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 رویدادهای ورزشی 
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دبیر انجمن خودروسازان ایران: با ارز آزاد خودرو گران می شود
 حذف سه دهک پردرآمد

4 از دریافت یارانه تصویب نشد
 مسن ترین ایرانی
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 مدیر بودن وزیر
 مهم تر از ورزشی بودن آن است

نمی دانم آقای شریعتمداری که فعال سرپرستی وزارتخانه را بر عهده دارد، 
به مجلس معرفی می شود یا یکی از گزینه هایی که تا به امروز نام شان برای 
وزارت ورزش و جوانان مطرح شده، به مجلس معرفی می شود. فقط امیدوارم 
 این بار گزینه پیش��نهادی رأی اعتماد بگیرد ت��ا ورزش از این بالتکلیفی

6خارج شود. 
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ساعت کار ادارات و مشاغل 
استان  مشخص شد 
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دولت یازدهم به صنایع 
کوچک توجه کند

اصفهان تا کجا قرار است 
 بزرگ شود

سیل بي رویه مهاجرت در اصفهان باعث شده تا اصفهان 
براي ج��ا دادن این جمعی��ت میلیوني ه��ر روز از نظر 

ارتفاع،تراکم و مساحت بزرگ تر شود.
الحاق خوراسگان،تأسیس ش��هرك هاي اقماري مثل 
بهارستان، س��پاهان شهر هم نتوانس��ته بازار ساخت و 

سازها را در شهر اصفهان  از رونق بیندازد. 
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 راه اندازی دفتر فنی
 بازار منطقه ای استان 

شرکت شهرك های صنعتی استان اصفهان افتتاح رسمی 
دفتر فن بازار منطقه ای اصفهان را اعالم کرد.

روابط عمومی شرکت شهرك های صنعتی استان اصفهان 
اعالم کرد: بر اساس تفاهمنامه ای که میان سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرك های صنعتی ایران و پ��ارك فناوری 

پردیس تهران منعقد شد، ایجاد فن بازارهای منطقه ای
 در شش کالن شهر کش��ور به عنوان یکی از محورهای 
 همکاری در دس��تور کار ق��رار گرفت.  در این راس��تا در 
جلس��ه ای با حضور نمایندگان و مس��ئوالن پارك علم 
و فناوری کشور، س��ازمان صنایع کوچک و شهرك های 
صنعتی ایران، ش��رکت ش��هرك های صنعتی اس��تان 
اصفهان، خانه صنعت، معدن و تج��ارت، اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن اصفهان، تشکل ها و انجمن های فعال در 

بخش خصوصی، افتتاح رسمی این دفتر اعالم شد.

 هیچ کس حق ندارد 
مذاکره کنندگان را سازشگر بداند 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود [
]عک

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظ��م انقالب 
اس��المی در آس��تانه روز مل��ی مب��ارزه با اس��تکبار 
در دی��دار پرش��ور ه��زاران نف��ر از دانش��جویان و 
 دانش آم��وزان، با بی��ان تحلیلی مهم از ریش��ه های

 دشمنی اس��تکبار با ملت ایران ضمن اعالم حمایت 
جدی و محکم از مس��ئوالن پرتالش مذاکرات جاری 

تأکید کردند.
رهب��ر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردن��د: در آن 
روز، جوانان ما نام س��فارت امریکا را النه جاسوس��ی 
 گذاش��تند و امروز بعد از گذش��ت بیش از س��ه دهه،

 س��فارتخانه های امریکا در کش��ورهای اروپایی که 
 شرکای امریکا هس��تند، النه جاسوس��ی نامگذاری 
می ش��ود که ای��ن موضوع نش��ان می ده��د جوانان 
 ما بیش از س��ی س��ال، از تقوی��م تاریخ دنی��ا جلوتر 

بودند. 
 ایشان با تأکید بر این که مماش��ات با مستکبر، هیچ 
فایده ای  برای کشورها و ملت ها ندارد، گفتند: رویکرد 
استکباری امریکا موجب شده است که ملت ها نسبت 

به آن، یک حس بی اعتمادی و بیزاری داش��ته باشند 
ضمن این که تجربه نش��ان داده اس��ت که هر ملت و 
دولتی که به امریکا اعتماد کند، ضربه خواهد خورد، 
حتی اگر از دوستان امریکا باشد. رهبر انقالب اسالمی 
سپس به بیان چند نکته مهم و اساسی درباره مسائل 

جاری با امریکا، پرداختند.
رهبر انقالب، ضمن حمایت از مجموعه مس��ئوالن و 
مذاکره کنندگان با پنج به ع��الوه یک، تأکید کردند: 
این هافرزندان انقالب و مأموران جمهوری اس��المی 
هس��تند که با ت��الش ف��راوان در حال انج��ام دادن 
مأموریت سخت خود می باش��ند و »هیچ کس نباید 
 آنها را تضعیف کند، مورد توهین قرار دهد یا سازشکار

 بداند«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به این که مذاکرات 
با شش کشوری که امریکا نیز جزو آنهاست فقط درباره 
مسأله هسته ای است والغیر افزودند: باذن اهلل از این 

مذاکرات ضرری هم نمی کنیم... 

رهبر معظم انقالب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان

13 آبان؛  تحقیر امپراطوری زور در جهان 
در جریان اش��غال س��فارت آمریکا،72 آمریکایی به عنوان 
گروگان بدست دانشجویان افتادند. سه تن از دیپلمات های 
آمریکایی آن روز برای مذاکره با وزیر خارجه به وزارت امور 

خارجه رفته بودند. پس از تس��خیر سفارت، دانشجویان که 
خود را دانشجویان مس��لمان پیرو خط امام می نامیدند، با 
صدرو بیانیه هایی به تشریح علل، انگیزه ها و چگونگی انجام 

این اقدام انقالبی پرداختن��د. در یکی از اولین بیانیه ها آمده 
است: »ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از...

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دوشنبه  13  آبان   1392 |  29 ذی  الحجه   1434
 شمار ه 1167   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1167   ،November 4,2013 
8 Pages

4

 عزم ذوب آهن برای
 تولید  و صادرات فوالد

مهندس ساالري مدیر مهندسي نورد ذوب آهن اصفهان 
در مصاحب��ه ب��ا خبرنگار م��ا برنامه تولی��د محصوالت 
 جدید در این شرکت را تش��ریح نمود وگفت : بر اساس 
در خواس��ت معاونت ف��روش و بازاریابي این ش��رکت، 
حدودساالنه دو نوع محصول جدید در این بخش مطابق 

با استاندارد هاي موجود طراحي و تولید شده است . 
در س��ال 92 نیز عالوه بر اصالحات اساسي روي تولید 
برخي پروفیل ها، دو نوع محص��ول جدید IPN-14و 
IPN-12)تیر آهن ش��یبدار( در دس��تور کار بوده که 
محصول اول با موفقیت طراحي و تولید ش��د. در همین 
رابطه  طي خرداد ماه س��ال جاري حدود شش هزار تن 
محصول تولید گردی��د و در ماه جاري نیز براي صادرات 
تولید یازده هزار تن از این محص��ول را در برنامه داریم 
 ضمن این که ام��کان افزایش ظرفیت تولید براس��اس 
 نیاز بازار و تقاضاي مش��تري نیز وجود دارد .  وي افزود : 
تیر آهن شیبدارIPN-12  مرحله طراحي محصول آن 
به اتمام رس��یده و منتظر فراهم ش��دن فرصت مناسب 

جهت تست اولیه تولید و تولید انبوه آن مي باشیم .
 در جهت توس��عه کمي محصوالت نوردي نی��ز  پروژه 
کارگاه تولید میلگرد به ظرفیت ح��دود 700 هزار تني 
تعریف شده اس��ت که بررسي کارشناس��ي و مطالعات 
اولیه آن انج��ام و در مرحله اس��تعالم از طریق مدیریت 

ارشد مهندسي کارخانه مي باشد. 
 مهندس ساالري یاد آور ش��د : بازسازي خط نورد سیم 
) منوبل��وك ( ؛ مدرنیزاس��یون تجهیزات اتوماس��یون ؛ 
توسعه و بهینه سازي بستر س��رد کننده در نورد 350 ؛ 
بهینه سازي سیستم هاي برش س��رد نورد 500  ؛ نورد 
میلگرد مقاطع ریز به روش دو قلو و اصالح بس��ته بندي 

محصوالت در نورد 300 در دستور کار قرار دارند .
مدیر مهندس��ي نورد ذوب آهن اصفه��ان گفت : حجم 
محصوالت  صادرات��ي رو به افزایش اس��ت و از آنجا که 
عم��ده محصوالت  ن��وردي قابلی��ت ص��ادرات را دارد، 
چنانچه موانع صادرات محصول ب��ر طرف گردد، امکان 
افزایش بیش از پبیش محص��والت صادراتي نیز وجود 

خواهد داشت .
وي گف��ت :  ذوب آهن اصفه��ان براي پنجمی��ن بار و  
دو س��ال متوالي اس��ت که به عنوان صادر کننده نمونه 

برگزیده شده است .
 در خصوص کیفیت ، محصوالت تولیدي این مجموعه 
داراي کیفیت فراتر از استانداردهاي مشخص شده است 
و با اطمینان به مشتریان مي گوییم : با اطمینان بسازید .

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه فالورجان

دولت یازدهم به صنایع کوچک توجه کند

کشورهای جهان در حال پیوستن به نهضت مبارزه با استکبار هستند

 13 آبان از تاریخ ایران پاک نمی شود

رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ش��عبه فالورجان 
از دولت یازدهم خواس��ت به صنایع کوچک و متوس��ط 
اهمیت ویژه نشان دهد. محمد امین توکل درباره انتظارات 
صنعتگران از دولت یازدهم گفت: صنایع کوچک و متوسط 
رکن اساسی ایجاد اشتغال هس��تند که اگر مسائل آنها با 
بانک، بیم��ه و دارایی و موانع ص��ادرات کاال، واردات مواد 
اولی��ه و انتقال پول رفع ش��ود، ارزآوری زی��ادی خواهند 
داشت. وی با تأکید بر این که کیفیت محصوالت ایرانی از 
کاالهای مشابه چینی باالتر است، گفت: دولت باید توجه 
کافی به صنایع کوچک و متوسط نش��ان دهد. وی عمده 
صنایع مس��تقر در شهرس��تان فالورجان را ریخته گری، 
ش��یمیایی و پلیمری، پی وی س��ی و پالستیک، قطعات 
خودرو، تراشکاری و قطعه سازی، برق و الکترونیک، کانی 
های غیرفلزی، نساجی، صنایع غذایی، داروسازی و صنایع 
معدنی عنوان کرد. این فعال صنعتی با بیان این که حدود 
270 واحد تولیدی در این شهرستان فعالند، اظهارداشت: 
بین 9 تا 11 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند. توکل 
اعالم کرد: 20 واحد مستقر در منطقه فالورجان محصوالت 

خود را به کشورهایی مانند آمریکای جنوبی،چند کشور 
اروپایی و آفریقایی، آسیای میانه، خاور دور صادر می کنند.

توکل بیان کرد: برای اولین بار در کشور دفتر محیط زیست 
در شهرك صنعتی اشترجان با کمک شرکت شهرك ها و 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان افتتاح شد و توانست 
بسیاری از چالش های زیست محیطی واحدهای شهرك 
را حل و فصل کند. وی ادامه داد: این دفتر از طریق آموزش 
و اطالع رسانی، راهنمایی، مشاوره و پایش زیست محیطی 
و به سازی محیط وضعیت زیست محیط منطقه را بهبود 
بخشیده است. وی حذف و تعطیلی قسمت های آالینده، 
نصب سیستم غبارگیر، بازیافت پسماند، تعهد رفع آلودگی 
در مهلت مقرر و اتصال فاضالب به ش��بکه ش��هرك را از 
اقدامات این دفتر برای رفع مسائل زیست محیطی منطقه 
ذکر کرد. وی با بیان این که واحدهای منطقه تا سال 86 
با تکنولوژی روز دنیا نسبتا هماهنگ بودند، تصریح کرد: 
پس از اعمال تحریم ها متأسفانه صنعت نتوانست خود را با 
تکنولوژی روز دنیا تطبیق دهد که این مسأله آسیب های 

جدی برای صنایع را به همراه داشته است. 

 عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: 13 آبان گرچه در جمهوری اسالمی 
ایران به نام روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است اما 
همه کش��ورهایی که به نحوی تحت س��یطره استعمار و 
استکبار جهانی قرار داش��تند کم کم در حال پیوستن به 

این نهضت هستند.
عوض حیدرپور در گفتگو با مهر، اظهار داش��ت: پیش از 
پیروزی انقالب، آمریکایی ها بر ش��ئونات ایران س��یطره 
داشتند و امام خمینی )ره( عالوه بر آسیب هایی که از این 
رهگذر به اسالم وارد شده بود، دغدغه این سیطره و تسلط 
را داشتند. وی با اشاره به این که رژیم صهیونیستی را در 
شمار کشورهای جهان به حساب نمی آوریم، افزود: پس 
از پیروزی انقالب اس��المی ایران تمام کشورهای جهان 
این انقالب را به رس��میت ش��ناختند اما آمریکایی ها نه 
تنها برای برپایی این نظام پیام تبریکی ب��ه ایران ندادند 
بلکه بالفاصله پس از آن کارش��کنی های خ��ود بر علیه 
نظام ایران را آغاز کردند که تاکنون ادامه داشته است. وی 
ادامه داد: از جمله این کارشکنی ها فعالیت بر علیه نظام 
و جاسوسی تحت پوشش س��فارت آمریکا بود که توسط 
دانشجویان پیرو خط امام )ره( برمال شد و رسوایی دولت 
آمریکا را در پی داش��ت. وی ادامه داد: با توجه به اسناد به 
دست آمده از جاسوسی آمریکایی ها، امام خمینی )ره( به 
درستی نام النه جاسوس��ی را بر این سفارت نهادند و این 
حرکت دانش��جویان نیز مورد حمایت تمام اقش��ار ملت 

ایران قرار گرفت.

     قیام کشورهای جهان بر علیه استکبار
حیدرپور با بیان این که تظاهرات در روز 13 آبان نش��انه 
نفرت ایران از استکبار جهانی است، بیان داشت: به تدریج 
این رفتار ضد استکباری مورد توجه سایر کشور های جهان 
قرار گرفته است به گونه ای که در دیگر کشورهای جهان 
نیز جوانان بر علیه اس��تکبار به پا خاس��ته اند. وی اظهار 
داشت: آمریکایی ها بارها در ظاهر دست دوستی به طرف 
ایران دراز کرده اند اما اق��دام عملی برای کاهش تهاجم و 
دشمنی خود انجام نداده اند تا امس��ال که با لحن نسبتا 
مالیم تری تمایل خود را برای برقراری ارتباط با جمهوری 

اسالمی ایران اعالم کردند.
وی تصریح داشت: با توجه به فرمایش رهبر معظم که در 
زیر دست آمریکا مش��ت آهنین پنهان است این نگرانی 
درباره صداقت آمریکایی ها هنوز برای همه وجود دارد و 

الزم است آنها راستی خود را در عمل ثابت کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه آخری��ن رس��وایی آمریکای��ی ه��ا 
درب��اره تأسیس��ات جاسوس��ی و ش��نود گفتگوه��ای 
س��ران بس��یاری از کش��ورها اظه��ار داش��ت: دوری از 
هرگونه جاسوس��ی در ای��ران، برگردان��دن دارایی های 
بلوک��ه ای��ران، برداش��تن تحریم ه��ای بان��ک مرکزی 
 ای��ران و مب��ادالت ارزی، رف��ع مش��کالت کارخانه های

 خارج از ایران، رفع تحریم ها و م��وارد دیگر از مهم ترین 
اقداماتی اس��ت که دولت امریکا برای اطمینان بخشی به 
ایران می تواند انجام دهد تا ایران نیز در مناسبات خود با 

این کشور تجدید نظر کند.
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چهره روزيادداشت

نظر آيت اهلل مکارم شیرازی درباره 
قطع يارانه افراد پر درآمد

آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی در پاسخ به س��ؤالی حکم شرعی قطع 
یارانه افراد پر درآمد را اعالم کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، 
متن سؤال و پاسخ این مرجع تقلید به آن به شرح زیر است:

»سوال:
این روزها بحث قط��ع یارانه بعضی افراد در دولت باال گرفته اس��ت. 
س��ؤال من این اس��ت که قطع یارانه فرد در حالی که ایرانی است و 
از این آب و خاک س��همی دارد )چه غنی و چه فقیر( بدون رضایت 
شخص اشکالی ندارد؟ چون گفته می شود امام علی )ع( فقیر و غنی 
را به یک اندازه از بیت المال سهم می دادند؛ می خواستم حکم شرعی 

آن را بدانم؟
پاسخ:

واقعیت مطلب این است که یارانه ها به صورت فعلی قابل ادامه نیست 
یعنی نه ترقی حامل های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه 
به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع 
کنند و یا کسانی که نیازی ندارند، که بدون شک اولویت با دوم است. 
ما هم در زندگی خود اگر نتوانس��تیم تمام متوقع��ان را راضی کنیم 
اولویت ها را در نظر می گیریم، در ضمن اموالی که علی )علیه السالم( 
به طور مس��اوی تقس��یم می کردند اموال خاصی بود که ملک همه 
مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسالمی تعلق به نیازمندان 

دارد فقط باید به آنها داده شود.
 ولی اگر روزی برس��د که دولت به قدر کافی پول در اختیار داش��ت 

مانعی ندارد دیگران را هم بهره مند سازد.«

جانشین وزير دفاع معرفی شد
سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور 
حکمی امیر سرتیپ امیر حاتمی را به س��مت جانشین وزیر دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد.
در مراسم تودیع و معارفه جانشین وزیر دفاع که دیروز در محل ستاد 
وزارت دفاع برگزار شد، از خدمات سردار سرتیپ پاسدار مجید بکایی 

جانشین سابق وزیر دفاع قدردانی بعمل آمد.
گفتنی است امیر سرتیپ امیر حاتمی از فرماندهان ارتش جمهوری 
اسالمی ایران است که پیش از این در س��تادکل نیروهای مسلح در 
سمت جانشین معاونت ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح مشغول 

خدمت بوده است.

 مجوز نمايندگان به دولت
 برای پرداخت حقوق

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز ش��د که 
برای تأمین هزینه ه��ای حقوق و مزایای پرس��نل، محدودیت های 

جابه جایی اعتبارات را رعایت نکند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلس��ه علنی دیروز خود به 
بررس��ی الیحه اصالحیه قانون بودجه سال 92 کل کشور پرداختند 
که نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اسالمی 

پیشنهاد حذف تبصره 10 را ارایه کرد. 
پس از س��خنان موافقان و مخالفان این پیش��نهاد از مجموع 217 
نماینده حاضر، پیشنهاد حذف این تبصره با 50 رأی موافق، 76 رأی 

مخالف و 18 رأی ممتنع رأی نیاورد.

ايران ۱۰ ملوان هندی را آزاد کرد
 10 ملوان هندی که 5 ماه پیش به طور غیرقانونی وارد آب های ایران 

شده و بازداشت شده بودند آزاد شدند.
به گزارش پایگاه اینترنتی ایندین اکس��پرس، 10 ملوان هندی آزاد 
شده از بازداشت دولت ایران به محل زندگی خود در منطقه گوجرات 

رسیدند و به جمع خانواده هایشان بازگشتند.
کاپیتان علی امد مادیار، یکی از این ملوانان آزاد شده روز شنبه گفت: 
»ما از نخست وزیر، مانموهان سینگ برای تالش ها جهت آزادی مان 

تشکر می کنیم.«
آزادی این 10 ملوان پ��س از آن صورت گرفت ک��ه مقامات محلی 
گجرات از مانموهان سینگ نخست وزیر هند درخواست کردند که 
به آزادی این 10 ملوان که از 23 ماه می به اتهام ورود غیرقانونی به 

آب های ایران در این کشور در زندان بودند کمک کند.

توفیقی مشاور وزير علوم شد
سرپرست پیشین وزارت علوم، مش��اور وزیر جدید علوم شد.جعفر 
توفیقی گفت: از این پس با حکم رضا فرج��ی دانا وزیر جدید علوم، 

تحقیقات و فناوری در سمت مشاور فعالیت می کنم.
 وی ادامه داد: مش��اوره من به فرجی دانا در تم��ام امور وزارت علوم 
و دانشگاه ها خواهد بود. هفته گذش��ته رضا فرجی دانا با 159 رأی 

موافق به عنوان وزیر جدید علوم معرفی شد.

ادام�ه از صفح�ه يک- بلک��ه تجرب��ه ای در اختی��ار ملت 
قرار می گی��رد که مثل تجرب��ه تعلیق موقت غنی س��ازی در 
 س��ال های 82 و 83، ظرفیت فک��ری و تحلیلی م��ردم را باال 

خواهد برد. 
ایشان در تشریح بیشتر نتایج آن تجربه ملی افزودند: یک دهه 
قبل در مذاکرات با اروپایی ها، با نوعی عقب نش��ینی، تعلیقی 
را که در واقع تحمیل ش��ده بود پذیرفتیم اما بعد از دو س��ال 
تعلیق و تعطیلی بس��یاری از کارها، هم��ه فهمیدیم که حتی 
با این گونه کارها، مطلقا امیدی به همکاری طرف های غربی 
وجود نخواهد داشت.ایشان خاطرنشان کردند: اگر این کار  را 
نمی کردیم ممکن بود برخی مدعی شوند که اگر یک بار عقب 
 نشینی می کردید،  مش��کالت حل و پرونده هسته ای عادی
  می ش��د، اما با تجربه تعلی��ق موقت، هم��ه درک کردند که

 طرف های  ما دنبال اهداف دیگری هستند، لذا کار و پیشرفت 
را مجددا شروع کردیم. 

