
کدام تیم  در گاو خونی طوفان نمک به پا می کند
جهان به جز ایران 
»آل اشپورت« 
می پوشد؟ 

در صورت ادامه یافتن وضعیت کنونی
استرالیا  و کانادا  نخستین 

مقاصد  مهاجران ایرانی 3
ثبات قیمت مرغ نیازمند 

حذف واسطه ها است 7 2

 صنعت خودروی ایران
 با لغو تحریم رشد می کند

 رییس انجمن جهانی خود روسازان گفت: با برداشته شدن تحریم از صنعت 
خودروی ایران زمینه برای رشد مجدد این صنعت فراهم شده است. پاتریک 
بلین اظهار داشت: خودروس��ازی ایران می توانست آهنگ رشد تولیداتش 
را ادامه دهد اما تحریم مانع این کار ش��د. وی با بیان ای��ن که با لغو تحریم 

4فرصت هایی برای صنعت خودروی ایران ایجاد شده که البته...
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 یکسان سازی نرخ ارز 
نیمه دوم سال 93 
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کاهش سربازی متاهالن 
از شایعه تا تکذیب

 » وی چت«  به جان
 خانواده ها  افتاده  است

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: شبکه اجتماعی 
 وی چت در تلفن  همراه، آسیب رسانی به کیان خانواده را 
هدف قرار داده است. سرهنگ ستار خسروی پیرامون 
خطرات نرم افزار we chat در تلفن همراه اظهار داشت: 
تکنولوژی هایی که با س��رعت در حال رشد و گسترش 
هس��تند، صرف نظر از فرصت ها و مزیت هایی که برای 
زندگی بشر دارند، زمینه های نقض حریم خصوصی و ...
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برای اتمام متروی بهارستان 
زمان تعیین نمی کنیم

مدیرکل اداره راه  و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: 
در این پروژه بهتر اس��ت اعالم زمان نکنیم به این دلیل 
که همیشه میزان اعتبارات مورد نیاز برای آن فراموش 
می ش��ود و تنها زمان بهره  برداری است که مورد سوال 
می  مان��د. محم��ود محم��ودزاده در ارتباط ب��ا متروی 
بهارس��تان اظهار داش��ت: متروی بهارس��تان تاکنون 
حدود 40 درصد پیشرفت داشته است و با توجه به این 
که این پروژه ملی اس��ت، تخصیص اعتبارات آن نیز از 
سوی دولت تامین می شود.وی ادامه داد: در حال حاضر 

بخشی از تونل های آن تمام شده است...

 کمپا نی های
 بزرگ دنیا در راه ایران 

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، س��ال نو 
میالدی را سال تحرک و پویایی سرمایه گذاری 
در مع��دن و صنایع معدن��ی ایران دانس��ت و با 
بیان این که ب��ا توجه به نتایج مثب��ت مذاکرات 
 ژنو، پای س��رمایه گذاران و مدیران بزرگ ترین

  کمپان��ی ه��ای دنی��ا در این ح��وزه ب��ه ایران 
باز می شود، گفت: فوالدس��ازان آلمانی ظرف دو 
هفته آینده به ایران می آیند.مهدی کرباس��یان 
در گفت وگ��و با مهر گفت: در س��ال نو میالدی، 
 تحرک چشمگیری در سرمایه گذاری ها و توسعه 
پروژه ه��ای مع��دن و صنایع معدنی در کش��ور 
صورت خواهد گرفت و با توج��ه به نتایج مثبت 
 مذاک��رات ژنو، پ��ای س��رمایه گذاران و مدیران

 بزرگ ترین کمپانی های دنی��ا در این حوزه به 
ایران باز خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: ظرف دو هفته آینده، مدیران عامل 
بزرگ ترین فوالدسازان آلمانی به ایران خواهند 
 آمد، این در ش��رایطی اس��ت ک��ه در مقطعی از 

 هشت سال گذش��ته، برای س��رمایه گذاری در
 طرح های فوالدی از این کمپانی ها درخواست 
شده بود اما پاسخی از سوی آن ها دریافت نشده 
بود در حالی که ه��م اکنون قرار اس��ت به ایران 
بیایند.وی تصریح کرد: ظرف سال های گذشته 
مدیران ش��رکت های غربی به ایران نمی آمدند 
و یا برای سرمایه گذاری با پوشش طرف ایرانی و 
پیمانکاران، وارد عمل می شدند اما هم اکنون این 
فضا شکسته شده و ایران از جمله کشورهای هدف 

آن ها برای سرمایه گذاری است.
به گفته کرباس��یان، ط��رح الکت��رود گرافیکی 
اردکان و نیز پ��روژه س��رب و روی مهدی آباد از 
جمله طرح هایی اس��ت که با مشارکت از سوی 
ش��رکت های ایتالیایی- آلمانی در ایران اجرایی 
 خواهد ش��د.وی اظه��ار داش��ت: با پیش��رفت 
صورت گرفته در مذاکرات ژنو، شرکت های معتبر 
بین المللی آینده روشنی را برای سرمایه گذاری 

در ایران می بینند...

فوالدسازان آلمانی تا 2 هفته آینده به ایران می آیند

آوار هوای آلوده بر سر اصفهان
 تاثیر آلودگی هوا در جنین، تاثیر آلودگی هوا در کودکان ، تاثیر آلودگی هوا و مشکالت خواب، آلودگی هوا و مرگ زود هنگام، آلودگی هوا
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هاشم امینی ، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت : به دنبال گزارش واصله به مرکز س��امانه 
ارتباطی 122 اصفهان مبنی بر نشست و ایجاد یک حفره 
در خیابان مشتاق اصفهان س��ریعا واحدهای عملیاتی 
مرک��ز مدیریت بحران آبف��ا در محل حض��ور یافته و با 

استقرار تجهیزات و ماش��ین آالت مربوطه عملیات 
حفاری و اصالح بزرگ ترین کلکتور فاضالب اصفهان 
به قطر 2000 × 1500 میلی متر فکی آغاز شد .وی 
گفت قدمت باالی شبکه فاضالب با بیش از 45 سال 
و فرسودگی لوله ها ناش��ی از خوردگی، عامل اصلی 
حادثه بوده که این امر برای چندمین بار در چندسال 

گذشته در شهر اصفهان رخ داده است . 
رییس هیات مدیره ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان درخصوص بازسازی شبکه فاضالب خیابان 
مش��تاق گفت : ش��هر اصفهان یکی از اولین شهرها 

در کش��ور اس��ت که ش��بکه و تصفیه خانه فاضالب در 
آن احداث و در م��دار بهره برداری قرار گرفته اس��ت و 
از س��ال 1346 مردم اصفهان تحت پوش��ش خدمات 
شبکه فاضالب قرار گرفته اند به طوری که هم اکنون با 
 بیش از 330 هزار انشعاب 94 درصد جمعیت این شهر

تحت پوشش  شبکه فاضالب قرار دارند .
وی با اشاره به گستردگی شبکه فاضالب اصفهان افزود: 
در حال حاضر طول ش��بکه فاضالب در اصفهان حدود 
3 هزار و 500 کیلومتر می باشد که حسب بررسی های 

به عمل آمده کم تر از 1/3 )یک س��وم( طول این شبکه 
به دلیل فرس��ودگی نیاز به اصالح و بازس��ازی دارد که 
محدودیت منابع مالی داخلی منجربه آن شده تا اصالح 
آن از طری��ق تخصیص اعتب��ارات ملی ، اس��تانی و نیز 

فاینانس خارجی در دستور کار قرار گیرد .

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان عنوان کرد : فاضالب مناطق مرکزی و 
جنوبی اصفهان به وس��یله 2 کلکت��ور اصلی در خیابان 
مشتاق و آپادانا به تصفیه خانه جنوب انتقال می یابد و 
کلکتور مش��تاق یکی از قدیمی ترین کلکتورهای شهر 
اصفهان است که متاس��فانه به دلیل قدمت باال فرسوده 
شده است این کلکتور در سال های 44 و 45 به صورت 
س��ه قطعه در ابعاد  2000 × 1500  میلی متر از جنس 
بتنی به ص��ورت فکی احداث گردی��د و عالوه بر قدمت 

باال ، افزای��ش ظرفیت بار هیدرولیکی به علت توس��عه 
و گسترش ش��هر ، هدایت آب های س��طحی به شبکه 
فاضالب شهر و پوشیده شدن درب منهولهای فاضالب 
به وسیله آسفالت معابر شهری از جمله مولفه های موثر 
بر فرسوده شدن کلکتور شبکه فاضالب خیابان مشتاق 

بوده است .
مهندس امینی حادثه خیابان مش��تاق که اخیرا 
به وقوع پیوست را حادثه ای بزرگ خواند و گفت: 
کلکتور فاضالب خیابان مش��تاق ب��ه طول هزار 
 و 250 متر اس��ت که از می��دان بزرگمهر تا محل 
پل غدیر ادامه دارد و به س��یفون شبکه فاضالب 
منتهی می ش��ود که در زیر رودخان��ه زاینده رود 
به منظور انتقال فاضالب ب��ه تصفیه خانه جنوب 
اجرا گردیده اس��ت و ه��م اکن��ون 300 متر این 
ش��بکه در عمق 4/5 تا 6 متر دچار حادثه گردید 
که بازس��ازی آن حدود 11 روز با 50 نفر نیروی انسانی 
به صورت شبانه روزی به طول انجامید و هزینه ای بالغ 
بر 3 میلیارد ریال دربر داش��ته است . این درحالی است 
که اصالح این شبکه برای اولین بار در حین جاری بودن 
جریان فاضالب انجام پذیرفت و هم اکنون دبی عبوری 
این کلکتور حدود 800 لیتر در ثانیه است که پیش بینی 
می شود در س��ال های آینده با توسعه مناطق مختلف 
 ش��هر اصفهان و احداث واحدهای جدی��د دبی ورودی

 به این کلکتور افزایش یابد .

امام جمعه اصفهان گفت: نیاز مردم به مسووالن نعمت 
خداست و آن ها نباید از این نعمت خسته شوند.

 به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، 
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد، در جلس��ه ای با 
خیرین و مس��ووالن اس��تان که به منظ��ور همکاری و 
همفکری جهت ساخت مجتمع فرهنگی مذهبی امام 
رضا)علیه الس��الم( در منطقه حصه و جل��وان به همت 
جامعه خیریه امام محمدباقر )علیه الس��الم( تش��کیل 
شده بود به روایتی از امام حسین )علیه السالم( اشاره و 
اظهار داشت: نیاز مردم به شما نعمت خداست مبادا که 

از آن خسته شوید.
وی به سخن امام علی )علیه السالم( اشاره و خاطرنشان 
کرد: بدانید خیر و ش��ر اهل خ��ود را دارد و هر کدام را 
ش��ما ترک کنید اهلش آن را انجام می دهند لذا سعی 
کنید اهل خیر باش��ید. عضو مجلس خبرگان رهبری 

تصریح کرد: منطقه حص��ه و جل��وان از جمله مناطق 
فقیرنشین شهر اصفهان اس��ت که معضالت فرهنگی، 
امنیتی و بهداشتی بسیاری برای استان داشته است لذا 
برطرف شدن مش��کالت آن، همت مسوولین و خیران 

را می طلبد.
در این جلسه محمدرضا کجانی ،رییس جامعه خیریه 

امام محمدباقر )علیه الس��الم( نی��ز از آمادگی خیرین 
برای هزین��ه کردن 50 میلیارد ری��ال خبر داد و گفت: 
ریشه همه مصیبت ها در فقر اس��ت و دیدن مشکالت 
مردم و بچه های آن منطقه خواب را از چشم هر انسانی 

می رباید.
وی با بیان این مطلب که نقشه مجتمع بزرگ فرهنگی 
مذهبی امام رضا )علیه السالم( آماده شده گفت: تاسیس 
یک ش��عبه از خیریه، درمانگاه، سالن مراسم، ورزشگاه 
جامع و مجهز و آشپزخانه صنعتی از جمله مواردی است 

که در این نقشه پیش بینی شده است.
کجان��ی با بی��ان این ک��ه آم��وزش حرف��ه و کمک به 
اشتغال زایی مردم منطقه یکی دیگر از اهداف ایجاد این 
مجتمع است خاطرنشان کرد: به همت خیرین از هفته 
آینده ش��ب های جمعه هزار پرس غذای گرم آماده در 

این منطقه توزیع خواهد شد.

 شش��مین مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان
 با انتصاب بهرام سبحانی، معرفي شد.

 ب��ر اس��اس صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ي ع��ادي و
 هیات مدیره مورخ 92/4/29 و 92/9/5، بهرام سبحاني 
به سمت مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

منصوب شد.
گفتني اس��ت بهرام س��بحاني متول��د 1330 و داراي 
مدرک تحصیلي مهندس��ي مکانیک، فوق لیس��انس و 

دکترا در رشته مدیریت است.
وی بی��ش از30 س��ال فعالی��ت و مدیریت درخش��ان 
 در مجموع��ه هاي ف��والدي کش��ور از جمله ش��رکت 

ف��والد مبارک��ه اصفهان، ش��رکت ف��والد خراس��ان ، 
 ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان و ...  را در کارنامه خود

 دارد و فعالی��ت خ��ود را ب��ه عن��وان شش��مین 
 مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفه��ان آغاز

 کرد.
خط��وط  از  ک��ه  بازدیدهای��ي  ط��ي   س��بحانی 
تولید و طرح هاي توسعه فوالد مبارکه اصفهان داشت ، 
ضمن تاکید بر اجراي هر چه سریع تر طرح هاي توسعه 
و افزای��ش تولید با توجه به زیرس��اخت ه��اي موجود 
معتقد است با تالش، همبستگي و توان کارکنان خدوم 
و متعهد ف��والد مبارکه اصفهان بتوانیم هر چه س��ریع 
 تر ظرفیت تولید فوالد کش��ور را بیش از پیش افزایش

 دهیم.

مشاور وزیر نیرو با قرمز دانس��تن وضعیت منابع آب در 
کشور گفت: وزارت نیرو می تواند بحران آب در کشور را 
مدیریت کند، به ش��رطی که اقدامات دیرهنگام نباشد.

غالمرضا منوچهري گفت: رس��یدن به نرخ هاي واقعي 
در بخش آب و برق و کاهش پِرت آب در بخش انتقال به 
خصوص در کش��اورزي و یا کاهش آب در بخش توزیع، 
افزایش راندمان در بخش کشاورزي، کاهش برداشت از 
آب هاي زیرزمیني و بستن چاه هاي غیرمجاز از جمله 
مهم ترین اقدامات اساسي است که در وزارت نیرو باید 

انجام شود.
مشاور وزیر نیرو با تاکید بر این که باید با مشکالت آبي 
کشور به صورت درس��ت، علمي و اقتصادي رفتار کنیم 
اظهارداشت: همانطور که مي دانید ایران کشور خشک و 
کم آبي است و روز به روز با رشد جمعیت و رشد مصرف 
روبه رو است. در چند سال اخیر هم با ایجاد پدیده هاي 
نامطلوب زیست محیطي و بحران شدید آب روبرو شده 
اس��ت، از طرف دیگر موضوع چالش آب مطرح شده که 

باید در این وزارتخانه با جدیت دنبال شود.
 منوچه��ري با اش��اره به ای��ن که متاس��فانه ام��روز در

 مرحله اي هستیم که تقریبا به نقطه قرمز در بخش آب 
رسیدیم ادامه داد: خشک ش��دن تاالب ها و دریاچه ها، 
پایین رفتن سطح آب زیرزمیني، آلوده شدن منابع آبي و 
شور شدن آب هاي زیرزمیني نشان از مشکالت جدي در 
بخش آب دارد که وزارت نیرو با آن ها روبرو شده و باید 

هرچه سریع تر به آن ها رسیدگي شود.
وي گفت: این مشکالت برخورد همه جانبه و فراگیري 
را مي طلبد که ن��ه تنها وزارت نیرو بلکه دس��تگاه هاي 
مرتبط دیگ��ر مانن��د وزارت جهاد کش��اورزي، وزارت 
کش��ور و یا س��ازمان محیط زیس��ت را هم باید درگیر 
 کند و باید با همکاري یکدیگ��ر بتوانیم این بحران ها را 
پش��ت س��ربگذاریم. مش��اور وزیر نی��رو تاکی��د کرد: 
خوش��بختانه تاکنون دولت یازدهم دو جلس��ه شوراي 
عالي آب را برگزار کرده و موضوع بحران آب را به صورت 
جدي مطرح و خط مشي هاي اساس��ي در این راستا را 

در دستور کار خود قرار داده اس��ت. البته آنچه که باید 
انجام ش��ود نیاز به زمان دارد و به صورت طوالني مدت 
انجام مي گیرد.این مقام مس��وول در وزارت نیرو اضافه 
کرد: متاسفانه تاکنون آنچه که در بخش آب انجام شده 
 بسیار محدود بوده و اگر به صورت جدي پیگیري نشود

 مي تواند ش��رایط ما را بدت��ر کند. در نتیج��ه نیازمند 
اقدامات اساس��ي و کارس��از در ای��ن زمینه هس��تیم.

منوچهري گفت: نکته مهمي که وجود دارد این است که 
ما بدانیم اگر این بحران ه��ا را پیگیري نکنیم چه زماني 
به نقطه بحران واقعي آب مي رسیم، یعني نقطه اي که 

بسیار نامطلوب و تخریب کننده است.
وي افزود:  امروز همه ت��الش بخش هاي مختلف وزارت 
نیرو این است که به این نقطه نرسیم. با برنامه ریزي هایي 
که در حال انجام اس��ت ما امیدواریم در طول سال هاي 
آینده اقدامات صحیح صورت بگیرد ت��ا بتوانیم با انجام 
 این اقدام��ات در بخش ها و اجزاي مختلف آب کش��ور

 این بحران را تخفیف دهیم.

هاشم امینی ، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

رفع بزرگ ترین حادثه کلکتور فاضالب کشور در اصفهان
امام جمعه اصفهان:

نیاز مردم به مسووالن ،نعمت است

 ششمین مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 معرفي شد

6 اقدام فوری برای مهار بحران آب

وضعیت منابع آب قرمز شد
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چهره روزيادداشت

 مقرری دانشجويان بورسیه
 افزايش يافت

رییس س��ازمان امور دانش��جویان از افزایش مقرری دانش��جویان 
بورسیه خارج خبر داد و گفت: افزایش تا سقف 50 درصدی مقرری 
دانش��جویان خارج از کشور به تصویب کمیس��یون اجتماعی دولت 

رسیده و از اول سال آینده اجرایی می شود.
مجتبی صدیقی در جمع خبرنگاران گفت: میزان مقرری دانشجویان 
بورسیه خارج از کشور از س��ال 89 ثابت مانده بود و رایزنان علمی و 
نمایندگان ایران در خارج از کشور همگی بر افزایش میزان مقرری 
اتفاق نظر داش��تند. از ای��ن رو بین 10 ت��ا 50 درصد مق��رری این 

دانشجویان افزایش می یابد.

آخرين وضعیت تحقیق وتفحص 
ازدانشگاه آزاد

رضا صابری سخنگوی کمیته تحقیق و تفحص از دانشگاه  آزاد درباره 
تحقیق و تفحص از دانش��گاه آزاد اظهار داش��ت: در حال حاضر این 

کمیته در حال تدوین گزارش ها در این زمینه است.
 وی افزود: پ��س از تدوین گ��زارش، قرائ��ت و بقیه مس��ایل آن در

 دستور کار قرار می گیرد و ممکن است مجلس از باب اهمیت موضوع 
تحقیق و تفحص نظراتی داشته باشد که ما آن را تامین خواهیم کرد.

عضو کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس درب��اره زمان تهیه 
 این گزارش نیز گفت: قاعدت��ا تدوین گزارش 2 م��اه بیش تر طول

 نخواهد کشید.
صابری اضافه کرد: ش��اید نظر مجلس این باشد که برای دست یابی 
به حوزه های جدیدتر، این مساله با تاخیر انجام شود و هم اکنون در 

حال رایزنی هستیم.

خاوری وکیل معرفی کرد
رییس سازمان بازرسی کل کش��ور گفت: دادگاه محاکمه خاوری و 
دو نفر از مدیران عامل بانک ها در آینده ای نزدیک تشکیل می شود. 
ناصر س��راج در حاش��یه مراس��م معرفی بازرس کل این سازمان در 
اس��تان همدان گفت: آقای خاوری وکیل معرفی کرده و دادگاهش 
 در غیاب وی و همزمان با رسیدگی به پرونده دو نفر از مدیران بانکی 

برگزار می شود.

مرتضوی دوباره به دادسرا می رود
وکیل مدافع ش��اکیان س��عید مرتضوی )دادستان س��ابق تهران( 
در پرونده مع��روف به پالی��زدار، گفت: مرتض��وی درخصوص اتهام 
بازداشت غیرقانونی موکالنم طی روزهای آینده به دادسرا احضار و 

تفهیم اتهام خواهد شد. 
 »مصطفی ت��رک همدان��ی« توضی��ح داد: در خصوص بازداش��ت 
غیرقانونی موکالنم از مرتضوی دادس��تان س��ابق ته��ران، جعفری 
سرپرست موقت دادسرای کارکنان دولت و صادقیان بازپرس وقت 
پرونده موکالنم ش��کایت کرده ام که در خصوص برخی اتهامات آن 

ها قرار مجرمیت و درباره عده ای دیگر قرار منع تعقیب صادر شد.

 طرح لندن برای توافق با تهران
 بر سر سوريه

منابع آگاه دیپلماتیک اعالم کردند که تالش هایی به طور سری برای 
حل بحران س��وریه و ایجاد زمینه های الزم برای کنفرانس ژنو 2 بر 
سر سوریه با مشارکت فعال ایران در آن در جریان است که انگلیس 
نیز نقشی فعال در آن دارد.  منابع آگاه دیپلماتیک به روزنامه العرب، 
چاپ لندن، گفته اند که بریتانیا و ایران طرحی برای همکاری جدی با 
یکدیگر در دست بررسی دارند که می تواند تاثیرات ایجابی بر بحران 
سوریه بگذارد. اهمیت این طرح بعد از یافتن راه حلی بر سر پرونده 
هسته ای ایران بیش از پیش افزایش یافته است. ویلیام هیگ، وزیر 
امور خارجه بریتانیا در این باره گفته اس��ت که بعد از توافق هس��ته 
ای ژنو مشخص ش��د که امکان همکاری با ایران برای حل مشکالت 

پیچیده و سخت وجود دارد. 

انتخاب اعضای کمیته سیاسی 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات 

حسین کمالی رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصالحات با 
بیان این که جلسه شورا با حضور حداکثر اعضا برگزار شد، گفت: در 
این جلسه اعضای کمیته سیاسی، امور استان ها و پشتیبانی شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات انتخاب ش��دند.وی افزود: همچنین در 
ادامه این جلس��ه بعد از بحث و بررس��ی نظام نامه اداره جلسات به 
تصویب رسید.رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصالحات ادامه 
داد: ش��یوه های گفت وگو با جریان های همسو و غیر همسو)اصالح 
طلب و غیر اصالح طلب( هم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

 کاهش تع��داد موالید کش��ور این روزه��ا به دغدغه بس��یاری از
  جامعه شناسان و مسووالن کشور تبدیل شده است و هر کدام از

 آن ها درصدد هس��تند تا راهکارهای مناس��ب برای مقابله با این 
تهدید ملی را ارایه کنند.

