
 تبدیل تلفن طراحی 17 سامانه مبارزه با فساد اقتصادی
 هو شمند
  به اسکنر سه بعدی 

بی انضباطی، بستر اصلی بروز انحراف
600 نمازخانه در مدارس 
اصفهان ساخته می شود 3

 بحث آب 
به سلیقه ها واگذار نشود 7 2

افزایش ۴ برابری نرخ انشعاب برق 
غیرقانونی است

منتظر جواب استعفای خود از س��وی رییس جمهورهستم.  افزایش ۴ برابری 
قیمت انش��عاب برق غیرقانونی اس��ت و باید هر تغییر قیمتی ابتدا به تصویب 
شورای رقابت برسد. به طور کلی برق، آب، گاز و بنزین مشمول بند 5 ماده 58 

قانون تسهیل رقابت هستند و دستورالعمل قیمت ها با ...
4
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 خبرنگاران و هنرمندان
 سبد کاال دریافت می کنند
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 داشتن چرخه سوخت
 ضروری است

 دکانی به نام 
»تور جام جهانی«

تور جام جهانی 201۴ برزیل؛ فقط کافی است این عبارت 
را در »گوگل« جس��ت وجو کنید، آن وق��ت با صفحات 
متعددی از تبلیغ آژانس های گردشگری بامجوز و گروه ها 
و سایت های بدون مجوز مواجه می شوید که قیمت های 
متفاوتی را با اختالف حدود ۴0 میلیون تومان برای این 
تورها اعالم کرده اند. اما هنگام خری��دن این تورها، باید 

شش دانگ حواس تان جمع باشد که...

3

 چند نفر ایرانی 
یارانه نقدی نمی گیرند؟

 حدود ش��ش میلی��ون ایران��ی، یارانه  نق��دی دریافت 
نمی کنند. ابراهیم علیزاده گف��ت: طبق الیحه بودجه 
س��ال 93 که ریی��س جمه��وری در اختی��ار مجلس 
ق��رار داد، در مجم��وع برای س��ازمان هدفمندس��ازی 
یاران��ه ه��ا 38 ه��زار و 800 میلی��ارد توم��ان اعتبار 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت.با احتس��اب ای��ن رقم 
 که به عن��وان درآم��د و هزین��ه س��ازمان هدفمندی 
 یاران��ه ه��ا در نظ��ر گرفته ان��د می ت��وان گف��ت که 
در صورت تصویب ای��ن الیحه در مجلس س��ال آینده 

ماهانه سه هزار و 233 میلیارد تومان...

چرا قیمت لوازم خانگی 
ارزان نشد

محمد طحان پور، رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگ��ی اعتقاد دارد همی��ن که قیمت 
ل��وازم خانگی در س��ال ج��اری افزایش پیدا 
نک��رد، موضوع خوبی اس��ت. طح��ان پور در 
پاسخ به این سوال که آیا قیمت لوازم خانگی 
در ماه های باقی مانده س��ال ج��اری کاهش 
 پی��دا خواهد ک��رد یا خی��ر، گف��ت: » از تیر 
س��ال جاری تا کنون آهن آالت س��ی درصد 
کاهش داش��ته اس��ت. مس نیز حدود 15 تا 
25 درص��د کاه��ش داش��ته و آلومینی��وم 
نیز ب��ا اف��ت قیم��ت هم��راه ب��وده اس��ت. 
 تقریب��ا تمام��ی م��واد اولیه کاه��ش قیمت 
داش��ته اند. این در حالی اس��ت ک��ه قیمت 
 لوازم خانگ��ی کاهش پی��دا نکرده اس��ت.«

رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی در 
توضیح این که چرا قیمت لوازم خانگی کاهش 
پیدا نکرده است گفت: » واردکنندگان لوازم 
خانگی اعتقاد دارند که قیمت های شان را از 

سازمان حمایت گرفته اند. بر این اساس قیمت 
محصوالت وارداتی لوازم خانگی کاهش پیدا 
نکرده اس��ت. به همین دلیل اعتقاد دارم که 
هیچ واردکننده و تولید کننده لوازم خانگی در 
 سال گذشته ضرر نکرده اس��ت. «   وی افزود: 
» همین که قیمت ها افزایش پیدا نکرده است 
اتفاق خوبی است اما این انتظار وجود داشت 
که قیمت لوازم خانگی کاهش داش��ته باشد. 

اتفاقی که نیفتاد. «   
طحان پور به افزای��ش 100 درصدی قیمت 
لوزام خانگی ظرف 9 ماه ابتدایی سال گذشته 
اش��اره کرد و گفت: » از فروردین تا آذر سال 
 91 قیمت لوازم خانگ��ی 100 درصد افزایش

 داش��ت. این در حالی اس��ت که از فروردین 
ت��ا آذر س��ال ج��اری هی��چ گون��ه افزایش 
 قیمت��ی را در رابطه ب��ا لوازم خانگی ش��اهد

 نبودیم. « رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم 
خانگی اعتقاد دارد که...

رییس اتحادیه لوازم خانگی توضیح می دهد: 

واردات میوه نداریم حتی نارنگی
رییس اتحادیه باغداران با بیان این که تولید مرکبات امسال بسیار 
خوب است، گفت: مرکبات ارزان ترین میوه در عید امسال خواهد 

بود و هیچ نیازی به واردات میوه حتی مرکبات وجود ندارد.

عنایت اهلل بیابانی اظهار داشت: ذخیره سازی میوه شب عید آغاز 
شده است و به قیمت 1600 تا 1650 تومان تحویل اتحادیه های 
عامل ذخیره سازی می شود. رییس اتحادیه باغداران در پاسخ به 

این که این مرکبات به چه قیمتی در شب عید عرضه می شود، 
 گفت:هنوز برای اعالم قیمت زود اس��ت، اما مرکبات شب عید

 ارزان ترین میوه خواهد بود.
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 نوبت  دوم

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

سایی شرکتهای توانمند در زمینه عملیات مربوط به آماده سازی ، تجهیز و استخراج  شنا
 1/6 میلیون تن زغالسنگ خام 

س : حمیدرضا نیکو مرام [
]عک

در نص�ب دود ک�ش ه�ا از حداق�ل تعداد 

زانو اس�تفاده کنی�د، هر زان�وی 90 درجه 

 10 درص�د کارآی�ی دودک�ش را پایی�ن

  م�ی آورد و موج�ب پس زدگ�ی گازهای 

 حاصل از احتراق می ش�ود لذا الزم اس�ت 

به ازای هر زانوی اضافه بر دو زانوی اول بر 

طول عمودی دود کش اضافه شود. 

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی



چهره روزيادداشت

 دبیرکل جبهه پیروان 
خط امام و رهبری انتخاب شد

محمدرضا باهنر با رای اکثریت احزاب عضو جبهه پیروان خط امام و 
رهبری به عنوان دبیرکل این جبهه انتخاب شد.

بنابراین گزارش، در جلس��ه هیات رییس��ه جبهه پیروان، اس��داهلل 
بادامچیان به عنوان نای��ب رییس اول و محمدحس��ن غفوری فرد 
 و محس��ن کوهکن نیز به عنوان ن��واب دوم رییس انتخاب ش��دند.

پیش از این، مرحوم حبیب اهلل عس��کراوالدی دبیرکلی این جبهه را 
بر عهده داشت.

 واکنش ايران
به بیانیه شورای همکاری

مرضیه افخم تاکید کرد: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک 
بخش جدایی ناپذیر سرزمین ایران است و تکرار ادعاهای بی اساس 

تاثیری بر حقایق تاریخی نداشته و مردود است.
وی افزود: تمامی تدابیر و اقدامات صورت گرفته در جزایر س��ه گانه 
مطابق با حق حاکمیت جمهوری اس��امی ایران است.س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارجه هم چنی��ن با اش��اره به عزم راس��خ جمهوری 
 اسامی ایران برای تقویت مناسبات با کشورهای همسایه در حوزه

 خلی��ج فارس گف��ت: ای��ران ب��رای گس��ترش و تعمی��ق روابط و 
همکاری ه��ای مبتنی بر دوس��تی و ب��رادری با کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس هیچ گونه محدودیتی قایل نیس��ت و از تعامل سازنده و 

همکاری های فراگیر و گسترده استقبال می کند.

 آزادی دو تبعه اسلواک
 در ايران

دو تن از اتباع اسلواکی که به دلیل نقض قوانین در ایران در بازداشت 
به سر می بردند، آزاد ش��دند.در اوایل خرداد ماه جاری هشت تن از 
اتباع اسلواکی که به عنوان توریست ورزشی به ایران سفر کرده بودند، 
به دلیل نقض قوانین جمهوری اسامی ایران بازداشت و موضوع به 
 سفارت اسلواک در تهران اعام شد .ش��ش تن از آنان در تاریخ 10

 ش��هریورماه جاری به تش��خیص مقامات ذی صاح آزاد شدند .دو 
 تن باقیمان��ده نیز که ب��رای انجام تحقیقات بیش��تر در بازداش��ت

به سر می برند ، آزاد و به سفارت اسلواک در تهران تحویل شدند .

 درخواست اصالح طلبان
 از سیدحسن خمینی

»پس از این که اصاح طلبان توانس��تند در ائتاف ب��ا میانه روها به 
 بخشی از خواس��ته های خود در دولت یازدهم دس��ت یابند اکنون 
به صورت جدی تصمیم دارند که در انتخابات مجلس شورای اسامی 
و مجلس خبرگان به صورت فعاالنه وارد عمل شوند.در همین راستا 
برخی چهره های با س��ابقه اصاح طلب از حاج س��ید حس��ن آقای 
خمینی که س��الیانی را در قم ب��ه تحصیل علوم ح��وزوی پرداخته 
خواسته اند خود را برای انتخابات خبرگان رهبری نامزد کند.آن ها 
حتی به وی توصیه کرده اند در صورتی که شورای نگهبان خواستار 
حضورش در آزمون علمی اجتهاد ش��د او در این آزمون هم شرکت 
کند تا مانعی برای نامزدی اش در انتخابات ایجاد نشود.گفتنی است 
تولیت حرم امام )ره( تا کنون پاسخی به این درخواست اصاح طلبان 

نداده است.«

 تالش سناتورها 
برای تشديد تحريم های ايران

 ب��ه گ��زارش رویت��رز، ب��ا وج��ود تاکی��د دول��ت ب��اراک اوبام��ا 
بر لزوم توقف اقدامات ضدایرانی در کنگره امریکا، گزارش ها از تاش 
سناتورهای امریکایی برای تشدید تحریم های ایران حکایت دارد.بر 
این اساس سنای امریکا بررسی طرحی را که شامل تحریم های جدید 
علیه ایران است، در دس��تور کار دارد. این در حالی است که مقامات 
 کاخ س��فید در مورد تاثیر منفی این اقدام در دست یابی گروه 5+1 

با ایران به توافق نهایی، هشدار داده اند.

 استقبال هیگ
 از سفر کاردار غیرمقیم ايران

وزیرامورخارجه انگلستان از سفر کاردار ترددی)غیرمقیم( کشورمان 
به لندن با ارسال پیامی در شبکه اجتماعی توییتر استقبال کرد.ویلیام 
هیگ وزیرامورخارجه انگلستان در توییتر خود با اشاره به سفر کاردار 
ترددی کشورمان به لندن ، بر بهبود روابط ایران و انگلستان به صورت 
گام به گام و بر پایه اقدام متقابل تاکید کرد.ویلیام هیگ در این پیام 
اعام کرد ، محمد حس��ن حبیب اهلل زاده کاردار ترددی جمهوری 
اسامی ایران این هفته برای اولین بار از انگلستان دیدار خواهد کرد.

اس��تعفای اعتراضی رویه غیرمعمول و غریب در پارلمان نیست. 
 این رویه به خصوص در مجلس هش��تم بارها خود را نش��ان داد. 
آن جا که روح اهلل حس��ینیان به دالیلی گنگ در سال 88 استعفا 
داد، یا نمایندگان سیستان و بلوچستان بعد از یکی از عملیات های 
تروریستی که گروهک ریگی انجام دادند، استعفا دادند یا در همین 
بحث بودجه، گاه طلب های استانی نمایندگان را در ژست استعفا 
فرو برده است.روح اهلل حس��ینیان از معروف ترین چهره هایی بود 
که در مجلس هشتم استعفای خود را تقدیم هیات رییسه مجلس 
کرد. اودر سال 88 در نامه ای به هیات رییسه نوشت که »من خود را 
سرخورده و شکست خورده مي بینم که کساني در دفاتر مسووالن 
نظام جمهوري اسامي حاکم شده اند که 180 درجه با رهبري نظام 
زاویه دارند. چرا احساس یأس و شکست نکنم که با همه فداکاري 
این مردم معتقد و والیتي در این نظام کساني منصوب مي شوند که 
تا ثریا با رهبري نظام فاصله دارند. کساني که در این فتنه تا جایي 
که احساس ترس نکردند از حریف حمایت کردند. من نمي دانم اگر 
به کارگیري این افراد چند چهره به مصلحت مي باشد آیا سرخورده 

شدن صدها مانند من هم مصلحت این نظام است؟«
بعدها حسینیان در پاسخ به این سوال که شما در جریان انتصاب 
حجت االسام قاضی عسکر )نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت(، 
نسبت به این انتصاب اعتراض داشته و بر این اساس استعفا کرده اید، 
گفت: این که بنده در رابطه با انتخاب حجت االسام قاضی عسکر 

استعفا کرده ام،  یک تهمت است؛ بنده در متن استعفانامه  خود هم 
نوشته بودم که این استعفا در اعتراض به روسای دفاتر الریجانی و 

احمدی نژاد و به خاطر وامی که داده بودند، درخواست شده است.
اعتراض امنیتی

 تقریب��ا یک س��ال بع��د و در تیرم��اه س��ال 89، پ��س از یکی از
 عملیات های تروریس��تی عبدالمالک ریگی که منجر به شهادت 
27 تن از هموطنان مان شد، حسینعلی شهریاری، پیمان فروزش 
و عباسعلی نورا سه تن از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان 
اس��تعفا دادند. دلیل این اس��تعفا بی توجهی ب��ه اخطارهای این 
نمایندگان و نادیده گرفتن اقدامات امنیتی در اس��تان اعام شد. 
ش��هریاری در این باره گفته بود با توجه به پیگی��ری های فراوان 
اینجانب، متاسفانه مسووالن نتوانستند حداقل وظیفه خود را که 
همانا حفظ امنیت جان و مال مردم است تامین کنند.  چندماه بعد و 
در اسفند همان سال عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی 

در یک عملیات پیچیده دستگیر شد.
چرا سوال از ريیس جمهور اعالم وصول نمی شود

مهرماه سال 90 و باز یک سال  و اندی بعد از ماجرای استعفای سه 
نماینده سیستان و بلوچستان این بار نوبت یکی از نمایندگان تهران 
بود که استعفا بدهد. علی مطهری که طرح سوال از رییس جمهور را 
در مجلس کلید زده بود در واکنش به تعلل هیات رییسه برای اعام 
وصول این طرح استعفای خود را تقدیم هیات رییسه مجلس کرد. 

او نوشت: »با توجه به این که هیات رییسه محترم بر خاف قانون 
آیین نامه داخلي مجلس همچنان درصدد منتفي کردن طرح سوال 
است و مجلس قادر به اس��تفاده از اختیارات قانوني خود در انجام 
کارهاي اساسي نیست، بدین وسیله استعفاي خود را از نمایندگي 
مردم تهران، شهرري، اسام شهر و شمیرانات – که قادر به استیفاي 
حقوق آن ها نیس��تم – اعام مي نمایم. مس��تدعي اس��ت اقدام 
 قانوني انجام گردد«. چندماه بعد و در اس��فندهمان سال محمود

 احمدی نژاد به مجلس رفت و به ده س��وال نماین��دگان به گونه 
 ای پاس��خ داد که چیزی جز آش��فتگی و عصبانیت برای مجلس 

نماند.
یکی ماه بعد از طرح اس��تعفای علی مطهری، این بار نوبت حسن 
کامران بود که تهدید به استعفا کند. او به بودجه ای که مجلس به 
خود اختصاص داده بود اعتراض کرده ب��ود.  این نماینده اصفهان 
درباره اظهارات اخیر خود مبنی بر بودجه 700 میلیاردی مجلس 
که با واکنش رییس مجلس مواجه ش��ده بود گف��ت: اگر بودجه 
مجلس 700 میلیارد نباشد، بنده استعفا می کنم اما اگر خاف آن 

باشد آقای الریجانی استعفا کند.
وی با نشان دادن یک س��ند به علی الریجانی گفت: آقای رییس 
مجلس، بنده پیش��نهاد کردم تا ردیف بودجه ای که برای مجلس 
در نظر گرفته ش��ده اصاح شود و سپس گفتم س��ران سه قوه به 
یکدیگر نپرند و هزینه ها را کم کنند. علی الریجانی رییس مجلس 
به او گفت که رقم مورد نظرش درست نیست و بودجه مجلس بسیار 

کمتر از این رقم است.
استعفای نمايندگان خراسان شمالی

تقریبا باز یک ماه بعد از ماجرای اس��تعفای حسن کامران، این بار 
نوبت نمایندگان خراسان شمالی بود که مجلس را تهدید به استعفا 
کنند. نمایندگان خراسان شمالی در اعتراض به اختصاص ندادن 
اعتبارات در نظر گرفته ش��ده در س��فر رهبر معظم انقاب به این 
استان، تهدید به استعفا کردند. هادی قوامی نایب رییس کمیسیون 
برنامه و بودجه گفت که به مسوولیني که در توزیع اعتبارات سفر 
رهبري به اس��تان خراسان ش��مالي نقش داشتند ش��دیدا تذکر 
مي دهیم که اگر این اعتبارات اصاح نشود این جانب هادي قوامي 
نماینده مردم اسفراین و  هادي شوش��تري نماینده مردم فاروج و 
قوچان در مجلس شوراي اسامي تقاضاي استعفاي خود از سمت 

نمایندگي را به هیات رییسه مجلس تقدیم خواهیم کرد.
در جلس��ه علنی س��ه شنبهگذش��ته ه��م 18 نماینده اس��تان 
خوزس��تان، 9 نماینده لرس��تان و نماینده ب��وکان در اعتراض به 
 الیحه بودجه و تامین نشدن اعتبارات استانشان تهدید به استعفا 

کردند.

در حاشیه استعفای نمايندگان خوزستان 

اعتراض معارضان سوری همه استعفاهای اعتراضی در مجلس
درباره تعلیق کمک ها

به گزارش پایگاه خبری »اس��کای نیوز«، معارضان مسلح 
سوری تصمیم امریکا و انگلیس مبنی بر تعلیق کمک های 
نظامی غیر کش��نده برای آن ها را »ش��تاب زده و اشتباه« 
توصیف کردند.»لؤی المقداد« سخنگوی گروه خودخوانده 
موس��وم به »ارتش آزاد س��وریه« گفت: »س��لیم ادریس، 
فرمانده و رییس ستاد مشترک ارتش آزاد تماس هایی با این 
دولت با هدف متقاعد کردن آن ها به ادامه کمک هایش��ان 

خواهد گرفت.«

پشت پرده ناآرامی های اخیر 
در اوکراين

»ویچساف موتوزوف« دیپلمات سابق روس گفت: بحران 
اوکراین چیز جدیدی نیست و این مساله به قبل از انتخابات 
گذش��ته بازمی گردد، که طی آن »ویکتور یانوکوویچ« به 
ریاست جمهوری اوکراین رس��ید هرچند ریشه این بحران 
حتی به قبل تر از آن مربوط می شود.موتوزوف خاطرنشان 
کرد: مخالفان اوکراینی به حمایت مناطق غربی این کشور 
که نزدیک مرزهای اروپا هس��تند تکیه دارند، زیرا ساکنان 
این مناطق رابطه خاصی با کشورهای مجارستان و لهستان 
دارند و س��اکنان مناطق جنوبی و شرقی هم در طول تاریخ 

دوست دار روسیه بوده اند.

 درخواست سازمان ملل 
از  رژيم صهیونیستی

به نقل از شبکه خبری المنار، سازمان ملل متحد درخواست 
کرد تا تخریب منازل فلسطینیان در کرانه باختری متوقف 
شود.»جیمز راولی« هماهنگ کننده امور انسانی سازمان 
ملل در فلسطین اش��غالی خواس��تار توقف فوری تخریب 
خانه های فلس��طینیان در منطقه کرانه باختری شد.رژیم 
صهیونیس��تی در منطقه غور االردن واقع در کرانه باختری 
30 خانه را تخریب کرد.راولی ضمن ابراز نگرانی ش��دید از 
این تخریب ها اشاره کرد که تخریب این ساختمان ها باعث 
آوارگی 41 نفر شده است که 24 نفر از آن ها کودک هستند 
و 20 نفر دیگر را نی��ز تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت.وی 
 ضمن درخواست توقف فوری این گونه تخریب ها تاکید کرد
  که ای��ن طرح ب��ا قوانی��ن بین الملل��ی در تناق��ض کامل

 است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

اصول ايران در مذاکرات 
دکتر روحانی / رییس جمهور

در زمینه مذاکرات هسته ای ژنو، ایران همواره بر دو اصل تاکید دارد، اصل 
 اول عدم پذیرش تبعیض و بهره مندی یکس��ان از تمامی حقوق مندرج

 در ان .پی.تی به خصوص حق غنی س��ازی در داخل خ��اک ایران و اصل 
 دوم تاکید بر صلح آمی��ز بودن و صلح آمیز ماندن فعالیت های هس��ته ای

 ایران.
مفه��وم توافق نامه ژنو، این اس��ت که تم��ام حقوق ای��ران از جمله حق 
غنی س��ازی در آن به رسمیت شناخته شده و اگر کش��ورهایی بخواهند 
تفسیر دیگری از این توافق مطرح کنند، به اعتماد فی مابین و تاش های 
اعتمادس��از موجود لطمه وارد 

کرده اند. 
حض��ور نیروه��ای خارجی در 
منطقه از مشکات بزرگی است 
 که هم��واره مورد توج��ه ایران
  و روس��یه ب��وده و ض��رورت
  دارد، تعام��ات مش��ترک ما

  در ای��ن خص��وص توس��عه 
یابد.
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دیدار ظریف با آیت اهلل علم الهدی

محمد جواد ظریف با آیت اهلل س��ید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد مقدس و عضو مجلس خبرگان 
رهبری دیدار کرد. هدف سفر ظریف به مشهد، زیارت بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضا)ع( عنوان شده 

است.

 بررسی دريافت
 کارت های هديه

 تحريم جديد
 قابل قبول نیست 

عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسامی با 
اشاره به دریافت کارت هدیه از سوی تعدادی از نمایندگان از سازمان تامین 
اجتماعی گفت: هیات نظ��ارت بر رفتار نمایندگان قطع��ا موضوع دریافت 
کارت هدیه از سوی تعدادی از نمایندگان از سازمان تامین اجتماعی را مورد 
بحث و بررسی قرار خواهد داد.وی افزود: در حال حاضر میزان ورود هیات 
نظارت بر نمایندگان به موضوع دریافت کارت های هدیه توسط تعدادی از 
نمایندگان دقیقا مشخص نیست اما قطعا این موضوع در هیات مطرح و مورد 
بررسی قرار می گیرد.در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی 
مشخص ش��د که تعداد زیادی از افراد کارت های هدیه بس��یاری را از این 
سازمان دریافت کرده بودند که بر اساس این گزارش تعدادی از نمایندگان 

مجلس نیز در میان دریافت کنندگان این کارت ها هستند.