ایش��ان تفاوت وضع هس��ته ای امروز ایران با یک دهه قبل را 
تفاوت از زمین تا آسمان خواندند و ضمن اعالم حمایت جدی و 
محکم از مسئوالن مسائل جاری با امریکا افزودند: به مذاکرات 
جاری خوش بین نیس��تم چرا که معلوم نیست نتایجی را که 
ملت انتظار دارد به همراه بیاورد اما معتقدیم این تجربه ایرادی 
ندارد به شرط این که ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد 

می افتد. رهبر انقالب با انتقاد شدید از برخی عناصر »تبلیغات 
چِی س��اده لوح  یا مغ��رض« افزودند: بعضی با خ��ط گیری از 
رسانه های بیگانه در تالشند با گمراه کردن افکار عمومی، القا 
کنند که اگر در مسأله هسته ای تسلیم شویم، همه مشکالت 

اقتصادی و غیر اقتصادی حل می شود.
  ایش��ان در اثبات بطالن این ترفن��د تبلیغاتی، ب��ه توطئه  و

  طرح های ض��د ایران��ی امریکا قب��ل از مطرح ش��دن بحث 
  هسته ای ایران اس��تناد کردند و از همه ملت به ویژه جوانان 
دانشجو خواستند که در این زمینه تفکر و تأمل کنند. ایشان با 
طرح چند سؤال افزودند: آیا اول انقالب که امریکا تحریم های 
ایران را برقرار کرد و آن را ادامه داد مس��أله هسته ای در میان 
بود؟ آیا هنگام هدف قرار دادن هواپیمای مس��افربری ایران و 
قتل عام 290 سرنش��ین آن، بهانه ای به نام مسأله هسته ای 
 وجود داش��ت؟ آیا در س��ال های اول انقالب که امریکایی ها

 طرح کودتای پایگاه شهید نوژه را اجرا کردند موضوع هسته ای 
مطرح بود؟ آیا حمایت های تسلیحاتی و سیاسی امریکا از ضد 
انقالب پس از پیروزی انقالب به علت فعالیت های هس��ته ای 
ایران بود؟ایشان در همین زمینه تحرک دیپلماسی را هم بسیار 
الزم خواندند و افزودند: تکیه بر توانایی های درونی به معنای 
نفی دیپلماسی نیست، باید توجه داشت تحرک دیپلماسی تنها 
 بخشی از کار اس��ت و محور اصلی، اتکا به توانایی داخلی است 

می تواند پای میز مذاک��ره نیز اعتبار و اقتدار بیاورد. ایش��ان 
بار دیگر با حمای��ت از اقدامات و تالش ه��ای دولت محترم و 
مسئوالن، در عرصه دیپلماسی و مذاکرات، خاطرنشان کردند: 
این اقدام، یک تجربه و احتماال یک کار مفید است. اگر نتیجه 

گرفته ش��ود چه بهتر اما 
اگ��ر نتیجه گرفته نش��د، 
معنایش ای��ن خواهد بود 
که برای حل مش��کالت، 
کشور باید روی پای خود  

بایستد. 
رهبر انقالب اس��المی در 
عین ح��ال گفتند: توصیه 
قبلی خود را یک بار دیگر 
تک��رار م��ی کن��م؛ نباید 
ب��ه دش��منی ک��ه لبخند 
می زند، اعتماد کرد. ایشان 
خاطرنشان کردند: توصیه 
من ب��ه مس��ئولین عرصه 
دیپلماس��ی و مذاکره این 
اس��ت که مراقب باش��ید، 
ن��ه  لبخن��د فری��ب گرا
دش��من، ش��ما را دچ��ار 
اشتباه و خطا نکند. ایشان 
با اشاره به سخنان یکی از 

سیاستمداران امریکایی که خواستار بمباران اتمی ایران شده 
بود، خاطرنشان کردند: اگر امریکایی ها راست می گویند که در 
مذاکرات جدی هستند، باید به دهان این افراد یاوه گو بزنند و 

دهان آنها را خرد کنند.
ایش��ان افزودند: دولتی که دارای این توهم است که نسبت به 
مسائل جهان و مس��ائل هسته ای، مس��ئولیت دارد، غلط می 
کند، که کشور دیگری را تهدید هسته ای کند. ایشان افزودند: 
امروز، امریکایی ها به دلیل تس��لط س��رمایه داران قدرتمند 
و کمپانی های صهیونیس��تی ب��ر دولت و کنگره، بیش��ترین 
رودربایس��تی را با محافل و رژیم منحط صهیونیس��تی دارند 
و بیچاره ها   مجبورند مالحظه آنه��ا را بکنند اما ما که مجبور 
نیس��تیم مالحظه آنها را داشته باش��یم.رهبر انقالب اسالمی 
گفتند: ما از روز اول گفتیم، اکنون هم می گوییم و در آینده نیز 
خواهیم گفت که ما رژیم صهیونیستی را یک رژیم نامشروع و 

حرام زاده می دانیم.

رهبر معظم انقالب در ديدار دانش آموزان و دانشجويان

تحقیر امپراطوری زور در جهان هیچ کس حق ندارد مذاکره کنندگان را سازشگر بداند 
در جریان اش��غال س��فارت آمریکا،72 آمریکایی به عنوان 
گروگان بدست دانشجویان افتادند. سه تن از دیپلمات های 
آمریکایی آن روز برای مذاکره با وزیر خارجه به وزارت امور 
خارجه رفته بودند. پس از تس��خیر س��فارت، دانش��جویان 
که خود را دانشجویان مس��لمان پیرو خط امام می نامیدند، 
با صدرو بیانیه هایی به تش��ریح عل��ل، انگیزه ها و چگونگی 
انجام این اقدام انقالبی پرداختند. در یکی از اولین بیانیه ها 
آمده است: »ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از موضع 
قاطعانه امام در مقابل آمریکای جنایتکار به منظور اعتراض به 
دسیسه های امپریالیستی و صهیونیستی، سفارت جاسوسی 
آمریکا در تهران را به تصرف درآوردیم تا اعتراض خود را به 
گوش جهانیان برسانیم.« برای این اقدام انگیزه های متفاوتی 
ذکر می گردد: اعتراض نسبت به پذیرش شاه از سوی دولت 
آمریکا، اعتراض به عملکرد دولت موقت، که کم کم به سمتی 
گرایش پیدا می کرد که دوباره دس��ت آمریکا را در ایران باز 
کند، شناسایی جاسوسان آمریکایی و عوامل داخلی آن ها، 
پایان دادن به توطئه گری و س��لطه جویی های آمریکاییان 
در ایران، نشان دادن ضربه شستی به ایاالت متحده به تالفی 
طراحی و اجرای کودتای 28 م��رداد 32، اعتراض به آمریکا 
به علت ایجاد فشار تبلیغاتی موس��وم و انحصاری و کمک و 
حمایت از افراد ضد انقالب و فراری علیه انقالب اس��المی. 
گرچه خواسته های دانشجویان از ابتدا تازمانی که این موضوع 
به حل و فصل انجامید، تغییرات زیادی را نشان می دهد؛ اما 
اصلی ترین خواسته آنها که رسما و با صراحت تمام همواره 
ثابت ماند، عبارت بود از »عدم دخالت ایاالت متحده در امور 
داخلی ایران« . این حادثه بزرگ پیامدهای گوناگونی را در 
پی داش��ت که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: 
پایان یافتن رابطه اس��تعماری ایران و آمریکا، روشن شدن 
ماهیت ننگین ایاالت متحده که پشت صورتک حقوق بشر 
و آزادی مخفی شده بود، جلوگیری از ایجاد بحران و آشوب 
با تسخیر مرکز بحران آفرینی آمریکا، از بین رفتن گروه های 
مارکسیس��تی، گروه هایی که تا پی��ش از آن خ��ود را تنها 
سردمدار مبارزه با امپریالیسم آمریکا می دانستند، بازگشت 
مردم به صحنه که با توطئه های  دولت موقت خانه نشین شده 
بودند، شکست هیمنه و اس��طوره جهانی آمریکا و باالخره 
شکس��ت کارتر در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در 

سال 1980.
کارتر با تسخیر النه جاسوسی تمامی وجهه و نفوذ خود را از 
دست داد به طوری که حتی نتوانست در مقابل حمله نظامی 
شوروی به افغانستان موضع مناس��بی اتخاذ کند و کم کم 

موجبات افول حکومت خود و حزبش را فراهم کرد.

اخبار کوتاه

تاريخ

 اسرائیل
 از تدبیر ايران عصبانی است

حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری 

در مس��ائل هس��ته ای، رییس جمهور عاقالنه و با تدبیر عمل می کند و 
به همین دلیل اسرائیل و بعضی کش��ورها از این درایت و تدبیر عصبانی 

هستند.
اس��رائیل نمی خواهد ایران به حق مس��لم خود در مس��أله هس��ته ای 
برس��د و به همین دلیل درایت رییس جمهور ما آن ها را عصبانی کرده، 
 روحانی نعمتی اس��ت که در این انتخابات نصیب ما ش��د. بعد از سال ها

یک ریی��س جمه��ور روحانی 
مدیریت کش��ور را در دس��ت 
گرفت و همه مردم از این اتفاق 
خوش��حال هستند،ش��یعه و 
سنی، مسیحی و زرتشتی، عرب 
و بلوچ و فارس همه ایس��تادند. 
در 8 سال جنگ همه دنیا به ما 
حمله کردند اما یک وجب خاک 

را ندادیم.
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سیاست خارجی دولت یازدهم تحت حمایت رهبری است

یک عضو ش��ورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسین دانش��گاه ها گفت: مذاکرات هسته یی با هماهنگی 
کامل با مس��ووالن بلندپایه نظام انجام می گیرد، بنابراین مقام معظم رهب��ری نیز از تیم مذاکره کننده 

حمایت می کند.

اعالم برنامه ديدار 
روحانی با اردوغان

اعالم زمان ارايه اليحه 
بودجه 93 به مجلس

براساس گزارش ها رییس جمهوری ایران ماه دسامبر به آنکارا سفر می کند 
و نخست وزیر ترکیه نیز ماه ژانویه سال بعد به تهران می آید.صفحه توئیتر 
رجب طیب اردوغان اعالم کرد که روحانی در ماه دسامبر 2013 به ترکیه 
سفر خواهد کرد و اردوغان نخست وزیر این کشور نیز در ماه ژانویه 2014 
به تهران سفر می کند.صفحه توئیتر منسوب به رییس جمهور ایران نیز به 

این موضوع اشاره کرده است.
ظریف، وزیر امور خارجه ایران که هفته گذشته در رأس هیأتی بلند پایه به 

ترکیه سفر کرده بود، با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد.
این مقام ایرانی عالوه بر دیدار و گفتگوی طوالنی با داود اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه با عبداهلل گل، رییس جمهور و رجب طیب اردوغان، نخس��ت وزیر 

ترکیه دیدار کرد.

نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از همراهی دولت 
برای بررسی خارج از نوبت الیحه اصالح قانون بودجه سال جاری از نمایندگان 

تشکر کرد.
نوبخت گفت: با توجه به عملکرد پنج و شش دوازدهم قانون بودجه که نشانگر 
عدم تحقق منابع بودجه سال جاری اس��ت، برای ایجاد انضباط مالی، الیحه 
اصالحی را تقدیم مجلس کردی��م. وی افزود: دو نکته برای م��ا مهم بود؛ اول 
مکانیزم تخصیص بود که در بخش عمرانی نظر دولت تأمین نشد ولی در بخش 
جاری تأمین شد و دوم، افزایش شش درصدی یک منبع درآمدی برای اتمام 

پروژه های نیمه کاره بود که باز مجلس با این درخواست دولت موافقت نکرد.
وی آذر ماه را زمان ارایه الیحه بودجه 93 به مجلس اعالم کرد و افزود: ماه آینده 

الیحه بودجه سال 93 را به مجلس می آوریم. 

بعد از اعالم رس��می حکم متهمان اصلی فس��اد س��ه هزار 
میلیاردی و تأیید آن توس��ط دیوان عالی کش��ور،  نامی از 
چند نماینده مجلس که گفته می ش��د در این پرونده نقش  
و دست داشته اند برده نشد، ولی پرونده این افراد همچنان 
در دادستانی تهران مفتوح بود. این پرونده ها موجب شد تا 
برخی شایعات مبنی بر این که قرار نیست به این پرونده ها 
رسیدگی شود مطرح شود، اما قاضی افتخاری اعالم کرد: سه 
نماینده مجلس در ماجرای فساد س��ه هزار میلیارد تومانی 

دست داشته اند و برای آنها کیفرخواست صادر شده است.
 در این میان دو نماینده مجلس )بهرام بیراوند و جواد کریمی 
قدوسی( سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری وقت را به 
مجلس فراخواندند و از او س��ؤال کردند: آیا این نمایندگان 
در پرونده مذکور نقش داشته اند؟ اگر نقش داشته اند آیا به 
اتهامات آنها رسیدگی شده است و اگر نقش نداشته اند چرا 
در این زمینه اطالع رسانی نمی شود؟ بعد از سؤال از وزیر دیگر 
خبری از مجلس و کمیسیون قضایی نشد. در همین رابطه 
بیراوند نماینده سؤال کننده از وزیردادگستری در گفتگو با 
مهر گفت: قطعا در مورد رد پای برخی مدیران و نمایندگان 
مجلس در پرونده فساد بزرگ بانکی و آخرین وضعیت این 
افراد سؤال خواهد شد و تا رسیدن به نتیجه نهایی پرونده را 

پیگیری خواهیم کرد.

حسن دانایی فر، سفیر جمهوری اس��المی ایران در عراق 
از سفر نوری مالکی ، نخست وزیر عراق به ایران خبر داد.

وی با اشاره به این که این سفر اواخر آبان ماه صورت خواهد 
گرفت، تصریح ک��رد: مالکی به دع��وت روحانی، به تهران 
سفر می کند.دانایی فر اظهار داشت: این سفر در راستای 
روابط دو طرف ، همکاری های منطقه ای و مسائل سیاسی 
و منطقه ای صورت می گیرد. سفیر ایران در عراق درباره 
ایام محرم و سفر زائرین ایرانی به عراق گفت: توصیه اصلی 
من این است که مردم تا جایی که می توانند با کاروان های 
مشخص مسافرت کنند و به س��فر خود را با هماهنگی با 
سازمان حج و زیارت انجام دهند.وی از زائران خواست که 
از سفرهای انفرادی خودداری کنند و اظهار داشت: برخی 
در این ایام دل به دریا می زنند و از مجاری غیرقانونی وارد 
 عراق می ش��وند که مش��کالت زیادی را برای خود ایجاد 
می کنند. هر ورود غیر قانونی به عراق 2 تا 6 سال زندانی 
دارد. دانایی فر خاطرنش��ان ک��رد: انتظار داری��م مردم با 
کاروان های شناخته ش��ده و هماهنگی حج و زیارت وارد 
عراق شوند و انشاءاهلل مسئولین عراق نیز اقدامات الزم را 
برای امنیت زائری��ن فراهم می کنن��د. امیدواریم اتفاقی 
نیافتد اما ب��ه هر حال عراق اس��ت و باید ای��ن واقعیت را 

پذیرفت و مراقبت های الزم را صورت داد.

به گزارش ب��ی بی س��ی، روزنامه ه��ای  نیویورک تایمز و 
گاردین  در بخشی از گزارش های مفصل خود درباره تازه  
افشا شده های سازمان ان.اس.ای، به این پروژه جاسوسی 

پیشرفته اشاره کرده اند.
بر اس��اس این گزارش ها، در بهار س��ال 88 و هنگامی که 
خبر سفر آیت اهلل خامنه ای به اس��تان کردستان در غرب 
ایران علنی می شود، سازمان امنیت ملی آمریکا به سرعت 
یک پروژه جاسوس��ی هوایی و ماهواره ای ب��ا نام ِدِردنوت 

)Dreadnought( را به اجرا می گذارد.
در این مأموری��ت فوق پیش��رفته س��ازمان اِن.اس.اِی با 
همکاری سازمان اطالعات جفرافیایی و نقشه آمریکا )اِن.

جی.اِی( که بخشی از نهاد دفاعی آمریکا محسوب می شود 
و مرک��ز ارتباطات رس��می بریتانیا )آژانس ش��نود دولت 
بریتانیا(، برنامه ای را ترتیب می دهد تا عالوه بر رصد  سفر 
رهبر معظم ای��ران، به مکالمات راداری و س��خنرانی های 
آیت اهلل خامنه ای ه��م از طریق ماهواره های جاسوس��ی 
خود دسترس��ی پیدا کند. ای��ران هنوز واکنش��ی به این 
گزارش ها نشان نداده است، اما سازمان ان.اس.ای آمریکا 
در هفته های اخیر زیر موج جدی��دی از انتقادات به علت 
افشای جاسوسی از رهبران کش��ورهای دوست و نزدیک 

آمریکا و شهروندان چند کشور اروپایی قرار گرفته است.

عراقچی مذاکره کننده ارش��د ایران ب��ا 1+5 در واکنش به 
اظهارات مذاکره کننده آمریکا در گروه 1+5 مبنی بر این که 
»هنوز هیچ پیشنهادی به ایران برای لغو تحریم ها داده نشده 
است « تأکید کرد: هرگونه راه حلی که متضمن لغو تحریم ها 

نباشد، مورد پذیرش ما نیست.
معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده ایران با 1+5 در 
پاسخ به این پرس��ش آیا مذاکرات کارشناسی میان ایران و 
1+5 در وین که 8 و 9 آبان برگزار شد به ویژه درباره تحریم ها 
مثبت بوده است؟ خاطرنشان کرد: در طول مذاکرات انجام 
شده در ژنو و مذاکرات کارشناسی میان ایران و 1+5 در وین 
صرفا قابلیت ها و امکانات هر طرف در جریان مذاکرات بحث 

و بررسی شد .
 وی تأکید کرد، هنوز هیچ توافقی درباره این موضوعات بین 

دو طرف حاصل نشده است.
ایران در مذاکرات مهرماه در ژنو پیش��نهاد جدیدی رو روی 
میز گذاشت که با استقبال 1+5 مواجه ش��د، اما اعالم نظر 
درباره این پیشنهاد به برگزاری نشس��ت کارشناسی میان 
کارشناسان امور هس��ته یی و تحریم ها از س��وی دو طرف 

منوط شد. 
در همین راستا 8 و 9 آبان هیأت های کارشناسی دو طرف در 

وین با یکدیگر مذاکره کردند.

امور خارجه بین المللمجلس انرژی هسته ای

هشداربه ورودغیرقانونی 
ايرانی ها به عراق

بررسی نقش سه نماينده 
در پرونده فساد

ادعای جاسوسی آمريکا از 
ايران

 واکنش عراقچی
 به اظهارات جديد شرمن
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يک دهه قبل در 
مذاکرات با اروپايی 

ها، با نوعی عقب 
نشینی، تعلیقی را که 
در واقع تحمیل شده 
بود پذيرفتیم اما بعد 

از دو سال تعلیق و 
تعطیلی بسیاری از 

کارها، همه فهمیديم 
که حتی با اين گونه 

کارها، مطلقا امیدی 
به همکاری طرف های 

غربی وجود نخواهد 
داشت
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ساخت بزرگ ترين مرکز» ام اس« 
ايران در اصفهان متوقف شد

پروژه ساخت بزرگ ترین مرکز جامع درمانی، آموزشی و تحقیقاتی بیماری 
»ام اس«  ایران پس از سه سال به سبب بروز تنگناهای مالی در شهر اصفهان 
متوقف شده است. ساختمان یاد شده از سوی انجمن غیر دولتی» ام اس« 
اصفهان و بدون دریافت اعتبار از نهادهای دولتی در دست ساخت است. 
رییس انجمن »ام اس«  اصفهان گفت: تا کنون بین 40 تا 50 میلیارد ریال 

برای ساخت این مرکز هزینه شده است.

همايش استانی شیرخوارگان 
حسینی  در فالورجان

مدیر امامزاده سید محمد شهرستان فالورجان گفت: پنجمین همایش 
استانی شیرخوارگان حسینی در شهرس��تان فالورجان برگزار می شود.

جعفر آقایی داشت: امسال همایش استانی شیرخوارگان حسینی با حضور 
بیش از هشت هزار نوزاد زیر دو سال برگزار می شود که این مراسم با ویژه 
برنامه هایی برای نوزادان و والدین همراه خواه��د بود و در محل امامزاده 
سید محمد شهر قهدریجان برگزار می ش��ود. آقایی در پایان یادآور شد: 
پنجمین همایش استانی شیرخوارگان حسینی با حضور میهمانان استانی 
و کش��وری، روز جمعه 17 آبان ماه از س��اعت 8:30 تا 11 صبح در محل 

امامزاده برگزار می شود.

 احداث کمربندي شمالي-جنوبي
 در منطقه ۱۵

شهردار منطقه 15 اصفهان اظهار داشت:  احداث کمربندي شمالي-جنوبي 
در منطقه 15 از طرح هاي اساسي سال آینده شهرداري این منطقه است.

اصغرکشاورز با بیان این مطلب گفت: به منظور ساماندهي ترافیك خیابان 
جي احداث کمربندي شمالي-جنوبي در دس��تور کار شهرداري منطقه 
15 قرار دارد. وي افزود: آزادس��ازي و اجراي این کمربندي در سال آینده 

آغاز مي شود . 

 صنعت بارور کردن ابرها 
را بومي سازي نمايیم

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با اش��اره به خشكي زاینده رود عنوان 
کرد: به جاي پرداخت هزینه هاي ساالنه، قسمتي از این هزینه ها را صرف 
مطالعات علمي و تحقیقاتي نموده و وضعیت بارور نمودن ابرها را به استان 
وارد و بومي سازي نماییم. رسول جهانگیري اشاره به خشكسالي هاي اخیر 
بیان داشت: استان اصفهان از لحاظ موقعیت جغرافیایي در منطقه گرم و 
خشك و بیاباني واقع شده است و هرچه قدر پیش برویم با گرم شدن کره 
زمین این موضوع تش��دید شده و ش��رایط از وضعیت فعلي نیز سخت تر 
خواهد شد و رشد جمعیت شهرنشیني و صنایع، افزایش تصاعدي مصرف 

آب را به دنبال خواهد داشت. 

وقف يک زمین 3۵0 میلیون تومانی 
در شهر چمگردان

سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان لنجان گفت: زمینی به 
350 میلیون تومان در شهر چمگردان از توابع شهرستان لنجان وقف شد. 
محمدرضا ترحمی در مورد سنت حس��نه وقف اظهارداشت: وقف، سّنت 
حسنه ای است که از دیرباز به اشكال گوناگون در تاریخ بشر وجود داشته و 
اسالم نیز آن را در مسیری روشن، منطقی و هدف دار، مترقی و دقیق مورد 

استفاده قرار داده است.

بودجه شهرداری شاهین شهر 
عملیاتی می شود

شهردار شاهین شهر با بیان این که بودجه شهرداری شاهین شهر عملیاتی 
می شود، گفت: تنظیم بودجه براساس روش های سنتی سبب کاهش سرعت 
انجام پروژه ها می شود و  ره گیری عملیات مالی را با مشكل مواجه می کند. 
علی اصغر ذاکری هرندی با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان شاهین شهری 
اظهارداشت: هرگونه اشغال پیاده رو و استفاده غیر مجاز از آن با هدف کسب  و 

کار ممنوع است و به عنوان تجاوز به حقوق عمومی تلقی می شود.

بهره برداری از نمايشگاه 
تاکسیدرمی ناژوان تا پايان امسال

مدیر طرح س��اماندهی ناژوان گفت: نمایش��گاه تاکس��یدرمی ناژوان در 
مرحله نازک کاری است و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. ساکتی 
اظهارداشت: این  نمایشگاه به منظور حفظ و به نمایش گذاشتن گونه هایی 

بوده که بر اثر بیماری یا کهولت سن در باغ پرندگان ناژوان تلف شده اند.

