
افراد مضطرب صعود بیکاری به قله های بی مرز
و نگران بیشتر 
می خوابند   

اعضای شورای  اصفهان در مقابل کارجویان احساس شرم می کنند
 قیمت میوه شب عید

4 تعیین شد
 با  زورگویی نمی شود

6 ورزش را اداره کرد 3

فنون مصاحبه  در جنگ 
چهارمین کارگاه فن��ون مصاحبه دفتر مطالع��ات و ادبیات پایداری 
اصفهان با حضور حسین نصراهلل زنجانی مس��وول دفتر مطالعات و 
ادبیات پایداری مراکز حوزه هنری و محمد قاس��می پور پژوهشگر و 
نویسنده فرهنگ و ادبیات پایداری دردو روز متوالی در خانه هنرمندان 

اصفهان برگزار  شد.
5
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 مخدر شیشه
عامل اصلی خشونت های خانگی

3

5

چند روز قبل در یکی از دبیرستان های دخترانه پایتخت، 
جلسه ای با حضور اولیای مدرسه تش��کیل شده بود که 
موضوع این جلسه بحثی بود که البته تا همین چند ماه 
اخیر نیز از سوی برخی مسووالن جدی گرفته نمی شد.
 در این جلسه، مس��ووالن مدرسه نسبت به تبعات وجود

 نرم افزار »وی چت« در گوشی های ...

 بررسی دستمزد بازیگران
 در ایران

نام ائمه اطهار )ع( را از 
موسسات مالی حذف کنید

 برنامه های رایگان
 اما موذی!

 همی��ن چن��د روز گذش��ته بود ک��ه خبر در خواس��ت 
 دس��تمزد باالی یکی از بازیگ��ران به تیت��ر اول جراید و

 همی��ن ط��ور تلویزی��ون مل��ی کش��یده ش��د،  قصد 
نداری��م بگویی��م اعالم ای��ن گون��ه خبرها چ��ه تاثیری 
بر جو روانی حاکم بر کش��ور داردو چه اث��رات نامطلوبی 
 را م��ی گ��ذارد بلک��ه قص��د، بررس��ی در خواس��ت

این گونه مبالغ گزاف اس��ت.بازیگران سینما، مانند همه 
مردم حق دارند، بابت کاری که...

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نرخ بهره های 
بانکی برخی از موسسات مزین به اسامی ائمه اطهار )ع(، 
اظهار داشت: بهتر است اسامی این موسسات به نام فرعون، 
ابن ملجم و ابوسفیان تغییر یابد تا ماهیت کاری که انجام 
می دهند، دیده شود.  س��یداحمد علی عاملی در جلسه 

علنی شورای اسالمی شهر اصفهان که با حضور ...
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 پتانسیل های سرمایه گذاری
 در صنعت مادر

در ذوب آهن پروژه هاي بسیار جذاب وارزشمندي 
 براي س��رمایه گذاري وج��ود دارد  که یك س��اله 
م��ي توان��د س��رمایه را بازگردان��د. دکتر س��عد 
 محمدي طي س��خناني در کنفرانس فرصت هاي
  س��رمایه گذاري در ب��ورس اوراق به��ادار در افق

سه ماهه و ش��ش ماهه مبتني بر اس��تراتژي هاي 
مدیران صنایع و ش��رکت هاي پیشرو ضمن بیان 
مطلب فوق گفت: یکي از این پ��روژه ها مربوط به 
تولید ریل است . در ایران طبق برنامه توسعه تا سال 
 1404 باید س��الي هزار کیلومتر ریل جدید براي 

راه آهن احداث شود و هم اکنون هر تن ریل قیمتي 
معادل 800 یورو دارد که به دلی��ل عدم تولید در 
داخل کشور مجبور به وارد کردن آن هستیم . وي 
افزود : این درحالي اس��ت که ما با 65 میلیون یورو 
مي توانیم ن��ورد تولید ری��ل  در ذوب آهن احداث 
کنیم و  شمش آن هم توسط این کارخانه تولید مي 
شود. در واقع این یك س��رمایه گذاري کوتاه مدت 
و سود ده اس��ت . ضمن این که ریل را مي توان به 
دوبرابر قیمت محصوالت ساختماني فروخت و مانع 

خروج ارز نیز شد .

ذوب آهن ،پروژه هاي ارزشمندي براي سرمایه گذاري دارد

طب سنتی، سال آینده  هم جهانی نمی شود
رییس مرکز منطقه ای مطالعات میراث ناملموس یونسکو 
در ایران گفت: س��ال آینده نمی ت��وان پرونده جهانی طب 
سنتی را در فهرس��ت میراث ناملموس یونسکو ثبت کرد.

