
 نسبت روبات  توصیه های اقتصادی مراجع تقلید به دولت 
 به انسان 
تا 10 سال آینده

در دیدار با ربیعی مطرح شد
 قیمت خودروهای وارداتی

4  کاهش می یابد
 تغییر در زمان برگزاری

6 لیگ قهرمانان آسیا در سال 2014 3

استعمال دخانیات  
در اماکن عمومي ممنوع

وزي��ر بهداش��ت، در نام��ه اي ب��ه وزراي دول��ت و س��ازمان ها خواس��تار 
 ممنوعيت اس��تعمال دخانيات در اماكن عمومي تابعه ش��د. در نامه دكتر

 سيدحسن هاشمي آمده است: همان گونه كه مستحضريد مصرف دخانيات 
يكي از مهم ترين عوامل قابل پيشگيري مرگ و مير در جهان است و ساالنه 

3موجب مرگ 6 ميليون نفر در دنيا مي شود...
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 شیر  به مدرسه
 باز می گردد 
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 مأموران معتاد
اخراج می شوند

 پژمان جمشیدی:
 این بار فقط شاد باشد

  با نزديک ش��دن به ش��روع ج��ام جهان��ی برزيل، در
 تابستان 93، هنوز هيچ خبر رسمی از سوی فدراسيون 
فوتبال درباره نام خواننده سرود تيم ملی فوتبال ايران 
در جام جهانی برزيل منتش��ر نش��ده تا چه��ره ای كه 
قرار اس��ت در اين بازی ها به عنوان خواننده مورد نظر 
 فدراسيون فوتبال سرود ايران را بخواند، مشخص باشد.

در روزهای گذشته اخباری از سوی ...
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 توافق ژنو؛ 
ثمره مقاومت 10 ساله ملت

مذاك��رات ژنو عاقب��ت در س��ومين دور مذاك��رات به 
نتيجه رس��يد و طرفي��ن توافق نام��ه اي را امضا كردند 
 كه خود آغ��از فص��ل جدي��دي در ديپلماس��ي ايران

 به ش��مار مي  رود.  ايران همواره در  مذاكرات هسته اي 
به جايگاه خود تأكيد داشته اما طرف غربي اين جايگاه 

را ناديده مي گرفت.
 در اين زمينه محم��د جواد ظريف، وزي��ر امور خارجه 
كشورمان با محور قرار دادن بحث حق غني سازي ايران 
و شناس��اندن آن به عنوان خط قرمز ايران بر روي نحوه 

برخورد غرب با ايران...

 زورآزمایی
 بر سر ارابه های مرگ

س [
س فار

]عك

 ريي��س پليس راهور ناج��ا با بيان اي��ن كه اگر 
قوانين فعلی رعايت ش��ود الزم نيست در زمينه 
آلودگی هوا طرح های اضطراری اجرايی ش��ود، 
گفت: مس��ووالن در حوزه آلودگی هوا به سراغ 
راحت ترين كار ك��ه غير مؤثرترين نيز هس��ت 
می روند ام��ا اين طرح ها س��خت ترين كار برای 

مردم است.
س��ردار اس��كندر مؤمن��ی ب��ا بي��ان اي��ن كه 
 س��ه مأموريت عم��ده پلي��س راه��ور ايمنی،

 انضباط بخش��ی به آمد و ش��د و ارايه خدمات 
اس��ت، گفت: ايمنی اولويت اول پليس در تمام 
دنيا س��ت اما توجه داش��ته باش��يد كه ايمنی 
محصول انضباط اس��ت و تصادفات و كش��ته ها 
محصول بی انضباطی اس��ت و نباي��د از انضباط 

اجتماعی و ترافيكی غفلت كنيم.
       مس�ووالن در ح�وزه آلودگ�ی ه�وا 

به سراغ راحت ترین کار می روند
وی با بيان اين كه رؤسا و مأموران پليس راهور 

در هنگام اجرای طرح های مختلف بايد حقوق 
مردم را مدنظ��ر بگيرند گفت: ه��ر طرحی كه 
می خواهد اجرا ش��ود، بايد حقوق مردم در نظر 

گرفته شود و نبايد به صورت دايم انجام شود.
رييس پليس راهور كش��ور با تأكي��د بر رعايت 
حقوق مردم گفت: اما در ش��رايط اضطرار بايد 
محدوديت هايی در نظر گرفته شود اما در شرايط 
عادی بايد همه شرايط و حقوق مردم را در نظر 
بگيري��م. مؤمنی با بيان اين كه مس��ووالن در 
حوزه آلودگی ه��وا به س��راغ راحت ترين كار 
كه غير مؤثرترين نيز هس��ت می روند گفت: 

اين طرح ها سخت ترين كار برای مردم است.
وی با بيان اين كه بارها ديده شده يک خودرو 
به علت نداشتن زنجير چرخ يا سهل انگاری در 
نصب زنجير باعث ايجاد مشكالتی شده است، 
به رانندگان توصيه كرد كه باک سوخت خود 
را پر كنند تا اگر در راه بندان ماندند از س��رما 

اذيت نشوند.

مؤمنی: پلیس از حقوق مردم کوتاه نمی آید

تعامالت جهانی گردشگری  بین استانبول و اصفهان  کلید خورد
معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان 
از ارتقای تعامالت گردشگری بين ايران و تركيه و ايجاد شبكه 
گردشگری بين كالن ش��هرهای اس��المی با تخصيص امتياز 

 ويژه خبر داد. مهدی جمالی نژاد با اش��اره به دي��دار اخير خود
 با رسانه ها و خبرنگاران تركيه و گسترش ارتباطات اظهار كرد: 
افزايش تعامالت جهانی گردشگران بين كالنشهرهای استانبول 

و اصفهان در گ��رو اقدامات اجرايی و عملياتی اس��ت.وی افزود: 
 شهر استانبول همچون اصفهان س��ابقه پايتختی را داشته و در

 حال حاضر نيز ...
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   شهرداری اصفهان در پيامی ضمن گراميداش��ت هفته بسيج تأكيد كرد: انديشه پاک اين 
تشكل مردمی و اطاعت پذيری بسيجيان از بنيانگذار انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری 

رمز پايداری و صالبت اين نهاد از ابتدای انقالب تا كنون است.
در اين پي��ام آمده اس��ت:در وصف پاك��ی و تقدس اين نه��اد مردمی همين ب��س كه امام 
 خميني بنيانگذار انقالب اس��المی)ره( فرمودند: من همواره بر خلوص و صفاي بسيجيان 

غبطه مي خورم و در اين دنيا افتخار من اين است كه خود بسيجي ام.
 اين پيام می افزايد:ش��هرداری اصفهان ضمن گراميداش��ت هفته بس��يج آرزوی موفقيت 
روز افزون بسيج و بسيجيان را در تمامی ابعاد به خصوص بسط گفتمان اصيل انقالب اسالمی 
ايران در برابر گفتمان های خالی از معنويت و غرب مح��ور را دارد چرا كه تحقق اين امر به 
همراه انگيزه های واالی معنوی ، نقش بارزی را می تواند در اس��تقالل و پيشرفت كشور و 

ترويج انديشه های اسالمی در سراسر دنيا ايفا كند. 
در پيام شهرداری اصفهان تأكيد شده است:حماس��ه آفريني ها و فداكاري هاي بسيج تنها 
محدود به دوران دفاع مقدس نبود و در تمام دوران حيات پر بركت انقالب اس��المي حضور 
اين نهاد ارزشمند مردمي مشهود است و بسيج در تمامي افتخارات نظام جمهوري اسالمي 
سهيم بوده و بسيجيان در تمامي عرصه هاي علمي و فكري و دفاع از ارزش هاي واالي انقالب 

همواره الگو و پيشگام بوده اند.
شهرداری اصفهان در پايان آورده اس��ت: ضمن گراميداشت ياد و خاطره بسيجيان شهيد، 
سربلندی و عزت بسيج و بسيجيان را در سايه توجهات حضرت ولی عصر)عج( و رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب از خداوند منان مسألت داش��ته و اميدوار است اخالص، معرفت و تفكر 

بسيجی در جامعه جاری گردد.

 سعيد نصر اصفهاني كارش��ناس تعميرات و كاليبراس��يون تجهيزات آزمايشگاهي ناحيه 
 س��با با اعالم اين خب��ر، گفت: با تالش كارشناس��ان ش��ركت ف��والد مبارك��ه اصفهان و
  همكاري ش��ركت هاي س��ازنده داخلي، لودس��ل 20 مگا نيوتني مربوط به توزين استند
  قفس��ه هاي ن��ورد ناحيه س��با، بازس��ازي ش��د و 14 ميلي��ارد ري��ال صرف��ه جويي به

 ارمغان آورد.
20 م��گا نيوتن��ي مرب��وط ب��ه  ايش��ان ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه لودس��ل ه��اي 

توزي��ن اس��تند قفس��ه ه��اي ن��ورد ميانگي��ن عم��ري ح��دود 10 س��ال دارن��د و 
در كنت��رل فرآينده��اي نورد نقش بس��يار مهمي ايف��ا مي كنن��د و از ابت��داي راه اندازي 
 خ��ط ن��ورد تاكن��ون 11س��ال مي گ��ذرد، ل��ذا طب��ق رون��د طبيع��ي م��ي بايس��ت

 نسبت به تعويض آن ها اقدام شود. 
با توجه ب��ه ارزش افزوده فرآيند بومي س��ازي و اس��تراتژي ش��ركت در اي��ن خصوص و 
همچنين مش��كالت تأمين اين قطعه از شركت س��ازنده كانادايي )KELK(، برآن شديم 
تا با همكاري و تعامل ب��ا واحدهاي تعميرات ناحيه س��با، بازرس��ي فني و اتوماس��يون و 
ابزاردقيق، تحقيق و توسعه و ش��ركت هاي تحقيقاتي دانش بنيان و اجرايي، كه  در زمينه 
طراحي و ساخت لودسل ها داراي تخصص مي باش��ند، جهت طراحي و ساخت اين قطعه 
مهم اقدام ش��ود، كه طي حدود 14 ماه يک عدد از اين لودس��ل ها س��اخته و در تعميرات 
س��اليانه اين ناحيه در خردادماه س��ال جاري جهت انجام تس��ت بر روي قفس��ه شماره 3 
 نوردس��با نصب گرديد كه پس از 5 ماه با عملكردي دقيق و مناس��ب مورد تأييد ناحيه نيز

 قرار گرفته است. نصر اصفهاني گفت: اقدامات الزم براي ساخت 6 عدد لودسل ديگر از طريق 

واحد بومي سازي انجام گرديد كه دو عدد از اين لودسل ها در زماني كم تر از يک ماه ساخته 
و به زودي بر روي يكي ديگر از قفسه هاي نورد ناحيه سبا نصب خواهد شد، كه با ساخت اين 
7 عدد لودسل در حدود 14 ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي براي شركت فوالد مباركه 
دربر خواهد داشت. وي در پايان ضمن تشكر از حمايت هاي شركت و مساعي همه همكاران 
تالشگر كه در اين پروژه مش��اركت داش��تند، اظهار اميدواري كرد در آينده با بومي سازي 

تجهيزات موردنياز به خودكفايي برسيم.

در پیام شهرداری اصفهان به مناسبت هفته بسیج تأکید شد

بسیج در تمامي افتخارات نظام ایران نقش آفرین بوده است

 صرفه جویي 14 میلیارد ریالي 
در   فوالدسازي و نورد پیوسته
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چهره روزيادداشت

 ريیس مجلس لبنان
 با الريجانی ديدار کرد

نبیه بری رییس مجلس لبنان با علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اسالمی دیدار و گفت وگو کرد. 

 در ای��ن دی��دار طرفین ب��ر گس��ترش رواب��ط دوجانب��ه پارلمانی  
تأکید کردند و درمورد مس��ائل مل��ی بین الملل��ی و منطقه ای نیز 

مباحثی مطرح شد.
 نبیه بری با استقبال محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس وارد تهران 
شد و  قرار است پس از دیدار با الریجانی، با روحانی و نیز محمدجواد 

ظریف نیز دیدار کند.

 جزيیات ديدار نمايندگان
 با ريیس قوه قضايیه

محمد علی اسفنانی نماینده مجلس  در مورد آخرین وضعیت لوایح 
قضایی در کمیس��یون قضایی مجلس گفت: اکنون دو الیحه و طرح 

قضا زدایی و ممنوعیت استفاده از سالح سرد مطرح است. 
الیحه قضا زدایی در جلس��ه به کمیته ویژه و تخصصی ارجاع شد و 
طرح ممنوعیت استفاده از سالح سرد هم در دستور کار کمیسیون  

قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در مورد جزییات دیدار با رییس 
قوه قضاییه گفت: دعوت از س��وی طرف خاصی نبوده و هر دو طرف 

خواستند با هم دیدار و گفت وگو کنند. 
البته مجلس درخواس��تی از رییس قوه قضاییه ندارد چرا که خیلی 
نیازی به قوه قضاییه برای کارهای مجلس نیست و ما کار قانونگذاری 

انجام می دهیم. 
 وی افزود: البته از رییس قوه قضاییه می خواهیم تا هر سه ماه یک بار 

چنین جلسات مشترکی داشته باشیم.

 استقبال سئول از
 توافق هسته ای ژنو

کره جنوبی نیز در پی اس��تقبال دیگر کش��ورها از توافق هسته ای 
ایران و گروه 1+5 خواس��تار ازسرگیری هرچه س��ریع تر مذاکرات 

هسته ای شد.
به گزارش خبرگزاری یونه��اپ، وزارت خارجه ک��ره جنوبی ضمن 
استقبال از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 از کره شمالی خواست 

تا مسیر خلع سالح هسته ای خود را دنبال کند. 
وزیر خارجه ک��ره جنوبی اعالم کرده اس��ت: کره ش��مالی به بهانه 
مذاکره در حال خرید زمان برای پیشبرد تسلیحات هسته ای خود و 

همچنین ساخت سالح است.

 فرجی دانا گزارش ۱۰۰ روزه
 را ارايه داد

عبدالحس��ین فریدون مش��اور وزیر عل��وم و مدی��رکل دفتر حوزه 
وزارتی این وزارتخان��ه درباره ارایه گ��زارش 100 روزه وزارت علوم 
 به دولت، گف��ت: وزارت علوم گزارش خود را به دولت ارس��ال کرده

 است.
وی درباره زمان ارس��ال این گزارش، گفت: زم��ان آن دقیقا خاطرم 

نیست اما ارسال شده است. 
امروزصدمین روز فعالیت دولت یازدهم اس��ت که ب��ا توجه به قول 
رییس جمهور به مردم مبنی بر ارایه گزارش 100 روزه، وزارتخانه ها 

در حال ارسال گزارش های خود به رییس جمهور هستند.

 آنکارابه دنبال نزديکی 
روابط باتهران و بغداد

ترکیه که در پی درگیری ها در س��وریه و بحرانی ش��دن روابطش با 
مصر، دچار انزوای منطقه ای شده است، برای بهبود روابطش با ایران 

و عراق تالش می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه که به دلیل درگیری های جاری 
در س��وریه و بحرانی ش��دن روابط دیپلماتیکش با مصر، در منطقه 
منزوی ش��ده اس��ت، تمام تالش خود را به کار گرفته ت��ا با نزدیک 
شدن به کشورهای همس��ایه به ویژه ایران و عراق، چهره خود را در 

خاورمیانه بهبود بخشد.
»رجب طیب اردوغان« نخس��ت وزیر ترکیه از س��ال های متمادی 
مشتاقانه می کوش��د تا کش��ور خود را به عنوان بازیگر اصلی عرصه 

سیاسی منطقه نشان دهد. 
اما درگیری های جاری و فزاینده در س��وریه که از ماه مارس 2001 
آغاز ش��ده اس��ت، آرزوهای اردوغان )مخالف نظام دمشق( را بر باد 
داد به نحوی که حتی رابطه کش��ورش با ایران، عراق و »اس��راییل« 
به سردی گرایید.  عالوه برآن، رابطه دیپلماتیک بین آنکارا و قاهره 

نیز وخیم شد.

مذاکرات ژنو عاقبت در سومین دور مذاکرات به نتیجه رسید و 
طرفین توافق نامه اي را امضا کردند که خود آغاز فصل جدیدي 
در دیپلماسي ایران به شمار مي  رود.  ایران همواره در  مذاکرات 
هس��ته اي به جایگاه خود تأکید داش��ته اما ط��رف غربي این 

جایگاه را نادیده مي گرفت.
 در این زمینه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
با محور قرار دادن بحث حق غني سازي ایران و شناساندن آن 
به عنوان خط قرمز ایران بر روي نحوه برخ��ورد غرب با ایران 
 کار کرد تا کش��ورهاي قدرتمن��د غربي رفتارش��ان را با ایران

 اصالح کنند. همین موضوع یکي از مهم ترین دس��تاوردهاي 
توافقنامه ژنو به شمار مي آید. 

مذاکرات فش��رده بیش از این که براي به رس��میت شمردن 
حق غني سازي ایران انجام ش��د با هدف به رسمیت شناختن 
حقوق حقه ای��ران در نظام بین الملل و اص��الح نحوه برخورد 
کش��ورهاي غربي با جمهوري اس��المي ایران صورت گرفت 
و در این راه گام مثبتي برداش��ته ش��د اما بازه��م باید گفت 
 مس��یر آینده ادام��ه دارد و نباید ب��ا ایجاد هیجان��ات کاذب 

تصور شود که همه راه طي شده است.
این توافقنامه بر اس��اس رویکرد برد –برد انجام شد و طرفین 
سعي کردند که با اعتمادسازي و بهبود روابط آینده روشني را 
بسازند و در آینده در مسیر تفاهم و گفت وگو گام بردارند. از این 

جهت نیز باید گفت که فصل جدیدي از روابط ایران با جامعه 
جهاني و کشورهاي قدرتمند جهان آغاز شد.

ملت ایران نیز س��هم به س��زایي در این توافقنام��ه برد- برد 
داش��تند؛ چراکه مقاومت و پش��تیباني آنان از تیم هسته اي 
سبب شد که این توافق اجرا ش��ود. بدون شک اگر کشورهاي 
غربي به این نتیجه نمي رسیدند که تحریم ها علیه ملت ایران 
 کارساز نیس��ت و در پیش��برد اهداف آنان موفقیت آمیز است 
تن ب��ه چنی��ن توافقنام��ه اي نمي دادند و همچن��ان بر طبل 

تحریم ها مي کوبیدند. 
گرچه در این زمین��ه رییس جمهور امریکا بی��ان مي کند که 
ایران با توجه به تأثی��ر تحریم ها پاي میز مذاکره آمده اس��ت 
اما در حقیقت این امریکایي ها بودن��د که با توجه به بي نتیجه 
 بودن و پرهزینه ب��ودن این تحریم ه��ا تن به تواف��ق با ایران

 دادند. 
البته جان کري، وزیر خارجه امریکا پس از امضاي توافقنامه به 
این موضوع اذعان داشت که تشدید تحریم ها علیه ایران بي اثر 
بود و ایرانیان با تحریم ها از مواضع خود عقب نشینی نکردند.  
از این نظر باید این توافق را یک دستاورد ملي دانست که تمام 
آحاد مردم ایران در آن شریک هستند و ثمره مقاومت 10 ساله 

مردم ایران است.
از س��وي دیگر ایران امروز پس از توافق به مرحله دیگري گام 

نهاده اس��ت و آن مرحله راس��تي آزمایي و اعتمادسازي میان 
طرفین است. ایران باید در این زمینه اعتماد غرب را در زمینه 
استفاده صلح آمیز از انرژي هسته اي جلب کند و غرب نیز در 
این جاده دو طرفه باید به تعهدي ک��ه در قبال توافق ژنو داده 

عمل کند و پروژه اعتمادسازي را تداوم بخشد.
تواف��ق هس��ته اي ای��ران و 1+5 ب��ه معناي شکس��تن س��د 
تحریم هاي علیه ایران اس��ت. با به رس��میت ش��ناختن حق 
غني س��ازي ایران به خودي خود قطعنامه هاي س��ازمان ملل 
س��ندیت خود را از دس��ت مي دهند؛ چراکه ای��ن قطعنامه ها 
به بهان��ه اس��تفاده غیرقانوني ایران از س��وخت هس��ته اي و 
احتمال ساخت س��الح هس��ته اي صادر ش��ده اند و با قانوني 
 ش��دن این مطلب اس��ناد مذکور نیز وجاه��ت قانوني خود را 

از دست خواهند داد. 
برخي از کارشناسان نیز تعلیق بخشي از تحریم ها را به معناي 
برداشتن یک آجر از میانه دیوار تحریم ها قلمداد مي کنند که 
سبب مي ش��ود بخش اعظمي از این دیوار فرو بریزد. البته در 
این روند برخي از تحریم ها به قوت خود باقي است که در آینده 

باید براي لغو جدي آنان نیز تدبیري اندیشیده شود. 
اما در این جه��ت نیز باید تعلیق تحریم ه��ا را به عنوان ابزاري 

براي پیشبرد اهداف اقتصادي به کار برد. 
درواقع توج��ه اصلي دولت بای��د از این پس تکیه به س��اخت 
دروني و ظرفیت هاي ملي باش��د و در کنار آن مسأله برداشت 
تحریم ها مي تواند شتاب بیش تري به پیشرفت اقتصادي کشور 
دهد و در این راستا باید از این فرصت براي خودسازي و رشد 
تولید داخلي که در چند س��ال اخیر کرارا مورد تأکید رهبري 
بوده، استفاده شود و به صورتي در اقتصاد عمل شود که مسأله 
مقاومت اقتص��ادي نیز در برنامه ریزي توس��عه اي و اقتصادي 
کشور مورد توجه قرار گیرد تا کشور در آینده در برابر تهدیدها 

و تحریم هاي اقتصادي واکسینه شود. 
این توافقنامه البته در سطح بین المللي بازندگاني نیز داشت و 
از اسراییل باید به عنوان بزرگ ترین بازنده این میدان یاد کرد 
و کساني که رویکرد اسراییل را در این زمینه دنبال مي کردند 

نیز بازندگان فرعي صحنه مذاکرات  ژنو هستند. 
کش��ورهاي عربي نیز در این زمینه باید بدانند که همراهي با 
رژیم جعلي و شکست خورده اسراییل به ضرر آن ها در سطح 

منطقه تمام مي شود.
ای��ن توافقنام��ه نش��ان داد ک��ه حت��ي ش��رکاي نزدی��ک 
 اس��راییل نی��ز در بس��یاري از م��وارد ای��ن رژی��م را 

بر اساس منافع ملي خود همراهي نمي کنند.
 به هر جهت ایران در این زمینه توانس��ت وجهه خود را نیز در 
نظام بین الملل تقویت کند و از این رو کشورهاي منطقه بیش 
از این ک��ه به رقابت با ایران بیندیش��ند به هم��کاري و تفاهم 
مش��ترك فکر کنند.موضوعي که به نظر مي رس��د تا حدودي 
 ترك ها ب��دان واقف ش��دند و سیاس��ت نزدیکي به ای��ران را 

در این راستا دنبال مي کنند.  

نگاهي به دستاوردهاي توافقنامه ژنو 3

چراغ سبز نتانیاهو برای توافق ژنو؛ ثمره مقاومت 10 ساله ملت
شهرک سازی

خبرگزاری فرانس��ه در خب��ری فوری اعالم ک��رد: مقامات 
 اسراییلی با س��اخت 829 واحد مس��کونی در شهرك های 

کرانه باختری موافقت کرده اند. 
این در حالی اس��ت که مقامات آمریکایی با تأکید بر لزوم به 
نتیجه رس��اندن مذاکرات س��ازش میان طرف فلسطینی و 
اسراییلی، از تل آویو خواسته بودند شهرك سازی ها را مجددا 
آغاز نکند. به نظر می رسد آغاز دوباره شهرك سازی ها توسط 
رژیم صهیونیستی نخستین پیامد ابراز نارضایتی نتانیاهو از 

توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 در ژنو باشد.