عراقچی معاون وزیرامور  خارجه  در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات تاکنون 
نتیجه ملموسی داش��ته اس��ت، گفت: نتیجه ملموس آن مشخص می شود، 
 تاریخ شروع به کار گام اول و مکانیزم اقداماتی که هر دو طرف باید انجام دهند 
و ساز و کارهای اجرایی آن ان شاءاهلل در پایان این صحبت ها به نتیجه خواهد 

رسید و اعام می شود.
عراقچی در پاسخ به این س��وال که رییس کمیته س��نای امریکا اعام کرده 
که از تصویب تحریم های بیش��تر خودداری خواهند کرد و موضع ش��ما در 
این باره چیس��ت؟گفت: توافق ژنو بر مبنای این تفاهم است که هیچ تحریم 
جدیدتری نباید صورت گیرد، مسلما اگر بخواهد هر تحریم جدیدی صورت 
 بگیرد، روند توافق ژن��و را متوقف می کن��د و لذا تصمیم س��نا نیز در همین 

رابطه است.

عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در خصوص مواضع 
اخیر امریکا در رابطه با مذاکرات ژنو اظهار داش��ت: بیانات 
 مقام معظ��م رهبری در مقاب��ل امریکا چراغ راه ماس��ت و

 هیچ گاه نباید به دش��من اعتماد کرد.این مس��وول افزود: 
انقاب اسامی از اساس با نظام س��لطه و استکبار مخالف 
است و شعار اصول انقاب تا زمانی که پا برجا باشد با مواضع 
دشمن استکبار و نظام سلطه ناس��ازگاری دارد مگر آن که 
ماهیت استکباری امریکا عوض شود، در این صورت می توان 

گفت که ما جنگی با هم نداریم.
جعفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اضافه کردن برد موشکی 
سپاه پاس��داران با بیان این که برد موش��ک های ما را فقط 
رهبر معظم انقاب تعیین می کند، عنوان کرد: ما به دنبال 
اضافه کردن برد موشک هایمان هستیم و توانایی انجام این 
کار را هم داریم و موش��ک های ما باید به اس��راییل برسد و 
موش��ک های موجود دو هزار کیلومتری هم به اس��راییل 

می رسد.
وی گفت: در جلس��ه ای که با فرماندهان سپاه استان البرز 
برگزار ش��د برنامه های خوب��ی به وی��ژه در بحث فرهنگی 
مصوب شد.س��ردار جعفری در پایان موضوع هس��ته ای را 
بهانه ای برای فش��ار به مردم در جهت جدایی از شعارهای 

انقاب دانست.

رییس س��ازمان ان��رژی اتم��ی عملک��رد 100 روزه حوزه 
کاری خود را تش��ریح کرد.صالحی اکتش��اف، اس��تخراج، 
تولید س��وخت، طراحی راکتورهای هس��ته ای، تحقیقاتی 
و اس��تفاده از فن آوری هس��ته ای در عرصه های پزشکی، 
کشاورزی و صنعت را از توانمندی های هسته ای کشورمان 
 برشمرد و گفت: در بسیاری از این فعالیت ها به خودکفایی

رس��یده ایم.رییس س��ازمان انرژی اتمی در برنامه دو و نیم 
ساعت ش��بکه خبر عملکرد 100 روزه حوزه کاری خود را 

تشریح کرد.
صالحی با بیان این که نیروگاه بوشهر روزانه 22 میلیون کیلو 
وات ساعت برق وارد شبکه سراس��ری می کند، گفت: این 
میزان معادل شش میلیون لیتر سوخت گازوییل است یعنی 
با راه اندازی نیروگاه بوشهر روزانه این میزان سوخت فسیلی 
صرفه جویی و ساالنه از تولید و انتشار 23 میلیون تن آالینده 

جلوگیری می شود.
رییس سازمان انرژی اتمی ساخت نیروگاه های تولید برق 
با اس��تفاده از انرژی هس��ته ای و تامین س��وخت مطمئن 
برای این نیروگاه ها را مهم ترین هدف سازمان انرژی اتمی 
 بیان کرد و گفت: برای این منظور داش��تن چرخه سوخت 

ضروری است.

س��ردار مس��عود جزای��ری مع��اون فرهنگ��ی س��تاد کل 
نیروهای مسلح در حاشیه مراس��م بزرگداشت مادر شهید 
بروج��ردی و در جم��ع خبرن��گاران در پاس��خ به س��والی 
درب��اره تهدیدات اخی��ر امریکایی ه��ا گف��ت: امریکایی ها 
از روی اس��تیصال حرف های زی��ادی می زنن��د و بارها به 
ص��ورت مضحک��ی  گفته ان��د: گزین��ه نظام��ی روی میز 
 اس��ت.وی افزود:امریکایی ه��ا اگ��ر چنین توانی داش��تند

 می توانستند 5 جنگی را  که در این سال  ها به راه انداختند و 
بر منطقه تحمیل کردند با موفقیت به پایان برسانند در حالی 
که مجبور شدند از بسیاری از اهداف خود عقب نشینی کنند.

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: ملت ایران 
و رزمندگان آن نیز با ق��درت در مقابل هر تجاوزی مقاومت 
می کنند.همچنین سردار جزایری در پاسخ به سوالی درباره 
بودجه نیروهای مسلح در سال 93 گفت: با توجه به شرایط و 
هماهنگی هایی که بین نیروهای مسلح و دولت صورت گرفته، 
امیدواریم شرایطی به وجود بیاید که وضع بودجه بهتر شود.

وی افزود: در عین حال امی��دوارم با توجه به تعاملی که بین 
نیروهای مس��لح و دولت وجود دارد و همچنین با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته برای مدیریت صرفه جویی، 
بتوانیم بدون هیچ مشکلی وظایف خود را در حوزه نیروهای 

مسلح انجام دهیم.

محمدجواد ظریف اظهار داشت: به نظر بنده حرف هایی نظیر 
تهدید نظامی و این که گزینه ها روی میز اس��ت معنا ندارد.

وزیر امورخارجه کش��ورمان افزود: امریکا از وقتی که گزینه 
نظامی را اس��تفاده کرده و در جاهایی که استفاده کرده چه 

منفعتی برده است که فکر می کند بازهم منفعت می برد.
ظریف تصریح کرد: مردم ایران در مقابل این گونه تهدیدها 
نظیر گزینه نظامی پاسخ مقاومت می دهند و همین مقاومت 

مردم ایران امروز به نتیجه رسیده است.
وی تاکید ک��رد: متاس��فانه در امریکا و در غرب بیش��تر با 
توجه به گروه های فش��ار صحبت می ش��ود به جای این که 
با توجه به منافع ملی صحبت شود؛ البته این گونه اظهارات 
 را مضر می دانی��م اما آنچه ب��رای ما ماک اس��ت اقدامات

است.
وزیر امورخارجه گفت: امری��کا اگر در عمل به تعهدات خود 
پایبند باش��د آن وق��ت کار را ادامه می دهیم چ��را که ما با 
حسن نیت و البته با چشم باز وارد عمل شدیم.ظریف با تاکید 
بر این که ما هیچ اعتمادی به امریکا و غرب نداریم، تصریح 
کرد: البته باید گفت ما هیچ اعتمادی به آمریکا و غرب نداریم 
اما اقدامات را ماک ق��رار می دهیم و معتقد هس��تیم این 
اظهارات نظیر گزینه نظامی نه منفعتی برای امریکا دارد و نه 

تاثیری بر مقاومت ملت ایران دارد.

نیروهای مسلحسپاه انرژی هسته ای  امور خارجه 

 برد موشک های ايران 
به اسرايیل هم می رسد

داشتن چرخه سوخت 
ضروری است

 امیدواريم بودجه 
نیروهای مسلح بهتر شود

 پاسخ مردم ايران 
مقاومت است
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 کاهش ۵۰  درصدی تصادفات
 در شهرضا

فرمان��دار شهرس��تان ش��هرضا گف��ت: می��زان تصادفات شهرس��تان 
ش��هرضا در یک س��ال گذش��ته بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. 
سیدمحمدباقرمحمدی اظهار داشت: در نوروز امسال با توجه به افزایش 
حجم مس��افران هیچ گونه حادثه جانی، مالی و خسارتی به همت پلیس 
راهور شهرس��تان رخ نداده اس��ت.وی به روز بودن آمارهای شهرستان 
را یکی از بهترین روش ها برای اجرای برنامه ها دانس��ت و افزود: از سال 
گذشته تاکنون اصالح گاردریل، ش��یب جاده ها و درزها، به همت اداره 
راه و شهرس��ازی س��بب کاهش تصادفات در محورهای مواصالتی این 
شهرستان شده اس��ت.فرماندار ش��هرضا از احداث پایگاه امداد جاده ای 
به همت بخش��داری مرکزی و جمعیت هالل احمر شهرستان در مسیر 
اصفهان به شهرضا خبر داد و تصریح کرد: این امر به طور قطع در کاهش 
تصادفات و آمار جاده ای موثر است.وی بیان کرد: جاده اصفهان به شیراز 
که راه مواصالتی بوده الزم اس��ت به آزادراه تبدیل شود که در این زمینه 

نیازمند اعتبار هستیم.
 محمدی با اش��اره به ای��ن ک��ه در مواقع بارندگ��ی تع��دادی از معابر و 
خیابان های سطح ش��هر دچار آب گرفتگی می ش��ود، خاطرنشان کرد: 
 الزم است شهرداری اقدامات الزم برای اصالح کوچه های قدیمی و معابر
را برای جلوگیری از ورود آب به منازل مردم در مواقع بارندگی، انجام دهد.

 پارك مادر تا 2۰ روز آينده 
به بهره برداري مي رسد

   ش��هردار منطقه 12 اصفهان از بهره برداري پارك مادر تا 2۰ روز آینده 
خبر داد.عباسعلي نصوحي با اعالم این مطلب اظهار داشت: فاز اول پارك 
مادر سال گذشته به بهره برداری رسید و فاز دوم آن نیز به وسعت 2۰ هزار 
مترمربع تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داش��ته و تا 2۰ روز آینده 
با چشم اندازی بسیار زیبا در اختیار ش��هروندان قرار خواهد گرفت. وي 
تصریح کرد: پارك مادر به وسعت 2۳ هزار متر در ورودي شهر اصفهان در 
خیابان کاوه در دست اجرا است و تا 2۰ روز آینده به بهره برداري مي رسد.

شهردار منطقه 12 عنوان کرد: پارك مادر با توجه به قرار گیری در ورودی 
کالن شهر اصفهان، نمایی زیبا و ویژه از شهر چهارباغ افسانه ای را در برابر 

دید مسافران قرار می دهد.

 راه اندازی نخستين 
خط توليد مكانيزه کيسه هاي زباله

     نخستین خط تولید مکانیزه کیسه هاي زباله از پسماندهاي خشک 
پلیم��ري در اصفهان راه اندازي ش��د.مدیرعامل س��ازمان مدیریت 
پسماند شهرداري اصفهان با اعالم این  خبر گفت: این خط در مدت 
ش��ش ماه با بیش از دو میلیارد ریال هزینه به بهره برداري رس��یده 
اس��ت. تیمور باجول افزود: درفرآیند تولید این نوع کیسه هاي زباله 
از اس��انس آنتي کت براي جلوگیري از نزدیک شدن گربه و سگ به 

آن استفاده شده است. 

2 هزار گشت ويژه در طرح زمستانه 
پليس راه اصفهان

رییس پلیس راه اصفهان از حضور دو هزار گشت ویژه در طرح زمستانه 
پلیس این استان خبر داد.سرهنگ رضا رضایی افزود: این طرح از 2۰ آذر 
تا 2۰ اسفند به مدت سه ماه در تمام جاده های اصلی استان اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح پنج هزار نیرو در قالب دو هزار تیم و گش��ت ویژه 
در جاده های اس��تان به ویژه نقاط صعب العبور، برف گیر و کوهستانی 
حضور خواهند داشت.وی اظهارداش��ت: گردنه های ثابت، دولت قرین 
و پشته در محور سمیرم به ش��هرضا، گردنه اردستان، عسگران در نجف 
آباد، گردنه رخ در محور اصفهان - ش��هرکرد، قرقچی در محور اصفهان 
- تهران، نوقان در محور پلیس راه دامنه، مالاحمد در محور نایین، یزد و 
 نیه در شهرستان نطنز نقاطی هس��تند که این طرح در آن ها به صورت 

پررنگ تر اجرا می شود.

6۰۰ نمازخانه در مدارس استان 
ساخته می شود

دبیر ستاد اقامه نماز اس��تان اصفهان گفت: س��اخت 6۰۰ نمازخانه در 
 مدارس این اس��تان در دس��تور کار این س��تاد قرار دارد. رضا جدیدی

 اظهار داشت: از این تعداد تاکنون 2۰۰ نمازخانه احداث و تحویل آموزش 
و پرورش شده است.مش��اور اس��تاندار اصفهان افزود: برای ساخت هر 
نمازخانه ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.وی ساماندهی 
 و رس��یدگی به نمازخانه های بین راهی برای مس��افران را از دیگر 
برنامه های اولویت دار س��تاد اقامه نماز اس��تان اصفهان بیان کرد و 
یادآور شد: به تمام رانندگان اتوبوس ابالغ شده است، هنگام نماز در 

نزدیک ترین نمازخانه بین راهی توقف کنند.
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گشتی در اخبار
بحران کم آبی، مشکل اصلی نطنز است

سرپرس��ت معاون��ت هماهنگی ام��ور عمران��ی اس��تانداری اصفه��ان گفت: بح��ران کم آبی، 
 یک��ی از مش��کالت اصل��ی شهرس��تان نطن��ز اس��ت و بای��د ب��رای ای��ن مس��اله فک��ری 

 کرد.
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سرهنگ رجبعلی مختاری بیان داشت: در پی وقوع چندین 
فقره سرقت سیم برق هوایی در سطح شهر نایین، مامورین 
پلیس آگاهی این شهرستان در پی شناسایی و دستگیری 
س��ارقان برآمدند. وی با تاکید بر این که س��رقت ها از نوع 
 س��یم و کابل های برق هوایی در مناطقی از این شهرستان

 می باشد، افزود: در این رابطه سه نفر که به طرز ماهرانه ای 
اقدام به بریدن و سرقت س��یم برق می کردند، شناسایی و 
دستگیر شدند. این مقام انتظامی گفت: در ادامه تحقیقات، 
متهمان به 1۰ فقره س��رقت س��یم برق اقرار و س��پس به 
همراه پرونده جهت س��یر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند. 
      سارق ۱۴ ساله با 23 فقره سرقت 

سرپرست پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در پی 
دستگیری فردی مظنون به سرقت از اماکن خصوصی به نام 
»د« 1۴ ساله توس��ط عوامل انتظامی مرکز استان و انتقال 
وی به پایگاه شرق پلیس آگاهی، رسیدگی به این موضوع 
در دستور کار ماموران قرار گرفت. سرهنگ ستارخسروی 
افزود: کارآگاهان پلی��س، بازجویی های علمی و تخصصی 
خود جهت شناسایی هویت کامل متهم، همچنین چگونگی 
ارتکاب سرقت و تعداد جرایم صورت گرفته قبلی توسط وی 

را آغاز کردند و موفق به کش��ف چندین فقره انواع سرقت 
ش��دند. این مقام مس��وول ادامه داد: متهم ب��ا اعترافات به 
 دست آمده به 11 فقره سرقت از مغازه، ۷ فقره سرقت اماکن 
 نیمه س��از و ۵ فقره س��رقت دوربین مدار بس��ته از بیرون

مغازه ها اقرار نمود و مش��خص گردید اموال مسروقه را به 
ش��خص مالخری می فروخته اس��ت. در پایان خسروی با 
اشاره به این که فرد مالخر نیز در عملیاتی جداگانه توسط 
ماموران دستگیر و هر دو نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.

      سرقت اينترنتی دختر از حساب پدر 
سرهنگ علی جعفری گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی وی، موضوع در 
دستور کار کارکنان پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت. 

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد ادامه داد: کارشناسان 
پلیس فتایی این شهرس��تان با انجام اقدامات کارشناسانه 
 متوجه ش��دند ف��ردی ب��ه ص��ورت اینترنت��ی مبالغی را 
تحت عن��وان خرید کارت ش��ارژ تلفن اعتباری برداش��ت  
 ک��رده اس��ت. وی اف��زود: پس از ی��ک س��ری تحقیقات

 دامنه دار کارشناسان موفق به شناسایی متهم 16 ساله که 
دختر شاکی می باشد، شدند. این مقام انتظامی بیان داشت: 
متهم احضار و در بازجویی های به عمل آمده صراحتا به بزه 

ارتکابی اقرار و عنوان کرد رمز حساب پدرم را می دانستم و 
در فرصت های مناسب اقدام به خرید کارت شارژ از طریق 

اینترنت می کردم. 
      کش�ف 6 ه�زار ق�رص و کپس�ول غي�ر مج�از 

در شاهين شهر اصفهان با هوشياری مردم 
س��رهنگ غالمعباس بلفکه فرمانده انتظامی شهرس��تان 
شاهین شهر و برخوار و میمه با اعالم این خبر اظهار داشت: 
 در پی کس��ب خبری مبنی بر س��اخت و ف��روش قرص و 
کپسول های دست ساز و غیر مجاز با عناوین قرص های الغر 
کننده، چاق کننده، ضد افسردگی و... در یک واحد صنفی 
عطاری در شاهین ش��هر موضوع در دس��تور کار ماموران 
امنیت عمومی قرار گرفت. وی افزود: در این راستا ماموران 
پس از انجام تحقیقات الزم و اطمینان از درستی موضوع طی 
هماهنگی قضایی به واحد مورد نظر اعزام شدند. وی تصریح 
کرد: در بازرسی از قسمت انباری این واحد صنفی بیش از 
 6۰۰۰ هزار عدد قرص و کپس��ول دست س��از و ترکیبی و 
غیر مجاز که فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت بود کشف 
شد. س��رهنگ بلفکه در پایان با اش��اره به پلمب این واحد 
صنفی خاطر نشان کرد: در این راستا متصدی واحد مربوطه 
نیز دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

رويدادهای انتظامی استان اصفهان؛  

وقتی دوربين های مدار بسته نيز به سرقت می رود 

برزیل همیشه جزو گران ترین سفرهای گردشگری و 
تجاری آژانس های مسافرتی ایران بوده که بیشترین 
دلیل آن هم، طوالنی بودن مس��یر پروازی و قیمت 
بلیت های آن اس��ت حاال چه برسد به این که در این 
کشور دور، جام جهانی فوتبال هم برگزار شود و قرار 
باش��د میلیون ها عالقه مند و هوادار برای تش��ویق 
تیم های محبوب شان به این س��رزمین هزار رنگ و 
شاد س��فر کنند در این صورت این که هتل ها برای 
مش��تریان خواب هایی ببینند اصال اتفاق عجیب و 
دور از انتظاری نیست؛ اما آنچه اکنون عجیب به نظر 
می آید قیمت های متفاوت و غیریکس��انی است که 
آژانس های ایرانی برای تورهای جام جهانی از ماه ها 
پیش و حتی قبل از تعیین محل بازی های تیم ملی 
ایران اعالم کرده اند . قیمت هایی که کمترین آن ها 
از ۷۵۰۰ دالر شروع می شود و تا 1۵ هزار و ۹۰ یورو 
برای هر نفر می رس��د که اگر با دالر 2۹۰۰ تومان و 
یورو ۴۰۰۰ تومان حساب شود رقمی از 21 میلیون 
و ۷۵۰ هزار تا 6۰ میلیون و ۳6۰ هزار تومان می شود. 
برخی هم در تبلیغات خود این نکته را یادآور شده اند 
که این قیمت ها قطعی نیست و امکان تغییر وجود 

دارد )که قطعا منظور افزایش نرخ است(!
در خدمات آژانس هایی ک��ه تور جام  جهانی فوتبال 
برزیل را تبلیغ کرده اند بلیت رفت وبرگشت هواپیما، 
ترانس��فر فرودگاهی همراه بلیت سه بازی تیم ملی 
ایران و ترانسفر بین ورزش��گاهی و محل بازی های 
تیم ملی، اقامت و صبحانه و در بعضی موارد، راهنمای 
فارسی زبان و بیمه دیده می شود. مدت برپایی تورها 
هم از 6 تا 1۵ شب اس��ت، با قیمت های متغیری که 
پایین ترین آن ه��ا ۷۵۰۰ دالر، 62۹۰ یورو، 66۹۰ 
یورو، 6۵۹۰ یورو و... است و با اقامت در هتل های دو 
و سه ستاره و باالترین قیمت آن ها با اقامت در هتل 
پنج س��تاره، متغیر بین 8۷۵۰ ی��ورو، ۹۰۷۰ یورو، 
11۵۰۰ دالر، 11۴۹۰ یورو، 1۵۰۹۰ یورو و ... است.

در تبلیغات یکی از آژانس های مسافرتی هم که در 

سایتش خود را اسپانسر ویژه  برنامه  تلویزیونی »۹۰« 
در مراسم قرعه کشی جام جهانی برزیل معرفی کرده، 
برای آن ک��ه حق انتخاب و گزینه های بیش��تری به 
عالقه مندان و مشتاقان حضور در جام جهانی فوتبال 
بدهد، تورهایش را به ش��ش گروه ارزان، اقتصادی، 
راحت، لوکس، ویژه و اختصاصی دسته بندی کرده 
که کمترین قیمت هریک از این گروه ها برای هر نفر 
به ترتی��ب 62۹۰، 6۵۹۰، ۷۹۹۰، ۹۷۹۰، 11۴۹۰ 
یورو اعالم ش��ده و برای نوزاد هم رقمی بین 1۴۰۰ 
تا 16۰۰ یورو )یعن��ی پنج میلی��ون و 6۰۰هزار تا 
ش��ش میلیون و ۴۰۰هزار تومان( و همچنین برای 
کودکان 2 تا 12 سال نیز قیمت های جداگانه ای را 

اعالم کرده است. 
قیمت تورهای اختصاصی هم به خاطر اضافه شدن 
افتتاحیه و فینال در شهرهای سائوپولو و ریودوژانیرو 
 کامال ویژه اس��ت که برای هر نف��ر، کمترین قیمت

  11 هزار و ۴۹۰ ی��ورو و بیش��ترین آن، 1۴ هزار و 
۹۹۰ یورو تعیین شده است.

جدا از این آژانس های گردشگری و سایت هایی که 
تبلیغات پراکنده ای دارند تعدادی از ش��رکت های 
گردشگری ش��امل حدود ۷۰ آژانس گردشگری در 
سراس��ر ایران نیز »گروه  تورهای ورزش��ی ایران« 
را تش��کیل داده اند که ظاهرا معاونت گردش��گری 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چندان از آن 
بی اطالع نیست به طوری که مرتضی رحمانی موحد 
درباره  تش��کیل گروه هایی با موضوع جام جهانی به 
خبرنگار ایسنا گفت: از تش��کل هایی که در قالب ها 
و عناوین مختلف برای توس��عه  گردش��گری تالش 
می کنند حمایت می کنم و این یکی از ارکان اصلی 
 سیاس��ت من و همین ط��ور معاونت گردش��گری 

به شمار می آید.
اکبر غمخوار به عنوان یکی از اعضای »گروه تورهای 
ورزش��ی ایران« به خبرنگار ایس��نا توضیح داد: این 
گروه شامل حدود 6۰ تا ۷۰ شرکت گردشگری در 

سراسر ایران اس��ت که اقدامات الزم را برای اجرای 
تورهای جام جهانی انجام داده، البته گروه هنوز تور 
را کامل نبسته و هر کسی تا به حال هر قیمتی داده، 
چندان قابل اعتماد نیس��ت، چون شهرهای محل 
بازی تیم ملی ایران تازه مشخص شده است و ما در 

حال بررسی قیمت ها و تنظیم برنامه  سفر هستیم.
او درباره  اقداماتی که گروه تورهای ورزش��ی ایران 
انجام داده اس��ت گفت: مقدمات کار انجام ش��ده، 
س��فرهای پیش مقدماتی تعدادی از اعضا به برزیل 
برای شناس��ایی امکانات، خدم��ات و قیمت ها نیز 
ص��ورت گرفت��ه و ب��ا ش��رکت های هواپیمایی نیز 
مذاکراتی انجام شده اس��ت، فقط منتظر مشخص 
شدن ش��هرهای محل بازی برای کامل کردن تور و 

قیمت آن بودیم.
غمخوار همچنین به این موضوع اشاره کرد که گروه 
این هفته با فدراس��یون فوتبال جلس��ه ای خواهد 
داشت تا دیگر امور باقی مانده را نیز به نتیجه برساند.