به همین منظور اس��ت که طرح جامع جمعی��ت و تعالی خانواده 
توس��ط تعدادی از نمایندگان مجلس آماده شد و آن ها در انتظار 

اجرایی شدند این طرح ملی هستند.
از دالیل عمده کاهش موالید در کش��ور که بگذریم، می رسیم به 
دلیلی که این روزه��ا عده ای از کارشناس��ان در مورد آن صحبت 
می کنند و آنرا بزرگ ترین علت کاهش موالید می نامند، دلیلی که 

در جامعه ما با نام »سربازی« شناخته می شود.
جامعه شناس��ان و تع��دادی از نمایندگان مجل��س معتقدند که 
مشکالتی که یک س��رباز با آن دس��ت و پنجه نرم می کند مانع از 
ازدواج این دس��ت از جوانان قبل از انجام خدمت وظیفه می شود.

 در این میان هس��تند تعداد اندک��ی از جوانان که پی��ش از انجام 
خدمت وظیفه ازدواج کرده و چند سالی هم قبل از اعزام به خدمت 
با همسرش��ان زیر یک س��قف زندگی کرده اند اما بعد از گذشت 
 چند سال قصد بچه دار شدن نداش��ته اند و ترجیح داده اند تا اول

 مدت 2 سال خدمت سربازی خود را طی کنند و بعد فارغ از مسایل 
مربوط به سربازی به آینده و فرزند دار شدن فکر کنند.
      چه کسی خرج فرزند يک سرباز را می دهد؟

محمد 27 س��اله که یکی از همین سربازان اس��ت می گوید: من 
 سال 89 عقد و س��ال 90 ازدواج کردم و تاکنون که چند ماهی از

 خدمت وظیفه ام می گذرد به پدر شدن فکر نکرده ام. هنوز حدود 
9 ماه از مدت س��ربازی من باقیمانده و طی این مدت هم اصال به 

فکر پدر شدن نیستم.
به عقیده محمد که مدارج تحصیلی را تا سطوح عالیه طی کرده و 
بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به خدمت وظیفه 
اعزام شده اس��ت، مسایل اقتصادی و معیش��تی در امر پدر شدن 
سربازان تاثیر فراوانی دارد.محمد می گوید: در زمان سربازی، مرد 
درآمد ثابت و زیادی ندارد، همین که بتواند شکم خود و همسرش 

را سیر کند، کلی است و دیگر نمی تواند به داشتن فرزند فکر کند.
گذاش��تن زمان مناس��ب برای تربیت فرزند دیگر دغدغه محمد 
است و  او که به عنوان جامعه هدف برای تشویق به افزایش موالید 
شناخته می شود، معتقد است که پدر باید برای تربیت فرزند و در 
کنار او بودن زمان بگذارد و یک سرباز هرگز نمی تواند زمان مناسب 

را برای فرزند خود اختصاص دهد.
     پیشنهاد مجلس، کاهش مدت خدمت متاهالن است

در همین زمینه احمد سالک، رییس کمیسیون فرهنگی از احتمال 
کاهش 3 ماه از خدمت س��ربازان متاهل  خبر می دهد و می گوید: 
این موضوع یک پیش��نهاد از سوی کمیس��یون فرهنگی مجلس 
 شورای اس��المی اس��ت که در صورت تصویب و اجرایی شدن آن

 خدمت س��ربازان متاهل به مدت 3 ماه کس��ر می ش��ود.وی در 
گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها با اعالم مخالفت ضمنی برخی از 
مسووالن ستاد کل نیروهای مسلح با این پیشنهاد می افزاید: این 
پیشنهاد در حضور برخی از مسووالن ستاد کل نیروهای مسلح در 
کمیسیون فرهنگی مطرح شد که آقایان معتقد بودند اجرایی شدن 
 این موضوع به جذب نیرو و برخی موارد دیگ��ر ضربه می زند. لذا

 با توجه به نظر مسووالن ستادکل نیروهای مسلح قرار بر آن شد که 
پیرامون این مساله از مقام معظم رهبری استعالمی صورت گیرد.

همچنین جمشید جعفرپور، عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی از استعالم از رهبر معظم انقالب و فرمانده کل قوا 

برای کاهش مدت خدمت سربازان متاهل خبر داد.
وی می گوید: برای کاهش مدت زمان سربازی افراد متاهل نیاز به 
نظر فرمانده کل قوا داشتیم که طی استعالمی نظر ایشان را جویا 
شدیم و منتظر پاس��خ هس��تیم. در طرح جامع جمعیت و تعالی 
خانواده عالوه بر بحث مدت زمان سربازی، تسهیالت دیگری مانند 
افزایش حقوق پرداختی به سربازان متاهل و امکان حضور در شهر 

محل سکونت همسر برای آنان فراهم شده  است.
     برنام�ه ای برای کاهش مدت خدمت س�ربازان متاهل 

نیست
جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مس��لح با تاکید بر این 
که برنامه ای برای کاهش مدت خدمت وظیفه س��ربازان متاهل 
وجود ندارد می گوید: اساس��ا مجلس حق ورود در مدت خدمت 
سربازی ندارد. سردار موسی کمالی، جانشین منابع انسانی ستاد 
کل نیروهای مس��لح در گفت وگو با خبرگزاری ف��ارس در مورد 
صحبت های اخیر بعضی نمایندگان مجلس پیرامون کاهش مدت 
خدمت وظیفه س��ربازان متاهل گفت: اساس��ا مجلس حق ورود 
به مدت خدمت وظیفه س��ربازان را ندارد.وی ادامه داد: کاهش و 
افزایش خدمت در اختیار و حیطه وظایف کمیسیون های مجلس 
نیست و قانون این اختیار را به ستادکل نیروهای مسلح داده است.

جانشین منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح افزود: قرار شده 
مجلس نظرات خود را ب��ه ما دهد تا ما آن ها را بررس��ی کنیم که 
ما نیز به آن ها گفتیم ب��ه جای تصویب قانون جدی��د بروند نگاه 
 کنند که چقدر از قانون تس��هیل ازدواج جوانان مصوب سال 84

 اجرا شده اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد: آیا ما مش��کل کمبود یا 
نبود قانون داریم؟ یا این که اجرای قوانین مش��کل دارد؟س��ردار 
کمالی ب��ا بیان این ک��ه نماین��دگان مجلس می توانن��د نظرات 
خود را به س��تادکل ارایه کنند تا مورد بررس��ی قرار گیرد گفت: 
 برنامه ای ب��رای کاهش مدت خدم��ت وظیفه س��ربازان متاهل 

وجود ندارد.

سربازی متاهالن کاهش می يابد ؟ 

سفر محرمانه بندر بن سلطان کاهش سربازی متاهالن از شایعه تا تکذیب
به امارات

 برخ��ی مناب��ع در ح��وزه خلی��ج ف��ارس گفتن��د: 
بندر بن سلطان رییس دستگاه اطالعاتی عربستان به طور 
محرمانه به امارات سفر کرده اس��ت.این منابع افزودند: 
بندر بن سلطان در دیدار با مقامات اماراتی درباره توافق 
هس��ته ای ایران و گ��روه 5+1 و اوضاع س��وریه بحث و 
گفت وگو کرده است.همزمان تحلیلگران سعودی گفتند 
که عربستان در تالش تشکیل ائتالفی با پاکستان، ترکیه 
و مصر برای مقابله با ایران است.وزیر امور خارجه امارات 
اخیرا در سفری به تهران با مسئوالن ایرانی مالقات کرد.

 کشف تسلیحات اسرايیلی
 از تروريست ها

نیروهای دولتی س��وریه در جریان آخرین عملیات خود 
 علیه گروه های مس��لح، مقادیری تس��لیحات س��اخت
  رژی��م صهیونیس��تی را از شورش��یان ضب��ط کرده اند.

به گزارش پرس تی وی، یک منبع نظامی س��وری اعالم 
کرد که نیروهای دولتی مقادیری تس��لیحات اسراییلی 
از جمله موشک هایی س��اخت این رژیم را طی عملیاتی 
در شهر مرکزی تدمر در استان حمص به دست  آورده اند.

کشف این تس��لیحات در حالی صورت می گیرد که روز 
ش��نبه گذش��ته فیصل مقداد، معاون وزیر امور خارجه 
سوریه گفت که رژیم اس��راییل و عربستان سعودی یک 
فرماندهی مشترکی را در اردن ایجاد کرده اند تا عملیات 

شبه نظامیان را از آن جا کنترل کنند.

 تحريم ها در حال 
فروپاشی  است

»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در 
پاسخ به انتقادات شدید »ایهود اولمرت« از سیاست های 
وی در قبال ایران، بر ضرورت فش��ار علی��ه تهران تاکید 
 ک��رده و گفته اس��ت اگ��ر وضعیت فعل��ی ادام��ه یابد، 

رژیم  تحریم ها از هم می پاشد.
ب��ه گ��زارش  روزنام��ه صهیونیس��تی »هاآرت��ص«، 
»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر اس��راییل در پاسخ به 
 انتق��ادات »ایهود اولمرت« نخس��ت وزیر اس��بق، گفت

 نمی تواند در برابر تهدیدات علیه اس��راییل، »س��اکت 
باشد«.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

تمام تحرکات نیروهای 
فرامنطقه ای »تحت کنترل«   است

سیاری / فرمانده نیروی دریایی ارتش

تم��ام تح��رکات نیروه��ای فرامنطق��ه ای در آب ه��ای منطقه ای، 
تحت کنترل است و ما این تحرکات را به طور شبانه روزی در زیر دریا 

و روی دریا رصد می کنیم.
هرگونه حض��ور نیروه��ای فرامنطق��ه ای در دریای عمان، ش��مال 
اقیانوس هند، تنگه هرمز و خلیج فارس، دریانوردی در آب های آزاد 
 دنیاست که بر اس��اس مقررات و قوانین بین المللی، همه کشورها را

 دربر می گیرد؛ همان طور که 
ما در خلیج عدن، باب المندب 
و دری��ای س��رخ دریانوردی 
می کنی��م. م��ا به هیچ وج��ه 
اج��ازه نمی دهیم دش��منان 
ب��ه مرزه��ای آب��ی، آب های 
سرزمینی و »منطقه نظارت 
ما« نزدیک ش��وند و همواره 

این مناطق را رصد می کنیم.
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اقدام اتحادیه اروپا سیاسی و فاقد مبانی حقوقی است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تحریم مجدد شرکت های ایرانی این اقدام را 
یک طرفه، سیاسی و فاقد مبانی حقوقی الزم دانست.مرضیه افخم این اقدام را به خصوص با توجه به مذاکرات 

ژنو و تالش مشترک برای برداشتن گام های اولیه جهت اجرای آن، سوال برانگیز و باعث تعجب دانست.

 حامد کرزای 
به ايران می آيد

تاکید بر همکاری 
مجلس و دولت 

معاون وزارت خارجه در امور آسیا و اقیانوس��یه با بیان این که کرزای در 
انتخابات ریاست جمهوری افغانس��تان مدل پوتین – مدودف را پیگیری 

می کند، گفت: 10درصد رأی دهندگان افغانی در ایران هستند.
ابراهیم رحیم پور با اش��اره به تبعات امضای معاهده امنیتی افغانستان با 
امریکا، گفت: ایران در چند وقت اخیر به صورت برادرانه به مقامات افغانی 
اعالم کرد ک��ه با امضای این معاهده موافق نیس��ت، زی��را امضا و اجرای 
این معاهده به منافع بلند مدت ملت و دولت افغانس��تان آسیب می زند. 
رحیم پور با بیان این ک��ه القاعده و طالبان قطعا مواف��ق امضای معاهده 
امنیتی افغانستان و آمریکا است، یادآور شد: این گروه های افراطی برای 
ادامه اقدامات خود نیاز به توجیه و بهانه مناسبی دارند، از این رو امضای 

این معاهده امنیتی زمینه اقدامات آتی این گروه ها را فراهم می کند.

رییس جمه��ور در دی��دار مجمع نمایندگان اس��تان مازن��دران گفت: حل 
مشکالت کش��ور تنها با همکاری و تعامل مجلس ش��ورای اسالمی و دولت 

امکان پذیر است.
حجت االسالم حس��ن روحانی، رویکرد تعاملی همه ارکان کشور در شرایط 
کنونی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانس��ت و گفت: دولت تدبیر و امید تالش 
دارد ب��ا مرتفع کردن موانع موجود پیش رو، چرخ های توس��عه کش��ور را به 

گردش بیندازد. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت رابط��ه خوبی با مجلس دارد و باید این 
رابطه به همین شکل ادامه یابد گفت: از مشکالت کش��ور تنها با همکاری و 
تفاهم دولت و مجلس می توان عبور کرد؛ در گذشته دیدیم که از اختالف جز 

تشدید معضالت چیزی بدست نیامد. 

رییس سازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: طبق قانون 
سازمان بازرسی کل کش��ور حق انتشار نتایج بازرسی ها 
 را ندارد؛ زی��را که نتایج بازرس��ی ها محرمانه هس��تند.

ناصر س��راج در مورد خب��ری مبنی ب��ر دریافت حقوق 
میلیونی برخی مدیران س��ازمان تامین اجتماعی و این 
که اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در حوزه 
تامین اجتماعی چیست؟گفت: نیروهای سازمان بازرسی 
کل کشور در تمامی سازمان ها مستقر هستند و با عنوان 
بازرسی مستمر، سازمان ها را مورد نظارت و بازرسی قرار 
می دهند.وی ادامه داد: طبق قانون نتایج بازرس��ی های 
به عمل آمده محرمانه اس��ت و ما حق انتشار مطالب را 
در این زمینه نداریم.رییس س��ازمان بازرسی کل کشور 
افزود: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای دقیق قوانین 
از وظایف اصلی س��ازمان بازرسی کل کش��ور است و با 
 توجه به این موضوع ما در تمام وزارتخانه ها و سازمان ها 

به صورت مستمر حضور داریم.
س��راج خاطرنش��ان کرد: اگر گزارش موردی به دست 
ما برسد که به عنوان مثال در س��ازمانی خالفی صورت 
می گی��رد بالفاصله بع��د از این که صح��ت دالیل ثابت 
 شود، دستور بازرس��ی را صادر می کنیم و اقدامات الزم 

در این راستا صورت می گیرد.

محمدعلی پورمختار رییس کمیس��یون اصل 90 مجلس 
شورای اس��المی درباره آخرین وضعیت پرونده دانشگاه 
ایرانیان در کمیس��یون اص��ل 90 اظهار داش��ت: اعضای 
کمیسیون اصل 90 مجلس جلسات متعددی با مسووالن 
وزارتخانه های علوم، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و 
شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار کردند که در آخرین 
جلسه مقرر شد آن ها گزارشات خود درباره نحوه تشکیل 
این دانشگاه و مجوز تاسیس آن را به کمیسیون ارایه دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر منتظر پاس��خ این 3 دستگاه 
هس��تیم و پس از پاس��خ این اس��تعالمات م��ا می توانیم 
گزارش خود را جمع بندی و نهای��ی کنیم همچنین پس 
 از ش��فاف ش��دن موضوع، تکلیف 16 میلیارد هم روشن

 می شود.
رییس کمیس��یون اصل 90 مجل��س در ادامه گفت: طی 
جلساتی که برگزار شد، اطالعات کاملی به دست نیامد و 
قرار شد این دستگاه ها پاسخ های خود را به صورت مکتوب 

به کمیسیون ارایه دهند.
 همچنی��ن پس از پاس��خ این دس��تگاه ها جلس��ه ای هم 
با حض��ور نماین��ده دانش��گاه ایرانیان برگزار می ش��ود تا 
توضیحات این دانش��گاه درباره پاسخ اس��تعالمات را هم 

داشته باشیم.

محمد جواد ظریف که به منظور انجام یک سفر رسمی 
وارد کویت ش��د، در فرودگاه این کش��ور مورد استقبال 
ش��یخ صباح خالد حمد صباح همت��ای کویتی اش قرار 
گرفت.وی بعد از ورود به کوی��ت در خصوص مذاکرات 
ژنو بیان کرد: ما نیازی به تفس��یر این توافق نامه نداریم 
و ایران از هم��ه آنچه که در این تواف��ق نامه آمده راضی 
اس��ت و امیدوار اس��ت که این توافق اجرا ش��ود.ظریف 
گفت: معتقدیم برخی نظرات به منظور قانع کردن افکار 
عمومی برخی کشورها است. امیدواریم بی اعتمادی میان 
ما و کشورهای غربی از بین برود.وی افزود: به نظر ما این 
توافق نامه به ضرر هیچ یک از کشورهای منطقه نیست 
و در واقع برای امنیت منطقه اس��ت. ما آماده مذاکره با 
شرکای مان هس��تیم.وی درباره س��فر به عربستان نیز 
بیان کرد: هنوز تاریخی مش��خص نشده است. نگاه ما به 
عربستان همانند یک کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه 
و آینده آن اس��ت. ما به واس��طه همکاری با عربس��تان 
می توانیم در جهت تقوی��ت )امنی��ت( گام برداریم و از 
اقدامات مثبتی که از سوی مسووالن عربستانی شاهدیم، 
اس��تقبال می کنیم.ظریف درخصوص س��فر وزیر امور 
خارجه امارات به ایران گفت: این س��فر آغاز خوبی برای 

تقویت روابط دو جانبه و توسعه آن بوده است. 

غالمرض��ا مصباحی مق��دم ، نماینده مجل��س در خصوص 
چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در الیحه بودجه 
سال آینده کشور اظهار داشت: بحث هدفمند سازی یارانه ها 
در الیحه بودجه 93 دولت پیش بینی شده و مجلس نیز این 

موضوع را به نتیجه رساند.
وی با ابراز تاس��ف از ع��دم حضور وزرای دولت در نشس��ت 
ش��ورای گفت وگو تصریح کرد: این س��ومین نشست شورا 
 بوده و به نظر می رس��د وزرا باید ش��رکت می کردند و نبود

 آن ها باعث تعجب اعضا و بخش خصوصی اس��ت و  انتظار 
 این است که وزرای دولت خود را مقید به حضور در جلسات

 بخش خصوصی بدانند.وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس 
مبنی بر این که با توجه به کنترل نقدینگی و کاهش تورم، 
شیوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده چگونه 
خواهد بود، بیان داش��ت: در حال حاض��ر چیزی به صورت 
نهایی وجود ندارد و باید س��ناریوهای مختلف در این راستا 
بررسی و در نهایت جمع بندی شود.رییس کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که احتمال جایگزین 
شدن سبد کاالیی به جای پرداخت یارانه نقدی در راستای 
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها وجود دارد، اظهار داشت: 
احتمال همه چیز وجود دارد کنترل نقدینگی و کاهش تورم 

با پرداخت سبد کاالیی امکان پذیر تر است .

کمیسیون امور خارجهسازمان بازرسی مجلس

از تمامی سازمان ها 
بازرسی می کنیم

جلسه کمیسیون اصل۹۰ 
با نماينده احمدی نژاد

از اقدامات مثبت عربستان 
استقبال می کنیم

احتمال حذف يارانه نقدی 
با اجرای فاز دوم
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هروئین جای کراک را گرفت
یک کارش��ناس مواد مخ��در گفت: با اطالع رس��انی رس��انه ها و تبیین 
آثار مخرب مص��رف کراك می��ان معتادان ای��ن ماده مخ��در از چرخه 
مصرف معت��ادان خارج ش��ده و متاس��فانه هروئین ج��اي آن را گرفته 
اس��ت.مهندس حس��ین دژاکام در گفت وگو با خبرنگار مهر از کاهش 
ش��دید مصرف ک��راك در می��ان معت��ادان کش��ور خب��ر داد و گفت: 
متاس��فانه با خداحافظي ک��راك بازار هروئی��ن داغ تر ش��ده و معتادان 
 به س��مت تزریق هروئی��ن رو آورده اند ک��ه این به تنهایي مش��كالتي 
به همراه دارد.بنیانگذار جمعیت احیاي انس��اني کنگره 60 افزود: قطعا 
مصرف هروئین با تزریق مش��كالت ، آس��یب هایي اعم از افزایش ایدز، 
هپاتیت و س��ایر بیماري ها و آلودگي ها را به همراه دارد. دس��تگاه های 
مس��وول باید مكان هایي را براي تزریق و مصرف معت��ادان ایجاد کرده 
و سرنگ هاي رایگان در اختیار آن ها بگذارند.بنیانگذار جمعیت احیاي 
انساني کنگره 60 همچنین از روند رو به کاهش مصرف شیشه در کشور 
خبر داد و گفت: هر چند کراك و شیشه قیمت ارزاني نسبت به هروئین 
دارند ولي در حال حاضر هروئین گرمي 23 هزار توماني جایگزین کراك 
12 هزار توماني شده است.وي در پاسخ به اینكه آیا مخدرهای کروکدیل 
و نخ وارد تهران شده است گفت: من هم این اسامي را شنیده ام ولي هنوز 

وارد تهران نشده و یا من ندیده ام.

با دستور وزارت بهداشت از پلمب 
چايخانه ها دست می کشیم

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: تنها در 
صورت دستور وزارت بهداش��ت یا رییس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
از پلمب چایخانه های اصفهان دس��ت می کشیم.حسین صفاری اظهار 
 داش��ت: پلمب چایخانه داران اصفهان توس��ط اماکن اس��تان به دستور

 قوه قضاییه و با همكاری و نظر کارشناسی مرکز بهداشت استان اصفهان 
انجام می گیرد.وی با اشاره به این که پلمب بیش از 40 چایخانه تاکنون 
توسط اماکن انجام شده و کارشناسان مرکز بهداشت مستقیم اقدامی در 
این جهت انجام ندادند، ادامه داد: معاونت بهداشتی استان اصفهان تنها با 
شناسایی چایخانه های فاقد مجوز بهداشتی و اعالم آن به قوه قضاییه در 
این راستا نقش کمک کننده داشته است.مدیر گروه بهداشت محیط مرکز 
بهداشت استان اصفهان ابراز داشت: بر اساس طرح پلمب چایخانه داران 

مقرر شد 400 مرکز پلمب شود که به تدریج این اقدام انجام می شود.

تشکیل کمیسیون تشخیص 
معلولیت ها در تیران و کرون

رییس اداره بهزیس��تی شهرس��تان تیران و کرون از تشكیل کمیسیون 
تش��خیص معلولیت ها در این شهرس��تان خب��ر داد.حمی��د زمانی در 
تی��ران و کرون اظهار داش��ت: مناسب س��ازی اماکن عموم��ی و ادارات 
 مس��اله بس��یار مهم و اساس��ی و از حقوق معل��والن بوده ک��ه باید در

 طرح ه��ای جامع و طراحی های س��اختمانی مورد توجه ق��رار گرفته و 
مورد بی مه��ری قرار نگیرد.وی اف��زود: مناسب س��ازی اماکن عمومی و 
ادارات و نهادها باید بر اساس استانداردهای مهندسی انجام بگیرد و این 
مناسب س��ازی نباید برای معلوالن ویلچری مشكل ساز باشد تا این قشر 

بتوانند به راحتی از این مسیر برای تردد خود استفاده کنند.

 تشکیل ۵ کارگروه برای
 رفع مشکالت شهرسازي و معماري

    معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري اصفهان در اولین نشس��ت 
هماهنگي معاونین شهرس��ازي مناطق پانزده گانه که با حضور مدیران 
این معاونت و در محل معاونت شهرسازي و معماري برگزار شد از تشكیل 
کارگروه هاي ۵ گانه و طرح هاي ویژه و کالن شهرسازي خبر داد.در اولین 
نشس��ت هماهنگي معاونین شهرس��ازي و معماري مناطق پانزده گانه 
جمشید نورصالحي، وحدت رویه و یكسان سازي ضوابط و رویكردها در 

مناطق 1۵ گانه شهر اصفهان را مورد تاکید قرار داد.