 به توافق ايران و ۵+۱ 
ترديد داريم

وزی��ر خارج��ه کان��ادا ضمن اب��راز تردی��د ف��راوان درباره 
تواف��ق ای��ران و 1+5 در »ژن��و« تصری��ح ک��رد ک��ه ای��ن 
کش��ور همچنان تحریم ها علیه ای��ران را حف��ظ می کند.  
به گ��زارش آسوش��یتدپرس، »جان ب��رد« وزی��ر خارجه 
 کان��ادا  ی��ک ش��نبه در »ات��اوا« اع��الم ک��رد ک��ه درباره 
تواف��ق هس��ته ای جامع��ه بین الملل ب��ا ای��ران در »ژنو« 
 بس��یار تردی��د دارد و تحریم ه��ا علی��ه ای��ران را همچنان 
حفظ می کند. وی ادامه داد که اقدامات گذش��ته، اقدامات 
آین��ده را پیش بینی  می کند و ایران حق ای��ن که حرفش را 
درست فرض کنیم ندارد.  دولت محافظه کار کانادا که یکی 
از هم پیمانان اسراییل است، تقریبا تمامی صادرات خود به 

ایران و واردات به این کشور را قطع کرده است.

 تأکید اوباما بر تعهد امريکا 
در قبال اسرايیل

کاخ س��فید اعالم کرد که اوباما بعد از توافق ایران و 1+5 در 
»ژنو« با نتانیاه��و تماس تلفنی برقرار کرد و متعهد ش��د تا 
 در خصوص یک راه ح��ل جامع با یکدیگ��ر همکاری کنند.

کاخ سفید اعالم کرد: دو رهبر بر اهداف مشترك جلوگیری از 
دسترسی ایران به تسلیحات هسته ای تأکید کردند. مقامات 
امریکایی اعالم کردند که رییس جمهور اعالم کرده است که 
واشنگتن و کشورهای دیگر از ماه های پیش رو برای دنبال 
کردن یک راه حل بادوام، صلح آمیز و جامع استفاده می کنند 
که نگرانی های جامعه بین الملل درباره برنامه هسته ای ایران 

رفع شود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

هنر  ديپلماسی 
ظریف/ وزیر امور  خارجه 

مذاکره ورس��یدن ب��ه تفاهم همواره کار دش��واری اس��ت، هیچ گاه 
 هیچ تفاهمی دربرگیرنده تمامی خواس��ت های هری��ک از طرفین

 نیست. 
تنها کسانی که درگیر مذاکره و فراز و نشیب ها و خواسته های متقابل 
هس��تند،  می توانند درك کنند که گرفتن هر مفهوم یا عبارت مورد 
نظر و یا جلوگیری از زیاده خواهی طرف مقابل چه میزان تالش، نبرد 
سیاس��ی، جنگ اعصاب، مقاومت، صبر، پذیرش ریسک شکست و .. 

نیاز دارد. 
می دانند که در پس لبخندها 
و ش��وخی ه��ای در مقاب��ل 
دوربی��ن و خبرن��گاران، چه 
جلس��ات پرتنش��ی س��پری 
ش��ده اس��ت.  چه بحث های 
 تل��خ و چالش��ی رد وب��دل

 ش��ده اس��ت.هنر دیپلمات 
پنهان کردن همه این تالطم 

در پشت لبخندهاست.
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ایستادگی باید شاخص تیم مذاکره کننده هسته ای باشد

 والیت��ی رییس جدید مرک��ز تحقیقات اس��تراتژی مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با بی��ان این که
 تیم مذاکره کننده هس��ته ای توانس��ت در قدم اول گام بزرگ��ی را در عرصه دیپلماس��ی بردارد گفت: 

ایستادگی باید شاخص اصلی تیم مذاکره کننده هسته ای باشد.

 بیانیه آمانو درباره
 توافق ايران و ۵+۱

کج سلیقگی ها ما را 
دچار مشکل می کند

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق هسته ای ایران را گام مهم 
دیگری بعد از توافق تهران و آژانس انرژی اتمی در 11 نوامبر خواند.

  به گزارش ش��ینهوا، آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی ضمن اس��تقبال از
 توافق هس��ته ای میان ایران و گروه 1+5 آن را ی��ک گام مهم رو به جلو 

خواند. 
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در بیانیه ای اعالم ک��رد، توافق بین ایران و 
قدرت های جهانی از جمله 5 عضو دایم شورای امنیت و آلمان درباره یک 
طرح مشترك که طی 6 ماه آینده اجرا می ش��ود، یک گام مهم دیگر در 

ادامه توافق آژانس و تهران در 11 نوامبر است.
آمانو گفت: آژانس به طور کامل آماده است که نقش خود در اجرای تدابیر 

الزم درباره این توافق را ایفا کند.

الریجانی رییس مجلس گفت: کش��ورهای هوشمند بستر س��رمایه گذاری 
را فراهم می کنند نه این که این مسیر را برای س��رمایه گذاران سخت کنند. 
مش��کالت داخلی ما بای��د از نظ��ر مدیریتی و بروکراس��ی حل ش��ود.  البته 
گاهی کج س��لیقگی ها ما را دچار مش��کل می کند. در دولت قبل نیز برخی 
 بی قانونی ها باعث بروز مش��کالت ش��د چرا که قانون نقش��ه راه را به وجود 
می آورد و اگر نباشد کار درست پیش نمی رود. الریجانی با بیان این که دولت 
فعلی ش��عار قانون داده و ما از این موضوع خوش��حالیم گفت: اگر قانون باشد 
مشکل حل می ش��ود و دولت و مجلس باید وقت خود را صرف استعدادهای 
داخلی کنند تا ش��اهد ظرفیت های مختلف باش��یم. وی با اش��اره به این که 
 اگر ظرفیت های داخلی کش��ور باال برود پیروز می ش��ویم و اال بقیه مانورها 

نمی تواند مشکل مان را حل کند. 

عالء الدی��ن بروج��ردی ریی��س کمیس��یون امنیت ملی 
 مجلس  اظهار داش��ت: خود آمریکایي ها هم به این نتیجه 
 رس��یدند ک��ه ادام��ه دادن سیاس��ت تقاب��ل ب��ا ای��ران 
بیهوده اس��ت، زیرا در این سیاس��ت هیچ چیزي گیر آن ها 
نیامد؛ آن ها مي خواستند ایران غني سازي نداشته باشد، اما 
االن داریم. وی خاطرنشان کرد:امریکا قبول کرد که سیاست 
تقابل را با سیاست تعامل جایگزین کند. وی افزود: عمال ما 
وارد روند جدیدي شدیم که در پایان این سناریو باید موضوع 
هسته اي ما ازشوراي امنیت خارج شود و حق غني سازي ما 
را همانطور که امروز رخ داد، به رسمیت بشناسند، و تحریم 
به طور کامل برداشته ش��ود. وی اظهار داشت: فعال منحني 
تحریم ها س��یر نزولي خود را آغاز کرده است؛ کشتیراني و 
پتروشیمي و طال از تحریم خارج شده و باید بقیه موارد هم 
از تحریم خارج ش��ود.  وی تأکید کرد: دلیل موفقیت ما در 
این کار عصبانیت صهیونیست هاس��ت. این حرف را امروز 
وزیر اطالعات صهیونیست ها اعالم کرد که در جشن جهاني 
توافق با ایران شرکت نمي کند، چون معتقد است که ایران 
دنیا را فریب داد و این نظر صهیونیست ها نشان مي دهد که 
تا چه حد با ایران دشمني دارند. وی افزود: مهم ترین هدف 
ما دستیابي به حق خود براي غني سازي بود که مي بایست 

شوراي امنیت هم این را قبول کند.

در پی وقوع دو انفجار تروریس��تی در نزدیکی سفارت ایران 
 در بیروت و دیدار عبداللهیان با دبی��ر کل حزب اهلل لبنان،

 نصر اهلل هش��دار داد که س��فارت ایران باز ه��م در معرض 
حمالت تروریستی خواهد بود. به نوش��ته االخبار ، نصراهلل 
تأکید کرد که انفجارهای تروریستی که در نزدیکی سفارت 
روی داده بود به دقت برنامه ریزی شده بود. وی در این دیدار 
تأکید کرد افرادی که  عملیات تروریس��تی را برنامه ریزی 
کرده  اند با ساختمان سفارت ایران به خوبی آشنایی داشتند 
و غضنفر رکن آبادی س��فیر ایران و ابراهی��م انصاری رایزن 
فرهنگی در این عملیات به صورت مستقیم مورد هدف قرار 
گرفته بودند. سید حسن تأکید کرده که هدف از این انفجار 
نابودی کامل در ورودی و نمای ساختمان سفارت بوده زیرا 
تروریست ها می دانستند که دفتر س��فیر و کاردار در همان 
حوالی واقع شده اس��ت. وی افزود: موادی که در این انفجار 
مورد اس��تفاده قرار گرفته جدید اس��ت زیرا در انفجارهای 
پیشین تالش بیش تر بر باال بردن ش��مار قربانی ها بوده اما 
هدف وارد کردن میزان بیش تری خس��ارت به س��اختمان 
بوده است. به نوشته االخبار ، سید حسن نصراهلل پیش بینی 
کرد که این اقدامات همچنان ادامه پیدا کند زیرا دش��منان 
می خواهند شکست های خود را در بیش از یک پرونده به ویژه 

پرونده سوریه جبران کنند.

 عضو کمیس��یون امنی��ت ملی گف��ت: تفکر بس��یج از 
 دفاع مقدس تا کنون در عرصه های مختلف نقش آفرینی 
 ک��رده اس��ت و ای��ن ک��ه ه��ر س��ال در ای��ن هفت��ه
  مراس��م می گیری��م به این خاطر اس��ت که ق��رآن نیز

 م��ی فرمای��د »فذک��ر« یعن��ی ی��ادآوری کنید.عضو 
کمیس��یون امنی��ت ملی ب��ا بیان ای��ن ک��ه زمانی که 
فرمان تش��کیل بس��یج را داد برخی مس��ووالن در آن 
زمان پوزخن��د می زدند و م��ی گفتند ام��ام نمی تواند 
 یک ارت��ش 50 ه��زار نف��ری را اداره کند پ��س چگونه 
م��ی خواه��د ارت��ش  20 میلیون��ی تش��کیل ده��د، 
گفت:  ام��ام خمینی)ره( پ��س از انقالب و ای��ن روزها 
را می دی��د و هدف��ش حضور م��ردم در صحن��ه برای 
حفظ انق��الب ب��ود. وی در ادام��ه اظهار داش��ت: پنج 
ش��ش ماه پیش که به لبنان رفت��ه بودیم و ب��ا نصراهلل 
دیدار کردی��م وی خاط��ره ای را برای م��ا تعریف کرد؛ 
 گفت ح��دود هفت هش��ت ماه ک��ه از موضوع س��وریه

 می گذش��ت ما خدمت رهبر معظم انقالب رس��یدیم و 
عنوان کردیم که به نظر می رسد کار سوریه و بشار اسد 
تمام است اما رهبر معظم انقالب به ما فرمودند این طور 
نیست شما کار خودتان را انجام دهید و تدبیر کنید اگر 
کار خوب انجام شود هم سوریه و هم بشار اسد می ماند.

منابع امنیت��ی لبنان اع��الم کردن��د خ��ودروی انتحاری 
منفجرشده در نزدیکی س��فارت ایران در بیروت، در سوریه 
بمب گذاری ش��ده و وارد خاك لبنان شده است. به گزارش 
روزنامه لبنانی »الس��فیر«، مناب��ع آگاه امنیتی لبنان اعالم 
کردند، خودروی انتحاری در منطقه »یبرود« س��وریه واقع 
در منطقه »القلمون« بمب گذاری  ش��ده بود که وارد لبنان 
شده است. بر اساس این گزارش، یک زندانی در زندان »رم« 
خرید این خودرو را قبل از ورودش به س��وریه برنامه ریزی 
کرده بود که پس از بمب گذاری وارد خاك لبنان شده است. 
طرف های امنیتی اعالم کرده اند که هنوز مش��خص نیست 
چه کس��ی این خودرو را برای انفجار آماده کرده است زیرا 
در منطقه» یبرود«  ده ها گروه مس��لح علیه دمشق فعالیت 
دارند و این امر تنها با دستگیری و اعتراف یکی از افرادی که 
به انتحاری ها برای انجام این عملیات تروریستی کمک کرده 
است، میسر می شود. این روزنامه نوشت: بر اساس اطالعات 
موجود، برنامه ریزی، آماده سازی و نظارت بر انجام عملیات 
تروریستی در نزدیکی س��فارت ایران در بیروت، در سوریه 
صورت گرفته ام��ا اجرای آن در لبنان ب��ا کمک های محلی 
صورت گرفته است. انگش��ت اتهام برای انجام این حمله به 
سوی گروهان های »زیاد الجراح« ش��اخه ای از گردان های 

»عبداهلل عزام« نشانه رفته است. 

امور خارجه مجلسمجلس بین الملل

 نشانه موفقیت ايران 
در توافق با ۵+۱

هشدار نصراهلل در ديدار 
با عبداللهیان

توصیه رهبری به نصراهلل 
در مورد سوريه

جزيیات جديد از انفجار 
نزديک سفارت ايران
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مأمورانمعتاداخراجمیشوند
رییس بهداری کل ناجا با بیان اینکه آزمایش اعتیاد از مأموران نیروی 
انتظامی به صورت دوره ای گرفته نمی شود، تأکید کرد که مأموران در 
صورت مثبت بودن اعتیاد، قطعا از ناجا اخراج می شوند.  سردار دکتر 
علی مجیدی، رئیس بهداری کل ناجا در گفت وگو با خبرنگار انتظامی 
فارس در پاسخ به سوالی در مورد اینکه انجام آزمایش اعتیاد مأموران 

به چه صورت است گفت: ما آزمایشاتی به صورتی دوره ای نداریم.
وی ادام��ه داد: اگر گزارش��ی از نهادهای نظارتی مانن��د حفاظت یا 
بازرس��ی به دست ما برس��د و از ما درخواس��ت کنند که از مأموری 
آزمایش اعتیاد بگیریم ما این آزمای��ش را می گیریم.رئیس بهداری 
نیروی انتظامی تأکید ک��رد: ما اصالنباید در پلی��س، نیروی معتاد 
داشته باش��یم و ش��ک نکنید که نظارت بر مأموران به صورت کامل 

انجام می شود.

تعامالتجهانیگردشگری
بیناستانبولواصفهانکلیدخورد

مع��اون هماهنگی امور مناط��ق و سازمان های ش��هرداری اصفهان 
از ارتقای تعامالت گردش��گری بی��ن ایران و ترکیه و ایجاد ش��بکه 
گردش��گری بین کالن ش��هرهای اس��المی با تخصیص امتیاز ویژه 
خبر داد.مهدی جمالی نژاد با اش��اره به دیدار اخیر خود با رسانه ها و 
خبرنگاران ترکیه و گسترش ارتباطات اظهار کرد: افزایش تعامالت 
جهانی گردش��گران بین کالنشهرهای اس��تانبول و اصفهان در گرو 
اقدامات اجرایی و عملیاتی است.وی افزود: شهر استانبول همچون 
اصفهان س��ابقه پایتختی را داش��ته و در حال حاضر نیز به س��بب 
ویژگی های گردشگری و موقعیت استراتژیک ساالنه صدها هزار نفر 
گردشگر را از گوش��ه و کنار جهان برای اهداف گردشگری و تجاری 
جذب می  کند.معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان  های شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: ایجاد ش��بکه گردش��گری بین کالنشهرهای 
اسالمی با تخصیص امتیاز ویژه و دو جانبه در جهت افزایش تعامالت 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و علمی امری بسیار مهم در 

دوام روابط دو جانبه اصفهان و استانبول است.
وی ادامه داد: البته باید به تأس��یس زیرس��اخت های گردشگری با 
اهداف نوین و متناس��ب با فناوری های به روز و نیز مناسب سازی و 
 ارائه تسهیالت الزم در جهت احیای شبکه های ارتباطی گردشگری

 با هدف توسعه در همه ابعاد و رشته های گردشگری پرداخت.

شیربهمدرسهبازمیگردد
بعد از توقف توزیع شیر در مدارس به دلیل کمبود اعتبارات، اکنون 
دولت قصد دارد تا دوباره شیر را در میان دانش آموزان مدارس توزیع 
کند.بعد از توقف توزیع ش��یر در مدارس به دلیل کمبود اعتبارات، 
حال به دستور معاون اول رییس جمهور قرار است که دوباره توزیع 

شیر به صورت رایگان در میان دانش آموزان آغاز شود. 
 بر این اس��اس، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با دس��تور دولت از

 ۱۴ آذر، ش��یر پاس��توریزه را میان ح��دود ۹ میلی��ون دانش آموز 
 توزیع کند. اعتبارات الزم ب��رای این کار نیز به دس��تور معاون اول

 رییس جمهوری و از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری تأمین شده است. 

کالهبرداریتلفنی
درقالبفروشسیمکارت

رییس پلیس مب��ارزه با جع��ل و کالهب��رداری پلیس 
 آگاه��ی گف��ت: ع��ده ای س��ودجو در قال��ب ف��روش 
 س��یم کارت اعتب��اری مش��ابه خ��ط دائم��ی اق��دام

 به کالهبرداری از هموطنان می کنند.
س��رهنگ بهروز رهبریان اظه��ار داش��ت:برخی افراد 
در تماس های��ی ب��ا هموطنان، خ��ود را مدی��ر فروش 
اپراتورهای تلفن همراه معرفی کرده و مدعی می شوند 
 خطوط اعتباری نزدیک به ش��ماره افراد با قیمت 20 تا

 30 هزار تومان آماده فروش است که متأسفانه بسیاری 
از این س��یم کارت ها س��وخته است یا س��یم کارتی که 
شماره مورد نظر خریدار باشد،نیست. افراد زیادی با دایر 
کردن شرکتهای مختلف و استخدام چند نفر به عنوان 
کارمند از ناآگاهی مردم س��وء استفاده کرده و از این راه 

کالهبرداری می کنند. 
وی ادامه داد: بیش��تر هموطنان به عل��ت اینکه میزان 
 کالهبرداری اندک اس��ت ب��رای طرح ش��کایت اقدام

 نم��ی کنن��د و همین موض��وع باعث ش��ده اس��ت تا 
کالهبرداران به راحتی میلیون ه��ا تومان پول به جیب 
 بزنن��د. در یک��ی از روش ها ای��ن افراد مدع��ی فروش

 سیم کارت مشابه با 50 هزار ریال ش��ارژ رایگان و یک 
سیم کارت هدیه با 2 هزار ریال شارژ می شوند اما هنگام 

خرید بیشتر این سیم کارت ها سوخته است.
رییس پلیس مب��ارزه با جع��ل و کالهب��رداری پلیس 
آگاهی ب��ا هش��دار در م��ورد این تم��اس ه��ا، تأکید 
 ک��رد: هموطن��ان در صورتی که م��ی خواهن��د از این

  س��یم کارت ها خری��داری کنن��د ب��رای جلوگیری از 
سوء اس��تفاده باید هنگام تحویل سیم کارت ابتدا آن را 
بررس��ی کرده و در صورت صحیح بودن شماره اقدام به 

پرداخت پول به پیک کنند. 
 همچنی��ن بهت��ر اس��ت ب��رای دریاف��ت اینگون��ه

 سیم کارت ها خریدهای خود را از مراکز مجاز اپراتورها 
به صورت اینترنتی از س��ایت اصلی شرکت یا حضوری 

انجام دهند.
به گفت��ه رهبری��ان، درصورتی ک��ه یک ش��کایت در 
این رابطه مطرح ش��ود پلی��س آن را پیگی��ری کرده و 
به نتیجه می رس��اند. اگرچ��ه میزان کالهب��رداری در 
این م��وارد ان��دک اس��ت ام��ا پلیس ب��ا یک س��رنخ 
 نی��ز م��ی توان��د از کالهب��رداری ه��ای میلیون��ی 

جلوگیری کند.
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گشتیدراخبار
نصب ۳۰ شير هيدرانت در بازار بزرگ اصفهان

 به��زاد بزرگ��زاد، مدیرعام��ل س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمن��ی ش��هرداری اصفهان
 عنوان کرد: طی سال گذشته 30 شیر هیدرانت ایستاده و زمینی در بازار بزرگ اصفهان نصب شده

 است. 

