر برای نگهداری خودروهای توقیف شده 
وجود داشت که با شروع طرح ساماندهی با تعدادی از آنها 
به علت تخلفات و نارضایتی مردم، قطع همکاری کردیم. 

مسابقات موشک های 
آبی هدف زن 

ترويج آموزه های دينی 
در دستور کار بهزيستی

آغاز طرح پارکینگ 
خودروهای توقیفی

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ادامه از صفحه يک- مس��أله جمعّیت که به جد 
هم مورد بحث و اختالف نظر در جامعه است، مسأله 
بس��یار مهّمی است. بالش��ک از نظر سیاست کلّی 
کشور، کش��ور باید برود به سمت افزایش جمعّیت؛ 
البّته ب��ه نحو معق��ول و معتدل. همه اش��کاالت و 
ایرادهایی که وارد می شود -که بعضی از اشکاالتی 
را هم که مطرح می کنند ما دیده ایم - قابل برطرف 

شدن و قابل پاسخ دادن است.
آنچه مهم اس��ت این است که کش��ور ما با ظرفّیت 
طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاسی خود احتیاج 
دارد به یک جمعّیت بیش��تر؛ عالوه بر این–همان 
طور که قبال هم گفته ایم- مسأله نمای جوان برای 
کشور یک مسأله اساسی و مهم و تعیین کننده است.

آن  طوری که اهل علم و اهل تحقیق بررسی کرده اند 
و جوانب قضّیه را مالحظه کرده اند و آمارها را مورد 
مداّقه قرار داده اند، ما اگر چنانچه با این شیوه ای که 
امروز داریم حرکت می کنیم پیش برویم، در آینده  

نه چندان دور، یک کش��ور پی��ری خواهیم بود که 
عالج این بیماری پیری هم در حقیقت در دسترس 
نیس��ت؛ حاال نه ] این که[ در دس��ترس ما نیست، 
]بلکه[ در دس��ترس هیچ کس نیست؛ یعنی امروز 
کشورهایی که در دنیا دچار پیری شده اند و قدرت 
زاد و ولد خودشان را از دس��ت داده اند، به ُدشواری 
می ش��ود گفت که راه عالجی برای حّل این مشکل 
دارند.ما هم طبعا با همین مش��کل مواجه خواهیم 
ش��د؛ و نباید بگذاریم به اینجا برس��د. البته مبانی 
اسالمی و تفکر اسالمی در زمینه  جمعیت و افزایش 
جمعیت و با توجه به وضع جغرافیای سیاسی منطقه 
و کش��ور جمهوری اس��المی، یک چیزهای روشن 
و واضحی است.همایش��ی که آقایان گذاشتید، به 
نظر من جزو کارهای بس��یار خوب است. یعنی ما 
نمی خواهیم این قضیه را با شعار و با این که »صلوات 
بفرس��ت تمام بش��ود« و مانند این ها پیش ببریم؛ 
می خواهیم مسأله به شکل عمیق و علمی حل بشود، 
گره های ذهنی ای که وجود دارد باز بشود، حقیقت 

قضیه روش��ن بش��ود و به اعتقاد من م��ا می توانیم 
این کار را بکنی��م؛ یعنی متفکرین م��ا و صاحبان 
دانِش مرتبط با مس��أله جمعیت- در هر بخشی از 
بخش ها- می توانند در این زمین��ه منطق صحیح 
و قابل قبولی را ارایه کنن��د. این همایش البته قدم 
اول است، یعنی قدم ابتدایی است، ]اما[ از گذاشتن 
قانون به نظر من مهم تر است، چون فرهنگ سازی 
در این مسأله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی، 
حرف اول را می زند؛ باید فرهنگ س��ازی بشود که 
متأس��فانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیل 
است؛ با این که گفته شده، ما هم گفته ایم، دیگران 
هم گفته اند، در مجلس هم مطرح ش��ده، بعضی  ها 
هم کم و بیش اینجا و آنجا بح��ث می کنند، لیکن 
کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفته.به نظر 
من این کار شما کار خوبی است، کار مناسبی است؛ 
منتها اکتفا نکنید به این که یک میزگردی تشکیل 
بشود و س��خنرانی  ای گذاشته بشود و مثال تعدادی 
مقاله چاپ بش��ود؛ این ها کارهای الزمی است، اما 

ناکافی است؛ بایستی از امکاناتی که در کشور وجود 
دارد استفاده کنید، فکر را در کشور بگسترانید؛ آن 
 وقت فکری هم که گسترش پیدا می کند، باید فکر 
عمیق و اساس��ی و منطقی و قانع کنن��ده برای هر 
کسی باشد؛ بنابراین باید کار بشود روی این مسأله 
که البد آقایان این کار را کرده اید.من معموال وقتی 
گروه ها و اف��رادی دنبال این هس��تند که مثال یک 
گردهمایی و همایش��ی را ترتیب بدهند، همیش��ه 
سفارش می کنم، می گویم ش��ما اََمد را نزدیک قرار 
ندهید؛ یعنی فرصت قرار بدهید برای این که بتوانید 
کار بکنید، تا آنچه بروز می کند در این همایش، یک 
چهره و نمای مطلوبی داشته باشد، آبرومند باشد. و 
البد آقایان این کار را کرده اید، چون بحمداهلل شما 
اهل فضل و اهل تحقیق هس��تید و مؤسس��ه شما، 
مؤسسه ای است که س��ابقه خوبی در این زمینه ها 
دارد؛ لیک��ن کار را به اینجا متوق��ف نکنید.جوانب 
قضیه را بس��نجید، ببینید چه چیزهایی است که 
موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم  فرزندی 
بشود. این میل به کم بودن فرزند، یک عارضه است؛ 
واال انسان به طور طبیعی فرزند را دوست می دارد.

چرا ترجی��ح می دهند افرادی که فق��ط یک فرزند 
داشته باشند؟ چرا ترجیح می دهند فقط دو فرزند 
داشته باشند؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز 
می کنند از فرزند داری؟ اینها را بایستی نگاه کرد و 
دید عواملش چیس��ت؛ این عوامل را پیدا کنید، بر 
روی عالج این عوامل بیماری  زا -که به اعتقاد بنده 
اینها عوامل بیماری زاست- متخصصین و صاحبان 
اندیش��ه را بخواهید فکر کنند.فرض کنید مثال باال 
رفتن س��ن ازدواج؛ بالش��ک یکی از چیزهایی که 
باروری را مح��دود می کند، باالرفتن س��ن ازدواج 
اس��ت؛ خب، این یکی از کارهایی است که باید در 

کشور فکر بشود.
چرا سن ازدواج در کش��ور ما باال رفته؟ مگر جوان 
هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله، احتیاج ندارد 
به اطفا نیاز جنسی و غریزه جنس��ی؟ ما باید این را 

فکر کنیم.
خب، از آن طرف می گویند که اینه��ا خانه ندارند، 
شغل ندارند، درآمد ندارند؛ ببینیم چگونه می شود 
کاری کرد که همه اینها با هم جمع بش��ود.ما نباید 
تصور بکنیم که حتما بایستی یک نفری خانه ِملکی 
داشته باشد، یک شغل درآمدداری داشته باشد، بعد 
ازدواج بکند؛ نه، اَِن یَکونوا ُفَقراَء یُغِنهُم اهللُ ِمن َفضلِه، 
این قرآن است ]که[ با ما دارد اینجور حرف می زند.

یعنی همه  آن گره های ذهن��ی  ای را که وجود دارد 
در این زمینه، باید شما باز کنید، یعنی شأن شما و 

همایشی از این قبیل، این است که بایستی این کار 
فکری و علمی را بکند؛ یعن��ی صرفا بیان فکر، بیان 
خواست و حتی شعارهایی در این زمینه نباشد.واقعا 
کار بشود، کار فکری بشود؛ عوامل کاهش جمعیت و 
موجبات افزایش جمعیت به نحو مطلوب و با اعتداِل 
متناسب، درست سنجیده بشود، مطرح بشود ]تا[ 

اقناع بشوند افکار نخبگان.
در ای��ن زمینه خ��ب االن عام��ه م��ردم، بعضی ها 
متدینند، بعضی ها متعبدند، وقتی گفته می ش��ود، 
می روند سراغ باروری بیشتر؛ لکن نخبگان جامعه 
باید قانع بش��وند، باید مس��أله را قب��ول کنند؛ اگر 
نخبگان قب��ول کردند، کار س��هل می ش��ود، کار 

فرهنگ سازی آسان می شود.
در این زمینه ها ان شاءاهلل بایستی آقایان تالش کنید 
و امیدواریم ان ش��اء اهلل موّفق باشید.بنده همچنان 
معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی نیست، 
کشور ما کش��ور صد و پنجاه میلیونی ]است[، حاال 
ما دسِت کم را گرفتیم گفتیم صد و پنجاه میلیون؛ 
بیشتر هم می شود گفت.قطعا این کشور با این سطح 
وسیع، با این تنوع آب و هوایی، با این امکانات فراوان 
زیرزمینی، با این اس��تعداد بالقوه علمی که در این 
کشور وجود دارد، می تواند یک کشور پر جمعیتی 
باش��د و انش��اءاهلل خودش هم این جمعیت را اداره 
کند؛ یعنی همچن��ان  که ما فک��ر می کنیم که اگر 
چهار پنج بچه افت��اد روی دوش یک خانواده وضع 
زندگیشان چگونه خواهد شد، فکر این را هم بکنید 
که این چهار پنچ بچه وقتی بزرگ ش��دند و کاری 
پیدا کردند و شغلی پیدا کردند چه کمکی می توانند 
به پیشرفت کشور بکنند؛ یعنی این را هم باید فکر 
کرد.یک نگاه مقلدانه  ای به زندگی غربی یا به زندگی 
اروپایی وجود داش��ته که به اینجاها منتهی شده و 
میراث آن به ماها رس��یده؛ ما ه��م در یک برهه ای 
از زمان غفلت کردیم، کاری ک��ه باید انجام بدهیم 

انجام ندادیم. 
در حالی که امروز در ]بعضی[ از همین کشورهای 
غربی از کاه��ش ب��اروری دارند زی��ان می بینند، 
پش��یمانند؛ و در بعضی از کش��ورهای غربی مطلقا 
کاهش باروری وجود ن��دارد؛ یعنی خانواده های پر 
جمعیت؛ مثال خانواده آمریکایی با ده دوازده بچه، 
چطور خانواده ایرانی ] که[ می خواهد از او تقلید کند 
باید حتما یک بچه داشته باش��د یا دو بچه! که این 
االن وجود دارد و گزارش ها و خبرها از این واقعیت 

به ما اطالع می دهد.
ا نشاء اهلل که موفق و مؤید باشید.

والسالم علیکم و رحمة اهلل

هشدار رهبر معظم انقالب نسبت به خطرات پیری جمعیت کشور
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چهره روزيادداشت

 وزير صنعت
 هفته آينده به شورا می آيد

رییس ش��ورای رقابت ازنبود  اجم��اع اعضا این ش��ورا  برای تعیین 
دس��تورالعمل قیمت گذاری خ��ودرو خبر داد و گف��ت: هفته آینده 
نعمت زاده به ش��ورا آمده و با همکاری او تصمی��م نهایی را در مورد 

قیمت خودرو اتخاذ خواهیم نمود.
 جمشید پژویان در رابطه با جلسه امروز شورای رقابت که در آن مقرر 
بود دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد تعیین شود، 
اظهار داشت: مباحث مناسبی در این جلسه مطرح گردید اما به دلیل 
عدم توافقات الزم اعضا نتوانستیم به تصمیم نهایی دست پیدا کنیم.

يکپارچه سازی مساوی بهره وری 
نایب رییس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگان��ی اصفهان گفت: 
یکپارچه سازی زمین های کشاورزی در قالب شرکت های سهامی 

زراعی باعث باالرفتن بهره وری تولیدات می شود.
حمیدرض��ا مؤمنی در جمع اعضای کمیس��یون کش��اورزی اتاق با 
بیان این مطلب افزود: یکی از  مش��کالت بخش کش��اروزی استان 
یکپارچه نبودن زمین های کشاورزی اس��ت و  خرد شدن  زمین ها 
 باعث پایین آمدن بهره وری زمین های کشاورزی و میزان تولیدات

 شده است.
وی اولویت اول کشاورزی اس��تان اصفهان را موضوع آب عنوان کرد 
و گفت: گزارش هایی از چالش  آب  استان به مسئولین وزارت جهاد 

کشاورزی ارایه شده است .

انتقال آب از کارون به زاينده رود 
انجام شود

رییس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه صنعتی 
اصفهان گفت: مش��کالت به وجود آمده در زمینه کم آبی ناش��ی از 

مشکالت مدیریتی منابع آبی است.
 حسین مرادی در حاش��یه برگزاری کنفرانس بین المللی اکولوژی 
سیمای سرزمین در دانش��گاه صنعتی اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
فارس با اش��اره به فعالیت های انجام شده توس��ط انجمن اکولوژی 
سیمای سرزمین اظهارداشت: حدود 20 شعبه از این انجمن جهانی 
در کشورهای مختلف وجود دارد و خوشبختانه ایران نیز توانست یکی 

از شعب این انجمن باشد.
وی ادامه داد: انجمن اکولوژی سیمای س��رزمین فعالیت خود را در 
کشور آغاز کرده و دبیرخانه این انجمن در دانشگاه صنعتی اصفهان 

قرار دارد.

 از 5 برابر سرمايه و اندوخته
 به 8 برابر

در دومین جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار دولت جدی��د، »آیین نامه 
تس��هیالت و تعهدات کالن« اصالح شد و بر اساس آن سقف جمعی 
تس��هیالت و تعهدات کالن از 5 برابر س��رمایه و اندوخته به 8 برابر 

سرمایه پایه افزایش پیدا یافته است.
به نق��ل از روابط عموم��ی بانک مرکزی، ش��ورای پ��ول و اعتبار در 
چارچوب تدابیر و برنامه های اقتصادی دول��ت تدبیر و امید و هیأت 

وزیران »آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن« را اصالح کرد.
در اصالحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا، ایجاد تسهیالت و 
تعهدات، مبنای محاسبه تسهیالت و تعهدات کالن به مبنای سرمایه 
پایه که در ادبیات نظارت بانکی بین المللی،  مرسوم تر، شناخته شده تر 

و مقبول تر است، تغییر یافته است.

دريافت نشان هاي برتر نهمين 
سمپزيوم بين المللي

نهمین س��مپوزیوم روابط عمومي هاي کش��ور در روزهاي س��ي ام 
مهرو اول آبان ماه سال 1392در ایام دهه والیت و شب اکمل اعیاد، 
عید غدیر خم با حضور اس��تاندار تهران، رئیس شوراي شهر تهران و 
جمع کثیري از اس��اتید حوزه هاي مختلف روابط عمومي، مدیران، 
رؤسا و کارشناسان ارش��د روابط عمومي هاي سراسر کشور با قرائت 
پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن همایشهاي بین 
المللي صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران برگزار گردید و روابط 
عمومي شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق به دریافت 3 نشان افتخار 
در این سمپوزیوم شد.گفتني است عالوه بر ش��رکت فوالد مبارکه 
اصفهان، مدیران کل روابط عمومي صدا و س��یما و مؤسس��ه مالي 
اعتباري  قوامین در رده کشوري و تعدادي از مدیران روابط عمومي 
هاي سایر س��ازمانها در رده اس��تاني حائز دریافت نشان برتر روابط 
عمومي شدند. به گزارش خبرنگار خبرنامه فوالد در این سمپوزیوم 
مدیر روابط عمومي برتر کشور، روابط عمومي برتر و دوستدار و حامي 
روابط عمومي و ارتباطات از جمله تندیس هایي بود که به ش��رکت 

فوالد مبارکه اصفهان اختصاص یافت.

فائو اعالم کرد

مشاغل غيرکشاورزی راهی 
برای نجات فقرا

فائو اعالم کرد: برای فقرا، مشاغل روستایی غیرکشاورزی 
راه آسانی برای نجات از فقر است، اما بخش غیرکشاورزی 
در روس��تاها ب��ه تنهایی امکان رش��د ن��دارد و باید اول 
کشاورزی رشد کند، تا تقاضا برای مشاغل غیرکشاورزی 
ایجاد شود.به نقل از س��ازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( ، امروزه دس��ت اندرکاران توسعه در سطح 
کالن دیدگاه های کم و بیش مشابهی در مورد راهکارهای 

فقرزدایی دارند.
فائو اعالم کرده است: این راهکارها شامل حمایت از رشد 
اقتصادی با محوریت اقشار فقیر، افزایش دسترسی فقرا 
به انواع خدمات و عوامل دیگر مؤثر در ریش��ه کنی فقر و 

ارتقای سطح زندگی مربوط می  شود.
این گزارش از جمل��ه عوامل مؤثر در ریش��ه کنی فقر را 
بازار، اعتبارات و دارایی ه��ای درآمدزا، آموزش، خدمات 
بهداش��تی و درمانی، آب س��الم، زیربناهای حمل و نقل 
و ارتباطات و غیره اشاره کرده است. گسترش دسترسی 
فقرا به این حقوق اساسی گر چه خود هدف است، اما به 

رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

*70 درصد فقرا در روستاها زندگی می کنند
بر اساس این گزارش،  رشد بخش کشاورزی نقش مهمی 
در فقرزدایی دارد، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 
)ایفاد( برآورد کرده است که از هر 10نفر فقیر در جهان، 
هنوز هفت نفر در روس��تاها زندگی می کنند.کشاورزان 
خرده پا، کارگران خوش نش��ین، عشایر و صیادان سنتی 
و گروه های حاشیه ای )پناهندگان، بومیان و خانوارهای 

تحت سرپرستی زنان( در شمار این گروه اند.
 بر اساس گزارش فائو، بیشتر روستاییان فقیر به صورت 
کشاورز خرده پا، کارگر مزرعه یا چوپان مستقیما در بخش 
کشاورزی فعال هستند. سیاست هایی که در حمایت از 
اقشار فقیر به اجرا در می آید )مانند دسترسی عادالنه تر 
به زمین، آب و سایر عوامل تولید و همچنین خدمات از 
قبیل آموزش و بهداش��ت( می تواند درآمد این دسته از 

روستاییان را افزایش دهد.
منافع و مزایای رش��د اقتصادی بسیار گس��ترده است. 
رشد درآمد کشاورزان و کارگران مزرعه موجب افزایش 
تقاضا برای محصوالت غیر زراع��ی و خدمات در مناطق 

روستایی می شود .