وی رقم پایه  تورهایی را که توس��ط »گروه تورهای 
ورزشی ایران« قرار اس��ت اجرا شود بدون احتساب 
هزینه  بلیت بازی ها، حدود ش��ش هزار و ۵۰۰ یورو 
اعالم کرد و افزود: البته این رقم قطعی نیست و حتما 

تغییر می کند.
براس��اس آنچه غمخوار اعالم ک��رده در حال حاضر 
برای حدود ۵۰۰ نف��ر، ظرفیت اج��رای تور وجود 
دارد که اگر جمعی��ت هواداران بیش از این باش��د 
 هواپیما چارتر می ش��ود و ظاهرا مشکلی هم وجود

 ندارد.
اما در میان ای��ن همه تالطمی که در ب��ازار فروش 
تورهای ج��ام جهانی به وجود آم��ده نباید »انجمن 
گردش��گری ورزش��ی« را ک��ه چن��د وق��ت پیش 
تفاهم نامه ای را با معاونت گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری امضا کرد و یک��ی از اهداف 
آن،  اجرای »تورهای تشویق و تماشا در رویدادهای 
ورزش��ی« بود از قلم انداخت، چراکه درباره  ماهیت 

انجمن نیز پرسشی مطرح است؛ انجمن گردشگری 
ورزش��ی که تا به حال دوبار هم نشست مشترکی با 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری داشته، یکی 
در دوره  محمدش��ریف ملک زاده و دیگری در دوره  
محمدعلی نجفی، چه نقش��ی در ای��ن رویدادهای 
ورزشی دارد و اصال به چه منظور شکل گرفته است؟

رضا خوش سرور، رییس انجمن گردشگری ورزشی 
در این ب��اره گف��ت: انجم��ن از طرف فدراس��یون 
ورزش ه��ای همگان��ی ب��ا معاون��ت گردش��گری 
تفاهم نامه ای را امضا کرد که در آن ذکر شده، اعزام 
تماشاگران و حضور آن ها در رویدادهای ورزشی باید 
از طریق انجمن باشد. اداره کل امور مراکز و خدمات 
گردشگری آن معاونت هم یک ماه پیش به استان ها 
نامه ای فرس��تاد و ابالغ کرد برگ��زاری هر توری در 
س��طح ملی و بین المللی در این زمینه باید از طریق 
انجمن گردشگری ورزشی و با استفاده از راهنمایان 

این انجمن باشد.
به گفته  او، در حال حاضر 226 راهنمای تور ورزشی 

از این انجمن گواهی نامه گرفته اند.
وی ادامه داد: یک ماه پیش هم از طرف فدراس��یون 
ورزش های همگانی نامه ای به دبیرکل المپیک داده 
شد که به تمام فدراسیون ها و سازمان ها اعالم کردند، 
برگزاری هرگونه تور گردش��گری ورزشی در سطح 
بین المللی و ملی باید از طریق انجمن گردش��گری 

ورزشی باشد.
خوش س��رور گفت: انجمن به اس��تناد ای��ن نامه ها 
ب��ه معاونت گردش��گری تقاض��ا داد ک��ه به منظور 
برنامه ریزی و مدیریت تورهای جام  جهانی س��تاد 
اعزام تماش��اگران به رویدادهای ورزشی را تشکیل 
دهد. نام��ه  این تقاض��ا در زمان جهانی��ان - معاون 
پیش��ین گردش��گری - به رییس س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری داده شد و اطالع دارم که آقای 

نجفی نیز با تشکیل این ستاد موافقت کرده است.
وی اظهارداشت: این س��تاد با حضور نمایندگانی از 
انجمن گردش��گری ورزش��ی، معاونت گردشگری، 
وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، سفارتخانه های 
محل برپای��ی رویداده��ای ورزش��ی و کمیته  ملی 
المپیک باید تشکیل می ش��د اما تا کنون حتی یک 
جلسه هم برگزار نشده اس��ت. برای همین یک روز 
پ��س از تعیین ش��هرهای محل بازی تی��م ملی، به 
معاونت گردشگری نامه ای فرستادیم که این جلسه 
را بگذارد؛ ولی خبری نش��ده، این در حالی است که 
برخی ش��رکت ها و آژانس های گردشگری از دوماه 
قبل، ثبت نام در تورهای ج��ام جهانی را آغاز کرده 
و مبالغی را ه��م به عنوان پیش ثبت ن��ام گرفته اند.

او در پاس��خ به این پرس��ش که این انجمن زیر نظر 
فدراس��یون ورزش های همگانی تشکیل شده است 
پس چرا این فدراسیون و کمیته  ملی المپیک پیگیر 
کار نبوده اند؟ بیان کرد: کمیته  ملی المپیک حتی با 
وجود دریافت نامه  فدراسیون ورزش های همگانی 
هنوز این انجم��ن را به فدراس��یون فوتبال معرفی 
نکرده است. الزم است در اجرای این تورها نظارت و 
مدیریت باشد برای همین ما از معاونت گردشگری 

خواستیم ستادی تشکیل شود.
وی کم کاری  برای تشکیل ستاد ویژه ای برای تورهای 
جام جهانی را از طرف معاونت گردشگری دانست و 
افزود: اگر این معاونت درباره  تشکیل ستاد و قیمت ها 
که اکنون در بازار متغیر و بی ثبات است اقدامی نکند، 
انجمن خودش کمیته  ویژه ای را تشکیل می دهد و 
پذیرش و ثبت  نام در تور را انجام می دهد و مدیریت 
کار را برعهده می گیرد، چون بیش از این نمی توان 
صبر کرد، نظارتی هم روی قیمت ه��ا و تورها انجام 
نمی شود و هر کس��ی هر قیمتی که خواسته، داده 

است.
این که گروه هایی از طرف ش��رکت های گردشگری 
 برای پاس��خ دادن به نیاز ه��واداران و عالقه مندان 
ج��ام جهان��ی فوتبال تش��کیل ش��ده ی��ا انجمن 
گردشگری ورزشی می خواهد کمیته  ویژه ای را راه 
بیاندازد که البته همان کار آژانس های گردشگری 
را انجام می دهد، خوب است، چون دست  کم جایی 
هس��ت که مردم برای خریدن تور به آن جا مراجعه 
کنند و می��ان آس��مان و زمین س��رگردان نمانند؛ 

اما ش��اید بهتر باش��د در این اوضاع، دس��تگاه های 
متولی نظارت های خود را که جزو وظایف الینفک و 
اجتناب ناپذیر آن ها به شمار می آید، تشدید کنند تا 
از مافیابازی ها و ایجاد بازار سیاه احتمالی جلوگیری 
ش��ود و مردم هم خیال شان راحت باش��د که برای 
این سفرها، جایی هوای ش��ان را دارند تا اگر اتفاقی 
افتاد بتوانند حقوق شان را احیا کنند نه این که فقط 
اطالعیه های هشدارآمیز بدهند و همه  مسوولیت به 
دوش مردم واگذار شود و مثل جام ها و المپیک های 
قبلی، بعد از بازگشت هواداران و عالقه مندان و وقایع 
نامناسبی که در فروش بلیت ها رخ داد، خود را کنار 
بکشند، بدون آن که مس��وولیتی را بپذیرند و نگران 
احقاق حقوق مردم باش��ند و دس��ت  آخر هم هیچ 
نهادی نباشد که آن ها را به خاطر نظارت نکردن شان 
 و ش��انه خالی کردن از مس��وولیت ها و وظایف  شان 

زیر سوال ببرد.
البته مرتض��ی رحمانی موحد ، معاون گردش��گری 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری  به عنوان 
متولی بخش��ی از این جریان، درب��اره  نظارت هایی 
که روی فعالیت دفاتر خدمات مس��افرتی فروشنده  
تورهای جام جهانی باید باش��د، این اطمینان را داد 
که نظارت وجود دارد و در این باره تاکید کرد: مسلم 
است ما در معاونت گردشگری، مسوولیت نظارت بر 
همه  تاسیسات و واحدهای گردش��گری را از جمله 
دفاتر خدمات گردشگری برعهده داریم و امیدوارم 
این مراکز همه  چارچوب ها را رعایت کنند که دیگر 

به اعمال ضوابط نیازی نباشد.
او درباره  برگزاری تور به بهانه  رویدادهایی مانند جام 
جهانی فوتبال، گفت: در این موضوع، دستگاه های 

مختلفی دخیل هستند.
 اگر این سفر همراه با حضور در استادیوم ها و تماشای 
از نزدیک رویدادهای ورزشی نباش��د، پس دیگر با 
خانه نشستن و تماش��ای آن رویداد از تلویزیون چه 

فرقی می کند. 
بنابراین می طلبد ک��ه وزارت ورزش و امور جوانان 
به عن��وان متولی ای��ن روی��داد، این ام��کان را هم 
فراهم کند و باید این س��وال را از آن ها پرس��ید که 
برای تماش��اگران جام جهانی فوتبال در برزیل چه 

تمهیداتی را پیش بینی کرده اند.
رحمانی موحد بیان کرد: اگر دفاتر خدمات مسافرتی 
که مجوز این سازمان را گرفته اند، به ثبت نام در این 
تورها اقدام کرده اند قطعا تحت نظارت ما )معاونت 
گردش��گری( قرار می گیرند و اگر قولی داده باشند 
و توانایی تحقق آن را نداش��ته باشند قطعا روی آن 

نظارت می کنیم.
وی همچنین درب��اره  موضوع انجمن گردش��گری 
ورزشی که تشکیل نش��دن س��تاد ویژه ای را برای 
تورهای ج��ام جهانی ناش��ی از ک��م کاری معاونت 
گردشگری دانسته است اظهار داشت: از زمانی که در 
معاونت گردشگری هستم با انجمن ها و تشکل های 
گردشگری جلس��اتی داش��ته ام، البته هنوز درباره  
این که بخواهیم موضوع ملی را به یک انجمن یا گروه 

خاصی منحصر کنیم، تصمیم گیری نشده است.
معاون گردش��گری ادامه داد: قصد ما بسترس��ازی 
برای حضور فع��ال، موثر، متناس��ب و بدون چالش 
همه  فعاالن در عرصه های مختلف گردشگری است. 
گردش��گری ورزش��ی و بهره برداری از رویدادهای 
ورزش��ی به نفع گردش��گری در داخل ی��ا خارج از 
کشور از سیاست های این معاونت به شمار می آید و 

قصدمان هم حمایت از این جریان ها است.
رحمانی پس از پاس��خ دادن به ابهاماتی که درباره  
نظارت داشتن یا نداشتن س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری در تورهای جام جهانی و آژانس های 
فروشنده  این تورها مطرح است، به موضوع دیگری 
هم اش��اره کرد که همواره نقط��ه  چالش برانگیزی 
برای این سازمان در رویدادهای بین المللی ورزشی 
بوده و آن هم معرفی و تبلیغ ایران اس��ت، فرصتی 
که بسیاری از کشورها در حاش��یه  حضور تیم های 
ورزشی خود از آن برای تبلیغ گردشگری کشورشان 
استفاده می کنند و ایران تقریبا در تمام رویدادهای 
ورزشی که تا به حال برگزار شده  از این فرصت غافل 

مانده است.

شش ميليون تومان برای هر نوزاد

دکانی به نام »تور جام جهانی«

تور جام جهانی 2۰۱۴ برزيل؛ فقط کافی است اين عبارت را در »گوگل« جست وجو کنيد، آن وقت با صفحات متعددی  گروه 
از تبليغ آژانس های گردشگری بامجوز و گروه ها و سايت های بدون مجوز مواجه می شويد که قيمت های متفاوتی را جامعه

با اختالف حدود ۴۰ ميليون تومان برای اين تورها اعالم کرده اند اما هنگام خريدن اين تورها، بايد شش دانگ حواس تان 
جمع باشد که همه چيز را چک کنيد و قرارداد با آژانس  يا شرکتی که مجوز تاييدشده از سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری دارد، داشته 
باشيد که اگر احيانا مثل جام های جهانی قبل با موضوع کم فروشی، بدفروشی و کالهبرداری مواجه شديد، کاغذ و سندی برای پيگيری 
حقوقی در دست باشد. اين را هم بدانيد که برای خريدن اين تورها فقط خودتان هستيد و خودتان، چون فدراسيون فوتبال و کميته  ملی 
المپيک، مسووليتی در اين زمينه قبول نكرده اند، البته سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری اعالم کرده است بر آنچه در حوزه مسووليتش 
است حتما نظارت می کند اما فدراسيون فوتبال چند وقت پيش با اعالم اين که هيچ مسووليتی را در قبال اين تورها، قيمت ها و همه جريانات 
مربوط به تور و سفر جام  جهانی نمی پذيرد، فقط هشدار داد و از مردم خواست که آگاه باشند، چون هيچ مجوزی را برای هيچ آژانسی صادر 
نكرده است. هرچند سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری هم تا کنون هيچ گروه مشخصی را برای اين کار معرفی نكرده و ظاهرا هر آنچه 

اتفاق می افتد خودجوش است.
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چهره روزيادداشت

برای انتقال بورس فلزات به اصفهان 
منعی وجود ندارد

رییس س��ازمان بورس اوراق به��ادار گفت: از نظر س��ازمان بورس 
 هیچ منع��ی برای حض��ور ش��عبه ب��ورس کاال در اصفه��ان وجود

 ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عل��ی صالح آبادی در دی��دار با نماینده 
مردم اصفهان در مجلس و جمعی از مس��وولین اس��تان اصفهان در 
این نشست که به همت کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق 
اصفهان و با همکاری استانداری اصفهان برگزار شد، گفت :پیشنهاد 
انتقال بورس آهن و فوالد به اصفهان بررس��ی شد. وی در این دیدار 
اظهار داشت: در راستای تمرکز زدایی بورس کاال می تواند از ظرفیت 

اصفهان در بخش عرضه و تقاضا آهن و فوالد استفاده کند.  
رییس سازمان بورس اوراق بهادار از ایجاد بهترین امکانات در بورس 
کاالی کشور خبر داد و گفت: رویکرد سازمان بورس به تقویت دفاتر 
منطقه ای در مراکز استان ها است. وی تاکید کرد: برای انتقال بورس 
آهن و فلزات به اصفهان نه تنها هیچ منعی نداریم بلکه تش��ویق هم 

می کنیم.

خبرنگاران و هنرمندان سبد کاال 
دريافت می کنند

س��خنگوی دولت گفت: دانش��جویان متاهل، خبرنگاران، طالب و 
هنرمندان جزو اقشاری هستند که ۲ سبد کاالیی آخر سال دولت به 

آن ها نیز داده خواهد شد.
محمدباقر نوبخ��ت با اش��اره به جزییات مطرح ش��ده به نشس��ت 
هیات دولت، اظهار داش��ت: در این جلس��ه، نحوه ارایه س��بد کاال 
در بهمن و اس��فند مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرف��ت.وی افزود: 
دولت درباره افراد مش��مول این دو س��بد کاال نیز مصوبه ای داشت 
و دانش��جویان متاهل، ط��الب و خبرن��گاران و هنرمن��دان هم به 
اقشار دریافت کننده س��بد کاال اضافه شدند. سخنگوی  دولت ادامه 
داد: در خصوص ای��ن که توزیع س��بدهای کاالیی ب��ه همراه دیگر 
کمک ه��ا حداقل فصلی یک بار ص��ورت بگیرد، مصوب��ه ای تصویب 
ش��د. وی همه کارمن��دان دولت با هر ن��وع قرارداد، بازنشس��تگان 
دولت، نیروهای مسلح، سرپرس��ت خانوارها و نیز افراد تحت پوشش 
 بهزیس��تی و کمیته ام��داد را مش��مول دریافت  س��بد کاال معرفی

 کرد. 

پیش بینی قیمت لوازم خانگی 

چرا قیمت لوازم خانگی ارزان نشد
محمد طحان پور، رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی اعتقاد 
دارد همین که قیمت لوازم خانگی در سال جاری افزایش پیدا نکرد، 

موضوع خوبی است. 
 طحان پور در پاس��خ به این س��وال که آیا قیمت ل��وازم خانگی در

 ماه های باقی مانده سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: 
» از تیر س��ال جاری تا کنون آهن آالت س��ی درصد کاهش داشته 
است. مس نیز حدود 15 تا ۲5 درصد کاهش داشته و آلومینیوم نیز 
 با افت قیمت همراه بوده است. تقریبا تمامی مواد اولیه کاهش قیمت 
داش��ته اند. این در حالی اس��ت که قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا 
نکرده است. «رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی در توضیح 
 این ک��ه چرا قیمت ل��وازم خانگی کاه��ش پیدا نکرده اس��ت گفت

» واردکنندگان لوازم خانگی اعتقاد دارند که قیمت های ش��ان را از 
سازمان حمایت گرفته اند. بر این اساس قیمت محصوالت وارداتی 
لوازم خانگی کاهش پیدا نکرده است. به همین دلیل اعتقاد دارم که 
هیچ وارد کننده و تولید کننده لوازم خانگی در س��ال گذشته ضرر 
نکرده اس��ت. «   وی افزود: » همین که قیمت ها افزایش پیدا نکرده 
است اتفاق خوبی اس��ت اما این انتظار وجود داشت که قیمت لوازم 
 خانگی کاهش داشته باشد. اتفاقی که نیفتاد. «   طحان پور به افزایش 
100 درصدی قیمت لوزام خانگی ظرف 9 ماه ابتدایی سال گذشته 
اش��اره کرد و گفت: » از فروردین تا آذر سال 91 قیمت لوازم خانگی 
100 درصد افزایش داشت. این در حالی است که از فروردین تا آذر 
س��ال جاری هیچ گونه افزایش قیمتی را در رابطه ب��ا لوازم خانگی 
شاهد نبودیم. « رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعتقاد دارد 
که مردم در حال حاضر با توجه به ثبات قیم��ت ها می توانند بروند 
و نیازهایش��ان را خریداری کنند: » مردم بروند و خریدشان را انجام 
دهند. قیمت ها مناسب است. از سوی دیگر بازار راکد است و همین 
موضوع سبب شده تا برخی کاس��ب ها قیمت فروش لوازم خانگی را 
به قیمت خریدشان ارایه کنند. اگر مردم انتظار دارند که در ماه های 
آینده 30 درصد قیمت لوازم خانگی ارزان شود اصال استدالل درستی 

نیست و این اتفاق نخواهد افتاد. «

چند نفر ايرانی يارانه نقدی 
نمی گیرند؟

حدود شش میلیون ایرانی، یارانه  نقدی دریافت نمی کنند.
 ابراهیم علی��زاده گفت: طب��ق الیحه بودجه س��ال 93 که 
ریی��س جمه��وری در اختی��ار مجل��س ق��رار داد، در 
مجموع برای س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ه��ا 38 هزار 
و 800 میلی��ارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده اس��ت.

با احتس��اب این رقم که به عنوان درآمد و هزینه س��ازمان 
 هدفمندی یارانه ها در نظ��ر گرفته اند می ت��وان گفت که

 در صورت تصویب این الیحه در مجلس، سال آینده ماهانه 
سه هزار و ۲33 میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهد شد.در 
واقع این رقم م��ی تواند جوابگوی پرداخ��ت یارانه 45 هزار 
 و 500 تومانی به 71 میلی��ون و 6۲ هزار ایرانی باش��د. این 
در حالی است که طبق اعالم مرکز آمار ایران، میزان جمعیت 
ایران به 77 میلیون و 48 هزار نفر رسیده است.با این حساب 
در مجموع سازمان هدفمندی پولی برای پرداخت یارانه به 
بیش از پنج میلیون و 986 هزار نفر را ن��دارد. به عبارتی در 
صورت تصویب پیش��نهاد دولت در مجلس در س��ال آینده 
حدود شش میلیون نفر ایرانی یارانه ای دریافت نخواهند کرد.

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه تاکنون یک ب��ار از س��وی دولت 
قبل می��زان کس��انی ک��ه یاران��ه ای دریافت نم��ی کنند، 
اعالم ش��ده ب��ود. حال ب��ه نظ��ر م��ی رس��د تغییراتی در 
 لیست یارانه بگیرهای کش��ور رخ داده اس��ت. البته به نظر

 می رسد این تغییر برای سال آینده است. چرا که سخنگوی 
 دول��ت اخیرا اع��الم کرده ب��ود دول��ت ماهانه  س��ه هزار و

 500 میلیارد توم��ان بابت یارانه پرداخ��ت می کند که این 
رقم نشان می داد ماهانه بیش از 76 میلیون و 900 هزار نفر 
یارانه 45 هزار و 500 تومان��ی دریافت می کنند.حال دولت 
 در بودجه ای که به مجلس داده منابع پرداخت یارانه را برای
  71 میلیون نفر در نظر گرفته اس��ت اما معلوم نیس��ت که

 می خواهد منابع برای پنج میلیون نفر دیگر را از محلی دیگر 
 تامین کند یا این ک��ه تعداد یارانه بگی��ران نقدی را کاهش 
دهد.با وجود این، رییس جمهوری در هنگام ارایه الیحه 
بودجه به مجلس اعالم کرده که شیوه پرداخت یارانه های 

نقدی فعلی تغییر نخواهد کرد.
حسن روحانی با تاکید بر این که شیوه موجود پرداخت 
یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نش��ده، خود 
به خود ادامه می یاب��د، تصریح ک��رد: در مراحل بعدی 
ما نیازمند بررس��ی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش 
قیمت ه��ا، پرداخت یارانه، رش��د اقتص��ادی و بیکاری 

هستیم.

  افتتاح سامانه
 اطالع رسانی دامپزشکی 

ذوب آهن 
لوح گرفت 

مرکز تلفن س��انترال سامانه اطالع رس��انی و پاس��خگویی 151۲، اداره کل 
دامپزشکی اس��تان اصفهان افتتاح ش��د. روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان اعالم کرد: این سامانه با هدف ارتقا، ساماندهی و به روزرسانی 
سامانه قبلی و بهبود ارتباطات در تمام حوزه ها افتتاح شد. به روز رسانی سامانه 
قبلی مرکز تلفن 151۲ دامپزشکی استان از سوی کارشناسان اداره فناوری 
اطالعات و امور اداری اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و شرکت مربوطه در 

مدت زمان 10 روز انجام شد. 
هزینه س��اماندهی این س��امانه معادل 100 میلیون ریال از محل اعتبارات 
 اداره کل دامپزشکی استان بوده اس��ت. کد خدماتی 151۲، به منظور تکریم 
ارباب رجوع و ارتباط سریع و آسان مردم با شبکه های دامپزشکی شهرستان ها 
و اداره کل دامپزشکی استان از سال گذشته در ۲3 شهرستان تابعه )با استفاده 

از پیش شماره شهرستان مربوطه( استان راه اندازی شد. 