یداهلل پرمون گف��ت: زمانی ک��ه پرونده ها برگش��ت داده 
می ش��وند، چند عل��ت دارد که یک��ی از آن ه��ا تصحیح 
اشکاالت ش��کلی آن اس��ت مانند این که عکس یا بخشی 

از متن آن ک��م یا زیاد اس��ت و باید اصالح ش��ود اما برخی 
 از مش��کالت به ف��رم برم��ی گردد چ��را که هر س��ال فرم 

پرونده های میراثی یونسکو تغییر... 4

روز صنعت نساجی در تقویم ثبت شود
گروهی از مهمان��ان و مش��ارکت کنندگان خارج��ی دهمین 
نمایشگاه صنعت نس��اجی هند در نشس��تی با مدیران شرکت 
 نمایش��گاه های اصفه��ان نظ��رات و پیش��نهادهای خ��ود را 
از کردند.یک��ی  اع��الم  نمایش��گاه  ای��ن   در خص��وص 

ش��رکت کنندگان کش��ور ترکیه در این نشس��ت از حضور در 
نمایشگاه اصفهان ابراز خرس��ندی کرد و گفت: در همه جهان 

نمایشگاه های نساجی و حرفه ای به صورت دو ساالنه...

3
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ش�لنگ رابط اجاق گاز نبایدنزدیک به حرارت شعله ها 
 باشد  زیرا حرارت ش�عله شلنگ را س�وزانده و سوراخ
  می ش�ود یا بتدریج نرمی خود را از دس�ت داده ترک
  ب�ر م�ی دارد و خط�ر نش�ت گاز و آت�ش س�وزی

 خواهد داشت .

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

آگهی مزایده  آگهی مزایده ) نوبت اول (   چاپ دوم

شهرداری دیزیچه  بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به  شهرداری دیزیچه
واگذاری اجاره س��الن ورزش��ی خیابان آیت اله طالقانی ) ره ( با توجه به نظریه 
 کارش��ناس رس��می دادگس��تری از طریق مزایده اقدام نماید . ل��ذا متقاضیان
  می توانند از تاریخ انتش��ار این آگهی تا روز یکش��نبه مورخ 92/10/01 به امور
 قرار دادها شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده رادریافت همچنین قیمت 
 پیش��نهادی خود را تا روز چهار ش��نبه مورخ 92/10/04 به دبیر خانه محرمانه
) حراست ( شهرداری ارائه نمایند . الزم به ذکر اس��ت هزینه درج آگهی بعهده 

برنده مزایده خواهد بود . 

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان در نظر دارد تعدادی از اموال اسقاط 
و مازاد خود را طبق لیست پیوست به قیمت پایه 140/000/000 ریال از طریق  

مزایده عمومی به فروش برساند . 
داوطلبان مایل به ش��رکت در مزایده م��ی توانند جهت دریافت اس��ناد مزایده 
 از س��اعت 7/30 لغایت 14/30 تاری��خ 1392/10/03 لغای��ت 1392/10/11
به نش��انی : اصفهان خیابان  امام خمینی  خیابان حکیم صفای��ی انبار مرکزی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( مراجعه نمایند . 
تلفن: 0311-2220096

تاریخ تحویل اسناد مزایده : تا پایان وقت اداری 1392/10/22 
 محل تحویل اس�ناد مزای�ده : اداره کل کمیت��ه امداد ام��ام خمینی )ره( 

استان اصفهان - حوزه معاونت اداری مالی - اداره خدمات و تدارکات 
تاریخ گشایش پیشنهادها  :  1392/10/23

شرایط مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده :
1- مبل��غ 7/000/000 ری��ال بص��ورت س��پرده نق��دی واری��ز به حس��اب 
101341614000 به نام کمیته امداد اصفهان نزد بانک ملی ش��عبه فردوسی 

کد 3014 بابت شرکت در مزایده .
2- کمیته امداد در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . 

3- کمیته امداد از قبول پیش��نهادات مخدوش ، مشروط ، فاقد فیش واریزی 
معذور است . 

4- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد . 