 فقط گندم 
ارز 1226 می گيرد

برداشت بيش از 250 هزار 
تن ذرت از مزارع برخوار

مبنای محاسباتی نرخ ارز واردات کاالهای اساسی اعالم و مشخص شد که تنها 
گندم است که ارز 122۶ تومانی می گیرد.

سایت رسمی ثبت س��فارش در اطالعیه ای اعالم کرد: به منظور تسهیل در 
تأمین کاالهای اساسی مقرر می شود مبنای محاسباتی نرخ ارز واردات انواع 
روغن خام، شکر، برنج،کره، شیر خش��ک و نهاده های دام و طیور)جو،ذرت و 
 کنجاله سویا(بر اساس نرخ مصوب قانون بودجه سال جاری مالک عمل قرار

 می گیرد.
 الزم به ذکر اس��ت گندم همچنان مش��مول دریافت ارز با نرخ 122۶0 ریال 

است.
 بدیهی اس��ت ما به التفاوت نرخ ارز گندم با نرخ رس��می از مح��ل اعتبارات 

یارانه ای تأمین خواهد شد.

     جهاد کشاورزي شهرستان برخوار گفت: بیش از 250 هزار تن ذرت علوفه اي
 از مزارع شهرستان برخوار تا پاپان آبان برداشت مي شود.  عباس نقدي مدیر 
جهاد کشاورزي شهرستان برخوار گفت:  کاشت ذرت از اوخر تیرماه در برخوار 
آغاز شده و پس از گذشت چهارماه برداشت آن از ابتداي آبان آغاز شد و تا پایان 

ماه برداشت مي شود. 
وی گفت:  بیش از چهار هزار و 300 هکتار از اراضي کش��اورزي  شهرس��تان 
زیر کشت ذرت است و پیش بیني مي ش��ود، از هر هکتار به طور میانگین ۶0 
تن ذرت برداشت شود. مدیر جهاد کشاورزي شهرستان برخوار تصریح کرد: 
شهرستان برخوار بیش از 18 هزار هکتار زمین کشاورزي فعال دارد. وی افزود: 
امسال بیش از ۶0 تن بذر ذرت علوفه اي از ارقام زود رس،  میان رس و دیررس 

بین کشاورزان برخواري توزیع شد. 

لوازم خانگی س��اخت ترکیه به ارزش 2 میلیارد و 484 
میلیون و 937 هزار دالر در 9 ماهه اول س��ال 2013 به 

خارج از کشور صادر شده است.
 به نقل از ورلد بولتن، ارزش صادرات لوازم خانگی ساخت 
ترکیه در 9 ماهه ابتدایی س��ال 2013 ب��ه بیش ار2/5 

میلیارد دالر رسید. 
لوازم خانگی س��اخت ترکیه از قبیل یخچ��ال و فریزر، 
ماشین لباسشویی، ماشین ظرفش��ویی، فریزر، خشک 
کن و اجاق ب��ه ارزش 2 میلی��ارد و 484 میلیون و 937 
هزار دالر در 9 ماه اول س��ال 2013 به خارج از کش��ور 

صادر شده است. 
این آمار افزایش 0/8درص��دی در فاصله زمانی ماه های 

ژانویه تا سپتامبر را نشان می دهد.
در حالی که صادرات یخچال و لوازم سرمایشی کاهشی 
5/4درصدی را نش��ان می دهد، با این حال صادرات این 
محصوالت هنوز 37/4درصد از مجموع کل صادرات لوازم 

خانگی ترکیه را شامل می شود. 
در 10 کشوری که بیشترین صادرات لوازم خانگی به آنها 
صورت گرفته است، نام 7 کشور اروپایی دیده می شود و 
کشورهای انگلیس،آلمان،فرانسه،ایتالیا و اسپانیا در میان 
بزرگ ترین وارد کنندگان این محصوالت قرار داشته اند. 

وزیر نفت با اش��اره به وجود مش��کالت متعدد در روند 
صادرات گاز ایران به پاکس��تان، اعالم ک��رد: با توجه به 
شرایط موجود طرف پاکستانی، شخصا امیدی به قرارداد 
صادرات گاز به پاکستان ندارم، ضمن این که قیمت نفت 

در بودجه 93 حدود 100 دالر پیش بینی خواهد شد.
 بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این سؤال 
مهر که در طول دو ماه گذش��ته تاکنون مقامات وزارت 
نفت و منابع طبیعی پاکس��تان ادعاهای مختلفی مبنی 
بر باال بودن به��ای گاز صادراتی ای��ران مطرح کرده اند، 
همچنین مطرح کردن درخواست هایی مبنی بر تمدید 
مهلت زمان واردات گاز طبیعی از ایران ،گفت: بر همین 
اساس، ایران باید از س��ال آینده صادرات گاز طبیعی به 
پاکس��تان را آغاز کند و هم اکنون هم ساخت خط لوله 
صادرات گاز ایران به پاکستان در داخل خاک کشور هم 

اجرایی شده است.
وزیر نفت با بیان این که شخصا امیدی به قرارداد صادرات 
گاز به پاکس��تان ندارم، اظهارداشت: به کار صادرات گاز 
به پاکس��تان اصال امیدوار نیس��تم و با این ش��رایط که 
پاکستانی ها می گویند، بعید به نظر می رسد صادرات گاز 

به پاکستان رخ دهد.

 گمرک از ترخیص 4000 تن دارو در م��دت 3 ماه و تغییر 
گروه کاالیي مکمل ه��اي دارویي از 9 ب��ه 5 و گروه کاالیي 

مکمل هاي غذایي از 10 به 5 خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ای��ران اعالم کرد: ارزش 
دارو هاي ترخیص شده از گمرک در 3 ماهه یاد شده به میزان 
371 میلیون دالر بود. بیش��ترین میزان داروهاي وارده به 
کشور به لحاظ وزني در ماه شهریور به میزان یک هزار و 574 
تن بوده و در ماه مرداد این میزان یک هزار و 390 تن و در ماه 
مهر یک هزارو 31 تن بوده اس��ت. گروه کاالیي مکمل هاي 
دارویي و غذایي تغییر کرد گمرک جمهوري اسالمي ایران در 
بخشنامه اي تغییر گروه کاالیي مکمل هاي دارویي و غذایي را 
به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد. همچنین براساس این 
بخشنامه که به تازگي صادر گردیده است گروه کاالیي مکمل 
هاي دارویي از 9 به 5 و گروه کاالیي مکمل هاي غذایي نیز 
از 10 به 5 تغییر یافته اس��ت، این اقدام به منظور تسهیل و 
روان سازي امور مربوط به واردات و انجام تشریفات گمرکي 
مکمل هاي دارویي و غذایي صورت گرفته است. همچنین 
این بخشنامه بر اس��اس مکاتبه سازمان توس��عه تجارت با 
گمرک جمهوري اسالمي ایران تدوین و از سوي گمرک به 

کلیه گمرکات سراسر کشور جهت اجرا ابالغ گردیده است.

وزیر راه و شهرس��ازی در جلس��ه امروز هی��أت وزیران 
گزارشی از طرح مسکن مهر ارایه کرد .

دولت تصمیم گرفت از طریق وزرای اقتصاد، نیرو، راه و 
رییس کل بانک مرکزی درباره آثار کالن و تورمی طرح 

مسکن مهر به مردم اطالع رسانی کند.
در جلس��ه هیأت وزیران دولت وزاری ام��ور اقتصادی و 
دارایی، نیرو، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی را 
موظف کرد که جهت آگاهی شهروندان از آثار کالن این 
طرح از جمله آثار تورمی که به بار آورده و تعهدات فاقد 
منابعی که برای دولت یازدهم مشکالت فراوانی را ایجاد 

کرده است، اطالعات الزم را در اختیار مردم قرار دهند.
امروز در جلس��ه هی��أت وزی��ران گ��زارش وزارت راه و 

شهرسازی از طرح مسکن مهر ارایه شد .
در این جلسه دولت بر انجام اقدامات الزم جهت تکمیل 
پروژه های مس��کن مهر و تأمین تدریج��ی خدمات آن 

تأکید کرد.
همچنین دول��ت کلیه دس��تگاه های اجرای��ی ذیربط 
 را موظف ک��رد که در جهت حل مس��ائل و مش��کالت 
پروژه های مس��کن در حوزه مأموریت خود اقدام کنند 
تا فرایند تکمی��ل و واگ��ذاری واحدهای اتم��ام یافته، 

تسریع یابد.

انرژی اقتصاد کالنصادرات راه و مسکن

سود 2/5ميليارد دالری 
ترکيه از لوازم خانگی

 نفت 100 دالری
 در بودجه 93

ترخيص 4000 تن دارو 
در مدت 3 ماه

دستور دولت به 3 وزير 
درباره طرح مسکن مهر

اخبار کوتاه

نگاه

4
کاهش 20 درصدی حجم آب سد زاینده رود 

حجم آب سد زاینده رود در مقایسه با مهر سال گذشته با کاهش 20 درصدی روبه رو است. در پایان مهر 
امسال، تنها پنج سد از جمله س��دهای ماش��کید علیا، دولت آباد و بافت افزون بر 90 درصد حجم مخزن 

موجودی آب داشتند و 55 سد کشور نیز با کاهش بیش از 20 درصدی ورودی آب مواجه هستند. 
 برنامه های اقتصادی دولت

 مسير اقتصاد را معين می کند
مصطفی رناسی/رییس کمیسیون صنعت 

و معدن اتاق اصفهان

اجرایی شدن برنامه های توسعه اقتصادی،  مسیر اقتصاد را معین می کند. 
برنامه ای عمل نکردن دولت طی هشت س��ال اخیر باعث برهم خوردن 
برنامه های فعاالن اقتصادی شد و اگر تولید فوالد به عنوان مثال بر اساس 
برنامه مشخص حرکت می کرد بخش های معدنی و صنعت می توانستند 
 ب��ر اس��اس برنام��ه دول��ت، 
برنام��ه  ری��زی دقیق��ی برای 
فعالی��ت پن��ج س��اله خ��ود  
انج��ام دهند.  درب��اره حقوق 
مدنی فع��االن اقتص��ادی در 
براب��ر حقوق س��ازمان تأمین 
اجتماعی و بانک ها بر اس��اس 
قانون اساس��ی رعایت حقوق 

تساوی باید صورت گیرد.
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اس��تاندار اصفهان گفت: یکی از اهداف بزرگ دولت یازدهم، رفع 
موانع موجود در مسیر صادرات و توسعه آن به شمار می رود.

 رسول زرگرپور در مراس��م تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان 
اصفهان اظهارداشت: یکی از اصلی  ترین مؤلفه های دست یابی به 
یک رشد اقتصادی مستمر در اقتصادهای جهان به ویژه کشورهای 
تک محصولی از جمله ایران، توسعه صادرات است، که این موضوع 

مورد تأکید اقتصاددانان مطرح دنیا نیز است.
وی افزود: این موضوع نه تنها س��بب خروج اقتصاد از شرایط تک 
محصولی می شود، بلکه سبب بهبود بازرگانی نیز شده و به عالوه 
گسترش بازارهای داخلی و استفاده از تکنولوژی های برتر و تشکیل 
نوآوری و ابداعات را در بر دارد، ب��ه عبارتی صادرات غیر نفتی، اثر 
قابل توجهی در متغیرهای اصلی اقتصاد کشور داشته و سبب رونق 
اقتصادی و رشد سرمایه گذاری و اش��تغال پویا می شود.استاندار 
اصفهان پیرامون نقش صادرات در این مس��أله بی��ان کرد: نقش 
صادرات در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کش��ور بر هیچ فردی 
پوش��یده نیس��ت و هرگونه تالش و فعالیت در راستای گسترش 

صادرات و کسب موفقیت در این زمینه، حرکتی ارزشمند است.
وی تصریح کرد: شناس��ایی صنایع دارای مزایای صادراتی، تولید 
کاالهای اقتصادی بر اساس سلیقه مش��تری، تقویت بازارگرایی، 
داشتن مشتری های مطمئن و شناسایی بازار هدف، می تواند ما را 

به رویکرد توسعه صادرات راهنمایی کند.
زرگرپور با اش��اره به آمار باالی صادرات در استان اصفهان گفت: 

اس��تان اصفهان به عنوان اس��تانی الگو و نمونه در کش��ور، دارای 
بیش��ترین تولید صنعتی در کش��ور در س��ال 1391 روند خوبی 
داشته و براساس آمار در س��ال 1391 صادرات استان اصفهان به 
میزان3/1 میلیارد دالر بوده اس��ت. وی بیان کرد: در 7 ماهه اول 
امسال صادرات غیر نفتی در استان اصفهان 1/2میلیارد دالر بوده 
که پیش بینی می شود این مقدار به 3/5میلیارد دالر افزایش یابد و 
این مقدار در پایان برنامه 5 ساله صادرات به میزان 5 میلیارد دالر 
هدف گذاری شده اس��ت، گرچه در حال حاضر استان اصفهان در 
بین دیگر اس��تان ها رتبه 4 را کس��ب کرده اما با تالش و جدیت و 
رفع موان��ع موجود در س��ال های آینده به رتبه ه��ای باالتری نیز 
دس��ت پیدا می کند. استاندار خطاب به مس��ئوالن اتاق بازرگانی 
اصفهان اظهارداش��ت: همکاران اتاق بازرگانی با مش��ارکت کلیه 
فعاالن اقتصادی به ویژه صادر کنندگان فعال در غالب یک کارگروه 
تخصصی و بر اس��اس تجربیات سایر کش��ورها، راهکاری مناسب 
برای توسعه صادرات غیر نفتی در اس��تان و رفع مسائل موجود را 
شناسایی، تا در جلسات دولت مورد بررسی قرار گیرد. وی پیرامون 
ظرفیت های موجود در اس��تان خاطرنش��ان کرد: استان اصفهان 
ظرفیت های باالیی دارد و فکرها و ایده های تازه در استان تولید و 
به استان های دیگر انتشار پیدا می کند بنابراین در استانی که این 
ظرفیت را در خود دارد، الزم اس��ت که مسئوالن مربوطه فرصت 
بیشتر و اهمیت بیشتری به این ظرفیت ها داده و اجازه بدهند که این 
افراد در تولید ایده، بیشتر فعالیت داشته باشند. زرگرپور بیان کرد: 

بهتر اس��ت ابتدا  از مقامات عالی رتبه در تهران خواسته شود که 
آن ها یک استراتژی توس��عه صادرات تهیه کنند، که در غالب این 
استراتژی، ما نیز در استان خود با توجه به ظرفیت های موجود در 
استان یک استراژی تشکیل داده و دیگر با این استراتژی بازارها را از 
دست ندهیم. وی خاطرنشان کرد: بنده از هیچ گونه فعالیتی برای 
توسعه صادرات در استان دریغ نکرده و این را از وظایف خود می دانم 

و آماده هر گونه کمک به صادر کنندگان 
هستم.

کاهش 25 درصدی واردات ايران 
در ادامه مدیرکل دفتر بازرگانی کشور های اروپا و آمریکا در سازمان 
توسعه تجارت ایران گفت: در نیمه نخست امسال با وجود کاهش 
صادارات کشور بیش از 70 شرکت ایتالیایی در حال برنامه ریزی 

برای ورود به بازار ایران هستند.
عبد الحمید اسدیان در آیین تجلیل از صادر کنندگان نمونه اصفهان 
با تأکید بر این ک��ه از زمان آغاز مذاکرات هس��ته ای ایران با گروه 
1+5 رویکرد و نگاه کش��ور های غربی به ایران مثبت ش��ده است، 
اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 10 کشور اروپایی و آمریکایی به 
عنوان اتاق های بازرگانی در حال رفت و آمد به کشور ایران هستند و 

این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی با بیان این که در حال حاضر بیش از 70 ش��رکت ایتالیایی در 
حال برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه های کوچک برای عرضه 
محصوالت خود در ایران هس��تند، ادامه داد: می��زان صادرات هر 
کشوری نشان دهنده قدرت اقتصادی آن کشور است. مدیرکل دفتر 
بازرگانی کشور های اروپا و آمریکا در سازمان توسعه تجارت ایران با 
اشاره به این که اگر چه فعالیت های خوبی در کشور در زمینه تولید 
انجام شده است، اما کشور باید به سمت جهانی شده حرکت کند، 
تصریح کرد: البته تحریم های حاکم بر کشور سبب ایجاد مشکالتی 
در بخش صادرات ش��ده است و مس��ئوالن امر باید برای رفع این 
مشکالت چاره اندیشی کنند. وی با تأکید بر این که همچنین تورم 
در کنار این موضوع سبب کاهش رقابت در عرصه بین المللی شده 
و ایران بازار های خارجی خود را از دست داده است، افزود: در حال 
حاضر ایران در بخش کسب کار رتبه 152 را در میان 1۶8 کشور 
دیگر دارد. اسدیان با بیان این که البته وزیر صنعت، معدن و تجارت 
وعده هایی را مبنی بر رسیدن رتبه کشور ایران در بخش کسب و 
کار به رتبه 100 داده است، تأکید کرد: در حال حاضر ۶0 درصد از 

صادرات کشور ایران به چهار کشور دیگر صورت می گیرد.
وی افزود: در سال گذشته کشور در زمینه صادرات سنگ آهن رتبه 

10 را داشته و امسال به رتبه نخست دست یافته است.