ذوب آهن اصفهان برترین شرکت در ششمین دوره جایزه مدل توانمندسازي 
 منابع انس��اني  ش��د.در راس��تاي بهبود فرآینده��اي منابع انس��اني و براي

 نخستین بار از سوي سازمان هوشمند در سطح کشور، ذوب آهن اصفهان موفق 
به دریافت لوح سپاس و تندیس ویژه ششمین دوره جایزه مدل توانمندسازي 
منابع انساني شد.  این جایزه در راستاي نتایج ارزیابي سازمان بر اساس مدل 
توانمندس��ازي منابع انس��اني ویرایش 1391 در ارتباط با رویکردهاي نوین 
مدیریتي براي ارتقای دانش ، مهارت و انگیزه منابع انساني با تمرکز به اهداف 
سازماني  مي باش��د .در همین جهت معاونت منابع انس��اني و امور اجتماعي 
ذوب آهن اصفهان در راستاي بهبود فرآیندهاي منابع انساني از طریق ارزیابي 
فرآیندها و شناخت نقاط قابل بهبود در سال جاري و براي نخستین بار در این 
ارزیابي حضور یافت وپس از ارزیابي هاي به عمل آمده ،  موفق به دریافت لوح 

سپاس و تندیس ویژه جایزه این مدل گردید .

یک مق��ام مس��وول در ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی با تش��ریح س��از و کار جدید دولت برای 
توقف مهاجرت کارت های بنزین از ساز و کار جدید شناسایی 
و برخورد قانون��ی با متخلفی��ن در اس��تفاده از کارت های 
بنزی��ن و گازوییل خبرداد.ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی یکی از دالیل رش��د افس��ار گس��یخته 
مص��رف بنزی��ن و گازوییل را انح��راف و قاچاق بخش��ی از 
این دو فرآورده اس��تراتژیک نفتی  به کش��ورهای همسایه 
اعالم کرده اس��ت. از این روی پیش بینی می ش��ود به طور 
متوس��ط روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزی��ن و گازوییل 
ای��ران به کش��ورهای همس��ایه قاچاق ش��ود . ب��ا افزایش 
انحراف این دو فرآورده پرطرف��دار نفتی، دولت برنامه های 
جدیدی را در دس��تور کار قرار داده است.فروش سوخت به 
مرزنش��ینان، اصالح قیمت در مبادی و بازارچه های مرزی، 
تحوی��ل گازوییل مطابق با میزان مس��افت پیموده ش��ده، 
 بازرس��ی از وضعی��ت عرضه در جای��گاه ها، رص��د و ابطال

 کارت های س��وخت از مهم ترین سیاس��ت هایی بوده که 
تاکنون منجر به مدیریت نسبی قاچاق سوخت از ایران شده 
است.با این وجود اجرای این طرح ها تاکنون منجر به توقف 
کامل قاچاق فرآورده های نفتی از ایران نشده است .یکی از 
مهم ترین دالیل قاچاق بنزین و گازوییل در استان های مرزی 
کشور  مهاجرت کارت های هوشمند سوخت از شهر و استان 

های مرکزی کشور است.

رییس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به سیاست دولت 
برای تامین زمین، تسهیالت ارزان قیمت و کمک خیرین 
مسکن ساز برای تامین مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد 
 گفت: مساحت واحدها متناس��ب با نیاز خانوارها از 35 تا 

70 مترمربع در نظر گرفته می شود.
سید محمد پژمان با اشاره به این که برنامه دولت، اختصاص 
تس��هیالت ارزان قیم��ت و تامین زمین ب��رای دهک های 
پایین جامعه اس��ت، گفت: برای حل مش��کل این اقش��ار 
همه بخش های جامعه باید اهتمام داش��ته باش��ند و البته 
دولت هم باید محور این قضیه باش��د.وی ب��ا بیان این که 
شهرداری ها هم باید در کنار نهادها و سازمان های حمایتی 
 نقش داشته باشند، اظهار داشت: خیرین هم در بخش های

 مدرسه سازی، ساخت مراکز بهداش��تی، تامین معیشت 
مردم و سرپناه تاکنون کمک زیادی کرده اند.رییس سازمان 
ملی زمین و مسکن خاطرنش��ان کرد: معتقدم با محوریت 
کارهای اساس��ی دولت در تامین زمین، تسهیالت بانکی 
ارزان قیمت و منابعی که از منابع داخلی و درآمدهای دولت 
دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد، واحدهای 
مسکونی در مناطق مناس��ب و با کیفیت مناسب برای این 

خانوارها تامین شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران اس��تان البرز گفت: بر اس��اس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار ش��د قیمت شیر تا پایان سال 

ثابت بماند.
موسی شلی ، با اعالم این خبر اظهار داشت: در ستاد تنظیم 
بازار تصویب شده است، شرکت پشتیبانی امور دام به تعهدات 
خود برای تحویل علوفه ارزان در قبال دریافت شیر با قیمت 

مناسب، عمل کند.
مدیر عامل اتحادیه دامداران اس��تان البرز افزود: بر اس��اس 
این مصوبه شرکت پش��تیبانی امور دام به تمام تعهداتی که 
از ابتدای س��ال عمل نکرده است، عمل می کند.شلی گفت: 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام به تعهدات 6 ماه نخست سال 
مبنی بر تحویل علوف��ه ارزان عمل می کند و ب��رای بعد از 
 تاریخ 31 مرداد نیز دولت اعتباری را به این ش��رکت خواهد 

داد.  
بعد از تغییر نرخ ارز مرجع شرکت پشتیبانی امور دام علوفه 
را به قیمت باالتری به دامداران داد که این مابه التفاوت قرار 
 اس��ت پرداخت ش��ود.وی ادامه داد: مابه التفاوت دو نرخ ارز 
600 میلی��ارد توم��ان اس��ت ک��ه ق��رار ش��د در اختی��ار 
 ش��رکت پش��تیبانی امور دام به منظور تامین نه��اده قرار 

داده شود.

رییس اتحادیه باغداران با بیان این که تولید مرکبات امسال 
بسیار خوب اس��ت، گفت: مرکبات ارزان ترین میوه در عید 
امسال خواهد بود و هیچ نیازی به واردات میوه حتی مرکبات 

وجود ندارد.
عنایت اهلل بیابانی اظهار داشت: ذخیره سازی میوه شب عید 
آغاز ش��ده اس��ت و به قیمت 1600 تا 1650 تومان تحویل 

اتحادیه های عامل ذخیره سازی می شود.
رییس اتحادیه باغداران در پاس��خ به این که این مرکبات به 
چه قیمتی در شب عید عرضه می شود، گفت:هنوز برای اعالم 
قیمت زود است، اما مرکبات شب عید ارزان ترین میوه خواهد 
بود.بیابانی با بیان این که امسال 4/5 تا 4/8 میلیون تن تولید 
مرکبات در کشور و 1/8 میلیون تن در استان مازندران وجود 
دارد، گفت: هیچ نی��ازی به واردات مرکب��ات حتی نارنگی 
وجود ندارد.قائم مقام خانه کش��اورز همچنین تصریح کرد: 
شبکه های توزیع میوه عید هم آماده است و برای توزیع میوه 
هیچ مش��کلی وجود ندارد.وی همچنین گفت: مرکبات از 
کشاورزان به قیمت 700 تا 800 تومان خریداری می شود. از 
وی سوال شد آیا تفاوت 800 تومان خرید از کشاورز و تحویل 
به اتحادیه های عامل، رقم باالیی برای واس��طه ها نیس��ت؟ 
گفت: آن ها هم هزینه های نگهداری، نگهداری در انبار سرد 

و معطلی سرمایه را دارند.

مسکن دامدارانکارت بنزین باغداران

 برنامه مقابله با 
مهاجرت کارت های بنزين 

 برنامه دولت برای
 مسکن اقشار کم درآمد

 قیمت شیر 
تا پايان سال ثابت می ماند

 واردات میوه نداريم
 حتی نارنگی

گفت و گو

اخبار کوتاه

نگاه

4
طراحی و فرموالسیون آدامس چای سبز در اصفهان

پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکي اصفهان موفق به طراحي، ساخت و فرموالس��یون آدامس چای سبز و ارزیابی و 
خصوصیات فیزیکي آن شد.  هدف اصلی این طرح پژوهشي، طراحی، ساخت و ارزیابی آدامس چای سبز با طعم و 

خصوصیات ارگانولپتیک مناسب به عنوان یک آدامس آنتی اکسیدان است. 
 افزايش 4 برابری 

نرخ انشعاب برق غیرقانونی است
جمشید پژویان/ رییس شورای رقابت 

 منتظر جواب اس��تعفای خود از سوی رییس جمهورهس��تم  . افزایش
 4 برابری قیمت انشعاب برق غیرقانونی است و باید هر تغییر قیمتی ابتدا 
به تصویب شورای رقابت برسد.به طور کلی برق، آب، گاز و بنزین مشمول 
بند 5 ماده 58 قانون تسهیل رقابت هس��تند و دستورالعمل قیمت ها با 
ش��ورای رقابت اس��ت و حتی در دولت نهم و دهم هم  این موضوع را به 
تصویب شورای رقابت رس��اندند.قیمت برخی موارد مثل سوخت های 
فس��یلی چ��ون قبال توس��ط 
مجل��س تصویب ش��ده بود، 
ش��ورای رقابت وارد آن نشد، 
ولی به دولت اطالع داد که از 
این به بعد هر گونه تغییری 
در قیمت حامل های انرژی، 
برق، آب، بنزی��ن و گاز باید 
 ب��ه تصویب ش��ورای رقابت 

برسد.
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معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
گروه 
اقتصادی

 
 ارز ب��ا تش��ریح مه��م تری��ن اقدام��ات

ص��ورت گرفته در س��ال های گذش��ته  
 پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری انضباط و شفافیت در

 فعالیت های اقتصادی کشور گفت: شفاف سازی فعالیت ها به ویژه 
در بخش تجارت خارجی می تواند منجر به جلوگیری از انحرافات 
و مفاسد اقتصادی شود.مهدی ابویی پیشگیری و کنترل قاچاق کاال، 
انحرافات و مفاس��د اقتصادی را منوط به تحقق برقراری انضباط و 
شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در کش��ور به ویژه در تجارت 
خارجی دانست و گفت: تا آن جا که اطالع دارم دولت تدبیر و امید 
مصمم به تحقق این دو موضوع مهم است. معاون سابق ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اظهارداشت: نبود و ضعف انضباط برابر ضوابط و 
مقررات قانونی و همچنین عدم شفاف سازی، بستر اصلی بروز کلیه 
انحرافات اقتصادی از جمله قاچاق کاال و ارز است که این موضوع 
یکی از چالش های اساسی اقتصاد کش��ور به شمار می رود.ابویی 
ادام��ه داد: این چال��ش، موضوعی اس��ت که در دو دهه گذش��ته 
نتوانس��تیم آن را به صورت کامل مهار کنیم ت��ا موفق به برقراری 
انضباط در کلیه فرآیندهای فعالیت های اقتصادی و شفاف سازی 
 روند فعالیت ها در این بخش ش��ویم. تحقق برق��راری انضباط و

 شفاف س��ازی در فرآیند کار اقتصاد کش��ور به خصوص در حوزه 
 تج��ارت خارجی دو امر مهمی اس��ت که م��ی تواند کش��ور را به

 چشم انداز تعیین شده در حوزه اقتصاد نزدیک کند.این مقام سابق 

در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: در نیمه دوم سال 89 و نیمه 
اول سال 90 طرح جامعی تحت عنوان طرح جامع مدیریت تجارت 
 خارجی توس��ط س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز ب��ا همکاری 
دستگاه های اصلی عضو ستاد تهیه ش��د که در حقیقت این طرح 
شامل 17 سامانه جامع نرم افزاری اصلی و 5 س��امانه نرم افزاری 
فرعی است که یک فرآیند 5 ساله برای اجرای این طرح برنامه ریزی 
ش��د تا در پایان برنامه 5 س��اله پنج��م این امر محقق ش��ود.وی 
خاطرنشان کرد: طی س��ال های 90 و 91 گام های اساسی برای 
فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای پیاده سازی 
این طرح جامع که شامل ۲۲ سامانه جامع نرم افزاری اصلی و فرعی 
بود برداشته شد که حدود 10 سامانه جامع تهیه و مراحل اولیه آن 
پیاده سازی ش��د که نرم افزار بقیه س��امانه ها نیز تهیه و مقدمات 
اجرایی آن فراهم گردید.معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
تاکید ک��رد: از جمله این س��امانه ها م��ی توان به س��امانه صدور 
الکترونیکی مجوز ترخیص کاال اشاره کرد که این سامانه پس از تهیه 
و آماده سازی مراحل اولیه از ابتدای اسفندماه سال گذشته به طور 
کامل اجرایی ش��د به نحوی که حدود 17 دستگاه مسوول صدور 
مجوز ترخیص کاال و تمامی گمرکات به این سامانه مجهز شدند و از 
صدور دس��تی مجوز ترخیص که یکی از عوامل بروز فساد، رانت، 
جعل، تقلب و قاچاق بود جلوگیری شد.ابویی گفت: در همین راستا 
تمامی 17 دستگاه که صادرکننده ترخیص کاال از گمرک هستند 
موظف ش��ده اند فرآیند صدور مجوز ترخیص کاال را در س��ازمان 

متبوع خود به صورت مکانیزه و از طریق سیس��تم انجام دهند و از 
دخالت دس��تی کارکنان جلوگیری کنند.وی بیان داشت: سامانه 
جامع دیگر سامانه جامع صدور و تمدید کارت بازرگانی است که از 
91/۲/1مورد بهره برداری قرار گرفت و همچنین س��امانه صدور 
الکترونیکی کارت بازرگانی که از91/1۲/1به طور کامل اجرایی شد. 
سامانه صدور الکترونیکی کارت بازرگانی با مسوولیت اتاق بازرگانی 
و همکاری سازمان توسعه و تجارت تهیه شده که تمامی اتاق ها و 
سازمان معدن و تجارت در استان ها مجهز به این سامانه شده اند 
اولین بار پس از 30 سال از پیروزی انقالب اسالمی، انجام فرآیند 
صدور کارت بازرگانی به صورت دستی حذف شد.این مقام سابق در 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهارداشت: در طول سه دهه گذشته 
همواره یکی از نابسامانی ها و بستر بروز انحرافات در حوزه اقتصاد، 
همین نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی در کشور بود که با تهیه 
و راه اندازی دو سامانه، مدیریت صحیحی بر فرآیند صدور و تمدید 
کارت بازرگانی برقرار ش��د تا از بروز انحراف و فس��اد اقتصادی با 
اس��تفاده از کارت های بازرگانی داخلی و یکبار مصرف جلوگیری 
ش��ود.به گفته ابویی، با برقراری این س��امانه و بانک اطالعاتی که 
تشکیل ش��د، اطالعات تمامی کارت های بازرگانی که تا سال 91 
جمع آوری شده بود به ۲00 هزار کارت بازرگانی رسید که پس از 
بررس��ی و پاالیش، تعداد کارت های مورد تایید به 35 هزار مورد 
 رسید که معتقدم این فرآیند باید ادامه داشته باشد تا این سامانه 
به طور کامل اجرایی و هدف نهایی محقق شود.معاون سابق ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد: سامانه دیگر، سامانه هوشمند 
ورود و ترخیص کاال از گمرکات است؛ با توجه به این که بیشترین 
مشکالت در ورود کاالهای غیراس��تاندارد، بی کیفیت و قاچاق و 
همچنین تخلفات اقتصادی از جمله کم اظهاری، بداظهاری، فراهم 
نبودن امکانات و تجهیزات فنی مورد نیاز و کمبود ش��دید نیروی 
انسانی به ویژه نیروهای کیفی در گمرکات کشور است به طوری که 
در حوزه تجارت خارجی، طی سه دهه گذشته این روند اصالح نشده 
 و هنوز ادامه دارد. سامانه هوش��مند ورود و خروج کاال از گمرکات 
می تواند نقش اساسی در اصالح فرآیند تجارت خارجی داشته باشد. 
 این س��امانه جامع تا پایان س��ال 9۲ در 10 گمرک اصلی نصب و 
راه اندازی شده است.وی خاطرنشان کرد: از دیگر سامانه ها می توان 
به س��امانه ورود و خروج کاال به بنادر، سامانه فنی کنترل ترانزیت 
داخلی و خارجی، سامانه ثبت سفارش، سامانه پورتال ارزی، سامانه 
جامع تحویل نگهداری و حمل و نقل کاال که دارای 3 زیرس��امانه 
مستقل است که یکی از آن ها سامانه صدور برخط بارنامه است، از 
ابتدای دی ماه سال گذشته در سراسر کشور پیاده سازی شد، اشاره 

کرد.
ابویی ادامه داد: س��امانه مهم دیگر، س��امانه رهگی��ری کاالهای 
 وارداتی اس��ت ک��ه در وزارت صنع��ت و معدن به عنوان ش��بنم

 نام گذاری شده است که در حوزه کاالی س��المت ،محور اجرای 
آن بر عهده وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و در حوزه 
 س��ایر و کاالهای تجاری برعهده وزارت صنع��ت، معدن و تجارت

 است.

بی انضباطی، بستر اصلی بروز انحراف

طراحی 17 سامانه مبارزه با فساد اقتصادی
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کافه کتابیادداشت

هفت

علیرضا افتخ��اری به روزنامه ایران گفت: با ش��جریان در تماس هس��تیم چراکه بای��د هنرمندان حال 
 یکدیگر را جویا شوند. به خصوص بزرگ ترها نس��بت به کوچک ترها. ایشان با من تماس گرفت و از من 

دلجویی کرد. 
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 تزیینات شب یلدا همراه 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 

س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان اقدام به برگزاری برنامه ای با 
عنوان »تزیینات شب یلدای پدربزرگ 

و مادربزرگ« نموده است.
ب��ه مناس��بت ف��را رس��یدن ش��ب 
یل��دا س��ازمان فرهنگ��ی تفریح��ی 
ش��هرداری اصفه��ان ب��ا هم��کاری 
 ب��اغ تجرب��ه اصفه��ان برنام��ه ای
  را با ه��دف ایجاد س��رگرمی ب��رای رده س��نی س��المندان برگزار

 می نماید. 
صادقی از مس��وولین برگزاری ای��ن برنامه در این ب��اره گفت: ایجاد 
سرگرمی و فضایی ش��اد و مطلوب برای س��المندان از اهداف ما در 
برگ��زاری این برنامه اس��ت. وی درب��اره نحوه برگزاری ای��ن برنامه 
افزود: در برنامه تزیینات ش��ب یلدای پدربزرگ و مادربزرگ که در 
قالب برنامه ای آموزش��ی تهیه شده اجرای مس��ابقه و نمایش های 
 مرتبط با مناس��بت ش��ب یلدا را نیز برای س��المندان قرار داده ایم. 
این برنامه در روز ۲۸ آذر ماه و در ساعت 9 صبح، در پارکینگ شماره 

۵ باغ غدیر برگزار خواهد شد. 

اولین کانون تخصصی تنبور 
اولی��ن کان��ون تنب��ور اصفه��ان در 
هنرسرای خورشید وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

افتتاح  شد.
ای��ن اولین کان��ون تخصص��ی تنبور 
در اصفه��ان اس��ت ک��ه مس��وولین 
آن قص��د دارن��د ب��ه پژوه��ش و 
 اجرای تنبور ب��ا این رویک��رد خاص

 بپردازند.
سرپرس��ت این کانون در این رابط��ه گفت: تنبور قبال بیش��تر جزو 
 س��ازهای آیینی بود ول��ی بعدها کم کم وارد زندگی ش��هری ش��د. 
علی اصغر رحیمی ادام��ه داد: این کانون نیز در پی احس��اس نیاز به 
محل و مرجعی در اصفهان برای پاسخ گویی به پرسش ها و ابهاماتی 
 که در رابطه با این ساز از جنبه های مختلف وجود دارد؛ شکل گرفت. 
 وی اضافه ک��رد: برگ��زاری کنس��رت ه��ا، کالس های آموزش��ی، 
 نشس��ت های پژوهش��ی، پاس��خ گویی به مراجعی��ن و مخاطبین

  و ... اقداماتی هستند که ما در این کانون س��عی در انجام آن داریم. 
گفتنی است؛ جمعی از مقامات مسوول شهرداری اصفهان و اساتید 

پیشکسوت موسیقی شهر در این مراسم حضور داشتند.

نیمه خاکستری در اصفهان 
تله فیلم نیمه خاکستری برای پخش از 
ش��بکه سراس��ری در اصفهان پایان 

یاتولید شد.
تهیه کنن��ده و کارگ��ردان این فیلم 
گفت: دراین فیلم به داس��تان زندگی 
زوج جوانی پرداخته می شودکه مرد 
خانواده ناخواسته به دام اعتیاد و قمار 
می افت��د و زندگی مش��ترکش دچار 
مخاطره می شود.  اردالن محمدی افزود: رسول زارع، شقایق حاجی 
هاشمی،ابراهیم غالمی ،لیال دادخواه، بهزادمحسنی و مهدی تقی پور 

در این فیلم ایفای نقش می کنند.
 عوامل این فیلم عبارتند از  الله ابوالحسنی نویسنده، هومن همامی 
موسیقی متن، دانیال معتمدزاده فیلم بردار و حافظ یاوری تدوین و 
صداگذار.گفتنی اس��ت؛ این فیلم 9۰ دقیقه ای قرار است از یکي از 

شبکه هاي سراسری پخش شود.

آگوراي ایراني به بازار کتاب آمد
نخستین اثر داستاني ناهید کاشانیان به نام »آگوراي ایراني« از سوي انتشارات 
نسل نواندیش منتشر شد. نویس��نده در این اثر به زندگي اجتماعي انسان ها 
در جامعه امروزي مي پردازد و تالش انس��ان ها براي تطبیق با فضاي در حال 
 رشد و گسترش را در قالب داس��تاني اجتماعي و احساسي توصیف مي کند. 

در بخش��ي از این اث��ر مي خوانیم: بنده خدا داش��ت مي رفت حم��ام که مثل 
همیش��ه براي چندمین ب��ار در روز دوش بگیرد و آب ج��وش داغ داغ را روي 
سرش باز کند تا گرم شود... س��ردش بود... زمزمه اش برف بود... دندان هایش 
 مي لرزید... و هم��ه اش دندان کروچه مي ک��رد... صدایش زدم... برگش��ت... 

آرزوهاي بزرگ  نوشته »چارلز دیکنز«)1369(، »بیست هزار فرسنگ زیر دریا« 
نوشته »ژول ورن«)1374(، »سفر به کره ماه« نوش��ته »ژول ورن«)1374(، 
»سیالنس مانر« نوش��ته »جرج الیوت«)137۵(، » ن خ س ت ی ن  ف ره ن گ  م ص ور 

م ن : ان گ ل ی س�� ی- ف ارس ی«، »وکیل 
اتفاق��ي«)1391( و »آگ��وراي 
ایراني«)139۲( از آثار کاش��انیان 
 در حوزه تالیف و ترجمه هس��تند.
 رم��ان »آگ��وراي ایران��ي« در

 47۲ صفح��ه، ب��ا ش��مارگان دو 
هزار نسخه، به قیمت 19 هزار  از 
سوي انتشارات نسل نواندیش روانه 

بازار کتاب شده است.
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 عذرخواهی
 مشایخی از مسی 

  استقبال از همایش
 شعر آیینی دانشجویان 

برنامه »نود« برای لحظاتی میزبان صدای جمشید مشایخی – بازیگر پیشکسوت 
سینما – بود و وی مطالبی را در مذمت برخوردهای ناشایست با لیونل مسی، 
بازیگر تیم آرژانتین در فیس بوک بیان کرد.  جمشید مشایخی در تماسی تلفنی با 
برنامه »9۰«، ضمن عذرخواهی از مسی و در حالی که از این اتفاق بسیار ناراحت 
بود، گفت: اصال فکر نمی کنم ایرانی بی ادب باشد. اتفاق زشتی رخ داده است. در 
کشور ما ادبای زیادی وجود داشته اند و ما باید الگو باشیم. تیم ملی ما نماینده 
ایران در بین فرهنگ های جهان است که می خواهد در جام جهانی نهال عشق 
و صلح را در دل همه مردم جهان بکارد. او گفت: من از مسی که یکی از بهترین 
بازیکنان جهان است، عذرخواهی می کنم و صورتش را می بوسم و می گویم آن 
کس که به شما بی احترامی کرده ایرانی نیست. من از شما تمنا می کنم که مسی 

را به ایران دعوت کنید تا به گونه ای این اتفاق را از دلش دربیاوریم. 