آغاز پذيرش حوزه علوم اسالمی 
دانشگاه صنعتی برای ترم بهمن 92

ثبت ن��ام حوزه علوم اس��المی دانش��گاه صنعت��ی اصفهان ب��ه منظور 
تحصیل از ترم بهمن ماه س��ال جاری آغاز ش��د.در حوزه علوم اسالمی 
دانش��گاه صنعتی اصفهان که فعالیت خود را از بهمن ماه س��ال 1390 
و با حضور اس��اتیدی مج��رب از ح��وزه و دانش��گاه آغاز کرده اس��ت، 
تاکنون چه��ار دوره دی��ن پ��ژوه درکالس هایی با موضوع��ات حدیث 
 شناس��ی، فقه، اخالق، کالم اسالمی، جریان شناس��ی فكری فرهنگی،

 انسان شناسی، تدبر در قرآن و ... به فراگیری علوم اسالمی مشغول می 
باشند.گفتنی است: دانش��گاهیان عالقه مند تا 1۵ آذرماه فرصت دارند 
با مراجعه به س��ایت حوزه علوم اس��المی دانش��گاه صنعتی اصفهان به 
 نشانی www.nahadiut.ir  ضمن کس��ب اطالعات بیش تر، نسبت 

به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.

 مديرکل اداره راه  و شهرسازی
 استان اصفهان:

برای اتمام متروی بهارستان 
زمان تعیین نمی کنیم

مدیرکل اداره راه  و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: 
در این پروژه بهتر اس��ت اعالم زمان نكنیم به این دلیل 
که همیشه میزان اعتبارات مورد نیاز برای آن فراموش 
می شود و تنها زمان بهره  برداری اس��ت که مورد سوال 
می  مان��د. محم��ود محم��ودزاده در ارتباط ب��ا متروی 
بهارستان اظهار داشت: متروی بهارستان تاکنون حدود 
40 درصد پیشرفت داشته است و با توجه به این که این 
پروژه ملی است، تخصیص اعتبارات آن نیز از سوی دولت 
تامین می ش��ود.وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از 
تونل های آن تمام شده است و کارهای مربوط به ابنیه و 
ساختمان سازی آن به اتمام رسیده است.مدیرکل اداره 
راه  و شهرس��ازی اس��تان اصفهان تصریح کرد: مراحل 
بعدی پیش��رفت پروژه نس��بت به مراحل و شرایط آن 
خوب بوده که ادامه کار و سرعت آن وابسته به اعتباراتی 
 اس��ت که برای آن تامین می ش��ود.وی با بی��ان این که 
 در حال حاضر نمی ت��وان عدد مطلقی ب��رای اعتبارات

  در نظ��ر گرف��ت، خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا توج��ه 
به این که پروژه های مترو، پروژه های هزینه بری هستند 
و بخش ه��ای مختلف��ی از قبی��ل عملیات زیرس��ازی، 
ریل گذاری و غیره دارند نمی توان اعتبارات مطلقی برای 

آن ها در نظر گرفت.
محم��ودزاده اضاف��ه ک��رد: در ح��ال حاض��ر تمرک��ز 
م��ا ب��ر ای��ن موض��وع اس��ت ک��ه ش��رکت عم��ران 
بهارس��تان ک��ه مج��ری ای��ن ط��رح ب��وده، بتوان��د 
 عملی��ات ساختمان س��ازی را ت��ا قب��ل از ریل گذاری 
 انجام ده��د و پروژه از مراحل خارج ش��ود.وی عملكرد 
ش��رکت را در این خصوص مناسب ارزیابی کرد و افزود: 
در سال جاری نیز عدد اعتباری خوبی برای طرح متروی 
بهارستان در نظر گرفته شده است که اگر تخصیص آن با 
توجه به شرایط مالی موجود انجام شود، می توان سرعت 

انجام عملیات را افزایش داد.
مدیرکل اداره راه  و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: 
موافقت نامه های این اعتبارات بر عهده ش��رکت عمران 
تهران است که برای هر ش��هری تا چه میزان اختصاص 
 داده ش��ود اما ظرفی��ت کار در اس��تان ظرفیت خوبی 

است.
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گشتی در اخبار
سه رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان

حمیدرض��ا تاج��داری ،رییس دانش��گاه علمی کاربردی گلپایگان گفت: س��ه رش��ته ش��یمی 
 آزمایش��گاهی، حقوق ثبت��ی و گیاه پزش��كی از بهمن ماه  به س��ایر رش��ته های این دانش��گاه 

اضافه خواهد شد.

3

رییس پلیس فتای اس��تان اصفهان گفت: ش��بكه اجتماعی 
 وی چت در تلف��ن  همراه، آسیب رس��انی به کی��ان خانواده را 

هدف قرار داده است.
 we chat سرهنگ ستار خسروی پیرامون خطرات نرم افزار
در تلفن همراه اظهار داش��ت: تكنولوژی هایی که با س��رعت 
در حال رش��د و گس��ترش هس��تند، صرف نظر از فرصت ها و 
مزیت هایی که برای زندگی بشر دارند، زمینه های نقض حریم 
خصوصی و تخریب زندگی خانوادگی را در بس��یاری از موارد 

فراهم می کنند.
     آسیب های بی شمار ورود اينترنت به تلفن همراه

وی افزود: براس��اس ارزیابی های صورت گرفته، ورود اینترنت 
به تلفن همراه، آسیب ها و پیامدهای خطرناك خود را رشد و 

توسعه بیش تری داده است.
رییس پلیس سایبری اصفهان تصریح کرد: حوزه ای که امروز 
بیش تر باید به آن توجه کرد، ورود شبكه های اجتماعی به تلفن 
همراه بوده که باعث افزایش خطرات اینترنت در تلفن همراه به 

ویژه سیستم عامل اندروید شده است.
     خوراک وی چت از غرب است

وی بیان کرد: فیس ب��وك به عنوان یک ش��بكه اجتماعی در 
اینترنت فعالیت گس��ترده مخرب داش��ته ام��ا ورود وی چت 
به عنوان یک ش��بكه اجتماع��ی در تلفن هم��راه قابل توجه 

اس��ت هرچند خوراك اطالعاتی این ش��بكه های اجتماعی و 
حمایت های مالی و سیاس��ت گذاری آن از منابع مشخص در 
کش��ورهای غربی صورت می گیرد.س��رهنگ خسروی افزود: 
در بس��یاری از کش��ورهای دنیا به خاطر جذابیت  و دسترسی 
آسان وی چت، این شبكه های اجتماعی، مخاطبان گسترده ای 
 دارند.وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاض��ر در ایران بیش از 
70 درصد جوانان ما تلفن های هوش��مند و مجهز به سیستم 
اندروید اس��تفاده می کنند وحضور دختران 7 تا 1۵ س��ال و 
پسران 9 تا 1۵ س��ال در وی چت بس��یار می تواند قابل توجه 
باشد.رییس پلیس سایبری اصفهان با بیان  این که از وی چت 
می توان به عنوان یک ش��بكه اجتماعی س��یار نام برد ، اظهار 
داش��ت: س��رویس های مبتنی بر چت را در قالب یک ش��بكه 
اجتماعی ارایه می دهد و این ابزار به عنوان یک مس��نجر سیار 
جذاب مورد اس��تفاده کابران جوانان و نوجوانان تلفن همراه 

قرار گرفته است.
     وی چت در دنیا بیش از 300 میلیون کاربر دارد

وی با بیان این که وی چت ام��روز در دنیا بیش از 300 میلیون 
کاربر دارد، افزود: در این ش��بكه اجتماعی به ظاهر خصوصی 
می توان با دوس��تان و آشنایان و حتی با کس��انی که با هویت 
جعلی عضو وی چت هس��تند، ارتباط برقرار ک��رد و پیام ها و 
تصاویر و فایل هایی را انتقال دهند. سرهنگ خسروی بیان کرد: 

با توجه به س��رویس های مختلف برای انتقال پیام، وی چت با 
ارایه دادن خدمات بهتر جذابیت بیش تری برای کاربران خود 
داشته اما متاس��فانه به دلیل عدم آگاهی مخاطبان از ابزار ها و 
امكانات سوء استفاده در این فضای مجازی، اطالعات شخصی 

خود را در این صفحه مجازی درج می کنند.
وی با اش��اره به پیامده��ای خطرناك وی چ��ت تصریح کرد: 
اصلی ترین آسیب جدی این ابزار، اعتیاد به چت و وقت گذرانی 
بی س��ود و منفعت جوانان و به ویژه نوجوان��ان در این فضای 

سایبری است.
رییس پلیس س��ایبری اصفه��ان بیان کرد: انتش��ار پیام های 
غیراخالق��ی و س��یر پیش��نهادات بی ش��رمانه و تج��اوزات 
ذهنی که ب��ه دختران ج��وان در این فضای مج��ازی صورت 
 می گیرد، خطرات و آس��یب های اجتماعی جبران ناپذیری را 

ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: سوء استفاده و هویت های جعلی که در فضای 
وی چت وجود دارد باعث آسیب های جدی برای نوجوانانی که 

هنوز قابلیت تشخیص درست و غلط را ندارند، می شود.
سرهنگ خسروی افزود: س��رقت اطالعات و تصاویر از طریق 
وی چت های جعل��ی، امكان تهدید کارب��ران وی چت از طرف 

سودجویان و هكرها را فراهم می سازد.
وی بیان کرد: گس��ترش اختالالت روانی، صلب امنیت روانی، 
بیماری های موبایل��ی و اینترنتی، بلوغ زودرس و مش��كالت 

رفتاری از خطرات این ابزار جدید به شمار می رود.
     فراگیری و پیشروی ابزار وی چت در تلفن های همراه

رییس پلیس سایبری اصفهان با اش��اره به سرعت فراگیری و 
پیشروی ابزار وی چت در تلفن های همراه هوشمند خاطرنشان 
کرد: همیش��ه درباره حض��ور نوجوانان در فضاه��ای مجازی 
 و اس��تفاده از اینترن��ت از خانواده ه��ا درخواس��ت ش��ده که

 آن ها را همراهی کنند ام��ا در مورد ابزار وی چت از خانواده ها 
می خواهیم ک��ه حتما کودکان خ��ود را کنت��رل و از ورود در 
 این ش��بكه اجتماعی جلوگیری کنند زیرا خط��رات و امكان 
 س��وء اس��تفاده و تجاوز ه��ای ذهن��ی در ای��ن ابزار بس��یار 

باال است.
وی با اش��اره به ضرورت داشتن سواد رس��انه ای خانواده ها و 
جوانان در استفاده از فضا های مجازی و شبكه های اجتماعی 
بیان کرد: از خانواده ها می خواهیم که س��واد رسانه ای و سواد 
اطالعات را به فزرن��دان خود آموزش دهند که از آس��یب ها و 
خطرات بسیاری که در شبكه های اجتماعی و به ویژه وی چت 

وجود دارد جلوگیری کنند.

ريیس پلیس فتای اصفهان

هشدار؛ » وی چت«  به جان خانواده ها  افتاده  است
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معاون حفاظت محیط زيست اصفهان:

وضعیت کنونی تاالب گاوخونی طوفان نمک به پا می کند 
فرمانده ناجا مطرح کرد:

استرالیا و کانادا  نخستین مقاصد مهاجران ايرانی

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: ادامه یافتن وضعیت کنونی تاالب بین المللی 
گاوخونی و عدم احیای این تاالب سبب بروز طوفان نمک در 

اصفهان می شود.
مهدی انصاری در گفت و گ��و با خبرنگار ف��ارس در اصفهان 
با اش��اره به ضرورت رس��یدگی به وضعیت تاالب گاوخونی و 
احیای این ت��االب اظهار داش��ت: احیای ت��االب بین المللی 
گاوخونی تنه��ا در گروی اختصاص حق آبه زیس��ت محیطی 

به این تاالب است.
 وی در پاسخ به این س��وال که آیا محیط زیست استان برای 
احیای این تاالب برنامه ای را در دستور کار خود دارد یا خیر، 

اضافه کرد: محیط زیست به تنهایی نمی تواند نسبت به احیای 
این تاالب اق��دام کند، بلكه تمام مس��ووالن متولی باید برای 

احیای این تاالب بین المللی تالش کنند.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط  زیست استان 
اصفهان با تاکید بر اینكه ت��االب بین المللی گاوخونی به آب 
نیاز دارد و تا زمانی که آب در رودخانه نباشد، این تاالب احیا 
نمی شود، تصریح کرد: احیای تاالب بین المللی گاوخونی به 
یک عزم ملی نیاز دارد و مسووالن باید برای جاری شدن آب 

در رودخانه زاینده رود چاره اندیشی کنند.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه ب��رای احی��ای ت��االب بین المللی 
گاوخون��ی ی��ک برنام��ه مدیری��ت یكپارچ��ه باید ب��ر روی 
رودخان��ه زاین��ده رود اجرا ش��ود، ادام��ه داد: ادام��ه یافتن 
وضعی��ت کنون��ی ت��االب بین الملل��ی گاوخون��ی و ع��دم 
 احیای این تاالب س��بب ب��روز طوف��ان نم��ک در اصفهان

می شود.
انصاری با اش��اره به این که ع��دم احیای ت��االب بین المللی 
 گاوخون��ی تهدیدی ب��رای محیط زیس��ت اصفهان اس��ت، 
تاکید ک��رد: چرا که ب��روز طوف��ان نمک و گ��رد و غبار های 
نمكی ناش��ی از خشكس��الی تاالب بین الملل��ی گاوخونی به 
 میزان بس��یاری س��المت محیط زیس��ت اصفهان را تهدید

می کند.

 فرمان��ده ناج��ا با اش��اره ب��ه تحمی��ل هزینه  های س��نگین
 اتباع خارجی به ایران، مقصد نهایی اغل��ب مهاجران ایرانی 
را کشورهای اس��ترالیا و کانادا معرفی کرد. سردار اسماعیل  
احمدی مقدم در حاشیه نشست عملیاتی منطقه ای اینترپل 
در خصوص مبارزه با قاچاق انس��ان و در جمع خبرنگاران با 
اش��اره به آمار اتباع غیرمجاز در ایران اظهار داش��ت: در حال 
حاضر بیش از یک میلیون و 300 هزار تبعه غیر مجاز در ایران 
داریم ک��ه عمده این اتب��اع، افغانی بوده و روزان��ه تعداد یک 
هزار نفر از اتباع غیرمجاز توس��ط پلیس ایران طرد می شوند.

 وی تاکید کرد: دستگیری اتباع غیرمجاز و طرد آن ها توسط 
پلیس نی��روی انتظامی نیازمن��د جابه جای��ی چندین هزار 

کیلومتری و اقامت چندین روزه این افراد است که این اقامت و 
جابه جایی هزینه های بسیاری را به پلیس و جمهوری اسالمی 

ایران تحمیل می کند.
سردار احمدی مقدم گفت: در آمار ارایه شده تعداد مهاجرانی 
که قصد داش��تند به صورت غیرمجاز از مرزهای کش��ور وارد 
خاك جمهوری اس��المی ایران ش��وند و در نقطه صفر مرزی 
شناسایی و به کش��ور خود بازگردانده ش��ده اند، لحاظ نشده 
اس��ت.فرمانده ناجا با بیان این که در حال حاضر روند حضور 
قانونی اتباع مختلف در ایران رو به بهبود است و این روند در 
موارد غیرقانونی رو به کاهش گذاشته  افزود: البته این کاهش 
مطلوب ما نیس��ت ولی نش��ان دهنده افزایش سرعت بهبود 

شرایط است. 
س��ردار احمدی مقدم با اش��اره به هزینه های س��نگین ورود 
اتباع غیرقانونی و خروج آن ها از کشور و همچنین کمک های 
مالی س��ازمان های بین المللی به ایران اظهار داش��ت: برخی 
هزینه های اقام��ت اتباع غیرقانون��ی از قبی��ل اردوگاه های 
این افراد برعهده وزارت کش��ور اس��ت و کمیس��اریای عالی 
پناهن��دگان کمک های��ی را درب��اره این موضوع ب��ه وزارت 
کش��ور انجام داده اس��ت ولی نی��روی انتظام��ی هیچ گونه 
 کمك��ی از س��ازمان های بین الملل��ی دریاف��ت نك��رده

 است. 
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روابط عمومی شرکت ملی  پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

مناقصه عمومی  نوبت دوم

شماره) 800/19963(
- مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

- موضوع مناقصه : واگذاری حجمی سرویسهای صنعتی به بخش خصوصی 
- نوع تضمین ش�رکت در مناقصه : ارائه رس��ید وج��ه مبنی بر واری��ز مبلغ 50000000 جه��ت هر یک از 
مناقصه ها ، بعنوان سپرده نقدی  به حساب جاری ش��ماره 4120075101008 ) سیبا بانک ملی ( و شناسه واریز 
26100000026 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه.

-مهلت ارسال اعالم آمادگی و دریافت اوراق مناقصه به مدت دو هفته از تاریخ درج آگهی نوبت دوم ، که از سایتهای 
WWW.MONAGHESEH.NIOPDC.IR،HTTP://IETS.MPORG.IR قابل رویت می باشد و 

تحویل آن به آدرس اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، جنب پمپ بنزین ، امور قرار دادها ، تلفن : 6244618 
- شرایط متقاضی : کلیه شرکتهای توانمند.

دارای گواهی صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی 
ضمنا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رویت می باشد .
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  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری فاضالبنوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژ ه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی 
و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد .

مهلت تحویل اسناد   به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 1392/9/23 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه   : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1392/9/24 

دریافت اسناد :  سايت  اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :    0311-6680030

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

92-3-345
لوله گذاری فاضالب شهرسده لنجان انتهای 

 بلوار امام حسن و امام خمينی و شهرک
 احمد آباد

جاری) از محل 
اعتبارات مشاركت 

فوالد مباركه (
12/074/861/597407/000/000

لوله گذاری فاضالب مباركه - اسماعيل ترخان 92-3-346
جاری) از محل 

اعتبارات مشاركت 
فوالد مباركه (

8/825/751/704308/800/000



چهره روزيادداشت

آمادگی مرکز آمار برای پیش بینی 
ورودی های بازار کار در آينده

 رییس مرکز آمار ایران با تاکید بر این که پیش بینی ورود 8/5میلیون 
نفر به بازار کار به معن��ای 8/5 میلیون نفر بیکاری نیس��ت از اعالم 
آمادگی این مرکز برای پیش بینی دقی��ق جمعیت فعال آماده  ورود 

به بازار کار خبر داد.
ع��ادل آذر در مورد تف��اوت بین آم��ار اعالمی پنج ت��ا 8/5میلیونی 
بیکاری از سوی دولت و تعداد جمعیت بیکار عنوان شده در آخرین 
آمار مرکز آمار اظهار داش��ت: ش��اید منظور از این ارقام پیش بینی 
 ورودی های بازار کار در آینده اس��ت و این به معنای تعداد بیکاران

 نیست.
وی افزود: در آخرین جلس��ه ی شورای عالی اش��تغال اعالم شد که 
اس��تناد دولت در طرح نیروی کار بر آمارهای مرکز آمار خواهد بود، 
بنابراین طبق آخرین آمارهای رس��می ما از نیروی کار تابستان در 
سال جاری از جمعیت بیکار کشور کاس��ته شده و تنها 2/5 میلیون 

نفر بیکار داریم نه پنج تا 8/5 میلیون نفر.

 تصفیه خانه فاضالب برخی شهرهای 
اصفهان 20 سال طول کشید

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: اجرای شبکه 
فاضالب و احداث تصفیه خانه با اعتبارات دولتی در برخی از شهرهای 

استان 20 سال به طول انجامید.
 هاشم امینی اظهار داش��ت: آغاز عملیات اجرای شبکه جمع آوری 
و خط انتقال فاضالب ش��هر زاینده رود از مصوبات دور اول سفرهای 
ریاس��ت جمهوری در دولت نهم بوده اس��ت که به جهت تنگناهای 
 مالی اج��رای این پ��روژه تاکن��ون محقق نش��د اما خوش��بختانه 
ب��ا پیگی��ری مس��ووالن ام��ر در وزارت نی��رو و نماین��ده م��ردم 
لنجان در مجلس ش��ورای اس��المی، اجرای ش��بکه و تصفیه خانه 
 فاض��الب در منطقه لنج��ان با مش��ارکت بخش خصوص��ی فراهم

شد.
 وی افزود: اجرای 51 کیلومتر ش��بکه فاضالب در ش��هر زاینده رود 
ح��دود 15 میلی��ارد هزین��ه درب��ردارد که با اج��رای ای��ن پروژه 
 بالغ ب��ر 10 هزار نفر تحت پوش��ش خدمات ش��بکه فاض��الب قرار

 می گیرند.

کارخانجات داران تنها برای 150 نفر 
شغل ايجاد کرده اند

ش��هردار داران گفت: کارخانجات داران تنها برای 150 نفر ش��غل 
ایجاد کرده اند.

منص��ور احم��دی در جری��ان بازدی��د سرپرس��ت و خبرن��گاران 
خبرگ��زاری ف��ارس از شهرس��تان فری��دن ب��ا اش��اره ب��ه این که 
ش��هر داران دارای مش��کالت بس��یاری ب��رای تامی��ن اعتب��ارات 
 مال��ی اس��ت، گف��ت: بودج��ه س��االنه ای��ن ش��هر نزدی��ک ب��ه
  25 میلیارد ریال اس��ت که امکان تامین این رقم بودجه به سختی

 میسر است.

 بومي سازي دستگاه  بارکن 
بسته هاي علوفه 

مدیرعامل شرکت سبز دشت اصفهان گفت: دستگاه بارکن بسته هاي 
علوفه در مدت سه ماه با تالش گروهي تحقیقاتي این شرکت طراحي 

و ساخته شده است.
رضاتي قیمت مش��ابه خارجي این دستگاه س��اخت کشورهایي از 
جمله ترکیه را  5 هزار و 500 دالر اعالم کرد و افزود: با دس��تیابي به 
دانش فني س��اخت آن در داخل قیمت آن به نصف مشابه خارجي 
رسیده است. وی افزود: این دس��تگاه در مقایسه با مشابه خارجي از 
کیفیت باالتري برخوردار اس��ت و هزینه نی��روي کارگري را به یک 

سوم کاهش مي دهد. 

اصفهان تولیدکننده  نیمی  از 
سنگ های تزيینی کشور

    عضو کمیت��ه معدن اتاق اصفه��ان گفت: س��االنه 1۴ میلیون تن 
سنگ های خام در کشور تولید می شود که ۷ میلیون تن آن مربوط 
به اس��تان اصفهان است اما صادرات کش��ور کم تر از یک درصد کل 

تولید است.
رسول فروغی در دهمین جلسه کمیته معدنی اتاق اصفهان به آماده 
بودن زیرس��اخت های توس��عه تولید و صادرات سنگ های تزیینی 
اشاره کرد و بیان داش��ت: بخش معادن می تواند بهترین جایگزین 
نفت در کش��ور باش��د. وی تصریح کرد: 5 هزار واحد سنگ بری در 
 کشور فعال اس��ت که ماهانه 500 تن س��نگ برای برش نیاز دارد و

 می تواند ۳0 میلیون تن در سال تولید کنند. 