استاندار اصفهان: اصفهان رکورددار بيشترين توليد صنعتی در کشور

اصفهان استراتژی توسعه صادرات می خواهد
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سلسله همایش های فرهنگسرای خانواده
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان سلس��له همایش هایی را با موضوعات متنوع فرهنگی و با 
محتوای آموزشی بر گزار می نماید. این برنامه ها در طی سه جلسه به بررسی مشکالت و مسائل مربوط به 
حوزه های زندگی شخصی و اجتماعی می پردازند و راهکارهایی را برای مقابله و رفع آنها ارایه می نمایند.

5

ضربه با ریتم موسیقی انتخابی 
آهنگساز تئاتر» جلد کهنه شناسنامه ام 
درد می کند«گفت: آهنگس��ازی برای 
تئات��ر در برابر دش��واری های فراوانش 
درآمدی برای آهنگساز به همراه ندارد. 
علی قیومی ب��ا انتقاد از برگزار نش��دن 
کارگاه های موس��یقی تئاتر در اصفهان 
اظهارداشت: آهنگساز نباید به این خاطر 
که نوازنده خوبی اس��ت ب��ه کار دعوت 
شود. ساخت موسیقی تئاتر به علم، تجربه و تخصص نیازمند است و 

نوازنده باید به صورت آکادمیک با موسیقی تئاتر آشنا باشد.
 وی در مورد علت فعال نبودن گروه های حرفه ای موس��یقی تئاتر در 
اصفهان، تصریح کرد: آهنگس��ازی برای تئاتر در برابر دشواری های 

فراوانش درآمدی برای آهنگساز به همراه ندارد. 
برای ساخت موسیقی یک تئاتر به یک گروه آهنگسازی و همچنین 
برطرف کردن هزینه های استودیو نیاز است که این مسائل باعث دور 

شدن آهنگسازان از تئاتر شده است. 
آهنگس��از تئاتر» جل��د کهنه شناس��نامه ام درد می کن��د«در مورد 
آس��یب های ناش��ی از رو آوردن کارگردان��ان به موس��یقی انتخابی 
اظهارداش��ت: موس��یقی انتخابی به تئاتر ضربه خواه��د زد. گاهی 
اوقات این موس��یقی نمی تواند با تئاتر هماهنگ ش��ود و گاهی هم، 
آنقدر شنیده شده است که بار احساس��ی آن برای تماشاگر غیرقابل 
باور اس��ت. قیومی با بیان این که نمی توان از موسیقی هایی که برای 
پرکردن فضا به کار گرفته می شود انتقاد کرد؛ گفت: گاهی در یک اثر 
دراماتیک با یک ملودی روبه رو هس��تیم و آهنگساز باید این ملودی 
را کشف کند و آن را تبدیل به موس��یقی آن اثر کند؛ ولی گاهی نیز 
به ساخت ملودی نیازی نیس��ت و فقط کافی است فضا به سمت یک 

فضای احساسی برده شود.

طبیعت در نقش خانه
نمایشگاه نقاشی آثار نقاشی مهساجان 
 نثاری و مریم ش��هپری فرد ب��ا عنوان

» فراتر از طبیعت« در گالری نقش خانه 
اصفهان افتتاح می شود. این نمایشگاه 
شامل 22 اثر از مهسا جان نثاری و 30 
اثر از مریم شهپری فرد می باشد که آثار 
جان نثاری با تکنی��ک ترکیب مواد و با 
نگاه انتزاعی به طبیعت و آثار ش��هپری 
فرد با تکنیک اکریلی��ک ، آبرنگ و همچنین ترکی��ب مواد و نگاهی 

نزدیک به رئال به درختان ارایه شده اند. 
ش��هپری فرد از دو س��ال گذش��ته تاکنون به طراحی و نقاشی این 
مجموعه پرداخته و جان نثاری نقاشی های خود را برای ارایه در این 
نمایشگاه را از سال گذش��ته تاکنون تهیه و جمع آوری نموده است. 
 مجموعه آثار ارایه شده در این نمایشگاه دارای ابعاد متفاوت می باشد.

گفتنی است، نمایشگاه فراتر از طبیعت روز پنج شنبه 9 آبان ماه در 
گالری نقش خانه افتتاح  ش��د و تا روز چهارشنبه 15 آبان ماه جهت 

بازدید عموم دایر می باشد. 

»شب هزار و دوم« 
در بازار کتاب منتشر شد

مجموع��ه »ش��ب ه��زار و دوم« روایت��ی اس��ت ک��ه ب��ه قل��م حام��د 
 حبیب��ی و مه��دی فاتحی نگاش��ته ش��ده و ازس��وی نش��ر چکه منتش��ر

 شده است. 
قصه این بار ازش��هرزاد است که  به هزار و یک شب بس��نده نکرد و داستان از 
ش��ب هزار و دوم نیز ادامه یافت. داس��تان هایی که اکن��ون در چهار جلد به 

نام های »دهقانی که زب��ان حیوانات را 
می فهمید«، »ازدواج فامیلی«،»پایانی 
ب��رای ی��ک داس��تان«،»ماهی گی��ر 
 و غ��ول خم��ره« توس��ط نش��ر چکه

 منتش��ر ش��ده اس��ت. گفتنی اس��ت، 
مجموعه» شب هزار و دوم« روایتی است 
که به قلم حامد حبیبی و مهدی فاتحی 
نگاشته ش��ده و در آن ش��خصیت های 
جدیدی ازجمل��ه فرزندان ش��هرزاد- 
آبنوس، سیف الملوک و حیف الملوک - 
وارد فضای مجموعه می شوند و قصه های 
هزار و یک ش��ب را به گون��ه ای تازه در 

مقابل دید مخاطبان قرار می دهند.

کنداکتور سیما 
گروه فرهنگ -  »کندکتور« واژه ای آشنا برای عالقه مندان

 و مخاطب��ان تلویزی��ون اس��ت. معن��ی و مفه��وم ای��ن 
واژه نی��ز به زب��ان س��اده »جدول پخش« اس��ت. مس��أله 
ای ک��ه تنظی��م و چیدم��ان آن در تلویزی��ون اهمی��ت 
فراوان��ی دارد و متأث��ر از مس��ائل و رویداده��ای مختل��ف 
 اس��ت. مث��ال در س��ال های��ی ن��ه چن��دان دور، چین��ش
  سریال های تلویزیونی در ش��بکه های مختلف به گونه ای

 بود که این س��ریال ها اصطالحا با یکدیگر »هم پوش��انی« 
داشتند و هنگام پخش سریالی از ش��بکه یک سیما، شبکه 
س��ه نیز ممکن بود س��ریالی در حال نمایش داشته باشد یا 
این که بخش های پایانی س��ریالی تلویزیونی از یک شبکه، 
با پخش دقایق آغازین سریالی تلویزیونی از شبکه ای دیگر 
همزمان می شد. در چند سال اخیر تالش شده تا حد امکان 
این ضعف برطرف شود و حتی در ایامی مانند »عید نوروز« که 
 حجم فراوانی از سریال های تلویزیونی نمایش داده می شود، 
چیدمان جدول پخ��ش تلویزیون به گونه ای اس��ت که آثار 

پخش شده با یکدیگر همزمان نمی شوند.
همزمانی پخش چند سریال از شبکه های مختلف می تواند 
یکی از مشکالت جدی شبکه های تلویزیونی باشد. آن هم در 
شرایطی که شبکه های مختلف تلویزیونی نه در مقام رقیب 
یکدیگر بلکه همگی با منشأ مشخصی تالش می کنند تا پیام 
و محتوای یکسانی را � به تفکیک تعاریف صورت گرفته برای 

آن شبکه ها � به مخاطبان خود ارایه دهند.
 در تلویزیون اصطالحی به نام »شبکه مجازی« وجود دارد که 
معموال با پسوندهای مستند، سینمایی، سریال و... به کار برده 
می شود و مفهوم آن این است که مثال افراد راغب به تماشای 
سریال یا مستند که صرفا به تماشای چنین آثاری عالقه مند 
هستند؛ می توانند در 5 شبکه و به دلخواه برنامه مورد عالقه 

خود را پیدا کنند.
»همزمانی محتوایی پخ��ش آثار تلویزیون��ی« هم موضوع 
دیگری است که در سال های اخیر و به خصوص در هفته های 
اخیر در ش��بکه های مختلف دیده شده است. این همزمانی 
نه به معنای پخش دو س��ریال مش��ابه از دو شبکه مختلف 
در یک س��اعت بلکه به معنای پخش دو س��ریال با مضامین 
و حال و هوای مش��ابه در فاصل��ه ای نزدیک به هم اس��ت. 
این روزها برخالف گذش��ته س��ریال ها به شکل »هفتگی« 
پخش نمی ش��ود و نمایش هر ش��بی آثار نمایش��ی، سبب 
 می شود که ذهن مخاطب هر ش��ب درگیر یک اثر نمایشی

 شود. مخاطب تلویزیون ذاتا تنوع پذیر است و اگر در فاصله ای 
کوتاه شاهد نمایش چند اثر با مضمون و ساختار مشابه باشد، 

با آن ارتباط برقرار نخواهد کرد.

  »ن��زار القطری« از مداح��ان حاضر در 
گروه 
یازدهمین همایش بین المللی پیرغالمان فرهنگ

حسینی با ارایه یک پیشنهاد به عزت  اهلل 
ضرغامی، نسبت به برخی انحراف ها در حوزه مداحی هشدار داد.

محمدحس��ین صوفی معاون صدای جمهوری اس��المی ایران با 
جمعی از مداحان خارجی حاضر در یازدهمین اجالس بین المللی 

پیرغالمان حسینی دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار که در هتل جهانگردی نهارخوران گرگان برگزار 
شد، گفت: ایران اُم القرای جهان اسالم و مرکز وحدت است جایی 

که اهل تشیع و تسنن با وحدت و یکپارچگی زندگی می کنند.
صوفی ادامه داد: با پیروزی انقالب اسالمی بیش از پیش به فرهنگ 
محرم و عاشورا در کشور بها داده شد و این امر با پخش سخنرانی ها، 
روضه خوانی ها و مداحی ها پیرامون اهل بیت )ع( در رس��انه ملی 

پیگیری شد.
معاون صدای جمهوری اسالمی ایران ضمن اش��اره به راه اندازی 
شبکه های تخصصی قرآن و معارف گفت: ش��بکه های رادیویی و 
تلویزیونی جمهوری اسالمی ایران در ایام عزاداری و محرم نسبت 
به پخش ویژه  برنامه های مناس��بتی چه در داخل و چه در سطح 
بین الملل اقدام می کنند که شبکه های بین المللی کوثر، سحر، العالم 

و پرس تی وی از جمله آنهاست.
وی ضمن اش��اره به فعالیت مداحان و پیرغالمان حس��ینی برای 

تبلیغ و گس��ترش معارف عاش��ورایی گفت: در کنار پخش ویژه  
برنامه ها از ش��بکه های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای ایران 
نسبت به برگزاری همایش پیرغالمان اقدام کرد و این همایش ها 
سه سال است که به صورت بین المللی برگزار می شود. وی افزود: 
در حال حاضر و در یازدهمین دوره این همایش میزبان 24 مداح 
و پیرغالم از سایر کشورها هستیم که در مراسم اختتامیه پنج تن 

از آنان تقدیر می شوند.
همچنین 15 مداح و پیرغالم در س��طح ملی تقدیر خواهند ش��د 
ضمن این که 11 پیرغالم از استان گلستان شامل 5 تن از مداحان 
اهل تسنن تقدیر می ش��وند. صوفی در پایان سخنان خود اظهار 
داشت: خرسندیم که در مراس��م افتتاحیه و اختتامیه یازدهمین 
همایش بین المللی پیرغالمان حسینی در خدمت مداح اهل بیت 
آقای »نزار القطری« هس��تیم و مردم ما از صدای دلنواز و خوش 

الحان ایشان بهره مند می شوند.
      پیشنهاد »نزار القطری« به رییس سازمان صداوسیما

در ادامه این دیدار مداحان خارجی حاضر در یازدهمین همایش 
بین المللی پیرغالمان حسینی به ارایه دیدگاه های خود پرداختند.

»نزار القطری« در این دیدار ضمن سخنرانی به زبان فارسی اظهار 
داش��ت: زبان عربی، زبان تندی اس��ت و وقتی می خواهم فارسی 
صحبت کنم کلمات را ترجمه می کنم که ممکن است لحن آن تند 

باشد بنابراین تعجب نکنید.

وی ادامه داد: من اولین بار است که در اجالس پیرغالمان آمده ام و 
دلم می خواست در مراسم افتتاحیه، مواضع و تصمیمات همایش 
دهم را ارزیابی می کردیم تا بدانیم در اجالس پیشین چه اقدامات 
و اتفاقاتی صورت گرفته است تا من نزار القطری بدانم سال بعد اگر 

دعوت شدم بیاییم یا نه.
خواننده نوحه »انا مظلوم حسین« در توضیح این سخن خود گفت: 
اگر مشکالت را ننویسیم و ریشه یابی نکنیم و به سطوح باالتر نرویم 
از این جلسات و همایش ها استفاده الزم را نبرده ایم. من نیامده ام 
که گرگان را بگردم، به رستوران بروم و توریست باشم بلکه احساس 
می کنم باید در چنین همایش هایی برای جامعه مداحی تصمیمات 

بزرگ اتخاذ شود.
وی اذعان کرد: من احساس می کنم روش حسینی اکنون در حوزه 
مداحی اندکی منحرف شده است از خدا می خواهم پیش بینی ام 
غلط باشد. من آش��کارا می گویم بعضا مداحانی آمده اند که مداح 
نیس��تند. همه چیز در صدا و لحن خوش خالصه نمی شود. مداح 
اخالق و اخ��الص می خواهد. باید جلوی انح��راف را بگیریم و اگر 

اکنون که اندکی دیر است جلویش را نگیریم دیگر نمی توانیم.
وی افزود: من پنج، شش سال قبل برای اولین بار آقای ضرغامی را 
دیدم به خاطر دارم روز اربعین بود و به ایشان گفتم من یک پیشنهاد 
دارم و آن این که بیایید برای بچه ها و ک��ودکان کار بکنید ما پای 
منبر و در مکتب امام حسین )ع( بزرگ شده ایم و جسم و روح مان 
با حب حسین )ع( عجین شده اس��ت، بنابراین تبلیغات رسانه  ای 
و ش��بکه های ماهواره ای روی ما اثری ندارد ام��ا قطعا بر کودکان 

تأثیرگذار است.
وی افزود: موضوع مهمی که می خواهم بگویم این است که باید به 
فکر بچه ها باشیم یعنی برای بچه ها و با زبان بچه ها نوحه بخوانیم 
و آموزه های دینی را مطرح کنیم. در غرب بهترین بودجه ها صرف 
برنامه سازی برای کودکان می شود؛ چرا ما نباید یک کانال کودکانه 
بس��ازیم و به جای پخش انیمیش��ن های کمپانی وال��ت دیزنی، 

کارتون های خودمان را پخش کنیم؟
این مداح اهل بیت ادامه داد: بهترین احترام ها در مذهب ما وجود 
دارد مذهب م��ا به حب والدی��ن و احترام به آن��ان تأکید می کند 
در حالی که در اروپ��ا فرزند بعد از 18 س��الگی از خانواده منقطع 
می شود. ما می توانیم با داشته ها و براس��اس آموزه های غنی دین 
خود داستان های زیبا و جذاب بسازیم و آن را به غرب بفروشیم. چرا 

همیشه ما باید از دیزنی کارتون بخریم!
معاون صدا ضمن استقبال از سخنان نزار القطری گفت: خوشبختانه 
ما اکنون شبکه پویا را برای مخاطبان کودک راه اندازی کرده ایم که 

نسبت به پخش انیمیشن های تولید داخل نیز اقدام می کند. 

معاون صدا با مداحان خارجی همایش پیرغالمان دیدار کرد

پیشنهاد »نزار القطری« به رییس سازمان صداوسیما
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مع��اون فرهنگ��ی و هن��ری ح��وزه هن��ری اس��تان اصفهان 
به هم��راه برخی از مدیران هنری این س��ازمان ب��ه دیدار یکی 
از هنرمندان پیشکس��وت تئاتر ) حس��ین حش��متی( رفتند.