شهاب ثابت راسخ شهردار دیزیچه

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان  www.shabakieh.com شبکیه مودم وایرلس رایگان 
ADSLشبکیه

تلفن تماس : 6204520

 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان



چهره روزيادداشت

 تسلیت الريجانی 
درپی شهادت کارکنان ايرانی

عل��ی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��امی در جلس��ه علنی 
مجلس با اشاره به حمات تروریس��تی تکفیری ها به کارکنان یک 
شرکت ایرانی در استان دیاله عراق اظهار داشت: متاسفانه جمعی از 
هموطنان مان با آتش غضب تکفیری ها به شهادت رسیده اند که من 
از همین جا به خانواده آن ها تسلیت عرض می کنم.وی افزود: 9 نفر 
از کسانی که به شهادت رسیده اند، از استان چهارمحال و بختیاری 
 بوده اند که مجمع نمایندگان این اس��تان ب��ه خانواده های داغدیده 
آن ها تسلیت می گوید.رییس  مجلس خاطرنش��ان کرد: همچنین 
حادثه دلخراش دیگری را در شهرس��تان گتوند داش��تیم که در آن 

11 نفر کشته شدند.

بدهی بابک زنجانی وصول شد
مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل و س��خنگوی کمیس��یون 
اصل 90 مجلس ش��ورای اس��امی اظهار داش��ت: طبق اعام نظر 
مقامات ذیربط، بابک زنجانی بدهی نفتی خود را در خصوص فروش 
نفت پرداخت کرده و این مبلغ دریافت شده است.وی با بیان این که 
تا کنون استعامی در این باره از س��وی کمیسیون اصل 90 صورت 
نگرفته اس��ت، افزود: مرجعی که گفته آن در این باره سندیت دارد 
مقامات بانک مرکزی هستند و بر اساس اعام مقامات مربوطه، این 

بدهی بابک زنجانی وصول شده است.

 جلسه وزيرکشور و مجلس 
درباره مناطق مرزی

حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور با اعام این خبر اظهار داشت: 
جلسه نمایندگان مناطق مرزی با وزیر و معاونت های وزارت کشور با 
موضوع توسعه مرز ،امروز در این وزارتخانه برگزار خواهد شد.وی با 
اشاره به دالیل برگزاری این جلسه با نمایندگان مجلس تصریح کرد: 
چون معتقدیم امنیت پایدار در پرتو توس��عه اتفاق می افتد لذا برای 

توسعه مناطق مرزی برنامه های ویژه ای داریم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جزییات جلسه نمایندگان مناطق 
مرزی با وزیر کشور و معاونان وی افزود: قرار است در این جلسه که 
حالت گفت وگو دارد نقطه نظرات نمایندگان را در ارتباط با مناطق 

مرزی و حوزه های انتخابیه شان بشنویم.

 9سايت ضد انقالب
 در کرمان هک شدند

نیروهای س��ایبری اطاعات س��پاه ثاراهلل اس��تان کرمان طی یک 
عملیات فنی و گس��ترده در فضای مجازی تعداد 9 س��ایت و پایگاه 

اصلی معاند با نظام مقدس جمهوری اسامی را هک کردند.
این پایگاه ه��ای معاند که با هزین��ه میلیونی و حمای��ت فتنه گران 
 داخلی طراحی ش��ده بودند به طور کامل از دس��ترس خارج شدند.

س��ایت های ندای س��بز آزادی، س��بزنامه، سیزپروکس��ی، نوروز، 
استان بان، س��ی میل، نوگام، ایران آپی نیون و دگرواژه از جمله این 

پایگاه های اینترنتی هستند.

احضار کاردار يونان به وزارت خارجه 
به دنبال اقدام هی��ات پارلمانی اتحادیه اروپای��ی در دیدار با برخی 
محکومین حوادث 1388 در محل س��فارت یونان در کش��ورمان، 
رییس اداره نهادهای اروپایی وزارت امور خارجه در اعتراض به این 
اقدام مغایر با حسن نیت که برخاف تذکرات قبلی ارایه شده از سوی 
سفارت جمهوری اس��امی ایران در بروکسل و همچنین مسوولین 
ادارات ذیربط وزارت خارجه انجام پذیرفت، کاردار سفارت یونان در 
تهران را در نبود سفیر این کشور به وزارت امور خارجه دعوت و مراتب 

ناخرسندی در خصوص اقدام مذکور را به اطاع وی رساند.