 صنعت خودروی ايران
 با لغو تحريم رشد می کند

 رییس انجمن جهانی خود روسازان گفت: با برداشته شدن 
تحریم از صنعت خودروی ایران زمینه برای رش��د مجدد 

این صنعت فراهم شده است.
پاتریک بلین اظهار داشت: خودروسازی ایران می توانست 
آهنگ رش��د تولیداتش را ادامه دهد اما تحریم مانع این 
کار شد.وی با بیان این که با لغو تحریم فرصت هایی برای 
صنعت خودروی ایران ایجاد ش��ده که البت��ه قبل از لغو 
تحریم ها فراهم نبود، خاطرنشان کرد: ایران در سال های 
قبل از تحریم پیش��رفت زیادی در صنعت خودرو داشت 
به گونه ای که تیراژ تولید خودرو در این کشور از 800 هزار 

دستگاه به یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید.
رییس انجمن جهانی خودروسازان ادامه داد:  البته پس از 
آن و به دنبال تحریم، تولید خودرو در خودروسازان ایرانی 
به دلیل بسته شدن سیستم های مالی کاهش یافت و راهی 
برای ارس��ال پول قطعاتی ک��ه از خارج از ای��ران دریافت 

می شد وجود نداشت.
وی افزود: این موضوع منجر به افت تولید در خودروسازان 
ایران��ی و توق��ف تولید برخ��ی خودروها ش��د به گونه ای 
که صنعت خودروی ایران نتوانس��ت آهنگ رش��د تولید 
محصوالتش را ادامه داده و رتبه اش را در جهان ارتقا دهد.

بلین با بی��ان این که هم اکنون این مش��کل حل ش��ده و 
فرصت های جدیدی پیش روی صنعت خ��ودروی ایران 
قرار گرفته است، تصریح کرد: ایران یک کشور پر پتانسیل 
با بازاری بزرگ در صنعت خودروی جهان است که مطمئنا 
به سرعت می تواند شرایط را برای رشد مجدد تولیدات خود 

فراهم کند.
ریی��س انجمن جهانی خودروس��ازان خاطرنش��ان کرد: 
صنعت خ��ودروی ای��ران را به دلی��ل ابعاد گس��ترده آن 
نمی توان نادیده گرفت و شرکت های خودروسازی نیز با 

این موضوع آشنا هستند.

 تالش برای 
حماسه اقتصادی

 سالم سازی  زيست 
با تولید کود   ارگانیک

معاون عمرانی استانداری اصفهان از دستگاه های اجرایی استان خواست 
با همکاری مردم برای تحقق حماسه اقتصادی تالش کنند.

محمدعلی طرفه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث شبکه جمع آوری 
و خط انتقال فاضالب شهر زاینده رود، افزود: موفقیت های اخیر در حوزه 
سیاست خارجی منجر به تحقق حماسه سیاسی در خارج از کشور شد و 
اکنون نوبت آن فرا رسیده تا دستگاه های اجرایی با کمک مردم، حماسه 

اقتصادی را محقق کنند. 
معاون عمران��ی اس��تانداری اصفهان با اش��اره به آغاز اج��رای عملیات 
احداث ش��بکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شهر زاینده رود، افزود: 
 برای نخس��تین بار در کش��ور تامین اعتبار اجرای پروژه ای به این شیوه 

صورت می گیرد. 

تولید کننده برتر اقتصادی گفت: جایگزینی کود  ارگانیک از طریق پرورش کرم 
به جای کود شیمیایی، عالوه بر درآمد اقتصادی به داشتن محیط زیستی سالم 
در جامعه کمک می کند. حمید صلواتی  اظهارداشت: براساس فرمایشات مقام 
معظم رهبری و تاکید ایش��ان به تولید داخلی، به عرصه تولید اقتصادی وارد 
شدم تا حداقل نتیجه مثبتی به دست آید.وی با اشاره به حیطه کاری خود در 
بخش  تولید اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر تولید کود ورمی کمپوس��ت و 
پرورش کرم ایزینیا فوتیدا در حال انجام بوده که دارای مزیت های بسیاری در 
عرصه های مختلف است.این تولید کننده برتر اقتصادی افزود: این کرم دارای 
ویژگی های منحصربه  فردی است که فقط در یک بخش کود ارگانیک تولید 
می کند که نه تنها اثرات منفی زیس��ت محیطی ندارد، بلکه سالمت محیط 

زیست و افراد جامعه را نیز تضمین می کند.

سرکنس��ولگری ایران در دبی گفت: اس��تان اصفهان اقدام 
بسیار مناسبی برای حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه 

ایرانیان در دبی صورت داده است.
به نقل از واحد رس��انه ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی 
استان اصفهان، هیات 150 نفره متشکل از اعضای اتاق های 
بازرگانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان چند استان که به 
مجری گری شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
برای بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان The big 5 دبی 
به این کشور سفر کرده بودند، با سرکنسول سفارت ایران و 

رایزن بازرگانی ایران در دبی دیدار کردند.
علیرضا تقی  کهزاد در مورد نتایج این دیدار اظهار داش��ت: 
ایرانیان حاض��ر در نمایش��گاه صنعت س��اختمان دبی که 
در دو بخ��ش بازدیدکنن��ده تخصصی و مش��ارکت کننده 
نمایشگاهی در این رقابت بزرگ حضور داشتند، باید پس از 
نمایشگاه دستاوردهای خود را جمع بندی و از این نتایج برای 

رخدادهایی چون اکسپوی 2020 استفاده کنند.
 وی با اشاره به این که اکسپو هر پنج س��ال یک بار به مدت 
شش ماه در یک کشور برگزار می شود، افزود: تمامی کشورها 
در این نمایشگاه جهانی ش��رکت می کنند و دستاوردهای 
خود در بخش های مختلف اعم از فرهنگی، هنری، اقتصادی، 

تولیدی و تجاری را به نمایش می گذارند.

وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اعالم ک��رد: مصوبات 
جلسه 22 مهر ماه شورای عالی اشتغال که اولین جلسه این 
شورا در دولت یازدهم بوده اس��ت، در تاریخ ۶ آبان از سوی 
ربیعی وزیر کار به کلیه اعضای ش��ورای عالی اشتغال ابالغ 
شده اس��ت. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در واکنش به 
اظهارات محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در ش��ورای 
عالی اش��تغال که گفته ب��ود، »در دولت یازده��م تنها یک 
جلسه از شورای عالی اش��تغال برگزار شد و مصوبات قبلی 
ابالغ نشده است که این موضوع را در جلسه بعدی یادآوری 
خواهیم کرد«، اعالم داش��ت: اولین جلس��ه ش��ورای عالی 
 اشتغال در تاریخ1392/7/22 تشکیل شد، پیرو این نشست

  مصوب��ات جلس��ه مذکور ط��ی نام��ه ش��ماره 134197 
مورخ 1392/8/۶ از س��وی ربیع��ی وزیر تع��اون کار و رفاه 
اجتماعی به کلیه اعضای ش��ورای عالی اشتغال ابالغ شده 
است.  در توضیحات وزارت کار آمده است: بنابراین عدم ابالغ 
مصوبه مذکور صحت نداش��ته و تکذیب می شود. همچنین 
براساس مصوبات این نشست موضوع صیانت از نیروی کار 
مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد دستگاه های اجرایی در این 
خصوص تدبیر الزم را اتخاذ کنند. عالوه بر این تحلیل آماری 

نیروی کار و... از دیگر مصوبات این شورا است. 

وزیر ارتباطات دولت یازدهم به تشریح عملکرد صد روزه 
وزارتخانه متبوع خود پرداخت و گف��ت: در حال حاضر 
در بس��یاری از کش��ورهای دنیا ICT زیر بنای توسعه 
کش��ورها به ش��مار می رود و ما هم اگر بخواهیم کشور 
توسعه یافته ای دارا باش��یم باید زیرساخت های قوی در 

این حوزه داشته باشیم.
محمود واعظی در ارتباط با موفقیت تیم هسته ای  ایران 
در مذاکرات بین المللی اظهار کرد: شاید زمانی هیچ کس 
فکر نمی کرد ک��ه در مدتی ب��ه این کوتاه��ی به چنین 
توافقی دس��ت پیدا کنیم و درحال حاض��ر نیز برخی از 
صحبت هایی که در این زمینه مطرح می شود با روح آن 

توافق در تضاد است.
وی با بیان این که با امضای این تفاهم نامه از نظر روانی 
شالوده تحریم ها به لرزه درآمد، اظهار امیدواری کرد که 
در آینده در حوزه سیاست خارجی فضای مناسب تری بر 
کشور حکم فرا بوده و روابط خارجی کشور در جنبه های 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دگرگون شود.
وی در عین حال یادآور شد: بنا بر اعتقاد اقتصاد دان های 
دنیا، 10 درصد سرمایه گذاری در حوزه ICT و رشد یک 

درصدی در GDP به همراه خواهد داشت.

 رییس اتحادیه صوتی، تصویری و تلف��ن همراه از آرامش 
حاکم بر بازار، خوش بینی در بازار وعدم ش��تاب در خرید 
خبر داد و گفت: ب��ا توجه به تاثیرات روان��ی حاکم بر بازار 

فروشندگان به دنبال نگهداری کاال نیستند.
ابراهیم درستی اظهار داشت: در پی مذاکرات مثبت ایران 
با گروه 5+1 بازار روند ثبات در پی��ش گرفته و پیش بینی 
می شود با روند نزولی قیمت ها همراه باشد.وی با اشاره به 
افزایش ارزش پول ملی ادامه داد: امید اس��ت هرچه زودتر 
شرکت های بزرگ در زمینه دستگاه های صوتی تصویری و 
تلفن همراه در ایران سرمایه گذاری کنند تا ایران به عنوان 
یک تولید کننده شناخته ش��ود. البته تولیدی که پشتوانه  
صادرات باش��د.او در رابطه با تنوع  تلفن همراه نس��بت به 
دس��تگاه های صوتی تصویری بیان کرد: به طور مثال یک 
خانواده سه نفره پنج تلفن همراه دارند و این در حالی است 
که یک خانواده پنج نف��ره تنها از یک تلویزیون اس��تفاده 
می کنند که در مجموع بنا به شرایط جامعه افراد بیش تر به 
دنبال تنوع در گوشی همراه هستند و از سویی دیگر نباید از 
کاهش قدرت خرید افراد چشم پوشی کرد.رییس اتحادیه 
صوتی تصویری و تلفن همراه با بیان این که باید اطمینان 
به تولید باز گردد، افزود: اکثر تولیدات صوتی تصویری در 

چین زیر نظر برند های بزرگ دنیا و آسیا تولید می شود.

ارتباطات تعاونمنایشگاه لوازم خانگی

 نمايشگا ه
 راهی  برای  گسترش بازار

 پهنای باند اينترنت 
ارزان می شود

 صیانت از نیروی کار
در دستور کار

 همه 
فروشنده اند

اخبار کوتاه

خودرو
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فرسودگی ۶۹ درصدی تراکتورهای کشاورزی اصفهان

    معاون بهبود تولید ات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 6۹  د رصد تراکتورها 
و 5۷ د رصد کمباین های مورد استفاد ه د ر سطح استان د ارای عمر باالی 1۳ سال و فرسود ه هستند 

که باید نوسازی شوند.
 يکسان سازی نرخ ارز 

نیمه دوم سال 93 
رییس کل بانک مرکزی

ولی اهلل سیف
یکی از مهم ترین اهداف ما یکسان س��ازی نرخ ارز اس��ت ک��ه در نیمه  
دوم سال ۹۳ محقق می ش��ود.با توجه به نرخ حدود سه هزار تومانی ارز 
 در بازار آزاد ن��رخ دالر در بودجه چ��ه میزان خواه��د بوداین که نرخ ارز 
سه هزار تومان اس��ت را تایید یا رد نمی کنم، نرخ دالر آزاد را بازار تعیین 
 می کند و واقعیت این است که این نرخ تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار

 می گیرد.
ام��ا در م��ورد دالر بودجه هر 
رقمی که مبنای بستن بودجه 
شود، رقم متوسط است و ثابت 
نخواهد بود.دارایی بلوکه شده 
ایران به سرعت آزاد نمی شود 
اما آزاد س��ازی ای��ن دارایی ها 
 در شرف اس��ت و پیگیری ها

 در حال انجام است.
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معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت   
سال نو میالدی را سال تحرک و پویایی 
س��رمایه گذاری در مع��دن و صنایع 
معدنی ایران دانس��ت و با بیان این که با توجه به نتایج مثبت 
 مذاک��رات ژنو، پ��ای س��رمایه گذاران و مدیران ب��زرگ ترین

 کمپانی های دنیا در ای��ن حوزه به ایران باز می ش��ود، گفت: 
فوالدس��ازان آلمانی ظرف دو هفته آینده به ای��ران می آیند.

مه��دی کرباس��یان در گف��ت وگو با مه��ر گفت: در س��ال نو 
 میالدی، تحرک چش��مگیری در س��رمایه گذاری ها و توسعه 
پ��روژه ه��ای مع��دن و صنای��ع معدن��ی در کش��ور صورت 
خواهد گرف��ت و با توجه ب��ه نتایج مثبت مذاک��رات ژنو، پای 
سرمایه گذاران و مدیران بزرگ ترین کمپانی های دنیا در این 

حوزه به ایران باز خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرف دو هفته آینده، 
مدیران عامل بزرگ ترین فوالدسازان آلمانی به ایران خواهند 
آمد، این در شرایطی است که در مقطعی از هشت سال گذشته، 
برای س��رمایه گذاری در طرح های فوالدی از این کمپانی ها 
درخواست شده بود اما پاسخی از سوی آن ها دریافت نشده بود 

در حالی که هم اکنون قرار است به ایران بیایند.
وی تصریح کرد: ظرف سال های گذشته مدیران شرکت های 
غربی به ایران نمی آمدند و یا برای س��رمایه گذاری با پوشش 
طرف ایرانی و پیمانکاران، وارد عمل می ش��دند اما هم اکنون 

این فضا شکسته شده و ایران از جمله کشورهای هدف آن ها 
برای سرمایه گذاری است.

به گفته کرباسیان، طرح الکترود گرافیکی اردکان و نیز پروژه 
سرب و روی مهدی آباد از جمله طرح هایی است که با مشارکت 
از سوی شرکت های ایتالیایی- آلمانی در ایران اجرایی خواهد 
شد.وی اظهار داشت: با پیش��رفت صورت گرفته در مذاکرات 
ژنو، ش��رکت های معتبر بی��ن المللی آینده روش��نی را برای 
س��رمایه گذاری در ایران م��ی بینند، به خص��وص این که از 
 سوی کشورهای غربی و آمریکایی نیز در لیست سیاه تحریم

 قرار نخواهند گرفت.

برنامه های جديد رنو برای حضور در ايران
رییس بخش آس��یا اقیانوسیه شرکت رنو فرانس��ه گفت: این 
شرکت قدیمی ترین خودروس��از جهانی فعال در بازار خودرو 
ایران اس��ت و همکاری طوالنی این ش��رکت با خودروسازان 

ایرانی، تجربه ارزشمندی برای آن به شمار می رود.
ژیل نورماند، رییس بخش آسیا اقیانوسیه شرکت رنو با بیان این 
مطلب گفت: شرکت رنو از سال 200۴ تا به امروز حدود ۴00 
هزار دستگاه خودرو شامل هفت مدل مختلف در بازار ایران به 

فروش رسانده که معروف ترین آنها تندر است.
وی، بازار ایران را بس��یار خوب توصیف کرد و افزود: مشتریان 
ایرانی کیفی��ت محصوالت رن��و را درک می کنند و 85 درصد 

خرید محصوالت رنو را به د یگران توصی��ه می کنند.نورماند، 
10 س��ال همکاری رنو با ایران را بسیار سخت اما عالقه مندانه 
توصیف کرد و گفت: رنو در این س��ال ها روی داخلی س��ازی 
محصوالت د ر ایران نیز کار کرده است و همه اعضای تیم های 
رنو در ای��ران دارای تعهد کامل هس��تند.رییس بخش آس��یا 
و اقیانوس��یه رنو، این همکاری ها را باعث تجرب��ه و یادگیری 
برای رنو دا نس��ت که روز به روز افزایش م��ی یابد.وی گفت: 
ایرانی ها هم از مشارکت بلندمدت استقبال می کنند و رنو نیز 

در هر جا که پتانسیل وجود 
داشته باشد، سرمایه گذاری 

استراتژیک انجام می دهد.
نورمان��د، داخلی س��ازی 
نتق��ال دان��ش فن��ی،  و ا
توس��عه محصول و توسعه 
س��ازندگان داخلی و توافق 
بر اساس لیسانس را از جمله 
ویژگی های هم��کاری رنو 
 در ای��ران دانس��ت و گفت: 
محص��والت  درص��د   60
تولی��دی رن��و در ای��ران 
داخلی س��ازی ش��ده است 
و 60 قطع��ه س��از ایرانی با 
رنو هم��کاری می کنند.وی 
ش��رکت رنوپارس را دارای 

نقش مهمی در عملیات بین المللی رنو ذک��ر کرد و افزود: رنو 
بیش از سایر خودروس��ازان در بازار ایران حضور داشته است.

رییس بخش آسیا و اقیانوسیه رنو، مشارکت را از راهبردهای 
مهم این شرکت دانست و گفت: این ش��رکت ۴0 سال سابقه 
فعالیت دارد و با تولید ساالنه هشت میلیون دستگاه، با نیسان، 

چهارمین خودروساز بزرگ جهان است.
وی از مشارکت با شرکتی از روس��یه در سال 2008 و فروش 
یک میلیون و ۷00 هزار دس��تگاه خودرو و مشارکت با دایملر 
بنز در س��ال 2006 خبر داد و گفت: در هفته های اخیر هم با 

میتسوبیشی قرارداد همکاری امضا کردیم.
نورماند از روند روبه رشد بازار کش��ورهایی مانند هند، برزیل 
و ایران س��خن گفت. وی افزود: توان مشارکت استراتژیک در 
ایران را داریم و در ده س��ال گذش��ته تن��در ۹0 را با همکاری 
 ش��رکت های ایران��ی تولی��د کرده ای��م ک��ه در ای��ران موفق 

بوده است.

فوالدسازان آلمانی تا 2 هفته آينده به ايران می آيند

کمپانی های بزرگ دنیا در راه ایران 
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گروه 
اقتصاد

طرح الکترود 
گرافیکی اردکان و 

نیز پروژه سرب و 
روی مهدی آباد از 
جمله طرح هايی 

است که با مشارکت 
از سوی شرکت های 

ايتالیايی- آلمانی 
در ايران اجرايی 

خواهد شد



یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

هفت

گپ وگرافیک 
دومین نشس��ت تخصصی گپ و گرافیک ویژه طراحان گرافیک جوان اصفهان با موضوع طراحی نشانه 
 و نشانه نوشته برگزار خواهد شد.در این نشست که ساعت 17 فردا با حضور استاد مجید عقیلی برگزار

 می شود، وی پیرامون طراحی نشانه ها و کاربرد نوشته ها در گرافیک به سخنرانی می پردازد .
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لحظه هاي کوچك من
گالری مهرگان این هفته میزبان آثار 
نقاشی عاطفه رفیعی با عنوان »لحظه 

هاي کوچک من« است.
ای��ن هنرمن��د با بی��ان ای��ن مطلب 
اف��زود: در ای��ن نمایش��گاه ح��دود 
۲۶ اثر ب��ا س��بک م��درن و تکنیک 
 میک��س مدی��ا عرض��ه ک��رده ام. 
درب��اره  رفیع��ی  عاطف��ه 
آث��ارش  ه��وای  و  ح��ال 
 گف��ت: ای��ن آث��ار ب��ه نوع��ی تجل��ی احس��اس م��ن اس��ت و 
 ذهنیت هایی ک��ه در لحظ��ه داش��تم را در آن ب��ه تصویر کش��یده ام. 
رفیع��ی ادام��ه داد: اکث��ر ای��ن آث��ار پرت��ره هس��تند ک��ه ب��ه صورت 
ذهن��ی تصویر ش��ده ان��د و برخ��ی ازآن ه��ا حال��ت انتزاع��ی دارند و 
 بیش��تر لحظه های ش��خصی من از فریاد، غم و ... را ش��امل می ش��وند. 
او سابقه 1۲ س��ال فعالیت هنري در رشته هاي نقاش��ي نگارگري، گل و 
مرغ، مینیاتور و مجسمه س��ازي و عضویت برنز نقاشان حرفه اي ایران را 
 دارد و تا کنون در چند نمایش��گاه انفرادی و گروهی شرکت کرده است. 

نمایشگاه فعلی وی تا 1۳ آذر ماه در نگارخانه مهرگان اصفهان برپاست. 

روایت »آینده بدوی« در متن 
گالری متن اصفهان پس از مدتی وقفه 
با نمای��ش آث��ار تصویر س��ازی ایلیا 
تهمتنی با عن��وان » آین��ده بدوی« 
جریان نمایش اثر را از سر گرفته است.

در این نمایشگاه ۲۲ کار تصویرسازی 
در اندازه ۵۰ در ۶۰ ارایه ش��ده است. 
ایلیا تهمتنی در رابطه با این نمایشگاه 
گفت: پروژه » آینده بدوی« برای اولین 
بار کار شده و به اصفهان آمده و من قبال 
این آثار را در تهران نمایش نداده ام. این هنرمند با تاکید بر لزوم نمایش 
آثار هنری در شهرستان ها افزود: به نظرم این واقعا تاسف برانگیز است که 
بیش تر اتفاقات مهم همیشه در تهران می افتد و کم تر پیش می آید که 
یک مجموعه هنری در یک گالری خوب در شهری به جز تهران نمایش 
داده شود.و اضافه کرد: قبال بیش تر به شکل تک نمایشگاه کار می کردم 
اما از جایی پروژه ای کار ک��ردن را آغاز کردم. پ��روژه هایی که تا جایی 
پیش می روند که خودش��ان تمام ش��وند... در مورد »آینده بدوی« هم 
همین طور است ممکن است در مدیوم های دیگر هم ادامه پیدا کند و در 
نقطه ای خودش به پایان برسد.نمایشگاه » آینده بدوی« تا 1۸ آذر ماه در 

گالری متن اصفهان برپاست.

سومین همایش ملی شعر آیینی 
س��ومین همایش ملی شعر آیینی در 
اصفهان به همت نهاد نمایندگی مقام 
معظ��م رهب��ری در دانش��گاه های 
اصفهان برگزار می شود.مسوول نهاد 
نمایندگی مق��ام معظ��م رهبری در 
دانش��گاه های اصفهان ب��ا اش��اره به 
برنامه های سومین همایش کشوری 
ش��عر آیین��ی 7۲ اش��ک در اصفهان 
اظهارداش��ت: فراخ��وان و تبلیغ��ات 
همایش در ۳1 استان و ۸۰ شهر کش��ور انجام شده و استقبال خوبی از 
آن به عمل آم��ده است. حجت االس��الم علی تقوی اف��زود: تاکنون 
نزدیک به 1۰۰۰ اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شده و قرار است 
در روزهای آینده داوران در ۲ بخش استانی و کشوری به انتخاب آثار 
بپردازند.وی بیان کرد: از بین آثار ارس��ال شده به دبیرخانه همایش، 
7۲ اثر به عن��وان برترین اثره��ای همایش انتخاب می ش��وند. این 
همایش 1۶و 17 آذر و در ۲ روز متوالی، در دانش��گاه اصفهان برگزار 

می شود. 