3

ادام�هازصفحهي�ک- رئیس پلیس 
گروه
جامعه

 
راه��ور کش��ور ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت 
اطالع رس��انی به مردم در طرح زمستانه 
گفت: در طرح زمستانه امسال باید تالش شود که سوانح و حوادث 
 به حداقل  برس��د. چ��را که در زمس��تان حجم س��فر و تصادفات

 کم می شود اما مخاطرات افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری نزدیک سایر دستگاه های 
متولی در ام��ر امداد و نجات و هماهنگی بین بخش��ی فرماندهان 
استان ها گفت: باید از همه ظرفیت های استانی و سایر دستگاه ها 
برای خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم در طرح زمستانه استفاده 
شود چرا که هیچ کدام از ما به تنهایی نمی توانیم کار کنیم و باید 
همه ظرفیت ها بسیج ش��ود. چرا که گاها دیده شده یک محور در 
حوزه استحفاظی چند استان است و عدم تعامل بین بخشی، سبب 

شده که ترافیک و سوانح در استان دیگر سرریز کند.
رییس پلیس راهور کشور با اشاره به لزوم آمادگی هرچه بیشتر در 
طرح زمستانه گفت: تا آنجایی که ممکن است نباید محوری بسته 

شود اما برای بستن محوری نیز نباید لحظه ای درنگ کنیم.
محیطزيس�تاعالمکند،ش�مارهگذارینیس�انرا

متوقفمیکنیم
رییس پلیس راهنمای��ی و رانندگی نیروی انتظام��ی اعالم کرد: 
س��ازمان محیط زیس��ت اعالم کند که خودروی نیس��ان مطابق 

با اس��تانداردهای زیس��ت محیطی نیس��ت، تا پایان وقت اداری 
 ش��ماره گذاری را متوقف می کنی��م.وی با بیان اینک��ه با تصویب

 طرح جامع کاهش تصادفات، ش��اهد کاهش 30 تا ۴0 درصدی 
تصادفات در کشور خواهیم بود، گفت: یکی از اقدامات مهم در این 
زمینه نصب کنترل هوشمند محورها است که در گام اول 20 هزار 
کیلومتر از راه ه��ای اصلی و پرتردد به ص��ورت یکپارچه مجهز به 
دوربین می شود که این مسیرها شناسایی شده است.رییس پلیس 
راهور ناجا با بیان اینکه این نشست فصلی برای تبادل تجربیات و 
افزایش هماهنگی و ارتباط بین روسا و مدیران راهور برگزار شده 
است، گفت: از اس��تان هایی که دارای رتبه هایی در زمینه کاهش 
تصادفات بوده اند، نیز تقدیر ش��د. وی افزود: اس��تان های کرمان، 
خوزستان، اصفهان، گیالن، همدان و تهران دارای کاهش تصادفات 
بودند و با این حال در استان های کرمانش��اه، فارس و البرز شاهد 
افزایش تصادف��ات بوده ایم که در این جلس��ه راهکارهای افزایش 
 ایمنی و کاهش تصادفات و تلفات تبادل ش��د ک��ه امیدواریم در 

پایان سال میزان کشته ها به کمتر از ۱۹ هزار نفر برسد.
 مومن��ی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت نق��ش فرهن��گ در کاه��ش

 تصادفات رانندگی، گفت: موضوع انضباط اجتماعی امروزه به یک 
دغدغه عمومی بدل شده است و همه به دنبال تبیین یک راهکار 
عملی هستند. چرا که ترافیک با دستور، توصیه و شعار حل نمی شود 
و باید تالش کنیم که این مسأله به سامان برسد.رییس پلیس راهور 

ناجا همچنین در بخش دیگری از س��خنان خود به اهمیت نقش 
ایجاد تیم های نظارتی مشترک با سایر سازمان های دخیل در امر 
طرح زمستانه اشاره کرد و گفت: دقت داشته باشید بهترین برنامه ها 
اگر در اجرا درست انجام نشود، تأثیری نخواهد داشت و با افزایش 
ارتباطات بین بخشی، می توان این طرح زمستانه را موثرتر کرد.وی 
با بیان اینکه پلیس برای اعمال قانون ابزارهای متفاوتی دارد، گفت: 
جریمه، ضبط گواهینامه و توقیف سه روزه از ابزارهای پلیس راهور 
است. اما در ضبط گواهینامه دقت کنید چرا که باید گواهینامه ای 
 که رانن��ده  آن نمره منفی اش به عدد 30 رس��یده، ضبط ش��ود و

 این گونه نباشد که در سیس��تم، ضبط گواهینامه ثبت شده باشد 
اما در عمل ای��ن گونه نباش��د و معتقدیم ضب��ط گواهینامه آثار 
بازدارندگی داشته باشد.به گزارش ایسنا، مومنی در حاشیه نشست 
فصلی روسا و مدیران پلیس راهور ناجا در پاسخ به برخی انتقادات 
 مبنی بر آالیندگی خودروی وانت نیس��ان، گفت: بر اساس قانون

 س��ازمان اس��تانداردهای کیفی و ایمن��ی را بررس��ی می کنیم 
و خودرویی که از س��وی س��ازمان اس��تاندارد معرفی و س��ازمان 
محیط زیست نیز مجوز زیس��ت محیطی آن را صادر کرده باشد، 
 توسط پلیس ش��ماره گذاری می کند و اگر همین امروز مسووالن

 محیط زیس��ت اعالم کنند، ش��ماره گذاری را تا پایان وقت اداری 
مسدود می کنیم. وی با اش��اره به آالیندگی باالی خودرو، گفت: 

پلیس نمی تواند از ابزار فراقانونی استفاده کند.
مومنی با بیان اینکه کاهش حوادث حاصل یک کار جمعی است، 
گفت: ترافیک با دس��تور، ش��عار و توصیه حل نمی شود و همگان 
در تالش هس��تند که این کاهش تصادفات ادامه داشته باشد، اما 
متاسفانه خودروس��ازان به کندی و س��ختی در مواقعی که فشار 
باش��د، مجبور به نصب قطعه می ش��وند. رییس پلیس راهور ناجا 
با بیان اینکه در کش��ور ما در صنایعی که تحریم ها بیش تر بوده، 
شاهد شکوفایی بیشتری بوده ایم، گفت: در بسیاری از بخش ها به 
دلیل تحریم ها پیشرفت داشته ایم، اما در این حوزه )خودروسازان( 
چون رقابت وجود ن��دارد و نظارت کم اس��ت و گاها تولیدکننده، 
واردکننده، صادرکننده و ... جملگی یک نفر هستند، این نظارت به 
کندی صورت می گیرد. وی با بیان اینکه پلیس در این مورد کوتاه 
نمی آید، گفت: پلیس در موضوع نصب ترمز ضد قفل و کیسه هوا 
کوتاه نیامده و به وظیفه قانونی خود عمل کرد اما باید ضمن حمایت 
از تولید ملی، نظارت ه��ا نیز افزایش یابد و دس��تگاه های نظارتی 
کنار خودروسازان قرار نگیرند. مومنی با اشاره به تمدید مهلت به 
خودروسازان، گفت: دادن مهلت های هر ساله و مستمر کار درستی 
نیس��ت و خودروس��ازان باید از این فرصت طالیی ارائه مهلت ها 

استفاده کنند، چرا که قطعا بازار به صورت انحصاری نمی ماند.

مؤمنی:پلیسازحقوقمردمکوتاهنمیآيد
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مصطفی نوریان با اش��اره به مکانیزه ش��دن ایس��تگاه های دوچرخه اظهار داشت: 
 شهروندان می توانند با استفاده از کارت هوش��مند حمل  و  نقل )اصفهان کارت( و 
یک بار ثبت نام، دوچرخه را از ایستگاه مبدأ تحویل گرفته و پس از طی سفر شهری 

دوچرخه را در دیگر ایستگاه های نزدیک به ایستگاه مقصد تحویل دهند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه قبل از مکانیزه شدن، امکان تحویل دوچرخه از 
ایستگاه مبدأ به ایستگاه های دیگر نبود از این رو تعداد استفاده کنندگان از دوچرخه 
را محدود می کرد، افزود: در سطح شهر اصفهان 30 ایستگاه دوچرخه راه اندازی شده 

که هزینه نگهداری این ایستگاه ها در سال یک میلیارد و 500 میلیون تومان است.
معاون حمل  و  نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: در 30 ایستگاه دوچرخه 

بیش از یک هزار و 300 دوچرخه وجود دارد.

رییس اتحادیه دفات��ر آژانس و موسس��ات اتومبی��ل کرایه اصفهان از ش��هروندان 
 خواس��ت به هیچ عنوان به خودروهای آژانس هایی که آرم تاکس��ی سرویس ندارند

 اعتماد نکنند.
قدرت اهلل صادقی اظهار کرد: اکنون این اتحادیه به شدت بر روی رانندگان و واحدهای 

خود نظارت دارد و به طور مرتب از آنان تست اعتیاد، سالمت می گیرد.
وی اظهار کرد: رانندگانی که خودروهای آنان فاقد آرم است، تست های الزم را نداده و 

مورد تأیید این اتحادیه نیستند.
رییس اتحادیه دفاتر آژانس و موسسات اتومبیل کرایه ، در خصوص نرخ کرایه تاکسی 
سرویس ها نیز بیان کرد: نرخ کرایه تاکسی بر اساس مصوبه شورای شهر تعیین می گردد 

و به هیچ عنوان به تازگی افزایش قیمتی در این زمینه صورت نگرفته است.

وزیر بهداشت، در نامه اي به وزراي دولت و سازمانها خواستار ممنوعیت استعمال 
دخانیات در اماکن عمومي تابعه شد. در نامه دکتر سیدحسن هاشمي آمده است: 
همانگونه که مستحضرید مصرف دخانیات یکي از مهمترین عوامل قابل پیشگیري 
 مرگ و میر در جهان است و ساالنه موجب مرگ 6 میلیون نفر در دنیا مي شود که
  600 ه��زار م��ورد آن در اثر مواجهه ب��ا استنش��اق تحمیلي دود م��واد دخاني

  است.
  با عنایت به قانون جامع کنترل و مبارزه ملي ب��ا دخانیات مصوب ۱385/7/۱۱ 
مجلس ش��وراي اس��المي و آیین نامه اجرایي آن مصوب مهرم��اه ۱386 هیأت 
دولت و نظر به اهمیت کنت��رل دخانیات در کاهش ب��ار بیماري ها و هزینه هاي 
مراقبت و درمان بیماري هاي مرتبط و حفظ سالمت کارکنان، خواهشمند است 
 دستور فرمایید مدیران، کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوطه )ماده 8 آیین نامه

 اجرایي قانون:اماکن عمومي: محل هایي که مورد استفاده و مراجعه جمعي یا عموم 
مردم است از قبیل اماکن متبرکه دیني، بیمارس��تان ها، درمانگاه ها، سالن هاي 

نمایش، سینماها، فضاهاي عمومي مهمانخانه ها و مهمانسراها و میهمان پذیرها، 
خوراک س��راها )رس��توران ها(، قهوه خانه ها، کارخانجات، گنجینه ها )موزه ها(، 
پایانه هاي مس��افربري، فروش��گاه هاي بزرگ، اماکن فرهنگي، اماکن ورزش��ي، 
کتابخانه هاي عمومي، مدارس، دانش��گاه ها و مراکز آموزشي و پژوهشي، وسایل 
نقلیه عمومي، مؤسسات و سازمان هاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقالب اسالمي، 
بانک ها و شهرداري ها و هرنوع مرکز و محل جمعي دیگر( ضمن اهتمام و نظارت 
بر اجراي ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومي تابعه آن وزارت/ سازمان 
)مطابق ماده ۱3 قانون مذکور و بند 8 ماده ۱ و ماده 7 آیین نامه اجرایي قانون(، در 
اجراي دقیق مفاد ماده ۹ آیین نامه مذکور نسبت به نصب تابلوهاي هشداردهنده 
مبني بر ممنوعیت مصرف محص��والت دخاني در نقاط مناس��ب و معرض دید 
 عموم اقدام الزم معمول دارند. ارس��ال گزارش اقدامات انجام ش��ده به دبیرخانه

 ستاد کشوري کنترل دخانیات مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
الزامي و موجب امتنان خواهد بود.

 یک متخص��ص زن��ان و زایم��ان گفت: اس��تفاده از
 لوازم آرایشی در سه ماه اول بارداری به علت تشکیل 

ارگان های مختلف جنین توصیه نمی شود.
دکتر الهه زارعان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
دانش��جویان ای��ران )ایس��نا( منطق��ه اصفه��ان، با 
بیان اینک��ه همچنین مص��رف کننده بای��د آگاهی 
 الزم از میزان ض��رر موجود در مواد داش��ته باش��د،
  اظه��ار ک��رد: ض��رر یا بی ض��رر ب��ودن اس��تفاده از

 لوازم آرایش در دوران بارداری تاکنون اثبات نش��ده 
و م��ادران در دوران بارداری تا جای��ی که امکان دارد 
نباید از ل��وازم آرایش اس��تفاده کنن��د. وی  مادران 
باردار را از اس��تفاده لوازم آرایش��ی در س��ه ماه اول 

بارداری به دلیل تش��کیل قس��مت های مختلف بدن 
جنین و تأثی��ر هر م��واد و دارویی بر جنی��ن در این 
دوران بر حذر داشت و خاطرنش��ان کرد: سه ماه دوم 
و س��وم به علت آن ک��ه اعضای بدن جنین تش��کیل 

ش��ده و جنین در حال رش��د اس��ت این تاثیر کم تر 
می ش��ود. این متخصص زنان و زایم��ان تصریح کرد: 
مادرانی که به م��دت طوالنی در مع��رض نور آفتاب 
ق��رار می گیرن��د و ممکن اس��ت در دوران ب��ارداری 
 دچار لک های پوستی ش��وند باید در هنگام انتخاب 
 ض��د آفت��اب دق��ت کنن��د و از کرم هایی ک��ه مواد

 تش��کیل دهنده آن ها ش��یمیایی نیس��ت استفاده 
کنند.زارعان اس��تفاده از کرم های آرایشی در دوران 
بارداری برای مادران  را ممنوع عن��وان کرد و گفت: 
کرم های آرایش��ی از ماده ای به نام ”پاراب��ن” که اثر 
 هورمونی دارد تش��کیل می ش��ود و ب��ر روی جنین

 به خصوص جنین های پسر اثر نامطلوبی دارد.

 امام جمعه اصفهان بر ضرورت ساخت مسجد و حمام در مناطق اقامت عشایر تأکید کرده و 
خواستار تخصیص بودجه به این امر شد.

 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در جلسه فرهنگی اجتماعی عشایر استان حل مشکالت 
معیشتی و رسیدگی به امور آنان را از موضوعات مهم پیشروی عشایر عنوان کرد و اظهار کرد: 
دامداری یکی از اساسی ترین فعالیت ها در کشور بوده و دامداری بزرگترین صنعت یک کشور 
به حساب می آید و عشایر به عنوان عمده ترین فعاالن در این بخش  باید مورد توجه ویژه قرار 
گیرند.وی پرداختن به این بخش را بس��یار حائز اهمیت خواند و افزود: باید امکانات الزم در 
این زمینه در مناطق عشایری استان و همچنین در زمان کوچ عشایر تأمین شود.امام جمعه 

اصفهان با بیان اینکه عشایر باید در مورد مسائل اقتصادی آموزش های الزم را دیده و راهنمایی 
شوند، تصریح کرد: خدمت به عشایر و فراهم آوردن شرایط الزم برای خرید گوشت از عشایر 

ضروری است.
وی بر لزوم ایجاد مسجد و حمام در مناطق اقامت عشایر تأکید کرد و گفت: بودجه الزم برای 
ساخت مسجد در مناطق عش��ایری باید اختصاص یابد.آیت اهلل طباطبایی نژاد با بیان اینکه 
 مس��ووالن باید آمار دقیق از تعداد مساجد در مناطق عش��ایری برای فرستادن روحانیان و

 مبلغان دینی را تهیه کنند، خاطرنشان کرد: با تهیه این آمار تصمیمات الزم در این باره گرفته 
می شود.وی در پایان خواستار تهیه کتاب های مورد نیاز عشایر در حوزه فرهنگی و دینی و 

همچنین اختصاص رساله به عشایر شد.

حلمشکالتفرهنگیعشايردردستورکاردولتقرارمیگیرد
استاندار اصفهان بر ضرورت پرداختن به مس��ائل فرهنگی و اجتماعی عشایر و قرار گرفتن 
 آن در اولویت برنامه های فرهنگی تاکید کرد و گفت: حل مش��کالت فرهنگی عشایر باید در 
دس��تور کار دولت قرار گیرد.به گزارش خبرگزاری تس��نیم از اصفهان و ب��ه نقل از اداره کل 
روابط عمومی اس��تانداری اصفهان، رس��ول زرگرپور در جلس��ه فرهنگی اجتماعی عشایر 
استان با بیان اینکه به مسائل فرهنگی عشایر به خوبی پرداخت نش��ده، اظهار کرد: مسائل 
فرهنگی این قش��ر باید در اولوی��ت برنامه ها قرار گی��رد. وی با بیان اینکه مردمان اس��تان 
اصفهان از اس��تان های متدین کش��ور هس��تند، گفت: در حکومت اس��المی اولین وظیفه 
 اقامه نماز و ترویج دین خدا و پرداختن به مس��ائل دینی اس��ت که باید در تمام سطوح رشد

 پیدا کند .
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چهره روزيادداشت

واردات رونق می گیرد
با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با گروه 1+5 و ورود ارزهای نفتی و 
دارایی های بلوکه شده به کشور، به نظر می رسد اولویت بندی ده گانه 
کاالیی که منطبق با محدودیت های ارزی صورت گرفته بود  لغو شود.

همزمان با تشدید تحریم ها و افزایش فشارهای بانکی و محدود شدن 
فروش نفت و استفاده از دالرهای نفتی، دولت دهم تصمیم گرفت تا 
کاالها را برای دریافت ارز به نرخ دولتی یعنی 1226 تومان، محدود 
 کن��د، بنابراین کاالها بر حس��ب ضرورت کااله��ای مصرفی، دارو و 
مواد اولیه، به ده گروه طبقه بندی  شد.در ابتدا تنها قرار بود به 5 گروه 
ابتدایی این اولویت بندی، ارز دولتی اختص��اص یابد و مابقی از ارز 
مرکز مبادالت ارزی یا ارز آزاد استفاده کنند اما به مرور با محدودیت 
ورود ارز به کش��ور و ش��کل گیری بحران ارزی، دولت تنها دو گروه 

ابتدایی را مشمول دریافت ارز 1226 تومانی اعالم کرد. 

 قیمت خودروهای وارداتی
  کاهش می يابد

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به توافقنامه هسته ای و 
کاهش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی نیز کاهش خواهد یافت.

مصطفی ممقانی اظهار کرد: مطمئنا توافقنامه اخیر تأثیرات مثبتی 
بر روند واردات خودرو به کشور خواهد داشت.

وی بیان کرد که با لغو تحریم صنعت خودرو واردکنندگان می توانند 
خودروهای وارداتی را با هزینه های کمتری وارد کشور کنند. 

 پرداخت مابه التفاوت
ارز واردات گندم

بازرگان��ی  و  تولی��دی  ام��ور  بودج��ه   ریی��س 
معاونت برنامه ریزی از ردیف بودج��ه ای 5162میلیارد 
تومانی برای پرداخ��ت مابه التف��اوت ارز گندم وارداتی 
خبر داد و گفت:سایر کاالهای اساسی باید ارز مبادله ای 

دریافت کنند.
محمود ملکوت��ی خواه در م��ورد ارز کاالهای اساس��ی 
 ب��ه وی��ژه گن��دم اظه��ار داش��ت: کاالهای اساس��ی

 به جز گندم با توجه به مصوبه دولت ارز مبادله ای دریافت 
می کنند بنابراین مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد 
و تنها وزارت صنعت، معاونت برنامه ریزی و بانک مرکزی 
تأکی��د کرده اند که حداقل ب��رای تأمی��ن ارز مبادله ای 

حداکثر همکاری را داشته باشند.

 احتمال کاهش
 نرخ بلیت هواپیما

در پی لغو تحریم واردات قطعات هواپیماهای مسافری، 
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور گفت: قطعا با 
کاهش نرخ قطعات هواپیما و هزین��ه تعمیر و نگهداری 
آن ها ، در نهای��ت کاهش نرخ بلیت هواپیم��ا را می توان 
شاهد بود.سیروس باهری اظهار کرد: با لغو تحریم  واردات 
قطعات هواپیما طبیعی است مس��ائل و مشکالت بانکی 
نیز در مراحل بعدی برطرف و س��وخت گیری از اروپا نیز 
ارزان تر می شود و به دنبال آن کاهش هزینه در بخش های 

مختلف را خواهیم داشت.

  حذف قوانین دست و پاگیر
 از خصوصی سازی

 مع��اون وزی��ر ام��ور اقتص��اد و دارای��ی گف��ت: قوانین 
 دس��ت و پاگی��ر بای��د از رون��د اج��رای اص��ل 44 و 
خصوصی سازی حذف شود.شاپور محمدی گفت: حذف 
قوانین و مقررات دس��ت و پ��ا گیر موج��ب موفقیت در 
 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و روند

 خصوصی سازی می شود.محمدی افزود: رونق اقتصادی 
و رس��یدن به بلوغ و باروری تولید با تقویت و فضاسازی 
مثبت برای حضور بخش خصوصی ب��ه وجود می آید و 
بازنگری در خصوصی سازی با نگاه اصالحی و تیزبینانه 

در حوزه قوانین نیاز این بخش است.

ويژه

اخبار کوتاه

4
ساختمان های ساخته شده استاندارد نیستند 

غالمحسین شفیعی مدیرکل اداره اس��تاندارد استان اصفهان گفت: س��اختمان هایی که در کشور 
ساخته می شوند فاصله زیادی با اس��تاندارد دارند و عمر مفید س��اختمان در ایران فاصله زیادی با 

دنیا دارد. 
سوداگران مسکن به زودی 

پشیمان می شوند
قلیخسروی

رییساتحادیهکشوریمشاورانامالک

در پی توافقات ایران با کشورهای 1+5 شاهد رونق اقتصادی درکشور 
خواهیم بود و نتیجه آن کاهش قیمت مسکن است که از ماه های اخیر 
روند کاهشی و ثبات به خود گرفته است. با توجه به مذاکرات صورت 
گرفته در ژنو، سال آینده ش��اهد ش��کوفایی اقتصادی خواهیم بود.

کسانی که تاکنون خانه های خود را خالی نگه داشتند و منتظر افزایش 
قیمت ها و س��ودهای کالن 
بودند در آینده نه چندان دور 
پشیمان می ش��وند و متوجه 
اشتباه اقتصادی خود خواهند 
شد چرا که قیمت ها به ثبات 
نزدی��ک می ش��ود.فعالیت 
100 روزه دولت برنامه های 
اقتص��ادی کش��ور را نمایان 

کرد.
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وزیر تعاون، کار و رفاه با شش مرجع تقلید 
 گروه 
کش��ور دیدار و گف��ت وگو ک��رد. در این اقتصاد

 دیداره��ا، آی��ات عظ��ام س��بحانی،
 نوری همدانی، ج��وادی آملی، مکارم ش��یرازی، علوی گرگانی و 
موسوی اردبیلی توصیه هایی را به دولت درباره حل مشکل بیکاری 
جوانان، نح��وه پرداخت یارانه ها در مرحل��ه دوم، بیمه کارگران و 
همچنین لزوم تالش دولت برای مهار تورم ارائه کردند. علی ربیعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آیات عظام و مراجع تقلید در قم 

دیدار و گفت وگو کرد.
      5 دهک از دريافت يارانه حذف شوند

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار وزیر کار اظهار داشت: برای 
حل مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده و برای ازدواج و تشکیل 

خانواده آنان هر کاری انجام شود، کاری شایسته است.
وی خاطرنشان کرد: بنده از ابتدا معتقد بودم که باید یارانه به افراد 
نیازمند تعلق گیرد. به نظر من پنج دهک باید از دریافت یارانه ها 
حذف شوند و بقیه به س��ایرین که نیاز دارند داده ش��ود. البته در 
کنار حل مسائل اقتصادی نباید از مشکالت اجتماعی و فرهنگی 
 غافل بود. مش��کالت اجتماعی م��ی توانند معض��الت دیگری را

 به دنبال داشته باشند.
 آیت اهلل مکارم ش��یرازی افزود: دلیلی ندارد که در نظام اس��المی 
آمار طالق باال برود و در عین حال ازدواج ها کاهش یابند. این مرجع 
تقلید با بیان بحث اعتدال مطرح شده از سوی رییس جمهور افزود: 

این موضوع باید مانند تابلویی در مقابل چشم وزرا قرار بگیرد و وزرا 
نیز باید تمام کارهای خود را با اعتدال پیش ببرند.

     حیف و میل بودجه در برخی موسسات و سازمان ها
ربیعی همچنین به دفتر آیت اهلل س��ید محمدعلی علوی گرگانی 
رفت و پس از اقامه نماز مغرب و عش��ا با این استاد برجسته حوزه 
 علمیه به گفت وگو نشس��ت. آی��ت اهلل علوی گرگان��ی در دیدار

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گف��ت: ظرفیت های داخلی باید 
برای ایجاد اشتغال در کشور تقویت شود.

علوی گرگانی از اس��اتید برجس��ته حوزه علمیه قم اظهارداشت: 
 ظرفیت ه��ای بس��یاری وج��ود دارد و بای��د آنه��ا را به س��مت

 فعالیت های اجرایی و تولیدی بکشانیم تا اشتغال در کشور ایجاد 
شود. این استاد برجسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: صاحبنظران 
باید در مورد مسائل و مشکالتی که هم اکنون در کشور وجود دارد 
راه حل هایی را تعیین کنند. علوی گرگانی اظهار داشت: در شرایط 
فعلی محدودیت هایی برای کشور وجود دارد که باید به فکر رفع 

این قبیل محدودیت ها باشیم.
وی افزود: در برخی موسسات و سازمان ها شاهد حیف و میل بودجه 
هستیم و برخی مراسم ها و برنامه ها در کش��ور اجرا می شود که 
برگزاری آنها ضروری به نظر نمی رسد.علوی گرگانی ادامه داد: باید 
اقتصاددانان و صاحبنظران دورهم بنشینند و بخشی از اعتبارات 
مصرفی را کاهش دهند تا رفاه بیش��تر برای م��ردم ارمغان آمده و 

جلوی بیکاری جوانان گرفته شود.

     شرايط کشور به سمت خوبی پیش می رود
آیت اهلل سید عبدالکریم موس��وی اردبیلی از مراجع عظام تقلید 
نیز در دیدار وزی��ر تعاون، کار و رفاه گف��ت: عملکرد دولت طلیعه 
خوبی است و امیدوارم دولت در این زمینه موفق باشد. وی گفت: 
خوش��بختانه این روزها اخبار خوبی از دولت ش��نیده می شود و 
از اینکه ش��رایط کشور به س��مت خوبی پیش می رود، خوشحال 
هس��تیم. وی همچنین افزود: مشکالت بس��یاری پیش روی این 
وزارتخانه است و باید تالش بیشتری برای حل این مشکالت شود.