 اعالم سازمان های وابسته 
به سازمان مديريت

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی به ادامه بررسی طرح تشکیل 
سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری پرداختند که براین اساس 
در یکی از مواد این طرح سازمان ها و مراکز وابسته به این سازمان را 
مشخص کردند.نمایندگان مجلس مصوب کردند سازمان ها و مراکز 
وابس��ته به معاونت های مذکور در ماده یک، موسسه عالی آموزش، 
پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی و س��ازمان ملی بهره وری ایران به 
عنوان سازمان ها و مراکز وابسته به س��ازمان، به فعالیت خود ادامه 

می دهند.
پیش از ای��ن نمایندگان مجلس مص��وب کرده بودند که س��ازمان 
مدیریت برنامه ریزی و بهره وری از ادغ��ام معاونت های برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی و معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی 

تشکیل شود.

کنفرانش »ژنو2« به منظور دست یابی به راهکاری برای حل بحران 
سوریه قرار است ماه آینده میادی برگزارشود. هر چند که تا کنون 
از ایران برای حضور در این کنفرانس دعوتی به عمل نیامده است و 
حتی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در 
بحران سوریه، گفته است که بر سر حضور ایران در نشست ژنو درباره 
سوریه توافقی حاصل نشده است اما طی روزهای اخیر و با نزدیک تر 
شدن به زمان برگزاری این کنفرانس شاهد افزایش تمایل مقامات و 
شخصیت ها بین المللی برای حضور ایران در این کنفرانس هستیم.
 اما بونینو، وزیر خارجه ایتالیا بر لزوم مش��ارکت ایران در هرگونه

 راه حلی برای حل و فصل بحران س��وریه تاکید کرد و گفت: »ما 
متقاعد شدیم که مشارکت ایران در راه حل بحران سوریه باید مورد 
حمایت واقع ش��ود.« همچنین گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه نیز با بیان این که بدون شرکت ایران دشوار است به 
اجرای کامل تصمیم هایی که می تواند در جریان همایش »ژنو2« 
طراحی شود، امید بست تاکید کرد: »ایران قدرت منطقه ای بزرگی 
اس��ت و می تواند در جس��ت وجوی راه حل بحران سوریه سهیم 
شود و ما معتقدیم بدون شرکت ایران دشوار است به اجرای کامل 
تصمیم هایی که می تواند در جریان همایش »ژنو2« طراحی شود 

امید بست«.
از سوی دیگر، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز در تماس تلفنی 
با محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه ضمن تش��ریح تحرکات، 

تاش ها و تماس های خود برای برگزاری اجاس ژنو 2 در خصوص 
موضوع سوریه، بر اعتقاد در مورد ضرورت و اهمیت حضور ایران در 

این اجاس تاکید کرد. 
سوالی که این جا مطرح می ش��ود این است که چرا مقامات غربی 
مایل به حضور ایران در این کنفرانس هستند؟ چرا در زمان برگزاری 
کنفرانس »ژنو1« چنین اظهارنظرهایی از سوی سران دولت های 
غربی صورت نمی گرفت؟ ایران چه نقشی می تواند در این کنفرانس 

ایفا کند که تا این حد مورد توجه قرار گرفته است؟
برای پاسخگویی به این سواالت می توان عوامل متعددی را برشمرد 

اما مهمترین آن ها عبارتند از:
1-اولی��ن دلیل می توان��د حمایت ای��ران از دولت اس��د و اتحاد 
استراتژیک میان ایران و سوریه باشد. از زمان آغاز جنگ داخلی در 
سوریه در شرایطی که همه کشورهای غربی و متحدان منطقه ای 
آن ها به پشتیبانی از مخالفان اسد و مجهز کردن آن ها پرداختند، 
ایران به واس��طه پیوندهای قدیمی خود با دولت س��وریه در مقام 
حمایت از اس��د برآمد و بر حق مردم س��وریه بر تعیین سرنوشت 
خود تاکید کرد و همواره یگانه راه حل بحران س��وریه را» راه حل 
سیاسی« دانست. از این روی نقش ایران به عنوان متحد استراتژیک 
 دولت اس��د امروزه مورد توجه دولت های غربی قرار گرفته است

 و بر همین اساس است که بر حضور ایران در این کنفرانس تاکید 
دارند. چنانکه اخضر ابراهیمی نیز گفته است که با توجه به نقش 

مهم ایران، برای حضور این کشور در مذاکرات تاش خواهد کرد 
و حتی اگر نمایندگان ایران به طور رس��می به گفت وگوها دعوت 

نشوند او خود به تبادل نظر با آن ها ادامه خواهد داد.
2-دلیل دیگر م��ی تواند حل موقتی مس��اله پرونده هس��ته ای 
ایران باشد. پرونده هس��ته ای ایران که از 8 س��ال پیش تا کنون 
در عرصه بین المللی مورد مناقش��ه بین المللی بوده است و حتی 