 ۱3 آبان
 روز تجلی دانش آموزان

روز سیزده آبان، روز شگفتی اس��ت! روزی که حوادث 
بزرگ و سرنوشت ساز این ملت را در پیشانی خود حك 
کرده اس��ت. چه عجیب که ردپایی ثاب��ت در تمام این 

حوادث به چشم می خورد.
ردپای اس��تكبار جهانی در تبعید امام در س��ال 42، در 
کشتار دانش آموزان و دانشجویان در سال 57 و در نهایت 
مهر بطالنی که دانش��جویان خط امام با تسخیر سفارت 
آمریكا بر دخالت و دست اندازی های استكبار جهانی در 

میهن اسالمی مان زدند.
دانش آموزان��ی که هن��گام تبعی��د امام در س��ال 42 
خردساالنی بیش نبودند 15 س��ال بعد غیور مردانی در 

این خاک شدند که بر ظلم و بیداد شوریدند. 
آنان درس را نه در پش��ت نیمكت های چوبی کالس و 
بر تخته س��یاه آن که بر صفحه س��پید پیشانی مردمان 

زجرکشیده در کوچه و بازار آموختند.
آنان خود را مج��زا از جریان انقالب  نمی دانس��تند آن 
روزها همه از پیر و جوان، زن ومرد و کودک در اعتصاب 

و راهپیمایی شرکت می کردند. 
در آن روزها حتی گفتگوهای کودکان خردسال نه بر سر 

بازی ها و بازیچه ها که از ظلم شاه و راهپیمایی ها بود.
 دانش آموزان چنان س��همی در این جریان داشتند که 
اگر صفحه ایی از اوراق خونین انقالب ب��ه نام آنان رقم 
نمی خورد، بر زحمات، رش��ادت ها و ت��الش های آنان 
جفا شده بود، آن روزها دانش آموزان، اعالمیه های امام 
را رونویس��ی و پخش می کردند، شب ها خطر حكومت 
نظامی را نادیده م��ی گرفتند و با خط ه��ای ابتدایی و 
ناپخته خ��ود  دیوارهای ش��هر را به ش��عارهای انقالبی 

مزین می کردند.
    ۱3 آب�ان خاط�ره انگیزتري�ن روز در تاريخ 

انقالب اسالمی است
 مربیان، معلمان و اساتید حوزه و دانشگاه نقشی اساسی 

در تبیین ارزش ها و اهداف گرامیداشت این روز دارند.
دانش آموزان حماسه سازان اصلی روز 13 آبان هستند و 
بایستی این حماسه سازی در نسل های متمادی علمی 

کشور تداوم یابد.
13آبان یاداور جانفشانی هاست و دانش آموزان و اقشار 
مختلف مردم بای��د در چنین روزی با حض��ور هرچه با 
شكوه تر در راهپیمایی های خودجوش، ثابت کنند که 

پای اهداف و آرمان های انقالب ایستاده اند.
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گشتی در اخبار
برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه با حضور روحانی

مدیرکل دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با اشاره به پایان مهلت ثبت نام در فراخوان 
دانشجویان نمونه کشوری سال 92 از ثبت نام بیش از 5000 نفر در این فراخوان خبر داد.

دکتر یوسفی  بیان  کرد:5051 نفر در این فراخوان ثبت نام کرده اند.

3

سیل بي رویه مهاجرت در اصفهان باعث 
گروه 
ش��ده تا اصفهان براي ج��ا دادن این شهری 

جمعی��ت میلیون��ي ه��ر روز از نظ��ر 
ارتفاع،تراکم و مساحت بزرگ تر شود.

الحاق خوراسگان،تأسیس شهرک هاي اقماري مثل بهارستان، 
سپاهان شهر هم نتوانس��ته بازار ساخت و س��ازها را در شهر 
اصفهان  از رونق بیندازد. شهردار اصفهان در نشست مطبوعاتي 
خود از اصفهان به عنوان یكي از سه شهر ي که با مشكل حاشیه 

نشیني دست و پنجه نرم مي کند یاد کرد. 
 سقاییان نژاد  مش��كالتي همچون افزایش جمعیت مهاجران 
به اصفهان و حاشیه نشیني را از مش��كالت شهرهاي در حال 

گذار عنوان کرد. 
خبرنگار زاینده رود نیز در همین راستا با معاونت  شهرسازي 
ومعماري ش��هرداري اصفهان  گفتگو کرد. مسعود نریمانی از 
افزایش صدور 35 درصدي  پروانه هاي س��اختماني در شش 
ماهه ابتداي سال جاري نس��بت به مدت زمان مشابه در سال 
گذشته  خبر مي دهد. وي افزود: در ش��ش ماهه سال جاری 
چهار هزار و 759 فقره پروانه ساختمانی به متراژ سه میلیون و 
349 هزار و 259 متر مربع در معاونت شهرسازی اصفهان صادر 
شده اس��ت. معاون شهرسازی و معماری ش��هرداری اصفهان 
افزود: در شش ماهه اول سال  91 سه هزار و 759 فقره پروانه 

با مس��احت زیر بنای دو میلیون و 480 هزار و 940 متر مربع 
صادر شده بود. نریمانی اظهارداشت: شهرداری مناطق هشت و 
چهار بیشترین آمار صدور پروانه های ساختمانی و شهرداری 
منطقه 11 کمترین میزان پروانه های صادر ش��ده را به خود 
اختصاص داده است. معاون شهرداري اصفهان الگوي توسعه 
 شهري را به سه دسته کلي پیوسته، ناپیوسته و درون زا تقسیم

 مي کند.
وي در توضی��ح الگوي توس��عه ش��هري  پیوس��ته گفت: در 
الگوي توس��عه پیوسته شهري پیكیره ش��هر پیوسته از لحاظ 
فیزیكي  توس��عه مي یاب��د. وي الح��اق برخي از ش��هرهاي 
کوچك به کالن ش��هرها را نمونه اي از این  نوع الگو برشمرد. 
نریماني ادامه داد:در الگوی توس��عه ناپیوس��ته، از ازتوس��عه 
فیزیكي ش��هر جلوگیري ودر ع��وض براي س��ر ریز جمعیت 
 ش��هرک هاي اقماري پیرامون ش��هرهاي ب��زرگ پیش بیني

 مي شود.
 وي تصری��ح کرد:الگ��وی درون زا مبتن��ي ب��ر اس��تفاده از

 ظرفی��ت هاي دروني هر ش��هر مانند به س��ازي و بازس��ازي 
بافت فرس��وده و افزایش تراکم اس��ت.وي بیان کرد مي توان 
به ص��ورت ترکیبي از هر س��ه الگوي ارایه ش��ده در ش��هرها 
اس��تفاده کرد گفت:  به صورت سنتی اکثر ش��هرهای ما و از 
جمله ش��هرهای اصفهان از الگوی توس��عه پیوس��ته تبعیت 

 می کنند هر چن��د الگوهاي دیگ��ر نیز کم و بیش اس��تفاده 
مي شود. معاون شهردار اصفهان خاطر نشان کرد: درکالن شهر 
اصفهان ارتفاع وتراکم با توجه به تاریخي بودن ش��هر  کنترل 

شده  باقي مانده است.
وي متوسط ارتفاع در ش��هر اصفهان را خارج از بافت تاریخي 
چهار طبقه عنوان  کرد وافزود : بیشتر بلند مرتبه سازي ها در 
حاشیه شهر اصفهان  انجام مي ش��ود. نریماني گفت: محدود 
بودن محدوده ش��هرها و تمرکز زیاد جمعیت در یك منطقه 
محدود و پاس��خگویي به نیازهاي ساخت وساز آن ها تراکم  و 
ارتفاع را اجتناب ناپذیر مي کند.  معاون شهرسازي ومعماري 
شهرداري اصفهان  خاطر نش��ان کرد: تراکم که ازحاصلضرب 
ضریب اش��غال در ارتفاع حاصل مي شود في نفسه بد یا خوب 

نیست. 
وي ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه  تراکم بای��د در چهارچ��وب طرح 
تفصیلی و مق��ررات قانونی صادر ش��ود گفت: در ش��هرداری 
اصفهان بی رویه وغیر مجاز تراکم داده نش��ده اس��ت. معاون 
شهرداري اصفهان خاطر نش��ان کرد: ارتفاع شهر اصفهان به 
 نسبت سایر کالن شهرها مانند تهران، مش��هد و تبریز کم تر 

است.
نریمان��ي ای��ن موض��وع را ناش��ي از تاریخ��ی ب��ودن ش��هر 
اصفهان و حاکم ب��ودن انضباط ضوابط شهرس��ازی در حوزه 
 شهرسازی دانس��ت. وي تراکم باالی جمعیت و ارتفاع یكی از 
ش��اخصه های ش��هر های بزرگ دانس��ت و گف��ت: جمعیت 
باال و مهاجرت به ش��هرهاي بزرگ مش��كالت ف��راروي تمام 
کالن ش��هرهاي دنیاس��ت. وي مدیری��ت تراک��م جمعیت و 
س��اختمانی در چهارچوب قوانی��ن طرح تفصیل��ي و قوانین 
مراجع ذي صالح  راتنها راه درست در شرایط موجود دانست. 
نریماني خاطر نش��ان کرد: فرآیند توسعه ش��هری که در دل 
خودش تراکم جمعیتی وساختمانی دارد،اگر درست هدایت 
 و کنترل ش��ود مي ت��وان امیدوار به توس��عه پایدار ش��هري

 بود.
وي در پاس��خ به این که آیا موافق الحاقات ش��هرهاي اطراف 
اصفهان به اصفهان هس��تید ی��ا خیر گفت: الحاق ش��هرها به 
خودي خود خوب یا بد نیست و اگر الحاقات در یك چهارچوب 
هدفمند و برنامه ریزی ش��ده انجام شود بس��یار مفید خواهد 
ب��ود. وي یكي از ویژگي ه��اي مثبت الح��اق را کاهش تراکم 
س��اختماني در کالن ش��هرها عنوان کرد. وي در ادامه خاطر 
 نشان کرد: اما قرار نیست تمام شهرهایي که در همسایگي یك

شهر قرار دارند به کالن ش��هرها الحاق ش��وند. وي ادامه داار 
بودن الحاقات را به یك دومینوي ش��هري تشبیه کرد و گفت: 
در برخي از مواقع نیاز به الحاق فیزیكي یك ش��هر نبوده و مي 
توان با مدیریت هماهنگ  مشكالت را مرتفع کرد. نریماني با 
اشاره به جاي خالي  اسناد توسعه منطقه اي  در مباحث شهري 
گفت: در اسناد توسعه شهری  و اسناد توسعه منطقه اي شهر 

و پیرامونش با هم دیده  مي شوند.

در گفت و گوی اختصاصی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری عنوان شد

 اصفهان تا كجا قرار است بزرگ شود

No. 1169 |  November   4  ,2013  |  8 PagesSMS

 ساعت کار ادارات و مشاغل استان  
مشخص شد 

حجت االسالم ارزانی

دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه دو اصل سخنرانی در ايام محرم و صفر

استاندار و رییس ش��ورای برنامه ریزی استان 
اصفهان س��اعت کار جدید ادارات و مش��اغل 
مختلف این استان را اعالم کرد.  به گزارش ایرنا، 
در اطالعیه ای که روز ش��نبه نس��خه ای از آن 
دراختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: در نشست 
شورای برنامه ریزی و توس��عه استان اصفهان 
مورخ 27 مهر سال جاری مصوبه هیات وزیران 
درباره س��اعات آغاز ب��ه کار ادارات و مش��اغل 
مختلف مطرح و به استناد بند سوم مصوبه یاد 
شده س��اعت کار جدید ادارات استان اصفهان 
تعیین  شد.براساس این اطالعیه، ساعات آغاز به کار واحدهای نظامی از شش و 30 دقیقه 
تا هفت صب��ح، واحدهای صنعتی هفت صب��ح، مدارس هفت و15 دقیق��ه تا هفت و 45 
دقیقه،بانك ها هفت و 30 دقیقه، مراکز آموزش عالی و پژوهش��ی و بخش های آموزشی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعم از دانشگاه ها و بیمارستان ها هشت صبح، 
دستگاه های اجرایی هفت صبح و اصناف و بازاریان 9 و 30 دقیقه صبح اعالم شد.بر اساس 
این مصوبه رعایت 44 ساعت کار هفتگی در شش روز کاری دردستگاه های اجرایی الزامی  
است. ساعات کار دستگاه های اجرایی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت تا 14 

و 30 دقیقه و روزهای پنجشنبه هفت صبح تا 13 و 30 دقیقه اعالم  شد.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: با 
توجه به وجود چند دستگی که امروزه در سطح جامعه 
شاهد هس��تیم دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه دو 
اصل اساس��ی اس��ت که باید واعظین و روحانیون در 
ماه محرم و صفر به هنگام سخنرانی توجه ویژه به آن 

داشته باشند.
حجت االس��الم حبیب رضا ارزان��ی در گفتگو با مهر، 

اظهار داش��ت: مبلغ��ان الزم 
است در راس��تای فرمایشات 
رهب��ر معظ��م انق��الب گام 
بردارن��د و جلوت��ر از ایش��ان 
ی��ا عقب ت��ر از رهب��ری گام 

نگذارند.
وی ادام��ه داد: بیان مس��ائل 
سیاس��ی و پرداخت��ن ب��ه 
فرمایش��ات رهبری در عرصه 
اقتصادی و سیاس��ی یكی از 
محورتری��ن نكاتی اس��ت که 
الزم اس��ت واعظین و مبلغان 
حوزه به هنگام س��خنوری و 

ایراد خطابه در این ماه ها به آن توجه کنند.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان افزود: 
به مناس��بت فرا رس��یدن ماه عزاداری از س��وی این 
دفت��ر مبلغانی به ص��ورت داوطل��ب به روس��تاها و 
شهرستان های سطح کشور اعزام و به تشریح مسائل 

دینی، اجتماعی و شرعی می پردازند.
وی یادآور شد: در این راستا در حال حاضر نزدیك به 

700 مبلغ به 20 اس��تان و 80 شهرستان کشور اعزام 
می شوند که از این تعداد 170 نفر زنان طلبه هستند.

ارزانی گفت: کار تبلیغ در شهرها و روستاها با مسائل 
متعددی از تفاوت فرهنگ ها تا ن��گاه قومیتی روبه رو 

است که این مسائل کار مبلغان را سخت تر  می کند.
وی بیان داشت: وجود این نگاه ها در بسیاری از مواقع 
س��بب ایجاد تفرقه و چند دس��تگی در این روستاها 
می ش��ود که مبلغان با تدبیر و مدیری��ت الزم باید آن 

را رفع کنند.
رییس دفتر تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان ابراز 
داش��ت: مبلغ��ان در زم��ان اس��تقرار در آن منطقه 
الزم اس��ت ارتباط��ات گس��ترده ای ب��ا فرمان��دار، 
 م��دارس و ارگان ها و س��ازمان های مختل��ف برقرار

 کنند.
وی با اش��اره به این که اعزام مبلغان دو بار در سال از 
اس��تان اصفهان به 20 استان کش��ور انجام می گیرد، 
گفت: دفتر تبلیغات اسالمی کش��ور سال 57  پس از 
انقالب تأسیس ش��د و در س��ال 70 در اصفهان آغاز 
شد که از همان س��ال اعزام مبلغان به سایر استان ها 

داشتیم.
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چهره روزيادداشت

ثبت رکورد بسته بندی محصوالت 
صادراتی فوالد 

     رییس بسته بندی و بارگیری ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: این ش��رکت موفق به ثبت رکورد جدید بسته بندی محصوالت 

صادراتی با ظرفیت ۲۲ هزار و ۳۰۰ تن در مهر امسال شد. 
علیرضا رییسی بیان کرد: بسته بندی محصوالت صادراتی فوالد مبارکه 
اصفهان باید تضمین کننده کیفیت باشد.وی اظهار داشت: بسته بندی 
محصوالت صادراتی با توجه به ش��رایط حمل دریایی، حساسیت های 
مش��تری خارجی و جابجایی های متعدد باید تضمین کننده کیفیت 
تولیدات این ش��رکت در صادرات محصوالت به کش��ورهای اروپایی و 
آسیایی باشد. وی افزود: در پی راهبرد این شرکت برای افزایش ظرفیت 
صادرات محصوالت سرد، گالوانیزه و رنگی، واحد بسته بندی موفق به 
ثبت رکورد جدید بسته بندی محصوالت صادراتی با ظرفیت ۲۲ هزار 

و ۳۰۰ تن در مهر امسال شدند. 

 توزيع کاالهای ويژه ماه محرم
 در استان ها آغاز شد

در آستانه ماه های محرم و صفر روغن، شکر، برنج، گوشت مرغ و گوشت 
قرمز به صورت سهمیه ای با نرخ مصوب در اختیار سازمان های صنعت، 

معدن و تجارت استان ها قرار گرفت.
علی پورکاوه _ س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار _ در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، درباره ی توزیع کاالهای مورد نیاز 
ایام ماه محرم و صفر اظهارداشت: کاالهای مورد نیاز در ایام خاص نظیر 
محرم و صفر ویژه هیات ها نیس��ت.وی ادامه داد: کاالهای مورد نیاز در 
این ایام خاص به صورت س��همیه بندی در اختیار سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها قرار گرفته اس��ت. این کااله��ای پر مصرف 
براساس نرخ های مصوب توزیع می ش��ود. پورکاوه با بیان این که برنج، 
روغن، شکر، مرغ و گوشت قرمز کاالهای پرتقاضا در ایام محرم و صفر 
است، خاطر نشان کرد: این کاالها به صورت سهمیه بندی و با نرخ های 
مصوب در اختیار سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳1 استان کشور 

قرار گرفته و آماده ی توزیع است.

آغاز عملیات جمع آوری اطالعات 
مشترکین آب و فاضالب استان

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: اجرای طرح 
جمع آوری اطالعات مشترکین )GIS( به منظور به روزرسانی اطالعات 
بیش از یک میلیون مشترک تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان آغازشده و دو ماه به طول می انجامد.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان پیرام��ون اجرای 
طرح جمع آوری اطالعات مش��ترکین )GIS( گفت: اجرای این طرح 
به منظور به روزرس��انی اطالعات بیش از یک میلیون مش��ترک تحت 
پوش��ش ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان اس��ت که در اجرای 
فاز اول این پ��روژه اطالعات حدود ۳7۰۰۰۰ مش��ترک آب و فاضالب 
شهر اصفهان جمع آوری می ش��ود و  اجرای این پروژه به منظور ایجاد 
 زیرساخت GIS مشترکین جهت ارتقا س��طح و کیفیت ارایه خدمات

 است.
هاش��م امینی افزود: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان همگام با 
فن آوری های نوین جهانی و به جهت ایجاد زیرساخت اطالعات مطمئن 
و قوی از مشترکین خود به منظور ایجاد شرایط پایش، کنترل، نظارت 
و ارتقا س��طح کمی و کیفی خدمات، این پروژه را از کالن شهر اصفهان 

آغاز نمود و در فازهای بعدی به سایر مناطق استان تسری می دهد.
 رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان با بیان 
این که در این طرح حدود 1۳۰ نفر نیروی مستقیم و بیش از 5۰ نفر نیرو 
به صورت غیرمستقیم مش��غول به فعالیت هستند خاطرنشان ساخت: 
کل مش��ترکین آب و فاضالب ش��هر اصفهان در مدت دو ماه پیمایش 
 شده و اطالعات مورد نیاز شرکت به واس��طه تبلت هایی که در اختیار 

پیمایش گران است جمع آوری و وارد نرم افزار می شود.
امینی با اشاره به چگونگی اجرای این طرح گفت: اجرای این پروژه برای 
نخستین بار در کشور از نظر وسعت و محدوده عملیات، تعداد مشترکین 

طرح پیمایش، مدت زمان فشرده طرح و نوع روش کار که بر پایه 
فناوری های نوین نرم افزار نویسی و استفاده از تبلت در استان اصفهان 

به مرحله اجرا درآمده است.
وی آغاز اجرای طرح را شنبه یازدهم آبان ماه اعالم کرد و گفت: اجرای 
این پروژه در شهر اصفهان طی دو ماه به طول می انجامد و پیمایش گران 
در تیم های دو نفره به محل انشعابات مراجعه کرده و اطالعات الزم را از 

مشترکین اخذ و ثبت می کنند.
پیمایش گران ملبس به لباس متحدالش��کل هس��تند )جلیقه آبی که 
در پشت آن لوگوی شرکت آبفا و جمله »برداشت اطالعات مشترکین 
)GIS(ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان« چاپ ش��ده(، ساعات  
فعالیت پیمایش گران از 7:۳۰ صبح تا ساعت 14 خواهد بود و در روزهای 
تعطیل رسمی هیچ گونه پیمایشی انجام نمی شود و کلیه پیمایش گران 

در طول مدت عملیات کارت شناسایی عکس دار همراه دارند.

 2/5میلیون بیکار
 منتظر کلید تدبیر روحانی

مدرک گرای��ی، جزی��ره ای عمل ک��ردن دانش��گاه ها و 
بی توجهی به نیازهای ب��ازار کار، هج��وم میلیون ها نفر 
تنها برای ورود بی هدف به دانش��گاه ها و ش��فاف نبودن 
خواس��ته های واقعی بنگاه ها در دهه های گذشته باعث 
انباشته شدن ۲/5میلیون تقاضا برای کار شده که از این 
تعداد 1/7میلیون نفر 15 تا ۲9 س��اله هس��تند و از کل 
بیکاران نی��ز 1/1میلیون نفر در گ��روه فارغ التحصیالن 

دانشگاهی قرار دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی آماری نگران کننده از 
س��وی مقامات دولت تدبیر و امید درباره بحران بیکاری 
ف��ارغ التحصیالن دانش��گاهی و انباش��ت بی��ش از حد 
جستجوی کار در این بخش اعالم شده است. وزیر تعاون، 
کار و رفاه می گوید 4۳ درصد کل متقاضیان بازار کار را 
فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند و این گروه 
مشتری پر و پاقرص جستجوی شغل در کشور محسوب 

می شوند.
طبق جدیدترین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران 
نیز هم اکنون تعداد بیکاران کل کشور به ۲ میلیون و 56۳ 
هزار و 6۲4 نفر رسیده که از این تعداد حدود 68 درصد 
معادل 1 میلیون و 7۳۰ هزار و 154 نفر در سن 15 تا ۲9 
سال قرار دارند. به عبارت دیگر، اغلب جویندگان کار این 
گروه سنی جوان از فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل 
می شود. همچنین حدود 1 میلیون و 1۰۳ هزار نفر از کل 
جویندگان کار نیز در این گروه قرار می گیرند که شامل 
افراد دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم تا دکترا می شود.

در گذشته در بین کارجویان طی تحصیالت دانشگاهی 
برای ورود بهتر به بازار کار و جستجوی شغلی بهتر؛ امروز 
برعکس شده و اتفاقا تحصیالت دانشگاهی باعث افزایش 
مشکالت بسیاری از افراد برای ورود به بازار کار شده است. 
طبق اظهارات مقامات دولتی، در شرایط نابسامان فعلی 
بازار کار افراد فاقد مدارک دانشگاهی و نیروی کار ساده، 
به مراتب شرایط آسان تر و بهتری برای ورود به بازار کار 
را در اختیار دارند و از آن س��و کارجویان فارغ التحصیل 
دانشگاهی با انبوهی از مشکالت س��ر و کار دارند. با این 
حال، روند هجوم به دانشگاه ها و تالش برای طی مدارج 
گوناگون دانش��گاهی همچنان در کش��ور وجود دارد و 
هر ساله تعداد بس��یار زیادی از افراد به میزان چند برابر 
ظرفیت پذیرش دانشگاه ها؛ متقاضی ورود به تحصیالت 

عالیه می شوند.

 آغاز کاشت گندم 
در اردستان

برداشت 250هزار تن
 ذرت در برخوار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردس��تان گفت: کشت گندم در شهرستان 
اردستان آغاز شده است.

 علی اکبر صالح با بیان این که در سال زراعی جاری با ابالغ سهمیه طرح های 
گندم و کشت حفاظتی از سوی مدیریت زراعت عملیات اجرایی این طرح ها 

آغاز شده که با فعالیت همکاران سهمیه های ابالغی واگذار می شود. 
وی اظهارداشت: به دلیل خشکس��الی و کمبود نزوالت جوی سال های قبل، 
کاهش دبی چاه های کش��اورزی، نیاز آبی این محصول و قیمت پایین خرید 

تضمینی باعث شده سطح کشت این محصول کاهش پیدا کند. 
وی افزود: در سال های گذش��ته احداث مزارع تحقیقی و کشت ارقام مختلف 
گندم در منطقه را داشته ایم که بعضی از ارقام به عملکرد باالی 7 تن در هکتار 

رسیده است.

مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان برخوار گفت: بیش از ۲5۰ هزار تن ذرت 
علوفه ای از مزارع شهرستان برخوار تا پاپان آبان برداشت می شود.

عباس نقدی با بیان این که کاشت ذرت از اواخر تیرماه در برخوار آغازشده و پس 
از گذشت چهار ماه برداشت آن از ابتدای آبان ماه آغاز شده است، اظهارداشت: 
بیش از ۲5۰ هزار تن ذرت علوفه ای از مزارع شهرس��تان برخوار تا پاپان آبان 

برداشت می شود.
وی افزود:  بیش از چهار هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان برخوار 
زیر کشت ذرت است و پیش بینی می شود از هر هکتار به طور میانگین 6۰ تن 
ذرت برداشت شود. وی در ادامه با بیان این که برخوار بیش از 18 هزار هکتار 
زمین کشاورزی فعال دارد، بیان کرد: امسال بیش از 6۰ تن بذر ذرت علوفه ای 
از ارقام زودرس،  میان رس و دیررس بین کشاورزان برخواری توزیع  شده است.

بان��ک مرک��زی ب��ا اع��الم ش��اخص به��ای کااله��ا 
و خدم��ات مصرف��ی در مناطق ش��هری ای��ران در مهر 
 ماه 1۳9۲ نرخ ت��ورم در این م��اه را 4۰/4درصد اعالم 

کرد.
خالصه نتایج بدس��ت آمده از ش��اخص به��ای کاالها و 
خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران بر اساس سال 
پایه 1۰۰=1۳9۰ نشان می دهد که این شاخص در مهر 
ماه 1۳9۲ به عدد 178/7 رس��ید که نسبت به ماه قبل 

1/۲درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در مهر ماه 1۳9۲ نس��بت به ماه مشابه 

سال قبل معادل ۳6/6درصد افزایش داشته است.
بر این اس��اس نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 
1۳9۲ نس��بت به دوازده ماه منتهی ب��ه مهر ماه 1۳91 

معادل 4۰/4درصد است.
به گزارش ایس��نا این در حالی اس��ت که چند روز پیش 
مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقط��ه مهرماه را با کاهش 

4/7درصدی ۳۲/۳ درصد اعالم کرد.
 وی عنوان کرد که تورم در 1۲ ماهه منتهی به مهرماه با 

۰/۲درصد افزایش به ۳6/۲درصد رسیده است.
اختالف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ظاهرا نش��أت 

گرفته از تفاوت در نحوه محاسبات این دو نهاد است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادارگفت : با راه اندازی زبان 
گزارشگری تجاری توسعه پذیر ) XBRL ( سطح تحلیل، 
کارایی و عم��ق بازار س��رمایه ایران افزای��ش و اطالعات به 
سرعت اثر خود را بر روی قیمت ها خواهد گذاشت عالوه بر 
این که مبادله اطالعات ارتقا و زمینه برای بین المللی شدن 

بازار سرمایه فراهم خواهد شد.
صالح آبادی در مراسم آغاز بهره برداری از زبان گزارشگری 
تجاری توسعه پذیر )XBRL( گفت: با بهره برداری از زبان 
گزارشگری تجاری توسعه پذیر انقالب بنیادی در شفافیت 
صنعت مالی ایران ایجاد می ش��ود. بهره برداری از این زبان 
بین المللی، حاصل تالش چند ساله بسیاری از متخصصان 
داخلی و خارجی است که امروز شاهد افتتاح فاز نخست این 
پژوره بزرگ هستیم. وی راه اندازی زبان گزارشگری تجاری 
توسعه پذیر در بازار سرمایه را ضروری دانست و اظهارداشت: 
دیگر در فضاهای گذشته نمی توانستیم به روند رو به رشد 
خود در این ب��ازار ادامه دهی��م. XBRL ی��ک تکنولوژی 
استاندارد است تا بتوان اطالعات را به صورت شفاف  با یکدیگر 
مبادله و مقایسه کرد. وی ادامه داد : برای آن که این زبان به 
صورت کامل در کش��ور پیاده سازی ش��ود نیاز به آموزش، 

فرهنگ سازی و اطالع رسانی است .

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: 
اعطای پروانه صالحیت ضرورت اصلی فعالیت های عمرانی 

است.
محمدعلی طرفه در مراس��م رونمایی و اعطای گواهینامه 
تأیید صالحیت ایمنی به پیمانکاران، اظهارداشت: اصفهان 
استانی است که به لحاظ حجم فعالیت ها، جمعیت و اهمیت 
فعالیت هایی که در آن انجام می ش��ود از استان های مهم و 

قابل  توجه کشور است. 
وی ادامه داد: بخش قابل  توجه اش��تغال های داخل استان 
اصفهان نیز در بخش صنع��ت و خدمات فعالیت می کنند 
و صنایع بزرگی در اس��تان وجود دارد که به لحاظ اهمیت 
آن ها، اصفهان را به اولین اس��تان صنعتی کش��ور تبدیل 

کرده است.
وی تصریح کرد: مسائل مربوط به اداره کارگاه ها، پروژه ها و 
مجموعه هایی که به شکلی در حوزه کار فعالیت دارند جزو 

مهم ترین موضوعات است.
 وی با بیان این که اعطای پروانه های صالحیت از کارهای 
بزرگی بوده که جزو الزامات اصلی فعالیت های عمرانی است، 
تأکید کرد: آمار ارایه شده بیانگر این است که در بخش های 

مختلف حوزه ایمنی کار نیاز به انجام فعالیت است. 

نخستین جشنواره بسته بندی ایران که همزمان با دهمین 
نمایش��گاه بین المللی صنایع چاپ، تبلیغات و بسته بندی 
اصفهان برگزار ش��د، با قرائت بیانیه هیأت داوران و معرفی 

برگزیدگان به کار خود پایان داد.    
در این جشنواره که با بخش ها و محورهایی چون گسترش 
برند بسته بندی در ایران، توجه به جایگاه محصول و خالقیت 
در بس��ته بندی، معرفی 1۰۰ اثر برتر سال ۲۰1۳ و تحلیل 
آثار آن همراه بود، از میان ۳7 مقاله ارسال شده به دبیرخانه 
جش��نواره، 1۰ مقاله در بخش پوستر و یک مقاله برای ارایه 
انتخاب ش��د. همچنین از میان ۳۰۰ اثر ارس��ال ش��ده به 
دبیرخانه، 11۰ اثر در بخش نمایشگاه جای گرفت.جشنواره با 
حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اس��تان، انجمن کانون های 
تبلیغاتی استان، شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان 

اصفهان و جامعه متخصصان آرین برگزار شد. 
به گفته حسین یاوری دبیر علمی جشنواره، چهره های نام 
آش��نای حیطه آموزش و داوری بس��ته بندی ایران در این 
جشنواره حضور داشتند و خوشبختانه رویکرد رو به جلوی 
بسیاری از مجموعه های شرکت کننده، توسط این تیم مورد 
تحسین قرار گرفت که این امر از ظرفیت باالی امر بسته بندی 

و امکان رشد اقتصادی این بخش در کشور حکایت دارد.

بورس عمرانینرخ نمایشگاه

 تورم 40/4درصدی
 در مهر امسال

 بازار سرمايه
 بین المللی می شود

اعطای پروانه صالحیت 
ضرورت اصلی 

پايان  نخستین جشنواره 
بسته بندی ايران 

اخبار کوتاه

نگاه

4
برداشت ۲ هزار تن محصوالت فرعي از مراتع استان

 معاون فني اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان گفت: امسال ۲ هزار و 7۲4 تن محصوالت فرعي از 
مراتع و جنگل هاي استان برداشت شد. عبدالرضا مهاجر ارزش این محصوالت را 8۰ میلیارد ریال اعالم کرد 
و اظهار داشت: محصوالت فرعی از وسعت 6 میلیون هکتار از مراتع و جنگل هاي استان برداشت شده است. 

 حذف سه دهک پردرآمد
 از دريافت يارانه تصويب نشد
غالمرضا کاتب/ سخنگوی کمیسیون 

برنامه و بودجه مجلس 
س��قف عمومی بودجه دولت با اصالح قانون بودجه از ۲1۰هزار میلیارد 
تومان به 171 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. موضوع حذف س��ه 
دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی تا پایان سال 9۲ منتفی شده 

است و قانون هدفمندی به روال فعلی اجرایی می شود.
کمیس��یون برنامه و بودجه پیش��نهاد حذف ۳۰ درصد اف��راد پردرآمد 
جامعه از دریافت یارانه نقدی 
را مط��رح کرد. اما در جلس��ه 
امروز تمام بندهای الحاقی به 
الیحه بودج��ه 9۲ رأی نیاورد 
و تصویب نش��د این بدان معنا 
است که بحث حذف سه دهک 
پردرآمد جامعه ی��ا همان ۳۰ 
درصد از دریافت یارانه نقدی 

تصویب نشد. 
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 دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گفت: 
گروه 
اقتصا د

 
قیمت گذاری جدی��د ب��ا ارز آزاد قیمت 

خودرو را 5 تا 15 درصد گران می کند.
برنامه نگاه یک ش��بکه یک س��یما ب��ا حضور دو میهمان ش��امل 
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس و دبیر انجمن 
خودروسازان ایران وضعیت قیمت خودرو را بررسی کردند.در این 
برنامه تلویزیونی نماینده دولتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

حضور نداشت.
در این برنامه تالش شد، تأثیر ارز آزاد روی قیمت خودرو و انحصار در 
صنعت خودرو و تقاضای جدید افزایش ۳۰ درصدی خودروسازان 
پاسخی داده ش��ود. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان 
ایران گفت: قیمت گذاری ش��ورای رقابت در فروردین 91 مبنای 
درستی نداش��ت و به همین دلیل بخش خصوصی 4 هزار میلیارد 
تومان به دلیل این که قیمت خودرو را کمتر از قیمت تمام ش��ده 
محاسبه کرده بود، زیان کرد. وی افزود: حتی در بورس هم هرکدام 
از شرکت های ایران خودرو و سایپا سهام شان 5۰ تومان ضرر کرد. به 
گفته نعمت بخش ضرر و زیان امسال شرکت سایپا در 6 ماهه نخست 
س��ال ۲7۳ میلیارد تومان و ایران خودرو 457 میلیارد تومان بوده 
است. دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به ضررهای گذشته و 
اعالم تخصیص ارز آزاد به صنعت خودرو از سوی دولت اعالم کرد: 
تأثیر حذف ارز مبادله ای و جایگزینی ارز آزاد، قیمت را تا 15 درصد 

افزایش خواهد داد.

نعمت بخش در پاسخ به سؤال مجری که پرسید زمانی خودروسازان 
می گفتند، دولت ارز مبادله ای نمی دهد و این که ارز آزاد شده است 
واکنش نشان می دهید، گفت: بله درست است، زمانی هم که دولت 
ارز مبادله ای به خودروسازان می داد، آنها تنها 5 تا 1۰ درصد از این 

ارز استفاده می کردند و بقیه به صورت ارز آزاد بود.
وی ادامه داد: شورای رقابت باید با جایگزینی ارز آزاد در فرمول خود، 
نرخ جدید را اعالم کند و در تعیین قیمت، نرخ تورم را نیز محاسبه 
کند.وی در توجیه باال رفتن قیمت  خودرو گفت: تحریم ها که باعث 
شده بود، برای وارد کردن برخی کاالها تا 5 کشور را دور بزنیم قیمت 

تمام شده واردات قطعات را ۳۰ تا 4۰ درصد باال می برد.
همچنین قیمت اعالمی قبلی شورای رقابت در فروردین 91 نیز 14 
درصد زیر قیمت بود، اما سازمان حمایت هیچ وقت اعتراض خود را به 
شورای رقابت اعالم نکرد.دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین 
افزود: طی یکی دو سال گذشته س��که، خانه، حقوق کارمندان در 
برخی موارد تا 7/5برابر شده است، اما محصول صنعت خودرو مانند 
پراید و پژو به ترتیب ۲/۲و ۲/1برابر شده است. وی همچنین ادامه 
داد: همه پولی که از خریدار دریافت می شود، به جیب تولید کننده 
نمی رود، 1۲ درصد این مبلغ بابت شماره گذاری بیمه شخص ثالث 
کسر می ش��ود و 17 تا ۲۰ درصد نیز به دلیل تسهیالت بانکی کم 

می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل است زمانی که خودروسازان پراید را 
به قیمت 5 هزار دالر یعنی 15 میلیون تومان به عراق می فروشند، 

نسبت به 17 میلیون تومانی که در کش��ور فروخته می شود، سود 
نصیب تولید کننده می کنند، زیرا 4۰ درصد از فروش داخل مربوط 

به دریافتی تولید کننده نیست.
نعمت بخش در خصوص این که اگر قیمت گذاری به بازار بدهند، 
کمبود تولید قیمت را باال می برد، گفت: ما یک شبه نمی توانیم تولید 
را به 1۰ هزار دستگاه در روز برسانیم. از یک سو باید تقاضا را کم کرد 
و از سوی دیگر رانت ها را حذف کنیم، تا باعث افزایش قیمت نشود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران اعالم کرد: در صورتی که دولت در 
قالب تسهیالت بانکی و مشوق ها از تولید کنندگان حمایت کند، آنها 
در مرحله نخست بدهی ۲8 میلیارد تومانی خود را به قطعه سازان 
پرداخت کنند، می توان مانع از افزایش قیمت خودرو ش��د. سؤال 
نظرسنجی برنامه نگاه یک که با عنوان »به نظر شما قیمت گذاری 
خودرو باید توس��ط چه مرجعی انجام پذیرد«، مطرح شد و پاسخ 
مخاطبان ش��ورای رقابت 48/5درصد، صنع��ت ۲۳/6درصد، بازار 

۲۰/۳۰و خودروسازان 7/6دهم درصد رأی آورد.
     قیمت رسمی خودروهای سايپا فعال افزايش نمی يابد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از عدم افزایش قیمت محصوالت 
این گروه خودروس��ازی تا تعیین تکلیف توسط مراجع ذی صالح 
خبر داد. سعید مدنی در این باره گفت: با توجه به سیاست حمایت از 
مصرف کنندگان و با توجه به تأکیدات مقام عالی وزارت در خصوص 
رعایت حقوق مش��تریان س��عی خواهیم کرد قیمت خودروهای 
تولیدی خود را در همین سطح نگهداریم و افزایش قیمت محسوسی 
ندهیم. وی افزود: اکنون در حاشیه ضرر قرار داریم ولی سعی خواهیم 
کرد با برنامه ریزی و افزایش تیراژ تولید هزینه های سربار را کاهش 
دهیم تا بتوانیم قیمت محصوالت خود را در سطح کنونی نگهداریم و 
افزایش ندهیم البته انتظار حمایت های دولتی جهت تأمین نقدینگی 
، تسهیالت و دستورالعمل های تس��هیل کننده تولید را نیز داریم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: تصمیم گیری در 
خصوص قیمت خودرو توسط مراجع ذی صالح انجام خواهد شد و 
قبال  نیز اعالم کرده بودیم که قیمت محصوالت پر تیراژ سایپا افزایش 

قیمت محسوسی نخواهند داشت.
اشباع بازارها موجب بروز جنگ بازار بین خودروسازان بزرگ جهانی 
شده اس��ت. در این میان ایران حکم بازاری بکر برای این شرکت ها 
را دارد. در شرایطی خودروسازان بزرگ جهانی با پدیده اشباع بازار 
و کاهش فروش در بازاره��ای اروپا و آمریکا مواجهن��د که در بازار 
کشورهای در حال توسعه به ویژه چین و ایران عطش باالیی برای 

خرید خودرو وجود دارد.
با این حال چین با وضع تعرفه های سنگین عمال ورود خودروسازان 
جهانی به بازار خود را دش��وار و پرهزینه ساخته است اما بازار ایران 
بازاری کم هزینه و بکر برای خودروس��ازان بزرگ اس��ت که البته 
تحریم های یک جانبه خارجی به ویژه تحریم صنعت خودرو مانع 

ورود بسیاری از خودروسازان به این بازار شده است.
در این میان یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که به زودی با 
کاهش تحریم های خارجی خودروسازان بزرگ جهانی برای ورود و 

تولید در بازار ایران به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

دبیر انجمن خودروسازان ايران: با ارز آزاد خودرو گران می شود

جنگ بر سر بازار خودرو به ایران رسید
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یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

هفت

جشنواره فیلم های ایرانی- لندن
 چهارمین جش��نواره فیلم های ایرانی لن��دن با نمایش» گذش��ته« اصغ��ر فرهادی آغاز ب��ه کار کرد.

»هیس! دختر ها فریاد نمی زنند« پوران درخشنده،» برف روی کاج ها« پیمان معادی، »من همسرش 
هستم« مصطفی شایسته و ... از فیلم های حاضر در جشنواره هستند. 

5

نشست های تخصصی سینمای 
ایران با رویکرد مستند

سلسله نشست های تخصصی سینمای 
ایران با رویکرد مستند به همت تاالر هنر 
اصفهان وابس��ته به س��ازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری و با همکاری دانشگاه 
 جام��ع علم��ی کارب��ردی برگ��زار 

می شود.
نشس��ت  ای��ن  برگ��زاری  دبی��ر 
گف��ت: در ای��ن دوره ش��ش ماه��ه 
آثار و تفکر فیلمس��ازان مطرح و پیشکس��وت س��ینمای مس��تند ایران 
بررس��ی می ش��ود. محمد معماریان اف��زود: زاون قوکاس��یان به عنوان 
مجری کارش��ناس در این جلس��ات در کن��ار کارگردان حض��ور دارد.  او 
افزود: ناصر تقوایی، خس��رو سینایی، مهرداد اس��کویی، کامران شیردل، 
پی��روز کالنت��ری و رخش��ان بن��ی اعتم��اد کارگ��ردان هایی هس��تند 
 که در ای��ن دوره حضور م��ی یابند و به آثارش��ان پرداخته خواهد ش��د. 
وی افزود: این دوره رویکرد فیلمسازی ندارد بلکه ویژگی خاص آن رویکرد 

فیلمشناسی است که به صورت ماهیانه برگزار می شود.
شایان ذکر است؛ اولین جلس��ه این دوره با حضور کامران شیردل و زاون 
قوکاسیان برگزار شد و جلسه بعدی آن یکم آذر ماه با حضور خسرو سینایی 

برپا می گردد. 

»زیردرخت خرمالو« در بازار کتاب
مجموعه ش��عر »زیر درخت خرمالو« سروده ش��هریار کوراوند، شاعر ساکن 
استان اصفهان از سوی نشر نقش مانا منتشر شد. این مجموعه شامل 60 قطعه 

شعر سپید است.
مجموعه شعر »زیر درخت خرمالو« شامل 60 قطعه ش��عر با عناوینی مانند 

خودزنی، زیر درخت خرمالو، ماهی، صدای پای کسی و خوابگرد است.
در قطعه ش��عر خودزنی می خوانی��م: هر چکام��ه تیغی ب��رای خودزنی/ در 
ش��بانه های بی همراه/ من مش��ق حضور می کن��م/ بی فانوس و ش��مع/ که 

تاریک��ی موهبتی اس��ت/ غ��روب هزار 
تصویر در آس��مان ب��زرگ/ می رانمش 
از دیوارچ��ه ذه��ن/ که من ب��ه جدالی 
 سخت می آزمایم خویش��تن را و تو را. 

مجموعه ش��عر »زیر درخ��ت خرمالو« 
در 120 صفح��ه با ش��مارگان یک هزار 
جل��د از س��وی نش��ر نق��ش مان��ا در 
اس��تان اصفهان ب��ه قیم��ت پنج هزار 
 توم��ان راهی  بازار کتاب ش��ده اس��ت.

از این ش��اعر تاکنون مجموعه اشعاری 
مانند »آوازهای یک عاشق« و »مجموعه 
غزلیات« از س��وی نش��ر غزل به چاپ 

رسیده است.

ادبیات در زیرزمین
جمال نوروزباقری -  تاریخ نش��ان داده ه��رگاه هر عاملی 
به شکل س��ازمان یافته و با افراط و تفریط سعی در کنترل و 
یا ممانعت از حرکت یک جریان را داش��ته، جریان مورد نظر 
از پیگیری مس��یر های رسمی و شناخته شده س��رباز زده و 
مس��یر های دیگری را برای طی طریق انتخاب کرده اس��ت؛ 
مس��یر هایی که بعضا خالی از مخاطره هم نیس��ت. اما به هر 
تقدیر اینگونه اس��ت که عبارتی تحت عن��وان» جریان های 
زیرزمینی«  مصطلح و معنا می ش��ود. زیرزمینی شدن یک 
گرایش، یک جریان و یا یک دس��ته آثار هنری، فرهنگی؛ به 
خودی خود در اذهان عمومی ب��ار معنایی منفی را به دنبال 
دارد زیرا با تعاری��ف و توصیفاتی همچ��ون غیرمجازهمراه 
بوده و همواره از سوی دستگاه های رسمی حکومت ها غلط، 
جرم و حتی گناه خوانده شده است. هرچند به جز نهادهای 
تصمیم گیرنده در حکومت ها و دولت ها، بنیان های زیرساختی 
ریشه داری همچون خانواده معیارهای شخصی افراد نیز در 
انتخاب و یا رد آثار زیرزمین��ی، تأثیرگذارند. این مبحث در 
ح��وزه ی فعالیت ها و گرایش های فرهنگ��ی هنری به کرات 
مطرح بوده و هست؛ موسیقی زیرزمینی، سینمای زیرزمینی 
و ادبیات زیرزمینی! نظر به ادوار گذشته مشاهده شده است که 
برخی از کتاب ها و کتاب های برخی از نویسندگان و شاعران 
در دوره هایی مجوز نشر نداش��ته و بنا به تقاضای موجود در 
جامعه، چاپ زیرزمینی و فعالیت دس��ت فروش های کتاب، 
پای شان به ماجرا باز شده است. واقعیت این است که به حکم 
تاریخ و تجربیات پیشین؛ با وجود گرفت و گیر های فراوان؛ در 
هیچ دوره ای از دهه های معاصرتقاضای مردم به دسترسی و 
مطالعه ی آثار خاص و مورد نظر، بی پاسخ نمانده است. تازه 
اگر در دوره های پیش��ین امکانات چاپ و تکثیر آثار به غایت 
کم بود و شبکه های مجازی و فضاهای سایبری وجود خارجی 
نداش��تند، امروزه این امکانات تا حدی گسترده و دم دستی  
هستند که گاه این سؤال را در ذهن متبادر می کنند که آیا در 
چنین شرایطی اصال ضرورتی برای ممیزی یا سانسور وجود 
دارد یا خیر؟ آیا باید بخش قابل توجهی از بودجه و توان یک 
وزارتخانه صرف ممیزی و رد و تأیید درخواست های نشر شود 
یا خیر؟ هر اهل قلمی می داند ممیزی که به قول وزیر جدید 
ارشاد؛ معادل مؤدبانه ی سانسور است، در حداقل هشت سال 
گذش��ته تا چه اندازه موجب رنجش و اعتراض ش��ده است. 
بسیاری از آثار ادبی ارزشمند که حتی برخی از آن ها سابقه ی 
انتشار مجاز داشتند، در این دوره ممنوع االنتشار عنوان شدند، 
از طرف دیگر از آنجایی که انتشار کتاب به تعداد پایین؛ حکم 
انتشار جزوه را داشته و به مجوز نیاز ندارد، اخیرا شاهد جلب 

شدن توجه نویسندگان به این شیوه از تکثیر و نشر هستیم.