     ايجاد تغییرات در قانون کار
آیت اهلل س��بحانی از مراجع تقلید نیز در دیدار ربیعی مطرح کرد: 
رابطه کارگرو کارفرما باید رابطه ای اولیایی باشد. وی گفت: قانون 
نباید طوری باشد که از حقوق کارگر زده شود یا حقوق کارفرما نیز 
رعایت نشود و رابطه باید رابطه ای اولیایی باشد. جریان لبنان هر 
انسان وارسته بی طرفی را متاثر می کند و تروریسم بالیی است که 

در چند سال اخیر پیدا شده و ریشه های آن مشخص است.
سبحانی در ادامه سخنان خود گفت: باید طبق موازین شرعی کارگر 
و کارفرما به هم نزدیک شوند و در این صورت کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه هموارتر شده و شکایات کارگر و کارفرما از یکدیگر کمتر می 
شود.وی ادامه داد: وزارت کار و موسسات وابسته باید کاری کنند 
که رابطه کارفرما با کارگر رابطه یک خانواده بوده و طوری نشود که 
این دو رقیب همدیگر باشند. سبحانی گفت: اگر بتوانیم قانون کار 
را به نحوی تنظیم کنیم که دو گروه کارفرما و کارگر مانند اعضای 
یک خانواده باشند و حقوق زیردست و باالدست رعایت شود، بسیار 

خوب است.
     گرانی ها معیشت مردم را با مشکل مواجه کرد

همچنین آیت  اهلل نوری همدانی در دیدار ربیعی تاکید کرد: دولت 
باید با تکیه بر آموزه های دینی ک��ه رهبری هم بر آنها تاکید دارند 
به حل مشکالتی همچون بیکاری و تورم بپردازد. آیت اهلل حسین 
نوری همدانی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب همواره توصیه های 
مفیدی به مس��ووالن و مردم می کنند، اظهار داش��ت: دولت هم 
تالشی شبانه  روزی برای حل مشکالت دارد و ما از دولتمردان تشکر 

می کنیم ولی انتظاراتی هم در این میان وجود دارد.
وی افزود: نقدینگی زیاد در بازار ،تورم را در پی دارد، بنابراین نیازمند 
مدیریت نقدینگی برای کنترل تورم هستیم تا از این رهگذر آسیبی 

به کشور نرسد. 
این مرج��ع تقلی��د عنوان داش��ت: گرانی ها معیش��ت م��ردم را 
 با مش��کل مواج��ه ک��رده و برای ح��ل این معض��ل بای��د برنامه

 داشت.
     مسووالن برای کاهش تحريم ها تالش کنند

 آیت اهلل ج��وادی آملی نی��ز در دی��دار وزیر کار گفت: مس��ووالن
 باید برای خودکفایی کشور و کاهش تحریم ها تالش و پیگیری های 
 الزم را داش��ته باش��ند. آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی با اش��اره به 
اینکه دشمنی های ش��یطان پایان یافتنی نیس��ت اظهارداشت: 
 ش��یطان بزرگتری��ن دش��من ه��ر انس��ان اس��ت و بای��د

 همواره مراقب دسیسه های شیطان باشیم.

جزئیات ديدار ربیعی با 6 مرجع تقلید: 5 دهک از دريافت يارانه حذف شوند

 توصیه های اقتصادی مراجع تقلید به دولت 
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قائم مقام وزیر نیرو  از بدهی 7 هزارمیلیارد تومانی در بخش 
 آب و آبفا خب��ر داد و گفت: با وجود ع��دم اجرای افزایش

 38 درصدی قیم��ت حامل های ان��رژی از جمله آب در 
سال جاری، هم اکنون منتظر بررسی های بیشتر دولت 

در این باره هستیم.
  س��تار محم��ودی از بده��ی 2 هزارمیلیاردتومان��ی در 
 پروژه ه��ای آبی کش��ور خب��ر داد و گف��ت: همچنین

 5 هزارمیلیارد تومان نی��ز در بخش آب و فاضالب بدهی 
وجود دارد ک��ه در مجم��وع 7 هزارمیلیاردتومان بدهی 

باید در این بخش تعیین تکلیف شود. قائم مقام وزیر نیرو 
درباره وضعیت افزایش قیمت آب اظهارداشت: هم اکنون 
مشترکان آب کشور تنها 30 درصد هزینه تمام شده آب را 
می پردازند و این میزان در برخی مصارف مانند کشاورزی 

تنها 7 درصد است.
 محمودی با تاکید بر اینک��ه به دول��ت در قانون بودجه

 سال جاری اجازه افزایش 38 درصدی قیمت حامل های 
انرژی داده ش��ده اس��ت افزود: با این وجود، تاکنون این 
 افزایش به اجرا گذاشته نش��د و هم اکنون دخل و خرج

 آب و برق بسیار پرنوسان است. این مقام مسوول در وزارت 
نیرو خاطرنشان کرد: ما منتظر بررسی های بیشتری درباره 
قیمت آب هستیم و حتی اعمال افزایش 38 درصدی نیز 
 عدد کوچکی اس��ت و امکان ترمیم ش��کاف هزینه های

 تولید آب و دریافتی آن را نمی دهد.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد 72 درصد از مشترکین 
آب خانگی در ه��ر دوره مبالغی کمت��ر از 3800 تومان 
پرداخت می کنند و این مبلغ برای 21 درصد از مشترکان 

نیز کمتر از هزارتومان است.

 مدیرعامل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفهان گفت: س��رانه مص��رف آب در اصفهان
 203 لیتر در شبانه روز برآورد شده است که این امر نشان دهنده مصرف بیش از حد اصفهانی ها 
در مصرف آب اس��ت.به نقل از روابط عمومی آب و فاضالب اصفهان، هاش��م امینی در جمع 
مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی استان بر اهمیت صرفه جویی آب تأکید کرد و اظهار 
کرد: بر اساس پیش بینی های دانش��مندان تا س��ال 2025 میزان بارندگی در ایران همانند 
بسیاری از کش��ورهای آفریقای مرکزی می ش��ود و اقلیم آب و هوایی ایران از نیمه خشک به 
خشک تبدیل می شود، بنابراین مدیریت مصرف از هم اکنون باید سرلوحه بسیاری از فعالیت ها 

قرار گیرد. وی افزود : تمام بهره برداران از منابع آبی اعم از ش��رب، صنعت و کشاورزی باید به 
بهترین نحو نیازهای آبی خود را مدیریت کنند چرا که آب تنها ماده ای است که جایگزین ندارد 

و ادامه حیات بدون این مایه حیاتی امکان پذیر نیست.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به چگونگی تأمین و توزیع 
آب شرب اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر حجم سد زاینده رود به 100 میلیون مترمکعب 
رس��یده اس��ت که این رقم جوابگوی نیاز آبی موجود در بخش های مختلف نیست.وی ادامه 
داد: در چنین شرایطی شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به سختی آب شرب مورد نیاز 
مشترکین را تأمین می کند.امینی مصرف سرانه آب را در اصفهان باالتر از میانگین تعریف شده 
دانست و افزود: مصرف سرانه آب شرب در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا 70 تا 80 لیتر 
در شبانه روز است و این رقم در کشور حدود 150 لیتر در شبانه روز می باشد در حالی که سرانه 
مصرف آب در اصفهان 203 لیتر در شبانه روز برآورد شده است که این امر نشان دهنده مصرف 
بیش از حد اصفهانی ها در مصرف آب است.وی اضافه کرد: در سال های اخیر استان اصفهان با 
محدودیت شدید منابع آبی مواجه بوده است.این مسوول بانوان را اثرگذارترین قشر در ترویج 
مصرف بهینه آب دانست و افزود: بانوان شاغل نه تنها در دستگاه هایی که مشغول به فعالیت 
هستند می توانند مصرف بهینه آب را میان کارکنان ترویج دهند بلکه می توانند در میان خانواده 
هم با مصرف صحیح آب چگونگی مصرف بهینه آب را به دیگر اعضای خانواده آموزش دهند.

وی رفع چالش کم آبی در استان اصفهان  را با همکاری دستگاه ها با یکدیگر خواند و گفت: هم 
اکنون استان اصفهان با چالش بزرگ کم آبی مواجه شده است و  همکاری همه دستگاه ها جهت 

مدیریت مصرف آب ضروری به نظر می رسد.

افزايش قیمت آب منتفی است  مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

سرانه مصرف آب اصفهانی ها زياد است 

به گفته کارشناس��ان توافقنامه ژنو اگرچه تأثیرات 
مثبتی بر صنعت خودرو خواهد داشت اما این تأثیرات  
آنی نخواهد بود.لغو تحریم صنعت خودرو بخش��ی 
از تفاهم اخیر ایران با کش��ورهای 1+5 در ژنو است.

در این زمینه کارشناس��ان معتقدند با توجه به باقی 
مش��کالت داخلی و خارجی، این توافقنامه تاثیرات 
مثبتی بر صنعت خودرو خواهد  داش��ت اما تاثیرات 
آن آنی نخواهد بود.شهرام آزادی  عضو هیأت علمی 
 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است: طبق
  تفاه��م نام��ه ژن��و تحری��م صنع��ت خ��ودرو لغو

 خواهد شد اما همچنان دو مشکل نقل و انتقال ارز و 
نقدینگی باقی است.

وی با بی��ان این ک��ه بیش��تر خریده��ای خارجی 
صنعت خ��ودرو از ک��ره، چین و برخی کش��ورهای 
اروپای��ی ص��ورت می گی��رد، خاطرنش��ان ک��رد: 
بنابراین باقی مان��دن تحریم  بانک مرکزی همچنان 
 هزینه های نق��ل و انتق��ال پ��ول و قطع��ات را باال 
نگه خواهد داش��ت.آزادی گفت: با ای��ن حال اگر در 
ش��ش ماهه آینده توافق بزرگتری صورت گرفته و 
تحریم نفت و بانک مرکزی لغو شود می توان امیدوار 
بود ظرف یک سال وضعیت تولید خودرو به صورت 

چشمگیری بهبود یابد.

مدی��ر ام��ور ب��رق غ��رب شهرس��تان اصفه��ان 
 از بهره ب��رداری از 10 پ��روژه  برق رس��انی ب��ا

 8 میلیارد ریال اعتب��ار خبر داد.به نق��ل از روابط 
عمومی ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان، 
علیرضا فاتحی از جابجایی شبکه های 20 کیلوولت 
و فش��ار ضعیف خب��ر داد و اظهار داش��ت: تبدیل 
شبکه های هوایی به کابل های  زمینی، جمع آوری 
ترانس��های هوایی و به روز رس��انی تجهیزات فنی 
و مهندس��ی با نصب ترانس ه��ای کمپکت، تجهیز 
پس��ت های زمینی از جمله فعالیت ه��ای این امور 
بوده است.وی افزود: ایجاد توسعه به همراه رعایت 
و حفاظت از محیط زیست در پروژه های این امور با 
توجه به اینکه محدوده جغرافیایی آن ریه و تنفس 
اصفهان را در بر می گیرد از مهم ترین شاخصه هایی 
اس��ت که زیرس��اخت های برق رس��انی را تشکیل 

داده است.
مدیر امور برق غ��رب شهرس��تان اصفهان تصریح 
ک��رد: برق رس��انی مطمئ��ن و پایدار، رف��ع حریم 
شبکه ها،کاهش خاموش��ی های ناخواسته، افزایش 
قابلیت مانور ش��بکه، تعادل بار فیدره��ا و افزایش 
قابلیت اطمینان ش��بکه و برق رسانی به متقاضیان 
جدی��د  از مهم ترین اه��داف اجرایی ک��ردن این 

پروژه ها بوده است.

همزمان با آزادسازی صادرات پتروشیمی ایران به 
اتحادیه اروپا، رقابت بین هند، کشورهای آفریقایی 
و آمریکای جنوبی برای خرید محموله های کود اوره 

و آمونیاک پتروشیمی ایران باال گرفته است.
احمد مهدوی، دبیرکل انجم��ن صنفی کارفرمایی 
پتروش��یمی هم در گفت وگو با مهر ب��ا بیان اینکه 
از لغو تحریم صادرات پتروشیمی به اروپا استقبال 
می کنیم اما هم اکنون ظرفیت مازاد برای صادرات 
در اختیار نداریم، گفت: از یک سو تامین بازارهای 
داخل��ی و از ط��رف دیگر افزای��ش تقاض��ا در بازار 
جهانی منجر ش��ده حت��ی در ش��رایط تحریم یک 
 تن محصول فروخته نشده پتروش��یمی در اختیار

 نداشته باشیم.
در ای��ن بین اوره پتروش��یمی یک��ی از محصوالت 
اس��تراتژیک س��بد پتروش��یمی ایران بوده که در 
کنار افزایش درآمدهای ارزی منجر به وابس��تگی 
امنیت غذایی و اقتصادی کشورهای مختلف به این 

محصول پتروشیمی شده است.
از این رو از ابتدای برنامه پنجم توسعه با بهره برداری 
از فاز دوم مجتم��ع پتروش��یمی پردیس ظرفیت 
تولید اوره به بیش از 4.4 میلیون تن افزایش یافت 
 و رسما ایران به باش��گاه صادرکنندگان اوره جهان

 پیوست.
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 اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 65/09/30 مجلس شورای اسالمی 

محمد حسین شاملی 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان 
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3 آئين نامه اجرائی قانون فوق الذكر باطالع مالک يا مالكين می رس�اند : اراضی ذيل توسط هيات هفت نفره 
واگذاری و احياء اراضی استان اصفهان موات تشخيص داده شده ، لذا در صورت داشتن اعتراض به رای موات 
می توانند اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به دادگاه صالحه محل 
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»بی تابی بیتا « روی پل چوبی 
مدیر اجرایی شرکت فیلمسازان اعالم داشت به دلیل استقبال مردم از فیلم »پل چوبی« به کارگردانی 
مهدی کرم پور، توزیع مجدد این فیلم در شبکه نمایش خانگی آغاز می شود. گفتنی است، برنامه آتی 
این شرکت »دهلیز« به کارگردانی بهروز شعیبی و» بی تابی بیتا« به کارگردانی مهرداد فرید خواهد بود.

5

اقتصاد هنر در اکسپوهای ایتالیا
پروفسور گالي؛ رییس موزه لئوناردو 
داوینچ��ي ایتالی��ا در دانش��کده 
کارآفرینی هنر و گردشگری اصفهان 
س��خنرانی کرد. رس��ول بی��درام، 
سرپرست دانشکده کارآفرینی هنر 
و گردشگری اصفهان  در مورد اهم 
موضوعات��ی که در این س��خنرانی 
مطرح  شد، اظهارداشت: هدف ما از 
برگزاری این نشست توجه بیش تر 
به اقتصاد هنر و اقتصاد موزه داری بود. م��ا معتقدیم موزه تنها محل 
نگهداری نیست و به دنبال آن هستیم که به فرآیند اقتصادی موزه، 
کس��ب و کار موزه و کارآفرینی آن نگاه ویژه ای بیندازیم وی نسبت 
به امضای توافق نامه ای برای عرضه محصوالت ایرانی در اکسپوهای 
ایتالیا ابراز امی��دواری کرد و اف��زود: به دنبال آن هس��تیم با حضور 
پروفسور گالی در اصفهان توافقنامه ای برای عرضه محصوالت خود 
در ایتالیا امضا کنیم.شایان ذکر است؛ س��خنرانی پروفسور گالي در 
محل دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری واقع در چهار راه خاقانی، 

کوچه جلفا برگزار شد. 

»روي خط بن بست«  
تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگي 
تفریح��ي ش��هرداري اصفه��ان با 
همکاري س��ازمان حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس اس��تان به 
مناسبت هفته دفاع مقدس  نمایش  
»روي خط ب��ن بس��ت« را به روی 
صحنه برد. رییس تاالر هنر اصفهان 
گفت:نمایش» روي خط بن بست« 
 ب��ه نویس��ندگي و  کارگردان��ي 
مالك حدپور سراج  است و اسماعیل موحدي، جهانگیر نکویي، مالك 
حدپور سراج، امین فرخزاد، هاجر حدپور سراج و زینب حد پور سراج 
از بازیگران این نمایش هستند. میثم بکتاشیان افزود: در این نمایش 
به  ارزش ها و آرمان هاي دفاع مقدس و ش��هداي جنگ تحمیلي در 
گذار یك مسأله امروزي نگاه مي ش��ود و بیننده را طي یك داستان 
 روان و خودمان��ي ب��ا قهرمان��ان آن دوران بی��ش ت��ر آش��نا 
مي کند . اختتامیه این نمایش امروزدر تاالر هنر واقع در میدان الله 

برپا می شود.

 تقویم ماهیانه حوزه هنری
 منتشر شد

روابط عمومی حوزه هنری استان، 
تقویم برنامه های آذر ماه واحدهای 
مختلف حوزه هنری استان اصفهان 
را منتش��ر کرد. این تقویم ش��امل 
نمایشگاه های خط، پوستر، نقاشی 
و... کارگاه هفتگی خانه کاریکاتور و 
دفتر طنز ، برگزاری نشس��ت های 
تخصصی عکاسی، شعر، کاریکاتور، 
نگارگری و همچنین نشس��ت های 
خوشنویسان استان درخانه هنرمندان، گالری نقش خانه و مجتمع 

فرهنگی هنری سوره اصفهان در ماه جاری است. 
از ت��ازه تری��ن برنام��ه ه��ای این م��اه می ت��وان ب��ه برنام��ه های 
 گ��پ و گف��ت تئاتر ب��ا عن��وان» پات��وق یك ش��نبه ه��ای تئاتر«، 
 هم اندیش��ی خالق انیمیش��ن و دی��دار ب��ا هنرمندان اش��اره کرد. 
 تقویم ماهیانه آذرماه به صورت آنالین در سایت حوزه هنری استان 
اصفهان و به صورت نسخه چاپی در روابط عمومی حوزه هنری استان 

اصفهان موجوداست.

»سبزه های زیر برف« در بازارکتاب 
مجموعه شعر »سبزه های زیر برف« سروده علی افشاری، شاعر ساکن استان 

اصفهان از سوی نشر نقش مانا منتشر شد.
مجموعه ش��عر »سبزه های زیر برف« ش��امل 51 قطعه ش��عر با عنوان هایی 
مانند بی ب��ال پریدن، ش��اگرد اول، مهر در مهر، این ش��عر را از ب��ر کنید، باز 
 باران، چش��م به راه، قافیه بازی، صبح دیگ��ر، محرومانه و ب��وی خاک باران 

خورده است.
بیش تر اشعار این مجموعه در قالب کالس��یك و بقیه در قالب مثنوی و شعر 

نو سروده شده اند. 
در قطعه شعر »س��بزه های زیر برف« می خوانیم: من که و کجایی ام؟/ فرض 
کن که هموطن/ بنده خ��دا، غریب/ م��رده ای پی کفن/ اهل ای��ن حوالی ام/ 
شهر ازدحام حرف/ شهر هر چه سنگ و س��یب/ سبزه های زیر برف/ خامشی 

منطقه/ یك اجاق روش��ن است/ 
در خیال دیگ��ران/ ب��اد و برف و 
بهمن اس��ت/ خوب ب��ود اگر که 
بود/ ی��ك دریچه آفتاب/ دس��ت 
 بچه های شهر/ شاخه گلی، کتاب! 
مجموعه ش��عر »س��بزه های زیر 
برف« در 95 صفحه با شمارگان 
یك هزار و 100 جلد از سوی نشر 

نقش مانا منتشر شده است.

 ریزه خواری نام ها 
در هفته کتاب 

جم�ال نوروزباق�ری - پراکندگ��ی بودجه ه��ا و امکانات 
در عرص��ه کت��اب باعث می ش��ود آن جا ک��ه بای��د نتوانیم 
هزینه کنیم و آن جا که نبای��د، بودجه ها به هدر رود. واقعیت 
آن اس��ت که پراکندگی ه��ا در ام��ور اجرایی باع��ث ایجاد 
ریزه خواری در عرصه کتاب می ش��ود و کاره��ا را بی نتیجه 
می کند. بس��یاری از س��ازمان ها و نهاده��ا بی آن که وظیفه 
س��ازمانی در قبال کتاب و انتش��ارات داشته باش��ند، به این 
عرصه وارد می ش��وند و باتوجه ب��ه ناتوانی فن��ی و اجرایی، 
ناشر اختصاصی چند نام محدود می شوند و بعد با تغییرات 
سازماندهی ها دچار مشکل می شوند و دست کمك به سوی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی دراز می کنند. این روش 
 غلط باید در جایی متوقف ش��ود و روش ها اصالح ش��وند. 

هفته کتاب برای گس��ترش فرهنگ کتابخوانی در کش��ور 
برگزار می ش��ود، هرچند که نشانه های بس��یاری مارا به این 
جمع بندی می رساند که برگزاری این هفته طی سالیان، با 
پراکندگی ها و دیدگاه کمیت گرا، در عمل ما را به طور کامل 
به اهداف مورد نظر نرسانده است. این هفته به شرطی می تواند 
در امور ترویج فرهنگ کتابخوانی کمك کند که برنامه ها در 
راستای کیفیت قرار گیرد. از سوی دیگر تعدد نهادهایی که 
درست یا غلط خود را درگیر امر کتاب می کنند، بخش زیادی 
از بودجه هایی را که می تواند در این راستا قرار گیرند، به خود 
معطوف می کند. در فهرست آثار برخی نویسندگان و شاعران، 
که در سن کم، تعداد زیادی کتاب چاپ کرده اند، نام فقط یك 
ناشر نیمه دولتی دیده می شود و بسیاری از کتاب های چنین 
نویسندگانی، چنان است که ناشران بخش خصوصی رغبتی 
به چاپ کتاب های آنان ندارند و مشکل وقتی رخ می دهد که 
 دالیل کیفی مانع کار انتخاب ناش��ر بخش خصوصی بشود. 

یادمان باشد که یکی از اصول گسترش فرهنگ کتابخوانی، 
کاهش نقش تصدی گری دولت است. دولت یك سیاست گذار 
 اجرایی اس��ت که ام��ور را هدای��ت می کند، ن��ه آن که خود 

ناشر شود.

ش��روع  ب��ه  ش��دن  نزدی��ك  ب��ا    
ج��ام جهان��ی برزی��ل، در تابس��تان 
93، هن��وز هیچ خبر رس��می از س��وی 
 فدراس��یون فوتبال درباره ن��ام خواننده

 سرود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل منتشر نشده 
تا چهره ای که قرار است در این بازی ها به عنوان خواننده مورد 
 نظر فدراس��یون فوتبال س��رود ایران را بخواند، مشخص باشد.

در روزه��ای گذش��ته اخباری از س��وی برخی رس��انه ها مبنی 
ب��ر پیش��نهاد رس��می فدراس��یون فوتب��ال ب��ه »س��یروان 
 خسروی«، »محس��ن یگانه«، »گروه س��ون« و »رضا صادقی« 
منتش��ر ش��د که به مرور با تکذیب همه این خواننده ها رو به رو 
ش��د و تا این لحظه هیچ خوانن��ده ای به عنوان خواننده س��رود 
 تیم ملی فوتب��ال ای��ران در جام جهانی معرفی نش��ده اس��ت.

از اواس��ط امس��ال پی��ش بین��ی م��ی ش��د ک��ه هنرمن��دان 
عرصه موس��یقی، نس��بت به تولید آث��اری با محت��وای فوتبال 
و ج��ام جهان��ی اق��دام نماین��د اما ت��ا ای��ن لحظه هن��وز هیچ 
اثری در ای��ن مورد و ب��ا این موضوعیت تولید نش��ده تا س��رود 
رس��می تیم ملی فوتبال برای حض��ور در جام جهان��ی برزیل، 
 دغدغه اصل��ی و مش��ترک اهال��ی فوتبال و موس��یقی باش��د.