حس��ین حش��متی پیش کس��وت تئاتر اصفهان در خصوص 
 تئاترهای اجرا ش��ده توس��ط خود گفت: در گذش��ته ما سعی 
می کردیم تمام تالش��مان را انج��ام دهیم و با ایما و اش��اره به 
مخاطب چیزی های��ی را بفهمانیم تا آنه��ا بفهمند قضیه از چه 

قرار است.
 وی همچنی��ن از تجربی��ات تئات��ر ارح��ام ص��در و تئات��ر 
 روحوض��ی خاطرات��ی را بی��ان ک��رد و اف��زود: م��ا پ��س از 

سال ها تجربه این تاترها به تئاتر علمی رسیدیم .
حسین حش��متی افزود: اکنون که جوانان ما نیازمند دریافت و 
بهره مندی از تجربیات پیش کس��وتان تئاتر هستند، متأسفانه 
پیش کسوتان کنار گذاشته شدند و کسی آنان را قبول نمی کندتا
  تا بتوانن��د تجربیات خ��ود را در اختی��ار جوانان ق��رار دهند.

  وی تأکید ک��رد: در تئاتر امروز و جوانان مش��تاق این رش��ته 
متأسفانه تالش کافی برای بدست آوردن اطالعات را نمی کنند و 
چون تنبل بار می آیی مفاهیم بیان و بدن و خرد درست در ذهنت 
جای نمی گیرد، در واقع باید کس��ی این مفاهی��م را به جوانان 
منتقل نماید که تجربه عملی تئاتر را دارا باشد حشمتی افزود: 
من از سال های پیش از انقالب تا کنون حدود 90 اجرا داشته ام 
 البته اکنون بسیاری نمایشنامه دارم و نوشته ام که اجرا نشده اند.

وی به بیان تفاوت طنز خود و طنز اصفهانی که هم اکنون رایج 
شده است پرداخت و گفت: متأسفانه طنزی که اکنون به عنوان 
طنز در تئاتر اصفهان رایج شده است طنز لوده است ولی طنز در 

آثار من طنز چوخوف است که بسیار فاخر می باشد. 

 

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان گفت: 
شاخصه اصلی موفقیت کتابخانه مساجد تعداد مرتبه مطالعه 

کتاب است.
محمدقطبی، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان در 
همایش اعط��ای مجوز فعالیت ب��ه 200 کتابخانه مس��جد 
در اس��تان اظهار داش��ت: کت��اب حلق��ه وصل بین نس��ل 
 هاس��ت و نس��ل های مختلف را به یکدیگر پیون��د می دهد

  ک��ه ح��ذف آن س��بب جدایی بی��ن نس��ل ها می ش��ود.
وی افزود:بررسی فرهنگ اقوام و نسل های گذشته به واسطه 
مکتوبات انجام م��ی گیرد و انتق��ال دانش به نس��ل ها باید 
از بس��تر کتاب عبور کند و کتاب حرف اول را در اندیش��ه و 
 معرفت می زند و جایگاه ب��اال و متعالی در این خصوص دارد.

وی تصریح کرد: پیوند کتاب و مس��جد یک حرکت ارزشمند 
توس��ط کانون های فرهنگی هنری مس��اجد  اس��ت که در 
تقویت کتابخوانی و بس��ط و گس��ترش آن با محور مس��جد 

صورت می گیرد.
وی با اش��اره به این که کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
تنها مراکز فرهنگی هستند که پسوند مسجدی دارد، گفت: 
بای��د کارهای فرهنگ��ی با محوریت مس��اجد انجام ش��ود و 
محوریت مساجد تثبیت شود و در طرح مسجد طراز اسالمی 
همه فعالیت ها با محوریت مس��جد و پایه و اس��اس مسجد 

انجام می گیرد. 
قطبی در بخشی از سخنان خود به اصل کتابخوانی و توسعه 
فعالیت های کتابخانه های مساجد اشاره کرد و گفت: شاخصه 
موفقیت های کتابخانه مساجد در تعداد مرتبه مطالعه کتاب 

است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

کتاب،حلقه وصل نسل ها 
حسین حشمتی پیش کسوت تئاتر اصفهان

فاصله از طنز گذشته تا امروز 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اجرائیه

شماره   .9200581/2 بایگانی:  شماره    9204002004000232/1 پرونده:  شماره   740
آدرس  به  جاللی  رضا  محمد  آقای  به  بدینوسیله   .139205102004002395 ابالغیه: 

کد  بن بست ولی عصر پالک 62  انقالب  بهشت شرقی کوی  اصفهان خیابان هشت 
پستی 8157914959 بدهکار  پرونده کالسه9204002004000232/1  که برابر گزارش 
اید  ابالغ می گردد  که برابر اسناد  مامور ابالغ اداره پست  آدرس شناخته نگردیده 
رهنی شماره 156445-89/12/11 و 159509- 1390/12/24 و 1391/9/27-161808 
بابت  ریال  مبلغ 410000000  بزرگمهر اصفهان  نوین شعبه  اقتصاد  بانک  و  بین شما 
تاریخ  تا  تادیه  تاخیر  خسارت  و  سود  بابت  ریال   57/256  343 مبلغ  و  طلب  اصل 
1392/3/25 بابت و مبلغ 72/152 ریال بابت خسارت روزانه از مورخ 1392/3/25 به 
بعد تا روز وصول طبق مفاد سند و حق الوکاله وحق بیمه بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کالسه فوق در در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این 
اجرائی طبق مقررات  انتشار آگهی دیگری بجزء آگهی مزایده عملیات  بدون  صورت  
ارزیابی و مزایده ششدانگ مورد  از طریق  ماده واحده اصالحی ماده 34 قانون ثبت 
 13042 پالک  از  شده  مجزی   13042/3 شماره  پالک  اعیان  و  عرصه  رهن ششدانگ 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ظرف دو ماه از پس از قطعیت ارزیابی علیه شما 
رئیس اداره اجرای   – . م الف: 8181 اسدی  تعقیب طلب بستانکار وصول خواهد شد 

اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائیه

شماره   9102631/2 بایگانی:  شماره    9100400200401062/1 پرونده:  شماره   741
فرزند  فرد  پیشگاهی  فخری  خانم  به  بدینوسیله   .139205102004002408 ابالغیه: 

باغ  چهار  اصفهان  آدرس  به    9100400200401062  /1 کالسه  پرونده  راهن  مهدی 
خواجو کوی شهید بهرام موذن بن بست یخجال پالک 24 که برابر گزارش مامورین  
ابالغ واقعی در آدرس اعالمی نیز مقدور نشده  اید  و  ابالغ  آدرس شناخته نگردیده 
ابالغ می گردد  که برابر سند رهنی شماره 35526-1388/6/9 تنظیمی در دفتر خانه 
الحسنه  129- اصفهان بین خانم زهرا شریفیان وام گیرنده و شما و موسسه قرض 
الوکاله بدهکار می  مهر بسیجیان ) مرتهن ( مبلغ 1470000000 ریال به انضمام حق 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکاردرخواست صدور اجرائیه نموده پس از  باشید که بر 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
انتشار  تاریخ  از  ابالغ می گردد  اسناد رسمی بشما  اجرائی مفاد  نامه  آئین  ماده 18 

این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد  ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام در غیر این صورت  بدون انتشار آگهی دیگری بجزء آگهی مزایده عملیات اجرائی 
وفق   مقررات ماده واحده اصالحی ماده 34 قانون ثبت و حذف ماده 34 مکرر از طریق 
ارزیابی و مزایده مورد وثیقه ششدانگ پالک 4664/23 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی علیه شما تعقیب خواهد شد . م الف:8182 

اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائیه

شماره   9200597/2 بایگانی:  شماره    9204002004000235/1 پرونده:  شماره   742

ابالغیه: 139205102004001430بدینوسیله به آقای عباس نصری اصفهانی فرزند علی 
ساکن اصفهان خیابان آتشگاه کوی برلیان بن بست شقایق کد پستی 8183751387 
مورد  فوق  نشانی  مربوط  پست  اداره  ابالغ  مامور   گزارش  برابر  که  پرونده  بدهکار 
شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 1388/6/7-12580 
تنظیمی در دفتر خانه شماره 183 اصفهان ، بستانکار مبادرت به صدر اجرائیه کالسه 
می  بدهکار  الوکاله  بانضمام حق  ریال  مبلغ 532500000  آن  برابر  که  نموده  را  فوق 
باشید لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی 
مقرر  روز  ده  مدت  چنانچه ظرف  گردد  می  ابالغ شده محسوب  اجرائیه  روزنامه  در 
به  قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت  در ماده 34 اصالحی 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد 
وثیقه مازاد سوم ششدانگ یکباخانه پالک شماره 13900/4790 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با بر گزاری 
مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی 
اجرای  اداره  رئیس   – اسدی  الف:8180  م   . شد  نخواهد  منتشر  دیگری  آگهی  مزایده 

اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائیه

شماره   9100635/2 بایگانی:  شماره    9100400200400226/1 پرونده:  شماره   739
ابالغیه: 139205102004002264بدینوسیله به آقای کامران و خانم ها الهام ) صدری 
( و زهرا یگانه ورثه مرحوم علیرضا صدری به نشانی اصفهان خیابان فیض بن بست 
گلنار پالک 16 ابالغ می گردد ششدانگ پالک ثبتی 13900/4080 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان متعلق به مورث شما مرحوم علیرضا صدری که در مقابل طلب بانک پارسیان 

باشد  می  رهن  در  اصفهان   146 اسناد رسمی  دفتر   84/7/1- طی سند شماره 3759 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3750000000 ریال ارزیابی گردیده است 
انتشار  تاریخ  از  اسناد رسمی  مفاد  اجرای  نامه  آئین  نامه  آئین   101 ماده  برابر  لذا   .
این آگهی  در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان به فاصله 5 روز چنانچه به ارزیابی 
مذکور اعتراض دارید اعتراض خود را کتبا به ضمیمه مبلغ 2000000 ریال هزینه جهت 
تجدید ارزیابی ارسال داریدواال به همان قیمت آگهی خواهد شد . ضمنا صورت جلسه 
رسمی اسناد  اجرای  اداره  رئیس   – اسدی  الف:8183  م  باشد .  می  پیوست   مربوطه 

 اصفهان 

دعوت به افراز 

فرزند  دوستی   اکبر  علی  میرزا  آقای  اینکه  به  نظر   103/92/1785/24 شماره    727
  1392/7/23 92/2828/24/و  شماره  به  وارده  درخواست  طی  عباس  مشهدی 
پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   دو  میزان  به  خود  مشاعی  سهم  افراز  تقاضای 
ثبتی 11/2836 واقع در وزوان دشت باال قلعه بخش ثبتی میمه را نموده و مابقی 
آقای  و  کریم  سید  فرزند  نژاد  حسینی  محمد  سید  آقای  نام  به  موصوف  پالک 
و  دسترسی  عدم  بعلت  که  باشد   می  آقا  سید  فرزند  نژاد   عباس حسینی  سید 
الذکر تقاضای افراز  المکان بودن شرکاء مشاعی فوق  نداشتن آدرس و مجهول 
سهم خود را نموده است لذا به استناد ماده 3 آیین نامه قانون افراز امالک مشاع 
آقایان سید محمد  به  االجرا  اسناد رسمی الزم  اجرای  نامه  آیین  ماده 17  برابر 
ابالغ می گردد راس  حسینی نژاد و سید عباس حسینی نژاد  و اشخاص ذینفع 
ساعت 9 صبح مورخ 92/9/27 در محل وقوع ملک حضور داشته بدیهی است عدم 
حضور مالکین و صاحبان حق مانع انجام عملیات نخواهد شد .  م الف 8044رئیس 

ثبت میمه



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پیشکسوت ورزش ذوب آهن 
درگذشت

به گزارش سایت باشگاه؛ چهارشنبه شب و در پی یک دوره بیماری 
طوالنی، اصغر امجدزاده یکی از پیشکس��وتان خانواده بزرگ ورزش 

ذوب آهن دارفانی را وداع گفت.
سعید آذری مدیرعامل واعضا هیأت مدیره باشگاه و همچنین کلیه 
پرسنل باشگاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن اصفهان، درگذشت این 
پیشکسوت بزرگ  ورزش استان را به خانواده ایشان و  ورزش استان، 

تسلیت گفت.

ایران در گروه مرگ قرار گرفت
قرعه کشی مرحله سوم رقابت های لیگ جهانی سپک تاکرا در هتل 
اورینتال جزیره صباح مالزی برگزار شد و تیم ایران در گروه اول که 

به آن لقب گروه مرگ دادند، قرار گرفت.
تیم ملی س��پک تاکرای کش��ورمان در مرحله نخس��ت که در هند 
 برگزار شد به مقام ششم و در مرحله دوم در تایلند در جایگاه هفتم

 ایستاد.
همچنین در جریان سفر تیم ملی سپک تاکرای کشورمان به مالزی 
»س��هراب آزاد« رییس انجمن س��پک تاکرا ایران و »عبدالحسین 
دلداده مهربان« دبیر فدراس��یون انجمن های ورزش��ی به ترتیب با 
 )ISTAF( داتو علی اسماعیل« نایب رییس فدراس��یون جهانی«
و »بونچای لوپیرپاد« دبیر کل فدراس��یون آس��یایی س��پک تاکرا 

)ASTAF( جداگانه مالقات کردند.
در این دو دیدار در ارتباط با روابط و همکاری بیشتر سپک تاکرا ایران 
با دو فدراسیون جهانی و آسیایی بحث و گفتگو شد و مقرر شد پس از 
هماهنگی با رییس فدراسیون انجمن های ورزشی، مقدمات میزبانی 
 ایران برای برگ��زاری اولین دوره رقابت های قهرمانی باش��گاه های

 جهان در تهران در اردیبهشت سال آینده فراهم شود.

فوالد مبارکه سپاهان  نایب قهرمان 
نیم فصل لیگ 

در پایان نیم فصل مسابقات لیگ سواری استقامت  که در شهرستان 
ساوجبالغ استان البرز فوالد مبارکه سپاهان در جایگاه دوم ایستاد 

و نایب قهرمان شد.
  در این مسابقات که ۶تیم از همدان، لرس��تان، کرمان، سیرجان و 
فوالد مبارکه سپاهان اصفهان شرکت داشتند که در مسافت های ۶۰، 
۸۰ و ۱۰۰ کیلومتر بزرگساالن و غیر بزرگساالن به رقابت پرداختند. 
 در پایان این رقاب��ت ها از بین تیم های ش��رکت کنن��ده تیم های

 گروه فنی و مهندس��ی محکم کار، فوالد مبارکه از استان اصفهان و 
سمنگان سیرجان از اس��تان کرمان به ترتیب مقام اول تا سوم را از 

آن خود کردند.

محمدرضا براری : استرس، مدال 
طالی جهانی را از من گرفت

دارنده مدال برنز وزنه برداری قهرمانی جهان گفت: سطح کیفی این 
رقابت ها با حضور برترین های دنیا در لهستان باال بود.

محمدرضا ب��راری تصریح کرد: از ای��ن که باالخره موفق ش��دم در 
مسابقات جهانی 2۰۱3 لهستان به مدال برسم و دل میلیون ها ایرانی 

و خانواده ام را شاد کنم، احساس خوشحالی می کنم.
وی گفت: اگر در حرکات یک ضرب دقت بیشتری می کردم و استرس 

را از خود دور می کردم می توانستم به مدال خوش رنگ تری برسم.
دارنده مدال برنز وزنه برداری جهان مهم ترین برنامه و آرزوی ورزشی 
خود را کس��ب مدال المپیک عنوان کرد و ابراز داشت: تمام سعی و 

تالشم کسب مدال در رقابت های المپیک 2۰۱۶ است.
براری درباره حض��ورش در رقابت ه��ای وزنه برداری جام ریاس��ت 
جمهوری روسیه اظهار داشت: در حدود 2۰ روز دیگر سه وزنه  بردار 
تیم ملی به مسابقات جام ریاست جمهوری روسیه اعزام می شوند که 

یکی از این سه ملی پوش من هستم.
وی گفت: در این تورنمنت معتبر که برترین وزنه برداران جهان حضور 
دارند، تالش می کن��م تا به مدال خوش رنگ دس��ت یابم و با انگیزه 

بیشتری در مسابقات دیگر حضور یابم.

همایش بادبادک ها در سمیرم 
برگزارشد

به منظور گرامیداشت روز خانواده وتکریم سالمندان این شهروندان 
ارش��د جامعه که برکت و اعتبارمان هس��تند همایش بادبادک ها با 
حضور جمع کس��یری از م��ردم و5۰۰ ک��ودک از مهدهای کودک 

سمیرم در زمین چمن شهید صابری برگزار شد.
در این همایش محمدرضا فلس��فی گفت : در برگزاری این همایش 
ترویج ورزش همگانی و ایجاد فضای توام با ش��ور و نشاط  در جمع 
خانواد ها از سنین پایه تا کهن ساالن خانواده ,هدف محوری بود که 
حضور اعضای مختلف خانوادها در این گردهمایی بیانگر این محبت 

جمعی وخانوادگی بود.

از چند شب پیش  »دپرس« 
شده ام

علیفتحاهللزاده
مدیرعاملباشگاهاستقالل

 از فرهاد مجی��دی می خواهم حال و روز م��ا را درک کند و بار دیگر 
به فوتبال برگردد. او تأکید زیادی داشت که این کار را به این خاطر 
انجام داده ک��ه در اوج از فوتب��ال خداحافظی کند و گفت ش��رایط 
خوبی برایش پیش آمده تا در کالس های مربیگری حضور یابد. من 
هم به مجیدی گفتم به تو نیاز داریم و نه تنها من بلکه هیأت مدیره 
و س��رمربی تیم با این موضوع مخالف است. اکنون شرایط استقالل 
به گونه ای اس��ت که ما به فره��اد نیاز داریم. درم��ورد دوپینگ هم 
این جفای بزرگی در حق فرهاد اس��ت و 
با هر کس��ی که این ان��گ را به مجیدی 
بزند به ش��دت برخ��ورد خواهیم کرد. 
مجیدی بیش��تر از تمام بازیکنان لیگ 
تست دوپینگ داده و سالم است و 
این حرف ها صحت ندارد.