ش��اید این جمله را ش��نیده باشید که  
»صدای عمل بلندتر از کلمات است« 
این مس��أله مخصوصا در مورد »زبان 
بدن« صحت دارد. »زب��ان بدن« نوعی اب��زار ارتباطی قدرتمند 
است که با استفاده از آن می توان دوست پیدا کرد و یا دیگران را 

به انجام کاری متقاعد نمود. 
آش��نایی با »زبان بدن« به ش��ما کمک می کند مس��ائلی مثل 
جذابی��ت، حقیقت، اعتمادبه نفس و ش��رم را تش��خیص دهید. 
ش��ما با دقت در حرکات طرف مقابل می توانید به حقایق زیادی 
دس��ت یابید. در واقع تمام ما آگاهانه یا ناآگاهانه از »زبان بدن« 

استفاده می کنیم.
اما زب��ان بدن و اس��تفاده از ح��رکات بدنی بدون به��ره بردن از 
گفتار، در هنر هم جایگاهی مخصوص ب��ه خود دارد. پانتومیم یا 
الل بازی- اصطالحی که ظاهرا برای اولین بار در ایران توسط زنده 

یاد غالمحسین ساعدی ابداع و نشر شد.
یک بازی گروهی  اس��ت که با اس��تفاده از نمایش بی کالم انجام 
می شود. با این که این هنر– در حقیقت شاخه ای از هنر تئاتر- در 
غرب دارای سابقه فراوانی است اما در ایران پیشینه چندانی ندارد 

و می توان گفت به نوعی هنوز هنری جدی��د، آوانگارد و وارداتی 
محسوب می شود.

 از آنجا که در این هنر، نوع ساده تر ارتباط که ارتباط کالمی است 
حذف می گردد نوع ایجاد رابطه ب��ا مخاطب به غایت پیچیده تر 
و دشوارتر می شود و ش��اید به همین خاطر باشد که بسیاری از 
هنرمندان عرصه نمای��ش توانایی ایفای نق��ش در نمایش های 
پانتومی��م را ندارند و نق��ش آفرین��ی در این زمینه ب��رای آنان 
 مش��کالت فراوانی ایجاد می کند و باعث ع��دم جذب مخاطب 
 می گردد و باز هم شاید علت پا نگرفتن این هنر در کشور ما همین

 مسأله باشد.
پانتومیم هنری اس��ت که در عمل شکل می گیرد و بازیگر سعی 
دارد با زبان بدن خود مفاهیم را به مخاطب منتقل نماید. پانتومیم 
 نوعی نمایش صحنه ای اس��ت. نمایش��ی که در س��کوت انجام 
می گیرد. مکالمه ای وجود ندارد و تنها چیزی که هس��ت فقط 
حرکت اس��ت. در تعاریفی که از پانتومیم ارایه شده است تأکید 
شده است که در پانتومیم نه تنها نباید حرف زد بلکه حتی نباید 

لب ها را حرکت داد.
 حرکات باید آنقدر گویا باش��د که ابدا احتیاجی به حرف زدن با 

دهان نباش��د. در نمایش» نیمرو« اس��تفاده های غیر کالمی از 
اصوات و حرکات لب ها و ایجاد صداهای مختلف با دهان فراوان 
است و اگر از این دید به نمایش» نیمرو«  نگاه کنیم،  می توانیم 
آن را از حیطه پانتومیم خارج بدانیم و ش��اید به همین خاطر در 

پوستر آن عنوان نمایش آمده 
است نه پانتومیم.

»نیمرو « یک نمایش بی کالم 
است که از سه بخش )اپیزود( 
تشکیل ش��ده. در اپیزود اول 
پانت��و کارتونی��ک داس��تان 
یک ش��کارچی اس��ت ک��ه با 
 سگ ش��کاری خود به جنگل 

می رود. 
حیوان��ات جن��گل علی��ه او 
قیام م��ی کنند و ش��کارچی 
به دردس��ر می افت��د. اپیزود 
دوم »نیمرو« داس��تان مردی 
اس��ت که در خانه خود برای 
درس��ت نیم��رو   صبحان��ه 
  می کند و در این بین یکی از

 تخم مرغ ها را نمی شکند و ماجرا می آفریند. 
اپیزود س��وم درباره یک توپ کوچولو اس��ت که در این قسمت 

یک شخصیت نمایشی با یک توپ عجیب حضور خواهد داشت.
بازی های بازیگران در تقلی��د حرکات حیوانات جنگل در اپیزود 
اول– از تداعی فضای جنگل تا ایفای حرکات میمون، خرچنگ، 
پرندگان، زنبور، ببر و حتی تنبل- نشان از ذوق و ابتکار و همچنین 
دقت و ممارست فراوان آنان دارد. در اپیزودهای بعدی جذابیت 

حرکات بدنی کمتر می شود ولی طنز کار شدیدتر می گردد.
 استفاده زیاد از موسیقی و تقلید حرکات نوازندگان در جای جای 
نمایش با آن که دیدنی و مفرح است ولی گاه خالی از نوآوری است 

و تکرارهای آن تا پایان نمایش باعث مالل نیز می شود.
به هر حال اجرای چنین نمایشی در ش��هر اصفهان -که کمتر از 
چنین اتفاقاتی بهره مند شده است-  تماش��اچی اصفهانی را با 
عرصه جدیدی روبرو می کند که مسلما برای وی دارای جذابیت 

فراوانی است.
گفتنی است، نمایش» نیمرو«، با نقش آفرینی اسماعیل سلمانی، 
علیرضا اکبری، محسن اسدی، نیما توکلی، حسین امیری و نواب 
ثریا –کارگردان و بازیگر اصلی- از 1 تا 12 آبان ماه، ساعت 1۸، در 

تاالر هنر واقع در میدان الله بر روی صحنه بود.

نگاهی به نمایش» نیمرو« 

صرف یک نیمرو به وقت نمایش در تاالرهنر 
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پانتومیم 
هنری است
که در عمل

 شکل 
می گیرد و

 بازیگر سعی دارد 
با زبان بدن خود

 مفاهیم را به 
مخاطب

 منتقل نماید.
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` آگهی مزایده 
و   9200062 بایگانی  شماره  به  اجرائی   های  پرونده   اساس  بر   753
گستر  جویا  صنعتی  و  تولیدی  شرکت  طرح  اجرای  محل   9200063
سپاهان واگذاری از طرف شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان واقع 
در شهرک صنعتی رنگسازان دو قطعه پالک هر یک به مساحت  2520 
متر مربع جمعًا به مساحت 5040 متر مربع که به موجب قرارداد های 
5309-9-و-ج  و   1386/10/16 مورخ  5331-9و-ج  شماره  واگذاری 
مورخ 1386/10/6 بانضمام ساختمانها ،ماشین آالت ،تجهیزات جانبی و 
رهنی  اسناد  به موجب  که  ارتباطات  و  تاسیسات  و  تولید  پشتیبان خط 
  1391/02/02 مورخ   143363 و   1390/11/01 مورخ   142160 شماره 
دفتر خانه شماره 12- اصفهان اصل و مازاد از طرف  شرکت مذکور در 
بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته  قرار  اصفهان   تجارت  بانک  رهن  
که پس  رانموده  مدیون  علیه شرکت  اجرائیه  تقاضای صدور  بستانکار 
قانون  باستناد  مذکور  بانک  به درخواست  بنا  ابالغ  و  اجرائیه  ازصدور 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وحذف ماده34مکرر آن و آئین نامه 
اصالحی مربوطه  مواردرهن ارزیابی سپس به موجب پرونده اجرائی به 
شماره بایگانی 9200110 له بانک مذکور و علیه شرکت فوق مازاد دوم 
ارزیابی  برگ  ماموراجراو  وبرابرصورتجلسه  گردیده  بازداشت  آن 
کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید بخش 
اول- ساختمانی: ملک مورد نظر به مالکیت شرکت جویا گستر سپاهان 
واقع در کیلومتر 55جاده اصفهان –شهرضا  شهرک صنعتی رازی  فاز 
3 بلوار ابتکار فرعی اول  به مساحت عرصه 5040 متر مربع و مستحدثات 
ساختمانی ذیل میباشد 1- سالن تولید ورق گالوانیزه به ابعاد 75*18 متر 
و مساحت 1350 متر مربع که بنا به اظهار به ضخامت 40 سانتی متر کف 
سازی با بتن مسلح انجام و در امتداد خط تولید در طول حدوداً 68 متر  
میگردد  بالغ  متر   1 حدود  به  سازی  کف  این  عمق  متر   4 عرض  به  و 
دیوارهای پیرامونی با ورق  رنگی گالوانیزه آهن کشی به ارتفاع حدود 9 
متر میباشد که این ارتفاع در محل تاج سوله به حدود 11 متر می رسد . 
، پشم شیشه و توری مرغی دارای درب های  از ورق گالوانیزه  سقف 
فلزی به عرض 5 متر دو عدد و یک عدد سه متری آدم رو و جرثقیل 
سقفی 30 تن با پلی و براکت میباشد . ضمنًا حوضچه اسید شویی ورق 
و کوره مرکزی با آجر نسوز در این سالن قرار دارند 2- کارگاه تولید 
پروفیل باز که سوله ایست صنعتی به ابعاد 48*21 و به مساحت 1008 
متر مربع محصور شده با دیوارهای آجری دو طرف نما به ارتفاع 6 متر 

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

حدود 133 متر مربع با دیوارهای آجری ، سقف تیرچه و بلوک ،دیوارهای 
داخل گچ و رنگ ، کف سرامیک و بعضًا بتنی ، پنجره های آهنی و دارای  
زیر زمین می باشد 7- دیوار کشی اطراف کارخانه به طول 288 متر  و 

، ضمنًا در ضلع  ازاره  دارای زیر سازی و سنگ  ارتفاع حدود 5/2متر 
پذیر  امکان  آهنی  های  درب  توسط  متری   20 گذر  به  شرقی دسترسی 
است 8- محوطه سازی شامل خاکریز ی و کوبیدن و اجرای اسفالت با 
کانال کشی تاسیساتی از اتاق برق تا داخل سالن های تولید و فونداسیون 
مخزن هوایی آب و سایر. بنا براین با توجه به شکل ، ابعاد و ، مساحت ، 
کاربری ، موقعیت، گذر بندی و راه های دسترسی ، وضعیت عرضه و 
تقاضا ، قیمت های واگذاری و معامالتی فعلی محل و ... و جمیع جهات 
موثر در ارزیابی  عرصه و نیز با عنایت به همه عوامل موثر در قیمت 
ساخت از جمله ابعاد و اندازه ها ، کیفیت و قدمت ، نوع مصالح مصرفی 
، بعد مسافت و ...و لحاظ کردن کل زیر بنای سوله های صنعتی به 
مساحت حدود 3120 متر مربع و نیز کل اعیانی ساختمان های اداری 
و کارگری و سایر به مساحت حدود 250 متر مربع و منظور نمودن 

فونداسیون های تجهیزات و کف بتن مسلح چاله های خنک کننده و 
دیوار کشی اطراف و آسفالت و درب های فلزی و .. ارزش  روز ملک 
اعم از عرصه و اعیان جمعًا به مبلغ 18,700,000,000 ریال)هیجده 
میلیارد وهفتصد میلیون ریال (برآورد ، تعیین و اعالم میگردد بخش 
آالت  ماشین   : جانبی:الف  تجهیزات  و  آالت  ماشین  گزارش  دوم- 
اصلی خطوط تولید: 1-خط تبدیل ورق سیاه به گالوانیزه به صورت 
توسط  ایران  ساخت  سال  در  تن   50000 ظرفیت  به  رول  به  رول 
ماشین سازی هاشمی و فوالد و نورد امین در سال 1384 و 1390 
شمسی ، متشکل از قسمت های واگن بارگیری 1 و  2- نقطه جوش 
ریلی – والس کشنده 1- هدایت کننده ورق- والس کشنده 2- واحد 
چربی گیری 1- واحد چربی گیری)دارای یک مکمل چربی گیری به 
چربی  مایعات  تصفیه  جهت  مربوطه  متعلقات  لیتربا   6000 ظرفیت 
زدایی( 2- واحد اسید شویی – واحد شستشو –کشنده سرد – هدایت 
تا  اصلی  کوره  و  حرارت  درجه   250 تا  گرم  پیش  گرم)کوره  پیش 
مخصوص   نسوز  فوالد  از  تن   80 پاتیل  و  حرارت  درجه   1300
ودستگاه ایرجت و دستگاه گرمکن هوا و حوضچه های سرب و روی 
و فلکس ساخت ماشین سازی منصوری سال ساخت 1391( – کوره 
گالوانیزه –  واحد خنک کننده 1- واحد کرومات)شامل ماشین آالت 
کننده  واحد خنک   –  ). است  داخل خازن نصب شده  در  که  غلطکی 
شامل)12 فن خنک کن معمولی میباشد بعد از واحد خنک کن واحد 

زیک زاک که تنظیم ورق را انجام می دهد قرار دارد(2- برش – پرس 
ترمز- جمع کننده رول به ارزش 251,000,000,000 ریال)دویست و 
پنجاه یک میلیارد ریال (2( خط تولید پرو فیل و لوله تا قطر 3 اینچ به 
 1390 ساخت  سال  امین  صنعتی  کارگاه  ،ساخت  قالب  دست   8 همراه 
شامل توپگیر – جوش- غلطک کشنده –مخزن ذخیره ورق – 8 دروازه 
شرکت  ساخت  وات  جوش250کیلو  جوش)دستگاه  درز   – فرمینگ 
کوره شهاب سال ساخت 1391 که تمام قطعات داخلی آن اروپایی 
میباشد.(  – دروازهای سایزینگ – ترک هد – اره برش – بسته بندی 
به ارزش 11,000,000,000 ریال )یازده میلیارد ریال(3( خط تولید 

پروفیل زد ، خم ورق تا ضخامت 3 میلیمتر ساخت شرکت عقبی طلب 
شامل گیر بکس کتابی  با هیدرو پمپ- توپگیر- فورمینگ – سایزینگ 
– گیوتین)به صورت پانچ بدون پلیسه ساخت شرکت سهند اصفهان 
شتاب دهنده – بسته بندی  به ارزش  سال ساخت 1389-1390( – 
خط  ریال(4(  میلیون  هشتصد  و  میلیارد  ریال)دو   2,800,000,000
نوار بر ورق  ساخت ماشین سازی عقبی طلب شامل هیدرو پمپ – 
توپگیر – غلطک های صاف کن و کشنده – تیغه های برش- گیوتین 
با قدرت برش ورق به ضخامت 6 میلیمتر و به عرض 2 متر-اسلیتربه 
عرض 5/1 متربا  جمع کن هیدرو لیک و شانه تنظیم کننده هیدرولیکی 
به ارزش 3,200,000,000 ریال) سه میلیاردو دویست میلیون ریال 

(5( خط برش و بسته بندی ورق این خط ساخت ماشین سازی پایا 
برش در سال 1390 که توان برش ورق تا ضخامت 20 میلیمتر را 
دارد و به همرا میز بسته بندی کاماًل ساخت پایا برش شامل توپگیر 
– صاف کن –گیوتین به ارزش 2,340,000,000 ریال) دو میلیارد و 
سیصدو چهل میلیون ریال (6( خط تولید نبشی 3 الی 5 از ورق تا 
میلیمتر ساخت شرکت ماشین سازی عقبی طلب شامل  ضخامت 4 
برش- بسته بندی به ارزش 1,000,000,000  فورمینگ –   – توپگیر 
ریال)یک میلیارد ریال (7( خط تولید تسمه صاف شده ساخت ماشین 
سازی عقبی طلب شامل توپگیر – غلطک کشنده – قیچی – بسته بندی 
به ارزش 550,000,000 ریال )پانصد و پنجاه میلیون ریال (8( خط 
ارزش  به  تکنیک  مدار  اتوماسیون  شرکت  ساخت  زد  پروفیل  پانچ 
جمعًا   ریال(  میلیون  یکصد  و  میلیارد  )یک  ریال   1,100,000,000
 272,990,000,000 مبلغ  به  تولید  اصلی  خط  آالت  ماشین  ارزش  
(بر  ریال  میلیون  نود  و  نهصد  میلیارد  ودو  هفتاد  و  ریال)دویست 
آورد میگردد ب( تجهیزات جانبی و پشتیبان خطوط تولید:1- دستگاه 
بسته بندی رول گالوانیزه ساخت کشور کره جنوبی شامل)گرد بر 
اتوماتیک تسمه  ،سروته زن،کنگره زن،میزهای رول کش و دستگاه 
کش( به ارزش 3,810,000,000 ریال )سه میلیارد و هشتصد و ده 
با دهنه 12 و 18 متر  تن  میلیون ریال( 2- دو دستگاه جرثقیل 30 
ساخت ماشین سازی هاشمی)این دو جرثقیل اتوماتیک بوده و دارای 
درایو جداگانه میباشند.( جمعا به ارزش 1,208,000,000 ریال ) یک 
میلیاردو دویست و هشت میلیون ریال (3- سه دستگاه جرثقیل 5 تن 
با وینچ بلغار و کره جمعًا به ارزش 278,000,000 ریال ) دویست و 
هفتاد و هشت میلیون ریال (4- ابزار آالت کارگاهی و موتور جوش 
جمعًا به ارزش 138,000,000 ریال)یکصدو سی و هشت میلیون ریال 
ارزش  به  جمعًا  قدیریان  ساخت  دستگاه  دو  یو  گیر  رول   -5  )
48,000,000 ریال)چهل و هشت میلیون ریال( 6- رول گیر تنوری دو 
)نود و  ریال  ارزش 98,000,000  به  قدیریان جمعا  دستگاه ساخت 
به  ایران  ساخت  ریل  و  ورق  حمل  کالسکه   -7) ریال  میلون  هشت 
ارزش 308,000,000 ریال ) سیصدو هشت میلیون ریال( ارزش کل 
مبلغ  به  تولید  اصلی  خطوط  ابزارآالت  و  جانبی  تجهیزات 
5,888,000,000 ریال)پنج میلیاردو هشتصدو هشتاد و هشت میلیون 
)شامل  مکانیکی  تاسیسات  سوم-  بخش  میگردد  آورد  بر  ریال( 
تاسیسات آبرسانی ، هوا ، گرمایشی و سرمایشی (1-  یک دستگاه 
با ظرفیت  نیرو سال ساخت 1380  بخار  بخار ساخت شرکت  دیگ 
به  سوز  گازوییل  مشعل  شامل  بخار  ساعت  در  گرم  کیلو   2000
جمع  جهت  کنداس  ومنبع  ساعت  در  کالری  کیلو  ظرفیت1300000 
لوله  آوری برگشت بخار و قطعات لوو کنترل و والوها به انضمام 
یک  و  نیاز  مورد  آالت  ماشین  به  بخار  خط  به  مربوط  های  کشی 
دستگاه سختی گیر نوع رزینی به ظرفیت یکصدو بیست هزار گرین 
جهت تصفیه آب تزریقی به دیگ بخار و تامین آب نرم  برای کنداس 
جمعًا  1,262,500,000 ریال)یک میلیارد و دویست و شصت و دو 
میلیون  پانصد هزار ریال( 2- یک دستگاه برج خنک کننده آبی به 
به ونتیالتور و  لیتر مجهز  به ظرفیت 3000  ابعاد 2*5/1 *5/1 متر 
صافی با انضمام لوله کشی ها و قطعات واسطه ای جهت خنک کردن 
خط گالوانیزه کردن ورق های سیاه جمعًا 25,000,000 ریال )بیست 
وپنج میلیون ریال( 3-کمپرسور هوای فشرده پرتابل ساخت کارخانه 
کدخدایی به سال ساخت 1388 ، چهار سیلندر به ظرفیت 1500 لیتری 
میلیون   سه  23,000,000ریال)بیست  جمعًا  جانبی  متعلقات  کلیه  با 
ریال(4-کمپرسور هوای فشرده ثابت به ظرفیت مخزن 2500 لیتری 
ساخت کارخانه تبریز به قدرت الکتروموتور 160 کیلو وات مدل )اچ 
اس تی 0601( همراه با سیستم رطوبت گیر و لوله کشی مورد نیاز 
به دستگاه ها جمعًا 520,000,000 ریال)پانصد وبیست میلیون ریال( 

5- دستگاه تصفیه آب برگشتی از خنک کننده های اولیه و ثانویه خط 
تبدیل ورق سیاه به گالوانیزه شامل مخازن اولیه و ثانویه جهت خنک 
نمودن آب برگشتی از خط به انضمام لوله کشی ها و متعلقات مربوط 
به پمپاژ یک دستگاه جمعًا 330,000,000 ریال)سیصد وسی میلیون 
ریال( 6-مخازن ذخیره آب زمینی و هوایی به ظرفیت 30000 لیتر و 
به  لیتر  ظرفیت20000  به  گاوزوییل  سوخت  مخازن  لیتر   10000
جمعًا  آالت  ماشین  مصرف  جهت  پمپاژ  و  ها  کشی  لوله  انضمام 
400,000,000 ریال)چهار صد میلیون ریال( 7- دستگاه مکنده هوای 
آلوده  سرباره مخازن سرب و روی با ونتیالتور به ظرفیت 80 کیلو 
هوای  و خروج  کانال کشی  انضمام  به  یوتیلیتی  به صورت  وات  
 180,000,000 جمعًا  متر   6 ارتفاع  به  آزاد  هوای  به  آلوده 
ریال)یکصدوهشتاد میلیون ریال( 8- چهارده عدد هواکش پنجره ای 
اکسیال به قطر پروانه پنجاه سانتیمتری ، ده عدد کپسول پودر و گاز 
سی او دو جهت اطفاء حریق سالن های تولید ، چهار دستگاه اسپلیت 
دیواری به انضمام یونیت بیرونی برای تامین سرمایش و گرمایش 
ساختمان اداری، دو دستگاه کولر آبی جهت اتاق کارگری و نگهبانی 
جمعًا به مبلغ 118,000,000 ریال )یکصدو هیجده میلیون ریال(ارزش 
کل تاسیسات مکانیکی 2,858,500,000 ریال ) دو میلیارد و هشتصدو 
. بخش  میگردد  ریال(برآورد  هزار  پانصد  و  میلیون  پنجاه و هشت 
 -1  : زیر  قسمتهای  شامل  ارتباطات:  و  برق  تاسیسات   – چهارم 
همراه  به  رسانی  نیرو  وات(و  کیلو  مگاواتی)1000   1 برق  اشتراک 
پست زمینی موجود با احتساب هزینه های اشتراک 150 کیلو وات 
قبلی و قرارداد افزایش برق همراه با ترانسفور ماتور 2- تابلوهای 
توزیع برق اصلی شامل تابلوهای خازنی و بانک خازنی 3- تابلوهای 
فرعی توزیع برق )شامل تابلوهای فرمان ،تابلوهای کنترل،تابلوهای 
متفاوت 5-  با سطح مقطع های  کابل کشی های   -4  )... و  جرثقیل 
تهیه و نصب چراغ  به همراه  روشنایی ها)اجرای سیستم روشنایی 
آمپر(  ولت  کیلو  ژنراتور250  موتور   (-6 تابلوها(  و  مریوطه  های 
7-چهار خط تلفن همراه و کلیه متعلقات مربوطه ارزش کل تاسیسات 
ریال(برآورد  میلیارد  )ده  ریال   10,000,000,000 ارتباطات  و  برق 
میگردد .مورد مزایده طبق اعالم بانک بستانکار تاریخ 1393/07/07 
به مبلغ 246,821,858 ریال تحت پوشش بیمه البرز میباشد  در جلسه 
مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهار شنبه مورخ92/08/29 
شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به 
ای  نشده  بینی  پیش  تعطیل  با  مزایده  روز  .چنانچه  میرسد  فروش 
مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از 
مبلغ کارشناسی بانضمام هزینه بیمه از مبلغ سیصد و ده میلیاردو 
ششصدو هشتاد و سه میلیون و سیصدو بیست ویک هزاروهشتصدو 
باالترین  پنجاه و هشت ریال) 310,683,321,858 ریال( شروع وبه 
قیمت پیشنهادی و هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
شهرضا  آدرس:  به  مزایده  مورد  از  جلسه  تشکیل  از  قبل  میتوانند 
کیلومتر 25 جاده شهرضا- اصفهان شهرک صنعتی رازی فاز سوم 
عمل  به  بازدید  گستر سپاهان  جویا  یکم شرکت  فرعی  ابتکار  بلوار 
آورند الزم به ذکر است که که عرصه محل اجرای طرح مورد مزایده 
طبق شرایط و ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان از طرف 
شرکت شهرکها به برنده مزایده واگذار و کلیه هزینه های قانونی اعم  
اجتماعی وبدهی   تامین  بیمه  و  ،عوارض شهرداری  دارائی  ازمالیات 
های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه 
های متعلقه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
انتقال بر عهده برنده  نقل  به  نشده باشد و کلیه هزینه های مربوط 
این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ  مزایده میباشد 
امالک  و  ثبت  اداره  رئیس  میشود.   ومنتشر  13/08/1392چاپ 

شهرضا



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 با حضور خادم
 تنش ها در کشتی کم شده است

مربی تیم ملی کش��تی آزاد گفت: رسول خادم شایس��ته ترین فرد برای 
ریاست فدراسیون کشتی است.