»علیرضا عصار« و»امیر تاجیك« در س��ال های 1998 و 2006 

پس از این ک��ه چهره ه��ا و هنرمندان زی��ادی اقدام ب��ه تولید 
س��رود رس��می ایران کرده بودند، از سوی فدراس��یون فوتبال 
به عنوان خواننده س��رود تیم مل��ی فوتبال ایران به مس��ئوالن 
مربوطه معرف��ی ش��دند. در این بین برخ��ی از خوانن��ده های 
ایرانی خارج از کش��ور نی��ز به صورت مس��تقل اقدام ب��ه تولید 
 قطعات��ی ب��رای تیم مل��ی فوتب��ال کردن��د و نکته جال��ب این 
م��وازی کاری داخل��ی و خارج��ی این ب��ود که»بین��ش پژوه« 
ترانه هر دو اث��ر اصلی )عص��ار و آرش( را س��روده ب��ود که این 
 اتفاق در زم��ان خودش جنجال ه��ای زیادی را در پی داش��ت.
 »علیرض��ا عص��ار« در ای��ن ب��اره گفت��ه ب��ود: م��ن فک��ر

 م��ی کنم کلم��ه رقیب ب��رای این داس��تان مناس��ب نباش��د. 
 من زی��اد ب��ا دوس��تان خ��ارج از کش��ور آش��نایی ن��دارم اما 
فکر می کن��م هر خوانن��ده ای، از هر ملیتی و از ه��ر کجای دنیا 
بخواهد ب��رای تیم ملی کش��ورش بخوان��د، این ح��ق را دارد و 
مس��أله ای نیس��ت. اما این کار یك مقدار ابع��اد تبلیغاتی پیدا 
کرده اس��ت. البته کاری که به من س��فارش ش��ده یك مقداری 
 رس��می اس��ت اما بقیه خواننده ه��ا حتی در داخل کش��ور هم 
 می توانند برای تیم ملی بخوانند و من با این ماجرا مشکلی ندارم.

در این بین »پژمان جمش��یدی« )بازیکن س��ابق تی��م فوتبال( 
درباره س��رود رس��می تیم ملی در ج��ام جهانی اعتق��اد دارد: 

همه کش��ورهای حاض��ر در جام جهانی س��رودی را ب��ه کمیته 
 مسابقات معرفی می کنند تا قبل از بازی های آن تیم در ورزشگاه

پخش ش��ود. م��ن از مس��ئوالن خواه��ش م��ی کنم ای��ن بار 
 ی��ك س��رود ش��اد را ب��ه عن��وان س��رود اختصاصی ای��ران در 

جام جهانی در نظر بگیرند. 
ما معموال از س��رودهای حماس��ی اس��تفاده می کنیم در حالی 
که تماشاگر حاضر در ورزش��گاه می خواهد شاد باشد و از سرود 
لذت ببرد. س��رود جام جهانی باید ریتمیك باش��د ت��ا در ذهن 
خارجی هایی که برای تماش��ای بازی ایران در ورزشگاه حضور 
پیدا می کنند ماندگار ش��ود. آهن��گ ها و ترانه های حماس��ی 
فضای خاص خودش��ان را می طلبند. اس��تادیوم فوتبال جایی 
اس��ت که مردم برای تخلیه انرژی و ش��اد بودن ب��ه آن مراجعه 
می کنن��د. خواهش م��ی کنم مس��ئوالن این بار از یك س��رود 
 ریتمیك در ج��ام جهانی 2014 اس��تفاده کنند ت��ا همه از آن

 لذت ببرند.
رضا یزدانی را خیلی ها ب��ه عنوان یك هنرمند فوتبال دوس��ت 
می شناس��ند. این خواننده عالوه بر درخشش در جام ستاره ها، 
مدتی را نیز به عنوان دروازه بان تیم فوتس��ال استقالل، گذرانده 
تا دیگر بش��ود از او به عنوان یکی از فوتبالی ترین خواننده ها یاد 
کرد. یزدانی درباره س��رود تیم ملی در جام جهانی و تمایل برای 
اجرای آن، م��ی گوید: من از چن��د ماه پیش در برنامه »عش��ق 
من ایران« اع��الم آمادگی کردم و مطمئن هس��تم ک��ه یك اثر 
ماندگار ه��م از کار درخواهد آم��د. اما فدراس��یون باید بخواهد. 
این کار نیاز به وقت زی��ادی دارد و باید برای آن وقت گذاش��ت. 
همه کش��ورها در مراس��م افتتاحیه خواننده دارند ما چرا نباید 
نماینده ای داش��ته باش��یم. فدراس��یون باید دید خود را وسعت 
دهد. این را ه��م بگویم من دوس��ت دارم به عنوان ی��ك ایرانی 
س��همی در پیروزی کش��ورم داش��ته باش��م، اما به هیچ عنوان 
 نمی خواهم این س��هم را ب��ه ص��ورت تحمیلی به م��ن بدهند.

در این بین چندی پیش »محمد رضا مالمحمد« )مسئول وقت 
امور فرهنگي فدراس��یون فوتبال( گفته بود: »هنوز در این مورد 
اقدامي نش��ده اس��ت اما مطمئن باشید ظرف دو س��ه ماه آینده 
پیرامون انتخ��اب خواننده و چگونگي پخش ای��ن آهنگ و البته 
 نماهنگ مرتبط با صعود ملي پوش��ان تصمیم گیري خواهد شد.

اما با گذش��ت بیش از س��ه م��اه از صحبت ه��ای وی، همچنان 
هیچ تصمی��م و مذاک��ره ای صورت نگرفت��ه تا رفت��ه رفته این 
 موضوع به چالش��ی بزرگ برای دوس��تداران فوتبال و موسیقی 

تبدیل شود.

کدام خواننده سرود تیم ملی را سر می دهد!؟

/
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» سلطان «  در پناه 
شبکه نمایش خانگی

 نقشه های فرش 
دردنیای امروز

داریوش فرهنگ درباره ی ساخت »س��لطان و شبان 2« گفت: طرح این 
سریال نوشته شده اس��ت و منتظریم که تلویزیون بودجه در اختیارمان 

بگذارد و درخواست ساخت آن را بدهد. 
چهار سال است که من این سریال الف ویژه را دارم که از همه بایدها، اگرها 
و اماهای تلویزیون عبور کرده اس��ت.داریوش فرهنگ خاطرنشان کرد: 
نمی گویم »سلطان و شبان2« به بودجه هنگفتی نیاز دارد اما روزگاری که 
در شبکه یك سلطان و شبان را ساختم، دو شبکه بیش تر وجود نداشت 
به همین دلیل من به خودم ح��ق آب و گل می دهم.تلویزیون اگر دلش 
بخواهد از من برای س��اخت این کار دعوت کند، طرحش را آماده دارم، 
وگرنه من هم تمایل دارم به خاطر مش��کل بودجه، مثل میرباقری آن را 

برای شبکه نمایش خانگی بسازم. 

یك طراح فرش گفت: نبود نظارت بر تکثیر طرح هاي نقوش فرش کار را براي 
فعاالن این رشته دشوار کرده است. احمد کوشش،  گفت: کاری که در گذشته 
تنها از دس��تان طراح بر می آمد،  امروز خیلی راحت به کمك کامپیوتر انجام 
می شود و طرح ها با باالترین کیفیت و در سریع ترین زمان ممکن به مشتری 
تحویل داده می شود. وی با بیان این که طراحان نقوش فرش با ورود دستگاه 
کپی رونق گذش��ته کار خود را از دس��ت داده اند، تصریح کرد: عدم نظارت بر 

تکثیر طرح هاي نقوش فرش کار را براي فعاالن این رشته دشوار کرده است.
کوشش در مورد سابقه تالش های انجام شده در انجمن طراحان و نقاشان فرش 
استان گفت: زماني که در انجمن طراحان و نقاشان فرش استان اصفهان بودم 
طرحي تدوین کردیم که بر اساس آن هیچ بافنده اي نمی توانست طرح های 

فرش را تکثیر کند مگر آن که انجمن آن طرح را به تصویب برساند. 

گردشگری و میراث فرهنگی

سریال »پایتخت« به کارگردانی سیروس 
مقدم، از جمله سریال های محبوبی است 
که توانس��ت مخاطبان فراوانی را به پای 
جعبه جادویی نشانده و لحظات خوشی را برای آن ها فراهم کند، 
»پایتخت2« با وجود آن که برخی معتقدند دنباله سازی در ایران 
عاقبت خوشایندی را به همراه ندارد توانست همچون سری اولش 

 مخاطبان را به س��وی خود جذب کن��د، اما آی��ا »پایتخت3« نیز
 می تواند همچون گذش��ته موفق باش��د؟  دنباله س��ازی، جریان 
تازه ای در آثار س��ینمایی و تلویزیونی در جهان نیس��ت و بسیاری 
از کارگردان های نام آشنای س��ینمای جهان پس از موفقیت آثار 
س��ینمایی و تلویزیونی خود اقدام به س��اخت دنباله فیلم هایشان 
می کنند، اما در ایران، روند دنباله سازی به شکلی دیگر شروع شده و 

عمرکوتاهی نیز دارد، نمونه بارز این جریان در سینما فیلم سینمایی 
»اخراجی ها« به کارگردانی مس��عود ده نمکی است، اما شروع این 
جریان را می توان در تلویزیون، با نام سریال »زیرآسمان شهر« به 
کارگردانی مهران غفوریان شناخت، سریالی که اگرچه در سری اول 
خود توانست مخاطبان و طرفداران فراوانی را جذب کند اما در سری 

دوم و سوم خود به هیچ عنوان موفقیتی کسب نکرد.
روند دنباله سازی در س��ریال های ایران در سال های اخیر با وجود 
نقدهایی که در رابطه با این مس��أله وجود دارد همچنان ادامه پیدا 
کرده است، نمونه آن سریال »هوش سیاه« است که می توان گفت 
سری دوم این س��ریال توانست رضایت نس��بی مخاطبان را جلب 
کند، از دیگر سریال هایی که به این جریان دامن زده اند می توان به 
سریال»ستایش« و »میلیاردر« اشاره کرد. اما یکی از سریال هایی 
در سال های اخیر توانست مخاطبان فراوانی را به سوی خود جذب 
کند سریال »پایتخت« است که به رغم عقیده برخی از کارشناسان 
که معتقدند دنباله سازی در ایران عاقبت خوبی را به همراه ندارد، 
توانست همچنان به عنوان سریال برگزیده مخاطبان انتخاب شود.

یکی از علت های این که »پایتخت 2« توانس��ت همچنان در میان 
مردم همچنان محبوب باش��د، این بود که س��ری دوم این سریال 
توانست به عنوان اثری مستقل در میان مخاطبان جا بگیرد. لحظات 
کمدی، استفاده از لهجه ها، بازیگران مطرح، زیر ذره بین قرار دادن 
طبقه متوسط جامعه و... از عواملی بودند که توانستند »پایتخت2« 

را به عنوان دنباله ای موفق از سری اول این سریال معرفی کند.

کارنامه کاری سیروس مقدم نیز تقریبا برای هر بیننده پروپاقرص 
سریال های تلویزونی ش��ناخته شده اس��ت، وی کارگردانی است 
که توانس��ت با س��ریال هایی چون، »پلیس ج��وان«،  »نرگس«، 
»زیرهشت«، »پیامك از دیارباقی« و... توجه بسیاری از مخاطبان را 
به خود جلب کند. مقدم با سریال »پایتخت 1و2« جریان جدیدی را 
در ساخت سریال های طنز به وجود آورد به طوری که تعداد زیادی از 

کارگردان ها از ساختارطنزهای وی در کارشان بهره برده اند.
 اما آیا »پایتخت3« نیز می تواند همانند »پایتخت1و2« در جذب 
مخاطبان موفق عمل کند؟ بدون شك برای پاسخ دادن به این سؤال 
کمی زود است زیرا این سریال در حال حاضر در مرحله نگارش به سر 
می  برد، اما تاریخچه دنباله سازی در ایران ثابت کرده است که برای 
موفق شدن فصل های جدیدی از یك فیلم سینمایی و سریال های 
تلویزیونی باید در وهله اول مخاطب شناس��ی و نیاز سنجی جدی 
صورت بگیرد تا فیلم ها بتوانند موفقیت اولیه خود را به دست بیاورند.

به طور کلی جریان دنباله سازی اتفاق مثبتی است البته به شرط آن 
که کارگردان ها و عوامل تولید با آگاهی از این نکته که موفقیت یك 
سریال و یا فیلم سینمایی به تنهایی نمی تواند دلیلی برای موفقیت 
سری های جدید یك فیلم باشد، دست به تولید بزنند، زیرا در آمریکا 
و کشورهایی که ید طوالنی در این زمینه دارند، از ابتدا می دانند که 
یك فیلم قابلیت ساخت سری های مجدد را خواهد داشت و حتی 
برخی از فیلمنامه ه��ا از ابتدا به همین منظور نگارش می ش��وند. 

بنابراین بهتر است بدانیم چه می خواهیم.

دنباله سازی در سریال های ایرانی به بهانه ساخت» پایتخت «

 دنباله سازی 
جریان تازه ای در 

آثار سینمایی و 
تلویزیونی در جهان 
نیست و بسیاری از 

کارگردان های 
نام آشنای 

سینمااقدام به 
ساخت آن می کنند

 گروه
 فرهنگ

گروه 
فرهنگ وهنر

پروفسور بالتازار شخصیت نوستالژیك دوران کودکی متولدین دهه 60 است اما شاید 
کم تر کسی بداند که این شخصیت انیمیشن نه تنها تا حدودی واقعی بوده بلکه مدت 
زیادی را در شهرستان کبودراهنگ همدان زندگی کرده و خدمات زیادی هم به مردم 

ایران در زمینه پزشکی انجام داده است.
پروفسور بالتازار یك س��ریال  انیمیش��ن قدیمی بود که آن را یك انیماتور کروات به 
نام Zlatko Grgić در اس��تودیوی فیلم زاگرب در یوگس��الوی س��ابق )کرواسی( 
س��اخت. این ش��خصیت کارتونی یك مخترع پیر بود ک��ه برای یك اخت��راع، مدت 
زیادی فکر می ک��رد و در نهایت تنها با یك اهرم دس��تگاهی را روش��ن می کرد. پس 
از اتمام کار دس��تگاه، پروفسور ش��یر دس��تگاه را باز کرده و چند قطره مایع را داخل 
یك لوله آزمایش می ریخت و با ریختن آن مایع ب��ر روی زمین اختراعش نمایان می 
شد. به همین س��ادگی! اما پروفسور بالتازار یك ش��خصیت حقیقی هم دارد. مارسل 
بالتازار س��ال 1908 در فرانس��ه به دنیا آمد او یك پزشك فرانس��وی بود که به علت 
فعالیت در زمینه جلوگیری از ش��یوع بیماری های طاعون و هاری معروف ش��د نه به 

دلیل اختراعاتش!پروفس��ور بالتازار برای 
انجام تحقیقات پزش��کی به مأموریتی در 
روس��تای اکنلو شهرس��تان کبودراهنگ 
ایران فرستاده شد. این پروفسور فرانسوی 
همزمان با س��ومین موج شیوع طاعون در 
س��ال1332 از فرانس��ه به ایران آمد و با 
همکاری پزشکان ایرانی پایگاه تحقیقاتی 
انستیتو پاس��تور ایران را با حمایت مالی 
یك فرد خی��ر به نام جمش��ید قراگزلو در 
روس��تای اکنلو کبودراهنگ تأسیس کرد 
و به آزمایش��ات مختلف��ی در این منطقه 

مشغول شد و توانس��ت با تحقیقاتی که 
انجام داده بود، بیماری طاعون را ریشه 
کن کند. س��ازماندهی واکسیناس��یون 
جمعی علی��ه بیماری آبله و س��ل هم از 
دیگر اقدامات او بود.بالت��ازار تقریبا 17 
س��ال در ایران زندگی کرد و پس از آن 
همکاری خود را با همت��ای ایرانی اش، 
دکتر مهدی قدسی تا سال 1346 ادامه 
داد تا این که در س��ن 63 سالگی از دنیا 
رفت. مرکز تحقیقاتی انس��تیتو پاستور 
ایران تا اواخر ده��ه 60 فعالیت می کرد 

اما پس از مدتی تعطیل شد ولی دوباره به تازگی مرکز در اختیار دانشگاه علوم پزشکی 
همدان قرار گرفت و خرداد ماه امسال در  روس��تای اکنلو افتتاح شد. اتفاقا در مراسم 
افتتاح این مرکز، از فرزندان پروفس��ور بالتازار هم دعوت ش��ده بود. آن ها هم در این 
مراسم از عالقه خودشان به ایران س��خن گفتند و از این که مردم ایران برای پدرشان 
احترام زیادی قائل هستند، خوشحال بودند. با این حال پروفسور بالتازار واقعی نه تنها 
به سبب شخصیت کارتونی همنام با او برای مردم ایران جذاب است بلکه، مردم همدان 
او را بیش تر به علت تحقیقات پزشکی می شناس��ند غیر از آن ها، هر گردشگری که 
متوجه شود در کنار تمام جاذبه های گردشگری استان همدان، هنوز دفتر کار پروفسور 
بالتازار س��ر جای خودش است، حتما به روس��تای اکنلو می رود. به نحوی که مهدی 
غالمی رییس میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری کبودراهنگ به مهر گفت: 
آزمایش��گاه و دفتر کار پروفس��ور بالتازار در کبودرآهنگ همدان به یکی جاذبه های 
گردشگری استان همدان تبدیل شده و هزاران گردش��گر داخلی و خارجی به دیدن 

وسایل کار و دفتر این پروفسور فرانسوی در کبودر اهنگ می روند!

 پروفسور بالتازار سر از یک روستای ایرانی درآورد

پژمان جمشیدی: این بار فقط شاد باشد
خوانندگی در دستگاه توپ وتور



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

دو شب است از ذوق نخوابیده ام
می گوید 12 سال بوده در ورزشگاه کارگران حاضر نشده و از حضور در این 
مکان کیف می کند. بهروز رهبری فرد در حاشیه تمرین تیم پیشکسوتان 
پرسپولیس برای بازی با ستارگان میالن گفت: 12 سال بود که در ورزشگاه 
کارگران حاضر نشده بودم. من گرما و سرمای این جا را حس کرده ام و در 
این جا هوادارانی بودند که همیشه حامی ما محسوب می شدند. دو شب 
است که از ذوق نخوابیده ام و با وجود این که وضعیت پایم خراب است به 
تمرین آمده ام. واقعا دارم کیف می کنم. مدافع پیشکسوت پرسپولیس در 
پایان و در پاسخ به این سؤال که رابطه اش با علی پروین چگونه بوده است، 
اظهارداشت: در این دو، سه روز با ایشان ساخته ایم )با خنده(. قرار است 
آقای خوردبین بیایند و با گل و ش��یرینی که به من می دهند، به سمت 

آقای پروین برویم.

بنا به دالیل شخصی در اصفهان 
ماندنی شدم

گارد راس تیم بسکتبال فوالد ماهان اظهارداش��ت: با توجه به شرایطی 
که امسال برای ماهان به وجود آمد و تا آخرین لحظات نیز حضور یا عدم 
حضورم در  این تیم نامعلوم بود تمرینات خوب و منظمی مثل سال های 
گذشته نداش��تیم، همین مس��أله در بازی های اول به ویژه در مصاف با 

تیم هایی که مهره های خوبی دارند برایمان دردساز می شود.
وی افزود: صنایع پتروشیمی بازیکنان خوب و جوانی دارد که در کنار افراد 
همچون مهرداد آتشی با تجربه و بازیکن خارجی خوبی که فصل گذشته 
در ماهان بود توانستند در لحظاتی سوار بر بازی شوند، اما خوشبختانه در 

دقایق پایانی به بازی برگشتیم و نتیجه را به سود خود رقم زدیم.
گارد راس در خصوص ماندن در ماهان با وجود پیش��نهاداتی که داشت 
افزود: درست است که پیشنهادات خوبی داشتم، اما بنا به دالیل شخصی 
 ترجیح دادم امس��ال در اصفهان بمانم، ش��اید این اتفاق س��ال های بعد

 رقم بخورد، اما خوشحالم که در ماهان ماندنی ش��دم و با تمام وجود در 
خدمت تیم خواهم بود.

والسکو به مرخصی می رود
والسکو سرمربی آرژانتینی االصل والیبال ایران برای تدریس در یک دوره 
مربیگری به زادگاهش می رود. والسکو پس از مسابقات والیبال قهرمان 
قاره های جهان همراه تیم ملی به ایران بازنمی گ��ردد. او برای مدتی به 
آرژانتین و ایتالیا خواهد رفت. والسکو پس از حدود سه ماه در نیمه اسفند 

برای برگزاری دور جدید اردوی تیم ملی به ایران بازخواهد گشت.
تیم ملی والیبال ایران در رقابت های قاره ه��ای جهان که در ژاپن برگزار 
شد با سه پیروزی مقابل ایتالیا، آمریکا و ژاپن و دو شکست مقابل روسیه و 

برزیل به مقام چهارمی دست یافت.

 برگزاری مجامع انتخاباتی
 3 هیأت ورزشی استان 

در ادامه برگزاری مجامع انتخاباتی هیأت های ورزشی اصفهان در سال 
92هیأت های سه گانه،کشتی ، موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان 
در نیمه دوم آذرماه برگزار می ش��ود. اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 

اصفهان این مجامع را در تاریخ های ذیل برگزار می کند:
مجمع انتخاباتی رییس هیأت سه گانه استان اصفهان،16 آذرماه ساعت 
11 صبح مجمع انتخاباتی رییس هیات کشتی روز 18 آذرماه ساعت 11 

صبح،  مجمع انتخاباتی رییس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان 
روز 20 آذرماه س��اعت 11 صبح این مجام��ع در تاالر افتخ��ارات اداره 
کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان برگزار می ش��ود ک��ه رضا رهنما، 
مالک الهی و محمد دادفر کاندیدای هیأت س��ه گانه هس��تند. علیرضا 
میرواحدی،رحم��ان رییسی،رس��ول جزینی،ای��رج حیدری،محس��ن 
طاهری،مصطفی نوروزی،سید احمد حجازی، ناصر فروغی و محمد باقر 

شایسته 9 کاندیدای هیأت کشتی استان اصفهان هستند.
در مجمع انتخاباتی موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان مصطفی 
سلیمی،حمید ش��فیعی،غالمرضا مصدقیان،احمد مثقالی،محمدرضا 

ابرقوئی نژاد و علیرضا قاسمی کاندید می باشند.

جایزه بزرگ فیال
یک مدال برنز و یک مقام پنجمی نتیجه تالش آزادکاران کش��ورمان در 

باکو بود.
در رقابت های کشتی آزاد جایزه بزرگ فیال )جام حیدر علی اف( دو تن از 
سه نماینده آزاد کار اعزامی کشورمان به باکو ، موفق به کسب مدال برنز 

و مقام پنجمی شدند.
محمدرضا آذرشکیب، کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم کشورمان در دیدار 
مقابل نماینده قزاقستان خوش درخشید و با نتیجه قاطع 7 بر صفر پیروز 

شد و مدال برنز این وزن را از آن خود کرد.
دیگر کشتی گیر کشورمان در وزن 96 کیلوگرم محمد حسین محمدیان 
بود که در دیدار رده بندی مقابل نماین��ده اوکراین قرار گرفت و علیرغم 

تالش خوب خود در دقایق پایانی مسابقه مغلوب این کشتی گیر شد.
 برای رقاب��ت ه��ای کش��تی آزاد جایزه ب��زرگ باک��و دو نماین��ده در

 وزن  120 کیلوگرم از کشورمان شرکت کرده بودند که با بدشانسی در
 قرعه کش��ی در مقابل هم قرار گرفتن��د و عمال یکی از کش��تی گیران 

کشورمان از دور این مسابقات خارج شد.