کی روش: اهمیتی ندارد سرگروه مان 
چه تیمی باشد

متأسفانه خبری از بازی های 
دوستانه نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید حضور در جام جهانی 
بدون بازی های دوستانه خنده دار است.

    یک هفته ای است که برزیل رفته اید. می خواهیم بدانیم 
که این سفر برای فوتبال ایران چه دس��تاوردی داشته و آیا 
توانسته اید کمپ تیم ملی پیش از جام جهانی برزیل را قطعی 
کنید؟ کارها در حال انجام شدن است. اطمینان دارم که به 
زودی می توانیم محل کمپ اصلی تیم ملی را در جام جهانی 
برزیل اعالم کنیم. در حال حاضر تمامی اطالعات به صورت 
کامال محرمانه در اختیار فیفاس��ت و هیچ ف��ردی توانایی 
دسترسی به سیستم کاندیداتوری فیفا را ندارد، دیگر مطلبی 
نیست به جز این که درخواست ما درباره ی مکان اردوی تیم 
ملی جایی است که بسیار باکیفیت، با افتخار و با پرستیژ برای 

تیم ملی ایران باشد.
    همان طور که همه ی فوتبال دنیا منتظر هستند هواداران 
فوتبال ایران نیز منتظر ۱5 آذر هستند تا تکلیف قرعه کشی 
جام جهانی مشخص شود. شما به عنوان سرمربی تیم ملی 
ایران تمایل دارید که ایران در میان س��رگروه های مشخص 
شده با کدام تیم هم گروه شود؟ واقعیت این است که تیم های 
سرگروه هیچ اهمیتی ندارند. این کامال بی اهمیت است که ما 
با تیم A هم گروه باشیم یا تیم B یا تیم C. مطلبی که بسیار 
اهمیت دارد این است که باید برنامه ی آماده سازی تیم ملی 
را برای حضور در جام جهانی انتخاب کنیم. چیزی که مهم 
است این که شجاعت داشته باشیم تا با دستور کاری درست 
و با همتی بلند از برنامه های آماده سازی تیم ملی در راه جام 

جهانی حمایت کنیم. 
چیزی که مهم است این که ایمان داشته باشیم و به درستی 
درک کنیم که هدف اصل��ی فوتبال ایران این اس��ت که از 
برنامه ی آماده سازی تیم ملی حمایت شود تا با فراهم شدن 
زمینه ی الزم، شعف، افتخار و سربلندی هواداران فوتبال ایران 

را در جام جهانی شاهد باشیم.
    سوال آخرم در مورد کتاب سر آلکس فرگوسن است. او 
شما را همه کاره ی منچستریونایتد در زمان همکاری تان با 

یونایتد معرفی کرده، چه پاسخی برای فرگوسن دارید؟
من بار دیگر قدردانی بزرگ خود را از او به خاطر این که این 
فرصت را به م��ن داد تا بتوانم در خدمت باش��گاه بی بدیل و 

خانواده ی بی همتای منچستریونایتد باشم تکرار می کنم.

زاویه

6
ملي	پوشان	ووشو	حريفان	خود	را	شناختند		

مسابقات جهانی ووش��و،جمعه  به میزبانی کواالالمپور آغاز ش��د. به گزارش روابط عمومی فدراسیون 
ووشو، در این رقابت ها ۱5۰۰ ورزش��کار از ۸۰ کشور حضور دارند که برای رس��یدن به عناوین برتر با 

هم رقابت خواهند کرد.

مدیرتیم فوتبال فوالد مبارکه س��پاهان گفت: توقع هواداران 
به جاس��ت و متأس��فانه برخی از بازیکنان ما در ح��د و اندازه 

خودشان نبودند.
محمد فرام��رزی در مورد شکس��ت س��پاهان در مرحله یک 
ش��انزدهم نهایی جام حذفی مقابل نفت آبادان گفت: واقعیت 
فوتبال همین اس��ت. جام حذفی جام شگفتی هاست. شاید ما 
سابقه و مقام های بیشتری در جام حذفی داشتیم و بازیکنان 
ما سرش��ناس تر بودند اما نتوانس��تیم در این دیدار از معدود 
موقعیت هایمان استفاده کنیم و روی یک غافلگیری در اواخر 

بازی گل خوردیم و از دور مسابقات حذف شدیم.
وی در مورد جریمه ۱۰درصدی بازیکنان و کادر فنی سپاهان 
اظهار داشت: به هر حال ۱4 هفته از لیگ گذشته است و از جام 
حذفی نیز حذف شدیم. باید توقع هواداران را در نظر گرفت و 
به مدیریت حق داد که چنین تصمیمی بگیرند. برخی بازیکنان 
تا به اینجا در حد و اندازه خود نبودند و تدابیر کادرفنی دیروز 
جواب نداد. به هر حال این تصمیم مدیریت است و به کادر فنی 

و بازیکنان اعالم شده است.
سرپرست سپاهان در مورد این که چرا بازیکنانی که در فصل 
نقل و انتقاالت جذب شدند نتوانس��تند بازدهی خوبی داشته 
باشند، عنوان کرد: نمی توانیم بگوییم سپاهان در فصل نقل و 
انتقاالت عملکرد بدی داشت. بازیکنان بزرگی که در تیم خود 

مهره اثرگذار بودند جذب ش��دند و تعدادی از نفرات در برخی 
پست ها جا نیفتادند. مجتبی جباری به آن صورت از ما جدا شد 
و محرم نویدکیا و جواهیر سوکای قبل از شروع مسابقات دچار 
مصدومیت شدند. در کنار این مسائل تعدادی از نفرات جدید 
به دلیل آسیب دیدگی و برخی مشکالت نتوانستند در تیم جا 
بیفتند. البته بس��یاری از بازیکنان جدید ما بسیار خوب عمل 
کردند و در تیم جا افتادند. متأسفانه جام حذفی را خیلی تلخ 
از دس��ت دادیم اما در ادامه به حضور در لیگ امیدوار هستیم. 
با وجود نتایج نه چندان خوب در دو هفته گذش��ته کادر فنی 
اعتق��اد دارد به ج��دول بازمی گردیم و ش��رایط خوبی را رقم 

خواهیم زد.
فرامرزی در پاس��خ به این س��ؤال که س��پاهان به زمان نقل و 
انتقاالت انتقاد زیادی دارد، عنوان کرد: صد در صد همین است 
ما خیلی امیدوار بودیم در نیم فصل وقت کافی برای ریکاوری 
و بازس��ازی تیم داش��ته باش��یم. با تقویم قبلی می توانستیم 
خودمان را آماده کنیم و چند تن از مصدومانمان بازمی گشند 
اما با تصمیم جدیدی که گرفته ش��ده فرصتی برای ریکاوری 
نیست و حتی زمان نقل و انتقال ما با نقل و انتقاالت کشورهای 
خارجی همخوانی ندارد و این باعث می شود که از این موضوع 
نیز نتوانیم استفاده کنیم. یک ورزشکار از لحاظ علمی پس از 4 
ماه تمرین مداوم نیاز به 3-4 هفته ریکاوری دارد. ما پس از یک 

هفته نیم فصل دوم را برگزار خواهیم کرد و در هیچ کجای دنیا 
چنین برنامه ای وجود ندارد. سایر تیم هایی که در جام جهانی 
هستند آیا مسابقات شان را اینقدر فش��رده برگزار می کنند و 
س��المت بازیکنان و مس��افت راه را در نظر نمی گیرند؟ با این 
شرایط در اردیبهشت ما یک مجموعه خسته در اختیار تیم قرار 
می گیرد و با توجه به فشار زیاد هر لحظه احتمال مصدومیت 

بازیکنان وجود دارد.
وی در مورد این که پس از شکس��ت هفته قبل ش��ایعه ش��د 
باشگاه سپاهان به زالتکو کرانچار اولتیماتوم داده اما سپاهان 
این مس��أله را تکذیب کرد و حاال با شکست مقابل نفت آبادان 
در جام حذفی آیا احتمال تغیی��ر کادر فنی وجود دارد، گفت: 
چیزی در این مورد مشخص نش��ده است. در فوتبال حرفه ای 
مربیان و کادر فنی به اندازه کافی تحت فشار هستند و نیاز به 
اولتیماتوم و این بحث ها وجود ندارد. اکنون تمام تمرکز ما روی 
ادامه مسابقات است. یک هفته به پایان نیم فصل مانده است و 

آن وقت می توانیم شرایط و نتایج تیم را ارزیابی کنیم.
فرام��رزی در مورد این که نس��بت به علیرض��ا رحیمی انتقاد 
کرده بود، خاطرنش��ان کرد: من انتق��ادی از علیرضا رحیمی 
نکرده بودم.از من پرس��یده ش��د آیا رحیمی پیش بینی کرده 
بود سپاهان دچار مشکل می ش��ود که از تیم استعفا کرد؟ که 
من در پاسخ گفتم: اگر چنین پیش بینی  هم کرده باشد بستن 
س��پاهان و چیدمان تیم فصل جاری بر اساس نظرات خود او 
بود. ارادت ویژه ای به رحیمی دارم چرا که او فرد ورزشی است. 
او دو سال در سپاهان زحمت کشید و انسان زحمتکشی است. 
 رحیمی وقتی تیم را می بس��ت بازیکنان خویی را جذب کرد و

 می خواس��ت تیم نتیجه بگیرد ام��ا نمی توانس��ت چیزی را 
پیش بینی کند. او هم اگر استعفا کرد شاید می خواست شرایط 
را بهتر کند. بحث من انتقاد نبوده اس��ت. من گفتم مجموعه 
فعلی حاصل تصمیمات آقای رحیمی اس��ت. مطمئنا در نیم 
فصل دوم ش��رایط بهتری پیدا خواهیم کرد و هیچ مش��کلی 
نیس��ت. وی در مورد مصدومی��ت جواهیر س��وکای و محرم 
نویدکیا اظهار داش��ت: جواهیر س��وکای به کرواسی و محرم 
نویدکیا به آلمان سفر می کنند تا معاینه دیگری روی پای خود 
داشته باشند. امیدواریم این بازیکنان هر چه زودتر به بهبودی 

برسند و در نیم فصل دوم بتوانند ما را کمک کنند.
سرپرست تیم فوتبال س��پاهان در پایان گفت: واقعا شرمنده 
هواداران ش��دیم. حذف ما از جام حذفی بس��یار تلخ بود و به 
هواداران قول می دهی��م در لیگ قهرمانان آس��یا و لیگ برتر 

عملکرد خوبی داشته باشیم.

مدیرتیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان

فرامرزی:	بعضی	از	بازيکنان	ما	در	حد	خودشان	نبودند
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 کسب 6مدال طال 
و ۳ برنز کاروان ایران 

سیدصالحی: رفتن من 
به سپاهان دروغ است

نمایندگان اصفهان با ۶ مدال طال و 3 برنز به کار خود در مسابقات پاراآسیایی 
جوانان در مالزی پایان دادند.

با پایان مسابقات والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر دو مدال طالی دیگر به 
اندوخته ملی پوشان اصفهانی حاضر در مسابقات پاراآسیایی جوانان اضافه شد. 
بدین ترتیب ۷ ورزشکار اصفهانی حاضر در این رقابت ها با کسب ۶ مدال طال 
و 3 برنز به کار خود پایان دادند. میثم متقیان در رشته وزنه برداری، محمدرضا 
نکویی در رشته شنا، فائزه کرمانی در رشته دوومیدانی، علی کریمی در رشته 
بسکتبال با ویلچر، محمدرضا س��بحانی نیا و محمدجواد کریم زاده در رشته 
والیبال نشسته به مدال طال و سهیل اشرف پور در رشته دوومیدانی به مدال 

برنز دست یافتند. 
همچنین سهراب اسدی و لیال قائد امینی در رشته دوومیدانی و اشرف بلوچی 

در رشته تنیس روی میز مربیان اصفهانی حاضر در این رقابت ها بودند.

سید مهدی سیدصالحی مهاجم بلندقامت پرسپولیس شایعه پیوستنش به تیم 
فوتبال سپاهان را تکذیب کرد و گفت: »قصد جدایی از پرسپولیس را ندارم.«

این روزها بحث معاوضه آرش افشین با سید مهدی سیدصالحی مطرح است 
ولی مهاجم پرسپولیس با صراحت این موضوع را رد کرد. 

»رفتن من به سپاهان خبر دروغی است و نمی دانم این شایعات از کجا بیرون 
می آید. من از حضور در پرس��پولیس راضی هس��تم و می خواهم با این تیم 

قهرمان شوم.«
او تأکید کرد: به هیچ عنوان قصد جدایی از پرسپولیس را ندارم و توجهی هم 

به این شایعات ندارم.
 اول فصل هم گفتم که دوست داشتم با علی دایی کار کنم و االن هم همه چیز 
برایم راضی کننده اس��ت. مطمئنا به قراردادم با پرسپولیس پایبندم و در این 

تیم بازی خواهم کرد.

صدای نیلسون درآمد
دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس بابت مسائل مالی صدایش 
درآمد. نیلسون کوریا در خصوص شرایط پرسپولیس اظهار 
داشت: بنا به دالیلی مدتی بود مصاحبه ای انجام ندادم تا با 

آرامش کارم را دنبال کنم. 

پیراهن اوزیل هدیه  به مورینیو
هافبک آلمانی آرسنال پس از پایان مسابقه با چلسی پیراهنش 
را به س��رمربی س��ابق خود در رئال مادرید داد.پ��س از پایان 
مسابقه به سمت ژوزه مورینیو رفت و پیراهن خود را به او داد. 
مورینیو نیز همراه با پیراهن اوزیل از زمین مسابقه خارج شد.

دانته به تمرینات بایرن بازگشت  
باشگاه بایرن مونیخ آلمان اعالم کرد دانته مدافع میانی برزیلی این 

تیم پس از ده روز غیبت به دلیل مصدومیت، دوباره به تمرینات 
بازگشت. این بازیکن در دیدار نوزدهم اکتبر بایرن مقابل ماینس 

در چارچوب )بوندس لیگا مصدوم شده بود.ا

 صعود اداره کل 
به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال 

 افشارزاده: سنگ هم ببارد
 انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار می شود

ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری ورزش و جوان��ان اصفه��ان، 
 مس��ابقات کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرس��تان های

استان با شرکت تیم های اداره کل ورزش وجوانان،نطنز،لنجان 
اصفهان،خمینی شهر،فالورجان و فریدونشهر در سالن الزهرا 

شهرستان مبارکه انجام شد. 
در گروه الف تی��م ه��ای نطنز،لنجان،شهرس��تان اصفهان و 
خمینی شهر حضور داش��تند و در گروه ب اداره کل ورزش و 

جوانان،فالورجان و فریدونشهر با هم به رقابت پرداختند. 
با برگزاری ۶ مس��ابقه در روز نخس��ت چهره 3 تیم)اداره کل 
ورزش و جوانان، شهرستان اصفهان و شهرستان نطنز(از چهار 

تیم به مرحله نیمه نهایی مشخص شده است.
در بازی نخست که بین تیم های نطنز و لنجان برگزار شد که 

تیم نطنز که ترکیبی از بازیکنان نائین، اردستان،نطنز و شهرضا 
بود با نتیجه ۷ بر 2 از سد حریفش گذشت.

در ب��ازی دوم شهرس��تان اصفهان که یک��ی از مدعیان اصلی 
قهرمانی است با حساب 9 بر 2 شهرستان خمینی شهر را در هم 
کوبید. اداره کل ورزش و جوانان اس��تان در بازی نخست خود 
با نتیجه ۱ بر 3 مغلوب فالورجان ش��د،هرچند زمانی که تیم 
فالورجان تنها با یک گل جلو بود، حسن گوهری مهر مهاجم 
اداره کل دروازه حریف را گش��ود که داور به اشتباه گل وی را 
مردود اعالم نمود و باید اضافه کرد که بازیکنان اداره کل سه بار 
به تیرک دروازه لنجان کوبیدند اما در پایان نتیجه را به حریف 

خود واگذار کردند.
گفتنی است کورش کریمی بازیکن اداره کل در دقایق پایانی با 
دست مانع از گل شدن یک توپ شد که از دید داور پنهان ماند.

در یک دیدار پرگل و نزدیک تیم نطنز با حساب ۶ بر 4 خمینی 
شهر از پیش روی برداشت و به دیدار نیمه نهایی صعود کرد و 
در همین گروه شهرستان اصفهان در یک بازی یک طرفه چهار 
گل درون دروازه لنجان قرار داد تا دومین تیم صعود کننده از 

گروه اول به مرحله نیمه نهایی باشد.
در دیدار پایانی اداره کل در یک بازی حساب شده با نتیجه ۶ بر 
2 از سد فریدونشهر گذشت تیم فریدونشهر ترکیبی از بازیکنان 
چادگان،فریدونشهر و فریدن بودند که به نوعی منتخب غرب 

استان به حساب می آمد.

بهرام افش��ارزاده ای��ن روزه��ا، در فاصل��ه 294 روز مانده به 
بازی های آسیایی 2۰۱4 دغدغه هایش بیشتر شده.