 گفتارهای شیرین موالنا
 در بازار کتاب 

کتاب »گزیده فیه مافیه« موالنا جالل الدین بلخی با تلخیص، مقدمه و شرح 
حسین محی الدین الهی قمشه ای، توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر 
شد.کتاب فیه ما فیه که تنها اثر منثور موالناست و یکی از مهم ترین و درعین 
حال دلپذیر ترین متون نثر عرفان فارس��ی محسوب می ش��ود، نمود دیگری 
است از   همان معانی و مفاهیم بلندی که در مثنوی و دیوان شمس بیان شده 
است.این کتاب مجموعه مقاالت و توضیحات موالناست که به تدریج به دست 
بهاء الدین و دیگر شاگردان و مریدان موالنا تحریر ش��ده است.گزیدۀ فیه ما 
فیه ش��امل 11۴ قطعه از متن کامل این کتاب است که حدود یک سوم متن 

اصلی فیه مافیه می باش��د و 
استاد الهی قمشه ای در باب 
 هرقطعه توضیحات مبسوط و

 راه گشایی داده است.
انتش��ارات علمی و فرهنگی 
این کت��اب را در ۳۰۶ صفحه 
در 1۰۰۰ نس��خه و با قیمت 
و چ��اپ  توم��ان   ۴۵۰۰ 

 به عالقه مندان کتاب عرضه 
کرده است.

موسیقی ریش سفید ندارد
گروه فرهنگ وهن�ر زاینده رود - متاس��فانه فضای 
موس��یقی آلوده ش��ده اس��ت و جوان های ای��ن عرصه 
اس��تثمار ش��ده اند. آن ها یا اجازه همکاری با کس��ی را 
ندارند و یا مجبورند بدون هیچ چ��ون و چرا فقط و فقط 
با یک عده خ��اص همکاری کنن��د و ای��ن یعنی همان 
 مافیایی که ب��ه وجود آن معتقدی��م و دیگران نادیده اش

 می انگارند.متاس��فانه همیش��ه اینگون��ه ب��وده ک��ه 
خواننده ه��ای بس��یاری در زمین��ه موس��یقی فعالیت 
می کردن��د و کار برای هم��ه بود و هر ک��س کار خودش 
را می کرد.این ط��ور نبود ک��ه به دلیل منافع ش��خصی 
دیگ��ران را از دور خارج کنن��د. هر ک��س گروهی برای 
خود داش��ت و کار خود را همراه با آن انج��ام می داد در 
حالی افراد به دنبال طی کردن مس��یر کوتاه هستند که 
 هیچ چیز از موس��یقی نمی دانند و درک درس��تی از آن 

ندارند.
این عده از موسیقیدان ها فقط به ردیف کردن چند ترانه 
دم دستی کنار هم و گذاش��تن یک ملودی دم دستی تر 

بر روی آن کفایت می کنند.
این روزه��ا خیلی باب ش��ده اس��ت خوانن��ده ای که از 
موسیقی سر در نمی آورد برای یک اجرا شبی فالن مبلغ 
را دس��تمزد می گیرد ولی ب��رای نوازنده ای که س��الیان 
سال زحمت کش��یده تا بتواند به نواختن یک ساز مسلط 
 شود، شبی یک میلیون! اگر خواننده سر اجرا حاضر نشود 
به هر قیمتی او را راضی می کنند اما حاضر نیس��تند به 
نوازنده حتی یک ریال اضافه بپردازند و حتی ممکن است 
دس��تمزد او را نیز نپردازند و حق او را بخورند. نوازنده از 
حداقل امکانات ک��ه وجود یک سندیکاس��ت برخوردار 

نیست.
متاسفانه ما در موسیقی کسانی همچون بیضایی نداریم 
که دلسوز باشند. اگر چنین مشکالتی برای سینماگران 
پیش بیاید با پا در میان��ی یکدیگر آن را حل می کنند اما 
در موسیقی کسی به چنین جایگاهی نرسیده که به قولی 

ریش گرو بگذارد .
چرا بای��د فالن خواننده ب��ه دلیل ارتباط ه��ای مافیایی 
که با دوس��تانش دارد، ماه های مح��رم و صفر و رمضان 
و ... را ک��ه عمال موس��یقی در ای��ران تعطیل اس��ت به 
کش��ورهای اروپایی بروند و ضمن اج��رای برنامه جیب 
خود را میلیاردی پر کنند و کس��انی ک��ه خواننده های 
 جدی و حرفه ای هستند دغدغه های ریز و درشت داشته

 باشند؟ این نکاتی اس��ت که باید متولیان و برنامه ریزان 
عرصه موسیقی به آن بیندیشند.

گناهکاران با خوش س��لیقگی و به شکل 
امیدوارکننده ای با جمله ای از نیچه شروع 
می ش��ود. جمله ای ب��ا ای��ن مضمون که 
»زمانی که با هیوالها مبارزه می کن��ی، مواظب باش یکی از آن ها 
نشوی«. با این وجود باز هم به نظر می رسد همه چیز برای تماشای 

یک فیلم پلیسی متعارف ایرانی آماده است.
گناهکاران داس��تان »تدین« پلیس با س��ابقه و مس��نی اس��ت 
 که  ت��ا ح��دودی تند خ��و و کله ش��ق اس��ت. وی ب��ه تازگی در 
پیگیری های خود مرتکب تخلف شده است؛ لذا رؤسای وی در اداره، 
در پرونده قتل دختری  به نام »آسمان« یک پلیس جوان و حرفه ای 

را به عنوان مراقب و همکار با او همراه می کنند.
 پلیس جوان در گذش��ته به دخت��ر مقتول عالقه من��د بوده ولی 
 نتوانسته است به خاطر مخالفت پدر  آسمان  که یکی از کارآگاهان

 با س��ابقه و صدی��ق اداره بوده اس��ت و حکم اس��تادی نس��بت 
 ب��ه او داش��ته ب��ا وی ازدواج کن��د، ام��ا ای��ن نکت��ه از تدی��ن 

مخفی می ماند.
مظنونین به قتل آس��مان یکی یک��ی از پای در می آین��د اما در 
پایان با یک چرخش ناگهانی متوجه می ش��ویم ک��ه قاتل همان 
عاش��ق دلخس��ته و پلیس جوان اس��ت که پس از کشتن آسمان 
مجبور به کشتن مظنونین بعدی می شود تا رد پای خو د را  پاک 
کند.سرانجام عاش��ق ناس��ازگار  ترتیبی می دهد که پدر دختر � 

 یعنی اس��تاد پلیس جوان � به قتل متهم ش��ود و خود او را به قتل
 می رس��اند و با صحنه س��ازی نه تنها از اتهام مبرا ک��ه به عنوان 
قهرمان در اداره پلیس ب��ه ترفیع درجه می رس��د و تدین پلیس 
 س��الخورده با یک عمر خدم��ت  به بی لیاقت��ی و تخلف  محکوم

 می شود.
 »فرام��رز قریبی��ان« در دوران بی��ش از چه��ل س��ال بازیگری،

 چه��ره ای در خ��ور از خ��ود ب��ه نمای��ش گذاش��ته اس��ت. 
نقش آفرینی های زیبای او در »سناتور«، »ترن«، »مرگ پلنگ«، 
»س��ایه های بلند باد«، »م��ی خواهم زنده بمان��م« و حتی پیش 
تر از  این ه��ا  در »گوزن ها« در خاطره ها ماندگار ش��ده اس��ت. 
 این دوران طوالنی، س��ه س��یمرغ بلوری��ن برای وی ب��ه ارمغان 

آورده است.
اما وی چند بار هم دس��ت ب��ه کارگردانی زده اس��ت؛ »جدال در 
تاسوکی« )1۳۶۵(  و »قانون« )1۳7۴( برای وی موفقیتی به شمار 
نمی آید ام��ا اقتباس  وی از داس��تان داش آکل »صادق هدایت« 
با فیلم نامه »مس��عود جعفری جوزانی« در  فیلم »چشمهایش« 

)1۳7۸( اثری قابل قبول از نگاه تماشاگران بود.
تازه تری��ن فیلم فرام��رز قریبیان در مق��ام کارگردان، اثر بس��یار 
غافلگیرکنن��ده ای از آب درآم��ده اس��ت. فیلمی که بس��یاری از 
کلیش��ه های فیلم های ایران��ی متعلق به گونه مهجور پلیس��ی را 
تغییر می دهد. انتظ��ار می رفت با اثری روبه رو باش��یم که نه تنها 

کلیش��ه های همیش��گی فیلم های پلیس��ی را رعای��ت می کند، 
که قواعد خودس��اخته ناش��ی از ممیزی های مختلف س��ینمای 
ایران را هم در خود داشته باش��د. اما قریبیان پدر و پسر در مسیر 
متفاوت��ی گام برمی دارن��د. این، فیلمی اس��ت ک��ه در آن خیلی 
از ابعاد شناخته ش��ده و پذیرفته ش��ده پیرنگ معم��ول این گونه 
 داس��تان ها )الاقل در س��ینمای ایران( تغییر ش��کل داده است.

پرده اول این فیلم که به معرفی ش��خصیت ها اختص��اص دارد، با 
هوشمندی به شکلی دو پهلو پیش می رود. 

قریبی��ان در عین حال ک��ه موفق می ش��ود ابع��اد مختلف همه 
ش��خصیت های اصلی فیلمش را در همان بیست دقیقه اول برای 
تماشاگر روشن کند، ماجرا را به گونه ای پیش می برد که هیچ کدام 
از احتماالتی که به ذهن تماشاگر برس��ند، قابل رد کردن نباشد. 
شروع موفقیت »گناهکاران« همین جا است. چون قریبیان فرصت 
رسیدن به پایانی نامتعارف و بسیار غافلگیرکننده را پیدا می کند، 
 بدون این که این پایان بندی به جزیی نچسب و جدا از کلیت فیلم

 تبدیل شود. 
قریبیان در »گناهکاران« از الگوهایی اس��تفاده می کند که برخی 
از آن ها مشخصا در بس��یاری از فیلم ها و سریال های معروف مورد 
استفاده قرار گرفته اند. اما خوش��بختانه حتی این ایده ها و الگوها 
هم در قالبی منسجم قرار می گیرند. ش��اید به همین دلیل باشد 
که هم قریبیان پدر و هم قریبیان پس��ر ابایی از ارجاع دادن مداوم 
به برخی از آثار مرجعش��ان ندارند. نکته قابل تأم��ل در محتوای 
اثر و داس��تان فیلم تکیه بر  این نکته اس��ت که »شرارت بر نیکی 
پیروز می ش��ود!«.  تدین پلیس��ی که از رنج روزگار و برای احقاق 
حق به دنب��ال مجرمین اس��ت در پای��ان در چن��گال قانونی بی 
منطق گرفتار می ش��ود؛ اما پلیس تبهکار جوان، با وجود شرارت 
 و پلیدی، پیروز و با مدال افتخار از معرکه س��ربلند بیرون می آید!

چنین دست مایه ای هم در نوع خود در  سینمای ایران بی سابقه 
اس��ت و هم تصویری تحریف ش��ده از نیروی انتظامی جمهوری 
اس��المی و جامعه ایرانی ارایه می کند. ش��اید س��لیقه مخاطب 
امروز با دیدن آثار س��ینمای جهان، برای دی��دن چنین تصویری 
 از بزهکاری پلیس آماده باش��د ام��ا جامعه ای که پلی��دی بر آن 
به گونه ای سیطره دارد که »آس��مان«ها در آن به جبر مردان به 
بیراهه می روند و در نهایت نیز به دس��ت آنان تنبیه و قصاص می 
شوند، طبعا جامعه ای است که امنیت آن در دست افراد بی کفایت 
 و جنایتکارانی است که در لباس منجی و مجری قانون قرار دارند. 
به هرح��ال، گرچه به نظر نمی رس��د فیل��م عامدانه ب��ر پایه ای 
ایدئولوژیک و نظری فاخر بنا ش��ده باش��د و صرفا بنا بوده اس��ت 
فیلم��ی س��رگرم کنن��ده و هیج��ان آور باش��د، اما خواس��ته یا 
ناخواس��ته نگاه��ی در مخاط��ب ایران��ی ایج��اد م��ی کن��د که 
 نس��بت به امنی��ت و عدال��ت و قان��ون به دی��ده تردی��د بنگرد.

پیام فیلم اگرچه در آغاز آن است که »آدمی در مبارزه با هیوالها 
نباید به خلق و خوی آن ها در بیاید« اما در پایان جامعه ای را به 
مخاطب تقدیم می کند که در این مبارزه به رنگ هیوالها آغشته 

شده است. 

آدمی در مبارزه با هیوالها

» گناهکاران «  قریبیان نقد می شود

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1189 |سه شنبه 12 آذر 1392 | 29 محرم 1434

نشان ملی بر سینه 
صنایع دستی  

 اتوبوس 
کتاب  صالحین 

بنا بر اعالم اداره صنایع دس��تی اس��تان اصفه��ان 1۳۸ اث��ر منطقه مرکزی 
نش��ان ملی کیفیت گرفتند.معاون صنایع دستی استان اصفهان گفت: از این 
تعداد۹۹ اثراز هنرمن��دان اصفهانی، 1۰ اثر از هنرمندان اس��تان چهارمحال 
و بختیاری ، ۹ اثر از اس��تان لرس��تان ،۸ اثر از اس��تان یزد ، س��ه اثراز استان 
قم و۹ اثر ازاس��تان مرکزي اس��ت که دردومین دوره داوري صنایع دس��تی 
منطقه مرکزی کش��ور نش��ان کیفیت گرفتند. ادی��ب افزود: خات��م کاری ، 
مینا ، س��وخت چرم ، منبت ، پارچه قلمکار ، قفل س��ازی ،زری بافی و پاپیه 
 ماشه از جمله آثاری اس��ت که ارزیابی شدند و این نش��ان را دریافت کردند. 
حدود ۳۰۰ اثر به دبیرخانه داوری نش��ان ملی کیفیت و برتری صنایع دستی 
در منطقه مرکزی ارس��ال ش��د که از این تعداد حدود دویس��ت اثر از استان 

اصفهان بود.

اتوب��وس بس��یج،  دس��تاورد های  نمایش��گاه  حاش��یه   در 
 فروش کت��اب صالحین که از کاش��ان به اصفهان رس��یده ب��ا ارایه خدمات 
 فرهنگ��ی ب��ه بازدی��د کنن��دگان، کتاب خوان��ی را نی��ز تروی��ج می دهد. 
مس��وول اتوب��وس فرهنگی صالحی��ن  پیرام��ون اتوبوس کت��اب صالحین 
اظهار داش��ت: اتوبوس کت��اب صالحین مختص به نمایش��گاه ها نیس��ت و 
بر اس��اس تاکی��دات مقام معظم رهب��ری بر ض��رورت کتاب خوان��ی، با این 
 اتوبوس برای ترویج کتاب خوانی به مناطق مختلف اس��تان س��فر می کنیم. 
امین حس��ن زاده تصریح کرد: این اتوبوس یک پاتوق فرهنگی بوده که برای 
ترویج فرهنگ کتاب خوانی ب��ه مناطق محرومی که دسترس��ی به کتابخانه 
 ندارند، سفر می کند و جلسه های کتاب خوانی را در این مناطق برگزار می کند. 

سینامی ایران

گروه هنر 
زاینده رود

فیلم س��ینمایی »گاو« به کارگردانی داریوش مهرجویی بعد از گذش��ت ۴۸ سال 
بازسازی می شود.

به گزارش خبرن��گار مهر، فیلم س��ینمایی»گاو«به کارگردانی داریوش مهرجویی 
برای بازسازی دوباره از فیلمخانه ملی به البراتوار پیشگامان سینمای آریا ارایه شده 

تا برای نمایش دوباره، بازسازی شود.
شنیده ها حاکی از آن اس��ت که این کارگردان قصد دارد فیلمش را بعد از گذشت 

۴۸ سال در کشورهای مختلف اکران کند.
مهرجویی در ماه رمضان سال جاری نیز نمایش فیلم هایی چون »اجاره نشین ها« 
و »هامون« را در سینماهای تهران تجربه کرد که با استقبال مخاطبان همراه شد.

در فیلم س��ینمایی »گاو«بازیگران��ی چون ع��زت اهلل انتظامی، عل��ی نصیریان، 
 جعفر والی، جمش��ید مش��ایخی، فیروز بهجت محمدی و ع��زت اهلل رمضانی فر

حضور داشتند. همچنین هرمز فرهت ساخت موسیقی و زری خلج تدوین »گاو«را  
برعهده داشته اند.

 در غیاب مش حس��ن گاو او به علت نامعلومی می میرد و اهالی روس��تا که تصور
 می کنند بلوری ها در مرگ گاو دس��ت داش��ته اند با موافقت همس��ر مش حسن 
الشه گاو را کنار استخر روستا چال می کنند. کدخدا و مش اسالم به اهالی توصیه 
می کنند مرگ گاو را از مش حسن پنهان و وانمود کنند که گاو گریخته است. پس از 
بازگشت مش حسن به روستا او باور نمی کند که گاوش گریخته باشد. بر اثر فقدان 
گاو، حال روحی مش حسن دگرگون می شود و او خود را گاو می پندارد. مش اسالم 
و کدخدا تصمیم می گیرند مش حسن را برای معالجه به شهر ببرند اما در راه بین 
 راه روستا و شهر مش حسن از دست آن ها می گریزد و در دره ای سقوط می کند

 و می میرد.

اکران در خارج از ایران/ نسخه قدیمی »گاو« پس از 48 سال بازسازی می  شود

گروه فرهنگ وهن�ر زاین�ده رود - محمدرحیم اخوت 
با اش��اره به این که بس��یاری از آث��ار ادبی امروز م��ا قابلیت 
دوباره خوانی ندارند،  می گوید: این ها ادبیات نیس��تند، متن 
روزهستند ، درحالی که ادبیات روزنامه نیست و باید ماندگار 

باشد.
این نویسنده در زادروز ۶۸ س��الگی اش  گفت: من در جوانی 
کتاب های��ی ب��رای ک��ودکان و نوجوانان نوش��ته ب��ودم. در 

فاصله س��ال های ۵۰ تا ۵۴ ش��ش – هفت کت��اب در زمینه 
ادبیات کودک و نوجوان از من منتش��ر ش��د ، اما از انتشار آن 
 کتاب ها پشیمان ش��دم. امروز تمایل ندارم نام آن کتاب ها را 

به خاطر بیاورم ، چون آن ها را قبول ندارم.
او در ادامه اظهار داش��ت: در آن دوره ما ادبیات را وس��یله ای 
برای مبارزه سیاسی می دیدیم ، اما در اواسط دهه ۵۰ ذهنیت 
من عوض ش��د و دیدم برای من ادبیات بیش تر هدف است و 
نمی تواند وسیله باشد. پشیمان ش��دنم از انتشار آن کتاب ها 
باعث وس��واس و ترس از تکرار اشتباه ش��د؛  به همین دلیل 
زمان نوش��تن کتاب »تعلیق« با انتش��ار آن 1۰ - 11 س��ال 

فاصله داشت.
اخوت همچنین درباره تأثیر جایزه ه��ای ادبی بر کارهایش، 
اظهار داش��ت: گرفتن جای��زه معتبر برای هر نویس��نده ای 
افتخار اس��ت. ضمن این که باعث دیده شدن و خوانده شدن 
کتاب هم می شود؛ به همین دلیل مسلما آدم با گرفتن جایزه 
دل گرم می شود،  اما در مورد من هرچند از ابتدا هم خودم در 
جایزه ای شرکت نکردم و زمانی که کتاب هایم منتشر می شد، 
کمیته های جوایز، خود ب��ه آثارم عنای��ت می کردند، بعد از 

مدتی دیگر تمایلی برای گرفتن جایزه نداشتم.

 گروه فرهن�گ وهنر زاین�ده رود - پنجمین جش��نواره
 بی��ن الملل��ی قص��ه گوی��ی رض��وی ب��رای دومی��ن س��ال 
متوال��ی توس��ط کان��ون پ��رورش فک��ری ک��ودکان اصفهان 
برگ��زار خواه��د ش��د.این جش��نواره مانند س��ال گذش��ته در 
 ش��هریور م��اه و همزمان ب��ا ده��ه کرامت برگ��زار می ش��ود. 
ش��ورای معاونان کانون در جلسه ی گذش��ته خود عالوه بر این، 
تغییر برخی از میزبانان، حذف و افزودن بعضی از عنوان ها و ادغام 

 تعدادی از این جش��نواره ها را در یکدیگر، مورد تصویب قرار داد. 
این تغییرات به پیشنهاد معاونت فرهنگی کانون در سال 1۳۹۳ و 
در چهارچوب برنامه های کارگروه کودک و نوجوان دوازدهمین 
 جش��نواره بین المللی امام رضا)علیه الس��الم( صورت می گیرد. 
در ای��ن می��ان در بخ��ش جش��نواره های ملی،تحقی��ق 
و پژوه��ش در ته��ران، »عکاس��ی رضوی)عکاس��ی نماده��ا و 
نش��انه ها و جاده  والیت(« در خوزس��تان، »نمایش عروس��کی، 
نمایش نامه خوان��ی و نمایش نامه نویس��ی« در خراس��ان 
رض��وی، »نقاش��ی رضوی)ی��ک تصوی��ر از یک حدی��ث(« در 
 کردس��تان و »ش��عر رض��وی« در کرم��ان برگزار خواهد ش��د. 
میزبانی جشنواره های ملی »داس��تان کوتاه و خاطرات رضوی« 
ب��ر عه��ده اس��تان اردبی��ل و نش��ریه نگاری رضوی)کاغذی و 
الکترونیکی( نیز بر عهده اس��تان ایالم گذاشته ش��ده است. در 
این بخش در س��ال گذش��ته اس��تان کرمانش��اه و قم به ترتیب 
عه��ده دار برگزاری جش��نواره های داس��تان کوت��اه و خاطرات 
رضوی بودند، آذربایجان شرقی جش��نواره نشریه نگاری را برگزار 
می کرد، خراس��ان رضوی و همدان میزبانی جش��نواره های 
 »پرده خوان��ی« و »نمایش نامه خوان��ی« را ب��ر عه��ده 

داشتند. 

یك نویسنده:

آثار ادبی امروز ما، قابلیت دوباره خوانی ندارند
کانون پرورش فکری کودکان برگزار می کند

پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ارتباط مستقیم وزیر ورزش و جوانان 
با رسانه  ها

محمود گودرزی، وزیر وزارت ورزش و جوانان ،پس��ت الکترونیکی 
مستقیم خود را برای ارتباط با رسانه ها اعالم کرد.

 به نق��ل از س��ایت ورزش و جوانان، مازی��ار ناظم��ی، رییس مرکز
اطالع رس��انی و رواب��ط عموم��ی وزارت ورزش و جوان��ان با بیان 
این مطل��ب اف��زود: نش��انی ایمی��ل کاری وزی��ر ورزش وجوانان 
m.goudarzi@msy.gov.ir   اس��ت ک��ه هرروز توس��ط این 
 مرکز رصد ش��ده و طرح ها ، انتقادها و پیشنهادهای اصحاب رسانه،

 صاحب نظران، دانشگاهیان و عموم عالقه مندان ورزش برای بررسی 
و پاسخگویی در اختیار  وزیر ورزش و جوانان قرار می گیرد.

یادآور می ش��ود دکتر گودرزی در اولین نشس��ت خبری خود بعد 
از معرفی به مجلس ش��ورای اس��المی برای وزارت ورزش و جوانان 
به خبرن��گاران وع��ده داده بود که بع��د از رای اعتم��اد نمایندگان 
 مردم در مجلس ، ارتباط مس��تقیم کاری خود را با اصحاب رس��انه

 حفظ خواهد کرد.