هرگز نگفتم پاداش نمی دهیم 
کفاشیان/  رییس فدراسیون فوتبال 

من با تبریک این قهرمانی باید عرض کنم بازیکنان تیم ملی فوتبال 
ساحلی در گروه سختی قرار داشتند و شکست دادن برزیل و روسیه 
و ایتالیا کار آسانی نیست و کسانی که فوتبال ساحلی را می شناسند 

می دانند که شکست این تیم ها چقدر سخت است.
بچه های تیم ملی فوتبال ساحلی ، فعل خواستن را صرف کردند و دل 

همه مردم ایران را شاد کردند.
من هرگز نگفتم که به ملی پوش��ان پ��اداش نمی دهیم. پاداش��ی 
که باید به ملی پوش��ان تیم 
ملی ساحلی داده شود، داده 
خواه��د ش��د و ای��ن پاداش 

مناسب خواهد بود. 
ضم��ن ای��ن ک��ه اف��راد و 
نهادهای��ی هم ب��رای دادن 
پاداش به ساحلی بازان اعالم 

آمادگی کرده اند.

سپاهان هنوز هم مدعی 
قهرمانی است

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: سپاهان هنوز 
هم مدعی قهرمانی بوده و برای این هدف خود تا آخر تالش 

می کند.
محمد فرامرزی با اشاره به شرایط تیم سپاهان اظهار داشت: 
ما شرایط خوبی در اردوی کیش داشتیم و در این اردو روزانه 
دو جلسه تمرین کردیم و همه بازیکنان برای حضور دوباره 
در رقابت های لیگ برتر آماده هستند و در شرایط خوبی به 

سر می برند.
وی پیرامون شرایط اردوی کیش افزود: باید دید که یک تیم از 
برگزاری اردوی خود چه هدفی دارد و پس از آن در مورد این 
مسأله اظهار نظر کرد اما متأسفانه برخی از کسانی که اطالع 

ندارند، عنوان کرده اند که به  این اردو نیاز نبود.
سرپرست تیم سپاهان تصریح کرد: با توجه به این که بازی 
بعدی سپاهان در هوایی برگزار می شود که دمای آن نزدیک 
به 10 درجه از اصفهان بیش تر است، برگزاری  این اردو به ما 
برای مقابله با این مسأله نیازاست بنابراین ما بازیکنان را در 

شرایط آب و هوایی نزدیک به اهواز قرار دادیم.
وی بیان کرد: ضمن این ک��ه در اردوی کیش، تیم ما تنها به 
دنبال برنامه های تاکتیکی بود و بیش تر برنامه های بدنسازی 
سپاهان در هفته نخست بعد از تعطیالت و در اصفهان برگزار 
شد و هدف از برگزاری اردوی کیش، تمرینات بدنسازی نبود.

فرامرزی پیرامون این که آیا سپاهان در سال جاری به کسب 
س��همیه رضایت می دهد و به دنبال قهرمانی نیست، گفت: 
باید بگویم که هدف س��پاهان رس��یدن به قهرمانی است و 
جذب صرفاچند بازیکن، دلیلی بر این نمی شود که یک تیم 
قهرمان شود اما پیرامون نتایج تیم باید بگویم که سپاهان در 
نیم فصل نخست تغییرات بسیاری کرد که برای هماهنگی در 

این زمینه به زمان احتیاج داشتیم.
وی عنوان کرد: بدون ش��ک در نیم فصل دوم با اس��تفاده از 
تجریبات نیم فصل نخس��ت، ش��رایط تیم بهتر می ش��ود و 
مطمئن باش��ید که ما یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بوده و 

برای این هدف خود تالش می کنیم.
حال باید دید س��پاهان برای رضایت و خشنودی هواداران 

سرسخت خود باز خاطره قهرمان شدن را زنده می کند؟
س��پاهانی که حال توقع اصفهان��ی ه��ا از آن  تالش جدی 
وهماهنگی تیمی برای رسیدن به عنوان قهرمانی است.در 
جدال رنگ های لیگ، چش��م ها ی زرد دوس��تان باز هم به 
تیم زرد پوش شهر است تا با پیروزی ، دوباره فریاد شادمانی 

را سر دهند.

زاویه

6
بهمن کیانی واال مسوول کمیته واترپلوشد 

بهمن کیانی واال مسوول کمیته واترپلوی هیأت شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان شد. 
حمید شب انگیز سرپرست هیأت شنا، شیرجه و واترپلوی استان طی حکمی بهمن کیانی واال بازیکن اسبق 

و با اخالق تیم ملی واترپلو را به سمت مسوول کمیته واترپلوی استان منصوب کرد. 

 رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا از تغییر 
گروه 
ورزش

 
قانون و زمان برگ��زاری رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا در سال 2014 خبر داد. او 
معتقد است که فاصله بین فوتبال کشورهای شرق آسیا با غرب آسیا 

بسیار زیاد شده است.
شیخ سلمان بن ابراهیم، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا که در 
کواالالمپور مالزی به سر می برد،  درگفت وگوی اختصاصی با روزنامه  

الرایة قطر درباره موضوعات زیادی صحبت کرد.
 جام جهانی 2022 قطر

 بدون ش��ک جام جهانی 2022 در قطر برگزار خواهد شد. دیگر 
نباید در این زمین��ه بحث و جدلی صورت گیرد. م��ا هم به عنوان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا تمام تالش خود را به کار می گیریم تا این 
رقابت ها در قطر برگزار ش��ود،  چرا که برگزاری چنین رقابت هایی 
فقط مختص قطر نیس��ت، بلکه امتیاز آن به آسیا تعلق دارد. تنها 
بحث حال حاضر زمان این رقابت هاست که در نشست اخیر کمیته  
اجرایی فیفا درباره آن به توافقات الزم رسیدیم. تالش می کنیم تا با 
همکاری باشگاه ها و فدراسیون ها بهترین زمان را برای برگزاری این 

رقابت ها انتخاب کنیم.
 درباره پست ریاست تان در کنفدراسیون فوتبال آسیا 

صحبت کنید.
شش ماهی بیش تر نیست که به عنوان رییس کنفدراسیون فوتبال 

آسیا انتخاب شده ام. بسیار سخت است که در این مدت کوتاه درباره 
عملکرد و دستاوردهای خود صحبتی کنم. 

هر فدراسیون بین المللی وظایف خاصی را دارد. مهم ترین وظیفه 
ما هم قانون اساسی اس��ت. کمیته ای را مس��وول بررسی قوانین 
جدید کرده ایم. می خواهیم در انتخابی جام جهانی 2018 و لیگ 
قهرمانان آسیا تغییراتی را ایجاد کنیم. همه پیشنهادها را بررسی 
خواهیم ک��رد و در نهایت تصمیمی را خواهی��م گرفت که به نفع 

فوتبال آسیا خواهد بود.
 بعضی ها معتقدند در حق بعضی از کشورها در تعیین 

سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ظلم می شود
 من چنین چی��زی را قبول ن��دارم. ما ب��ه کش��ورهایی که تمام 
فاکتورهای میزبان��ی را رعایت می کنند س��همیه حضور در لیگ 
قهرمانان آس��یا را می دهیم. اگر کشورهای جدیدی هم باشند که 
این فاکتورها را رعایت کنند به آن ها نیز حق میزبانی می دهیم. در 
واقع تنها شرط AFC رعایت کردن فاکتورهای فنی است. در ابتدا 
باید کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورها را بر اساس خوب و بد بودن 
شرایط فنی باشگاه ها امتیاز بندی کند. نتایج کار را در اختیار همه 
قرار خواهیم داد تا کسی ادعا نکند که به او ظلم شده است. معیارها 
و فاکتورهای AFC کامال روش��ن و مبرهن است و ما می خواهیم 
عدالت را اجرا کنیم. بدون شک کش��ورهایی که معیارهای الزم را 
نداشته باشند، حق شرکت در لیگ قهرمانان آسیا را نخواهند داشت. 

در مقابل  کشورهایی که از ورزشگاه های خوب و دیگر فاکتورهای  
فنی برخوردار هستند  حق شرکت در این رقابت ها را دار ند. 

 آیا زمان برگزاری لیگ قهرمانان آس�یا ظلم به غرب 
آس�یا نیس�ت؟ این را به خوب�ی در نیم�ه نهایی این 
رقابت ها می توان مشاهده کرد. نظر شما در این باره  

چیست؟
 ما از این مسأله غافل نبودیم و با جدیت آن را پیگیری کردیم. درباره 
زمان برگزاری این رقابت ها به نتیجه  خوبی رسیده ایم، امیدواریم 
که این نتیجه  ظلم به هیچ تیمی نباش��د و همه آن را قبول کنند. 
این قانون جدید را در سال 2014 اجرا خواهیم کرد. در حال حاضر 
نمی خواهیم درباره این قان��ون جدید صحبت کنیم، چرا که هنوز 
در جمع بندی های خود به نتیجه  نهایی نرسیده ایم. ما قصد داریم 
در سال 2014 بعضی نقص ها را برطرف کنیم و در سال 2015 با 

شرایطی کامال متفاوت این بازی ها را برگزار کنیم.
  صع�ود ک�ره جنوب�ی، ژاپ�ن، اس�ترالیا و ای�ران به 
جام جهانی 2014 برزیل بیانگ�ر فاصله زیاد تیم های 

غرب آسیا و شرق آسیا نیست؟
 من با حرف شما موافق هستم. گذشت،  زمانی که تیم های غرب 
آسیا از جمله عربستان، قطر، عراق و امارات توانایی رقابت با شرق 
آسیا را داش��تند. االن فاصله بین تیم های غرب آسیا با شرق آسیا 
بسیار زیاد شده است . االن فاصله بین کره و ژاپن و حتی استرالیا با 

تیم های غرب آسیا بسیار زیاد شده است.
  بای��د به دنب��ال راه چ��اره ای ب��رای این مش��کل بود. ب��ه عنوان

 رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا سخت است که درباره مشکالت و 
سختی هایی که کشورهای غرب آسیا با آن مواجه هستند، صحبت 
کنم. من باید به شرق و غرب آسیا نگاهی برابر داشته باشم . باید این 
را به خوبی بدانیم که هر چه رقابت  بین شرق و غرب آسیا شدیدتر 
باشد به نفع فوتبال  خواهد بود، اما فاصله زیاد تیم های این دو منطقه 

نمی تواند مفید باشد.
 دالیل افت کشورهای غرب آسیا؟

 در حقیقت من نظری دارم که چه بس��ا اش��تباه باشد. به نظر من 
دلیل افت کشورهای غرب آس��یا تفکر حرفه ای گری بود که ما آن 
را در تیم های ملی پیاده کردیم. تفکر حرفه ای گری در باشگاه های 
غرب آسیا بر خالف تیم های ملی جواب داد و به دستاوردهای خوبی 
دست یافتیم. در اثبات سخنان خودم می توانم به عملکرد بازیکنان 
در تیم های باشگاهی و تیم های ملی اشاره کنم. یک بازیکن زمانی 
که از دوران کودکی در باش��گاه خود با تفکر حرفه ای گری بزرگ 
می شود تفاوت زیادی با بازیکنی دارد که به یکباره به تیم ملی دعوت 

می شود و در فضای جدیدی قرار می گیرد.

مژده رییس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران

تغییر در زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا در سال 2014
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 یوگا  قد  را
 بلند می کند

 احمدی و بولکو
 بازی نمی کنند

یوگا یکی از ورزش های محبوب و روش های مدیتیشن است که بر پایه تعادل و 
کنترل انجام می شود. یوگا به دلیل کشیدگی که در ستون فقرات ایجاد می کند 

می تواند باعث افزایش قد می شود.
هر حرکت در یوگا یک خاصیت به خصوص دارد. با کمک تکنیک های تنفسی 
و این قضیه که مفاصل با دامنه کامل حرکت می کنند، عضالت دچار سوزش 
زیادی نمی شوند. یوگا طرز نگه داش��تن بدن را تغییر می دهد و قد را بلندتر 

می کند. با انجام یوگا عضالت محکم تر می شوند.
همچنین یوگا باعث آرامش بیش تر و خواب بهتر می شود. هاتا یوگا پایه انواع 
یوگاست که با آرامی و با کنترل انجام می شود. البته باید به این نکته نیز توجه 
داشت که با وجود اظهارنظرهایی که درباره تأثیر برخی رشته ها در افزایش قد 
می شود، اما هنوز متخصصان فیزیولوژی به طور کلی به این نتیجه نرسیده اند 

که ورزش ارتباط مستقیمی با افزایش قد داشته باشد.

تیم فوتبال سپاهان در دیدار روز جمعه هفته جاری خود مقابل فوالد خوزستان، 
دو مدافع خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. علی احمدی و اروین بولکو، 
دو مدافع تیم سپاهان که در دیدار هفته پانزدهم سپاهان به دلیل دریافت کارت 
قرمز از بازی اخراج ش��دند، در دیدار این تیم مقابل فوالد خوزستان به میدان 
نخواهند رفت. سپاهان روز جمعه هفته جاری در چارچوب رقابت های هفته 
شانزدهم لیگ برتر و هفته آغازین نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
کشور به مصاف فوالد خوزس��تان می رود. تیم اصفهانی که در حال حاضر در 
اردوی کیش به سر می برد، روز پنج شنبه از مسیر کیش راهی خوزستان شده 
و در اهواز مستقر می شود. سپاهان روز جمعه بعد از دیدار با فوالد خوزستان، 

اهواز را به مقصد اصفهان ترک خواهد کرد.
دیدار تیم های س��پاهان اصفهان و فوالد خوزستان از س��اعت 15 روز جمعه 

برگزار می شود.

نخستین مدال تاریخ اسکواش ایران به دست آمد
تیم ملی اس��کواش کشورمان با کس��ب عنوان س��ومی رقابت های غرب آسیا، 
نخستین مدال تاریخ خود را به دست آورد. این مسابقات با حضور 5 تیم ایران، 
کویت، عراق، قطر و اردن به میزبانی باشگاه انقالب تهران برگزار شده بود که دیروز 

با قهرمانی کویت و کسب اولین مدال تاریخ اسکواش کشورمان به پایان رسید

»ژنگ ژی«  بخت اول مرد سال آسیا از نگاه »ساکرنت«
سایت ورزشی س��اکرنت از» ژنگ ژی«  به عنوان گزینه اصلی 
AFC برای انتخاب به عنوان مرد س��ال فوتبال آسیا خبر داد. 
بهترین بازیکن س��ال آسیا امروزطی مراس��می در کواالالمپور 
مالزی برگزار می شود. در این بخش جواد نکونام   هم حضور دارد.

نظرخواهی در مورد مقصد آینده مسی
در همین ارتباط هفت��ه نامه بیلد آلمان اقدام ب��ه نظرخواهی از 
هواداران کرده است. براس��اس این نظرخواهی 43 درصد عنوان 
کرده اند مقصد بعدی او بایرن مونیخ خواه��د بود تا زیر نظر پپ 

گواردیوال،  مربی اسپانیایی سابقش تمرین و فعالیت کند.

نگاهی به جدول رده بندی و بهترین های نیم فصل

 آمار ضعیف مهاجمان

نیم فصل اول س��یزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در شرایطی 
به پایان رسید که پرسپولیس با تفاضل گل بهتر نسبت به استقالل 
 عنوان قهرمانی را به خود اختص��اص داد. اما نکته نگران کننده در
  نیم فصل عملکرد ضعیف گلزنان اس��ت که به طور متوسط در هر

 دو بازی یک گل به ثمر رسانده اند.
نیم فصل نخست سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر باشگاه های 
کشور عصر یک شنبه 3 آذرماه با برگزاری دیدار معوقه استقالل با 
ملوان از هفته دوازدهم این مسابقات به صورت رسمی به پایان رسید 

که در پایان این 120 مسابقه، تیم پرسپولیس به لطف تفاضل گل 
بهتر نسبت به تیم های استقالل و فوالدخوزستان به عنوان قهرمانی 
نیم فصل دست یافت.  در نیم فصل نخست، 80 بازی برنده داشت و 
80 دیدار هم با تساوی به پایان رسید و 261 گل نیز از خط دروازه ها 
عبور کرد تا معدل 2/175گل در هر مسابقه به ثبت برسد که در این 
بین تیم های فوالدخوزستان و تراکتورسازی تبریز با 1/46گل در هر 

بازی بیش ترین گل زده را به خود اختصاص دادند .
در این نیم فصل داماش بهترین پیروزی را بدس��ت آورد. آن ها در 

هفته چهاردهم با نتیجه 5 بر یک از س��د ذوب آهن اصفهان عبور 
کردند که این بهتری��ن و جزو پرگل تری��ن پیروزی های نیم فصل 

نخست بود. 
البته تراکتورس��ازی 4 بر 2 مقابل ذوب آهن و استقالل 4 بر 2 برابر 
فجرسپاس��ی در هفته س��وم و نفت تهران 4 بر 2 مقابل استقالل 
صنعتی در هفته پنجم پیروز شدند که این چهار مسابقه، پرگل ترین 

بردها را در نیم فصل نخست رقم زد.
البته 19 بازی نیم فصل نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید 
که 3 بازی آن در هفته دوازدهم رقم خ��ورد. در هفته های چهارم، 
هفتم و چهاردهم هم هیچ مسابقه ای با تساوی بدون گل همراه نبود.

در این نیم فصل 5 دربی هم برگزار شد که تراکتورسازی - گسترش 
فوالد در هفته دوم به تساوی یک بر یک رسیدند، داماش - ملوان در 
هفته دوم به تساوی صفر بر صفر دست یافتند، فوالد خوزستان در 
هفته ششم با نتیجه 3 بر 2 استقالل صنعتی خوزستان را شکست 
داد، استقالل - پرسپولیس در هفته هش��تم صفر بر صفر شدند و 
س��پاهان هم در هفته یازدهم در آخرین دربی نیم فصل با یک گل 
برابر ذوب آهن به پیروز دست یافت. مس کرمان تنها تیمی بود که 
نتوانست به پیروزی دس��ت پیدا کند و خط تیره مقابل بردش در 

جدول باقی ماند.
بهترین ها و بدترین ها، جدول آقای گل و جدول رده بندی نیم فصل 

نخست لیگ سیزدهم به شرح زیر است:
     بهترین های نیم فصل نخست لیگ سیزدهم

بهترین تیم: پرسپولیس
بیش ترین برد: پرسپولیس، استقالل و فوالد با 8 برد

بیش ترین مساوی: مس کرمان با 9 مساوی
بیش ترین باخت: راه آهن سورینت و فجرسپاسی شیراز با 8 باخت

بیش ترین گل زده: فوالد خوزستان و تراکتورسازی تبریز با
 22 گل زده

بیش ترین گل خورده: ذوب آهن اصفهان با 22 خورده
بهترین تفاضل گل: تراکتورسازی تبریز 9+

بیش ترین امتیاز: پرسپولیس، استقالل و فوالد با 27 امتیاز
بدترین های نیم فصل نخست لیگ سیزدهم:

 بدترین تیم: مس کرمان قعرنش��ین جدول )بدون برد، 9 تساوی، 
6 باخت، 10 زده، 18 خورده و 9 امتیاز(

کم ترین برد: مس کرمان بدون برد
کم ترین مساوی: فوالدخوزستان با 3 مساوی
کم ترین باخت: تراکتورسازی تبریز با 2 باخت

کم ترین گل زده: مس کرمان با 10 گل زده
کم ترین گل خورده: پرسپولیس با 6 گل خورده

بدترین تفاضل گل: فجرسپاسی شیراز 10-
کم ترین امتیاز: مس کرمان 9 امتیاز

     جدول آقای گل لیگ برتر
7 گل: کریم انصاری فرد )تراکتورس��ازی تبریز(، سجاد شهباززاده 

)سایپا(، غالمرضا عنایتی )صبای قم( و لوسیانو پریرا )فوالد(
6 گل: مهدی رجب زاده )ذوب آهن( و سیدجالل رافخایی )ملوان(

5 گل: میالد می��داوودی )صنعت��ی خوزس��تان(، محمد غالمی 
)سپاهان(، مهرداد بایرامی )گس��ترش فوالد( و رضا نوروزی )نفت 

تهران(
4گل: سعید دقیقی، )تراکتورس��ازی(، فرهاد مجیدی )استقالل(، 
بختیار رحمانی )فوالد(، س��یدمهدی سیدصالحی )پرسپولیس(، 
جابر انصاری )فجرسپاسی(، امین متوسل زاده و مسعود حسن زاده 

)داماش گیالن(

 تیم پرسپولیس 
به لطف 

تفاضل گل بهتر 
نسبت به

تیم های استقالل 
و فوالدخوزستان 

به عنوان 
قهرمانی

 نیم فصل 
دست یافت



 ارایه آمار شفاف 
الزمه رفع مشکالت استان

معاون برنامه ريزي استاندار چهارمحال و بختياري گفت: ارائه آمار 
شفاف از سوی مسووالن الزمه رفع مشکالت هر چه مطلوب تر استان 
در حوزه های مختلف خواه��د بود.حميدرضا فروزنده در ش��وراي 
برنامه ريزي استانداري با اشاره به كمبود اعتبارات استان، افزود: سال 
گذشته نيز وضعيت دارايي ها و اعتبارات هزينه اي همچون امسال 
مطلوب نبود به طوری كه طی اين دو س��ال هيچ پروژه جديدي در 

استان تعريف نشده است.

 پیش بینی ایجاد بیش از
 33 هزار شغل در استان تا سال 94

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی چهارمح��ال و بختياری گفت: 
پيش بيني مي ش��ود با برنامه ريزي صحيح و ايجاد اش��تغال براي 
 بيکاران و ف��ارغ التحصي��الن نرخ بيکاری اس��تان در س��ال 94 به

 6.96 درصد برسد.داودشيوندي در شوراي برنامه ريزي استانداري 
به تشريح عملکرد اين كارگروه در سال هاي 1392 و 1391 پرداخت 
و تصريح كرد: طی اي��ن مدت 214 طرح در كارگ��روه برنامه ريزی 

استان مصوب كه اجراي 92 درصد آن محقق شد.

 صدور 40 مجوز سقط جنین
 در چهارمحال و بختیاری 

مديركل پزش��کی قانونی چهارمحال و بختياری گف��ت: در 5 ماهه 
نخست امسال 40 مورد مجوز سقط جنين در چهارمحال و بختياری 
صادر شده اس��ت.منصور فيروز بخت به مشکالت نوزادان ناهنجار و 
عقب مانده اشاره كرد و افزود: افزايش تولد اين نوزادان ، درد و رنجی 
اس��ت كه خانواده آن ها متحمل می ش��وند كه اين معضل منجر به 

تدوين قانون سقط درمانی توسط قانونگذاران شد.

  عالمت استاندارد برای
  قارچ دکمه ای خوراکی 

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتی چهارمحال و بختياری گفت: 
برای نخس��تين بار در چهارمحال و بختياری پروان��ه كاربرد عالمت 
استاندارد برای قارچ دكمه ای خوراكی صادر شد. عبداهلل نظری اظهار 
كرد: برای اولين بار پروانه كاربرد عالمت استاندارد برای فرآورده قارچ 
دكمه ای خوراكی دارای حدود مجاز باقيمانده سموم و آفت كش ها 

در استان صادر شد.

 کوهرنگ در پرداخت تسهیالت 
اشتغالزایی به مددجویان اول شد

مدير كميته امداد امام خمينی )ره(كوهرنگ گفت: اين شهرس��تان 
با پرداخت تس��هيالت خودكفايی به مددجويان رتبه نخست ايجاد 

اشتغال برای مددجويان را در استان كسب كرده است.