به گ��زارش خبرگ��زاری خبرآنالین؛ هرچند با حتمی ش��دن 
تاری��خ انتخابات نفس راحتی کش��یده اما او ای��ن روزها دیگر 
خ��واب و خوراک ن��دارد، ت��ا جایی که ب��ا رس��یدن از کویت 
 س��اعت 3 بامداد یک ش��نبه به جای خانه  اش به دفتر کارش

 رفت.
 او ک��ه س��ودای آم��اده ک��ردن کاروان 5۰۰ نف��ره را ب��رای 
اینچ��ه اون دارد، دیگ��ر آرام و ق��رار ن��دارد چراک��ه می داند 
حتی تکرار چهارم��ی در ک��ره، کار راحتی نیس��ت، آن هم با 
 بودج��ه ای که هن��وز معل��وم نیس��ت تم��ام وکمال برس��د 

یا نه.

*برای این بازی ها چه چش��م اندازی را می بینی��د، آن هم در 
شرایطی که مس��ئوالن برای این بازی ها وعده سومی را داده 

بودند؟
واقعاً س��خت اس��ت. ب��ه نظر م��ن بای��د هم��ه توانم��ان را 
بگذاریم ت��ا چهارمی دوره قب��ل را حفظ کنیم. برای س��ومی 
 باید بع��د از بازی ه��ای آس��یایی گوان��گ ژو کار را اس��تارت 

می زدیم. 
با ش��رایط تعویض وزیر ورزش، سرپرس��تان و مهم ترین ابزار 
برای کار، یعنی بودجه را نداش��تیم. برای امس��ال 43 میلیارد 
پیش بین��ی کرده ایم ک��ه ۸۰ درصدش اختص��اص پیدا کند، 

می شود 33 میلیارد.
 این مبل��غ برای امس��ال ک��ه پی��ک کاری ماس��ت تکافوی 
ت��دارکات الزم را نمی ده��د، حت��ی اگ��ر وزارت ورزش 
ه��م همی��ن مبل��غ را اختص��اص ده��د چراک��ه م��ا ب��رای 
 بازی ه��ای آس��یایی 2۰۱4 کاروان��ی بی��ش از 5۰۰ نف��ره

 داریم. 
کاروان ایران در گوانگ ژو 3۸۰ نفر بود که سال آینده باید تعداد 
آن بیشتر ش��ود. البته فدراس��یون ها از ما توقع دارند تا تعداد 

بیشتری از ورزشکاران اعزام شوند. 
مطمئ��ن باش��ید اگر هم��ه نی��رو را ص��رف کنی��م و بودجه 
 الزم را بدهن��د، ش��ک نکنی��د چهارم��ی هم نتیج��ه خوبی

 است. 



 راه اندازی کتابخانه تخصصی جوان 
در چهارمحال و بختیاری  

سرپرس��ت معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختی��اری گفت: همزمان با هفته کت��اب و کتابخوانی 
کتابخانه تخصصی جوان در این اداره احیا و برای اس��تفاده جوانان 

استان راه اندازی می شود.
 به نقل از رواب��ط عموم��ی اداره کل ورزش و جوان��ان چهارمحال و 
بختیاری، رس��ول غالمی اظهار داش��ت: همزمان ب��ا هفته کتاب و 
کتابخوانی کتابخانه تخصصی جوان در این اداره احیا و برای استفاده 

جوانان استان راه اندازی می شود.

  افتتاح نخستین
 مرکز نیکوکاری کیار در ناغان 

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرس��تان کیار از افتتاح نخستین 
مرکز نیکوکاری این شهرستان در بخش ناغان خبر داد.

 رضا شیریان در مراسم بهره برداری از مرکز نیکوکاری بخش ناغان، 
اظهارداشت: به منظور ارایه خدمات بهتر به مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد و جمع آوری کمک های مردمی این پایگاه در مس��جد 

جامع شهر ناغان به بهره برداری رسید.

کاهش تقاضای برنج در سطح کشور
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري گفت: 
تقاضا براي برنج در سطح کش��ور پایین آمده است و در حال حاضر 
نیز انبارهاي استان مملو از 4 نوع برنج هندي پر مصرف، برنج سفید 

و آرژانتیني است.
رحمان کرمي به تأمین کاالهاي اساس��ي در اس��تان اش��اره کرد و 
افزود: امس��ال خرید تضمین دولت حدود از کش��اورزان استان 25 
هزار تن گندم بوده است که این خرید نسبت به سال گذشته افزایش 
چشمگیر داشته است. وی با اشاره به خرید گندم کیلویي 800 تومان 
از کشاورزان در س��ال جاری، تصریح کرد: تا 15مهر حساب تمامي 
گندم کاران به این سازمان تصویه شد و این سازمان هیچگونه بدهي 

به این کشاورزان ندارد.

 برگزار ی مسابقات قرآنی نورالهدی 
در شهرکرد 

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ششمین دوره مسابقات تفسیر قرآن کریم با عنوان نورالهدی 

۶ در این استان بهمن امسال برگزار می شود.
مه��دی پرت��وی در جم��ع مدی��ران خانه ه��ای قرآنی در اس��تان، 
اظهارداشت: شش��مین دوره مسابقات تفس��یر قرآن کریم با عنوان 

نورالهدی ۶ در این استان بهمن امسال برگزار می شود.
مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: عالقه مندان به ش��رکت در این مس��ابقه قرآنی 
می توانند برای نام نویس��ی به پایگاه اطالع رس��انی تالوت به نشانی 

www.telavat.ir مراجعه کنند.

اخبار کوتاه یادداشت
3۰نقطهحادثهخیزشهرستانبروجناصالحمیشود

فرماندار شهرستان بروجن گفت: ۳0 نقطه حادثه خیز جاده های این شهرستان اصالح می شود. یکی 
از مشکالت شهرستان بروجن مربوط به حوزه راه ها و جاده ای است که باید برای هموار کردن مسیر 

توسعه، این زیرساخت اصلی به صورت امن در اختیار مردم قرار گیرد.
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تبیین جنایات استکبار 
جهانی در استان  

ش��ورای  ریی��س 
هماهنگی تبلیغات 
اسالمی چهارمحال 
و بختی��اری گفت: 
جنای��ات اس��تکبار 
جهانی در سال های 
از  بع��د  و  قب��ل 
پی��روزی انق��الب 
اسالمی همزمان با 
1۳ آبان در استان تبیین می شود. علی گرجی در نشست 
س��تاد یوم اهلل 1۳ آبان این اس��تان اظهارداشت: امسال 
راهپیمایی یوم اهلل 1۳ آبان و برگ��زاری برنامه های ویژه 
این روز، از اهمیت و حساس��یت باالیی برخوردار است و 
ضروری اس��ت تا با همکاری و هماهنگی الزم در اجرای 
هرچه بهتر این برنامه ها تالش کرد. وی، بصیرت  افزایی 
را از اهداف مهم برگزاری ویژه برنامه های 1۳ آبان اعالم 
کرد و گفت: آشنایی نس��ل جوان با توطئه های دشمن، 
ایجاد ش��ور انقالبی در مردم، تقوی��ت روحیه مقاومت و 
ایس��تادگی در برابر اس��تکبار جهانی و تبیین فتنه ها و 
زیاده خواهی های دشمن از دیگر این اهداف است.گرجی 
از فعالیت 1۳ کمیته برگ��زاری ویژه برنامه های 1۳ آبان 
در اس��تان خبر داد و افزود: کمیته ه��ای دانش آموزی، 
دانشجویی، روحانیت، فرهنگی و هنری، امنیت و ترافیک، 
اطالع رس��انی، فضاس��ازی، امور شهرس��تان ها، ارزیابی 
و ادارات از جمل��ه این کمیته ها اس��ت.رییس ش��ورای 
هماهنگی تبلیغات اس��المی چهارمح��ال و بختیاری از 
برگزاری راهپیمایی 1۳ آبان در 57 نقطه این استان خبر 
داد و گفت: این راهپیمایی به طور همزمان در سراس��ر 

استان راس ساعت 10 صبح برگزار می شود.
گرجی تصریح کرد: این برنامه در شهرکرد از نقاط مختلف 
آغاز و در نهایت به می��دان امام��زادگان دو معصوم)ع( 
شهر منتهی می ش��ود. وی از برگزاری مراسم سخنرانی 
در هش��ت شهرس��تان اس��تان خبر داد و گفت: در این 
برنامه ها روند روابط ایران و آمریکا و جنایات این کش��ور 
در س��ال های قب��ل و بعد از پی��روزی انقالب اس��المی 
تبیین می شود.گرجی خاطرنش��ان کرد: از کمیته های 
عضو انتظ��ار می رود با همکاری و هماهنگی الزم بس��تر 
 الزم را برای برگ��زاری هرچه بهتر برنامه ه��ای این روز

 فراهم کنند.

خبر ویژه 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری پروژه انتقال 
آب را یکی از 5۳ پروژه تخریبی زیست محیطی دانست و خاطرنشان 
کرد: طبق اصل 59 قانون اساسی هر عملی که باعث تخریب محیط 

زیست شود منع قانونی دارد.
سعید یوسف پور در همایش هم اندیشی بحران آب و محیط زیست 
اظهارداشت: هیچ کس در استان مخالف انتقال آب به مناطق کم آب 
کشور نیست، بلکه بحث در عدم رعایت استانداردها و معیارهای بین 
المللی در شیوه انتقال آن اس��ت.وی با اشاره به انتقال آب از استان 
به فالت مرکزی، تصریح کرد: در این فالت تاکنون هیچ اقدامی در 
کاهش تقاضا و صرفه جویی در اس��تفاده از منابع آبی بخصوص در 
زمینه کشاورزی، همچنین جداسازی آب ش��رب از آب شستشو 
صورت نگرفته است و علیرغم مشکل بی آبی سرانه مصرف آب در 
این مناطق همچنان باالست. یوسف پور به معیارهای بین المللی 
یونسکو در خصوص انتقال آب اشاره کرد و گفت: اگر قرار است انتقال 
آبی صورت گیرد باید شرایط زیست محیطی نیز در نظرگرفته شود؛ 
همچنین باید تالش کرد چالش های فرهنگی و اجتماعی ناشی از 
این انتقال مانند مهاجرت ها را به حداقل رساند. وی پروژه انتقال آب 
را یکی از 5۳ پروژه تخریبی زیست محیطی برشمرد و خاطرنشان 
کرد: طبق اصل 59 قانون اساسی هر عملی که باعث تخریب محیط 
زیست شود منع قانونی دارد. یوسف پور به ماده 215 برنامه توسعه 
پنجم اشاره کرد و افزود: طبق این ماده پروژه های انتقال آب باید از 
محیط زیست مجوز بگیرند، این در حالی است که تونل بهشت آباد 

چنین مجوزی را از این سازمان اخذ نکرده است. وی با اشاره به شیوه 
انتقال آب از اس��تان به فالت مرکزی تصریح کرد: قرار است آب از 
طریق تونل بهشت آباد از استان به این فالت منتقل شود درحالی که 
این تونل از 40 گسل ریز و 4گسل اصلی که اصلی ترین  آن ابرگسل 
زاگرس است می گذرد.یوسف پور با بیان این که تمام این 40گسل 
به هم ارتباط دارند و شبکه سفره های زیر زمینی استان را تشکیل 
می دهند، خاطرنشان کرد: تونل س��وم کوهرنگ که باعث خشک 
شدن جبهه شرقی چشمه مروارید شد نشان می دهد که تونل بهشت 

آباد نیز باعث از بین رفتن منابع آب زیر زمینی در این مسیر شود.
وی با تأکید بر ض��رورت مدیریت صحیح در منابع آبی در س��طح 
ملی، افزود: زاین��ده رود در صورتي زنده  اس��ت ک��ه مدیرت آبی 
 صحیح و یکپارچه که حق آبه اس��تان رعایت ش��ود و آالینده های

 رودخانه نیز حذف ش��وند تا هم رودخانه و ه��م باتالق گاوخونی 
احیا ش��ود. به گفته وی، مدیریت آب زاینده رود در دس��ت استان 
نیس��ت و با توجه به نوع مصرفی که در مس��یر ای��ن رودخانه قرار 
 دارد نیاز است تشکل ها و س��من ها فعال تر شوند و رسانه ها نیز با 
اطالع رسانی صحیح از حق آبه اس��تان دفاع کنند؛ چراکه استان 

همیشه مظلوم واقع شده ونتوانسته به حق خود برسد.
یوسف پور به مشکالت مردم لردگان و کوهرنگ در جهت تأمین آب 
شرب اشاره کرد و گفت: با وجود بهره مندي چهارمحال و بختیاري 
از منابع آبی، اما متأسفانه بیش از 200روستا در این مناطق از استان 
با تانکر آب رسانی می شوند. وي با اشاره به جیره بندي آب 10شهر 

استان در س��ال گذش��ته، وضعیت منابع آبی در حال بهره برداری 
چهارمحال و بختیاري را نیز اسفناك دانست.

مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت: ما با انتقال آب 
مخالف نیستیم اما الزم است راهکارهای صرفه جویی در آب مورد 
بررسی قرار گیرد و مطالعات زیست محیطی در پروژه های انتقال 

آب باید مورد توجه قرار گیرد. 
سعید یوسف پور اظهار داش��ت: اگر آب قرار است انتقال داده شود 
باید در حوزه مقصد صرفه جویی نیز مورد بررسی قرار گیرد. وی با 
اشاره به این که نیاز های آبی باید مورد بررسی قرار گیرد، بیان داشت: 

اگرآبی قرار اس��ت انتقال داده 
شود باید هزینه های مصرفی در 
حوزه های مختلفی چون محیط 
زیست کاهش یابد.یوسف پور با 
بیان این که برخ��ی از پروژه ها 
آثار تخریبی زیس��ت محیطی 
دارد، اذعان داش��ت: هر عملی 
که باعث تخریب محیط زیست 
می شود منع قانونی دارد. مدیر 
کل محیط زیست چهار محال 
و بختی��اری ادام��ه داد: انتقال 
آب بی��ن حوزه ای پ��روژه ها را 
تکلیف کرده است که مطالعات 
زیست محیطی داش��ته باشد. 
یوسف پور با اشاره به این که آیا 
استاندارهای الزم در خصوص 
انتقال آب صورت گرفته است، 

یادآور شد: آنچه به چشم می خورد نداشتن صرفه جویی در مصرف 
آب است که باید مدیریتی در این خصوص صورت گیرد.  وی تأکید 
کرد: الزم است مدیریت یک پارچه زیست بومی صورت گرفته و در 
مصرف آب کارشناس��ی نیز انجام گیرد. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست اس��تان گفت: در حال حاضر بیش از 200 روستای استان 
در شهرستان های کوهرنگ و لردگان با بحران جدی کم آبی مواجه 
هستند. سعید یوسف پور اظهارداشت: مس��أله انتقال آب از استان 
چهارمحال و بختیاری به اس��تان اصفهان و سایر استان ها چندین 
سال اس��ت که به دغدغه فعاالن حوزه آب تبدیل شده است. وی با 
اشاره به چند معیار سازمان یونسکو در خصوص ضوابط انتقال آب 
بین حوزه ای، گفت: اگر قرار باشد آبی انتقال داده شود باید در مقصد 
راهکارهایی از جمله صرفه جویی و کنترل مصرف آب بررسی شود.

یوسف پور افزود: هزینه های تحمیل شده با انتقال آب در حوزه  های 
محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی باید کاهش یابد. وی با بیان این 
که در مسیر انتقال آب بیش از 40 گسل کوچک و 40 گسل بزرگ 
قرار دارد، گفت: این گسل ها در مسیر انتقال آب است و شبکه سفره 
آب های زیرزمینی استان را تش��کیل می دهد. وی از وجود بیش از 
200 روستای بی آب و کم آب خبر داد و گفت: اوضاع آب شرب در 

روستاهای کوهرنگ و لردگان با بحران جدی روبرو است.