امیر توکلیان افزود: از رییس جمهور محترم کشور درخواست می کنم که 
هر چه زودتر تکلیف وزارت ورزش و جوانان را مشخص کند زیرا رشته ای 
مانند کشتی که ورزش اول کشور است روزهای سختی را در پیش دارد و 
از طرف دیگر خوشبختانه خادم از اعتبار خود گذشته و فدراسیونی را که 
پنج میلیارد بدهی دارد پذیرفته و به نظرم شایسته ترین فرد برای ریاست 

هم خود او خواهد بود.

باید تمام حریفان را جدی بگیریم
تیم ما برای رسیدن به موفقیت در لیگ برتر حساب شده می رود و باید 

تمام حریفان خود را جدی بگیرد.
 مصطفی کارخانه روز یک شنبه اظهار داشت: لیگ برتر والیبال هر سال 
قوی تر و مسنجم تر می شود و زود است که بخواهیم تیم های مدعی برای 

قهرمانی را از سایر تیم ها تفکیک سازیم.
وی با اعالم رضایت از شرایط باریج اسانس تصریح کرد: این تیم تاکنون 
توانس��ته با پیروزی در دو دیدار متفاوت برابر تیم های میزان مش��هد و 
الومینیوم هرمزگان از همین ابتدا لیگ در صدر جدول قرار بگیرد ولی باید 

از این تیم مراقبت کنیم تا در ادامه لیگ با حاشیه مواجه نشود.
وی درباره س��ومین بازی تیم باریج اسانس مقابل تیم شهرداری زاهدان 
گفت: دو بازی قبل این تیم را آنالیز کرده ایم و بر اس��اس این دستورات 

تاکتیک و فنی خود را به بازیکنان خواهم داد.
کارخانه خاطرنش��ان کرد: باریج اس��انس با توجه به هدف گذاری های 
تعیین شده بازی به بازی جلو می رود و این تیم در حالی به دنبال کسب 
سه امتیاز کامل بازی با شهرداری زاهدان است که بازیکنان این تیم باید 
خود را برای بازی های سخت تری در آینده آماده کنند.تیم والیبال باریج 
اسانس کاشان در سومین بازی خود در لیگ برتر والیبال در سالن ورزشی 

کتابچی کاشان پذیرای تیم شهرداری زاهدان بود.

 ایران نماینده فیفا 
در فوتسال آسیا شود

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران در نظر دارد پس از رایزنی با سپ 
بالتر، رییس فیفا، نقش خود را در فوتسال آسیا پر رنگ تر کند.

رییس فدراسیون بین المللی فوتبال ساعت 17 روز چهارشنبه با حضور 
در تهران در همایش بین المللی علم و فوتبال حاضر می ش��ود و آن را به 
طور رسمی افتتاح خواهد کرد. سپ بالتر روز پنج شنبه هم در فستیوال 
مدارس فوتبال حاضر می شود و جلساتی را با مسئوالن فدراسیون فوتبال 

برگزار می کند.
وی ادامه داد: همچنین از بالتر می خواهیم به فوتسال ایران توجه بیشتری 
کند. ما االن هم می توانیم به آن س��مت حرکت کنیم. ایران باید لیدر و 
تصمیم گیرنده اصلی در فوتسال آسیا باشد نه این که کشورهایی که حتی 

فوتسال هم ندارند، درباره این رشته در آسیا تصمیم بگیرند.

 پوالد سرد با صحبت های 
بهداد و رضازاده گرم شد

با آشتی کنان بهداد سلیمی و رضازاده امیدواری برای حل مشکالت در 
وزنه برداری ایران افزایش یافت. در این برنامه ابتدا در خصوص تاریخ وزنه 

برداری ایران طی سال های اخیر صحبت و صحنه هایی پخش شد.
بهداد سلیمی نیز در ادامه این برنامه حضور پیدا کرد. وی در ابتدا گفت:من 
حرف هایم را زدم، اشکهایم را هم مردم دیدند. من به عشق مردم و رهبرم 
همه جوره هس��تم ولی تصمیم نهایی را رضازاده بگیرد. من می خواهم 
رضازاده حق ضایع ش��ده ما را برگرداند. رضازاده بزرگ ماس��ت و الگوی 
من بوده و شاید اختالفات نظری هم بود اما اختالفات با شخص وی نبود.

رضازاده رئیس فدراس��یون وزنه برداری نیز گفت:من در مقاطع مختلف 
با باقری و ملی پوش��ان حرف زدم ولی باد این حق را بدهید که مربی من 
خوب نتیجه گرفته اس��ت. ما از ملی پوش��ان دعوت کردیم اما خودشان 
نیامدند.در پایان این مراسم که منجر به آش��تی وزنه برداران با تیم ملی 
شد مقرر گردید که طی چند روز آتی جلسه ای با حضور تمامی مسئوالن 

فدراسیون، کادر فنی و وزنه برداران در محل این فدراسیون برگزار شود.

چهار وزنه بردار المپیکی به جام 
ریاست جمهوری روسیه نمی روند

دومین دوره مس��ابقات وزنه برداری جام ریاس��ت جمهوری روسیه در 
اوزان 94 ، 105 و 105+ کیلوگرم برگزار می ش��ود ک��ه چهار وزنه بردار 
المپیکی ایران س��عید محمدپور، نواب نصیر شالل، سجاد انوشیروانی و 
بهداد سلیمی از س��وی فدراس��یون جهانی وزنه برداری به این رقابت ها 
دعوت شدند. اما س��عید محمدپور، وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم گفت: 
طی صحبتی که بچه ها با هم داش��تیم، تصمیم گرفتیم در این رقابت ها 
شرکت نکنیم. نواب نصیرشالل نیز گفت: مهم مسابقات جهانی بودکه به 
آن مسابقات نرفتیم و فکر نمی کنم دیگر شور و انگیزه ای برای مسابقات 

جام ریاست جمهوری روسیه داشته باشیم.

 مدیر بودن وزیر مهم تر
 از ورزشی بودن آن است

محمد علی آبادی/  رییس کمیته ملی المپیک
نمی دانم آقای شریعتمداری که فعال سرپرستی وزارتخانه را بر عهده دارد، 
به مجلس معرفی می ش��ود یا یکی از گزینه هایی که تا به امروز نام شان 
برای وزارت ورزش و جوانان مطرح ش��ده، به مجلس معرفی می ش��ود. 
فقط امیدوارم این بار گزینه پیشنهادی رأی اعتماد بگیرد تا ورزش از این 

بالتکلیفی خارج شود. 
حال اگر وزیر ورزش از میان ورزشی ها انتخاب شود، خوب است اما تأکید 
می کنم که بهترین مدیر برای 
هر وزارتخانه ای کس��ی است 
که مراحل مختل��ف مدیریت 
را طی کرده باش��د و با مسائلی 
مانن��د قانون بودجه آش��نایی 
کامل داش��ته باشد. ضمن این 
ک��ه بتوان��د ارتب��اط خوبی با 

مجلسی ها برقرار کند. 

 عملکرد بازیکنان ایرانی 
در لیگ های اروپا

بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های اروپایی موفق شدند 
در این هفت��ه از رقابت های لیگ نمایش��ی در خور اعتنا 

داشته باشند.
هفته دیگ��ری از فوتبال باش��گاهی در اروپا انجام ش��د 
ک��ه در آن بازیکنان ایرانی حاض��ر در لیگ های مختلف 
 به می��دان رفت��ه و نمای��ش خوبی ه��م از خ��ود ارایه 

کردند.
مسعود شجاعی در دیدار الس پالماس مقابل آلکورکون 
به میدان رف��ت و با عملکردی خوب موفق ش��د با دادن 
پاس گل به هم تیمی خود، مقدمات پیروزی یک بر صفر 
تیمش را فراهم کند. او با قدرت تکنیکی، پاس های خوب 
و کیفیتی که از خود در ط��ول دیدار ارایه می کند خیلی 

زود به بازیکن محبوب هواداران بدل شده است.
الس پالماس اکنون در رده سوم جدول رده بندی لیگ 

دسته دوم اسپانیا قرار دارد.
در لیگ باشگاهی آلمان نیز دانیل داوری با واکنش های 
بسیار خوبی که از خود ارایه کرد موجب شد تا اینتراخت 
برانش��وایگ با نتیجه یک بر صفر مقاب��ل بایر لورکوزن 
 که در لی��گ قهرمان��ان اروپا حض��ور دارد را شکس��ت

 دهد.
با این که برانش��وایگ هنوز هم در قعر جدول بوندسلیگا 
قرار گرفته اما فاصله اش با تیم ه��ای باالتر از خود را کم 
کرد.علیرضا جهانبخش که بازیکن نایمخن هلند است، 
با این که در ترکیب ثابت تیمش قرار نداش��ت اما پس از 
آن که به عنوان بازیکن جانش��ین به میدان آمد نمایش 
خوبی از خود ارایه کرد. ای��ن بازیکن جوان ایرانی از آغاز 
نیم��ه دوم و در حالی ک��ه تیمش با حس��اب دو بر صفر 
از حری��ف عقب بود وارد زمین ش��د و ب��ه تیمش کمک 
 کرد تا به تس��اوی دو بر دو رس��یده و یک امتیاز کسب

 کند.
لیگ برتر انگلیس هم ش��اهد نخس��تین حضور اشکان 
دژاگ��ه در ترکیب فوالم ب��ود. در حالی ک��ه پیش بینی 
نمی ش��د دژاگه در این دی��دار به میدان ب��رود، اما او در 
ترکیب ثابت تیمش مقابل منچستریونایتد قرار گرفت. 
 این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود یونایتدها به پایان 

رسید.
دژاگه که پیش از این حتی یک دقیقه هم برای فوالم به 
میدان نرفته بود در دقیقه 61 تعویض ش��د اما در زمان 

حضور در میدان بسیار عالی بود.

زاویه
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 معرفی »نصراهلل سجادی« به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان 

سجادی که دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران است، مسئولیت هایی از جمله قائم 
مقام سازمان تربیت بدنی وریاست فدراسیون فوتبال را دارد. وی سابقه عضویت در شورای المپیک آسیا 
را از سال 1370 به مدت 20 سال داشته و از سال 1373 مدرس المپیک کمیته بین المللی المپیک است.

ش��اید بس��یاری ازم��ا از ورزش 
 پیمان

تصوری  هزینه بردار داشته باشیم  فتاحی سیاهمزگی 
وبه لح��اظ اقتص��ادی آن را یک 
کاالی مصرفی بدانیم، درحالی که  عرصه ورزش گس��تره ای از 
تعامالت فرهنگی،اجتماعی واقتصادی اس��ت . هرچند درابتدا 
پرداختن به ورزش به تخصیص بودجه  ف��راوان درزیربنای آن 
بس��تگی دارد اما ثمرات آن درآتی نس��یب س��المت و شادابی 
اجتماعی، کاهش هزینه های درمانی، افزایش بهره وری نیروی 

کارو منافع اقتصادی فراوان می شود.
با س��رمایه گذاری در ورزش مشاغل بسیاری مس��تقیم و غیر 
مس��تقیم احیا می ش��وند، رویکردی که برخی جوامع در حال 
توسعه به طور جدی به آن داش��ته اند. مثل برگزاری مسابقات 
بین المللی و جذب گردشگران دراین حوزه کشورهایی مانند کره 
و ژاپن که تاقبل ازس��ال2002با رکود اقتصادی مواجه بودند با 
این حال برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال حدود 10 
میلیارد دالر جهت توسعه اماکن وامکانات ورزشی خود ورسیدن 
به استانداردهای  جهانی سرمایه گذاری کردن این منابع صرف 
احداث ونوس��ازی ورزش��گاه ها، جاده ها، پل ها، هتل ها، مراکز 

تفریحی، اقامتی، توریستی و تأمین امنیت شد.
اما با برگزاری این مسابقات رکود نسبی حاکم بر اقتصاد ژاپن و 
کره از بین رفت و رونق اقتصادی دوباره به این کشورها بازگشت 

و طبق برآورد دولت کره جنوبی س��ود حاص��ل از برگزاری این 
مسابقات در این کشور از ش��روع تا پایان برگزاری مسابقات از 
ورود تماشاگران و توریست های طرفدار فوتبال تا فروش کاالها 

و غیره، بالغ بر بیست میلیارد دالررسید .
درحال حاظر هم شاهد تکاپوی کشور برزیل برای برگزاری جام 
جهانی2014 هستیم که قرار اس��ت 303 میلیون بلیط تنها از 
طریق سایت رسمی فیفا )FIFA.COM( به فروش برسد. از 
محل تبلیغات  هم درآمدشایانی حاصل خواهدشد مثال طراحی 
پوستر این جام توس��ط Karen Haidinger، طراح برزیلی 
انجام شده است. این پوستر شامل نقشه برزیل است که از خطوط 
پاهای بازیکنان تشکیل شده است.تبلیغات محیطی ، گردشگر 
ورزشی، معرفی برزیل وکسب امتیاز و وجه ازاین رهگزرهمه و 
همه دستاوردهای اقتصادورزشی برای کشور میزبان است پس 
هدف از برگزاری وقایع ورزشی رسیدن به درآمد و ثروت جدید 

و کسب اعتبار و حیثیت جهانی می باشد.
این جهش اقتص��ادی ب��ا حمای��ت ازورزش ه��ای حرفه ای و 
ورزش های همگان��ی منجر ب��ه درآمدزایی ب��رای بخش های 
مختلف دولتی و خصوصی  می شود ، چراکه  برگزاری مسابقات 
ورزشی درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده وازطرفی حضور 

بخش خصوصی دراین عرصه برایش منفعت بار خواهدبود.
ساخت امکانات ورزشی چه تأثیرات اقتصادی دارد؟

درسال های اخیر توجه بیشتری به ساخت اماکن ورزشی شده 
اما پروژه های ناتمام بسیار در شهرهای مختلف آزاردهنده  است. 
پروژه ورزشگاه نقش جهان اصفهان نیز ازاین دست است که در 
هر دوره و دولت نوید افتتاح آن داده می شود، اما امیدها نا امید 
می گردد.تا جایی که  انگار باید چشم ها در راهش سفید شوند.

اما یکی دیگر از اثرات ساخت امکانات ورزشی باال رفتن کیفیت 
زندگی است. بررسی های اقتصادی نش��ان داده اند که افزایش 
امکانات ورزشی در یک منطقه باعث می شود که ارزش خانه ها 
و زمین ه��ا در آن منطقه افزایش پیدا کند. ب��ه همین دلیل در 
بسیاری مواقع از بودجه دولتی برای ساخت این امکانات استفاده 
می شود.همچنین مطالعات اقتصادی نش��ان داده اند که با باال 
رفتن امکانات ورزش��ی و به تبع افزایش فعالیت های ورزش��ی، 
هزینه های دیگر کاهش می یابند، زیرا مردم هزینه های ورزش 

را جایگزین آنها می کنند.
س��ال ها قراردادهایی که با تلویزیون بسته می ش��د به اقتصاد 
ورزش حرفه ای کمک می کرد، اما امروزه با بحران های اقتصادی 
به وجود آمده تنها می توان به پول بلیت ها اکتفا کرد. با افزایش 
هزینه ها بسیاری از خانواده ها ترجیح می دهند تا در خانه بمانند 
و از تلویزیون برنامه های ورزشی مورد عالقه خود را تماشا کنند. 
نتیجه این که ورزش دیگر یک فعالیت تفننی نیس��ت بلکه به 
یک صنعت پررونق به خصوص در کش��ورهای پیشرفته تبدیل 
گردیده اس��ت، وحجم س��رمایه گذاری های انجام شده هم در 

بخش حرفه ای و هم در بخش همگانی بسیار زیاد می باشد.
فواید مادی و غیرمادی ورزش را نمی توان نادیده گرفت. هم از 
بابت منافع مادی آنی که برای ش��رکت های تجاری صنعتی به 
دنبال می آورد و هم از بابت مناف��ع درازمدتی همچون افزایش 
سطح سالمت و تندرستی بهره گیری بهتر از نیروی کار و افزایش 
اشتغال در بخش های ورزش��ی و غیرورزشی به دنبال می آورد.

لذا الزم اس��ت تا دولت ها برای بهره گیری از مزایای درازمدت 
ورزش آن را یک کاالی سرمایه ای به حساب آورده و برای رونق 
آن به خصوص در بخش همگانی توجه الزم را برای پیش��رفت 

آن مبذول دارند.
ایجاد زمینه مشارکت مردم و سرمایه گذاران  برای ساخت اماکن 
ورزشی با استانداردهای روز جهان وحتی توجه به ابداعات و ایده 
های نخبگان علمی برای س��اخت کاال های ورزش��ی خود می 

تواند درآمدزا باشد.
هموار س��ازی موان��ع وحمای��ت ادارات و متولیان ورزش��ی از 
کارآفرینان، برداشتن بروکراس��ی وکاغذبازی هاوجلوگیری از 
کارشکنی با ایجاد فضای امیدوتدبیر برای جلب سرمایه گذاران

 بس ضروری و الزم است.
 همان طورکه دراهداف س��ند چش��م انداز کش��ور نیز ترسیم 
شده توسعه ورزش نیز مورد تأکید است که انشااهلل شاهد نگاه 
دلسوزانه وجدی تر به این عرصه و استفاده بهینه از سرمایه های  
مادی ومعنوی  جهت بهره گیری از صنعت پولساز و روحیه ساز 

ورزش باشیم.

رابطه ورزش و اقتصاد

تأثیر رویدادهای ورزشی بر اقتصاد

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1167 |دوشنبه 13 آبان  1392 | 29  ذی الحجه  1434

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1167 |  November   4  ,2013  |  8 Pages

 جام قهرمانی
 در اصفهان

رییس هیأت فوتبال اصفهان

نقد ورزش باید توسط متخصصان انجام شود
سرمربی ذوب آهن: جدایی از ذوب آهن صحت ندارد

دوست دارم مسلمان و حدادی فر در ذوب آهن بمانند

 آندو از 
کره و قطر پیشنهاد دارد

سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن گفت: با توجه به این که امسال بازیکنان 
ملی پوش در چند تیم پخش شده اند فکر می کنم سطح مسابقات باال باشد.

فریبا صادقی ، درباره حضور شریف زاده، سرمربی سابق این تیم در لیگ امسال، 
گفت: وی قرار است به عنوان مدیر فنی در کنار ما باشد.

صادقی در پاسخ به این سؤال که آیا با انحالل گیتی پسند بازیکنی از این تیم 
جذب کرده اید، گفت: تعدادی از آنها جذب دانشگاه آزاد و گاز شدند.

 من هیچ وقت به هیچ بازیکنی پیشنهاد نمی کنم، بلکه هر بازیکنی بخواهد به 
تیم ما بیاید درخواستش را می گوید ما هم از او تست می گیریم. 

تنها یک بازیکن از گیتی پسند به ما ملحق شده است. وی در پاسخ به این سؤال 
که فکر می کنید امسال هم جام قهرمانی در اصفهان بماند، خاطرنشان کرد: 
برای همین به مسابقات می رویم. تنها صحبت من این است که فدراسیون در 

ترکیب داوری نسبت به سال گذشته دقت بیشتری داشته باشد.

رییس هیأت فوتبال استان اصفهان گفت: امروز با کمال تأسف 
هرکس بدون داشتن کم ترین اطالعات از ورزش از این حوزه 
نقد می کند در حالی که نقد در هر حوزه ای به ویژه ورزش باید 

توسط متخصصان آن انجام شود.
علی اکبر ابرقویی نژاد یک شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: فضای 
مطبوعات و رسانه های کشور باید به گونه ای شکل گیرد که 
هر فرد غیر متخصص به خود اجازه ندهد بدون داشتن اشراف 
کافی درباره رشته های مختلف ورزشی و عملکرد حوزه های 

مختلف ورزش کشور اظهار نظر کند. 
وی اظهارداشت: درکشورهای توس��عه یافته  نقد رشته های 
مختلف ورزشی از جایگاه باالیی در مطبوعات برخوردار است، 
زیرا یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت ورزش را نقد منصفانه 

می دانند. 

رییس هی��أت فوتبال اس��تان اصفهان تأکید ک��رد: روند نقد 
منصفانه در رش��ته های مختلف ورزشی مانند هر حوزه دیگر 
موجب می ش��ود تا مس��ئوالن ذیربط آن هم��واره خود را در 

موضع پاسخگویی بدانند. 
ابرقویی نژاد با اش��اره به این که نقد، از پشتوانه قوی مردمی 
برخوردار است، افزود: در نقد منصفانه متخصصان از حوزه های 
مختلف ورزش، مسئوالن با این موضوع روبه رو خواهند بود که 
با یک عده کارشناس زبده و مورد اعتماد مردم طرف هستند. 
وی افزود: با این ش��یوه مس��ئوالن ورزش احساس می کنند 
عملکرد آنها همواره تحت نظارت یک عده کارش��ناس منتقد 
منصف قرار دارد و س��عی می کنن��د اش��تباهات کمتری را 

مرتکب شوند. 
وی  یکی از مهم ترین ویژگی نقد را صالحیت نقاد دانس��ت و 
تصریح کرد: اکنون هر کس بدون داشتن تخصص و تجربه الزم  
امور و عملکرد مسئوالن در رشته های مختلف ورزش را مورد 

نقد و بررسی قرار می دهد. 
وی افزود: این نوع نقدها موجب می ش��ود تا ورزش کشور به 
سمت روزمرگی سوق داده شود و به جای تسریع در پیشرفت 

امور ، عامل بازدارنده شود.  
ابرقویی نژاد ، پس از تخصص ، اخ��الق را از دیگر ویژگی های 
نقاد بیان کرد و گفت: رعایت اخالق حرفه ای باعث می ش��ود 
تا نقاد ، همه ابعاد موضوع را بررسی کند و یک طرفه به قاضی 

نرود. 