اخبار کوتاه
کشف ۱۷۹ فقره قاچاق کاال

مدير گمرک چهارمحال و بختياری گفت: از ابتدای امسال تاكنون 1۷9 فقره قاچاق در استان كشف 
شده است.حميدرضا خبير اظهار  داشت: با توجه به وجود تحريم ها و مشکالت فراوان، استان در دو 
بخش واردات و صادرات از رشد مناسبی در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته برخوردار است.
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  اعزام تجار  فرش استان   
به ترکیه 

رييس اداره فرش چهارمح��ال و بختياري از اعزام هيأت 
تجاري فرش دستباف ايران از چهارمحال و بختياري به 

تركيه خبر داد.
هي��أت  اي��ن  اظهارك��رد:  ش��يخی   عليرض��ا 
 11 نفري در زمينه توس��عه زيرس��اخت ه��اي صادرات

 فرش دستباف در كش��ور تركيه به عنوان بازار هدف در 
كانال ارتباطي آس��يا و اروپا، بازاريابي و ب��ا بازرگانان آن 

كشور رايزني و تبادل نظر مي كنند.
وی با اشاره به س��فر اين هيأت از اس��تان چهارمحال و 
بختياري به تركي��ه، افزود: تجار اعزام ش��ده در تركيب 
هيأت تج��اري اي��ران متش��کل از ب��ازرگان، مديران و 
متخصصان بخش خصوصي، تعاون��ي، توليدي و دولتي 
به مدت هش��ت روز ب��راي مب��ادالت تجاري ب��ا تجار، 
مقامات اقتص��ادي و تج��اري تركيه رايزن��ي مي كنند.

ش��يخی ديدار ب��ا س��فير و رايزن��ان، بازدي��د از مراكز 
تجاري و تولي��دي ، ديدار با رايزن اقتص��ادي- بازرگاني 
 ايران و سركنس��ولگري كش��ور در اس��تانبول، بازديداز

 نمايش��گاه هاي فرش و نشس��ت با مش��اوران بازرگاني 
گمركي، ديدار با صادركنن��دگان و واردكنندگان تركيه 
را از ديگربرنامه هاي اين سفر هشت روزه  عنوان كرد كه 
بازرگانان مي توانند براي مبادالت فرش هاي توليدي يا 
تبادل نظ��ر و بازارهاي جديد صادرات��ي رايزني كنند.به 
گفته وی، 80 درصد هزينه هاي س��فر اين تجار توسط 
مركز ملي فرش ايران و استانداري چهارمحال و بختياري 
 و 20 درص��د توس��ط تجار تامين ش��ده است.ش��يخی

 اذعان كرد: چهارمح��ال و بختياري 104 ه��زار بافنده 
فرش دستباف دارد.به گزارش ايسنا، در نيمه دوم امسال 
س��ه هيأت تجاري از ايران به كش��ورهاي هند، عمان و 
عراق اعزام مي ش��وند كه چهارمحال و بختياري متولي 
اعزام هيأت هاي تجاري ايران به 2 كش��ور هندوس��تان 

و عراق است.

تجارت

نماينده ولی فقي��ه در چهارمحال و بختي��ای گفت: موفقيت  
مذاكره كنندگان كشور يکی از مهم ترين دستاوردهای بسيج 

به شمار می رود.
حجت االسالم محمدعلی نکونام در ديدار با سران طوايف عضو 
بسيج عشاير اين استان با گراميداشت هفته بسيج اظهار كرد: 
بس��يج يک مکتب نش��أت گرفته از مکتب امام حسين)ع( و 
عاشوراست و هر كس كه اين مکتب را جدای از مکتب عاشورا 
بداند، بسيج و انقالب را نشناخته است.وی افزود: بسيجی بودن 
يک افتخار است و هركس كه در بس��يج عضويت دارد بايد به 
خود ببالد و افرادی ك��ه خود را ج��دا از آن می دانند در دنيا و 

آخرت ضرر می كنند.
نکونام با اشاره به دستاوردهای بس��يج، تصريح كرد: بسيج از 
همان ابتدای تشکيل تاكنون منش��أ خدمات و دستاوردهای 
بسياری برای نظام بوده است و موفقيت امروز مذاكره كنندگان 

كشور يکی از دستاوردهای بسيج به شمار می رود.
امام جمعه ش��هركرد، اقتدار ايران اس��المی را مرهون  حضور 
بسيج دانست و گفت: اين نظام به پشتوانه بسيج مقتدرانه در 
عرصه بين الملل فعاليت می كند و امروز كش��ورهای قدرتمند 
جهان نيازمند حضور ايران در رفع مشکالت و معضالت منطقه 
و جهان هس��تند.نکونام با بيان اينکه ايران همواره در معرض 
مذاكره با كش��ورهای غربی بوده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: ما 

از ابتدا تا امروز با دش��من مذاكره داش��تيم و دست از مذاكره 
نکشيده ايم اما اين مذاكرات همواره قهرمانانه، با عزت و با حفظ 
ارزش های اس��المی بوده اس��ت. وی با بيان اينکه تدبير مقام 
معظم رهبری نقش بسيار مهمی در موفقيت كشور در مذاكرات 
 داشته است، اظهار كرد: مذاكرات به لطف پروردگار و زير نظر 
 مقام معظ��م رهبری پيش رفت و ايش��ان با مش��خص كردن 
خط قرمزها و دادن اختيار به تيم مذاكره كننده نقش بس��يار 
مهمی در اين موفقيت داش��تند.نکونام با بي��ان اينکه مذاكره 
با دش��من نوعی جهاد اس��ت، گف��ت: اين توافقات بی ش��ک 
پايان راه نيس��ت و ما راه طوالنی در پيش داريم و بايد بدانيم 
 كه اين عرصه ي��ک مي��دان رزم اس��ت.نماينده ولی فقيه در 
چهارمحال و بختياری با بيان اينکه مذاكرات نشان داد كه ايران 
با تحريم ها از پای در نمی آيد، افزود: امروز از زبان وزير خارجه 
امريکا با صراحت اين نکته گفته شد كه تحريم ها هيچ اثری بر 
ايران نگذاشت و بهترين راه، مذاكره است.نکونام تصريح كرد: 
اين مذاكرات، قدرت ايران اسالمی را به دنيا نشان داد و ثابت 
كرد بدون ايران امکان حل مشکالت منطقه محال است و بايد 
ايران حضور داشته باشد و نقش آفرين باشد و امروز به وضوح 
در رفتار آن ها ديديم و اقتدار ايران اسالمی امروز در مذاكرات 

خود را نشان داد.
وی افزود: غربی ها فهميدند كه با ايران نمی ش��ود با زبان زور 

و تهديد صحبت كرد و فايده ای ندارد و رو به مذاكره آوردند.
نکونام ب��ا بيان اينکه امري��کا بيش از همه نيازمن��د مذاكره با 
ايران اس��ت، خاطرنش��ان كرد: امريکا برای حل مش��کالت و 
مس��ائل منطقه ناگزير به مذاكره با ايران است.وی بر ضرورت 
هوش��ياری تيم مذاكره كننده تأكيد كرد و گفت: بايد دانست 
كه طرف ه��ای مذاكره كننده دش��من هس��تند و نبايد تصور 
 كنيم كه آن ها دوس��ت ما هس��تند و اگ��ر امروز ب��ه مذاكره
  رو آوردن��د ن��ه از ب��اب اي��ن كه م��ا را دوس��ت دارن��د بلکه

به اين خاطر ك��ه نجات خود و محدود كردن م��ا را در مذاكره 
م��ی بينند.نکون��ام خاطرنش��ان ك��رد: بايد با حف��ظ روحيه 
بس��يجی در مقابل آمريکا محکم ايس��تاد و مرگ ب��ر امريکا 
گفتن را نبايد فراموش كرد و از دس��تاوردهای نظام محکم و 
مقتدر حراس��ت كرد.حجت االسالم كريم س��رافراز در جمع 
مربي��ان مركز ت��داوم آموزش های عقيدتی سياس��ی س��پاه 
اس��تان اظهار كرد: فرمايش��ات مقام معظم رهبری در جمع 
 فرماندهان س��پاه و بس��يج، لرزه بر اندام دش��منان اس��الم و 

انقالب انداخت.
وی افزود: پس از فش��ارهای اقتص��ادی و تحريم ها عليه ملت 
اي��ران، حضور گس��ترده مل��ت در صحنه ها و درخش��ش در 
 ميدان های مجاهدت و حماي��ت قاطع از رهب��ر انقالب را در

 پی داشت و نيروی عظيم بسيج مردمی در اين حماسه آفرينی 
نقش به سزايی ايفا كرد.سرافراز، درخش��ش ستاره بسيج در 
سپهر تاريخ را ابدی خواند و گفت: فداكاری و رشادت بسيجيان 
چراغ راه آيندگان است.مس��وول نمايندگی ولی فقيه در سپاه 
چهارمحال و بختياری، به معنای حقيقی بس��يج با تأس��ی از 
فرمايشات مقام معظم رهبری اش��اره كرد و گفت: عرصه های 
مختلف جهادی همچون دفاع مق��دس، مقابله با توطئه های 
دشمنان در برهم زدن امنيت كش��ور با ايجاد ناامنی در نقاط 
مختلف مرزی، خلق حماس��ه های بصيرتی مانند 9دی، جهاد 
علمی، فرهنگی و حضور در ميدان های بزرگ عملی، نشان از 
عظمت و بزرگی معنای بسيج دارد كه مايه اميد دوستان و بيم 

دشمنان است.
سرافراز خاطرنش��ان كرد: بسيج، نش��أت گرفته از خوبی ها و 
زيبايی های ناب برگرفته از ش��رع مقدس اسالم تحت زعامت 
واليت مطلق��ه فقيه اس��ت كه با روحي��ه جهادی خ��ود، در 
هم��ه ميدان های دف��اع از انقالب اس��المی و دس��تاوردهای 
ارزش��مند آن وارد می ش��ود و ه��ر روز موفقيت ه��ای 
 بزرگ ت��ری را در دفت��ر اي��ن تش��کل انقالبی ثب��ت و ضبط

 می كند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

موفقیت کشور در مذاکرات مرهون روحیه بسیجی است
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تاسیس 
821شماره : 103/2240ث/92 آگهی تاسیس شرکت رای افزار یگانه آریا 
 51197 شماره  تحت   1392/8/12 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص  سهامی 
و شناسه ملی 10260698119 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
اظهار  تکیمل گردیده و خالصه  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/8/12
نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر 
االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع 
فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – تولید و توسعه و 
پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای به جز نرم افزار های فرهنگی – توسعه 
و پشتیبانی سیستم های سخت افزار و شبکه  – ارائه خدمات تحقیقاتی و 
پژوهشی و مطالعاتی در حوزه های مختلف علمی – تولید و توزیع و خرید 
و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- عقد قرار 
داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی 
و خصوصی از کشور در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح 
. 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت 
: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان هشت بهشت غربی – حد 
فاصل چهارراه ملک و گلزار – ساختمان پیشوا- طبقه سوم – واحد آخر 
4- سرمایه شرکت  تلفن 09378104410    – کدپستی 8154749699   –
تعداد  که  ریالی   10000 یکصد سهم  به  منقسم  ریال   مبلغ 1000000   :
یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 2494 مورخ 1392/8/6 نزد بانک ملی شعبه فیض 
اصفهان پرداخت گردیده است . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای راما 
رزم  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای بابک بهزادی به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای بهنام کالنتریان   به سمت  عضو هئیت 
مدیره 4-5- آقای بهنام کالنتریان  به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد 
آور شرکت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی 
و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری 
مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 8-1- 
آقای علی احمد میرزائی ننادگانی  به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم 
آتوسا توجه به عنوان بازرس علی البدل  منصور آذری رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

مفاد آرا
791  شماره : 103/92/3113/364آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون 
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 

مستقر در ثبت نائین 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  اجرای  در 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که 
از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و با سهم مفروز ی متقاضی 
صادر گریده و دردو نویت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند  از تاریخ اولین انتشار آگهی 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در 
صورت انتقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
 صادر خواهد شد و صدور سند مالیکت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود . 
آقای داود بخشی   92/8/9  – 1- رای شماره 139260302031000650 
احداثی در پالک  باب خانه مخروبه  فرزند حبیب ششدانگ یک  محمدی 
به مساحت 146/45  نایین  ثبت  یه بخش 2  واقع در محمد  2885 اصلی 
متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از مالکین رسمی مسیب چنگیزی 

و خانم فاطمه حاج حسن 
محمد رضا  آقای   92/8/9  –  139260302031000651 رای شماره   -2

در  احداثی  خانه   باب  یک  ششدانگ  حمید   فرزند  محمدی  شهریاریان 
نائین   در  واقع  اصلی   70 از  فرعی   86 باقیمانده  ثبتی  پالک  از  قسمتی 

از  عادی   خریداری  مربع  متر   194/67 مساحت  به  نائین  ثبت   1 بخش 
مالک رسمی خانم سحر شهریاریان و مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 

فاطمه  خانم   92/8/9  –  139260302031000652 شماره  رای   -3
احداثی  خانه  باب  یک  ششدانگ  اله   حبیب  فرزند  محمدی  شهریاری 
درقسمتی از پالک ثبتی باقیمانده 86 فرعی از 70  اصلی واقع در نائین 
بخش 1 ثبت نایین به مساحت 161/70 متر مربع خریداری عادی از مالک 

رسمی خانم سحر شهریاریان و مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 
عبایی  مریم  خانم   92/8/9  – رای شماره 139260302031000653   -4
محمدی  فرزند عباس  ششدانگ یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک 
ثبتی 29 فرعی از 74 فرعی از 70  اصلی واقع در نائین بخش 1 ثبت نایین 

به مساحت 111/10 متر مربع خریداری طی سند رسمی 
5- رای شماره 139260302031000654 – 92/8/9 آقای حسین چنگیزی 
از  احداثی درقسمتی  باب خانه  یک  ابوالقاسم  ششدانگ  فرزند  محمدی 
پالک ثبتی  29 فرعی از 74 فرعی از 70  اصلی واقع در نائین بخش 1 ثبت 

نایین به مساحت 276/40 متر مربع خریداری طی سند رسمی  
6- رای شماره 139260302031000655 – 92/8/9 آقای سید علیرضا 
مرتضوی نصیری فرزند سید موسی یکدانگ مشاع از   ششدانگ  خانه 
به  نایین  ثبت   1 بخش  نائین  در  واقع  اصلی   267 ثبتی   پالک  مخروبه  
مساحت ششدانگ  90/40 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از مالک 

رسمی علی محمد مومنیان  
پور  حسین  آقای   92/8/9  –  139260302031000656 شماره  رای   -7
قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  باب  یک  محمد  ششدانگ  فرزند  بافرانی 
مساحت  به  نایین  ثبت   2 بخش  بافران  در  واقع  اصلی   19806 پالک  از 

305/22 متر مربع خریداری طی سند رسمی 
احمد  سید  آقای   92/8/9  –  139260302031000657 شماره  رای   -8
از ششدانگ   مشاع  یکدانگ  عباس   فرزند سید  محمدی   کاظمی  موسی 
یک باب خانه پالک ثبتی 2884 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین 
به مساحت ششدانگ 178/60 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه  از 

مالک رسمی محمد قاسمی سپرو
9- رای شماره 139260302031000658 – 92/8/11 آقای جعفر رفیعی 
فرزند اسماعیل   ششدانگ  یک باب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 
75و76 اصلی واقع در انارک  بخش 4 ثبت نایین به مساحت 254/16 متر 

مربع خریداری عادی مع الواسطه  از محمد جعفر برادران انارکی 
احمد  آقای   92/8/11  –  139260302031000659 شماره  رای   -10
باب خانه مخروبه  یک  علی ششدانگ   فرزند محمد  مصاحبی محمدی  
مساحت  به  نایین   2 بخش  محمدیه  در  واقع  اصلی   3054 ثبتی  پالک 
163/50 متر مربع خریداری عادی  از مالکین  رسمی غالمرضا توکلی و 

نرجس محمدی مزرعه شاهی و بیگم صاحب موسوی  

11- رای شماره 139260302031000660 – 92/8/11 آقای عقیل صابر   
فرزند صادق ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
ثبتی 299 فرعی از 19543/1 اصلی واقع در نایین بخش 2 ثبت نایین به 
مساحت 100/50 متر مربع خریداری عادی  از مالک رسمی صادق صابر 

و صدیقه نیکزاد
صادق  آقای   92/8/11  –  139260302031000661 شماره  رای   -12
صابر  فرزند علی اکبر ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از  پالک ثبتی 299 فرعی از 19542/1 اصلی واقع در  نایین بخش 2 ثبت 
نایین  بمساحت 226 متر مربع نسبت به خریداری عادی  از مالک رسمی 

صدیقه نیکزاد و مالکیت رسمی متقاضی 
آزاده  خانم   92/8/11  –  139260302031000662 شماره  رای   -13
همایونفر  فرزند حسن  ششدانگ  یک باب خانه قدیمی احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 1128 اصلی  واقع در نایین بخش 1 ثبت نایین به مساحت 

115/95 متر مربع خریداری طی سند رسمی 
قاسم  آقای   92/8/11  –  139260302031000663 شماره  رای   -14
یادگاری نایینی   فرزند غالمحسین 3 سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ  
یک باب خانه پالک ثبتی 1043 اصلی واقع در نایین بخش 1 ثبت نایین به 
مساحت ششدانگ  152/80 متر مربع خریداری عادی  از مالک رسمی 

خانم سلطان یادگاری نایینی  
قاسم  آقای   92/8/11  –  139260302031000664 شماره  رای   -15
یادگاری نایینی   فرزند غالمحسین 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ  
یک باب خانه پالک ثبتی 1045 اصلی واقع در نایین بخش 1 ثبت نایین 
به مساحت ششدانگ 49 متر مربع خریداری عادی  از مالک رسمی خانم 

سلطان یادگاری نایینی 
92/8/11 کانون فرهنگی   – 16- رای شماره 139260302031000665 
مسجدجامع بافران  ششدانگ یکباب خانه پالک ثبتی 6000 اصلی واقع در 
بافران بخش 2 ثبت نایین به مساحت 132/90 متر مربع خریداری عادی  

از مالک رسمی مالحسین پور بافرانی  م الف 336
تاریخ انتشار نوبت اول : 1392/9/5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1392/9/20 

رسول زمانی - کفیل ثبت نائین 

تغییرات 
و  آرایشی  شرکت  تغییرات  آگهی   103/92/2356/337 شماره   828
بهداشتی مهتاب رو طهران سهامی خاص به شماره ثبت 692 وشناسه 
استناد صورت جلسه  به  پستی 8761613511  کد  ملی 14003140650 
هیات مدیره مورخ 1392/7/20 تغییراتی به شرح ذیل در شرکت نامبرده 
به عمل آمده که مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی 
می گردد : آدرس شرکت از آدرس شهرستان نطنز – قطب صنعتی اوره 
استناد شیراز منطقه  به  - - خیابان صنعت 1 کد پستی 8761613511 
ویژه اقتصادی فاز2 بلوک f4 -131- کد پستی 7159115441 انتقال یافت 
که به تبع آن ماده 4 اساسنامه شرکت به شرح فوق اصالح گردید .م الف 

223 مجتبی شادمان کفیل ثبت اسنادو امالک نطنز

اظهار نامه و اساسنامه

اساسنامه شرکت  و  اظهارنامه  103/92/2009/24 خالصه  827شماره   
تحت   1392/8/27 تاریخ  در  که   ) خاص  )سهامی  جهان  نقش  ینا  سابر 
شماره 328 و شناسه ملی 14003725980 در این اداره به ثبت رسیده 
برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود .1- موضوع شرکت : انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی 
از قبیل خرید و فروش ، تولید ،تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز ، انجام 
کلیه امور خدماتی از قبیل طراحی و اجرای فضای سبز ، تامین نیروی 
انسانی کلیه اداره های دولتی و خصوصی ، کلیه خدمات کشاورزی و 
دامداری و خدمات شهری ، جدول بندی معابر ، تهیه و طبخ غذا ، تنظیفات 
تعمیر   ، فلزی  تولید و نصب سازه های  قبیل  از  پیمانکاری  امور  کلیه   ،
ونگهداری و اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به ساختمان سازی اجراء و 
کلیه  پیمانکاری  دولتی و خصوصی  تاسیسات ساختمان های  نگهداری 
فعالیتهای مربوط به شهر سازی ، طراحی و دوخت کلیه لباس های فرم 
، بهره برداری از جایگاه های CNG اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و 
خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت در مناقصه ها و مزایده ها 
دولتی و خصوصی مشارکت در شرکت های دولتی و خصوصی ، اخذ 
و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی و هر گونه اموری 
: اصفهان  . 2- مرکز اصلی شرکت  که با موضوع شرکت مرتبط باشد 
کوچه پنجم جنوبی- کد پستی  خیابان بیست متری –  – شهر وزوان – 
8354133991 ، 3- سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال که منقسم به 
یکصد سهم عادی ده هزار ریالی می باشد که مبلغ چهار صد هزار ریال 
 1392/8/14-239  – شماره  به  وزوان  شعبه  ملی  بانک  گواهی  طی  آن 
پرداخت گردیده و مابقی آن در تعهد صاحبان سهام شرکت می باشد 4 – 

مدت شرکت از تاریخ 1392/8/27 به مدت نامحدود5- مدیران و صاحبان 
امضاء آقای هادی سعادت به شماره ملی 1262690341 به سمت رئیس 
به   1263526403 ملی  شماره  به  سعادت  حمید  آقای  و  مدیره  هیئت 
ملی  به شماره  جمالیان  آقای حسین  و  مدیره  هئیت  رئیس  نائب  سمت 
انتخاب  برای مدت دو سال  به سمت مدیر عامل شرکت   6229911574
دو  امضای  با  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  گردیدند. 
نفر از اعضای هئیت مدیره متفقا یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با 
ملی  شماره  به  خانعلی  حامد  آقایان   -6. باشد  می  معتبر  مهر شرکت 
به   1292508566 ملی  شماره  به  معینی  رسول  آقای  و   6229986965
ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال 
انتخاب شدند . 7- روزنامه کثیر االنتشار زایند ه رود جهت درج آگهی ها 
و دعوت نامه های شرکت تعیین شد .در تاریخ 1392/8/27 امضاء ذیل 

دفاتر تکمیل گردید.حسین نوروز- رئیس ثبت میمه 

ابالغ رای 

 92/8/18 : بتاریخ   494 : 833   کالسه پرونده :92-313شماره دادنامه 
مرجع رسیدگی : شعبه سی وچهارشورای حل اختالف اصفهان  خواهان 
کودک  پارک  روبروی  شهر  خمینی   : بنشانی  علیرضایی  غالمرضا   /
خوانده /عصمت یوسفی گورتی به نشانی : اصفهان خ جی خ ساعی خ 
شهید خراسانی کوچه آرین پالک 17 بنشانی مجهول المکان خواسته : 
صدور حکم الزام به انتقال سند پژو پارس گردش کار:  پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی 
بخواسته  گورتی  یوسفی  عصمت  بطرفیت  علیرضایی  غالمرضا  دعوی 
الزام خوانده به انتقال سند پژو پارس مدل 1387 به شماره پالک انتظامی 
محتویات  و  اوراق  بررسی  و  خواهان  اظهارات  توجه  از  423/13و99 
عدم  و  راهور  محترم  اداره  از  استعالم  و  مابین  فی  قرارداد  و  پرونده 
حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی و عدم تسلیم دفاعیه ،شورا خواسته 
خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 ، 219و220 ق . م حکم 
به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
سند پژو پارس مدل 1387 به شماره پالک انتظامی 13   423و99 در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد  . م الف 9215قاضی 

شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 34 حوزه قضائی اصفهان 

تغییرات 
820 شماره : 3364/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت فوالد شرق ماهان  سهامی 
خاص به شماره ثبت 44575 وشناسه ملی 10260624890 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- آقای محمد علی جعفری قینانی به عنوان بازرس اصلی ، خانم معصومه 
مرادی  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدند 
.2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  
3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای محمد کریم منتظرین و آقای 
محمود منتظرین و خانم بتول س��بز علی   تا تاریخ 1394/4/11- 4- سمت اعضاء 
هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد کریم منتظرین  به سمت رئیس 
هئیت مدیره و آقای محمود منتظرین  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم بتول 
سبز علی  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای محمد کریم منتظرین   به سمت مدیر 
عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره به همراه مهر شرکت  معتبر خواهد بود   ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1392/8/11 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام صادق )ع( :  
بعد از صلح با دش��منت  از او س��خت برحذر ب��اش ؛ زيرا گاه 
دشمن ، خود را به تو نزديك مى كند ، تا غافلگيرت سازد ؛ پس 
دورانديش و محتاط باش و خوش بينى به دشمن را متهم كن