حجت االسالم عمادی، مسوول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور استان 
اصفهان، در سومین همایش شعر آیینی دانشجویان سراسر کشور با اشاره به 
تعدد آثار رسیده به دبیرخانه این همایش گفت: هزار اثر از اشعار دانشجویان 
3۲ استان به دبیرخانه همایش رسید، که این تعداد در میان همایش های شعر 
آیینی بی نظیر بود. مسوول دفتر نهاد رهبری دانشگاه پیام نور استان اصفهان، با 
اشاره به دالیل حذف برخی آثار از گردونه رقابت، افزود: تعدادی از آثار به دلیل 
دانشجو نبودن شاعر اثر و برخی دیگر از آثار به دلیل دیر رسیدن به دبیرخانه 
همایش، امکان حضور در همایش را نیافتند. حجت االس��الم عمادی تصریح 
کرد: در این همایش از 69 شهر و شهرستان کش��ور شرکت کننده داشتیم، 
 که بیشترین شرکت کننده ها به ترتیب از اس��تان های اصفهان، تهران، قم،

 خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بودند.

رادیو، تلویزیون

شهین تسلیمی از جزییات نقش خود به عنوان نقش عمه کیمیا در سریال »کیمیا« و 
این که چه زمانی جلوی دوربین خواهد رفت، صحبت کرد.

شهین تسلیمی درباره کارهایی که این روزها در حوزه تصویر انجام می دهد به خبرنگار 
مهر گفت: چند روز پیش بازی من در فیلم »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« افخمی 
تمام شد. من در آن جا نقش خواهر دوقلوی گوهر خیراندیش را بازی می کردم و بعد 

از آن هم چند کار به من پیشنهاد شد که مشغول مطالعه فیلم نامه های آن ها هستم.
وی که نامش در میان بازیگران سریال »کیمیا«  آمده است، در این باره گفت: همانطور 
که می دانید این سریال به س��ه دوره زمانی می پردازد و از زمان محمدرضا پهلوی در 
قبل از انقالب شروع می شود که من در این بخش حضور دارم. من در این سریال نقش 
عمه شخصیت کیمیا را بازی می کنم. برادر من یا پدر کیمیا افسر ارتش است و پسر من 

به دلیل داشتن یک جرم سیاسی در زندان است.
بازیگر س��ریال »وضعیت سفید« از شباهت نقش 
خ��ود در  »کیمیا« با این س��ریال این گونه گفت: 
نقش��ی که در  »کیمیا« دارم تقریبا ش��بیه نقشم 
در»وضعیت سفید« است البته من سعی می کنم 

نقشم کلیشه نباشد.
وی از احتم��ال حض��ور خ��ود در براب��ر دوربین 
»کیمی��ا« تا پایان اس��فند ماه خب��ر داد و درباره 
فضای این سریال اظهار داشت: من در این سریال 
با مسایل و مشکالتی مواجه هستم، پسرم از زندان 

فرار می کند و پلیس ها مرا تهدید می کنند و من 
زنی تقریبا مریض هستم. با همه مسایلی که این 
شخصیت با آن دس��ت و پنجه نرم می کند سعی 
می کنم نقشم به گونه ای باشد که مخاطب از فضا 
لذت ببرد.بازیگر سریال »مادرانه« در پایان با بیان 
این که مردم از او کار طنز می خواهند، اضافه کرد: 
خود من کارهای طنز را ترجیح می دهم چون فکر 
می کنم هم اکنون در شرایطی قرار داریم که مردم 
به دلیل داشتن دغدغه های زیاد و سختی زندگی 

به فضای شاد نیاز دارند.

 »کیمیا«  اولین س��ریال 1۰۰ قس��متی ایرانی اس��ت که ج��واد افش��ار کارگردان و 
محمدرضا ش��فیعی تهیه کنندگ��ی آن را برعهده دارند. این س��ریال در س��ه مقطع 
زمانی: قبل از انق��الب، دوره جنگ و زمان حال روایت می ش��ود، بیش از 3۰۰ بازیگر 
دارد و نقش یکی از شخصیت های اصلی آن را مهراوه  ش��ریفی نیا ایفا می کند.از دیگر 
بازیگران این سریال می توان به حس��ن پورش��یرازی، آزیتا حاجیان، پوریا پورسرخ، 
آرش مجیدی، س��ید مهرداد ضیایی، رضا توکلی، علی ش��ادمان، عط��ا عمرانی، امیر 
کاظمی، کاظم هژیرآزاد، حس��ین توش��ه، کوروش زارعی، ش��هین تس��لیمی، آش��ا 
محرابی، س��وداب بیضایی، فریبا طالبی، نس��رین نیک، وحید رهبانی، مالک س��راج، 
 عبدالحلیم بقالیی، نوید خدا ش��ناس، میرفرخ هاش��میان، محس��ن مجل��س آرا و...

 اشاره کرد.

»کیمیا« زندانی سیاسی هم دارد

 نقش های طنز را ترجیح می دهم

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - فاطمه معتمد آریا که در 
میان دوستان و آشنایانش و اهالی سینما به نام مستعار سیمین 
معتمد آریا هم ش��ناخته می ش��ود، یکی از بازیگران سینمای 
ایران اس��ت.او در فیلم های کارگردانان بزرگ س��ینمای ایران 
چون بهرام بیضایی، محس��ن مخملباف، رخش��ان بنی اعتماد 
و بهم��ن فرمان آرا ب��ازی کرده و ب��ازی او بارها م��ورد توجه و 
تحسین قرار گرفته است. معتمد آریا فارغ التحصیل بازیگری از 

دانشسرای هنر تهران است.
سیمین نبض جامعه را می شناسد، این خصلت او برای رویارویی 

با مردم و مشکالت آن ها و حتی سرک کشیدن به فضاهایی که 
ممکن است با مشکالتی همراه باشد جزو جدانشدنی از سیمین 
است و همین اس��ت که او را سیمین ماندگار س��ینمای ایران 
می کند. به همین بهانه گفت وگویی را ترتیب دادیم که متن آن 

در ادامه آورده شده است.
 خانم معتمد آریا برداشت شما از دغدغه های مردم 
در خصوص انجام کارهای خیر و کمک به نیازمندان 

در جامعه ما چگونه است؟
باید اعتراف کنم که حداکثر نیاز نیازمندان در جامعه امروزی 
ما چه از لحاظ مالی و چه به لحاظ عاطفی و روحی توسط خود 
مردم تامین می شود ولی متاسفانه هر روز که می گذرد با توجه 
به افزایش دغدغه ها برای از بین بردن فقر و اس��تاندارد سازی 
وضعیت زندگ��ی عموم مردم جامعه وضعی��ت بدتر از روزهای 

گذشته می شود و فقر در حال گسترده شدن است.
نقش صدا و س�یما را در تبیین ارزش های احسان و 

نیکوکاری چه طور ارزیابی می کنید؟
 همه امروز به این باور رس��یده اند که رس��انه و صدا و س��یما و

 به ویژه هنر هفتم می تواند نقش به سزایی در ایجاد فرهنگ های 

مختلف در جوامع داشته باشند. در این راستا باید بتوان از تمام 
ظرفیت های موجود در صدا و س��یمای کش��ور اس��تفاده کرد 
و نس��بت به تش��ویق و ترغیب عموم مردم جامعه برای انجام 
کار خیر و کمک ب��ه نیازمندان به صحیح تری��ن روش ممکن 

اقدام نمود.
جش�نواره مل�ی فیل�م کوت�اه حس�نات یک�ی از 
ظرفیت هایی اس�ت که حدود چهار س�ال است در 
کش�ور ایجاد ش�ده و این فرصت را به فیلم سازان 
می دهد که ایده های خود را در راس�تای تش�ویق 
عموم مردم جامعه برای انجام کار خیر در قالب فیلم 
ارایه دهند. ش�ما عملکرد و ض�رورت فعالیت این 

جشنواره را چه طور می بینید
بله من با این جشنواره آشنایی دارم و خوشحالم که این 
ظرفیت برای فیلم سازان و به ویژه فیلم سازان جوان ایجاد 
شده اس��ت. البته باید در نظر داشته باش��یم که وظیفه 
فیلم س��ازی این نیس��ت که فقط فضای انسان دوستانه 
را ترغیب کند، گاهی تنها با طرح معضالت و مش��کالت 
جامعه می تواند احساس��ات انسان دوس��تانه را به دنبال 
داشته باشد. مطرح شدن همین که موضوع جشنواره ای 
به روح انسانیت و همنوع دوستی پرداخته، انگیزه ای است 
برای کسانی که جشنواره ها را دنبال می کنند و عالقه مند 

به فیلم و سینما هستند و از این نظر  حایز اهمیت است.

البته باید توجه داشته باشیم که جشنواره  حسنات قابلیت های 
زی��ادی  دارد ک��ه فیلم س��ازان می توانن��د با اس��تفاده از این 
قابلیت ها به گونه ای دیگران را ترغیب کنند تا در فعالیت های 
 خیرخواه��ی و کمک رس��انی حض��ور پررنگ ت��ری را نش��ان

 دهند.
 چه راهکارهایی را برای پیدا کردن س�وژه های ناب 

به فیلم سازان جوان پیشنهاد می کنید
نگاه ریش��ه ای به احس��ان و نیکوکاری نقطه عط��ف موفقیت 
در یافتن سوژه  ناب برای فیلم سازان اس��ت. اگر فیلم سازان و 
نویس��ندگان جوان نیز به هر مساله  انس��ان دوستانه ای عمیق 
و ریش��ه ای نگاه کنند پر از موضاعات نیک انس��انی اس��ت که 

می توانند راجع به آن فیلم بسازند.
جش�نواره  ملی فیلم کوتاه حس�نات چه کمکی را 

می تواند به فیلم سازان داشته باشد
وقتی ما عن��وان یک جش��نواره را به دوش می کش��یم، 
یعنی باید دارای یک استاندارد باش��د. حاال می تواند هر 
موضوعی داش��ته باش��د. آن چیزی که باید رعایت کرد 
استانداردهای یک س��ینمای با کیفیت است. وقتی شما 
این کار را اصولی انجام دهید در اهداف جش��نواره موفق 
 هستید. فکر می کنم جشنواره حسنات باید کمک کند به 
فیلم سازان تا استانداردهای درست فیلم سازی را رعایت 

کنند، در عین حال که موضوع آن حسنات باشد.

سیمین معتمد آریا:

استانداردهای فیلم سازی در جشنواره حسنات 

دلجویی شجریان 

خمسه معتقد است که نباید به س��ینمای کودک و 
نوجوان به چش��م یک س��رگرمی نگاه کرد بلکه این 
سینما ابزاری است برای انتقال فرهنگ و هنر و ساخت 
دنیای جدید با تربیت کودکان و نوجوانان و البته در 
این بین فرزاد اژدری نیز بر این باور است که سینمای 
هالیوود به خوبی از طریق فیلم های کودک و نوجوان 
مذهب و سیاست خود را به جامعه منتقل می کند اما 
این انتقال به قدری ظریف در بطن فیلم رفته اس��ت 
که مخاطب بدون آن که متوجه شود، تاثیر آن را در 
خود احس��اس می کند اما در فیلم هایی که در ایران 

 ساخته می شود، کارگردان و نویسنده پیش از هر چیز
 دچار خودنمایی می شود.

با توج�ه به ای�ن ک�ه نمی ش�ود از نقش 
سرگرم کنندگی سینمای کودک و نوجوان 
در کنار رس�الت آموزش�ی آن صرف نظر 
کرد. شما فکر می کنید این سینما به عنوان 
یک س�رگرمی تا چه ان�دازه در جامعه ما 

جای دارد؟
 خمس��ه: خانواده ای که درگیر تامین نیازهای اولیه 
معیشتی خود است کمتر به سینما، فرهنگ و تفریح 

کودکان خ��ود فکر کند. به همی��ن علت تالش همه 
هنرمندان، خبرنگاران، دولتمردان و ... هر سرزمینی 
 باید معطوف به بنیان گذاش��تن یک جامعه س��الم

 باشد.
در این جامعه سالم به راحتی می توان سهمی هم برای 
س��ینما قایل بود و به راحتی برای آن تعریف در نظر 
گرفت. در چنین جامعه سالمی که همه افراد جامعه 
اولویت های اولیه زندگی خود را تامین کرده  و به دست 
آورده اند به راحتی می توان به موس��یقی، س��ینما، 

نقاشی و ... نیز اهمیت داد.

 با این حس��اب س��ینمای ک��ودک و نوجوان
 از اولویت خارج می شود

خمسه: بعد از آن که نیازهای اولیه یک جامعه تامین 
می شود، می توان برای رسانه های مختلفی از جمله 
سینمای کودک و نوجوان کارکرد مناسب تعیین کرد 
و از آن توقع داشت. ما از س��ینمای کودک و نوجوان 
 توقع داریم که کودکان ما را ب��ه گونه ای تربیت کند 
تا زمانی که به سن مناسب رسیده و وارد جامعه شدند، 
جامعه را به سرعت به س��مت استانداردهای جهانی 
 پیش ببرند. به همین دلیل وقتی سر کالس می روم

 به دانش��جویان خود می گویم ما انق��الب کردیم تا 
جامعه بهتری داشته باشیم و امروز امید ما برای رفع 

این کاستی ها شما جوانان هستید.
 و ام��ا در پاس��خ به پرس��ش اول ش��ما بای��د بگویم

 نمی توان به سینمای کودک تنها برای پرکردن اوقات 
فراغت نگاه کرد بلکه شخصا برای این نوع از سینما به 
دنبال کارکردهایی می گردم که فی نفسه و در ذات آن 
چنین کارکردهایی وجود ندارد. منظورم این اس��ت 
که می توان از س��ینمای کودک توقع داشت که بچه 
های ما را متحول و با نیازهایش��ان آشنا کند و یا این 
که کارکردهای آموزش��ی، اجتماعی، اقتصادی پیدا 

داشته باشد.
سینمای کودک می تواند به صنعتی تبدیل شود که 
جای همه صنعت هایی را که تا امروز در کشور وجود 
نداشته اند، پر و در جامعه ایجاد اشتغال کند. امیدوارم 
شرایط مناسبی در کشور ایجاد شود که بتوانیم همگام 

با تحوالت جهانی پیشرفت کنیم. 
 آق�ای معتم�دی ب�ه نظر ش�ما س�ینما 
در ایران تا چه اندازه به عنوان ابزاری برای 

سرگرمی موفق بوده است
به نظر من یک فیلم، ابزاری است که در فضایی به اسم 
سینما مورد استفاده قرار می گیرد. انسان های خسته 
از روزمره گی برای دیدن یک فیلم به سینما می روند 
تا خستگی های ذهنی خود را فراموش کرده و شادتر 

به جامعه بازگردند.
 متاسفانه ایرانی ها به دالیل متفاوتی که شاید بیشتر 
آن یک جور ناامیدی و استرس است، دچار یک سری 
پدیده های نابه هنجار شده اند که آن قدر در جامعه 
طبیعی شده که دیگر این ناهنجاری ها دیده نمی شود. 
به عنوان مثال فیلم سینمایی »عملیات مهدکودک« 
برای کودکان زیر س��ن مهدکودک و یا اوایل مدرسه 
 اس��ت. در این تی��پ فیلم ه��ا و برای چنین س��نی 
می توان کودک را ترغیب کرد که از خمودگی بیرون 
آمده و با آرزوهای بزرگ، توانای��ی های خود را به روز 
کند. به عنوان مثال انیمیشن های هالیوودی معموال 

نشان می دهد که یک جوان همیشه اشتباه می کند 
 اما انگیزه بهتر ش��دن را دارد و همین مس��اله سبب 
می ش��ود که بچه ه��ا از آن الگوب��رداری کنند. این 
مس��اله در نگاه جهانی باعث می ش��ود ک��ودکان ما 
آمال و آرزوهای خ��ود را در خارج از کش��ور ببینند. 
 خارجی ها در فیلم های خود بیشتر از آن که در جامعه 
 واقعی ش��ان وجود دارد به کودک و نوجوان اهمیت 
می دهند و همین مساله باعث جذب کودکان به سمت 

کشورهای غربی و به ویژه آمریکایی می شود.
س�ینمای ای�ران در بخش جش�نواره ای 
سیاس�ت زده است. در س�ینمای کودک 
و نوجوان هم به جای آن ک�ه برای انتقال 
فرهنگ و به قول شما ایجاد شادی و نشاط 
از س�ینمای ک�ودک و نوجوان اس�تفاده 
کنیم از آن بیش�تر به عنوان ابزاری برای 
انتقال سیاس�ت ها و برنامه ه�ای دولتی 

بهره برده ایم.
معتمدی: س��ینمای کودک ما ش��بیه جوجه اردک 
 زشت شده اس��ت. کس��ی خیلی به آن کاری ندارد، 
نمی توانند بگویند که نباشد اما کاری هم به آن ندارند. 
البته مسووالن هنری ما این مساله را می دانند اما گویا 
پذیرفته اند که باید سینمای کودک و نوجوان همین 
باش��د. ما باید برای جامعه آینده خود انسان تربیت 
کنیم، این تربیت یا از طریق تزریق اطالعات به کودک 
و نوجوان صورت می گیرد که پذیرفتی نیست و یا این 
که برای آموزش و ارایه اطالعات به کودک و نوجوان 

باید آن را برای کودک شیرین و دل انگیز کنیم.
اژدری: این مساله در خارج از کشور هم همین گونه 
اس��ت. در س��ینمای کودک و نوجوان، انیمیشن ها 
و حتی س��ینمای بزرگس��ال هم مس��ایل مذهبی و 
سیاس��ی به ش��دت وجود دارد. البته مهم این است 
 ک��ه چگونه ای��ن مس��ایل را ب��ه ک��ودک و نوجوان

 انتق��ال داد. در س��ینمای هالی��وود ای��ن مس��ایل 
را در الیه ه��ای زیری��ن فیلم ب��ا نش��انه ها، تصاویر 
و موس��یقی مط��رح م��ی کنن��د ک��ه ب��ه صورت 
 ناخ��ودآگاه وارد ذه��ن ک��ودکان و نوجوان��ان

 می ش��ود. البته اکثر این مباحت بس��یار خطرناک 
هم هس��ت. همانطور ک��ه معتمدی اش��اره کرد در 
همین انیمیش��ن هایی که تولید ش��ده و به تازگی 
توسط شبکه نمایش خانگی دوبله شده و در اختیار 
 ک��ودکان و نوجوان��ان ق��رار گرفته ک��ه از آن جمله

 می توان به هواپیماها، توربو و دانشگاه هیوالها اشاره 
 کرد، به راحتی و به زیبایی به ک��ودک و نوجوان یاد

 می دهد که از خان��ه و خانواده خود جدا ش��ده تا به 
زندگی جدیدی دست پیدا کند.

برای شادتر کردن جامعه  کاری نکرده ایم

سینمای کودک در ایران جوجه اردک زشت است

در نشست فیلم در حال اکران»عملیات مهدکودک«که با حضور سه نفر از عوامل آن برگزار شد به این مساله تاکید شد که سینمای کودک 
در ایران مثل جوجه اردک زشت است که کسی به آن توجه نمی کند. فیلم سینمایی »عملیات مهدکودک« به کارگردانی فرزاد اژدری به 
تازگی در سینماهای کشور اکران شده است. این فیلم سینمایی در ژانر سینمای کودک و نوجوان است و به اتفاقاتی که در دنیای کودکان 
رخ می دهد می پردازد؛ اتفاقاتی که شاید چندان برای بزرگ ترها جدی نباشد اما برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم است. در این فیلم 
سینمایی بازیگرانی چون علیرضا خمسه، اکبر عبدی، بهنوش بختیاری، سروش صحت، حسام نواب صفوی، لیال بلوکات و ... حضور دارند و 
تهیه کنندگی آن را نیز رویا شریف برعهده داشته است.  اکران این فیلم سینمایی در سینماهای کشور سبب شد تا از فرزاد اژدری کارگردان 
این فیلم سینمایی، علیرضا خمسه بازیگر و امیررضا معتمدی طراح جلوه های بصری برای نقد و بررسی این فیلم سینمایی دعوت کنیم.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

یک دقیقه سکوت
 بالترگفت: به احت��رام ماندال، ي��ک دقيقه س��کوت در رقابت هاي

 جام جهاني باشگاه ها اختيار خواهد شد .
رييس فدراس��يون بين المللی فوتبال)فيفا( در سخنانی ضمن ابراز 
تاسف ش��ديد از درگذش��ت رهبر مبارزه با تبعيض نژادی آفريقای 
جنوبی  از تصميم اي��ن نهاد برای اختصاص يک دقيقه س��کوت در 
رقابت های فوتبال جام جهانی باش��گاه ها در کشور مغرب خبر داد.

سپ بالتر ضمن ادای احترام به نلس��ون ماندال از وی به عنوان يکی 
از برجسته ترين افراد جهان نام برد و گفت نسلون ماندال از دوستان 
نزديک من بود . م��ن و ماديبا معتقد بوديم ک��ه فوتبال قدرت يکی 
کردن افراد و مردم را دارد. وی معقتد به اتحاد، مساوات و آشتی در 
ميان همه مردم جهان بود. جام جهانی فوتبال سال دوهزار و ده در 
 آفريقای جنوبی و حضور ماندال در اس��تاديوم ژوهانسبورگ يکی از 

به ياد ماندنی ترين ايام زندگی من است. 

 فیفا اتهام به خود
را ردکرد

فدراس��يون بين المللی فوتبال )فيفا( اتهامات در خصوص تقلب در 
قرعه کشی جام جهانی 2014 برزيل را محکوم کرد.فيفا اعالم کرد: 
شايعات در اين باره نادرس��ت اس��ت و همه مراحل مربوط به قرعه 
 کشی جام جهانی، زير نظر س��ه نماينده شرکت »ارنست اند يانگ« 
صورت گرفته است.دو خبرنگار پايگاه اينترنتی آرژانتينی »کانشالينا 
دات کام« اعالم کردند: يک منبع بلندپايه در فيفا پيش از قرعه کشی 
به آن ها گفته بود تيم ملی آرژانتين در گروه ششم قرار خواهد گرفت. 
در عمل نيز تيم آرژانتين به همراه تيم های ايران، نيجريه و بوسنی در 
 گروه ششم قرار گرفت و همين مساله شائبه تقلب در قرعه کشی را 

به وجود آورد. 

زارعی: خون تازه ای در کوهنوردی 
تزریق خواهد شد

رييس جديد فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با بيان اين 
که تغييرات زيادی در اين فدراسيون وکارگروه ها داده خواهد شد، 

گفت: خون تازه ای در اين فدراسيون تزريق خواهد شد.
 وی اظهارداش��ت:12نفری ک��ه برای پس��ت رياس��ت فدراس��يون 
ثبت نام کرده بودند همگی کوهنورد بودند و اطمينان داش��تيم که 
يک کوهنورد برمس��ند فدراس��يون خواهد نشس��ت و هر کسی که 
انتخاب می شد، ديگران او را تنها نمی گذاشتند.زارعی با تاکيد براين 
که وزارت ورزش و جوانان هيچ گونه دخالتی در برگزاری انتخابات 
نداشت گفت: ازحاال نبايد وارد حاش��يه شويم چرا که اين امر ما را از 
اهداف مان دور می کند.زارعی تصريح کرد:ارتباط نزديک با رسانه ها 

فدراسيون کوهنوردی را از سقوط نجات خواهد داد.