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: محسن مسلمان و قاسم 
حدادی ف��ر را دو بازیکن خ��وب می دانم و دوس��ت دارم این 

بازیکنان در تیم ذوب آهن ماندنی شوند.
لوکا بوناچیچ در نشس��ت خبری پیش از دیدار تیمش مقابل 
راه آهن تهران، اظهارداش��ت: ما در مدت گذش��ته سفرهای 
طوالنی، سخت و دشواری را پشت سر گذاشته ایم و امیدوارم 
بازیکنانم در این مدت استراحت کرده باشند و بتوانند مقابل 

راه آهن عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند.
وی افزود: حال که مدتی از بازی ما مقاب��ل پیام صنعت آمل 
گذش��ته بتوانیم با ش��رایط خوبی که داریم ب��ه 3 امتیاز این 

مسابقه که احتیاج زیادی به آن داریم برسیم. 
سرمربی تیم ذوب آهن بیان کرد: من همیشه در باشگاه هایی 
سرمربی بودم که شرایط برای من فراهم بوده و هر جایگاهی 

که باشم درخواست های یکس��انی دارم بنابراین به هیچ کسی 
اجازه نمی دهم که رفتار خود را به من دیکته کند و این شامل 

بازیکنان نیز می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: تا زمان��ی که در باش��گاه ذوب آهن نیز 
شرایط برای من فراهم باش��د، در این باشگاه اصفهانی حضور 

دارم و از ذوب آهن جدا نمی شوم.
 خوشبختانه در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و ارتباط ما با 

مدیران باشگاه ذوب آهن بسیار خوب است.
 ما در دو بازی اخیر ش��رایط خوبی داش��تیم و ب��ه بازیکنانم 
تبریک می گویم در این دو بازی س��خت فوتبال خوبی از خود 

ارایه کردند.
بوناچیچ با بی��ان این که تیم م��ا در نیم فصل نخس��ت نتایج 
ضعیفی از خود به نمایش گذاشته اظهارداشت: ما نتوانستیم 
بازی خوب خود مقابل استقالل و ملوان را در نیم فصل نخست 
ادامه دهیم و در شرایط سختی قرار گرفتیم، اما بازیکنانی که 
به آنها فرصت دادیم توانستند با حداکثر تالش خود عملکرد 
مناسبی به نمایش بگذارند، متأسفانه در فوتبال باید گل بزنی 

تا زحمات بازیکنان به چشم بیاید.
وی بیان کرد: تفاوت بین مربی خارجی و داخلی در فرهنگ، 
رفتار، برخورد و مس��ائل دیگر اس��ت بنابرای��ن ممکن بوده 
بازیکنان بومی ای��ران با این مس��أله کنار نیامده باش��ند و با 
سرمربیان داخلی بهتر کار کنند، اما یک بازیکن حرفه ای باید 

تفاوت بین مربی داخلی و خارجی را درک کند. 

آندرانیک تیموریان هافبک دفاعی استقالل هنوز موضع خود را برای حضور 
در تمرینات این تیم عوض نکرده و تا قبل از حل مشکالت مالی اش قصد ندارد 

در تمرینات حاضر شود.
سرژیک تیموریان برادر آندو در پاسخ به این سؤال که باشگاه استقالل تا االن 
باید چند درصد از مبلغ قرارداد آندو را پرداخت می کرد تأکید می کند:»آندو تا 
االن فقط 300 میلیون تومان پول گرفته و این در حالی است که 140 میلیون 
هم بابت دو فصل قبل که در این تیم بازی می کرد طلب کار است.  تیموریان 
در مورد پیشنهادهای برادرش می گوید:»او، از کره و قطر پیشنهاد دارد ضمن 
این که در چند روز اخیر هم تیم های صدر جدولی برای جذب این بازیکن پیش 
قدم شده و پیشنهاد دادند.« او در پاسخ به این سؤال که آیا منظورت از تیم صدر 
جدولی پرسپولیس است تأکید می کند:»من اسم نیاوردم ولی شما بنویسید 

که آندو از تیم های صدر جدولی پیشنهاد دارد.«

پیروزی ناپولی و یوونتوس
رقابت های هفته یازدهم س��ری آ ایتالیا ش��نبه شب با 
برگزاری 3 دیدار آغاز شد که طی آن تیم های یوونتوس، 
ناپولی و فیورنتینا مقابل حریفان خود به برتری دس��ت 

یافتند.

ادامه موفقیت های حریفان ایران
مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی نوجوانان با صعود 
تیم های نیجریه و آرژانتین به مرحله نیمه نهایی و حذف اروگوئه و 
ساحل عاج به پایان رسید. در این مرحله آرژانتین همگروه ایران با 

نتیجه 2 بر یک از  ساحل عاج عبور کرد  .

قصر یخی المپیک زمستانی 2014
قصر یخی» بالشوی« در مسابقات المپیک زمستانی 2014 سوچی 
میزبان رقابت های مختلفی از جمله هاکی روی یخ خواهد بود؛ سالن 
زیبا و با شکوهی که ش��اید در دنیا بی همتا باشدو عالوه بر میزبانی 

مسابقات زمستانی سالنی برای کنسرت ها  نیز هست.



 اعالم فراخوان جشنواره علمی 
مهندسان بسیجی 

مسئول س��ازمان بسیج مهندس��ین صنعتی چهارمحال و بختیاری 
از اعالم فراخوان جشنواره علمی مهندس��ان بسیجی در این استان 

خبر داد.
مهدی حق وردی اظهارداشت: جشنواره مهندسان نوآور، فن آفرین 
و پژوهشگر بس��یجی تحت عنوان »جایزه دانشمند شهید، مهندس 
تهرانی مقدم« با هدف حمایت از مهندسان بسیجی  برگزار می شود.

وی افزود: در همین راستا از مهندسان نوآور، فن آفرین و پژوهشگر 
استان برای حضور در این جشنواره علمی دعوت می شود.

حق وردی با بیان این که این جشنواره در سه بخش برگزار می شود، 
تصریح کرد: مهندس��ان نوآور، فن آفرین و پژوهشگر سه بخش این 
جشنواره است که هر یک از مهندسان اس��تان می توانند با توجه به 

توانمندی خود در یکی از این سه بخش شرکت کنند.
مس��ئول س��ازمان بس��یج مهندس��ین صنعت��ی چهارمح��ال و 
بختیاری گفت: عمران، معماری، شهرس��ازی، فن��اوری اطالعات، 
 ان��رژی، صنع��ت و مع��دن از محورهای برگ��زاری این جش��نواره

 علمی است.
حق وردی خاطرنشان کرد: عالقه مندان می توانند آثار خود را تا هفته 
بسیج به سازمان بس��یج مهندسین استان واقع در ش��هرکرد، بلوار 
شریعتی، روبروی پزشکی قانونی، ارایه دهند و برای کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 03813343623 تماس بگیرند.

خبر ویژه

نماینده مردم شهرکرد در مجلس
سعید زمانیان

چهارمحال و بختیاری که تولیدکننده 11 درصد آب در کش��ور است با 
بحران جدی آب روبرو است. در کنار حدود 11 درصد سرچشمه های آب 
شیرین کشور زندگی می کنیم ولی مردم، صنعت و زمین های کشاورزان 
استان تشنه هستند.کشاورزی اس��تان می تواند اثرات مثبتی در تولید 
ناخالص ملی داشته باشد ولی به دلیل عدم پرداخت حق آبه نتوانسته ایم 
آن طور که شایسته این استان است، رشد کنیم. برخی مناطق دور افتاده 
استان از آب و راه مناسب برخوردار نیس��تند و در این میان روستاهایی 
داریم که در فقر مطلق به سر 
می برند.پتروشیمی و پاالیشگاه 
اس��تان به دلیل تزریق نشدن 
مناب��ع مالی کاف��ی نیمه کاره 
رها شده اس��ت و عالوه بر آن 
به دلی��ل اعمال نف��وذ برخی 
مدیران محیط زیست، ساخت 

پاالیشگاه نیزمتوقف است.

 
 سرچشمه آب های شیرین

 کشور تشنه است 

چهره روزیادداشت
افزايش 30 برابري توليد دانه مالت در تنها كارخانه مالت كشور 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري از افزایش 30 برابري تولید دانه مالت 
روشن در تنها کارخانه صنعتي مالت کشور خبر داد. امسال تاکنون 4 هزار و 200 تن دانه مالت روشن 

در این کارخانه تولید شده است.
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دفع زباله در بس��یاری از ش��هر ها و روستا های 
چهار محال و بختیاری وضعیت مطلوبی نداشته و 
رعایت نکردن استانداردهای دفع زباله در بسیاری 
از نقاط موجب ایجاد چهره زش��ت در طبیعت و 
پراکندگی زباله ها شده و در عین حال مشکالت 

بسیاری نیز ایجاد کرده است.
به گزارش مهر، مدیریت صحیح و جامع پسماندها 
موج��ب جلوگیری از آس��یب رس��انی به محیط 
زیست، نظافت و بهداشت عمومی و حفظ منابع 

طبیعی می شود.
برای دفع زباله از روش های گوناگونی اس��تفاده 
می شود و یکی از روش هایی که در مدیریت زباله 
مورد استفاده قرار می گیرد روش سوزاندن است 
که جدا از سودمندی های آن دارای معایبی چون 
ایجاد بو، دود و آلودگی هواس��ت که عموما مورد 

اعتراض مردم است.
در ای��ن روش نی��از ب��ه پرس��نل کارآزم��وده و 

 اف��راد مجرب برای به��ره ب��رداری و نگهداری از
 دستگاه های زباله سوز اس��ت و هزینه نگهداری 
و تعمیرات در این روش بیش از روش های دیگر 

در دفع زباله است.
راه دیگر دفع زبال��ه روش خاک چال اس��ت که 
این روش مهندس��ی برای دفع م��واد زاید جامد 
در زمین برای ممانعت از آس��یب زدن به محیط 

زیست است.
 دف��ع زبال��ه در ش��هرها و روس��تاهای اس��تان 
چهارمحال و بختیاری بیشتر بصورت دفنی و در 
بعضی اوقات سوزاندن و سپس دفن کردن انجام 
می ش��ود که این روش بیشتر در ش��هرهای این 

استان انجام می گیرد.
دقت در دفن کردن زباله ها در ش��هرهای استان 
بیشتر از روستاها مورد توجه قرار می گیرد و این 
مهم کم تر در دفع زباله های روس��تایی مشاهده 

شده است.

متأس��فانه هنگامی که به محل دف��ع زباله های 
شهرهای بزرگ این استان از جمله شهرکرد، فرخ 
شهر و... مراجعه می ش��ود متوجه می شویم دفع 
نامناسب موجب شده اس��ت که زباله ها از جمله 
نایلون ها، پالس��تیک ها، کاغذها و...  در طبیعت 
کنار محل دفع زباله و حت��ی دور تر از این محل 
پخش شده و جدا از ایجاد چهره نامطلوب موجب 

آلودگی طبیعت شده است.
 از طرفی نبود کارخانه بازیافت در استان موجب 
شده است که بسیاری از پس��ماندها در حالی که 
ارزش اقتص��ادی باالیی دارند ب��دون بهره از بین 
بروند و استفاده مطلوبی که باعث درآمد و اشتغال 

می شود اتفاق نیافتد.
    قابل بازیافت بودن 95 درصد پسماندها

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت چه��ار محال 
و بختی��اری در این خص��وص در گفتگ��و با مهر 
اظهار داش��ت: در بخش پس��ماندهای شهری و 

خانگی چهارمحال و بختیاری متأسفانه مدیریت 
منسجمی صورت نمی گیرد.

سعید یوسف پور با اشاره به این که در محل دفن 
زباله استاندارهای الزم چه به لحاظ جانمایی و چه 
به لحاظ نحوه دفن بهداش��تی رعایت نمی شود، 
تصریح کرد: این موضوع موجب شده پراکندگی 

زباله ها در بسیاری از نقاط استان اتفاق افتد.
وی ادامه داد: پراکندگی زبال��ه ها باعث آلودگی 
 محی��ط زیس��ت و طبیعت اس��تان می ش��ود و 

چشم انداز نامناسب و زشتی را ایجاد می کند.
یوس��ف پور با بیان این که بیش��تر زباله هایی که 
متراکم می ش��وند از مواد پالس��تیکی هستند، 
اذعان داشت: جذب زباله های پالستیکی صد ها 

سال طول خواهد کشید.
وی ی��ادآور ش��د: الزم اس��ت پیامده��ای منفی 
پراکنده ش��دن زباله را به مردم گوش��زد و آن ها 
را از این موضوع آگاه کرد و بس��تر های الزم برای 
مدیریت تهیه پس��ماند به ویژه تفکی��ک از مبدا 
بازیافت پسماندهای ش��هری و روستایی فراهم 

شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت چهار محال و 
بختیاری اذعان داش��ت: 95 درصد پسماندهای 
این استان از جمله شیش��ه، پالستیک، کاغذ و ... 
قابل بازیافت است و این خود می تواند یک منبع 

سرمایه گذاری برای استان باشد.
     شهر هفشجان فاصله زیادی در خصوص 

مدیریت پسماند شهر دارد
شهردار هفش��جان در پاس��خ به این س��ؤال که 
آیا اس��تانداردها در دفع زباله در شهر هفشجان 
صورت می گیرد یا نه، گفت: دفن زباله در این شهر 
به صورت ترانش��ه صورت می گیرد که این روش 

می تواند به حفظ محیط زیست نیز کمک کند.
لقمان س��لطانی اظهار داش��ت: چنانچه کارخانه 
کمپوست و بازیافت در این اس��تان احداث شود 
تمامی زباله های شهر به آن جا منتقل شده و دیگر 

مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت.
وی با اش��اره به این که دفن بهداش��تی زباله ها 
بسیار هزینه بر بوده است، اذعان داشت: همکاری 
دستگاه های ذی ربط جهت مدیریت کردن اصول 

بهداشتی دفن زباله ها الزم است.
س��لطانی تصریح کرد: در ش��رایطی که آلودگی، 
خطر فوری برای محیط و انسان به همراه دارد با 
اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا 
اقدامات��ی را که منجر به ب��روز آلودگی و تخریب 

محیط زیست می شود متوقف نمایند.
 وی ی��ادآور ش��د: چنانچ��ه به��ره گی��ری از 
 سیس��تم انتظام بخش��ی که کلیه مراحل تولید، 
ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش 
و دفع پس��ماندهای جامد کنترل و راهبری شود 

مدیریت پسماندهای جامد صورت می گیرد.
س��لطانی بی��ان داش��ت: س��اختار تش��کیالتی 
و مدیریتی، وضعی��ت آموزش و اطالع رس��انی، 
وضعیت مشارک مردمی، وضعیت ذخیره سازی، 
حمل و جمع آوری پسماند، وضعیت بودجه ای، 
وضعیت قوانین و وضعیت برنام��ه های جاری از 
جمله موارد بررسی مدیریت پسماند در خصوص 

شهر ها و روستا ها است.
وی اف��زود: ش��هر هفش��جان فاصله زی��ادی در 
خصوص مدیریت پسماند شهر، دارد و الزم است 

که چاره ای در این خصوص اندیشیده شود.
س��لطانی با بیان این که روزانه 30 ت��ن زباله در 
شهر هفشجان جمع آوری می شود، تأکید کرد: 
در راس��تای اجرای مدیریت پسماند در این شهر 
الزم است با در نظر گرفتن مشاور و در نظر گرفتن 
اولویت ها و ضرورت های واقع��ی محدوده مورد 
مطالعه نس��بت به تهیه یک برنامه اجرایی میان 
مدت پنج س��اله و دراز مدت دوازده ساله جهت 
اجرای سیس��تم ه��ای مدیریت پس��ماند جامد 

اقدام شود.
    آگاه س�ازی خانواده ه�ای بروجنی در 

خصوص جدا سازی و تفکیک زباله
معاون فنی ش��هرداری بروجن نیز در پاس��خ به 
این سؤال که دفع زباله در این شهر چگونه است 
به مهر گفت: دفع زباله در ش��هر بروجن همانند 
سایر شهرهای دیگراستان به صورت دفنی انجام 

می شود.
رامین ریاحی ادامه داد: طرح مدیریت پسماند در 
این شهر در دس��تور کار قرار گرفته و در فازهای 

مختلف اجرا می شود.
وی بیان داش��ت:  بروج��ن دومین ش��هر بزرگ 
اس��تان چهارمحال و بختیاری به ش��مار می رود 
و بعد از ش��هرکرد دارای بزرگ ترین سکونت گاه 
شهری است که در اصل یکی از بزرگ ترین تولید 
کنندگان زباله در میان شهرهای دیگر استان به 

شمار می رود.
وی با اش��اره به این که مدیریت پس��ماند در این 
 شهر اجرا می شود، عنوان کرد: ما ابتدا خانواده ها

 را در این خصوص آگاه می س��ازیم و جدا سازی 
زباله ها را در محل تولید آموزش می دهیم.

ایجاد چهره زشت در طبیعت

استانداردها در دفع زباله رعايت نمی شود

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء  نوبت دوم 
653 شماره 103/92/1184/57آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه 

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
امالک  اسنادو  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . 
هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000954 شماره  رای  برابر   -1
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
فرزند  آخوره  سپیانی  له  ا  فضل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
از فریدونشهر به شماره ملی  اله به شماره شناسنامه 16 صادره  اسد 
1129484130 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 
فرعی از 238 اصلی به مساحت 167/41 متر مربع واقع در فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حجت اله رحیمی فرزند 

فتح اله محرز گردیده است .
هیات  رای شماره 139260302013000955 مورخ 92/5/14  برابر   -2 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
به  اله  اسد  فرزند  سپیانی  رضاقلی   آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شماره شناسنامه 77 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129541770 
از 238  از پالک 1 فرعی  یکبابخانه مفروز و مجزی شده  در ششدانگ 
اصلی به مساحت 73/86 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت 
اله محرز  اله رحیمی فرزند فتح  ازآقای حجت  اصفهان خریداری عادی 

گردیده است .
هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000985 شماره  رای  برابر   -3
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی   واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رحیمی  آخوره فرزند 

غضنفربه شماره شناسنامه 159 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129586391 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 
به مساحت 15/27 متر مربع واقع در فریدونشهر  از 238 اصلی  فرعی 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی مع الواسطه از ایرج مقدسی فرزند 

غالمحسین محرز گردیده است .
هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000984 شماره  رای  برابر   -4
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
به  اله  عبد  فرزند  باتوانی  عباسعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شماره شناسنامه 2925 صادره از فریدن به شماره ملی 1158988702 
از  فرعی   1 پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  مغازه   یکباب  در ششدانگ 
238 اصلی به مساحت 42 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت 

اصفهان خریداری عادی از شهرداری فریدونشهر محرز گردیده است 
هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000970 شماره  رای  برابر   -5
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پرستو موحدی آخوره علیائی  فرزند 
ملی  به شماره  آبادان  از  1615 صادره  به شماره شناسنامه  اله  حیات 
از پالک 1  1815856416 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده 
به مساحت 51/27 متر مربع واقع در فریدونشهر  از 238 اصلی  فرعی 
از نوروز اصالنی فرزند محمد  بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی 

علی محرز شده است .

برابر رای شماره 139260302013000961 مورخ 92/5/14 هیات   -6
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی   واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا اسپنانی  فرزند 
حسینقلی  به شماره شناسنامه 30 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129594807 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 
فرعی از 238 اصلی به مساحت 146/38 متر مربع واقع در فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای مصطفی انیکازی فرزند 

رضا محرز شده است .
هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000972 شماره  رای  برابر   -7
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر میر معنائی فرزند نوروز علی  

به شماره شناسنامه 42 صادره از داران  به شماره ملی 5759765361 
از 238  از پالک 1 فرعی  یکبابخانه مفروز و مجزی شده  در ششدانگ 
اصلی به مساحت 195/14 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت 
اصفهان خریداری عادی مع الواسطه از سیف اله و مختار هر دو رحیمی 

فرزندان علی میرزا  محرز شده است .
هیات  برابر رای شماره 139260302013000978 مورخ 92/5/14   -8 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی   واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا اصالنی  فرزند 
شماره  به  فریدونشهر  از  صادره   73 شناسنامه  شماره  محمدبه  میرزا 
یکبابخانه  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  چهار  در   1129589749 ملی 
 1244 و  اصلی   238 از  فرعی   1 پالکهای  از  شده  مجزی  و  مفروز 
به  است  گردیده  تجمیع  هم  در  پالک  دو  هر  که  اصلی   237 از  فرعی 
مساحت 245/55 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
محرز غالمرضا   فرزند  اصالنی  میرزامحمد  آقای  از  عادی   خریداری 

 شده است .
هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000979 شماره  رای  9-برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم اصالنی فرزند حسین  به شماره 

شناسنامه 85 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129589749در دو 
از پالکهای 1  یکبابخانه مفروز و مجزی شده  از ششدانگ  دانگ مشاع 
فرعی از 238 اصلی و 1244 فرعی از 237 اصلی که هر دو پالک در هم 
تجمیع گردیده است  به مساحت 245/55 متر مربع واقع در فریدونشهر 
میرزا  آقای  از  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش 

محمد اصالنی فرزند غالمرضا  محرز شده است .
هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000986 شماره  رای  10-برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن مقصودی  فرزند قلی به شماره 

شناسنامه 4348 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1128872605 در 
ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی 
اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  در  واقع  مربع  229متر  مساحت  به 
خریداری عادی از آقای محمد رحیمی فرزند غالمرضا محرز شده است .

هیات   92/5/21 مورخ   139260302013001021 شماره  رای  11-برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
فرزند  منجزی    رستمی  کیانوش  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
کیامرث به شماره شناسنامه 876 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129155412 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 
ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای رضا رحیمی  محرز گردیده است .