زمان نامشخص بازگشت نویدکیا 
محرم نویدکی��ا، کاپیتان تیم س��پاهان که در روزهای گذش��ته در 
تمرینات سپاهان ش��رکت کرده، هنوز برای بازگش��ت به تمرینات 

گروهی آماده نیست.
 مح��رم نویدکی��ا ک��ه در هفته ه��ای گذش��ته ب��ا مصدومی��ت 
دست و پنجه نرم می کند این روزها نرم دوی خود را آغاز کرده و در 

تمرینات سپاهان حضور دارد.
این بازیکن در دیدار س��پاهان مقابل فوالد خوزس��تان نیز همراه با 
تیم اصفهانی به اهواز رفت تا باعث انگیزه تیم سپاهان شود اما زمان 

بازگشت او به میادین هنوز مشخص نیست.
سرپرست تیم سپاهان درمورد بازگشت محرم نویدکیا به تمرینات 
س��پاهان گفت: محرم در حال حاضر تمرینات دویدن خود را انجام 
می دهد اما هنوز مشخص نیس��ت که چه زمانی به تمرینات گروهی 

سپاهان اضافه می شود.
محمد فرامرزی در پاس��خ به س��والی پیرامون حضور یا عدم حضور 
محرم در آلمان برای ادامه درمان افزود: این مساله نیز هنوز مشخص 
نیست و بازگشت نویدکیا به آلمان بستگی به خودش دارد و خود او 

در این زمینه تصمیم می گیرد.

 ذوب آهن ۲ بازیکن خود را 
مقابل پرسپولیس ندارد

تی��م فوتبال ذوب آه��ن اصفهان در دی��دار روز جمعه خ��ود مقابل 
پرسپولیس تهران، ۲ بازیکن را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.

ذوب آهن در شرایطی جمعه  به مصاف پرسپولیس تهران می رود که 
دو بازیکن کلیدی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.ذوبی ها 
در دیدار با پرسپولیس تهران، سینا عشوری و مرتضی تبریزی را به 
دلیل محرومیت در اختیار نداشته و نمی توانند از این دو بازیکن در 
ترکیب خود اس��تفاده کنند.این دو بازیکن در دیدار هفته گذش��ته 
ذوب آهن مقابل فوالد خوزستان از داور بازی کارت زرد گرفته و سه 
اخطاره شدند.ذوب آهن همچنین اسماعیل فرهادی و روح اهلل عرب 
را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و نمی تواند از این بازیکنان در 

ترکیب اصلی خود استفاده کند.

ذوب آهن اصفهان مقابل عقاب تهران 
به برتری رسید

تیم والیبال ذوب آهن اصفهان با شکس��ت عقاب تهران موفق ش��د 
جایگاه خود را در جدول ارتقا دهد.تیم ذوب آهن اصفهان که در دو 
هفته گذشته موفق به کسب امتیاز نشده بود، این هفته در یک بازی 

خانگی موفق به کسب 3 امتیاز شیرین این بازی شد.
ذوبی های اصفه��ان در یک ب��ازی خانگی موفق ش��دند با یک برد 
مقتدرانه و با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود را شکس��ت دهند. با این 
نتیجه و با کسب 3 امتیاز این بازی، ذوب آهن اصفهان 9 امتیازی شده 
و در مکان چهارم جدول گروه اول این رقابت ها قرار گرفت و عقاب 

تهران در جایگاه 8 باقی ماند.

 تاثیرگذارترین تماشاگران
 فوتبال اروپا در سال ۲013

مردم جهان در س��ال ۲013 دیدارهای جذابی را در قاره سبز نظاره 
کردند و در این میان طرفداران و تماشاگران نقشی مهم در پیروزی و 
موفقیت برخی تیم ها ایفا کردند.که به ترتیب اختصاص به طرفداران 
تیم های بوروس��یا دورتموند آلمان، پائوک سالونیکی یونان، دینامو 
درسدن آلمان، گاالتاسرای ترکیه و اینتراخت فرانکفورت آلمان دارد.

بدون ش��ک تش��ویق دورتموندی ها در مرحله یک چه��ارم نهایی 
 لیگ قهرمانان فصل گذش��ته مقابل ماالگا که باعث شد این تیم در 
وقت های تلف شده بازی  تیم اسپانیایی را حذف کند، تاثیرگذارترین 

حمایت طرفداران از این تیم بود.

 معلوالن قلب خود را جای 
عضو نداشته شان گذاشته اند

داریوش ارجمند/ هنرمند سینما و تلویزیون 

آنان برای دس��تیابی ب��ه هرگونه توفیق��ی به ایمان خود متوس��ل 
شده اند.س��خن گفتن در مورد مس��اله ای که هفته  آن را س��پری 
می کنیم، کار ساده ای نیس��ت. ورزش به جس��م می پردازد و وقتی 
 انسانی از جسمیت محروم می شود، تمام توان وی به قلبش منتقل 
می ش��ود.چیزی که بیش از جسمیت به ورزش��کار کمک می کند، 
ایم��ان و ت��وکل اوس��ت. در 
بی��ن ورزش��کارانی ک��ه در 
پاراالمپیک ب��رای ما حضور 
بس��یاری  کردن��د،  پی��دا 
بودند ک��ه جای قلبش��ان را 
 با عضو نداش��ته خود عوض 
کردند.کشور ما کشور ایمان و 

اعتقاد است.

نبرد لیگ برترکشتی بر روی 
تشک های کثیف و کم نور

در حالی ک��ه رقابت های لیگ برتر کش��تی آزاد ویترین 
کش��تی ایران به حس��اب می آی��د، کثیف��ی و قدیمی 
 بودن س��الن بدجوری توی ذوق می زن��د وقتی میزبانی

 در سالن های پیر در حد لیگ برتر نیست.با ورود به سالن 
اولین نکته ای که جلب توجه می کند سیاه و کثیف بودن 
تشک هایی است که قرار است کشتی گیران با بدن های 
عرق ک��رده روی آن ها به مصاف هم بروند. تش��ک های 
س��الن بیش از آن که زرد به نظر بیایند به خاطر سیاهی 
ناش��ی از آلودگی، مشکی دیده می ش��وند! این در حالی 
اس��ت که رقابت های لیگ برتر پخش زن��ده تلویزیونی 
می شود و ش��اید بینندگان با دیدن تش��ک های کثیف 
به این فکر بیفتند که آیا س��الن دیگ��ری برای برگزاری 
مسابقه نیست؟ یا آیا نمی توان تشک ها را تمیز و یا رویه 
آن ها را تعویض کرد؟ آلودگی تش��ک ها عالوه بر این که 
وجهه خوبی برای مس��ابقات ندارد ممکن اس��ت باعث 
ایجاد مش��کالتی برای کشتی گیران هم ش��ود.از طرف 
 دیگر سالن نور کافی هم ندارد. در مسابقه استیل آذین با 
هیات کشتی رس��تم کال که پخش زنده نبود این مساله 
کامال به چشم می آمد و با 4 تا المپی که روشن بود، سایه 
کشتی گیران روی تش��ک خودنمایی می کرد تا میزبانی 
 تهران را بس��یار ضعیف تر از شهرس��تان ه��ا جلوه دهد.

درب��اره صندلی ه��ای کثی��ف جای��گاه تماش��اگران، 
رختکن های ن��ه چن��دان مناس��ب، امکان��ات ضعیف 
گرمایشی و سایر نواقص س��الن پیر هم حرفی زده نشود 
بهتر اس��ت.رییس هیات کش��تی ته��ران در این زمینه 
می گوید: از میزبانی تهران در بعد فنی راضی هس��تیم، 
اما از نظر امکانات خیر. کثیف به نظر رسیدن تشک ها را 
قبول دارم اما ذات این تشک ها تمیز است! چون هر روز 
شسته می شوند اما مسووالن نظافت، هر کاری می کنند 
رنگ آن کثیف به نظر می رسد!نقی کالنتری می افزاید: 
سیاه شدن تش��ک به خاطر تبلیغاتی است که روی آن 
چس��بانده می ش��ود. طبق اساس��نامه درآمد اسپانسر 
متعلق به فدراسیون است و ما از آن بهره مند نمی شویم 
تا دست کم بتوانیم از محل درآمد آن رویه تشک بخریم. 
هزینه خرید رویه تش��ک ۲5 میلیون تومان است که به 
نسبت بودجه هیات کشتی، سنگین است. اگر فدراسیون 
و یا باشگاه در این زمینه بتوانند به ما کمکی کنند ما هم 
تالش می کنیم آبروداری کنیم، ولی فعال با مواد شوینده 
مختلف تشک ها را تمیز می کنیم تا آلوده به چشم نیایند.

زاویه

6
ایران میزبان رقابت های هندبال جوانان آسیا 

 نماین��ده کنفدراس��یون هندبال آس��یا گفت: میزبان��ی رقابت ه��ای هندب��ال جوانان آس��یا با نظر
 شیخ احمد الفهد رییس شورای المپیک و کنفدراسیون آسیا به ایران داده شد.داود توکلی  اظهارداشت:  

با تالش فدراسیون ایران و نظر مساعد کنفدراسیون، این میزبانی به ایران و تبریز داده شد.

یک ق��رارداد پرحرف و حدیث قدیمی س��بب ش��ده تیم ملی 
فوتبال، بخت حضور با برند لباسی مناسب در جام جهانی را از 
دست بدهد و حال ، سوال این است که به جز ایران کدام تیم در 

جهان آل اشپورت می پوشد؟
ماجرای پرحرف و حدیث قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت 
آل اش��پورت همچن��ان ادامه دارد. س��فر چن��دی پیش علی 
کفاشیان به آلمان برای عقد قرارداد با شرکت آل اشپورت دور 
تازه ای از انتقادات به محصوالت این ش��رکت را در پی داش��ت 
 و کار تا آن جا پیش رفت که س��رمربی تیم زیر ۲۲ سال ایران 
اعالم کرد تیم اش به دنبال اس��تفاده از البسه یکی از برندهای 
مطرح دنیاست تا اعتبار شرکتی که قرار است البسه تیم ایران 

در جام جهانی را تامین کند، زیر سوال برود. 
نخستین ایراد به کفاش��یان این بود که برای بازدید از کیفیت 
البسه شرکت آل اش��پورت، نیازی به س��فر رییس فدراسیون 
فوتبال به آلمان نبود و بهتر بود مس��ووالن ش��رکت برای ارایه 
توضیحات به ته��ران می آمدند، حتی منتق��دان معتقد بودند 
کفاش��یان خودش را در قامت  مدیر بازاریابی قرار داده اس��ت. 
عباس ترابیان که همین س��مت را در فدراس��یون دارد با این 
انتقادها موافق نیست و می گوید: »این روند قابل قبولی است و 
زمانی هم که پوما اسپانسر تیم ملی در جام جهانی بود ۲-3 سفر 
به دفتر این کمپانی انجام ش��د. حضور روسای فدراسیون های 

فوتبال برای دیدن روند تولید محصوالت و کیفیت آن از نزدیک 
موضوع عجیبی نیست. ضمن آن که این دیدار در دفتر مرکزی 
شرکت در آلمان صورت گرفت در حالی که پیش از این ارتباط 
ما تنها با دفتر دبی بود و این خود اتفاق قابل توجهی اس��ت.«با 
این حال پافشاری بر اس��تفاده از این برند در نوع خود عجیب 
اس��ت، کارلوس کی روش و علیرضا منصوریان، سرمربیان تیم 
ملی بزرگساالن و زیر ۲۲ سال ایران از کیفیت این البسه ناراضی 
هستند و باشگاه های ایرانی هم دل خوشی از این شرکت ندارند، 

پس دلیل این همه اصرار چیست؟ 
با این وجود باز سوال این اس��ت که به جز تیم ملی ایران کدام 
یک از کشورها برای تیم ملی خود از برند آل اشپورت استفاده 
می کنند؟ پاس��خ؛ تیم ملی تونس در رده سنی امید و در ادامه 
تیم بزرگساالن، فوتبال ساحلی و فوتسال ایران است. از میان 
کش��ورهای راه یافته به جام جهانی بیش تر آن ها اس��تفاده از 
برندهایی چون آدیداس، نایک و پوما را ترجیح داده اند، با این 
شرایط شأن تیم ایران در جام جهانی با این برند حفظ می شود؟

پاسخ ترابیان  در این زمینه هم قابل تامل است؛ مدیر بازاریابی 
فدراس��یون فوتبال می گوید: »ما برای پُز دادن به جام جهانی 
نمی رویم. مدتی هم گفته ش��د که این برند م��ورد قبول فیفا 
نیس��ت اما اس��تعالم ما از فیفا با این پاس��خ روبرو شد که می 
 توانید از هر برندی که کیفیت الزم و مناس��ب را داش��ته باشد 

در ج��ام جهانی اس��تفاده کنید و هی��چ محدودیت��ی در این 
باره وجود ندارد. این برند هم تاکنون تمامی خواس��ته های ما 
را برآورده کرده اس��ت.«در این مدت مس��ووالن فدراس��یون 
بیش از آن ک��ه واقعیت ماجرا که همان قرارداد عجیب بس��ته 
شده با این برند اس��ت را تش��ریح کنند از مبانی اخالقی برای 
همکاری با آل اش��پورت صحبت کردند، ترابیان هم می گوید: 
»این برند زمانی س��راغ ایران آمد که هیچ کدام از کمپانی های 

دیگ��ر حاض��ر ب��ه حمایت 
 از فوتب��ال ای��ران نبودن��د.

 ب��ه هر ح��ال در ای��ن گونه 
مس��ایل هم بای��د فیرپلی را 
رعایت کرد و ای��ن که ما زیر 
قرارداد خود با این ش��رکت 
بزنیم اخالقی و حتی اسالمی 
نیست.«باید از اخالق مداران 
فدراسیون فوتبال سوال کرد 
مفاد قرارداد چگونه است که 
اهالی ساختمان سئول فسخ 
نکردن آن را به اس��تفاده از 
برندهای معتبری که س��ایر 
کش��ورهای حاض��ر در جام 
جهان��ی از آن برخوردارن��د، 
ترجیح داده ان��د؟ آیا دلیلش 

هزینه ای نیس��ت که باید برای فس��خ قرارداد پرداخت شود و 
ش��اید باز هم بحث قراردادی از جنس ترکمانچای اس��ت؟ در 
این یک مورد نمی توان از ترابیان انتظار پاس��خ داشت چراکه 
خودش هم می گوید این قرارداد را امضا نکرده و تنها چیزی که 
مشخص است تا سال ۲015 تیم ملی فوتبال ایران راه گریزی 

از آل اشپورت ندارد.
اسامی برند لباس کشورهایی که به جام جهانی ۲014 برزیل راه 
یافتند، بدین شرح است و شاگردان کی روش تنها تیمی هستند 

که برند لباس تیم شان با سایرین متفاوت است:
آدیداس: اس��پانیا، آرژانتین، آلمان، روسیه، مکزیک، کلمبیا و 
ژاپن. پوما: س��وئیس، ایتالیا، اروگوئه، کامرون، الجزایر، ساحل 
عاج، غنا، اروگوئه و ش��یلی.نایکی: انگلس��تان، هلند، پرتغال، 
کروواسی، فرانسه، یونان، برزیل، کره جنوبی، نیجریه، استرالیا 
و آمریکا.بلژیک با کمپانی بلژیکی بوردا اسپورت و کاستاریکا، 
هندوراس و اکوادور به ترتیب با برنده��ای لوتو، جوما )تامین 

کننده البسه تیم های والنسیا، فیورنتینا و استاندارلیژ( 

پاس کاری فدراسیون درموضوع برند

کدام تیم  در جهان به جز ایران »آل اشپورت« می پوشد؟ 
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کسب مقام دوم 
تکواندو کاران    

افشین به کیفیت مورد نظر کادر فنی نرسیده است

جالوویچ هنوز بازیکن سپاهان است
نشاط همگانی

همایش پیاده روی بانوان در چادگان

تمجید روزنامه هلندی 
از علیرضا جهانبخش

دبیر هیات تکواندوی شهرستان شهرضا گفت: در مسابقات قهرمانی تکواندو 
که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در اصفهان برگزار شد، هیات تکواندوی 

شهرضا به مقام دوم رسید.
محمد اخوان اظهار داشت:در این دوره از مسابقات که در محل خانه تکواندوی 
اصفهان برگزار شد، باشگاه پارس به نمایندگی از هیات تکواندوی شهرستان 
شهرضا شرکت کرد.دبیر هیات تکواندوی شهرس��تان شهرضا افزود: باشگاه 
پارس شهرضا با کسب 3 مدال طال، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز و کسب 58 امتیاز 

تیمی مقام دوم استان را به خود اختصاص داد.
وی خاطرنش��ان کرد: در این دوره از مس��ابقات علیرضا محمودی، علی اکبر 

افشاری و رضا نره ای به مدال طال دست یافتند.
اخوان بیان کرد: یاسین رستمی و محمد مهدی کریمی، مدال نقره و علی توکلی 

و مهدی انصاری پور مدال برنز را از آن خود کردند.

 سرپرس��ت تی��م فوتب��ال س��پاهان اصفه��ان گف��ت: آرش 
افش��ین اگرچه در ب��ازی گذش��ته س��پاهان بهت��ر از قبل 
 ظاهر ش��ده ام��ا هنوز ب��ه کیفی��ت م��ورد نظ��ر کادر فنی 

نرسیده است.
محمد فرامرزی با بیان این که امتیاز کس��ب ش��ده در بازی 
با فوالد خوزس��تان ارزش��مند بود، تصریح ک��رد: بازیکنان 
ما در دی��دار ب��ا ف��والد خوزس��تان امتی��از خوبی کس��ب 
کرده و اگرچ��ه ما برای کس��ب ه��ر 3 امتیاز در ای��ن بازی 
به می��دان رفتیم ام��ا به نظ��رم در خانه حریف، کس��ب این 
 امتیاز برای م��ان مفید ب��ود و به نظرم مس��اوی نتیجه بدی 

به شمار نمی رود.

سرپرست تیم سپاهان با بیان این که بازیکنان ما به استحکام 
و ش��خصیت الزم رس��یده اند، گف��ت: خوش��حالم که آرش 
افش��ین و یعقوب کریمی در این بازی برای تیم ما به میدان 
رفته و توانس��تند عملکرد خوبی از خود ب��ه نمایش بگذارند 
 و باید بگویم یعقوب در این بازی توانس��ت نظ��ر کادر فنی را 

جلب کند.
وی بیان داشت: آرش افشین نس��بت به قبل شرایط بهتری 
دارد اما هنوز توقعات بس��یاری از این بازیکن وجود دارد و او 
باید به ش��رایط آرمانی خود بازگردد و بتواند بهتر از این برای 

ما بازی کند.
فرامرزی با اش��اره ب��ه نحوه ج��ذب بازیکن برای س��پاهان 
در نق��ل و انتقاالت خارجی اظهار داش��ت: م��ا در این زمینه 
هنوز ب��ه بازیکن مد نظ��ر خ��ود نرس��یده ایم و در روزهای 
آین��ده در این زمین��ه تصمیم گی��ری می کنیم ام��ا با توجه 
 به نی��از تیم ب��رای ج��ذب بازیکن، بای��د در ای��ن زمینه هم

 اقدام کنیم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون بحث جدایی رادومیر جالوویچ 
از سپاهان گفت: جدایی جالوویچ از سپاهان هنوز قطعی نشده 
و این بازیکن همچنان زیر نظر کادر فنی س��پاهان به تمرین 
می پردازد اما ممکن است او در آینده لیگ با بازیکنی معاوضه 
ش��ده یا جذب تیم دیگری ش��ود اما در ح��ال حاضر بازیکن 

سپاهان به شمار می رود.

همایش پیاده روی بانوان به مناس��بت روز نیروی دریایی در 
شهرستان چادگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان اصفهان،هاجر رجبی 
کارشناس مسوول امور بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان 
چادگان پیرام��ون برگزاری همای��ش پی��اده روی بانوان به 
 مناس��بت 7 آذر روز نی��روی دریایی گف��ت: نهمین همایش

 پیاده روی امس��ال ویژه بانوان تحت عنوان خانواده و سبک 
زندگ��ی در شهرس��تان چادگان برگ��زار ش��د.رجبی اظهار 
داشت:این مراسم راس ساعت 7:30 صبح از میدان شهدا آغاز 
شد و پس از طی مس��افت 3700 متری در ویالهای مجتمع 
شهرداری چادگان به پایان رسید.وی اضافه کرد:نکته جالب 

حضور بی شمار بانوان بودکه با حجاب کامل اسالمی در این 
همایش حضور پی��دا کردند و خود را به مجتمع ش��هرداری 
رس��اندند تا در پایان همایش و دربرنامه قرعه کش��ی حاضر 
 باشند.مس��وول امور بان��وان اداره ورزش و جوان��ان چادگان

 خاطر نش��ان کرد:هدف از برگزاری این مراس��م نکوداشت 
مقام واالی زن،توسعه ورزش همگانی،ایجاد نشاط و تشویق و 
ترغیب بانوان به ورزش کردن است.مسوول امور بانوان اداره 
ورزش و جوانان بیان داشت:عقل س��الم در بدن سالم است و 
همانطور که افراد برای سالمت جس��م خود تالش می کنند 
باید برای سالمت روح و جان خود نیز تالش کنند تا شادابی و 
طراوت روح را برای خود به ارمغان آورند .وی افزود:در ابتدای 
مراسم برگه های قرعه کشی بین شرکت کنندگان تقسیم و 
در پایان همایش به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان 

هدایایی اهدا شد.
رجبی تصریح کرد:اکثر برنامه های ورزش صبحگاهی که در 
پارک های شهرس��تان صورت می گیرند به طور خودجوش 
هستند و شهرداری چادگان امکاناتی از قبیل تجهیزات و لوازم 
بدنسازی پارکی و فضای باز در پارک ها در اختیار شهروندان 

قرار داده که قابل تحسین است.
جای امیداس��ت که با تروی��ج و تبلیغ ورزش ه��ای همگانی 
تحرک و نشاط را در بین خانواده ها افزایش داده و کسالت و 

بیماری را دور کنیم.

روزنامه RTL هلند پس از درخش��ش علیرضا جهانبخش براب��ر آلکمار او را 
بهترین بازیکن تیم اش در بازی معرفی کرد.

در این دیدار نایمخن که علیرضا جهانبخش را در ترکیب خود دارد، موفق شد 
با نتیجه  سه بر دو آلکمار را با نتیجه  سه بر دو شکست دهد.

علیرضا جهانبخش، مهاجم ایرانی نایمخن در این دیدار مرد اول تیمش بود و 
موفق شد دو بار گلزنی کند و یک پاس گل نیز برای هم تیمی هایش فراهم کند.

رسانه های هلندی پس از درخشش علیرضا جهانبخش برابر آلکمار به تمجید 
از بازی مهاجم جوان ایرانی نایمخن پرداختند.

جهانبخش در طول 90 دقیقه  عملکرد بس��یار خوبی از خود نش��ان داد. او به 
تنهایی برای پیروزی تیمش برابر آلکمار کافی بود. تیم نایمخن موفق ش��د با 
کمک جهانبخش به پیروزی مهمی دست یابد؛ بردی که می تواند آن ها را از 

منطقه خطر جدا کند.

سرمربی اشکان دژاگه اخراج شد
ش��اهد خان،مالک پاکس��تانی فوالم به دلیل نتایج ضعیف 
مارتین یول را از س��مت خود برکنار کرد تا رنه موئلس��تین 
هدایت فوالم را برعهده گیرد.فوالم که اش��کان دژاگه را در 

اختیار دارد این هفته با 3 گل مغلوب وستهام شد .

مسابقه موتور کراس چند جانبه برگزار شد
 مس��ابقه موتور کراس چن��د جانب��ه س��رزمین ایرانیان در

 کالس ه��ای مختلف ب��ا حضور تی��م هایی از اس��تان های 
 مختلف برگزار ش��د.این مس��ابقه ب��ا حضور 8 تی��م برگزار

 شد. 