 واکنش کمیته ملی المپیک 
به بودجه سال 93

افش��ارزاده: تکرار مقام چهارمی بازی های آس��يايی ب��ا اين بودجه 
امکان پذير نيس��ت .دبيرکل کميت��ه ملی المپيک گف��ت: بودجه 
در نظ��ر گرفته ش��ده ب��رای اين کميت��ه متناس��ب ب��ا فعاليت ها 
 نيس��ت و عمال تکرار مق��ام چهارم��ی جمهوری اس��المی ايران در

 بازی های آسيايی 2014 غير ممکن می ش��ود.بهرام افشارزاده در 
حاشيه مجمع انتخاباتی فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
در آکادمی ملی المپيک در گفت وگو با خبرن��گاران، افزود: بودجه 
پيش��نهادی برای کميته ملی المپيک )23 ميلي��ارد تومان( خيلی 
کم اس��ت و با توجه به رويدادهای مهم س��ال آينده ورزش کش��ور 
با مش��کل جدی روبه رو خواهد شد.افش��ارزاده تصريح کرد: تالش 
داريم در تعامل با نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی و در بحث 
های داخلی مجلس در زمان بررس��ی بودجه، ميزان بودجه کميته 
 ملی المپيک را تغيير دهيم، اگر نه با اين مي��زان برنامه های عملی

 نيست.

 فدراسیون تعامل
 را برقرار کند

عباس سیمکانی/ پیشکسوت فوتبال اصفهان

اش��اره  من به حاش��يه های مربوط به کرانچار و ک��ی روش در مورد در 
اختيار گذاشتن بازيکنان ملی پوش سپاهان در تيم ملی است بايد بين 
فدراسيون فوتبال، تيم ملی و باشگاه هايی که درگير ليگ قهرمانان آسيا 
هستند تعامل برقرار شود تا بازيکنان هم بتوانند برای باشگاه هايشان بازی 
کنند هم در اختيار تيم ملی باشند.هر بازيکنی با ميانگين قيمت 500 
ميليون تومان برای باشگاهش 
در هر بازی ک��ه به ميدان نرود 
ح��دود 30 ميلي��ون تومان 
 هزين��ه دارد و در صورتی که 
3 تا 4 بازی بازی نکند نزديک 
به 100 ميليون باشگاه ضرر 
 می کن��د و اين ه��ا منه��ای 

عدم نتيجه گيری تيم است. 

مدافع پیشین اسپورتینگ خیخون:

 ایران بهترین کشوری است
 که در آن بوده ام

فوتباليست پيشين تيم فوتبال اسپورتينگ خيخون که به 
اسالم روی آورده، گفت: ايران بهترين کشوری است که در آن 

بوده ام و خيلی دوست دارم در اين کشور زندگی کنم.
داستان زندگی خاوی پووس ، مدافع پيشين تيم اسپورتينگ 
خيخون اسپانيا در  نوع خود جالب است. او فوتباليستی بود 
که 2 سال پيش در سن 24 سالگی از دنيای حرفه ای فوتبال 

خداحافظی کرد و حاال به دين اسالم روی آورده است.
تبديل شدن به فوتباليستی حرفه ای آن هم در باالترين سطح 
فوتبال رويای هر بازيکنی است ولی در اين بين افرادی هم 
هستند که بنا به داليل شخصی به همه چيز پشت می کنند.

اين داستان خاوی پووس است که در سال 2011 و در سن 
24 س��الگی از دنيای فوتبال خداحافظی کرد. او در مادريد، 
پايتخت اسپانيا متولد و بزرگ ش��د و هميشه فوتبال بازی 
کرد. شايد او به اندازه کريستيانو رونالدو پديده نبود ولی به 
اندازه ای مستعد بود که تيم الليگايی اسپورتينگ خيخون 
)فصل 11-2010( با او قرارداد امضا کند و رس��ما تبديل به 

بازيکنی حرفه ای شود.
خاوی گفت: اس��الم دينی است که اين احس��اس را به من 
منتقل می کند که به خدا نزديک تر هستم. توصيه می کنم 
در مورد دين اسالم بيش��تر تحقيق کنيد چون دين اسالم، 

بن الدن يا بمب و اين جور چيزها نيست.
پووس با تمجيد از کشور ايران گفت: ايران بهترين کشوری 
بود که در آن بوده ام و خيلی دوست دارم پس از کشورهای 
 س��نگال، کوبا و ونزوئال که پس از کنار گذاشتن فوتبال در

 آن ها بوده ام در کشور ايران زندگی کنم.
مدافع پيشين اسپورتينگ خيخون تصريح کرد: خيلی خوب 
است که بتوانی تبديل به فوتباليستی حرفه ای شوی ولی من 
در شرايطی که بودم نمی توانستم در خصوص موارد ديگر از 
جمله نيازهای اساسی خودم صحبت کنم، چيزهايی که شايد 
مردمان ديگر دنيا می توانستند مرا بهتر درک کنند. در دوران 
جوانی ام با باشگاهی حرفه ای قرارداد داشتم و می دانستم که 
چه موقعيتی دارم ولی اين چيزی نبود که به دنبالش بودم. 
به مربی تيم هم گفتم چيزهايی که می خواهم را در فوتبال 
پيدا نمی کنم برای همين تصميم به خداحافظی از دنيای 
فوتبال گرفتم که از نظر خودم تصميمی منطقی بود.تيم 
فوتبال اسپورتينگ خيخون در حال حاضر در ليگ دسته 

دوم اسپانيا موسوم به ليگا آدالنته حضور دارد.

زاویه

6
اصفهان فاتح عنوان های تیمی دد لیفت کشور

مسابقات ددليفت قهرمانی باشگاه های کشور در اصفهان به پايان رسيد.در اين مسابقات که در سطح 
کيفی و کمی بااليی برگزار شد ،عنوان قهرمان قهرمانان به نفراتی از اصفهان رسيد.قهرمان قهرمانان 

نوجوانان:امير حسين شبانکاره)اصفهان(قهرمان قهرمانان جوانان:عليرضا جهانشاهی)زرين شهر(.

آرژانتين با قدرت مانور باال، نيجريه با سرعت زياد و بوسنی با 
کالس باالی فوتبال انتظارمان را می کشند.

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: تيم ملی ايران در جام جهانی 
بايد طوری ب��ازی کند که آب��روی فوتبال کش��ورمان حفظ 
ش��ود.با هم گروهی اي��ران با تيم ه��ای آرژانتي��ن، نيجريه و 
بوس��نی در جام جهان��ی 2014 برزيل و ب��رای تحليل بازی  
حريفان کش��ورمان در اين بازی ها به س��راغ جالل چراغپور 
 کارشناس فوتبال رفتيم و او به تحليل جزء به جزء اين تيم ها 

پرداخت .

آرژانتین؛ همه فوتبال آرژانتین مسی نیست
فوتبال آرژانتي��ن يک فوتبال ناب و خال��ص آمريکای جنوبی 
است و بايد به فوتبال آن ها نژاد آرژانتينی ها را هم اضافه کرد 
که افرادی چست و چاالک هستند که قدرت مانور بدنی بااليی  
 دارند. همين توانايی باعث می شود که قدرت مانور يک به يک 

آن ها خيلی باال باشد.
 آرژانتينی ها به فوتبال عبوری موفق، شهره هستند و اين اولين 
خصيصه آن هاست. جابه جايی های زيادی هم در بازی دارند 
که سرعت انفجاری و عکس العمل های سريع آن ها را هم بايد 
به آن اضافه کرد. بازيکنان اين تي��م بازيکنان گردن کلفتی به 
حساب نمی آيند اما کالس مشخصی در فوتبال ارايه می دهند 

که در سراسر دنيا مشتری دارند.
اگر بخواهيم همانند همين بازی ه��ا عقب بياييم و دفاع کنيم 
و بخواهيم روی ضد حمله به حريفان ضربه بزنيم اين کار هم 
 تاثير ندارد. چون تيم��ی مثل آرژانتين ب��ه بازيکنان ما اجازه 

باز شدن پس از تصاحب توپ را نمی دهد.

 نیجری�ه؛ این تی�م ترکیب�ی از ت�وده عضالنی و
 سرعت زیاد است

کالس فوتب��ال نيجريه به س��ه اصل فرد در پس��ت، موقعيت 
در پس��ت و وظيفه خاص در پس��ت خالصه می ش��ود. آن ها 
برتری فيزيکی خاصی نس��بت به ما خواهند داش��ت چرا که 
 عضالت بلند و کشيده ای دارند که با عضله يک ايرانی متفاوت

 است.
من فکر می کنم بازی ايران و نيجريه يک تقابل نژادی اس��ت 
که وارد فوتبال شده. نيجريه ای ها در هوا خوب پرش می کنند 
و خوب س��ر می زنند. گاهی تکل های آن ها حتی تا 5 متر هم 
بر روی زمين کش��يده می ش��ود و به همين دليل عبور از اين 
بازيکنان که گام های بلندی دارند و انفرادی فرار می کنند، کار 
سختی است. بعد از اين دو بازی هم شايد همانند جام جهانی 
2006 با بی رمقی به ديدار بوسنی برويم و به همين دليل است 
من معتقدم شانس بوسنی از ما بيشتر است. شايد اگر بازی اول 

ما با بوسنی يا آرژانتين بود خيلی بهتر می شد.

بوسنی؛ کالس فوتبال بوسنی از ما باالتر است
درست است که گفته می ش��ود ما چندين بار با بوسنی بازی 
کرده ايم اما بايد اين را در نظر داش��ت که ما با اس��م بوس��نی 
بازی کرديم و هر بار می گوييم آن ها را شکست داده ايم نبايد 
به اين بازی ها و نتايج آن اس��تناد کرد. تيم بوس��نی تيم کم و 
کوچکی نيس��ت و مهره های قابل روئيتی دارد که در تيم های 
معتبر اروپايی بازی می کنند. کسی که در اين گونه تيم ها بازی 

می کند قطعا بازيکنی عادی نيست.
بوسنی تيمی است که کالسی باالتر از فوتبال ما دارد اما شايد 
اگر در روزی خوب به اين تيم می خورديم می توانستيم نتيجه 
خوبی بگيريم ولی وقتی به بوس��نی می خوريم که احتماال به 
دليل دو نتيج��ه بد ديگر دل و دماغ بردن بوس��نی را نداريم و 

شايد بتوانيم يک مساوی از اين تيم بگيريم.

ایران؛ آبروی فوتبال مان را حفظ کن
اين جا قصد پرداختن به تيم ملی کش��ورم را ن��دارم اما چند 
نکته ای است که بايد به آن اشاره کرد. 12 سال پيش ما نزديک 
به 17 بازيکن لژيونر داشتيم اما امروز چندين بازيکن دو رگه 
در فوتبال ما وجود دارد. بياييد منصفانه به خودمان نگاه کنيم 
چرا ديگر امثال مهدوی کيا، هاشميان، دايی، عزيزی، نکونام، 
ميناوند، پاشازاده و ... در اروپا بازی نمی کنند؟ چرا حاال از خارج 
بازيکن برای تيم ملی مان می آوريم؟ چرا شرايط برعکس شده 
است؟ االن بازيکنان حمله تيم ملی دو رگه هستند که جديدا 

در دفاع و دروازه هم به سمت بازيکنان دورگه آمده ايم.
موضوع ديگری که بايد به آن اشاره کنم اين است که اين روزها 
می شنونم همه می گويند بايد آمادگی جسمی بازيکنان مان را 

برای جام جهانی باال ببريم.
سوال من اين است وقتی ما در خط ميانی دو بازيکن 32 و 34 
ساله داريم که مجموع س��نی آن ها 66 سال می شود چه طور 
می خواهيم آن ها را زير فشار جسمانی به جام جهانی ببريم؟ 
قبول دارم که با فشار جس��مانی تيم کشورمان در جام جهانی 
98 موفق بود اما ميانگين س��نی آن تيم کجا و ميانگين سنی 
اين تيم کجا. شب گذشته در بازی آرسنال ديدم که دو بازيکن 
 اين تيم در خط ميانی و حمله، فعاليت زيادی داشتند که يکی

 19 سال و ديگر 20 ساله بود که مجموع سنی آن ها 40 سال 
هم نمی ش��ود. به نظرم بايد طوری فعالي��ت کنيم که در جام 

جهانی آبروی فوتبال ايران حفظ شود.

آبروداری  فوتبال ایران در برزیل

گفت و گو با چراغپور در خصوص تیم های هم آورد ایران
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 هشدار
 به برزیل 

مدیرعامل سپاهان: 
درگروه مرگ هستیم

رييس کميته بين المللی المپيک )IOC( در آستانه سفر به برزيل به منظور 
ارزيابی آمادگی اين کشور برای برگزاری المپيک 2016، هشدار داد که کميته 

برگزاری بازی های ريو ديگر زمانی برای از دست دادن ندارد.
به گزارش رويترز، برزيل در چند سال آينده ميزبانی بزرگ ترين رويدادهای 
ورزش��ی جهان يعنی جام جهانی 2014 و المپيک 2016 را بر عهده خواهد 

داشت.
به همين منظور توماس باخ رييس IOC که طی هفته های آتی برای بازديد 
از مراحل پيشرفت برزيل راهی اين کشور می شود، در اين باره گفته است: در 

تالش برای آماده سازی برزيل، حتی يک لحظه را هم نبايد از دست داد.
برزيل که برای تکميل پروژه های جام جهانی سال آينده نيز دچار مشکل شده 
است، با توجه به سه سال مانده به المپيک 2016 هنوز بودجه اين بازی ها نهايی 

نشده است.درصورتی که بايد به کار خودسرعت بدهد.

محمد ترابيان درب��اره  هم گروهی تيم فوتبال س��پاهان ب��ا تيم های الهالل 
عربستان، السد قطر و االهلی امارات در ليگ قهرمانان آسيا اظهارداشت: واقعا 
اين سخت ترين گروه منطقه  غرب آسيا است. در گروه ما تيم پلی آف که معموال 
ضعيف تر از ساير تيم هاس��ت، وجود ندارد. همچنين السد همواره از تيم های 
قدرتمند قطر و الهالل نيز هميشه از مدعيان ليگ قهرمانان بوده است. االهلی 
هم جزو تيم های خوب اماراتی محسوب می شود. بنابراين فکر می کنم گروه 

سپاهان نسبت به گروه ساير تيم های ايرانی دشوارترين است.
مديرعامل باشگاه سپاهان درباره  بازيکن جديدش گفت: سرجيو فان دايک يک 
بازيکن هلندی تبار است که پاسپورت اندونزی دارد اما بيشتر در استراليا حضور 
داشته و در رقابت های اين کش��ور به عنوان آقای گلی رسيده است. او سابقه  
دريافت کفش طال را هم دارد. در حال حاضر در تست پزشکی باشگاه شرکت 

می کند و کامال مورد تاييد زالتکو کرانچار سرمربی سپاهان است.

 اسپانیا یک مرحله جلوتر از سایر تیم ها است
مارسلو گفت: اس��پانيا بهترين تيم جهان اس��ت اما اسپانيا را 
تنها حريف مان نمی دانيم؛ تيم های خوب بسيار زيادی در اين 
مسابقات حضور دارند.بازيکن برزيلی رئال مادريد خاطرنشان 

کرد: در گروه مرگ نيستيم اما کارمان هم راحت نيست.

نیجریه به دنبال همسایگی با  ایران در برزیل
سرمربی نيجريه در حال حاضر در کش��ور برزيل به دنبال کمپ مناسب 
 برای اي��ن تيم به خصوص در اطراف ش��هر س��ائوپولو اس��ت. ت��ا از بين
  83 کمپ يکی را انتخاب  کند.کمپ تيم ملی ايران هم دراين ش��هر واقع

 است.

مانژوکیچ در آستانه محرومیت از جام جهانی
مهاجم تيم ملی فوتبال کرواسی در ديدار مقابل ايسلند، به دليل 
خطای خطرناک بر روی يوهان گادمونسون ، اخراج و يک جلسه 
محروم شد.که درصورت سه جلسه محروميت، ديدار افتتاحيه 

مقابل برزيل را از دست خواهد داد.

اختالف در مثلثی که فوتبال ایران را آزار می دهد
در حالی که هدف همه مسووالن فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و 
باشگاه ها کمک به موفقيت تيم ملی در بيستمين دوره رقابت های 
جام جهانی است اما اختالف نظر بين اين مسووالن در مورد نحوه 
آماده س��ازی و برنامه های تيم ملی با کارلوس ک��ی روش، فوتبال 
کشور را طی ماه های آينده آزار خواهد داد و شايد با مشکالتی نيز 

مواجه کند.
با صعود تيم ملی فوتبال ايران به رقابت های جام جهانی همه دغدغه 
کارلوس کی روش به نحوه آماده سازی تيم اش برای حضور در اين 

رقابت ها معطوف شد و برنامه هايش را به سازمان ليگ ارايه کرد تا 
بهترين تصميم برای ادامه رقابت های ليگ سيزدهم و جام حذفی 

گرفته شود.
خواس��ته کی روش اين اس��ت که بازيکنان تيم مل��ی را در زمانی 
 مناس��ب برای آم��اده س��ازی در اختي��ار داش��ته باش��د. وی در

 مصاحبه های متعددی که انجام داده اين درخواست را از مسووالن 
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ داش��ته که از فروردين ماه کليه 
بازيکنان مورد نظرش را در اختيار داش��ته باش��د. کی روش حتی 

تاکيد ک��رده بازيکنانی ک��ه در تيم ملی حضور دارن��د نمی توانند 
تيم های باش��گاهی خود را در رقابت های ليگ قهرمانان آسيا نيز 
همراهی کنند.در اين ميان اختالف نظری که بين مثلث کارلوس 
 کی روش، سازمان ليگ و باشگاه ها به وجود خواهد آمد، کار را برای 
تصميم گيری س��خت خواهد کرد اما از آن جاي��ی که هدف همه 
اهالی فوتبال موفقيت تيم ملی در جام جهانی است، به نظر می رسد 
سازمان ليگ تالش خواهد کرد خواسته های کی روش را برآورده 
کند. يکی از اين راهکارها اين است که ليگ زودتر از 20 فروردين که 

سازمان ليگ وعده داده است به پايان برسد.
اما با تدابيری که سازمان ليگ در نظر خواهد گرفت به نظر می رسد 
مشکلی در اين زمينه وجود نخواهد داشت. تنها مشکلی که می تواند 
کمی اين سازمان را به دردسر بياندازد، چهار باشگاهی هستند که 

بايد در ليگ قهرمانان آسيا حضور پيدا کنند.
با اين حال س��ازمان ليگ برتر بايد بهترين تصمي��م را برای آينده 
فوتبال اتخاذ کند تا نه حقی از باشگاه ها ضايع شود و نه تيم ملی از 

برنامه های آماده سازی اش جا بماند.

امضای چهره ها روی پیراهن مالدینی



مساله زمين خواری هفشجان 
پيگيري مي شود

شهردار هفشجان گفت: مس��اله زمين خواری در شهر هفشجان از 
طريق مراجع ذي صالح پيگيري مي شود.

فرهاد باق��ري در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: عده اي از 
اهالي شهر هفشجان ادعاي مالكيت برخي از زمين هاي اين شهر را 
دارند كه اين مساله توسط فرماندهي نيروي انتظامي استان پيگيري 

مي شود.
وي تصريح كرد: فرماندهي نيروي انتظامي درراستاي تامين نيروي 
انس��اني، امكانات اداري و خودروي مورد نياز كالنتري هفش��جان 

اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

 اجرای بازسازی بافت های فرسوده
 در دولت یازدهم

عضو كميس��يون عمران مجلس گفت: ضرورت احي��ای بافت های 
 فرس��وده در گذش��ته تا حدودی به اجرا درآمده است اما عملكردها

 قابل قبول نيست از اين روی از دولت يازدهم می خواهيم بازسازی 
بافت های فرسوده را به مرحله اجرا درآورد.

مجي��د جلي��ل اظهارداش��ت: اص��الح بافت ه��ای فرس��وده در 
روان س��ازی ترافي��ک ش��هری، احيای معم��اری ايرانی، اس��المی 
 ش��هرها و كنت��رل معض��الت اجتماع��ی و فرهنگی تاثي��ر زيادی 

دارد.
وی افزود: تغيير و بازس��ازی بافت های فرس��وده كالن ش��هرها نام 
قانونی اس��ت كه مس��ووليت اجرای آن با وزارت راه و شهرسازی و 
شهرداری هاست و البته برای اجرای اين سياست، تسهيالت بانكی و 

تعيين زمانبندی مشخص پيش بينی شده است.

 اجرای طرح توليد سوخت اتانول 
در شهرستان بن

فرمان��دار شهرس��تان ب��ن گف��ت: ط��رح تولي��د س��وخت اتانول 
 ب��ا س��رمايه گذاری ۸ ميلي��ارد توم��ان در اي��ن شهرس��تان اجرا 

می شود.
حبي��ب محم��دی  در نشس��ت هماهنگ��ی و برنامه ري��زی اجرای 
ط��رح تولي��د س��وخت اتان��ول اظهارداش��ت: اي��ن ط��رح ب��رای 
نخس��تين ب��ار باس��رمايه گذاری ۸ ميلي��ارد توم��ان بخ��ش 
 خصوصی و ب��ا همكاری كش��اورزان روس��تاهای شهرس��تان اجرا 

می شود.
وی افزود: در اين طرح كشاورزان روستاهای يانچشمه، پهنا و جمالو 
ش��ركت دارند.محمدی با بيان اين كه چغدرقند يكی از محصوالت 
مورد اس��تفاده در توليد س��وخت اتانول اس��ت، تصري��ح كرد: در 
شهرستان بن 5 هزار و 600 هكتار از زمين های كشاورزی به كشت 

چغندر قند اختصاص داده شده است.
فرماندار شهرستان بن اظهار داش��ت: درصورت تحقق اين امر مردم 
اين شهرستان در آينده شاهد تحول چش��مگيری در رشد وتوسعه 

شهرستان می شوند.

اخبار کوتاه
تولید ۱۴۵ هزار مترمربع فرش در چهارمحال و بختیاری

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياری گفت: قاليبافان اين استان از ابتدای 
امسال تاكنون افزون بر ۱۴5هزار مترمربع فرش دستباف توليد كردند. رحمان كرمی اظهار داشت: 

قاليبافان استان امسال ۱۴5 هزارمترمربع فرش توليد و روانه بازارهای داخلی و خارجی كردند.
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کشاورزی

 کسب  رتبه اول  استان 
در  آ بياری تحت فشار  استان  
مدير سابق سازمان جهادكشاورزی چهارمحال وبختياری 
با بي��ان اين كه اس��تان چهارمحال وبختياری توانس��ته 
است در بخش های مختلف كش��اورزی رتبه های بااليی 
را كسب كند، گفت: اس��تان چهارمحال وبختياری رتبه 
اول كش��ور را در آبياری تحت فشار كس��ب كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، صفدر نيازی در مراس��م معارفه 
مديركل جديد جهادكشاورزی چهارمحال وبختياری با 
اشاره به دستاوردهای اس��تان در چند سال اخير، عنوان 
كرد: اس��تان چهارمحال وبختياری با تالش كشاورزان و 
دامداران، باغداران و پرس��نل بخش كشاورزی توانسته 
اس��ت رتبه های خوبی را در توليدات بخش كش��اورزی 
به خود اختص��اص دهد.ني��ازی در ادامه گفت: اس��تان 
چهارمحال وبختياری رتبه اول كش��وری در توليد ماهی 
سرد آبی را به خود اختصاص داده است.وی افزود: در چند 
سال گذشته ميزان توليدات ماهی در استان دوازده هزار 
تن بود كه با تالش و همت بخش شيالت و آبزی پروران 

استان به هجده هزار تن رسانيده شد.
مدير سابق سازمان جهاد كشاورزی چهارمحال وبختياری 
اذعان داش��ت: اس��تان چهارمحال وبختياری مقام اول 
كش��ور در توليد بادام را ب��ه خود  اختصاص داده اس��ت 
 و س��االنه پانزده هزار تن ب��ادام در باغات اس��تان توليد

 می شود.
وی اظه��ار داش��ت: اس��تان توانس��ته اس��ت در توليد 
ق��ارچ خوراكی رتب��ه چهارم كش��وری را كس��ب كند و 
 س��االنه چهار هزار و س��يصد تن قارچ در اس��تان توليد 

می شود.
صفدر نيازی با اشاره به  آموزش های گسترده كشاورزی 
در استان، افزود: آموزش های فراوانی در بخش كشاورزی 
از طريق  راديو برای كش��اورزان پخش ش��ده است.وی 
گفت: استان چهارمحال وبختياری رتبه اول كشور را در 
آبياری تحت فشار كسب كرده است و۴0 درصد از اراضی 
 استان تحت آبياری تحت فشار است كه  رقم بسيار خوبی

 است.
نيازی در ادامه گفت: تسهيالت بخش كشاورزی  نسبت 

به سال گذشته 6 برابر افزايش يافته است.
وی افزود: خدمات رفاهی خوبی برای پرسنل انجام شده 
 اس��ت و برای ازدواج آسان نيز س��ازمان جهادكشاورزی
  2 س��الن راي��گان در اختي��ار ۱۸0 زوج ق��رار داده

 است.