هیات   92/5/20 مورخ   139260302013001010 شماره  رای  12-برابر 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
فرزند  منجزی     رستمی  مهران  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
کیامرث به شماره شناسنامه 225 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
مربع  متر   108/60 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در   1129886859
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر 
محرز  بهمنی    فرهاد  آقای  از  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش 

گردیده است .
13- برابر رای شماره 139260302013001004 مورخ 92/5/20 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله سپیانی فرزند عیدی محمد به 
شماره شناسنامه 73 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129628159 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

خریداری عادی از شهرداری فریدونشهرمحرز گردیده است .
14- برابر رای شماره 139260302013001003 مورخ 92/5/20 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی   واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  بهمنی      توران  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
به شماره  فریدونشهر  از  به شماره شناسنامه 172 صادره  علی  حیدر 
متر   207/80 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در   1129586529 ملی 
در  واقع  اصلی   238 از  فرعی   1 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مربع 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری بصورت عادی از آقای ولی 

اله گوگونانی    محرز گردیده است .
هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000998 شماره  رای  15-برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره گگونانی آخوره     فرزند محمد 
ملی  به شماره  فریدونشهر  از  به شماره شناسنامه 86 صادره  ابراهیم 
مربع  متر   40/44 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1129535851
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر 
رحیمی     رضا  محمد  آقای  از  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش 

محرز گردیده است .
هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000992 شماره  رای  16-برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید رحیمی فرزند مختار به شماره 
شناسنامه 280 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129634809 در 
یک دانگ و نیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 240/65 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری ازمالک رسمی آقای حفیظ اله رحیمی 

آخوره محرز گردیده است .
17- برابر رای شماره 139260302013000991 مورخ 92/5/20 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
به  حسین   فرزند  یسلیانی  ابراهیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شماره شناسنامه 190 صادره از نجف آباد به شماره ملی 1091576181 
متر  به مساحت 243/72  خانه  باب  یک  ازششدانگ  دانگ مشاع  در سه 
در  واقع  اصلی   238 از  فرعی   1 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مربع 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای پرویز 

باتوانی  محرز گردیده است .
هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000990 شماره  رای  18-برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
فرزند  ابراهیم محمدی  امیری  افسانه  متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه 

کهزاد  به شماره شناسنامه 6804 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1128878380 در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
243/72 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی 
مالک رسمی  از  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  در  واقع 

آقای پرویز باتوانی محرز گردیده است .
19- برابر رای شماره 139260302013000989 مورخ 92/5/20 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس اصالنی فرزند رحمن  به شماره 
شناسنامه 133 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129568733 در 
یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 240/65 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حفیظ اله رحیمی آخوره  

محرز گردیده است .
هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000988 شماره  رای  20-برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افسانه رحیمی فرزند مختار  به شماره 
در  ملی 1129627934  به شماره  فریدونشهر  از  شناسنامه 50 صادره 
یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 240/65 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حفیظ اله رحیمی آخوره   

محرز گردیده است .
21- برابر رای شماره 139260302013000987 مورخ 92/5/20 هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی   واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف رحیمی فرزند سیف 
ملی  به شماره  فریدونشهر  از  3397 صادره  شناسنامه  به شماره  اله  
به  خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  دو  در   1128863979
از  فرعی   1 پالک  از  و مجزی شده  مفروز  مربع  متر   240/65 مساحت 
238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی 

از آقای حفیظ اله رحیمی آخوره   محرز گردیده است .
22- برابر رای شماره 139260302013001002 مورخ 92/5/20 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
فرزند شکر  علی عشور  آقای محمد حسن  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ملی  شماره  به  فریدونشهر  از  صادره   40 شناسنامه  شماره  به  اله  
متر   349/30 مساحت  به  خانه  باب  یک  درششدانگ   1129673596
در  واقع  اصلی   234 از  فرعی   1 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مربع 
عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر   بادجان  روستای 
از سید اسماعیل موسوی   محرز گردیده است .) در آگهی منتشر شده 
درروزنامه زاینده رود در تاریخ 92/7/1 اشتباها نام خانوادگی نامبرده 

حسن علی درج شده است و کلمه عشور درج نشده است 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 92/7/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 92/8/13 
محسن مقصودی رئیس اداره اسنادو امالک فریدونشهر
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام صادق )ع( :
نشستن بر س��ر س��فره را طوالنی کنید چراکه از عمرتان به 

شمار نمی آید.

نوجوان های شگفت انگیز
نوجوانی دوره ای است که انسان دوست دارد هر چیزی را تجربه کند و 
همیشه به دنبال کشف اتفاقات جدید باشد، از این رو ممکن است دست 

به کارهای مختلف بزند که خطرناک یا حتی درآمدزا هستند.
تقریبا 90 درصد از نوجوان های دنیا به دنبال کسب دانش در مدارس 
هستند و کمی دس��ت و پای آن ها برای ش��یطانی کردن یا کنجکاوی 
بسته شده است، اما عده ای از آن ها نیز هستند که هیچ چیز را مانع خود 
نمی دانند از این رو به سراغ زندگی خود رفته و کارهای شگفت انگیزی

انجام می دهند که آن ها را با دیگر همسن هایشان تمایز می دهد. 
فریسر دوهرتی 

 در زمانی که بس��یاری درآمدزایی را در افتتاح سایت های اجتماعی یا 
وبسایت های مختلف می دانند، فریسر دوهرتی تصمیم دیگری گرفت و 
به سراغ مرباسازی رفت. این نوجوان 14 ساله ابتدا با دستورالعمل های 
مادربزرگش مرباهای خوشمزه درس��ت کرد و به صورت دستی فروش 
آن ها را آغاز کرد اما پس از مدتی به یک نوجوان موفق در ش��غل خود 
تبدیل شد و حاال این روزها ساالنه 500 هزار شیشه مربا در طول سال 
می فروشد که این آمار به س��رعت رو به افزایش است. در آمد ساالنه او 

2 میلیون دالر است. 
میالن کارکی 

 در حالی که این روزها استفاده از سلول های خورشیدی در کشورهای 
مختلف دنیا رو به افزایش اس��ت یک جوان نپالی دست به کاری جالب 
زده است و با ابداع شیوه ای جدید هزینه ساخت این سلول های را صدها 
پوند کاهش داده اس��ت. میالن کارکی نوجوان 18 ساله ای است که با 
استفاده از موی انسان به جای سیلیکون در این سلول ها هزینه تولید 
آن ها را به شدت کاهش داده اس��ت. این نوجوان با اختراع این وسیله 
دنیا را تکان داد اما هنوز زیر نظر کارشناسان قرار دارد تا به مرحله نهایی 

تولید خود برسد. 
دیتریچ لودوینگ 

 در سن 16 س��الگی که بس��یاری به دنبال رانندگی مخفیانه هستند و 
تازه با پدال ها آشنا می شوند،  دیتریچ لودوینگ این مراحل را پشت سر 
گذاشته و یک خودروی الکتریکی س��اخته است. این نوجوان به عنوان 
جوان ترین فردی شناخته می شود که یک خودروی الکتریکی ساخته 
است. این خودرو که یک شورولت وانت است تمام سیستم های اصلی 
خود را از دست داده و حاال به یک خودروی برقی و ساخته دست تبدیل 
شده اس��ت. اس��م این نوجوان هم اکنون در کتاب رکوردهای گینس 

قرار داد. 
محمد الطومامی   

 فرمول های ریاضی همه ثابت شده هستند و آن بخش هایی که اثبات 
نش��ده اند بر اثر تفکرات هیچ گاه حل نخواهند شد اما هنوز مسائلی در 
ریاضی وجود دارد که نیاز به یک ذهن زیبا برای حل شدن دارند. چند 
سال پیش یک مهاجر عراقی به نام محمد الطومامی که وارد سوئد شده 
بود توانست مس��أله ریاضی که 300 س��ال بود به عنوان اشکال اعداد 
برنولی شناخته می شد، حل کند. این حرکت او باعث خشمگین شدن 
استادان مدرسه این پسر 16 ساله شد اما او پس از حل مسأله با استادان 
دانش��گاه ارتباط برقرار کرد و راه حل مس��أله را به هم��ه اثبات کرد. او 

توانست یک مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آپساال دریافت کند. 
جاناتان جیمز 

  جیمز نوجوان 15 س��اله، اولین نوجوانی است که به خاطرهک کردن 
س��ایت های مهم به زندان رفت. این مخرب اینترنتی کس��ی است که 
توانست با وارد شدن به سیس��تم های امنیتی آمریکا به اطالعات مهم 
و حتی یوزر و پس��وورد های س��ری دسترس��ی پیدا کند. این نوجوان 
همچنین توانست س��ایت ناس��ا را حک کرده و وارد کامپیوترهای آن 
هاشود. این دزد اینترنتی برنامه ای از سازمان ناسا دزدید که 1/7میلیون 
دالر ارزش داشت و می توانست کنترل سخت افزاری ایستگاه بین المللی 
فضایی را انجام دهد. اج��رای هر حرکتی با این نرم افزار می توانس��ت 

 تخریب های میلیاردی برجای بگذارد.

عشق.......
فلک جز عشق محرابی ندارد 

 جهان بی خاک عشق آبی ندارد
غالم عشق شو کاندیشه این است

  همه صاحب دالن را پیشه این است
اگر بی عشق بودی جان عالم  

 که بودی زنده در دوران عالم
کسی کز عشق خالی شد فسردست 

   گرش صد جان بود بی عشق مردست
نروید تخم کس بی دانه عشق

  کس ایمن نیست جز در خانه عشق
ز سوز عشق بهتر در جهان چیست  

  که بی او گل نخندید ابر نگریست
شنیدم عاشقی را بود مستی 

 و از آنجا خاست اول بت پرستی
اگر عشق اوفتد در سینه سنگ 

  به معشوقی زند در گوهری چنگ
که مغناطیس اگر عاشق نبودی 

  بدان شوق آهنی را چون ربودی
و گر عشقی نبودی بر گذرگاه 

  نبودی کهربا جوینده کاه
بسی سنگ و بسی گوهر بجایند

    نه آهن را نه که را می ربایند
هر آن جوهر که هستند از عدد بیش

    همه دارند میل مرکز خویش

نظامی گنجوی

 خودرویی ویژه افراد
 پر جنب و جوش

خودرو وسیله ای است که می توان به کمک آن کارهای 
مختلفی انجام داد از کوهنوردی تا مس��ابقه و حتی لذت 
بردن از طبیعت، همه این کارها با داشتن خودرویی راحت 

میسر می شود.
تا به حال با خودروهایی آش��نا شده ایم که می توانستند 
کارهای مختلفی انجام دهند. برخی از این خودروها توان 

آن را داشتند تا تبدیل به خانه شوند.
»کت هیالر« خودرویی بسیار متفاوت است که برای هر 
کاری میتوان از آن استفاده کرد. این خودرو برای افرادی 
ساخته شده است که آروم و قرار ندارند و تماما به دنبال 

شیطانی کردن هستند.

»به«، میوه ای سرش��ار از تانن اس��ت که در معالجه 
اس��هال و ورم روده بزرگ خیلی مؤثر اس��ت. به این 
منظور 40 تا 50 گرم به را خرد کرده و مدت 15دقیقه 
در یک لیتر آب جوش��انده و مصرف کنید.»به «با نام 

علمی Cydonoa oblonga از میوه های دانه دار
 است که قسمت خوراکی میوه شان، نهنج رشد کرده 

گل است که تخمدان را در بر گرفته است. 
درخت به  درخت کوچکی است به ارتفاع حداکثر پنج 

متر، که شبیه درخت سیب است.
 میوه اش به رنگ زرد ، آبدار و درشت تر از سیب است 

و در فصل پاییز می رسد. 
»ب��ه« دارای ب��و ی��ی مطب��وع و طعمی گواراس��ت. 
تخ��م می��وه ب��ه را »بهدان��ه« م��ی گوین��د ک��ه 
دارای م��اده لعاب��ی اس��ت ک��ه اث��ر درمان��ی دارد 
که ب��ه ن��ام ه��ای »به��ی«، »آب��ی« و »ت��وج« نیز 
 مع��روف اس��ت و بهترین »ب��ه« ای��ران ، در اصفهان

 پرورش می یابد.
خواص دارویی

در مورد» به« و خ��واص آن احادیث��ی از ائمه اطهار 
علیهم السالم آمده که عبارت اند از:

1. کسی که سه روز ناش��تا »به« بخورد، ذهن او صاف 
و حلم و علم او بس��یار می ش��ود و از مکر ش��یطان و 

شیطانیان محفوظ می ماند.
2.» به«، قوه بینایی را زیاد م��ی کند، محبت در قلب 
ایجاد می نماید و اگر زن آبس��تن بخورد، فرزندانش 

نیکو )زیباو شجاع( متولد می شوند. پیامبر)ص (
3. »ب��ه«، دل را ش��اد و با نش��اط ، ش��خص بخیل را 

سخاوتمند و آدم ترسو را دلیر می کند.
4.» به«، غم واندوه را از بین می برد. امام صادق)ع(

5. خوردن »به« ، برای ضعف قلب بسیار مفید است، 
معده را پاک می کند، و ذهن را روش��نی می بخش��د 

وآدم ترسو را شجاع می کند. امام علی)ع (
خواص درمانی دیگر» به«

 جوش��انده برگ درخت» به« ، بی خواب��ی را درمان
 می کند.

 به این منظور باید یک مشت برگ های تازه و نو رسته 
برگ به را ب��ه مدت ده دقیقه در ی��ک لیتر آب جوش 

بریزیم تا دم بکشد .
 پس از صاف ک��ردن آن را با ش��کوفه نارنج یا ش��کر 
یا عس��ل، ش��یرین کنید و قبل از خواب، دو قاش��ق 

سوپخوری از آن بنوشید.
جوش�انده برگ» به« )به روش�ی که گفته 

شد(، بهترین راه درمان عصبانیت است.
لعابی که از خیس کردن چهار گرم بهدانه به دس��ت 
می آید، عالوه بر معالجه گلو درد، تسکین سرفه، برای 

آرایش موی سر و آهار پارچه نیز به کار می رود.
 اگر »به« را قطع��ه قطعه کنید و در آب بجوش��انند، 
جوش��انده مقوی به دس��ت می آید که در عین حال، 
قابض اس��ت و در مواردی که عمل هض��م به زحمت 

صورت می گیرد، مصرف می گردد.
جوشانده فوق در معالجه اسهال های سبک، که بر اثر 
بی حالی و تنبلی روده ها پیدا می شود و برای معده و 

روده ها، فوق العاده فایده دارد.
اگر آب» ب��ه« را بگیری��د و هم وزن آن ش��کر اضافه 
نمایی��د و بجوش��انید ت��ا به ق��وام آید، ش��یره ای به 
وجود می آید که در معالجه ورم ش��دید امعا، بس��یار 
مؤثر اس��ت.چنان چ��ه دم کرده 30 گرم ش��کوفه به 
)تازه یا خش��ک کرده آن( را در یک لیت��ر آب با عرق 
بهار نارن��ج مخلوط کنند و بنوش��ند، خ��واب عمیق 
و راحت��ی ب��ه دنب��ال خواه��د داش��ت.»به«، دارای 
ویتامین آ، اس��ت که در تجدید جوان��ی نقش دارد و 
همچنین دارای ویتامین آ می باش��د ک��ه در تعادل 
اعص��اب، مهم اس��ت.»به«، طبیعتی معت��دل دارد و 
 خوردن آن افس��ردگی و وس��واس را از بین می  برد و 

نشاط آور است.
»به« برای تقویت بدن مفید است.

خوردن »به« و فرآوده ه��ای آن مانع انداختن جنین 
زن ها می شود. )باعث تقویت رحم می شود(خوردن 
به و فرآورده های آن ، میل به خاک و ِگل خوردن را بر 
طرف می کند.خوردن به، عرق بدن را خوشبو می کند.

 میوه ای که زیبایتان
 می کند
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داشتن رکورد جهانی برای خیلی ها یک آرزو به حساب می آید 
اما زندگی روزانه یک مرد هندی با داش��تن بلندترین س��بیل 

جهان کلی دردسر دارد.
رام سینگ چائوهان را همه هندی ها که توجه خاصی به سبیل 
دارند می شناس��ند؛ مردی که 32 سال است س��بیل هایش را 
کوتاه نکرده و نامش درکتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.  
این مرد 58 ساله که طول سبیل او به 2/4 متر رسیده به داشتن 
این س��بیل افتخار می کن��د، اما  زندگی اش هم بدون مش��کل 
نیست. او روزی باید دو س��اعت از وقتش را صرف رسیدگی به 
س��بیلش کند چون به گفته خودش نگهداری از س��بیل مثل 

مراقبت از یک نوزاد است.  
رام س��ینگ چائوهان که به خاطر ظاهرش در یکی از فیلم های 
جیمز باند هم نقش کوتاهی داش��ته می گوی��د: من از نوجوانی 
مراقبت از سبیلم را ش��روع کردم و آن را در واقع پرورش دادم. 
داشتن یک س��بیل 4 متری اصال کار آسانی نیس��ت. این مرد 
هندی از سال 1970 س��بیلش را کوتاه نکرده و اعتقاد دارد که 

سبیل مایه غرور و احترام است. به گفته او هر چند در ابتدا رشد 
سبیلش زیاد بوده است اما در س��ال های اخیر این روند بسیار 
کند بوده و او برای بلند ش��دن بس��یار ناچی��ز آن باید مدت ها 
صبر کند و زحمت بکش��د. او می گوید: زمانی که شروع به بلند 
کردن س��بیلم کردم به فکر شکس��تن رکوردی نبودم. سبیل 
برای هندی ها و ب��ه ویژه در راجس��تان،منطقه زندگی من جز 

فرهنگ مردم است. سبیل رام سینگ چائوهان باعث شده او به 
کشورهای مختلفی از جمله ایتالیا و آلمان سفر کند. 

  در راجس��تان هم او در اداره گردش��گری منطقه کار می کند 
و یک��ی از کارهای روزانه اش نمایش س��بیل مش��هورش برای 
توریست هاست. عالوه بر نقش بازی کردن در یکی از فیلم های 
جیمز باند این مرد هندی س��ابقه بازی در ده ه��ا فیلم بالیوود 
را هم در پرون��ده اش دارد. به گفته رام س��ینگ چائوهان یکی 
از مش��کالت او رفتن در میان جمعیت و پاس��خ به سؤال دادن 
جوان هایی که آرزوی بلند کردن سبیل هایش��ان را دارند. این 
مرد هندی می گوید هر روز باید برای از بین نرفتن س��بیلش از 
مواد مختلف استفاده کند تا آنها را تقویت و نگهداری کند. رام 
سینگ چائوهان به گفته خودش فقط از مواد طبیعی برای این 
کار اس��تفاده می کند و هیچ وقت تقویت کننده های شیمیایی 
به سبیل رکورد شکن خود نزده است. این مرد هندی می گوید 
آرزویش این است که جوان های کشورش راهش را ادامه دهند و 

یک جوان از هند موفق شود رکورد سبیل او را بشکند! 

مشکالت زندگی با سبیل ۴ متری

مهندسان انگلیسی خودروی پرنده جدیدی طراحی کرده اند که تنها در مدت سه دقیقه 
از حالت خودروی زمینی به حالت خودروی پرنده تبدیل می شود.

خودروی پرنده SkyRunner مجهز به موتور یک لیتری Ford EcoBoost است که 
123 اسب بخار قدرت و گشتاور 199 نیوتن متر را ایجاد کرده و تنها در مدت 4/3ثانیه از 
شتاب صفر تا 96 کیلومتر در ساعت می رسد که شتابی معادل خودروی پورشه 911 است. 
 با این حال حداکثر سرعت این خودرو بر روی زمین 185 کیلومتر در ساعت است که بسیار 

کمتر از سرعت پورشه است. 
 خودروی SkyRunner ب��ا وزن 420 کیلوگرم، در مدت س��ه دقیقه از حالت خودروی 
زمینی به حالت خودروی پرنده تبدیل ش��ده و از قابلیت پرواز تا ارتفاع 15 هزار پایی و با 

سرعت 88 کیلومتر در ساعت برخوردار است. 
 در شرایط پرواز از فناوری پاراگالیدر – اس��تفاده از یک چتربال بزرگ – برای رسیدن به 

ارتفاع 4/5کیلومتری و باالتر از ابرها استفاده می شود. 
 این خودرو توسط مهندسان شرکت Gilo Industries طراحی شده است و هر راننده 
با طی کردن یک دوره 12 س��اعته آموزش��ی به همراه مربی پرواز قادر به دریافت گواهی 

رانندگی با این خودرو خواهد بود.  
 Fort برای نخس��تین بار در نمایش��گاه بی��ن المللی SkyRunner خودروی پرن��ده
Lauderdale در فلوریدا در معرض دید عالقه مندان قرار می گیرد و فروش آن از س��ال 

2014 با قیمت 120 هزار دالر آغاز می شود.

پدر و مادر دختر 9 ساله با بستن قالده الکتریکی که مخصوص حیوانات خانگی نظیر سگ 
است، به قصد تنبیه کردن دخترشان به گردن وی بستند. 

به گزارش این خبرگزاری؛» ادواردو« و »پائولو مونتانز« والدین بی رحم این دختر 9 ساله 
پس از بس��تن قالده الکتریکی به گردن وی، او را وادار به درآوردن صدای س��گ نمودند. 
معلمان و مسئولین مدرسه هنگامی متوجه این قالده شدند که وی با پوشیدن لباس های 

یقه دار قصد پنهان کردن قالده را داشت. 
در ابتدا مسئولین مدرسه گمان می کردند قس��مت برآمده گلوی این دختر 9 ساله بر اثر 

بیماری متورم شده است که پس از بازرسی متوجه قالده شدند. 
درپی تماس تلفنی مدیر مدرسه با سازمان حمایت از کودکان و با حضور پلیس والدین وی 

به اتهام کودک آزاری و سوء استفاده از آنان دستگیر شدند. 
پس از بازرسی های بیشتر بر روی بدن این دختر 9 ساله آثار ضرب و شتم مشهود بود که به 

گفته وی به دلیل پارس نکردن مورد ضرب و شتم والدین خود قرار گرفته بود. 
والدین وی پس از محاکمه شدن با پرداخت 250 هزار دالر جریمه برای »ادوارد مونتانز« 
43 س��اله پدر وی و همچنین پرداخت200 هزار دالر جریمه ب��رای »پائولو مونتانز «34 
 س��اله مادر وی در نظر گرفته ش��د و تا پرداخت جریمه به صورت موقت به زندان منتقل

 شدند. 
سرپرستی دختر 9 ساله با استخدام یک پرس��تار برای نگهداری از وی از طرف فرمانداری 

شهر دنبری به عهده گرفته شد.

بی رحمانه ترین تنبیه یک پدر  و مادرخودرویی که پرواز می کند 

عکس نوشت

فروش آی پدهای جدید 
شرکت اپل در لندن

عداي عبدالخاني، پیرمرد اهل ر وستاي بیت مشلوش از توابع 
بخش شاوور شهرستان شوش درخوزس��تان  ساعت 13 روز 

جمعه بر اثر کهولت سن دارفانی را وداع گفت.
اطالعات شناسنامه اي عداي عبدالخاني مي گوید متولد 1270 
شمسي است،  ولي به گفته بعضي ازفرزندان و آشنایان، خودش 
بارها اظهار کرده بود که در هنگام دریافت شناسنامه 18 سال 

سن داشته است. 
ب��ا توجه ب��ه ای��ن ک��ه بس��یاري از م��ردم در زمان ش��روع 
ثبت اطالعات س��جلي ب��ه دالیل��ي و از جمله ترس ی��ا فرار 
 از خدمت س��ربازي ، س��ن واقعي خ��ود را به مأم��وران اعالم 

نمي کردند .
اگر به این دالیل استناد کنیم او پیرمردي 140 ساله بود و حتی 
اگر به اطالعات شناسنامه اي او نیز بسنده کنیم وی مسن ترین 

مرد ایراني بود.
عدای عبدالخانی  همه عمر خود را چوپان��ي کرده و از همین 

درآمد روزگار مي گذرانده است.
عبدالخانی س��ه دختر و پنج پس��ر دارد. وی با زندگي سالم، 
استفاده از غذاهاي سالم، کار و تالش و پیاده روي توانسته به 

سن 140 سالگي برسد.
مس��ن ترین ایرانی در آخرین روزهای زندگی، کارهاي روزانه 

خود را به سختي انجام مي داد.
نزدی��کان او رمز س��المتي وي را اس��تفاده از ش��یر و لبنیات 
و کار ک��ردن و ب��ه خص��وص کش��اورزي وپی��اده روي هاي 
 طوالن��ي در هن��گام چوپان��ي در ط��ول ی��ک عم��ر کار و 

زندگي مي دانند.
همسرش در سن 87 سالگي و حدود 13سال پیش فوت کرده 
و فرزند ارشد وي درسال 1339به خدمت سربازي رفته است.

عداي عبدالخان��ي داراي بیش 150 نوه بود ک��ه بزرگ ترین 
آنها 90 س��ال و کوچک ترین آنها 2ماهه و چن��د نوه وي نیز 

فوت کرده اند.

مسن ترین ایرانی درگذشت

اخبار ویژه
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