والیبال غیراخالقی
مسابقات والیبال لیگ برتر قهرمانی باشگاه های ایران، بعد از یک ماه 
آغاز شدو بازی بین دو تیم کاله  آمل و متین ورامین صورت گرفت، که 
هواداران حاضره از کلمات ناشایستی برای حمایت از تیم خود استفاده 

کردند  ناظر مسابقه، بازی را متوقف کرد و به آنان هشدار داد. 

 کارلوس کی روش و 
علیرضا منصوریان، 
سرمربیان تیم ملی 

بزرگساالن و زیر 
۲۲ سال ایران از 

کیفیت این البسه 
ناراضی هستند و 

باشگاه های ایرانی 
هم دل خوشی از 

این شرکت ندارند



بهره برداری از ۹۰ مسکن روستایی 
چهار محال  و بختیاری

مدیرکل کمیت��ه امداد ام��ام خمین��ی چهارمح��ال و بختیاری از 
بهره برداری ۹۰ مسکن روستایی ویژه مددجویان این نهادخبر داد.

 ابوالقاس��م رس��تگار اظهار داش��ت: کمک به مددجویان برای تهیه 
 مس��کن یکی از مه��م تری��ن برنامه ه��ای حمایتی کمیت��ه امداد

 به شمار می رود.
وی از بهره برداری ۹۰ مسکن روستایی در اس��تان خبر داد و گفت: 
برای س��اخت هریک از این واحدها در تمام شهرس��تان های نه گانه 
اس��تان 125 میلیون ریال تس��هیالت با بهره چهار درصد پرداخت 

شده است.
رس��تگار ب��ا بی��ان اینک��ه 1۰۰ واح��د روس��تایی دیگ��ر ه��م 
در ح��ال س��اخت اس��ت ک��ه ب��ه زودی واگ��ذار خواه��د ش��د، 
 اف��زود: ب��ه هری��ک از ای��ن مددجوی��ان همچنی��ن ت��ا س��قف

 15میلیون ریال کمک بالعوض شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: به هر خانواده هم 5۰ میلیون ریال تسهیالت ویژه سپرده گذاری 
اعطا می شود تا بتوانند اقساط تسهیالت مسکن خود را پرداخت کند.

رستگار افزود: تمام تالش ما این اس��ت تا با حمایت از مددجویان و 
تهیه وسایل ضروری زندگی آن ها در کاهش مشکالت و آسیب های 

اجتماعی نقش آفرین باشیم.

  برپا یی نمایشگاه های 
زینت زینب)س( در استان 

 فرمان��ده ح��وزه حض��رت ام البنی��ن)س( ش��هرکرد از برپای��ی
نمایشگاه های زینت زینب)س( با موضوع حجاب و عفاف در راستای 

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در شهرکرد خبر داد.
 اعظم موس��وی با اش��اره به این که این نمایش��گاه در 6 دبیرستان 
دخترانه شهرستان ش��هرکرد برپا می ش��ود، گفت: ترویج عفاف و 
حجاب در مدارس دخترانه و آشنایی با اهداف دشمن در جنگ نرم از  
مهم ترین اهداف برپایی نمایشگاه زینت زینب)س( در مدارس است.

 کسب مقام دوم استان  
در صنایع دستی 

سرپرست معاونت صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از کسب مقام دوم استان 
چهارمحال و بختیاری در دریافت نشان ملی برتری صنایع دستی در 

منطقه مرکزی کشور خبر داد.
مهرداد رییسی اظهار داشت: با کسب تعداد 1۰ نشان ملی مرغوبیت 
در منطقه مرکز- اصفهان، این اس��تان در رتبه دوم پس از اس��تان 
 اصفه��ان قرار گرف��ت. وی خاطرنش��ان کرد: این نش��ان ه��ا برای
  رش��ته های نمد، نگارگری، مع��رق چوب، حجاری س��نگ و چوغا

 به دست آمده است که بیش ترین دریافت مربوط به تولیدات نمدی 
است.

  پیشرفت احداث میدان
»شیر علی خان بختیاری«

ش��هردار فارس��ان گفت: احداث میدان ش��یر علی خ��ان بختیاری 
 در ش��هر فارس��ان ت��ا کن��ون5۰ درص��د پیش��رفت فیزیک��ی

 داشته است.
محمد صادق اس��المی اظهار داش��ت: احداث میدان شیر علی خان 
بختیاری، احداث جاده دسترس��ی مس��کن مهر فارس��ان، احداث 
سالن اجتماعات گلزار شهدای ش��هر ویژه خواهران، آسفالت معابر 
منطق��ه و... از مهم ترین پروژه های ش��هرداری فارس��ان در س��ال 
جاری بوده اس��ت.وی اظهار داش��ت    احداث میدان شیر علی خان 
 بختیاری در شهر فارس��ان تا کنون به 5۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

رسیده است .

اخبار کوتاه
 درمان يك غالده خرس در كلينيك دامپزشكي دانشگاه شهركرد

 یک غ��الده خرس قهوه اي متعلق به س��یرك س��یار ش��اهین بختیاري ک��ه از ناحی��ه  دهان و 
 دندان دچ��ار بیماري بود در کلینیک دامپزش��کي دانش��گاه ش��هرکرد مورد جراح��ي و درمان

 قرار گرفت.
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نقش  گردشگری و 
کشاورزی در توسعه 

 فراخوان دومین 
همایش ملی بحران آب

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: تقویت صنعت گردشگری و کشاورزی 
در توس��عه اس��تان چهارمحال و بختیاری نقش موثری دارد، پس الزم است 
 این دو حوزه را تقویت کنیم.قاس��م س��لیمانی در جلس��ه توس��عه صادرات
  غیر نفتی اظهار داشت: الزم است برای زیر ساخت عرصه های تولیدی در کشور

 برنامه ریزی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: کش��ور وابس��تگی زیادی به صادرات دارد و این خود یکی از 
مشکالت اصلی به شمار می آید.سلیمانی ادامه داد: زیر ساخت های الزم برای 
گسترش تولید در استان را باید مهیا کرد تا بتوان مقداری از وابستگی خود به 
صادرات را نیز کاهش دهیم.برخی از پروژه های این استان نیاز به حمایت های 

مالی و سرمایه در گردش دارند.

حسین صمدی ،رییس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد از برگزاری 
دومین همایش ملی بحران آب در ش��هریورماه س��ال ۹3 در این استان خبر 
داد.وی بحران آب و محیط زیس��ت را یکی از محورهای این همایش برشمرد 
و گفت: تفسیر اقلیم و بحران آب، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران آب، 
 مدیریت حوزه ای و توسعه پایدار منابع آب از مهم ترین محورهای این همایش

به شمار می روند.
صمدی ادامه داد: حفاظت از منابع آب های س��طحی و زیرزمینی، اس��تفاده 
مجدد از آب های س��طحی و زیرزمینی، فرهنگ س��ازی و مصرف بهینه آب 
و انتقال بی��ن حوضه و بح��ران آب نیز از دیگ��ر محورهای ای��ن همایش به 
ش��مار می روند.رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانش��گاه ش��هرکرد پایان 
 اردیبهشت ماه ۹3 را آخرین مهلت ارس��ال مقاالت به دبیرخانه این همایش

 اعالم کرد .

 فرماندار جدید فارسان
 معرفی شد

فرماندار جدید فارس��ان با حضور معاون سیاسی امنیتی 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از مس��ووالن 
این اس��تان معرفی ش��د.یزدان جاللی در مراسم تودیع و 
معارفه فرماندار فارس��ان اظهار داشت: بزرگ ترین نعمت 
خداوند به ما نظام مقدس جمهوری اس��المی است و در 
چنین نظامی مهم ترین رسالت و وظیفه مسووالن خدمت 
به مردم اس��ت.وی نیت الهی و اراده خدم��ت بی منت به 
مردم را ازمهم ترین وظایف مس��ووالن دانس��ت و گفت: 
همه ما مسووالن باید بدون هیچ گونه توقعی به این مردم 
رش��ید و متدین کمک کنیم.جاللی با بیان این که اقتدار 
هر کش��وری، به حمایت آحاد ملت آن کش��ور وابس��ته 
اس��ت، افزود: تا زمانی ک��ه مردم از خدم��ات دولت خود 
راضی و خش��نود باش��ند، همواره در صحنه بوده و دولت 
 خود را پش��تیبانی خواهند کرد و البت��ه همه حکومت  ها 

موظف به جلب رضایت مردم هستند.
 معاون سیاسی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به بیانات امام خمینی در این زمینه، خاطرنش��ان کرد: تا 
ملت در کار نباشد، از دولت چندان کاری بر نمی  آید؛ یعنی 
همه دستگاه  های دولتی به استثنای ملت، کاری ازشان بر 
نمی  آید، از این جهت، همه ما و شما آقایان و آن هایی که 
در اختیار شما هستند، همه باید کوشش کنیم که رضایت 
مردم را در همه امور جلب کنیم.وی تصریح کرد: مسووالن 
باید بدانند که قبول مسوولیت در نظام جمهوری اسالمی 
نوعی جهاد در راه خداست و باید تا می توانند در انجام این 
مسوولیت دقت نظر داشته باشند.جاللی بر ضرورت رفع 
مشکالت شهرستان فارسان تاکید کرد و گفت: مسووالن 
این شهرس��تان باید با هم��کاری با فرمان��دار جدید این 
شهرستان در راستای رفع مشکالت گام بردارند.در پایان 
این نشس��ت از زحمات بهروز مردانی نژاد فرماندار سابق 
این شهرستان تقدیر و فیروز احمدی به عنوان فرماندار 

جدید شهرستان فارسان معرفی شد.

معارفه

 رییس صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهارمح��ال و بختیاري 
حذف واسطه ها را یکی از راهکارهای ثبات قیمت مرغ دانست.
 رحمان کرمی بر کنترل قیمت کاالهاي اساس��ي و عدم فشار

 ب��ر م��ردم تاکی��د ک��رد.وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش دو 
درص��دي قیم��ت م��رغ در اس��تان ح��ذف واس��طه ه��ا 
را یک��ی از راهکاره��ای ثب��ات قیم��ت م��رغ دانس��ت و 
 اف��زود: اکن��ون قیم��ت م��رغ در ب��ازار اس��تان ب��ا قیم��ت 
7 هزار و 3۰۰ تومان عرضه مي ش��ود.به گفته وي، متاسفانه 
 نهادهای دامی به صورت واس��طه و غیر مس��تقیم در اختیار

 مرغ داران قرار می گیرد که موجب تغییر در قیمت ها ش��ده 
است.کرمی با اش��اره به توافق صورت گرفته در قیمت نهایی 
مرغ، تصریح کرد: با توافق صورت گرفته با اتحادیه مرغ داران، 
با توجه به قیمت منطقه این محصول با قیمت مناسب در بازار 

عرضه مي شود.
قیمت م�رغ در چهارمحال و بختی�اری همواره از 

میانگین کشوری پایین تر است
معاون صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهارمح��ال و بختیاری 
نیز با اش��اره به افزایش قیمت م��رغ در اس��تان تصریح کرد: 
 طبق قیم��ت منطق��ه اي مرغ، قیم��ت این محص��ول نیز در 
چهارمحال و بختیاري کاهش یا افزایش مي یابد.علیرضا جیالن 
با بیان این که همواره اختالف قیمت مرغ در استان با اصفهان 

 برقرار اس��ت، افزود: طب��ق معمول مرغ 2۰۰ ت��ا 3۰۰ تومان
 زیر قیمت استان اصفهان در بازار استان عرضه مي شود.وي به 
عدم اختالف قیمت کشتار با قیمت عرضه مرغ در بازار استان 
اصفهان اش��اره و خاطرنش��ان کرد: در چهارمحال و بختیاري 
 قیمت کش��تار با قیم��ت عرضه م��رغ در بازار اخت��الف دارد 
به طوري که هم��واره 2۰۰ تومان اختالف کش��تار تا فروش 
 است و هر دو نیز به سود خود مي رسند.جیالن ارزان تر بودن

 هزینه ها نس��بت به اس��تان اصفهان و امکان کنترل بیش تر 
بر قیمت را از مه��م ترین دالیل تفاوت قیمت مرغ در اس��تان 
چهارمحال و بختیاري با استان همجوار برشمرد.وي اعتراض 
 مرغ فروش��ان ب��راي افزایش قیمت م��رغ را در اس��تان قابل

کنترل تر دانس��ت و گفت: میزان کشتار قیمت مرغ در استان 
7۰ تا حداکثر 1۰۰ تن اس��ت این در حالي است که در استان 
اصفهان کشتار بیش از 15۰۰ تن است بر همین اساس امکان 
کنترل قیمت در استان ما بیش از استان اصفهان است.جیالن 
خاطرنشان کرد: قیمت مرغ در استان همواره کنترل مي شود 
به طوري که هیچ گاه از میانگین کشوري باالتر نرفته است.وي 
با اشاره به ذخیره سازي مرغ منجمد به اندازه کافي در استان، 
افزود: صنعت، معدن و تجارت استان آمادگي دارد در صورت 
هرگونه وقفه در کش��تار و عرضه مرغ این محص��ول را به بازار 
عرضه کند.جیالن همچنین به افزایش قیمت ذرت و س��ویا و 

نقش آن در افزایش قیمت مرغ اشاره و تصریح کرد: امید است 
با کاهش تحریم ها قیمت ای��ن دو محصول و در نتیجه قیمت 

مرغ کاهش یابد.
تامین نهاده ها از طریق واسطه ها نقش موثری در 

افزایش قیمت مرغ دارد
یکي از مرغ فروشان اس��تان نیز در گفت و گو با ایسنا به صرفه 
 نب��ودن قیمت ف��روش را از دالی��ل افزایش قیم��ت این کاال 
عنوان کرد.وي خاطرنشان کرد: قیمت مرغ در استان با توجه به 
وجود مشکالت و معضالتی که در تامین نهاده ها وجود داشت 
 و همچنین تفاوت قیمت با اس��تان همجوار به صرفه نبود که

 با انجام مذاکرات با صنعت، معدن و تجارت استان این قیمت 
اصالح شد.به گفته این فروش��نده، نهاده ها با واسطه به دست 
مصرف کننده می رسد که این امر موجب افزایش قیمت نهاده 
و در نتیجه مرغ مي شود و در این صورت فروش مرغ زیر قیمت 

به ضرر مرغ داران خواهد بود.
رش�د ۹۳ درص�دی ص�ادرات درچهارمح�ال و 

بختیاری
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
میزان کاالهای صادراتی از استان در هشت ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۹3 درصد رشد داشته 
اس��ت.رحمان کرمی اظهار داش��ت: کارگروه توسعه صادرات 
یکی از مهم ترین کارگروه هایی اس��ت که در راس��تای تعیین 
خط مش��ی برنامه ها، پایش و رصد امکانات و تجهیزات برای 
دس��ت یابی به اهداف صادراتی و تدوین اولویت های پژوهشی 
برای توس��عه صادرات تشکیل شده اس��ت.وی افزود: ترغیب 
صادرکنندگان و س��رمایه گذاران به تولی��د کاالهایی با محور 
صادرات از دیگر اهداف تش��کیل این کارگروه اس��ت.کرمی با 
اش��اره به اهمیت صادرات غیرنفتی در رش��د و توسعه کشور، 
تصریح کرد: تمام تالش ما در این راستا است که بتوانیم با تولید 
کاالهای صنعتی و کشاورزی نقش خود را در توسعه صادرات 
غیرنفتی ایفا کنیم.وی با اشاره به عملکرد هشت ماهه امسال 
این سازمان در حوزه صادارت، گفت: میزان صادرات استان در 
هشت ماهه اول امس��ال بیش از 148 میلیون دالر بوده که با 
توجه به این که هدف صادارت��ی برای این مدت، 1۰5 میلیون 
دالر درنظر گرفته ش��ده بود باید گفت که ۹3 درصد نسبت به 
کل برنامه پیشرفت داشته ایم.کرمی با اشاره به کاالهای صادر 
شده از استان، افزود: مغز بادام، شکالت، موکت، ماهی، خوراك 
ماهی، سیمان، لوازم خانگی، لوله و تجهیزات، کابل، کاشی و 

سرامیک از کاالهای عمده صادراتی این استان است.

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري

ثبات قيمت مرغ نيازمند حذف واسطه ها است
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مفاد آرا
862آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
اختالف  حل  هیات  توسط  مذکور  قانون  یک  ماده  اجرای  در  که  رسمی«  سند 
مستقردراداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون 
مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و 
محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات 
ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
حسین  آقاي   –  92/08/25 مورخ   139260302021000717 شماره  1-رای 
ریحانیان زواره  فرزند عبدالکریم سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 1209 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 

گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 78/17  متر مربع خریداری 
رسمی ازجمیله یوسف زاده اکار زواره.

2- رای شماره 139260302021000718 مورخ 92/08/25 – خانم فاطمه جاللی 
طحان زواره فرزند باقر سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 1209 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 78/17  متر مربع خریداری رسمی 

ازجمیله یوسف زاده اکار زواره.
 3- رای شماره 139260302021000719 مورخ 92/08/25 – آقای رضا اعالمی 
پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  اله  حبیب  فرزند  زواره 
5377 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
ابوذر صادقی  از  الواسطه  مع  و  عادی  مربع خریداری  متر  به مساحت 231/10 
4- رای شماره 139260302021000720 مورخ 92/08/25 – آقای حسین قاسمی 
فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی ازپالک1802 فرعی واقع 
درزواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 184/50 

متر مربع خریداری رسمی از فاطمه السادات احسانی طبائی زواره.
5- رای شماره 139260302021000721 مورخ 92/08/25  – خانم صدیقه جاللی 
فرزند اسماعیل سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالکهای 2337 و2338 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 198/92 متر مربع خریداری رسمی از زهره 

عرب لودریچ.

6- رای شماره 139260302021000722 مورخ 92/08/25 – آقای حسن جاللی 
قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  اسماعیل  سه  فرزند 
گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقعات  فرعی  و2338   2337 پالکهای  از 
بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 198/92 متر مربع خریداری رسمی 

از اسماعیل جاللی.
محمدرضا  آقای   -  92/08/25 مورخ   139260302021000723 شماره  رای   -7
بر  احداثی  ساخت  حال  در  یکبابخانه  ششدانگ  دخیل  فرزند  امیرآبادی  رسولی 
گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   2335 پالک  از  قسمتی  روی 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 153  متر مربع خریداری رسمی از علیرضا 

ابراهیمی زواره.
8- رای شماره 139260302021000724 مورخ 92/08/25 – خانم محبوبه سادات 
حسینی حبیب آبادی فرزند سیدکمال ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 1776 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 121  متر مربع موروثی از طرف مریم شاهمرادی وخریداری 
رسمی از سیدکمال حسینی حبیب آبادی وسید حسن حسینی حبیب آبادی و مهناز 

حسینی حبیب آبادی.
9( رای شماره 139260302021000757 مورخ 92/08/27 – خانم زینب صادقی 
حداد زواره فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک 2103 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ابوذر  از  عادی  مربع خریداری  متر  به مساحت 212/38  اصفهان ششدانگ  ثبت 

صادقی حداد زواره.

تاریخ انتشار نوبت اول:    1392/09/12                    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/09/27                                                                                         

   ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                 

تاسیس 
864 شماره : 103/2313ث/92 آگهی تاسیس شرکت ارتباطات جهان پسند سهامی 
ملی  شناسه  و   51258 شماره  تحت   1392/8/20 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص 
لحاظ  از   1392/8/20 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260698839
امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- 
نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  ذیل  ثبت موضوع   : موضوع شرکت 
باشد – طراحی – مشاوره – نظارت – اجرا – پیمانکاری کلیه فعالیتهای بازرگانی 
خدماتی و تولیدی کاالهای مجاز خصوصا سیستم های سخت افزاری و نرم   –
افزاری  کامپیوتری ) به استثنای نرم افزارهای فرهنگی ( و مخابراتی – الکترونیکی 
– خدمات فیبر نوری به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات ایران است – 

ترخیص کاال از گمرکات کشور – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی 
و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی دولتی و خصوصی – واردات و صادرات 
غیر  و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت   – شرکت  موضوع  با  رابطه  در 
دولتی – اخذ تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صرفا 
مراجع  از  مجوز  اخذ  از  پس  نمایشگاه  در  شرکت   – اهداف شرکت  تحقق  جهت 
مربوطه  2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت 
: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان امام خمینی ورودی خانه اصفهان 
کوچه تختی بن بست گلها ساختمان دوم سمت راست کد پستی 8139959417 
تلفن 03113336995  4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد 
سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 978/19 مورخ 1392/8/6 نزد بانک 
صادرات شعبه میدان جمهوری اصفهان پرداخت گردیده است . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- آقای رسول شاه سنایی گنیرانی  به سمت رئیس هئیت 
هیئت  رئیس  نائب  به سمت  گنیرانی   سنایی  شاه  آقای سجاد   -5-2 مدیره 
مدیره   3-5- خانم زینب شاه سنایی گنیرانی  به سمت  عضو هئیت مدیره 
4-5- آقای رسول شاه سنایی گنیرانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال 
تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  گردیدند.6-  انتخاب 
آورشرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می 
باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای سعید طالبی فر به عنوان 
بازرس اصلی 2-8- خانم مرضیه قیدرلوبه عنوان بازرس علی البدل منصور 

آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

ابالغ رای 
860 کالسه پرونده 563/90 شماره دادنامه : 1010 بتاریخ 90/10/27 مرجع 
الحسنه  : صندوق قرض  : شعبه 27 شورای حل اختالف خواهان  رسیدگی 
یاوران مهدی عج به مدیریت جالل الماسی بنشانی اصفهان – خیابان پروین 
امیر سر شوق وکیل اصیل  انصار وکیل اصیل  خوانده  بانک  جنب   – دوم 
خواسته : مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال باعنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی 
صندوق قرض الحسنه یاوران مهدی )عج( به مدیریت جالل الماسی به طرفیت 
به  مبلغ 5/000/000 ریال وجه چک  امیر سر شوقی بخواسته مطالبه  آقای 
شماره 555ب ج عهده بانک صادرات  به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با 
توجه به محتویات پرونده و. بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
و  ذمه خوانده  اشتغال   در  که ظهور  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 

دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد310و 313 
قانون تجارت 198و 515و519و522  قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت پنج میلیون ریال 5000000 ریال بابت اصل خواسته و چهار 
صد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف 83/2/7 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
 در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف

 اصفهان 

 ابالغ اجرائیه 
خراجي  حسنعلي  آقای  به  بدینوسیله   9200060  : بایگانی  شماره   770
ملي  وشماره  شهرضا   از  صادره   2 شماره  شناسنامه  به  مصطفي  فرزند 
1199527823 متولد 1335 وخانم نرگس یوسفي فرزندجعفرقلي به شماره 
شناسنامه 984 صادره ازشهرضامتولد1360 وجالل خراجي منوچهرآبادي 
فرزندکمال به شماره شناسنامه 629 صادره ازشهرضامتولد 1354 که طبق 
کوچه  شهیدیزداني  خیابان  شهرضا  ساکنین  تقاضانامه  و  سند  متن  ادرس 
در  نامبردگان  ابالغ  مأمور  گزارش  برابر  که  شخصي  منزل  امیرالمومنین 
آدرس هاي مذکور به علت ناقص بودن آدرس مورد شناسائی واقع نگردیده 
اند ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره 167898مورخ1385/06/11 تنظیمی 
مبلغ  خراجي  حسنعلي  اقاي  شهرضا   3 شماره  رسمی  اسناد  دردفترخانه  
ششصد و سی میلیون ریال )630,000,000 ریال(ازتسهیالت بانک کشاورزی 
شعبه شهرضا استفاده نموده که درقبال تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ 
یکبابخانه دوطبقه شماره 23/1965 واقع در سودآبادبخش یک ثبتی شهرضا 
وآقاي جالل خراجي   ) دودانگ مشاع  به  )نسبت  یوسفي  نرگس  خانم  ملکی 
مذکور  بانک  وثیقه  و  دررهن   ) مشاع  چهاردانگ  به  )نسبت  منوچهرآبادي 
سیصدوشصت  مبلغ  به  اجرائیه  بدهی  پرداخت  عدم  علت  به  و  گرفته  قرار 
مبلغ چهارده  و  بابت اصل طلب،  ) 366,000,000ریال(  ریال  میلیون  وشش 
ریال(  ریال) 14,612,420  هزاروچهارصدوبیست  میلیون وششصدودوازده 
بعدروزانه  به  تاریخ  این  از  که   1392  /  03  /  06 تاتاریخ  سودومتفرعات 
تاخیر  جریمه   ) )200,547ریال  ریال  هفت  هزاروپانصدوچهل  دویست  مبلغ 
9200060دراجرای  بایگاني  وتحت شماره  ،صادرو  گردد  می  اضافه  آن  به 
ثبت اسناد وامالک شهرضا تشکیل و درجریان رسیدگی است وبرابر قانون 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد 
مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  18-آئین  ماده  استناد  به  شد،لذا 
1387 مراتب جهت ابالغ به نامبردگان یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات 
 اجرائی جریان خواهد یافت .  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد 

مهدی یوسفیان
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روزنامه فرهنگی، 

اجتامعی 

ا مام علي )ع( :  
گنج هاى روزى در وسعت اخالق نهفته است.