نماينده ولی فقي��ه در چهارمح��ال و بختياری با بي��ان اين كه 
مديريت آب كش��ور بايد بر مبنای عدالت باش��د، برلزوم واگذار 
نش��دن بحث آب به س��ليقه ها تاكيد ك��رد و گف��ت: تدبير در 
 مساله آب اگر به درستی محقق نش��ود كشور را با مشكل مواجه 
خواهد كرد. حجت االس��الم محمدعلی نكونام در ديدار مشاور 
وزير و مس��وول فرهنگ��ی وزارت نيرو با اش��اره به اي��ن كه امور 
فرهنگ��ی در رأس ام��ور ق��رار دارد، اظهارداش��ت: وزارت نيرو 
و م��ردم باي��د در كنار هم و ب��ا هم��كاری، انتظ��ارات دو طرف 
را برآورده س��ازند و ب��ه همان ميزان ك��ه مردم باي��د انتظارات 
 وزارت ني��رو را برآورده كنند، وزارت نيرو نيز موظف اس��ت كه با 
 س��رويس ده��ی مطل��وب نيازه��ای م��ردم را ب��رآورده 

سازد.
 وی با بيان اين كه فرهنگ سازی های مطلوبی در زمينه وزارت 
نيرو در كشور در حال شكل گيری اس��ت، تصريح كرد: خدمات 
وزارت نيرو در راستای برق رسانی به مناطق مختلف كشور مورد 
قبول و مطلوب است اما در زمينه آب رسانی با مشكالت بسياری 
مواجه اس��ت. حجت االس��الم نكونام ، مديريت آب در كشور را 
نيازمند تدبير و ظرافت دانس��ت و تصريح كرد: تدبير در مس��اله 
 آب معنای گس��ترده ای دارد كه اگر به درس��تی محقق نشود و

 برنامه ريزی های دقيقی صورت نگيرد كش��ور با مشكل مواجه 
خواهد شد. 

رابطه ی�ا نفوذ در مس�اله آب به مدیری�ت کالن آب 
آسيب می زند

 نماينده ولی فقيه در اس��تان بهره مندی همگانی از آب در سايه 
عقالنيت و تدبي��ر را از ضروريات امروز كش��ور بيان كرد و گفت: 
مواظب باش��يم كه در بحث آب، دچار كش��مكش های سياسی، 
نفوذ و يا رابطه و قدرت نش��ويم كه اگر اين چنين ش��د، به يقين 
 با مش��كل روبه رو خواهيم ش��د و به مديريت كالن آب آس��يب

خواهد رس��يد. وی با اش��اره به فرمايش��ات رهبر معظم انقالب 
در مقوله آب، خاطرنش��ان كرد: ايش��ان فرمودن��د در بحث آب، 
نيازمند به كارگيری جمع��ی بی طرف و مدبر هس��تيم چرا كه 
نبايد بحث آب را به دست استان ها و س��ليقه ها واگذار كرد كه 
اگر اين چنين شود، نتيجه نامطلوبی برای كشور به همراه دارد. 
حجت االسالم نكونام با تاكيد بر اين كه مديريت آب كشور بايد 
بر مبنای عدالت، همه جانبه نگری، عقل و تدبير باش��د، تصريح 
كرد: عدالت اقتضای بحث آب در كش��ور اس��ت كه متاسفانه در 
 بس��ياری از استان ها مش��اهده نمی ش��ود و اين عامل سوءظن 

مردم می شود.
امام جمعه ش��هركرد با اش��اره به اين كه اس��تان چهارمحال و 
بختياری مولد ۱0 درصد كل آب كش��ور اس��ت اظهار داش��ت: 
اي��ن در حالی اس��ت ك��ه 230 روس��تای اس��تان ب��ا تانكر آب 
رسانی می ش��ود و مردم با مش��كالت عديده ای جهت برداشت 

 آب كش��اورزی مواجه هس��تند و اين در ش��أن نظام اس��المی
 نيست.

مس�اله آب یکی از مش�کالت عم�ده چهارمحال و   
بختياری است

 وی با بيان اين كه همه حق آبه ها بايد م��ورد توجه قرار بگيرند 
و كس��ی منكر اي��ن امر نمی 
ش��ود، گف��ت: متاس��فانه 
يك��ی از مش��كالت مه��م 
و عم��ده اس��تان، بحث آب 
اس��ت كه الزمه حل ش��دن 
اين مش��كل، برنام��ه ريزی، 
تدبي��ر و نگاه هم��ه جانبه به 
 ام��ور آب در س��طح كالن

 اس��ت. حج��ت االس��الم 
يزدان پرس��ت، مشاور وزير و 
 مسوول فرهنگی وزارت نيرو، 
فرهن��گ س��ازی در بح��ث 
اس��تفاده درس��ت از آب 
جامع��ه  از ضروري��ات  را 
 عن��وان ك��رد و گف��ت: اگر 
ه��ای  س��ازی  زمين��ه 
خوب��ی  ب��ه  فرهنگ��ی 

انج��ام گي��رد، م��ردم ب��ه مس��ولين اعتم��اد م��ی كنن��د 
 و در نتيج��ه اي��ن اعتم��اد اس��ت ك��ه ام��ور ب��ه خوب��ی 
 پيش می رود. وی با اشاره به اهميت آب در قرآن و احاديث اظهار 
داش��ت: ما مس��وولين فرهنگی موظفيم كه به صورت ش��فاف 
 و با نظ��ر كارشناس��ی صرف��ه جوي��ی آب را در جامع��ه ترويج 
 دهيم چ��را كه صرف��ه جوي��ی در ه��ر چي��زی الزم و ضروری
  است و نبايد تصور كنيم چيزی كه زياد داريم بايد در آن زياد روی

 كنيم .  حجت االس��الم يزدانپرس��ت از مس��وولين وزارت نيرو 
در اس��تان خواس��ت كه با اس��تفاده از ظرفيت های مناسب در 
اس��تان، از راهنمايی و ارش��اد ائمه جمعه و جماعت و مسوولين 
فرهنگی اس��تفاده كنن��د تا در زمين��ه صرفه جوي��ی و مصرف 
 بهينه آب ب��ه م��ردم عزيز اس��تان آگاه��ی بخش��ی الزم داده 
شود.الزم است اهميت آب را  در ک كنيم و نقش آن را در حيات 

جوامع  نشان دهيم .
بايد نسبت به نكات آب حس��اس بود و برای  آن فرهنگ سازی و 

آموزش صورت بگيرد .

نماینده ولی فقيه در چهارمحال و بختياری:

بحث آب به سلیقه ها واگذار نشود

مواظب باشيم که 
در بحث آب، دچار 

کشمکش های 
سياسی، نفوذ و 
یا رابطه و قدرت 

 نشویم که اگر
  این چنين شد،

 به یقين با مشکل 
روبه رو خواهيم 

شد
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   تاسیس 
آریانا– داروی  چکاوک  شرکت  تاسیس  92/3261/31/وآگهی  شماره   849
ملی14003767542خالصه  وشناسه   115 ثبت  بشماره  خاص  سهامی 
اساسنامه واظهارنامه شرکت چکاوک داروی آریانا–سهامی خاص بشماره 
به  اداره  این  تاریخ92/9/18در  ثبت 115 وشناسه ملی14003767542که در 
برای  گردیده  تکمیل  ثبت  ذیل  امضا  نظر  ودرتاریخ92/9/18از  رسیده  ثبت 
اطالع عموم درروزنامه رسمی وروزنامه زاینده رودآگهی میگردد:موضوع 
شرکت: موضوع شرکت عبارت است است از : ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . تولید و توزیع مکمل های غذایی و دارویی 
دام ، طیور و آبزیان ،تولید و توزیع افزودنیهای خوراک دام طیور و آبزیان  
پخش دارو – واکسن و مواد بیولوژیک –تولید و فرآوری کود ارگانیک– رقیق 
از  نمایندگی  افزودنیهای خوراک دام و طیور و آبزیان اخذ  سازی آنزیم و 
شرکت های مرتبط با صنعت دام و طیور و آبزیان ، صادرات و واردات کلیه 
کاال های مجاز بازرگانی ، ترخیص کاال از گمرکات کشور شرکت در مزایدات و 
مناقصات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از موسسات 
و بانکهای خصوصی و دولتی صرفٌا جهت تحقق اهداف شرکت پس از اخذ 
امام  –خیابان  از مراجع ذیصالحمرکز اصلی شرکت:زواره  مجوزهای الزم 
کدپستی8441664741سرمایه شرکت :یک میلیون ریال نقدی که 35سرمایه 
نقدا واریز ومابقی درتعهد صاحبان سهام است .مدیران وصاحبان امضا :محمد 
جواد قربانی  زواره بشماره ملی 1189616807کدپستی8441664741بسمت 
ملی1189866447کد بشماره  رحمتی  مدیره،محمدرضا  هیات  رئیس  نائب 
مل بشماره  رحمتی  مدیره،محسن  هیات  رئیس  پستی8381843961بسمت 

برای  مدیره  هیات  عضو  ی1189855755وکدپستی8383113491بسمت 
مدیرعامل  بسمت  رحمتی  محمدرضا  گردید،همچنین  انتخاب  دوسال  مدت 
با  وتعهدات  مالی  واسناد  اوراق  گردیدکلیه  انتخاب  دوسال  مدت  برای  نیز 
:مدیرعامل  مدیرعامل  استاختیار  معتبر  شرکت  مهر  وبا  مدیرعامل  امضا 
مجری مصوبا ت هیات مدیره میباشدبازرسان شرکت:آقای مهرداد اسحقی 
اصلی  بازرس  8136935341بسمت  1280976403وکدپستی  ملی  بشماره 
0070615519وکدپستی  ملی  بشماره  الدعواتی  مستجاب  رکسانا  خانم  و 
انتخاب  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  8136935341بسمت 
گردید.                                                                                                                     انتخاب  آگهی های شرکت   زاینده رود جهت چاپ  گردیدندروزنامه 

ذبیح اله فدایی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

تاسیس 

سپاهان   توان  آراد  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2463ث/92    : شماره   858
سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/9/5 تحت شماره 51391 و شناسه 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/9/5 از  این  ملی 10260700326 در 
لحاظ 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- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد اجرا ، طراحی ، محاسبه ، نقشه کشی 
و نقشه برداری ، خدمات مشاوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری 
عمرانی ساختمانی ، کشاورزی ، معدنی ، صنعتی و فنی ، تاسیسات ، ابنیه 
و محوطه سازی ، راهسازی ، سد و پل سازی ، نگهداری تجهیزات کارخانه 
ای ، تعمیرات ، خرید و فروش آهن آالت و فلزات ، برق ساختمان ، سیستم 
 ، انسانی موقت  نیروی  تامین   ، ، سرمایشی و گرمایشی  های تهویه مطبوع 
 ، ، سند بالست  آمیزی صنعتی و ساختمانی  ، رنگ  اماکن عمومی  تنظیفات 
طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت و کنترل پروژه ، انجام خدمات 
کنترل پروژه های عمرانی و صنعتی ، خدمات مشاوره در رابطه با موضوع 
شرکت ، تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
داخلی و خارجی صرفا  بانکهای  اعتبارات  و  وام  ، تحصیل  بازرگانی  مجاز 
جهت تحقق موضوع شرکت ، عقد قرار با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت 
در  نمایندگی  اعطای  و  اخذ   ، و خصوصی  دولتی  مناقصات  و  مزایدات  در 
داخل و خارج از کشور در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذی صالح  

: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت  . 2- مدت شرکت 
انتهای کوچه  امام خمینی  شهر اصفهان خیابان   – : 1-3- استان اصفهان 

شهید جعفریان کوی ساحل کوچه شکوفه جنب جوشکاری صادقی بن بست 
شادمان کد پستی 8139773336 تلفن 09139192413،- 5- 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 
بانک صادرات شعبه خیابان  نزد  بانکی شماره 4195/73مورخ 1392/8/29 
آقای  مدیران شرکت5-1-  اولین    -5  . است  گردیده  پرداخت  خمینی   امام 
غالمرضا رحیمی   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای نبی اله رحیمی 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای مهدی بیگدلی  به سمت  عضو 
هئیت مدیره 4-5- آقای مهدی بیگدلی  به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آوربه 
امضای رئیس هیات مدیره و محمد رضا رحیمی ) سهامدار ( متفقا و با مهر 

: مدیر عامل مجری مصوبات  شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل 
هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- خانم معصومه 
عنوان  به  وند  حسین  لیال  خانم   -8-2 اصلی  بازرس  عنوان  به  وند  حسین 
غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  9614رئیس  الف  م  البدل  علی  بازرس 

تجاری اصفهان 

تغییرات 

859 شماره : 3763/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی 
نقش نوین سیلک پارسه  سهامی خاص به شماره ثبت 41457 وشناسه ملی 
10260591758 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت 
مدیره مورخ 1392/8/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- خانم بی بی طیبه محمدی 
اصفهانی  به عنوان بازرس اصلی ، خانم ندا آذین  به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده 
رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به 
قرار ذیل می باشند : آقای حسین آذین و آقای ایمان آذین و آقای احسان 
آذین   تا تاریخ 1394/8/5- 4- تراز نامه و حسابهای سود وزیان سال مالی 
به  مدیره  هئیت  اعضاء  به تصویب رسید 5- سمت  به 1389/12/29  منتهی 
قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسین آذین به سمت رئیس هئیت مدیره و 
آقای ایمان آذین به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای احسان آذین به 
سمت عضو هئیت مدیره و آقای احسان آذین  به سمت مدیر عامل . 4- کلیه 

اوراق و اسناد مالی تعهد آور با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت  معتبر 
می باشد  ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 
1392/9/9 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید 
و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

صفاهان  پونه  گل  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 3681/ت   : شماره   860
به   10260629059 ملی  وشناسه   44980 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

مدیره  هئیت  و  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
مورخ 1392/7/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد . 1- آقای امیر مهدی ذکری  به 
بازرس  عنوان  به  الیادرانی  ابوطالبیان  مهرداد  آقای   ، اصلی  بازرس  عنوان 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- اعضا ء هئیت مدیره 
شیروانی  مهران  آقای  و  ملک  رحیم  مهدی  آقای   : باشند  می  ذیل  قرار  به 
3- سمت   -1394/7/19 تاریخ  تا  گلی    امیر حسین  آقای سید  و  جوزدانی 
اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای مهدی رحیم ملک  به 
نائب  به سمت  مهران شیروانی جوزدانی  آقای  و  مدیره  هئیت  رئیس  سمت 
رئیس هئیت مدیره و آقای سید امیر حسین گلی به سمت عضو هئیت مدیره 
و آقای سید امیر حسین گلی  به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد 
رئیس  و  او  قانونی  یا وکیل  عامل  مدیر  امضای  با  ات شرکت   وتعهد  مالی 
ذیل   1392/9/4 تاریخ  در  باشد   می  معتبر  شرکت   مهر  با  و  مدیره  هیئت 

دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار 
ثبتی  ثبت شرکتها و موسسات واحد  اداره  رئیس   – آذری  . منصور   گرفت 

اصفهان 

تاسیس 
861 شماره : 103/2468ث/92  آگهی تاسیس شرکت بهساز شیر زنده رود 
 51394 شماره  تحت   1392/9/6 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت  با 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260700398 ملی  شناسه  و 
1392/9/6 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن 
 . می شود  آگهی  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر  به شرح 
با  داد  قرار  عقد  قطعات صنعتی-  و  آالت  شیر  تولید   : موضوع شرکت   -1
کلیه اشخاص – شرکت در مناقصات و مزایدات – ثبت موضوع فعالیت فوق 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – با  کسب مجوز از مراجع 
نامحدود 3- مرکز اصلی  تاریخ ثبت به مدت  از   : ذیصالح 2- مدت شرکت 
شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان چهارراه وفائی- کوچه شهید 
 -4  ،03113381054 تلفن   –  8137934981 پستی  کد   -83 پالک  فوالدگر- 
سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-
5- آقای محمد رضا مسعودی  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای حمید 
رضا مسعودی به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای حمید رضا مسعودی  
به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و آوراق عادی و اداری با امضای 
 : عامل  مدیر  اختیارات   -7 میباشد  معتبر  شرکت  مهر  با  عامل همراه  مدیر 
 طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان

فقدان سند مالکیت

موجب  به  وکالتا  احمدی شهرابی  محمد  92/3181/31/وآقای   : 853 شماره 
وکالتنامه شماره 3383-92/9/3دفتر 1396 تهران باستناد دوبرگ استشهاد 
یه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت  سه سهم مشاع از720سهم ششدانگ  پالک 181 اصلی سفلی  هفده 
ثبت اصفهان که در صفحه 218دفتر7 آب امالک بنام علی صالحی شهرابی   
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و سپس دو سهم از مورد ثبت را بغیر 
سهم   یک  تمامت   49 3049-32/3/20دفتر  شماره  انتقال  سند  طی  و  انتقال 
ازمالکیت خودرا به  عرب بانو صالحی شهرابی فرزند علی انتقال قطعی  داده  
وبه حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر اسباب مفقود شده 
ماده  نموده، طبق   المثنی  مالکیت  باینکه درخواست صدور سند  نظر  است  
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
اعتراض اصل  یا در صورت  اعتراضی نرسد  اگر ظرف مهلت مقرر   . گردد 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
 متقاضی تسلیم خواهد شد .  ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

 زواره

   فقدان سند مالکیت

موجب  به  وکالتا  شهرابی  احمدی  محمد  92/3183/31/وآقای  شماره   850
وکالتنامه شماره 3383-92/9/3دفتر 1396 تهران باستناد دوبرگ استشهاد 
یه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت  سه سهم مشاع از720سهم ششدانگ  پالک 28 اصلی سفلی  هفده 
علی صالحی شهرابی    بنام  امالک   17 517دفتر  در صفحه  که  اصفهان  ثبت 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و سپس دو سهم از مورد ثبت را بغیر 
سهم   یک  تمامت   49 3049-32/3/20دفتر  شماره  انتقال  سند  طی  و  انتقال 

ازمالکیت خودرا به  عرب بانو صالحی شهرابی فرزند علی انتقال قطعی  داده  
وبه حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر اسباب مفقود شده 
ماده  نموده، طبق   المثنی  مالکیت  باینکه درخواست صدور سند  نظر  است  
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
مالکیت مرقوم صادر  المثنی سند   ، نشود  ارائه  معامله  یا سند  مالکیت  سند 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد .   ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک زواره

فقدان سند مالکیت

موجب  به  وکالتا  شهرابی  احمدی  محمد  92/3184/31/وآقای  شماره   852
وکالتنامه شماره 3383-92/9/3دفتر 1396 تهران باستناد دوبرگ استشهاد 
یه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 22فرعی از 28 اصلی سفلی  هفده ثبت اصفهان که در 
صفحه 557دفتر 69 امالک بنام علی صالحی شهرابی   ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و سپس چهاردانگ از مورد ثبت را بغیر انتقال و طی سند انتقال 
شماره 3055-32/3/21دفتر 49 تمامت دو دانگ ازمالکیت خودرا به  عرب بانو 
صالحی شهرابی فرزند علی انتقال قطعی  داده  وبه حکایت دفتر امالک معامله 
ای انجام نگردیده ودر اثر اسباب مفقود شده است  نظر باینکه درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب 
آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده 
( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
 به متقاضی تسلیم خواهد شد .ذبیح اله فدایی    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

زواره

فقدان سند مالکیت

موجب  به  وکالتا  شهرابی  احمدی  محمد  92/3182/31/وآقای  شماره   851
وکالتنامه شماره 3383-92/9/3دفتر 1396 تهران باستناد دوبرگ استشهاد 
یه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
اصفهان  ثبت  هفده  سفلی   اصلی   28 از  231فرعی  پالک  ششدانگ  مالکیت 
ثبت و سند  بنام علی صالحی شهرابی    امالک  که در صفحه 491دفتر 71 
صادر و تسلیم گردیده و سپس چهاردانگ از مورد ثبت را بغیر انتقال و طی 
ازمالکیت خودرا  یکدانگ  تمامت  انتقال شماره 3052-32/3/21دفتر 49  سند 
داده  وبه حکایت  انتقال قطعی   فرزند علی  بانو صالحی شهرابی  به  عرب 
دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر اسباب مفقود شده است  نظر 
باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
مالکیت  سند  وجود  یا  آن  به  نسبت   ) ذکرشده  آگهی  این  در  آنچه  غیراز   (
این  به  روز   10 مدت  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد  مزبور 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
اعتراض اصل  یا در صورت  اعتراضی نرسد  اگر ظرف مهلت مقرر   . گردد 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
 به متقاضی تسلیم خواهد شذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

 زواره



چرا  بعضی ها 
جوان تر می شوند

گروهی از پژوهشگران ادعا می کنند که روند باروری و مرگ و میر در 
برابر سن برای گونه های جانوری متفاوت است و این می تواند نظریه 

تکامل )فرگشت( را به چالش بکشد.
در ماهی های آبنوس و کک ها که تنها چند روز و یا چند هفته عمر 
می کنند، نرخ مرگ و میر با افزایش س��ن رش��د خیلی سریعی پیدا 
می کند، افزایش��ی که شبیه به رش��د نرخ مرگ و میر با افزایش سن 
در انس��ان ها و دیگران جانوران دارای عمر بسیار طوالنی تر است اما 
این نمودار در حیوانات دیگری نظیر خرچنگ هرمیت، صدف قرمز 
و هایدرا )یک حیوان میکروسکوپی آب شیرین که می تواند چندین 
قرن عمر کند( مس��یری کامال متفاوت را طی می کند، به طوری که 
سطح باروری و مرگ  و میر آن ها در سنین مختلف تقریبا ثابت است.

به گفته اوون جونز، زیست شناس دانشگاه جنوب دانمارک در ادسن؛ 
که سرپرس��تی این تحقیق را به عهده دارد؛ مقایسه الگوهای آماری 
استاندارد 45 گونه جانوری نش��ان می دهد که تنوع استراتژی های 
افزایش سن در این جانوران، این تصور را که تکامل به ناچار منجر به 
پیری می شود )یا زوال باروری با افزایش سن( را به چالش می کشد.