 نگرش متفاوت افراد 
نسبت به تلويزيون

 اف��راد از جنبه هاي متف��اوت از تلويزيون اس��تفاده مي كنن��د و هر يك
  بين��ش خاص��ي از تلويزي��ون دارن��د ك��ه در اي��ن مبحث ب��ه اختصار

 به نگرش هاي متفاوت مي پردازيم.
نگرش نسبت به تلويزيون به مثابه دوست و همنشين

يك جنبه متفاوت نقش تلويزيون به عنوان دوست و همنشين از ارتباطات 
مختلفي ناشي مي ش��ود كه اغلب بين بينندگان و شخصيت ها و چهره 
هاي محبوبي به وجود مي آيد كه از طريق دستگاه تلويزيون به طور منظم 
وارد خانه آن ها مي ش��ود. بينندگان جوان ممكن است ارتباط نزديكي با 
ش��خصيت هاي به خصوصي برقرار كنند، شخصيت هايي كه از نظر آنها، 
نمونه هاي مطلوبي هستند و آنها دوس��ت دارند مثل آن نمونه ها باشند. 
شخصيت هاي تلويزيوني مي توانند جايگزين دوس��ت براي آن دسته از 
كودكان ش��وند كه در دنياي واقعي دوس��تان كمي دارند.اين كودكان به 
روش هاي مختلف با آنها ارتباط برقرار مي كنند.كه پژوهشگران نام ارتباط 

"فرا اجتماعي"بر آن مي نهند.
تماشاي تلويزيون به منظور داشتن منبعي براي گفت و گو

كودكان و بزرگس��االن هر دو، تلويزي��ون را به عنوان منب��ع اصلي ايجاد 
موضوعاتي براي گفت و گو ذكر كرده اند. برنامه ها به عنوان تجربه مشترك، 
براي گفت و گوهاي روز بعد در كالس، زمينه مساعدي فراهم مي كنند. 
اگر معمولي ترين برنامه هاي روز را تماشا نكرده باشيد، احتمال دارد از قافله 
عقب بمانيد. آن دسته از كودكاني كه نمي توانند درباره آخرين حوادث به 
وجود آمده درپي سريالي خانوادگي حرف بزنند، نمي توانند به بحث ملحق 
شوند.بنابراين امكان دارد كودكان به طور انتخابي برخي از برنامه ها را تماشا 
كنند تا مطمئن شوند كه در بحثي كه ممكن است روزبعد يا زماني دورتر 

مطرح شود،منفعل نيستند.
تماشاي تلويزيون براي گريز از مشكالت

تلويزيون مي تواند دنيايي خيالي عرضه كند تا جانشين لذت هاي ديگر در 
بينندگان شود، به طوري كه بتوانند به واسطه آن از مشكالت يا خستگي 

روزمره بگريزند. .
تلويزيون مي تواند منبعي براي گريز از واقعيت هاي خسته كننده روزمره 
 باش��د. تماش��اگران از طريق مطالب تخيلي آن بيش��تر از هر چيزديگر
  مي توانند به طور غير مستقيم با ش��خصيت ها و حوادث درگير شوند و

 به روش خاص خود در برخورد با مشكالت ش��ان عمل كنند. همچنين 
دني��اي خيالي تلويزي��ون خمير روياهاس��ت كه اگر چ��ه احتمال كمي 
دارد كه به واقعيت مبدل ش��ود اما براي واقعيت ه��اي روزمره كه ممكن 
است جذابيت كمي داشته باش��ند و بس��ياري از افراد بايد با آنها دست و 
پنجه نرم مي كنند،اميد و وقف��ه اي موقتي ايجاد م��ي كند.انگيزه هاي 
گوناگوني شناخته شده كه دليل نياز به گريختن از مشكالت را از طريق 
پرداختن به دنياي خيالي تلويزيون بيان مي كن��د. براي مثال كودكاني 
كه در معرض انضباط س��خت والدين قراردارند، ممكن است از تلويزيون 
براي گريختن از محيط ناخوش��ايند خانه اس��تفاده كنن��د. نيازبه گريز 
ممكن اس��ت از تجربه ناخوش��ايند در مدرسه ناشي شود. ش��واهد اوليه 
 نش��ان داده اند كه كودكان كم هوش ت��ر با نتايج تحصيل��ي ضعيف تر،

 برنامه هايي تماشا مي كردند كه از طريق آنها مشكالت خود را فراموش 
كنند.

تماشاي تلويزيون به منظور ايجاد هيجان
مدت مديدي است كه روان شناسان دريافته اند نوع بشر نياز بنيادين به 
تهييج دارد. مدارك دقيق نشان مي دهد مردم به طور طبيعي كنجكاوند 
و همين كنجكاوي و دنبال تجارب جديد و متنوع بودن، نشان دهنده اين 
كشش ها در انسان است. به عقيده برخي از پژوهشگران رسانه اي، ترجيح 
تماشاي برنامه اي به بر نامه ديگر، به واس��طه اين تمايالت تهييج جويي 
شكل مي گيرد و تقويت مي شود.اگر چه هدف اصلي و نهايي، دستيابي به 
هيجان بي پايان نيست، بلكه تا آن حد كه فرد به مطلوب ترين حالت تهييج 
دست يابد نقطه اي وجود دارد كه آن نقطه سطح ايده آلي از تهييج محسوب 
مي شود. طوري كه اگر فرد در باالتر يا پايين تر ازآن سطح قرار گيرد، كمتر 

احساس راحتي مي كند.

 خطرناک ترين فصل
 برای» فشار خون« باال

» فشار خون« با توجه به دمای هوا تغيير كرده و رگ های خونی نزديك به 
سطح بدن منقبض شده و منجر به افزايش فشار خون خواهد شد.

مينا احمدی متخصص قلب و عروق گفت: با توجه به اين كه فشار خون با 
دمای هوا تغيير می كند از اين رو رگ های خونی نزديك به سطح بدن در 
جهت حفظ گرما در شرايط آب و هوايی س��رد منقبض شده كه منجر به 
افزايش فشار خون می شود.وی افزود: مصرف مواد غذايی حاوی پتاسيم، 
 منيزيم، كلس��يم در بهبود فش��ارخون موثر و همچني��ن مصرف اندك

 مواد غذايی حاوی چربی ها موجب كاهش فشارخون خواهد شد.
وی توصيه كرد: بايد به هنگام اندازه گيری فشار خون بيمار ،به ميزان سرما 
و گرمايی آب و هوا توجه كرده زيرا اين امر به تشخيص اينكه كدام بيمار ها 
حساس هس��تند كمك خواهد كرد. وی تصريح كرد: فشار خون افراد در 

فصل سرما نسبت به فصول گرما حدود ۵ درجه افزايش می يابد.

  معجزه خوردن اين ميوه
 قبل ازخواب 

اگر از بی خوابی رنج می بريد و شب ها نمی توانيد خواب 
آرام و راحتی داش��ته باش��يد، يكی دو س��اعت قبل از 
خواب اين ميوه را ميل كنيد.نارنگی حاوی مقدار زيادی 
منيزيم است و از اين طريق در فعاليت عضالنی، دستگاه 

گوارش و سيستم عصبی موثر است.
نارنگی به خاطر داشتن ميزان فسفر و كلسيم باال، يكی 
از ميوه هايی است كه در تش��كيل استخوان و اسكلت 

بدن موثر است.
همچني��ن نارنگی ب��ه دلي��ل دارابودن فس��فر زياد و 
ويتامين های ف��راوان، باعث تقوي��ت حافظه و هوش 
می ش��ود و برای رفع بی اش��تهايی و كاه��ش گرمای 
غريزی ب��دن نيز مفي��د اس��ت. همچنين ب��ه دليل 
داش��تن ويتامين ه��ای C، A و B مفرح قلب اس��ت 
 و می توان��د اعمال قل��ب را تنظي��م كند.نارنگی جزو

 ميوه هايی است كه طبيعت سردی دارد و مسكن خوبی 
برای سلسله اعصاب است. 

اين مي��وه ادرار آور خوبی اس��ت و از اي��ن رو می تواند 
س��موم بدن را دفع كند. عالوه بر اين، اگر از بی خوابی 
رنج می بريد و ش��ب ها نمی توانيد خواب آرام و راحتی 
داشته باشيد، يكی دو ساعت قبل از خواب چند دانه 

نارنگی ميل كنيد.
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شارژ بی سيم مدلهای مختلف دستگاه نكسوس گوگل توليد 
و وارد بازار فروش شده اس��ت و كاربران اين مدلها می توانند 
بدون نياز به سيم ، دستگاه های خود را با قرار دادن روی يك 

دستگاه ويژه شارژ كنند.
ش��ارژ  سيس��تم  ي��ك  نكس��وز  س��يم  ب��ی  ش��ارژر 
 جهان��ی اس��ت ك��ه ب��ا نكس��وس 4، ۵ و نس��خه 2013

 نكسوس 7 كار می كنند.
اين شارژر بی سيم يك قطعه 1۵.48 سانتيمتر مربعی است 
كه از طريق يك كابل ميكرو يو اس بی به يك خروجی جريان 
متناوب استاندارد وصل می شود. اين شارژر دارای قدرت 9 
واتی و همچنين مغناطيسی است تا زمانی كه دست خود را 
باالی آن نگاه می داريد با ي��ك حركت ناگهانی در محلی كه 
برای آن در نظر گرفته ش��ده قرار می گيرد ت��ا از قرارگيری 
صحيح آن اطمينان حاصل ش��ود و ش��ارژ به طور مناس��ب 

انجام شود. 
اين دس��تگاه برخالف شارژر پيش��ين گوگل دارای طراحی 
چش��مگيری اس��ت و می توان آن را به عنوان دستگاهی با 
قس��مت گرد بااليی و زاوي��ه دار توصيف كرد. ش��ارژر قبلی 

تنها برای نكسوس 4 طراحی شده بود و اكنون ديگر موجود 
نيست.

اين دستگاه شبيه فناوريهای پد شارژ چی كار می كند. چی 
)Qi( يك رابط استاندارد توس��عه يافته توسط كنسرسيوم 
شارژ بی س��يم برای انتقال قدرت الكتريكی القايی تا فواصل 
4 سانتيمتری اس��ت. سيس��تم چی ش��امل يك پد انتقال 

قدرت و ي��ك گيرنده س��ازگار در يك دس��تگاه قابل حمل 
است. برای استفاده از اين سيس��تم، دستگاه تلفن همراه در 
باالی پد انتقال قدرت قرار می  گيرد، كه آن را از طريق القای 

الكترومغناطيسی شارژ می  كند.
 وقت��ی ك��ه تلف��ن نكس��وس روی اي��ن ش��ارژر بی س��يم

 قرار می گيرد جريان از طريق يك س��يم پيچ داخل ش��ارژ 
جريان را به س��يم پيچ داخل تلفن منتقل كرده و در نتيجه 

باطری تلفن شارژ می شود.
 درحالی ك��ه ب��ازار تلفنهای هوش��مند همچن��ان رقابتی و
  گ��رم تر می ش��ود، ب��ازار ش��ارژر بی س��يم نيز ب��ه يكی از

 ويژگی های مطلوب برای مشتريان تبديل شده است و تعداد 
دس��تگاه هايی جديد كه از اين فناوری پشتيبانی می كنند 

رو به افزايش است.
درحال حاضر ع��الوه بر نكس��وس های 4، ۵ و 7 گلكس��ی 
اس 4، نوكي��ا لومي��ا 820، 822 و وين��دوز ف��ون 8 ايكس 
اچ تيس��ی كه همه دارای پردازش��گرهای كوالكوم اس��نپ 
 دراگ��ون هس��تند از قابلي��ت ش��ارژ بی س��يم پش��تيبانی

 می كنند.

رقابت تلفن های هوشمند به شارژرهای بی سيم رسيد

 يك كارش��ناس روبات پيش بينی كرده اس��ت كه تعداد روبات های نظامی و مسلح طی
 10 س��ال آينده از سربازان پيش��ی خواهد گرفت و نسبت روبات به انس��ان به 10 به يك 
خواهد رسيد."اسكات هارتلی" سازنده سيستم های تسليحاتی اعالم كرده است: 10 سال 
ديگر احتماال در ازای هر انس��ان سرباز 10 روبات س��رباز وجود خواهد داشت و هر سرباز 
برای جستجوی دشمن و يا كشف مين های زمينی با يك يا پنج روبات همراه خواهد شد.

بر اس��اس اين گزارش هارتلی اين پيش بينی را در آزمايش يك سالح روبات های مسلح 
در جورجيا اعالم كرد. در اين آزمايش روبات ها می بايس��ت به طور دقيقی از يك ماشين 
تيرانداز سنگين به نام M240 برای شليك در يك دامنه 800 متری استفاده می كردند.

وی مطمئن است كه ماشين های نيمه هوشمند فقط قاتل و كشنده نيستند و می توانند 
جان انسان ها را نيز نجات دهند.

 ش��كلی از پوش��ش زرهی حيوانی به نام “ماهی اژدها” كه باريك و بلند و ميخ دار اس��ت
 می تواند به عنوان يكی از تنومندترين، قدرتمند ترين و قاب��ل انعطاف ترين زره ها مورد 

استفاده قرار گيرد.
دانشمندان از طبيعت برای ساخت اين زره های زيست تقليد الهام گرفته اند و اميدوارند از 
چاپ سه بعدی برای نسخه برداری دقيق تری از تغييرات لحظه ای در مقياس اين زره ها 

استفاده كرده تا بتوانند روبات های قوی تر و قابل حمل و نقل تری را بسازند.
پژوهشگران می گويند اين زره ها قرار نيس��ت فقط برای اهداف نظامی استفاده شود چرا 
كه آتش نشانان می توانند از نسخه سراميكی آن برای ورود به ساختمان های آتش گرفته 

و خطرناك استفاده كنند.

دانش پژوهان نوعی آب نبات چوبی ديجيتالی ساخته اند كه می تواند حس طعم متفاوتی را از 
طريق واقعيت مجازی خلق كند.اين دس��تگاه الكترونيكی بر روی زبان كار گذاشته می شود و 
با فريب دادن مغز كار می كند. اين دس��تگاه به گونه ای با شبيه سازی چهار گروه طعم اصلی – 
شيرين، شور، ترش و تلخ با استفاده از جريان الكتريكی كار می كند كه مغز فكر می كند فرد در 
حال چشيدن غذاست."نيمشا راناسينگه" مجری اين تحقيقات از دانشگاه ملی سنگاپور می گويد 
اين فناوری می تواند روزی در خانه ها اجرا شود تا ببيندگان تلويزيونی بتوانند غذای پخته شده در 
برنامه های آشپزی را بچشند.اين پژوهشگر می گويد تحريك كننده های غير تهاجمی و گرمايی 

بر روی نوك زبان به طور موفقی حس چشايی اوليه را توليد می كنند.
بر اساس اعالم راناسينگه، اين سيستم قادر است ويژگی های جريان الكتريكی ) شدت، فركانس 

و قطبيت : معكوس سازی جريان ( را برای فرمول سازی محرك های مختلف دستكاری كند.
وقتی اين آب نبات چوبی كه از الكترود نقره س��اخته ش��ده اس��ت به نوك زب��ان برخورد كند 
 4 مزه آش��نای ش��ور، ش��يرين، ترش و تلخ را توليد می كند. اين طعم ها با يكديگر می توانند

 شبيه سازی های مختلفی را كه نزديك به طعم واقعی است ايجاد كنند.
نتايج اين تحقيقات كه بيش از يك س��ال در دانشگاه س��نگاپور در حال اجراست در كنفرانس 
"ACM Multimedia در اس��پانيا عرضه ش��ده اس��ت.هنوز زمينه برای چش��يدن بستنی

 توت فرنگی يا شكالت از طريق ليسيدن تلفن های هوشمند فراهم نشده است. پژوهشگران هنوز 
بايد تعدادی از طعم های شبيه سازی شده از جمله طعم شيرين تری را به اين سيستم اضافه كنند.

محققان همچنين در تالش برای افزودن بو و بافت به اين اپليكيشن هستند تا بتوانند مغز را به 
باور يك طعم واقعی، بهتر فريب دهند.

توليد آب نبات ديجيتالینسبت روبات به انسان تا 10 سال آينده

عکس نوشت

صف بيكاران جويای کار 
برای ثبت نام در دانشگاه 
تيانجين چين. 300 شرکت 
چينی برای جذب نيرو 
اقدام به گرفتن مدارک از 
متقاضيان کرده اند

محقق��ان موفق به كش��ف قديمی تري��ن تقوي��م جهان در 
صربستان شدند.باستان شناس��ان قدمت اين تقويم را حدود 
هش��ت هزار س��ال پيش برآورد كرده اند.سيس��تم مزبور از 
دندان خرس وحشی ساخته ش��ده و 28 دندانه های مثلثی 
مينياتوری و حكاكی ش��ده بر روی آن از چرخه 28 روزه ماه 
و همچنين چهار فاز آن حكايت دارند.گفته می ش��ود، بش��ر 
باس��تان از اين ابزار برای شناس��ايی بهترين زمان كاشت و 

برداشت محصوالت بهره برده است.
 Smederevska اين تقوي��م در ناحي��ه ای نزديك ش��هر
Palanka واقع در شرق صربستان به دست آمد و پروفسور 
ميلوراد استوجيك از موسسه باستان شناسی بلگراد، كاشف 

آن گزارش شده است.
اين منطقه يك��ی از جالب ترين اماكن باستان شناس��ی اروپا 
 از عصر نوس��نگی به ش��مار می آيد و ش��ش هزار سال پيش

 مركز دينی بوده است.
اس��تجويك معتقد اس��ت به جز كش��اورزان ك��ه از تقويم 
برای محص��والت اس��تفاده می كردن��د، اين س��امانه برای 

برنامه ريزی های خانوادگی نيز كاربرد داشته است.
 تقويم ه��ای ماه��ی از زم��ان پارينه س��نگی و نوس��نگی 
به كار  رفته اند اما تاكنون باستان شناس��ان چنين نمونه ای را 

در اين منطقه از صربستان نيافته بودند.

کشف قديمی ترين تقويم جيبی جهان

اخبار ویژه

اگر به طور مرتب اين اصول ساده را به كار بگيريد، هميشه 
از انگيزه برخوردار خواهيد ب��ود و زندگي تان دگرگون 

خواهد شد! همين حاال دست به كار شويد!
مي توانيم در دراز مدت اش��تياق و انگيزه را در خودمان 
 زنده نگ��ه داري��م؟ از آنجا كه خيل��ي ها با اين مس��أله 
روبه رو هستند، در زير نكاتي براي زنده نگه داشتن انگيزه 

ارائه مي شود.
1     هر روز در خود انگيزه ايجاد کنيد:

روزي مردي خطاب به زيگ زيگالر )از سخنرانان برجسته 
 ايجاد انگيزه( گفت: »ش��ما س��خنرانان مردم را تهييج 
 مي كنيد، ام��ا با رفتن ش��ما، انگيزه ه��م در آنها از بين

 مي رود. اين هيجان و انگيزه، دائمي نيس��ت و فرد بايد 
دوباره آن را در خود ايجاد كند.« زيگ در پاسخ به آن مرد 
گفت: »استحمام هم همين طور است! يعني اگر بخواهيم 

تميز و پاكيزه باشيم، بهتر است هر روز دوش بگيريم!«
درست است كه انگيزه دائمي نيست و ما بايد هر روز آن را 

در خود احيا كنيم اما اين هيچ اشكالي ندارد!
فقط كافي اس��ت بدانيم كه اگر بخواهي��م در دراز مدت 
انگيزه را در خ��ود زنده نگه داريم، بايد ه��ر روز آن را در 

خودمان ايجاد كنيم.
2    تصويري براي زندگي تان داشته باشيد

 واژه انگي��زه به معن��اي ترغيب و تحريك كردن اس��ت. 
به بيان ديگر انگيزه، عاملي است كه ش��ما را به حركت 
وا مي دارد. اين مس��أله به تصور ش��ما مربوط مي شود. 
تصويري كه در نظر داريد بايد آن قدر بزرگ باشد كه شما 
را ترغيب كند و به حركت وا دارد. اگر درآمد ساالنه شما 
۵0 ميليون تومان باشد و كسب ۵2 ميليون تومان در سال 
 را هدف خود قرار دهيد، انگيزه چنداني در ش��ما ايجاد 
 نمي ش��ود، زيرا پ��اداش آن قابل توجه نيس��ت. ش��ايد

 70 ميليون تومان در س��ال انگيزه مناس��بي را در شما 
ايجاد كند. پس تصوير مناس��بي را در نظر داشته باشيد 
و براي رسيدن به آن برنامه ريزي كنيد و طبق آن برنامه 

پيش برويد.
3    آتش عشق و شور را در خود شعله ور سازيد

انگيزه از احساس ناشي مي شود. احساس، نيروي موثري 
اس��ت كه ما را به حرك��ت وا مي دارد. عش��ق هم نوعي 
احساس است؛ پس عشق را در خود شعله ور كنيد. شايد 
بگوييد: »من دلم مي خواهد منطقي باشم!« بسيار خب؛ 
يك بار هم عشقي عمل كنيد! كاري كنيد كه عشق و شور 
 دستيابي به هدف، در شما زنده ش��ود و از اين احساس،

 به نفع خود استفاده كنيد.
4    تالش کنيد نتايجي حاصل کنيد

 دس��تيابي به نتايج مطل��وب، انگي��زه ش��ما را تقويت
 مي كند. هر چ��ه بيش تر تالش كنيد، نتايج بيش��تري 
حاصل خواهيد ك��رد و هر چه نتايج بي��ش تري حاصل 
 كني��د، انگي��زه بيش ت��ري در ش��ما ايجاد مي ش��ود.

 اين ها، الزم و ملزوم يكديگرند. اگر مي خواهيد وزن كم 
كنيد، در ابتدا همين كه دو سه كيلو كم كنيد كافيست. 
 وقتي كمربندتان يك درجه عقب تر بس��ته شد، ترغيب 

مي شويد كه باز هم آن را يك درجه عقب تر ببنديد!
5    اطالعات خوب و مفيد وارد ذهن خود کنيد

نمي دانم چطور بايد روي اين مطل��ب تأكيد كنم كه به 
نوارها و سي دي هاي صوتي گوش كنيد. من مرتب اين 
كار را مي كنم. نوارس��خنرانان ديگر را مي خرم و از آنها 
درس مي گيرم و رش��د م��ي كنم. موفقيت ه��اي آنان، 
انگي��زه موفقيت را در م��ن ايجاد مي كن��د! كتاب هاي 
 خوب مطالعه كنيد. كتاب هايي را بخوانيد كه مطالب و 
مهارت ه��اي تازه اي به ش��ما مي آموزن��د. كتاب هايي 
را بخوانيد كه درباره سرگذش��ت آدم هاي موفق اس��ت. 

بخريد، بخوانيد و انگيزه پيدا كنيد!
6     وقتي توي دور افتاديد، تخِت گاز برانيد

بعضي وقت ها احساس مي كنيد نيرويي مضاعف داريد 
و به اصطالح، توي دور افتاده اي��د و البته بعضي وقت ها 
هم اين طور نيست. مهم نيست؛ اين چرخه زندگي است. 
وقتي توي دور نيس��تيد، بزنيد كنار! اما وقتي احس��اس 
كرديد توي دور افت��اده ايد، از فرصت اس��تفاده كنيد و 
تخِت گاز برويد، چون به اين ترتي��ب، در زماني كوتاه تر 
 و با صرف انرژي كمتر، نتايج بيش��تري كس��ب خواهيد 

كرد. 

 ۶ روش عالی برای 
زنده نگه داشتن انگيزه
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