انتقال آب با گذراز 44 گسل تا فالت مرکزی

چهلخانتااصفهان
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تحدید حدود اختصاصی

689 شماره 103/92/2068/337چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین معروف 
هشت قفیزی معروف سر قبر دراز و باغ اکبر بشماره پالک 757 فرعی از شماره 
118- اصلی واقع در جاریان جزء بخش 9 که بنام  حسن ماندگار در جریان ثبت 
به  اینک  گردد  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  حضور  عدم  بعلت  باشد  می 
نامبرده، تحدید حدود پالک  موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/9/4 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
می  اخطار  امالک  مجاورین صاحبان  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 214مجتبی شادمان – 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی

690 شماره 103/92/2062/337چون تحدید حدود ششدانگ چند باب اطاق تحتانی 
2936و  پالک  بشماره  است   داده  را  خانه  یکباب  تشکیل  که  طویله  و  فوقانی   و 
2939 الی 2943 فرعی از شماره 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11که بنام  
صفر اسماعیلی در جریان ثبت می باشد که بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/9/21 در محل 
مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  بعمل خواهد  و  شروع 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م 

الف 213 شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی

زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/2063/337چون  شماره   691
در طرق جزء  واقع  اصلی  از شماره 193-  فرعی  پالک 2944  بشماره  محصور 
بخش 11 که بنام  صفر اسماعیلی در جریان ثبت می باشد که بعلت عدم حضور 
ماده 15  اخیر  به موجب دستور  اینک  تجدید گردد  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک 
صبح   10 ساعت  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای  و  ثبت  قانون 
روز 1392/9/21 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 

کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز 
اعتراضات مجاورین و  بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   مقرر در 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 212 شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ نظر کارشناس

729 ابالغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه آقای عبدالعلی هلل گانی ریاست محترم 
 : احترام  با سالم و  شورا ی حل اختالف شعبه یک مجتمع شماره یک اصفهان 
عطف به شماره 92/2689 در مورد اجرای قرار کارشناسی و تعیین قیمت سواری 
L90 شماره 798 س36 /13 اینجانب در مورخه 92/7/19 در معیت خواهان آقای ) 
جواد الماسی ( از اتومبیل شماره فوق متوقف در پارکینگ واقع در شش راه بازدید 
و نظریه  به شرح ذیل اعالم می گردد . 1- سواری L90 شماره 798س13/36 مدل 
1387 رنگ سفید 2- قسمت های مختلف اتومبیل فوق خصوصا در قسمت عقب 
شاسی ، گلگیرهای عقب، صندوق عقب، کف صندوق عقب ، اگزوز ، اکسل عقب 
، زینگ و الستیک های عقب ، شیشه عقب ، شاسی در قسمت چپ عقب ) کامل 
چپ شده ( سقف و ستونهای عقب ، وسط و جلو . دربهای عقب که بر اثر شدت 
ضربه وارده به قسمت عقب اتومبیل کامال لوله و چماله و جمع شده است و امکان 
میزان  لذا  گردد.  تعویض  اطالق  بایستی  الزاما  و  ندارد  اتومبیل وجود  بازسازی 
قطعات  تعویض  و  خرید  های  هزینه  احتساب  با  اتومبیل  این  به  وارده  خسارت 
آسیب دیده و هزینه خرید اطاق کشیدن شاسی و هزینه های صافکاری : نقاشی ، 
برق کار شیشه بر و غیره و هزینه های جابجایی و انتقال لوازم و قطعات از اطاق 
قدیم به اطاق جدید و غیره با احتساب افتی که در اتومبیل ایجاد خواهد شد ) پس 

از تعویض اطاق در سوابق شماره گذاری تعویض اطاق درج که همین امر موجب 
قیمت اتومبیل خواهد شد ( خسارت وارده مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان 

خواهد بود . که با کسر و احتساب قطعات سالم اتومبیل که شامل درهای جلو ، 
گلگیر های جلو ، درب موتور ) کاپوت جلو ( شماره های بغل موتور میباشد  و 
داغی های اتومبیل به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان خسارت وارده مبلغ 
نود میلیون ریال خواهد بود .- این اتومبیل در صورت سالم بودن )بدون تصادف 
( با وضعیت موجود آن نداشتن بیمه نامه معتبر ، نداشتن سوئیچ ، نداشتن باطری 
، نامطلوب بودن الستیک با تودوزی متوسط و غیره یک صدو نود میلیون ریال 
ارزش داشت که با احتساب میزان خسارت وارده و کسر آن از کل مبلغ اتومبیل 
ارزش سواری L90 به شماره 798س13/36 )فوق ( مبلغ یک میلیون ریال می باشد 

کارشناس محمد علی سلیمانی  اجرای احکام استان اصفهان 

اخطار اجرایی

اختالف  تاریخ 91/6/5 شعبه 35 شورای حل  به موجب رأی شماره 261   738
سینی  قربانی  غالمرضا  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان 
فرزند حسین مجهول المکان  محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته ) یک فقره چک به شماره 392657 مورخ 1390/4/27 عهده 
بانک کشاورزی ( و پرداخت مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
بر  تاریخ وصول که محاسبه آن  تا  تاریخ سر رسید  از  تادیه  تاخیر و  خسارت 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهان  در حق محکوم له محمد نصوحیان فرزند غالمعلی  نشانی محل اقامت: 
اصفهان- خیابان ولیعصر – کوچه خواجه تاجدی پالک 50 . ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 35 مجتمع شماره سه اصفهان 

اخطار اجرایی

737 به موجب رأی شماره 178 تاریخ 91/4/29 شعبه 35 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رسول قربانی سینی فرزند 
حسین مجهول المکان  محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 

اصل خواسته ) دو فقره چک به شماره 487842 مورخ 1390/4/30 و 487841 
مورخ 90/3/30  عهده بانک صادرات ( و پرداخت مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
غالمعلی   فرزند  نصوحیان  محمد  له  محکوم  حق  در  خواهان   در حق  باشد  می 
نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان ولیعصر – کوچه خواجه تاجدی پالک 50 . 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 

به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 35 مجتمع شماره 

سه اصفهان 

ابالغ اجرائیه

 .9100201/2 بایگانی:  شماره   .9100400200400058/1 پرونده:  شماره   744
پرونده مصطفی  بدهکاران  بدینوسیله  ابالغیه: 139205102004002192.  شماره 
بیدرام و مهری و مرتضی و خجسته و مهدی همگی بیدرام گرگابی ) ورثه مرحوم 
اسماعیل بیدرام گرگابی (همگی بنشانی اصفهان شاهین شهر بلوار شهید بهشتی 
گزارش  برابر  که  شمالی   7 پالک   ) دکتر حسابی   ( غربی   2 فرعی   ) مخابرات   (
مامور مربوطه نشانی فوق ابلغ واقعی مقدورنگردیده و آدرس دیگری نیز معرفی 
نشده ابالغ می گردد که برابر اسناد رهنی شماره 185033-85/12/5و 185035-

85/12/5 تنظیمی در دفتر خانه شماره 12 اراک بستانکار بانک ملت مبادرت به 
صدور اجرائیه به کالسه های 9100400200400058 و 9004002004000121 را 
نموده که برابر آن مبلغ 2/554/765/295 ریال بابت اصل  و مبلغ 926/747/725 
ریال اجور عقب افتاده تا تاریخ 89/6/29 و جریمه روزانه مبلغ 1/399/872 ریال  
طبق  نیز  حساب  تسویه  روز  تا  روزانه  تاخیر  خسارت  که   89/6/29 تاریخ  از 
مفاد سند رهنی به آن اضافه می گردد بدهکار می باشید لذا طبق ماده 19 آیین 
رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت   یک  فقط  مراتب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرایی  نامه 
چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه 
اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 34 
اصالحی  قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه 
مجزی   )1539(406 شماره  شده  عمارت  به  تبدیل  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
شده از یک فرعی از اصلی مذکور واقع در عبداله برخوار بخش 16 ثبت اصفهان 
گزاری  بر  با  و  ارزیابی  قطعیت  تاریخ  از  ماه  دو  مدت  آن حداکثر ظرف  قطعیت 
اقدام خواهد شدو جز  دولتی  مرتهن و حقوق  مطالبات  به وصول  نسبت  مزایده 
آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهدشد . م الف: 8179 اسدی – رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 

اجرائیه

 .9100193/2 بایگانی:  9100400200400057/1شماره  پرونده:  شماره   743
 ، خواجه  زهره  به  بدینوسیله   .139205102004002343 ابالغیه:  شماره 
حمزه  خیابان  اصفهان  نشانی  به  دهاقانی  خواجه  اهلل  حجت  و  خواجه  مریم 
پرونده  8158649785بدهکاران  پ  کد   95 پالک  جهانگیری  کوچه  اصفهانی 
کالسه9100400200400057/1 که برابر گزارش واحد ابالغ آدرس شما شناخته 
 89/12/15-48552 شماره  رهنی  سند  برابر  که  گردد   می  ابالغ  اید   نگردیده 
مبلغ  باران  نور  شعبه  مسکن  بانک  و  شما  بین  اصفهان   95 رسمی  اسناد  دفتر 
1/386/396/414 ریال مانده بدهی و 7971242 ریال بابت خسارات تاخیر تادیه 
تا تاریخ 91/1/6 که ذمه روزانه طبق متن سند به آن اضافه می شود بدهکار می 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت  بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات از طریق ارزیابی و مزایده ششدانگ مورد رهن پالک 5446 
فرعی از 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ظرف دو ماه از قطعیت ارزیابی علیه 
 شما تعقیب خواهد شد . م الف: 8166 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی

 اصفهان 

آگهي تحدیدحدود اختصاصی

تعیین  قانون  مقررات  اجرای  در  فرزندحسن  عابدینی  عباس  آقای  708چون 
صدور  تقاضای  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
999واقع  پالک  محدوده  در  واقع  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  سندمالکیت 
درزواره16اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان را نموده و رای شماره 
قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات   92/  03/07 139260302021000326مورخ 
مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تا کنون بعمل نیامده،لذا 
فرعی   5595 شماره   حدودپالک  الذکرتحدید  فوق  ماده13قانون  تبصره  طبق 
مفروز شده از 999 فرعی واقع در زواره 16اصلی دهستان گرمسیر بخش17ثبت 
شنبه1392/09/05از  سه  درروز  فرزندحسن  عابدینی  عباس  آقای  بنام  اصفهان 
ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد.و در صورت مصادف شدن با 
تعطیلی ناگهانی تحدید حدود در روز بعدازایام تعطیلی انجام خواهدشد.لذا بموجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهدشد.اعتراض به 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  معترض ظرف  توسط  تحدید حدودبایستی  تقاضای 
قضائی صورت  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  ثبتی  مرجع  به  اعتراض 

پذیرد.م الف 303 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

 آگهی مزایده مال غیر منقول

9000002(تمامت  مکانیزه   ( 40/794/ر/90  کالسه  اجرائی  پرونده  اساس  718بر 
یک  بخش  قمشه  دست  مزرعه  در  واقع   32/959 شماره  خانه  یکباب  ششدانگ 
با    181 دفتر  صفحه166  ثبت  مورد  مربع  متر   275 بمساحت  شهرضا  ثبتی 
با شماره پالکهای  به دیوار اشتراکی  یازده متر  اربعه ذیل:شمااًل به طول  حدود 
32/170 و 1-32/115 و 32/115شرقًا به طول 25 متر دیواریست به زمین شماره 
32/960جنوبًا به طول 11 متر درب و دیواریست به کوچه 6 متری جدید االحداث  
ندارد.  ارتفاقی  32/958حقوق  زمین شماره  به  دیواریست  متر   25 طول  به  غربًا 
رهنی  سند  موجب  وبه  است  شده  صادر  سند  و  ثبت  رضائی  فرنگیس  نام  به 
شماره27214 مورخ 1386/07/23دفتر خانه شماره 491 تهران از طرف نامبرده 
در رهن شرکت لیزینگ امید سهامی خاص قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی 
درخواست  به  اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائیه  صدور  تقاضای  بستانکار 
بستانکار وباستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون وحذف ماده 34 مکرر و 
آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرارگرفته وبرابر صورت 
مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری 
بدین شرح توصیف وارزیابی گردید: مورد بازدید بصورت یکباب منزل مسکونی 
با عرصه 275 متر مربع و اعیانی 225 متر مربع شامل زیرزمین انباری و طبقه 
همکف و نیم طبق مسکونی با سقف های آهنی و دیوارهای آجری و درب های 
پروفیل آهنی و چوبی و نمای خارجی سنگی و دارای سرویس بهداشتی و آشپز 
هشتاد  و  هشتصد  مبلغ  به  میباشد.   تلفن  و  گاز  آب،   ، برق  مشترکات  و  خانه 
اعالم  طبق  ضمن  در  است.  گردیده  ارزیابی  ریال(   880,000,000( ریال   میلون 
بستانکار مورد رهن فاقد بیمه میباشد در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 
12 روز  دوشنبه  مورخ 1392/10/23در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل 
میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی 
نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ 
کارشناسی مبلغ هشتصدو هشتاد میلیون ریال  )880,000,000 ریال(  کارشناسی 
فروخته  باشد  خریدار  که  کس  هر  وبه  پیشنهادی  قیمت  باالتربن  وبه  شروع 
میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا 
خیابان تختی فرعی 5 کوچه دوم سمت راست کوچه عسکری پالک 14 کدپستی 
44953-86148 بازدید بعمل آورند  الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی 
انشعاب  به حق  مربوطه  های  وبدهی   دارائی وعوارض شهرداری  ازمالیات  اعم 
انتقال  به  مربوط  های  هزینه  کلیه  و  مزایده  تاتاریخ  وگاز  برق  و  ،آب  وآبونمان 
سند وسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت 
در روزنامه زاینده رود در تاریخ  1392/08/11چاپ ومنتشر میشود.  محمدمهدی  

یوسفیان – مسئول اجراي ثبت اسنادشهرضا

فقدان سند مالکیت 

709 شماره 103/12/2092/337 خانم شمسی فردوسی اوره فرزند سید اسمعیل  
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده 
است مدعی است که سند مالکیت مجاری یک شانزدهم دانگ از 8 دانگ قنات اربعه 
 457 در صفحه  که   9 بخش  در  واقع   23 ردیف  اصلی   -10 پالک  شماره  اوره 
اسمعیل   فرزند سید  اوره  فردوسی  بنام شمسی  یک  ثبت  ذیل  مجاری  اول  دفتر 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی شماره 1345/7/27-1179 
دفتر خانه 25 نطنز به او انتقال قطعی یافته ومعامله دیگری انجام نشده و در اثر 
المثنی سند  بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور  از  اسباب کشی 
قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
کتبًا  را  اعتراض خود  و  مراجعه  اداره  این  به  روز  ده  مدت  تا  آگهی  این  انتشار 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
اسناد و ثبت  رئیس   – مجتبی شادمان  الف: 215  م  تسلیم خواهد شد.   متقاضی 

 امالک نطنز

زاینده رود در 
صورتي زنده  است 

که مدیرت آبی 
صحیح و یکپارچه 
که حق آبه استان 

رعایت شود و 
 آالینده های

 رودخانه نیز حذف 
شوند تا هم رودخانه 

و هم باتالق گاوخونی 
احیا شود
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پيامبر اکرم)ص( : 
باايمان ترين م��ردم ، خوش اخالق تريِن آنه��ا و مهرورزترين 

شان با خانواده خود است .

 چرا در ازدواج سن زنان باید
 کمتر باشد؟

جامعه شناس��ان دالیل گوناگونی را در این خصوص برمی شمارند. آنان 
معتقدند، رشد علمی و فرهنگی زنان و به دست گرفتن بازار کار و کسب و 
دیگر موفقیت های اجتماعی در رشد آنان نقش داشته است؛ اما از سوی 
دیگر، افزایش س��ن ازدواج و بعد اقتصادی، از مه��م ترین عوامل چنین 

پیوندهای زناشویی است.
ازدواج زن با مردی که از خودش کوچک تر است، از دید جامعه شناسان 
غیر از بُعد اقتصادی، به مس��ائل عاطفی و احساس��ی منوط است. برخی 
جوانان با توجه به باال بودن درایتی ک��ه زن در برخی موارد دارد، ممکن 
است تحت تأثیر قرار بگیرند و ترجیح بدهند با زنی ازدواج کنند که حتی 

تا 10 سال از خودشان بزرگ تر است.
 بخصوص که در یک سن خاص زن خیلی بهتر می تواند مرد را رام کند. 
اگر آن زن از موقعیت اجتماعی و اقتصادی خوبی هم برخوردار باشد که 
این کار آسان تر انجام می گیرد، زیرا پس��رانی که حداقل لوازم زندگی را 
دارند برای فرار از به دس��ت آوردن این امکانات، ترجیح می دهند چنین 

ازدواج هایی داشته باشند.
در ازدواجی که مرد بر پایه عشق و یا ثروت خود را راضی کرده است که با 
زنی بزرگ تر از خود ازدواج کند دو حالت پیش می آید: یا زن حاکم خانواده 

می شود و یا این مرد است که از قدرت برخوردار است. 
 مردی که با توجه به شرایط اقتصادی زن ازدواج کرده است، برنامه ریزی 
می کند که چگونه از آن اس��تفاده کند. در چنین شرایطی معموال جوان 

بودن خود را بهانه ای برای اخاذی قرار می دهد و زن نیز کوتاه می آید.
 از نظر روانشناس��ی زن ها زودت��ر از مردها نس��بت به مس��ائل زندگی 

عاقل تر می شوند و درکشان از مسائل درون خانواده و زندگی عمیق تر
  اس��ت؛ بنابراین مس��ئولیت پذیرند و یا بیش��تر در این زمین��ه ها فکر

می کنند. حال اگر زنی چند سالی بزرگ تر باشد، به طور ناخودآگاه انتظار 
دارد که مرد هم همانند او فکر کند و مسائل را بسنجد، برای همین زمانی 
که انتظارش برآورده نمی شود، این تصور تداعی می شود که مرد نسبت 
به خانه و خانواده بی مسئولیت اس��ت و در نهایت تنش فضای خانواده را 

پر می کند. 
از سوی دیگر، مردی که با زن بزرگ تر از خودش ازدواج می کند، ممکن 
است پس از چند سال زندگی، با فرسوده شدن جسم زن، احساس ضرر 
کند. به همه این موارد سال های محدود فرزند آوری در زنان و نامحدود 
مردان را از نظر نباید دور داشت. در مواردی که زن اختالف سنی زیادی با 
شوهرش دارد، ممکن است باروری اش به دالیل مختلف به تأخیر افتد و 
برای همیشه امکان مادر شدن را از دست بدهد. در شرایطی که شوهرش 
همچنان نخواهد و یا نتواند امکان پدر شدن خود را از دست بدهد و این 
موضوع خود عامل تنش های همیشگی این دسته از همسران خواهد شد. 
نکته دیگری که در ازدواج های با بیشتر بودن س��ن دختر از پسر مطرح 
است، عدم تقاضا در روابط عاطفی و هیجانی بویژه روابط جنسی در بین 
زوجین خواهد بود چرا که اصوال مردان در میانسالی از انرژی باالیی به ویژه 
در مسائل جنسی برخوردارند و زنان در سنین باالتر پاسخگوی تمام نیاز 
 مردان نخواهند بود و این تعارضات زناشویی و سرخوردگی در روابط اتفاق

 می افتد که نتایج آن می تواند باعث شکس��ت در ازدواج، طالق، ازدواج 
مجدد یا بدتر از آن باعث روابط خارج از محیط زناش��ویی ش��ود. از دیگر 
مشکالت این گونه ازدواج ها عدم پذیرش اقتدار و مدیریت مرد است. در 
این ازدواج ها به نوعی جابجایی نقش ها اتفاق می افتد. معموال زنان در این 
ازدواج ها خواسته و یا ناخواسته به دالیل سن باالتر و داشتن تحصیالت 
باالتر نقش مادرانه، توصیه گرانه و نصیحت گرانه پیدا می کنند و این از نظر 

روانشناختی مخل یک زندگی خوب و خوشبخت خواهد بود.
خوشبخت می شوید اگر...