نتایج مفصل این تحقیق در نشریه نیچر منتشر شده است.
جونز می گوید: »ب��ا بازتر کردن می��دان دید و انجام بررس��ی روی 
گونه های مختل��ف، به نقض های بس��یاری در این نظری��ه بنیادین 

برخواهیم خورد«.
برای مقایس��ه الگوه��ای مرگ  ومیر و ب��اروری، محققی��ن چندین 
س��ری از داده های منتشر ش��ده تاریخچه زندگی 11 پستاندار، 12 
 مهره دار دیگر، 10 تا جانور بی مهره ، 12 گیاه آوندی و الگای سبز را 
جمع آوری کردند وبا تقسیم س��رعت های مرگ و میر در هر نقطه از 
طول عمر آن جاندار بر متوسط سرعت مرگ ومیر توانستند خط سیر 

آن ها را استاندارد کنند.
آن ها دریافتند که هی��چ ارتباطی بین طول زندگ��ی و درجه پیری 
وجود ن��دارد. از 24 گونه ای ک��ه تند ترین افزای��ش در مرگ و میر با 
افزایش سن را داشتند، 11 مورد طول عمر نسبتا طوالنی و 13 مورد 
نیز طول عمر نسبتا پایین داش��تند. در گونه هایی که شیب افزایش 

کمتری در مرگ  و میر داشتند نیز شکاف مشابهی مشاهده می شد.
وقتی محققین این گونه ه��ا را در امتداد زنجیره پیری مرتب کردند، 
پس��تانداران در یک انتهای طیف و در کنار جاندارانی که بیشترین 
ش��یب مرگ و میر را داش��تند، قرار گرفتند و گیاهان که مرگ و میر 
نسبی بسیار کمتری داشتند در انتهای دیگر جای گرفتند. پرندگان 

و بی مهره ها هم در سراسر این طیف پخش شدند.
این پژوهش��گران ادعا می کنند که تنوع اس��تراتژی پیر شدگی در 
سراسر این طیف، می تواند بسیاری از نظریه پردازان این حوزه را به 
چالش بکشاند. جونز می گوید: »این نظریه های )تکاملی( که داریم 
در بسیاری از موقعیت ها کاربرد دارند؛ اما برخی از موارد را نمی توانند 
توضیح دهند. این به معنی از رده خارج ک��ردن نظریه های قدیمی 
نیس��ت، صحبت از اصالح این نظریه ها اس��ت که روی همه گونه ها 

کار کنند«.
این اولین تالش برای استاندارد کردن مقایس��ه مرگ و میر و بقای 
گونه ها اس��ت اما ای��ن کار مخالفان��ی در بین دانش��مندان دارد که 
می گویند تنوع استراتژی های حیات به خوبی در نظریه های کنونی 
تدوین شده است. مهم تر این که، آن ها مبنای زیست شناختی این 

مقایسه را زیر سوال برده اند.
مساله صحت مقایس��ه موجودات بزرگ ش��ده در آزمایشگاه است، 
که حتی برخی از آن ها نس��ل ها و دهه ها اس��ت که در آزمایش��گاه 
 متولد شده و برای تحقیقات آزمایشگاهی به کار گرفته شده اند. یک 
زیست شناس تکاملی به نام استیون آوستاد از مرکز علوم بهداشتی 
دانش��گاه تگزاس می گوید: »این رویکرد ش��بیه این است که ساالد 
میوه ای داشته باش��یم و تصور کنیم که می توانیم اطالعات تکاملی 
 پرتقال را از آن اس��تخراج کنیم«. او همچنین می افزاید: »مقایس��ه

 خط س��یر های آماری درخت حیات، کامال از زیست شناسی منتزع 
شده و اثر محیط را نادیده گرفته است«.

یک زیست ش��ناس تکاملی به نام لورنس مولر از دانشگاه کالیفرنیا 
در آیروین با ای��ن نظر موافق اس��ت. او می گوید: »عوامل بس��یاری 
بر مرگ ارگانیزم ها در طبیع��ت اثر می گذارند، مث��ال غیر از پیری ، 
شکار یا مریضی هم عامل مرگ هستند. متاسفانه منبع مرگ و میر 
در طبیعت، الگوهای وابسته به س��ن پیری را که هدف این پژوهش 
است، مغشوش می کند«.دیگر نویسنده مقاله این پژوهش، که یک 
بوم شناس ریاضی به نام هال کاسول از مرکز اقیانوس شناسی وودز 
هول ماساچوست است، می گوید که تالش برای تمیز قایل شدن بین 
مرگ های مرتبط با پیری و دیگر علل مرگ، اشتباه است. او می گوید: 
»افزایش نرخ مرگ و میر با باال رفتن سن، نشان دهنده کاهش توانایی 
مقابله با خطرات مرگبار؛ فارغ از منش��أ آن ها؛ است و مرگ ناشی از 

پیری نامیده می شود«.
ولی منتقدین این دو می گویند که شک دارند که این مقاله، چالشی 
در مقابل نظریه تکامل باشد. یک زیست شناس تکاملی به نام استفان 
استیرنز از دانش��گاه ییل می گوید: »این مقاله، یادآوری می کند که 
الگوهای مرگ متفاوت هستند، ولی نظریه های موجود را رد نمی کند. 
چنین چیزی نیاز به اندازه گیری های تجربی دشواری از تعادل بین 

تولید مثل و مرگ دارد، کاری که تاکنون انجام نشده است«.
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آسمان شب

دانستنی

جدیدترین مدل فورد موستانگ جی.تی با طراحی عضالنی 
کامال جدید، موتوری به قدرت 420 اسب بخار و در دو مدل 
کانورتبل و فست بک در چهار قاره جهان رونمایی شده است.

فصل جدید زندگی پرهیاهوترین خودروی س��وپرعضالنی 
یعنی فورد موس��تانگ، با روی کار آمدن م��دل تمام جدید 
آن آغاز شده اس��ت. فن آوری های بدیع موجود در این مدل 
به عالوه س��طح باالی عملک��رد، آن را ب��ه خودرویی ورای 
انتظار تبدیل کرده اس��ت. فورد موس��تانگ جی.تی به طور 
 همزمان در سراسر جهان در شش شهر از چهار قاره مختلف

 رونمایی شده است.
»فورد موستانگ جی.تی به گونه ای بی نظیر الهام بخش شور 
و شوق است.« این جمله ای اس��ت که راج نایر، نایب رییس 
تیم فورد در مورد این خودرو می گوید. بدون ش��ک طراحی 
استثنایی، صدای طنین انگیز و عملکرد چشمگیر خودروهای 
موستانگ از دالیل اصلی این امر هس��تند. موستانگ قلب و 
روح فورد اس��ت و موفقیت آن فراتر از دس��ت یابی به فروش 
بیش از 9 میلیون دس��تگاه و 50 س��ال س��ابقه تولید است. 
این خودرو در بیش از هزاران فیلم ، ب��ازی ویدیویی، برنامه 
تلویزیون��ی و کلیپ موس��یقی ظاهر ش��ده و محبوب ترین 
خودروی ش��بکه های اجتماعی شناخته ش��ده است اما این 
اولین بار است که کمپانی آن را به طور همزمان به بخش های 

کلیدی اروپا و آس��یا می آورد و در اختیار مشتریان خود قرار 
می دهد.

جی.تی یک تفسیر معاصر از موستانگ است. اگرچه طراحی 
آن به کلی دگرگون ش��ده اما عناصر کلی��دی از جمله هود 
بلند و طراح��ی کوتاه عقب حفظ ش��ده اند و می توان در یک 
نگاه هر دو مدل کانورتبل و فس��ت بک را به عنوان موستانگ 

تشخیص داد.
موتور 5 لیتری، 8 س��یلندر و V ش��کل، ارتق��ا یافته و بیش 
از 420 اس��ب بخار قدرت و 529 نیوتن متر گش��تاور تولید 
می کند. یک مانیفلد ورودی جدید مصرف س��وخت و میزان 

آالیندگی را پایین تر می آورد.
یک جعبه دنده دستی تعویض دنده های لذت بخش را برای 
عاش��قان رانندگی اس��پرت به ارمغان می آورد در حالی که 
جعبه دنده اتوماتیک مجددا بررسی شده و به اهرم دنده های 

کوچک جدید روی فرمان مجهز می شود.
ارتفاع شاسی از زمین و ارتفاع سقف کمی کم تر شده و خودرو 
تا حدودی عریض تر شده است. شیب زیاد شیشه جلو و عقب 
از خصوصیات بارز این مدل اس��ت. در قس��مت عقب شاهد 
تغییراتی در چراغ ها هس��تیم. رانندگان م��دل کانورتبل از 
یک س��قف پارچه ای چند الیه به صورت استاندارد بهره مند 
خواهند شد که نه تنها ظاهری زیبا به جی.تی می بخشد بلکه 
فضای کابی��ن را آرام تر می کند. همین س��قف پارچه ای در 
مدت زمانی بسیار کم تر از قبل جمع می شود و در حالت بسته 
فضای کم تری اشغال می کند. صندوق عقب نیز مفیدتر از قبل 

طراحی شده و فضای بار بیشتری ارایه می کند.
هم��ه آن چه ی��ک رانن��ده حرف��ه ای احتی��اج دارد، درون 
کابین ش��بیه به کابین هواپیمای جی.تی مهیا ش��ده است. 
سیستم های کنترل و اطالع رسانی ابزارهای بزرگ و واضح را 
 به کار می گیرند و از کابین جادار جی.تی نهایت اس��تفاده را 
 به عم��ل می آورند. مه��ارت ب��ه کار گرفته ش��ده در کابین 

تا به حال در هیچ خودروی موستانگی دیده نشده است.

موستانگ جی.تی 2015، شاهکار فورد برای 50 سالگی موستانگ 

دانشمندان سوئیس، اپلیکیشنی 
تولید کرده اند که موجب می شود 
یک تلفن هوشمند عادی مدل های 
سه بعدی از اشیای واقعی بسازد و 
به عنوان یک اسکنر سه بعدی عمل 
کند.با فن آوری جدید دانشمندان، 
کاربر به جای این ک��ه یک تصویر 
عادی با دوربین خود ثبت کند، به 
س��ادگی تلفن خود را اطراف شی 
مورد نظ��ر حرک��ت داده و پس از 
چند حرکت یک مدل س��ه بعدی 

از آن روی تصویر ظاهر می شود.
این فن آوری موجب می شود که 
کاربر بتواند از صورت خود، تصویر س��ه بعدی بگیرد و به تصاویر پرتره ای بعد سوم بدهد 
و عکس افرادی که می خواهد به صورت سه بعدی در قس��مت مخاطبین تلفن هوشمند 
خود ذخیره کند.مارک پولفیز، استاد محاسبات تصویری و گروه وی در موسسه فدرال فن 
آوری زوریخ در س��وئیس یک نرم افزار تولید کرده اند که با فن آوری تلفن های هوشمند 
 کنونی کار م��ی کند و به کاربر این امکان را می دهد تا به س��ادگی ب��ا دوربین تلفن خود،
  مدل های س��ه بعدی تهیه کند. همان طور که کارب��ر دوربین تلفن خود را به دور ش��ی

 مورد نظر حرکت می دهد، تصاویر اضافی به صورت اتوماتیک ذخیره شده و برای ساخت 
مدل سه بعدی از آن استفاده می شود. همه محاسبات برای تولید مدل سه بعدی به صورت 
 مس��تقیم روی تلفن انجام می ش��ود و کاربر بی درنگ بازخ��ورد آن را دریافت می کند و

 می تواند زاویه دیدهای مختلفی را برای پوشش قسمت های از دست رفته مدل سه بعدی 
خود انتخاب کند.

 محققان یک ش��رکت دانش بنیان 
برای نخس��تین ب��ار در خاورمیانه 
ب��ا تثبی��ت گاز ازن در محل��ول 
پراس��تیک اس��ید موفق ب��ه تولید 
ی��ک ض��د عفون��ی کننده بس��یار 
 قوی ش��دند.محمدعلی صفاییان، 
مدی��ر عام��ل ش��رکت دان��ش 
 بنی��ان تولی��د کنن��ده ای��ن ماده

 ضد عفونی کنن��ده در گفت و گو با 
ایس��نا اظهار داش��ت:  ازن و محلول 
پراس��تیک اس��ید به تنهای��ی جزو 
قوی تری��ن ض��د عفونی کننده ه��ا 
هستند که متخصصان این شرکت 

 شامل تیمی از مهندسان شیمی و پزشکان با روش��ی منحصر به فرد موفق به تولید یک ترکیب 
ضد عفونی کننده بس��یار قوی ب��ر پایه این دو ماده ش��ده اند ک��ه در غلظت ه��ای مختلف در 
استریلیزاسیون س��طوح مختلف و تجهیزات متنوع پزشکی قابل استفاده است.وی خاطرنشان 
کرد: پروکسان که قدرت بسیار باالیی در نابودی میکرو ارگانیسم ها و ضد عفونی کردن محیط دارد 

در برابر اشکال تغییر یافته میکروارگانیسم ها نیز عملکرد بسیار پرقدرتی دارد. 
صفاییان درباره مکانیزم عملکرد پروکسان در برابر میکروب ها گفت: این ماده با اکسید و پاره کردن 
پیوندهای کوواالنسی یگانه و دو گانه و عناصر در دیواره پروتوپالسمی میکرو ارگانیسم ها باعث 
از بین رفتن آن ها و حتی آنزیم ها و مواد ترشح شده از آن ها می شود و آنزیم کاتاالز که برخی از 
میکرو ارگانیسم ها اثر مواد ضد عفونی کننده را توسط آن خنثی می کنند نمی تواند بر پروکسان 
اثر گذاشته و آن را غیر فعال کند. رادیکال های آزاد شده از پروکسان هم باعث از بین رفتن 

اسپورهای مقاوم در مقابل اکسید می شود.

تولید ماده ضدعفونی کننده بسیار قوی تبدیل تلفن هوشمند به اسکنر سه بعدی 

عکس نوشت

نجات یوز ایرانی با فوتبال
فرصت حضور تیم ملی فوتبال ما در جام جهانی 2014 
برزیل، شاید آخرین امکان قدرتمند و موثری است که 
می تواند توجه جامعه جهانی و عموم مردم را نسبت 
به انقراض قریب الوقوع یوز ایرانی جلب کند.)چندی 
پیش توسط فعاالن محیط زیست ایده استفاده از 
نماد یوز ایرانی برای تیم فوتبال ایران در جام جهانی 
مطرح شد(

اس��تقامت در مواجه با مصیبت یک ویژگی اخالقی ستودنی 
اس��ت. حاال مش��خص ش��ده که می توان با ضربه سریعی به 
نقطه کوچکی از مغز، این حس را در ذهن به وجود آورد.این 
کشف در دو نفر با بیماری صرع به طور تصادفی اتفاق افتاد، 
اما این اولین بار بود که نش��ان داده شد تحریک ساده مغزی 
می تواند تغییر پیچیده و غنی از هوشیاری را در این بیماران 

به وجود بیاورد.
به گزارش نیوساینتیس��ت، جوزف پرویزی، عصب ش��ناس 
دانشگاه استنفورد کالیفرنیا و همکارانش الکترودهایی را در 
مغز دو بیمار مبتال به صرع کاش��تند تا بتوانند منشا حمالت 
بیماری را در مغزشان مشخص کنند. در مرحله ای از کار وقتی 
ناحیه ای در کورتکس قدامی کمربندی )بخش��ی از دستگاه 
کناری که در احس��اس، پردازش، یادگیری و حافظه درگیر 

اس��ت( را تحریک کردند، رویدادی عجیب به وقوع پیوست. 
هر دو بیمار گفتند که احساس می کنند چیز بدی می خواهد 
اتفاق بیفتد، و همزمان انگیزه پی��دا کرده اند که با چیزی که 
قرار است رخ دهد )هر چه باشد( مقابله کنند.در طول تحریک 
مغزی، یکی از بیماران گزارش کرد که احساس می کند چیز 
بدی می خواهد رخ دهد، اما این را هم گفت که این احساس 
مرا قوی تر ساخته است. بیمار دیگر گفته که دارد به این فکر 
می کند که چگونه بر آن غلبه کند.او این حالت را به وقتی که 
در حال رانندگی، یکی از تایرهای خودرو می ترکد، تش��بیه 

کرد. نصف راه را ت��ا مقصد آمده اید و گزین��ه دیگری ندارید 
جز این که به راه تان به س��مت جلو ادامه بدهید. او می گوید: 
»احساس شما مثل این اس��ت که... آیا می توانم این راه را تا 
آخر طی کنم؟«. او همچنین یک حس ضرورت و نیاز فوری 
را هم گزارش کرد: »این بیشتر یک چیز مثبت است، مثل ... 
بیشتر گاز بده، گاز بده، باز هم گاز بده تا از این جا عبور کنی«.

     یک احساس منحصر به فرد
در مقابل، وقتی پژوهش��گران یک تحریک دروغین را اعمال 
کردند )عینا با تکرار همان فرایند، فقط با این تفاوت که این 
بار هیچ جریانی اعمال نش��د( هیچ کدام از بیماران احساس 
خاصی را گزارش نداند. تحریک دیگر نواحی مغز که فاصله ای 
کمتر از 5 میلی متر با منطقه مورد نظر داشتند نیز، احساس 

بد و یا استقامت را ایجاد نکرد.

از مشکالت زندگی به ستوه آمده اید 

مغزتان را جراحی کنید

اخبار ویژه

عبور ی��ک دنباله دار از نزدیکی س��یاره مریخ س��بب 
شدیدترین بارش ش��هابی ثبت ش��ده در سال آینده 
خواهد شد. این برای نخستین بار است که انسان شاهد 

شهاب باران در جایی غیر زمین خواهد بود.
مجید جویادر این باره گفت: نابودی دنباله دار آیسان 
توسط خورش��ید در حضیض مداری آن یک ناامیدی 
بزرگ بود اما مریخ سال بعد میزبان دنباله داری خواهد 
بود که البته به نظر نمی رسد که هیچ شباهتی به این 
یکی داشته باشد. محاسبات نشان می دهند که فاصله 
»دنباله دار قرن« سیاره سرخ با سطح این سیاره، کمتر 
از هر دنباله دار ثبت ش��ده ای خواهد ب��ود که در کل 
تاریخ از نزدیکی سطح زمین گذشته است؛ این نزدیکی 
موجب چنان بارش شهابی سهمگینی خواهد شد که 
می تواند ب��رای فضاپیماهایی که در مدار این س��یاره 

می چرخند نیز، خطراتی جدی ایجاد کند.
به گزارش نیوساینتیست، دنباله دار A1 2013/C که 
به افتخار کش��ف آن در رصد خانه ای در نیوساوث ولز 
استرالیا به نام سایدینگ اسپرینگ نیز نامیده می شود، 
قرار است در تاریخ 19 اکتبر 2014 / 28 مهر 1393 از 

مدار مریخ عبور کند.
در ارزیابی ه��ای اولیه از مس��یر حرکت ای��ن دنباله 
 دار، چنین به نظر می رس��ید که این جرم آسمانی به

 سیاره سرخ برخورد خواهد کرد.
یک تحقیق تازه تر، خود برخورد را از دایره احتماالت 
خارج کرد )اما تنها خود برخورد را( و آژیر خطر را برای 
برای همه کاوشگرها و مدارگردهای اعزامی از زمین 

به سوی مریخ به صدا در آورد.

دردسری برای میون
بر پای��ه این تحقی��ق، دنباله دار تا فاصل��ه 173 هزار 
کیلومتری سطح مریخ نزدیک خواهد شد و حتی در 
بدترین حالت تا 89 هزار کیلومتر نیز می تواند نزدیک 
ش��ود. به گفته بیل کوک از مرک��ز پروازهای فضایی 
مارشال ناسا، برای مقایس��ه باید دانست که کمترین 
فاصله ثبت ش��ده در تاریخ یک دنباله دار از زمین، در 
ح��دود 3/5 میلیون کیلومتر بود که در س��ال 1770 

میالدی رخ داد.
در چنین فاصله ای، گیسوی این دنباله دار )هاله ای از 
گاز و سنگ که آن را دربر گرفته اند و می توانند تا صدها 
هزار برابر پهنای هس��ته  دنباله دار گس��ترده شوند(، 
می تواند کل س��یاره، قمرهای طبیعی و ماهواره های 

ساخت بشر آن را دربر گیرد.
ک��وک و همکاران��ش از داده ه��ای حاص��ل از 
اندازه گیری های گذش��ته اس��تفاده کردند تا به این 
 برآورد برس��ند ک��ه در طول ب��ازه دو س��اعته عبور

 دنباله دار از کنار س��یاره، چگالی سنگ های فضایی 
در اتمس��فر مریخ چیزی بین 1000 تا 10000 برابر 
متوسط چگالی سنگ های فضایی در مدار پایین زمین 
خواهد بود. چنین چیزی می تواند دردسر بزرگی برای 
ماهواره های مریخ باش��د، که ماموریت کاوشگر مریخ 
هند و کاوشگر میون ناسا جزو آن ها هستند، و هر دوی 
آن ها هم اکنون در راه رسیدن به مریخ هستند و پیش 

از این دنباله دار به مریخ می رسند.

نمایش درخشان
ب��روس جیکوس��کی از دانش��گاه کل��رادو بولدر که 
پژوهش��گر ارش��د ماموریت مدارگرد میون اس��ت، 
می گوید: »هر ذره بزرگی که با سرعتی برابر با سرعت 
عبور این دنباله دار از مری��خ، حرکت کند برای ماون 

خطرناک خواهد بود«.
به رغ��م این که طراح��ی میون به گونه ای اس��ت که 
شرایط سخت را تاب بیاورد، جیکوسکی می گوید که 
این گروه کماکان این تهدید ویژه را خیلی جدی تلقی 
می کنند. او می افزاید: »ما در فرآین��د ارزیابی میزان 
خط��ر و تصمیم گی��ری در مورد کاهش ه��ای بالقوه 
عملکردی ماهواره هستیم تا بتوانیم کمترین ریسک 

ممکن را در نظر بگیریم«.
فضاپیماه��ای فرود آمده روی س��طح مری��خ، مانند 
کاوش��گر کیوریاسیتی ناس��ا احتماال به تماشای یک 
نمایش درخشان خواهند نشست. گرد و غبار ناشی از 
این دنباله دار و دنباله اش باید در اتمس��فر مریخ آتش 
بگیرد و یک باران شهاب س��نگی با احتماال میلیون ها 
شهاب س��نگ در هر س��اعت رخ خواهد داد، که برای 
مریخ نوردهای در حال کار روی سطح سیاره، به خوبی 

قابل رویت خواهد بود.
م��ارک لمون از دانش��گاه ای اندام تگ��زاس می گوید 
که کاوش گره��ای کیوریاس��یتی و آپورتونیتی باید 
بتوانند شهاب سنگ های نورانی را ببینند. او همچنین 
امیدوار اس��ت که این گردش گران بتوانن��د از امواج 
رادیویی ک��ه در ای��ن بارش ش��هاب س��نگی تولید 
 می ش��وند برای کاوش الیه یونوس��فر مریخ استفاده

 کنند.
او می گوید: »آزمایش دوگانه استفاده از امواج رادیویی 
برای پیمایش یونوسفر و اس��تفاده از دوربین ها برای 
مستند کردن میزان فعال بودن بارش شهاب سنگی؛ 

چیزی است که ما به دنبال آن هستیم«.
کوک می گوید: »اگر حق انتخاب ب��ا من بود، ترجیح 
می دادم ک��ه در زمان ای��ن رخداد، در س��طح مریخ 
می بودم. این احتماال شدیدترین طوفان شهاب سنگی 

ثبت شده در تاریخ خواهد بود«.

سال آینده منتظر بزرگ ترین 
بارش شهابی تاریخ باشید
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