تاثيرات تماشاي زياد تلويزيون 
دركودكان

بسياري از والدين، معلمان و محققان اجتماعي بر اين باورند كه كودكان 
 وقت بس��يار زيادي را صرف تماش��اي تلويزيون مي كنن��د. آن ها اغلب 
فرض مي كنند كه زماني كه از منفك كردن كودكان از تماشاي تلويزيون 
به دست مي آيد، مي تواند به انجام فعاليت هايي كه براي كودكان بهتر است 

اختصاص داده شود.
 اگرك��ودكان ب��ه تلويزي��ون چش��م ندوزن��د مي توانن��د وقت خ��ود را 
صرف خواندن كنن��د، تكاليف مدرس��ه را انجام دهند، ات��اق هاي خود 
 را تمي��ز كنن��د، موض��وع ه��اي م��ورد عالق��ه خ��ود را دنب��ال كنند، 
 با دوس��تان و يا خواهر و برادر خود بازي كنند، بخوابند و يا كارهاي ديگر

 انجام دهند.
 بخ��ش عمده زم��ان تماش��اي تلويزي��ون زماني اس��ت ك��ه از كارهاي 
 سودمند ديگر به عاريت گرفته شده است. بعضي از افراد معترف هستند كه 
 حتي اگر كودكان وق��ت خود را صرف تماش��اي تلويزي��ون نمي كردند 
 معني كارش��ان اين نبود ك��ه آن را به ط��ور مداوم ص��رف فعاليت هاي

 سودمند مي كردند.
 ولي در هر حال آن ها معتقدند كه كودكان با تماشاي كم تر تلويزيون بهتر 

وقت خود را صرف مي كردند.
براساس اس��تدالل آن ها گاهي اوقات داد و فرياد با خواهر و برادر،خواب 
 روزان��ه و آزار والدين ب��راي ايجاد س��رگرمي در مقايس��ه ب��ا تلويزيون

  تجرب��ه ه��اي يادگي��ري بهت��ري را ب��راي ك��ودكان فراه��م 
 م��ي س��ازد. اي��ن اف��راد تايي��د م��ي كنن��د ك��ه از مي��ان كلي��ه

 تجرب��ه هاي��ي ك��ه ك��ودكان باي��د كس��ب كنند،تلويزي��ون فق��ط 
بعض��ي از ان��واع را در اختيارش��ان م��ي گذارد ك��ه تنها فرصت��ي براي 
 به جري��ان انداختن مح��رك هاي ديداري-ش��نيداري مش��ابه زندگي

 واقعي است.
  اين تجربي��ات با وجود خوب س��ازمان يافتن پاس��خگوي ف��رد بيننده

 نيست.
 از طرفي نگ��ران آن هس��تند كه آي��ا كودكان اص��ال تلويزيون تماش��ا 
 مي كنند يا خير و ي��ا اين كه آيا ك��ودكان بيش از حد تلويزيون تماش��ا

 نمي كنند.
چنين تصور مي شود كه كودكاني كه خيلي زياد تلويزيون تماشا مي كنند 
كمبودهاي متعددي پيدا مي كنند. اگر فردي فقط به اين مساله فكر كند 
 كه تماش��اي تلويزيون موجب انجام دادن و يا عدم انجام دادن چه چيزي

 مي شود، به س��ادگي مي توان كمبودها را تصوركرد. از آنجا كه تماشاي 
تلويزيون فعاليت دوسويه و متقابل و مشروط به رفتارهاي كودك در خانه 
نيست، كودكاني كه زياد تلويزيون تماشا مي كنند نبايد مهارت چنداني در 

كنش هاي متقابل اجتماعي داشته باشند.
  ازآنجا كه تماش��اي تلويزيون مس��تلزم گفت وگوي ك��م، خلق تصاوير

ديداري ك��م و هداي��ت ناچيز فعالي��ت هاس��ت، كودكاني ك��ه زياد به 
 تماشاي تلويزيون مي نش��ينند بايد نسبتا س��اكت، غيرخالق و منفعل

 باشند. 
از آنجا كه تماشاي تلويزيون فقط معدودي از مهارت هاي مورد نياز براي 
خواندن را در بر مي گيرد و زم��ان الزم براي خواندن و انجام دادن تكاليف 
مدرسه را از كودك مي ربايد،كودكاني كه زياد تلويزيون تماشا مي كنند 

نبايد در مدرسه نيز شاگردان خوبي باشند.
پيش بيني هاي��ي كه در اي��ن زمينه ص��ورت گرفته اين ك��ه كودكاني 
 كه بيش ت��ر ب��ه تماش��اي تلويزيون م��ي نش��ينند در مدرس��ه كم تر

 موفق هستند. 
كودكان هر چه بيش تر تلويزيون تماش��ا مي كنند كم تر در خواندن و يا 
ساير موضوع هاي درس��ي موفقيت پيدا مي كنند. مخصوصا در كودكان 
طبقات پايين تر مشخص شده اس��ت اختصاص دادن زمان بيش تر براي 
تماشاي تلويزيون در هر روز،تا مرز حداكثر دو ساعت، با انجام بهتر تكاليف 
 مدرسه همراه است. ولي تماش��اي بيش تر ازآن حد موجب كاهش انجام 

تكاليف مي شود.
 بنابراين تاثير صرف وقت براي تماش��اي تلويزي��ون همانند اثر محتواي 
آن، از بدترين تص��وري كه مي توان در اين مورد داش��ت ب��دي و قدرت 
 كم ت��ري دارد و به عك��س از بهتري��ن تصور ممك��ن نيز ك��م تر خوب

 به نظرمي رسد.
 در عين ح��ال تاثيرآن ملموس ت��ر از آن اس��ت كه افراد بدبي��ن مايلند 
 وجود داش��ته باش��د. نمي توان انكار كرد كه تماش��اي تلويزيون تقريبا 
بس��ياري از س��اعات كودكان را در هر هفته از آن خود مي سازد. البته در 
 صورت عدم تماش��ا حداقل امكان آن وجود داش��ت كه مق��داري از اين 
س��اعات صرف فعاليت هاي ب��ا ارزش ت��ر اجتماعي و ي��ا فعاليت هايي 
 مثل س��تيزه جويي ش��ود كه ب��ه مه��ارت ه��اي اجتماعي س��ودمند

 نياز دارد.
بعضي از ساعات از افزودن تماشاي تلويزيون به ساير فعاليت هاي جاري 
ناش��ي مي ش��ود. مع ذلك نتيجه اختصاص س��اعات زيادي به تماشاي 
تلويزيون كامال مس��تند وجود ندارد، اما دليلي براي پذيرش اين مطلب 
هست كه با اختصاص زمان بيش تري براي تماشاي تلويزيون مهارت در 
كنش متقابل اجتماعي كم تر مي ش��ود و عملكرد در مدرسه نيز كاهش 

مي يابد.
 همچنين بدون ش��ك م��ي توان گف��ت كه با ص��رف زم��ان بيش تري 
براي تماش��ا براي باقي فعاليت ه��ا زمان كم ت��ري مي مان��د و به طبع 
 زمان انج��ام دادن فعاليت هاي مش��ترك با تماش��اي تلويزيون بيش تر

 مي شود.
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مبتكران به تازگی آخرين نسخه از ربات نوزاد تعاملگری را در 
»نمايشگاه بين المللی رباتيك« توكيو به نمايش گذاشته اند 
كه افراد را ب��رای پرورش فرزندان آم��اده می كند.گرچه اين 
سامانه تنها ابزار ساخته شده در اين زمينه نيست، اما يكی از 
جديدترين فناوری های اين حوزه به شمار می آيد و از لحاظ 

تكنيكی نيز در ميان پيشرفته ترين  سامانه ها قرار دارد.
اين رب��ات ك��ه »RealCare Baby 3« ن��ام گرفته، برای 
استفاده در برنامه  آموزش به نوجوانان و ديگر افرادی ساخته 
ش��ده كه می خواهند بچ��ه دار ش��وند يا درص��دد آگاهی از 

مسووليت های فرزندپروری هستند.
وزن ربات جديد درس��ت معادل وزن نوزادی به همان اندازه 
اس��ت و همچنين حاوی حس��گرهای مختل��ف و ديگر ابزار 

الكترونيكی است.
اين س��امانه در هر ساعت از شبانه روز ش��روع به گريه كردن 
می كند و بايد در كم تر از دو دقيقه به وی رسيدگی شود. هر 

نوع تاخير در اين زمينه در داده های آنب��ورد يك واقعه نگار 
ثبت می شود.زمانی كه والدين نوزاد را از گهواره برمی دارند، 
بايد آن را به حالتی ماليم بلند كرده و همزمان مواظب سرش 
باشند. در صورت خشن بودن، نوزاد با صدای بلندتری گريه 

می كند و واقعه نگار نيز بار ديگر خشونت را ثبت می كند.
والدين سپس بايد دليل گريه نوزاد را بيابند، زيرا ممكن است 

به عوض شدن لباس، غذا يا نوازش نياز داشته باشد.
همچنين آن ها ممكن اس��ت زمان��ی كه ربات آرام اس��ت، 
فراموشش كنند، بنابراين در صورتی كه وی بيش از اندازه گرم 
يا سردش باشد، به مدت طوالنی لباسش عوض نشود يا برای 
بازه زمانی قابل توجهی در خودرو رها شود، والدين برچسب 

ناشايستگی در اين زمينه را دريافت می كنند.
در طول دوره آموزش، آن ها بايد دس��تبند RF را به دست 
داش��ته باش��ند زيرا يك گيرنده  موجود در ربات، س��يگنال 
دستبند حاضر را تشخيص داده و به اعمال كسی كه فاقد اين 

دستبند باشد، پاسخی نمی دهد.
 زمانی كه م��دت زمان آموزش��ی ب��ه پايان رس��يد، داده ها

  بر روی ي��ك رايان��ه ش��خصی ي��ا برنام��ه Mac دانلود و 
ارزيابی می شود.

پيشرفته ترين ربات نوزاد متولد شد

حميد عبدی ،عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد گفت: از اولين لقمه ای كه هر 
فرد وعده  غذايی خود را با آن شروع می كندتا اين كه بدن با سيستم های عصبی و هورمونی 

اعالم سيری كند 20 دقيقه طول می كشد.
وی افزود: در افرادی كه خيلی سريع غذا می خورند، بوی غذا به مشام آن ها كم تر رسيده 

و در نتيجه ديرتر احساس سيری می كنند.
رييس بيمارستان دكتر شيخ مشهد اظهار داشت: وقتی كه آرام غذا بخوريد چون روند اعالم 
سيری غذا به آهستگی رخ می دهد تخليه روده ای بيش تر و جذب چربی كم تر می شود.وی 
ادامه داد: مصرف آب 1 ساعت قبل و 2 ساعت بعد از غذا توصيه می شود، زيرا حجم معده را 

افزايش می دهد ولی در بين غذا تاثير نداشته بلكه اشتها را نيز تشديد می كند.
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی مش��هد در پايان تشريح كرد: آهسته غذا خوردن 
چون يك روند طبيعی را در روده ها ايجاد می كن��د در روده ها تحريك بيش تری به وجود 

می آيد و در دفع چربی ها تسهيل ايجاد می شود كه از چاقی جلوگيری می كند.

طی دهه های متمادی انسان در آرزوی ساخت اتومبيل های پرنده به عنوان وسايل حمل و نقل 
آينده بوده است و اگر بخواهيد صادق باش��يم هيچ كس در زمين نيست كه تاكنون در ترافيك 
سنگين خيابان ها نمانده باشد و آرزو نكرده باش��د كه ای كاش با يك اتومبيل پرنده از همه اين 
ترافيك پيشی می گرفت.اكنون به نظر می رسد كه مهندسان چينی در آستانه عرضه وسيله ای 
به دنيا هس��تند كه همه در آرزوی آن بوده اند.يك درخواست ثبت اختراع كه توسط مهندسان 
گروه صنعتی هوايی جنوب چين ارايه شده ، نشان دهنده طرح هايی برای ساخت چنين فناوری 
است. آن ها در رويكرد خود از دو پروانه بلند استفاده كرده اند كه در پشت و جلوی وسيله نقليه 

قرار گرفته و هركدام در جهت مخالف ديگری می چرخد.
دو پروانه كوچك تر در كناره اين وس��يله نقليه قرار گرفته تا به كنترل و ثابت نگاه داش��تن آن 
كمك كند.آنچه از طرح های ارايه شده در اين درخواست مشخص نيست اين است كه چه ميزان 
 فضا برای مس��افران باقی می ماند اما به نظر می رس��د كه اين طراحی ها هنوز در مراحل اوليه

 به سر می برند.

واقعی شدن رويای اتومبيل های پرنده  با خوردن آب بين غذا »چاق« می شويد

عکس نوشت

مرتفع ترين دستشويی 
 دنيا با ارتفاع 8500 پايی
  از سطح دريا در 
سيبری روسيه

دانشمندان اسكاتلند اعتقاد دارند كه جلبك دريايی می تواند 
با جوش و آكنه صورت مبارزه كند.

آن ها كشف كرده اند كه اس��يدهای چربی كه توسط جلبك 
توليد م��ی ش��ود دارای خاصيت های پاك كنندگی اس��ت.

محققان موسسه آبزی پروری دانشگاه استرلينگ در اسكاتلند 
دريافتند كه اين اسيدهای چرب می تواند از رشد آكنه های 
 »Propionibacterium« جلوگي��ری كن��د، اي��ن نوع

 آكنه ها ميكروب هايی هس��تند كه در س��طح پوست وجود 
دارند.اين محققان اظهار داشتند كه اسيدهای چرب رشد اين 
باكتری را متوقف می كند.دكتر اندرو دسبوس استاد زيست 
فناوری دريايی در دانشگاه اس��ترلينگ به عنوان رييس اين 
گروه تحقيقاتی اظهار داشت كه بسياری از اسيدهای چرب 
مانع از رشد باكتری ش��ده و يا باكتری ها را نابود می كند اما 
اكنون مش��خص ش��ده كه برخی از آن ها حتی موجب رشد 

آكنه های» Propionibacterium«می شوند.

وی افزود كه اسيدهای چرب به طور طبيعی روی پوست ما 
وجود دارد تا ما را در مقابل باكتری های ناخواسته محافظت 
كنن��د بنابراين اس��تفاده بيش ت��ر از آن ها موج��ب تقويت 

محافظت های كنونی می شود.
اي��ن محققان اع��الم كردند كه 6 اس��يد چ��رب مختلف در 
مب��ارزه با آكنه موثر هس��تند ك��ه در آن ميان م��ی توان به 
اس��يدهای چرب امگا 3 و امگا 6 و همچنين اسيد ايكوزاپنتا 
 انوئي��ك و اس��يد ديهوم��و گام��ا لينولني��ك اش��اره كرد. 
اسيد ايكوزاپنتا انوئيك توسط جلبك دريايی توليد می شود 
و از طريق زنجيره غذايی در ماهی هايی چون سالمون انباشته 
می شود. اسيد ديهومو گاما لينولنيك نيز توسط برخی از انواع 

جلبك های دريايی قهوه ای توليد می شود.
اين گروه تحقيقاتی اميدوار اس��ت كه يك لوسيون پوست با 
بهره گيری از اس��يدهای چرب جلبك دريايی توليد كند تا 
بتواند جايگزين برخی داروهای كنونی شود كه دارای عوارض 

جانبی دردسرساز هستند.
 نتايج اي��ن تحقيق��ات در مجل��ه داروهای دريايی منتش��ر 

شده است.

يک درمان جديد برای جوش صورت

اخبار ویژه

 هر س��بك زندگ��ی خصوصيات خ��ود را دارد و كس��ی 
نمی تواند اين خصوصيات را عوض كند. اگر كسی دوست 
داشته باشد به سبك انسان های غار نشين زندگی كند، 
كس��ی نمی تواند او را از اي��ن راه بازگردان��د. اين روزها 
خانواده هايی در دنيا هستند كه سبك خاص و عجيبی 
را برای زندگی انتخاب كرده اند كه با آن ها در طول اين 

گزارش بيش تر آشنا خواهيد شد. 
 زندگی به سبک قرون ويکتوريا 

»سارا كريسمن«يك خانم 29 س��اله است كه به همراه 
همسرش اين روزها سبك خاصی را برای زندگی انتخاب 
كرده اند. آن ها به سبك دوران ويكتوريا انگلستان زندگی 
می كنند و لب��اس های آن دوران را می پوش��ند و حتی 
وسايل خانه را نيز به همين سبك درآورده اند. اين حالت 
از زمانی شروع شده اس��ت كه »گابريل« همسر او سال 
گذشته يك لباس دوران ويكتوريا به سارا هديه داد و از 
اين زمان آن ها بيش تر به اين دوران عالقه مند شدند و 
حاال تمام كارهای خود را به سبك آن روزها در آورده اند. 

 زندگی درون كپسول 
»مارتا ماسون« خانم معلولی است كه بيش از 60 سال از 
زندگی خود را درون دستگاه »شش آهنی« زندگی كرده 
است اما در اين مدت هيچ وقت اعتماد به نفس خود را از 
دست نداده و هميشه برای زندگی بهتر تالش كرده است.  
اين خانم با اين كه وضعيتی س��خت برای زندگی دارد و 
هميشه بايد درون اين دستگاه باش��د اما از دبيرستان و 
كالج فارق التحصيل ش��ده و نمره های خوبی نيز كسب 
كرده اس��ت. او همچنين يك كتاب به نام خود منتش��ر 
 كرده و جالب تر از آن هر ماه مهمانی در خانه اش برگزار 
می كند. اين خانم كه اين روزها بيش از 70 سال دارد، در 
11 سالگی و پس از مرگ برادرش متوجه بيماری خاصی 
می شود. اين بيماری باعث ش��د او فلج شده و مجبور به 

استفاده از »شش آهنی« شود. 
 زندگی با سوسک 

 »كايل كانديليان« جوان 20 س��اله ای اس��ت كه رابطه 
عجيبی با سوس��ك ها دارد و از آن ها به مانند حيوانات 
خانگ��ی نگهداری م��ی كند. اين پس��ر ج��وان كه اهل 
 آمريكاس��ت اين كار خود را يك ع��ادت عجيب و غريب 
می داند. اين دانش��جو ك��ه از بچكی عالق��ه خاصی به 
حش��رات داش��ته اس��ت، پيچيدگی بدنی و بافت های 
سوسك ها را دليل اصلی عالقه خود به آن ها می داند. او 
به راحتی با سوسك ها ارتباط برقرار می كند در حال كه 
مادرش يكی از مخالفان اصلی او به حساب می آيد. او از 
كودكی سوسك های مختلف را جمع كرده است و حاال 
در گنجينه خود نزديك به 200 هزار سوسك نگهداری 
 می كن��د ك��ه از 130 نژاد مختل��ف هس��تند. برخی از 
سوس��ك های  او باي��د در ش��رايط آب و هوايی خاصی 

نگهداری شوند و برخی ديگر بسيار نادر هستند. 
 زنذگی به سبک 1986 

 خان��واده كانادايی م��ك ميالن چندی پي��ش تصميم 
گرفتند يك سال تمام را به س��بك مردم منطقه ای در 
كانادا و با استفاده از تكنولوژی های سال 19۸6زندگی 
كنند. خانواده م��ك ميالن از اينترن��ت، تلويزيون های 
كابلی، موبايل و هر وس��يله ای كه پس از سال ميالدی 
 ياد ش��ده به بازار آمده باشد اس��تفاده نمی كنند. آقای 
مك ميالن در اين باره می گويد: ماجرا از آنجا آغاز ش��د 
كه حدود يك س��ال پيش از پسر ۵س��اله ام خواستم تا 
پس از چند روز كه در خانه مانده ب��ود ما را در قدم زدن 
 در يك ظهر آفتابی دلچس��ب همراهی كند اما او باز هم 
ترجي��ح داد در خانه بماند و پای يك ب��ازی كامپيوتری 

وقت خود را بگذراند. 
 زندگی با گربه 

 شايد داش��تن يك حيوان خانگی مانند گربه خيلی هم 
عجيب نباش��د اما خانم»لينا التانزيو«سبك عجيبی در 
نگه داری از حيوانات خانگی دارد زيرا اين خانم اين روزها 
نزديك به 700 گربه در خانه خ��ود دارد و به همه آن ها 
رسيدگی می كند. اين خانم آمريكايی از سال 19۸1 اين 
سبك زندگی را آغاز كرده اس��ت و از آن زمان تا به حال 
بيش از 19 هزار گربه خيابانی را بزرگ كرده و به طبيعت 
فرستاده است. خانه اين خانم برای گربه های كاليفرنيا 
به عنوان يكی از ايمن ترين مكان ها به حساب می آيد و 

گربه هايی زيادی به آن جذب می شوند.

مرد جتی در كوه های ژاپن 

 ايو روس��ی خلب��ان هواپيماهای نظامی سوييس��ی 
با بال های جتی خود چندين ب��ار به اطراف كوه های 
فوجی در ژاپن پرواز كرده اس��ت.اين خلبان ۵4 ساله 
به خبرنگاران گفت: تا كنون 9 بار در اطراف كوه فوجی 
پرواز كرده اس��ت.وی در م��ورد ماش��ين پرنده خود 
 گفت: بال های اين ماش��ين كوچك قادر به نگهداری

 60 پوند اس��ت كه به رآكتور كوچكی متصل هستند 
و با س��رعت 300 كيلومتر در س��اعت پرواز می كند. 
او اميدوار اس��ت خيلی زود اين پرواز دو نفره ش��ود.

وی اضاف��ه كرد به غي��ر از كوه های فوج��ی به ريودو 
 ژانيرو و شهرهای ديگر نيز سفر كرده است.مطبوعات 
 م��ی گوين��د اين خلب��ان سوييس��ی مانند مگس��ی 
است كه در آس��مان پرواز می كند و لقب مرد جتی را 

به او داده اند.

 عجيب ترين
 سبک های زندگی 

پرواز
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