بهترین و معمولی ترین وضعیت ازدواج این است که سن پسر کمی از سن 
دختر بیشتر باشد، یا حداقل مساوی باشند به عنوان مثال اختالف سنی 
یک تا پنج سال باشد و این موضوع دالیل مهمی دارد. شرایط فیزیکی و 
فیزیولوژی مرد و زن باید در نظر گرفته شود که در افراد مختلف، متفاوت 
است. همچنین شرایط خانواده ها، میزان نفوذ و احاطه خانواده بر فرزند 

نیز می تواند در این موضوع تاثیر داشته باشد. 

 توانایی بسيارعجيب  
به خاطربيماری

بیماری نادر یک پس��ر انگلیسی ۴ ساله موجب ش��د که حرکت  های دو 
دست او کامال متقارن یکدیگر باشد. والدین این کودک گفتند: وقتی اتان 
با یکی از دستانش شیئی را بر می دارد، دست دیگرش نیز ناخودآگاه همان 

حرکت را انجام می دهد. 
او همچنین این توانایی را دارد تا مدادی را همزمان در دو دستش بگیرد و 
شروع به نوشتن کند. والدین  پس از پی بردن به این مشکل فرزندشان او 
را به پزشک نشان دادند، اما پزشکان پس از انجام تصویربرداری از سر او 
متوجه وجود یک تومور در پشت چشم چپ او شدند.والدین اتان همچنین 
گفتند: ویژگی فرزندمان باعث شد تا برای علت یابی آن به پزشک مراجعه 
کنیم اما پزشکان توانستند وجود این تومور را شناسایی کنند و پیش از 

دیرشدن درمان او را شروع کنند. 
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می خواهید گوش��ی تان چه امکاناتی داش��ته باش��د و چگونه 
کار کند؟ تاکنون ش��ما باید یک گوش��ی آم��اده را با فهمیدن 
مش��خصات فنی آن می خریدید و تا زمانی که آن را داش��تید 
از همان امکانات اس��تفاده می کردید. با طرح گوگل و موتوروال 
اما به زودی هر کسی می تواند گوشی خود را بسازد و بدون نیاز 
به تخصص خاصی اگر بخش��ی از آن خراب ش��د آن قسمت را 
تعویض کند. پیش از این یک طراح هلندی این ایده به ذهنش 
رس��یده و آن را مطرح کرده بود و قرار اس��ت او در این پروژه به 

گوگل مشاوره دهد. 
کاربران بر اساس این طرح می توانند یک بسته پایه اصلی گوشی 
را خریداری کنند و پس از آن بخش های دیگری که می خواهند 
را بر اساس س��لیقه خودشان به آن اضافه می ش��ود و صد البته 
چون پروژه مال گوگل اس��ت سیس��تم عامل تلفن همراهتان 
آندروید خواهد بود. به عقیده بسیاری این طرح می تواند تحول 

جدی در صنعت موبایل ایجاد کند.

 

به گفته مقام های موتوروال که چند وقت پیش توس��ط گوگل 
خریداری شد با استفاده از این شیوه هر کسی می تواند گوشی 
تلفن همراهش چه شکلی باشد و چه امکاناتی داشته باشد. مثال 
اگر کس��ی نیاز به نمایش��گر جدید دارد می تواند خیلی راحت 

نمایش��گر فعلی خود را جدا کند و ال سی دی جدید را مثل یک 
بخش از لگو ج��ا بزند. اگر خیلی پیامک باز هس��تید می توایند 
صفحه کلید به گوش��ی خودتان اضافه کنید یا باتری با ظرفیت 
باالتر روی گوش��ی تان بگذارید. از کیفی��ت دوربین فعلی تان 
راضی نیستید؟ کافی است یک قطعه دوربین که عکس های با 
رزولوشن باالتر می گیرد بخرید و آن را نصب کنید. اگر بلوتوث 
مث��ال الزم نداری��د در هزینه هایتان با ح��ذف آن صرفه جویی  

می کنید و گوشی ارزان تری خواهید داشت.
 عالوه بر این مش��کالت تعمیر گوش��ی های تلفن همراه بسیار 
کمتر خواهد شد. در حال حاضر ش��ما در صورت کوچک ترین 
مشکل در بخشی از گوش��ی تلفن همراهتان مجبور می شوید 
مثال تاچ یا نمایش��گر آن را عوض کنید و هزین��ه زیادی برای 
تعمیرات هم بدهید.   با اس��تفاده از تلفن های جدید شما کافی 
است به فروش��گاه بروید و با خرید قطعه جدید،بخش قبلی را 

خودتان جدا کنید و گوشی تان را سرهم کنید.

ساخت و تعميرموبایل مثل آب خوردن

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد با کاهش فروش اتومبیل در اروپا، دوچرخه به شیوه 
محبوب حمل و نقل در کشورهای مختلف اروپایی تبدیل شده است.

 براساس گزارش های منتشر شده فروش دوچرخه در 23 کشور اروپایی افزایش چشمگیری 
یافته است اما بلژیک و لوکزامبورگ تنها کشورهایی هستند که با این روند مقابله می کنند.

سال گذشته تعداد دوچرخه های فروخته شده در ایتالیا بیشتر از اتومبیل بود که این امر 
برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت.

در سال 2012 تعداد 3 میلیون و 66 هزار دوچرخه در بریتانیا فروخته شده و تعداد اتومبیل  
فروش رفته در همین دوره 2 میلیون و ۴5 هزار دستگاه بوده است.

درمیان این کشورها رومانیای ها بیشترین عالقه مندان و طرفداران به دوچرخه بوده اند 
چرا که در مقابل هر 5 دوچرخه یک اتومبیل در این کش��ور به فروش رفته است.محققان 
از جمله الرن فرایر به این نتیجه رس��یده اند که این روند در کشور اسپانیا که مردم آن به 
افرادی عالقه مند به اتومبیل ش��هرت دارند برای نخستین بار مش��اهده می شود.در این 
تحقیق فروش دوچرخه و اتومبیل در 27 کشور اروپایی مقایسه شده است. قبرس و مالت 
بالفاصله از دور خارج ش��دند چرا که اطالع��ات درباره ثبت اتومبیل ه��ای جدید در این 

کشورها در دسترس نبود.
 تنها کشورهایی که این روند در آنها مشاهده نش��د بلژیک و لوکزامبورگ بودند که میزان 
فروش اتومبیل نسبت به دوچرخه در این کشورها بیشتر برآورد شده است. انجمن تولید 
کنن��دگان اتومبیل در اروپا در م��اه ژوئیه اعالم ک��رد که ثبت خودروه��ای جدید در ماه 
ژوئن کاهش 6/3درصدی داش��ته است. فروش اتومبیل در ش��ش ماه اول سال 2013 به 
6/۴۴میلیون دستگاه رسید که در مقایس��ه با همین دوره سال قبل کاهش 6/7درصدی 

داشته است.

نتایج حاصل از اسکن نشان داد که اثر کوچک شدن مغز ناشی از سوء تغذیه در کودکان با 
محیط خانه پر تنش که پدر و مادر فاقد مهارت های پرورشی بودند نیز به طور قابل توجهی 

برجسته بود.
نتایج یک پژوهش نشان داد: فقر و سوء تغذیه در دوران کودکی می تواند منجر به کوچک 

شدن مغز شود.
یافته های تازه پژوهش��گران در آمریکا به ارتباط بین س��وء تغذیه و توانایی های ذهنی و 

عملکرد آن در مدرسه می پردازد.
دانشمندان با انجام اسکن مغز 1۴5 کودک 6 تا 12 ساله دریافتند سوء تغذیه با هیپوکامپ 
کوچک تر و مناطقی از آمیگدال مغز مرتبط است که هر دو در فرایند حافظه و واکنش های 

احساسی دخیل هستند.
در این مطالعه مشخص شد مقدار ماده خاکس��تری و سفید در مغز کودکان با سوء تغذیه، 

کمتر بود.
نتایج حاصل از اسکن نشان داد که اثر کوچک شدن مغز ناشی از سوء تغذیه در کودکان با 
محیط خانه پر تنش که پدر و مادر فاقد مهارت های پرورشی بودند نیز به طور قابل توجهی 

برجسته بود.
پروفسور جوان البی روانپزشک کودکان از دانشگاه واشنگتن اظهارداشت: ما پس از سال ها 
مطالعه دریافتیم، سوء تغذیه یکی از اصلی ترین عوامل رشد و نمو ضعیف در کودکان است.

تعداد فزاینده ای از مطالعات تصویربرداری از مغز به تازگی نشان داده است که سوء تغذیه 
همچنین دارای یک اثر منفی بر روی رشد مغز بوده اس��ت.این تحقیق در آخرین شماره 

نشریه آنالین مجله JAMA کودکان منتشر شده است.

فقر، مغز را کوچک می کند!فروش بيشتر دوچرخه ها در اروپا

عکس نوشت

جمع آوری برگ های 
نيلوفر آبی از تاالب؛ هند.

محققان ژاپنی اولین سیستم دوربین پوشیدنی دنیا را ساخته اند 
که می تواند با استفاده از امواج مغزی کاربر خود تصویر آنچه را که 
کاربر به آن عالقه مند اس��ت، ثبت کند. اولین دوربین پوشیدنی 
دنیا که با امواج مغزی کار می کند، از یک هدس��ت تشکیل شده 
که دارای یک حسگر امواج مغز است که به آی فون وصل می شود.

این سیستم آنچه که ش��ما به آن عالقه مند هستید را بر اساس 
امواج مغزی برآورد کرده و از دوربی��ن آی فون برای ثبت تصویر 
آن استفاده می کند.آی فون نشان می دهد که دوربین براساس 
توسط یک اپلیکیش��ن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سطح امواج مغزی کاربر چه تصویری را ثبت کرده اس��ت. امواج مغزی 

عالقه کاربر را از صفر تا 100 بررسی می کند. اگر عدد باالی 60 
بود، دوربین آی فون تصویر آن را به طور خودکار ثبت می کند.این 
گجت هنوز در مرحله اولیه قرار دارد و هنوز احتماالت زیادی برای 
تغییر آن و در نهایت تبدیل آن به یک دوربین قابل پوشیدن وجود 
دارد. الگوریتم تعیین امواج مغزی با مش��ارکت اساتید دانشگاه 
کیو تولید شد. اعضای این پروژه در نظر دارند یک رابط کاربری 
عاطفی برای این پروژه تولید کنند که بتواند دستگاه ها و خدمات 
را با احساس��ات و افکار هرکدام از کاربران مرتبط کند تا عملکرد 

این دستگاه براساس احساسات و عواطف باشد.

توليد دوربينی که براساس احساسات عکاسی می کند

اخبار ویژه

بیش��تر ما با مصرف کمی سیر سرخ ش��ده در بعضی 
غذاها موافق هستیم، ولی تاکنون چند حبه سیر خام 
خورده ایم؟ نکته اصلی همین جاست! در طول فصل 
سرد و با شیوع فس��رماخوردگی، یک توصیه قدیمی، 
خوردن یک قاش��ق غذاخوری س��یر خرد ش��ده و یا 
جویدن یک حبه سیر تازه است! ولی پرسش اینجاست 
که حتی اگر خوردن یک حبه سیر تازه، شما را از شر 
سرماخوردگی خالص کند، آیا حاضر هستید این کار 

را انجام دهید؟
سیر یک آنتی اکسیدان بس��یار قوی است و عالوه بر 
این، خواص ض��د میکروبی و ضد ویروس��ی نیز دارد. 
همچنین به دلیل خاصیت ض��د احتقانی، در درمان 
س��رماخوردگی بس��یار مفید اس��ت. زمانی که هنوز 
خواص ضد س��رماخوردگی سیر توس��ط دانشمندان 
شناخته نشده بود، وجود ویتامین C و آن و آنزیم ها 
و مواد معدنی مانند گوگرد در سیر، از خواص مهم آن 

شمرده می شد.
هنگامی که سیر تازه با چاقو و یا خردکن و یا حتی از 
راه جویدن خرد می شود، واکنشی شیمیایی در سیر 
روی می دهد که طی آن، ماده ای به نام آلیسین آزاد 
می ش��ود. آلیس��ین یک ضد میکروب قوی است که 
تنها در لحظه خرد کردن سیر و درست قبل از این که 
حرارت ببیند، تولید می شود! به همین دلیل خوردن 
س��یر تازه به این ش��کل، زمانی که ی��ک آنفلوآنزای 
ش��دید در حال ش��روع ش��دن اس��ت، برای متوقف 
کردن بیماری بس��یار مفید اس��ت. به توصیه برخی 
متخصصین، خوردن یک یا دو حبه س��یر، هر س��ه یا 
 چهار ساعت یک بار، باعث توقف کامل سرماخوردگی

 می شود.
در اینجا دو روش استفاده از سیر خام را به شما معرفی 

می کنیم:

نگه داشتن سير در دهان
این روش همانن��د روش قدیمی ب��و دادن یک حبه 
کامل سیر و س��پس خوردن آن، بسیار مرسوم است؛ 
البته این کار برای کسانی که دل و جرأت خام خوردن 
سیر را ندارند، کار ساده ای نیس��ت! شاید استفاده از 
روش قدیمی برای کس��انی که معده حساسی دارند، 
امکان پذیر باش��د، ول��ی توصیه می ش��ود این روش 
را با مع��ده خالی انج��ام ندهید. یک تف��اوت مهم در 
این روش س��اده با نوع قدیمی آن این اس��ت که نگه 
داشتن س��یر در دهان، برای درمان گلودرد نیز بسیار 
مفید اس��ت. یک حبه س��یر را ببرید و آن را به مدت 
پانزده دقیقه در دهان نگ��ه دارید و اجازه دهید با این 
 روش، عصاره جادویی موجود در س��یر، بیماری شما 

را درمان کند.

ترکيب سير با عسل و یا روغن زیتون
روش بسیار لذیذ دیگر این است که یک حبه سیر را به 
دو قسمت تقسیم کنید و اجازه دهید به مدت پانزده 
دقیقه در این حال��ت بماند. این کار باعث می ش��ود 
آنزیم های موجود در سیر فعال شوند. سپس مقداری 
 عسل، )که خاصیت شفابخشی دارد( نیز به آن اضافه

 کنید. 
همچنین می توانید به جای عس��ل از مقداری روغن 
زیت��ون اس��تفاده کنید که ب��ه گفته بس��یاری، بوی 
بد س��یر را خنثی م��ی کند. روغ��ن زیت��ون را روی 
سیرهای بریده ش��ده بمالید و در نهایت، سیر آغشته 
 به مواد را روی تکه ای نان و یا نان خش��ک بگذارید و

 میل کنید.
بس��یاری از مردم، به تأثیر این روش ها بسیار معتقد 
 هس��تند. آیا تاکنون هی��چ ی��ک از آنه��ا را امتحان 
کرده اید؟ شاید بهتر باشد امسال در فصل سرما، برای 
رهایی از شر سرماخوردگی و آنفلوآنزا این روش های 

ساده را امتحان کنید.

آب ميوه پایيزی مفيد 
برای مردان

نوش��یدن روزانه یک لیوان آب انار،  پیشرفت سرطان 
پروس��تات را کند می کند. ان��ار یک��ی از میوه های 
زمستانی و بسیار مفید است. این میوه حاوی مخلوطی 
از ترکیبات شیمیایی ارزشمند است که آسیب سلولی 

را کاهش می دهد.
آب ان��ار اث��رات ض��د التهاب��ی و آنت��ی اکس��یدانی 
باالیی دارد ک��ه ب��دن را در برابر رادی��کال های آزاد 
محافظ��ت می کن��د. همچنی��ن ح��اوی ایزوفالون 
 هایی اس��ت که در مرگ سلول های س��رطانی نقش

 دارند.
سرطان پروستات با اندازه گیری سطح ترکیبی موسوم 
به آنتی ژن اختصاصی پروس��تات )PSA( تشخیص 
داده می شود. برای بررسی پیشرفت این بیماری زمان 
دوبرابر شدن سلول های سرطانی مورد سنجش قرار 
می گیرد که هرچه کوتاه تر باش��د بیان گر س��رعت 

بیشتر رشد بیماری است. 
معم��وال میانگی��ن زم��ان دو براب��ر ش��دن ای��ن 
س��لول ه��ا 15 م��اه اس��ت، ام��ا در مطالع��ه اخیر 
 پ��س از مص��رف آب ان��ار این زم��ان به ح��دود 5۴

 ماه رسید.

برای غلبه بر 
سرماخوردگی چه کنيم؟
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