شاهد وضع تحریم های سنگین 
نیز علیه ای��ران بودی��م. بعد از 
 روی کارآم��دن دول��ت یازدهم

 ت��ا ح��دودی از حساس��یت ها 
نسبت به آن کاسته شده است و 
توافق ژنو می تواند قدم اول برای 

حل این مناقشه باشد. 
همچنین حل مقدماتی پرونده 
هس��ته ای و دیپلماسی فعال و 
س��ازنده ایران طی م��دت اخیر 
موجب شده است که تا حدودی 
ای��ران بتوان��د نق��ش و جایگاه 
شایس��ته خود را در عرصه بین 
الملل��ی بازیاب��د و از انزوایی که 
در سال هشت س��ال گذشته به 
صورت خواس��ته یا ناخواسته بر 
آن تحمیل شده بود، خارج شود 

و خود را به عنوان یک قدرت مهم و تاثیرگذار در منطقه و حتی در 
عرصه بین المللی مجددامطرح سازد.

3-اما مورد سوم باز می گردد به نقش مخربی که سایر دولت های 
منطقه در رابطه با بحران سوریه ایفا کرده اند. کشورهایی همچون 
عربس��تان، ترکیه، امارات و قطر در کنار مخالفان دولت اسد قرار 
گرفتند و از نظرمالی و نظامی به تجهیز این مخالفان پرداختند که 
در نهایت امر امروز شاهد این هستیم که به واسطه همین کمک ها 
نه تنها اپوزیسیون سوریه قوی تر نشد بلکه بر دامنه شکاف ها و تعدد 
گروه های مخالف افزوده شد و حتی گروه هایی تکفیری و سلفی 
نیز در سوریه وارد میدان نبرد شدند که همین امر موجب شده است 
آینده سوریه در هاله ای از ابهام قرار گیرد و رویای برپایی دموکراسی 

از طریق جنگ و حمله نظامی بر باد رود.
در این میان ایران تنها کشور منطقه بود که بر» راه حل سیاسی« 
تاکید کرد و همین امر به افزایش وزن و اعتبار بین المللی ایران افزود 
و به همین دلیل است که امروزه شاهد این هستیم که دولت های 

غربی مایل به حضور ایران در این کنفرانس هستند.

 بررس تاثیر ايران در مسايل منطقه 

 ديدار محرمانه هیات عربیدلیل تمایل کشورهای غربی به حضور ایران در »ژنو2« چیست؟
 با نتانیاهو

هفته نامه المنار فاش ک��رد که هیاتی از یک کش��ور عرب 
حوزه خلیج فارس اخیرا به طور محرمانه با سفر به فلسطین 
 اشغالی با سران اسراییل از جمله بنیامین نتانیاهو دیدار کرده

 است.
منابع آگاه بس��یار مطلع به هفته نامه المنار چاپ فلسطین 
گفتند؛ هیاتی از یک کشور عرب حوزه خلیج فارس 10 روز 
پیش به فلسطین اشغالی سفر کرده که متشکل از دو مسوول 
بلندپایه بوده اس��ت.این منابع افزودند، این هیات بلندپایه 
48 ساعت در فلسطین اش��غالی بود و پیش از طوفان اخیر 

»الکسا« تل آویو را ترک کرد.

 حمله خمپاره ای
 به زايران حسینی در بغداد

حمله خمپاره ای عناصر تروریستی به زایران اربعین حسینی 
در جنوب بغداد تلفات جانی درپی نداشت.به گزارش پایگاه 
خبری نهرین نت، عناصر تروریستی چهار خمپاره به سمت 
زایران اربعین حسینی در منطقه »المحمودیه« در جنوب 
بغداد شلیک کردند، بدون این که این شلیک ها تلفات جانی 

در میان زایران برجای بگذارد.
یک منبع مسوول امنیتی عراقی ضمن اعام این خبر گفت: 
نیروهای امنیتی به سرعت در محل مورد نظر حاضر شده و 
مانع نزدیک شدن زایران به آن شدند و تاش کردند تا منبع 

شلیک این خمپاره ها را بیابند.

تالش واحددولت و مخالفان 
سوری علیه تروريست ها

 وزیر خارجه روسیه بر اهمیت وحدت تاش های دولت 
و مخالفان سوری ضد تروریست ها و گروه های افراطی 
تاکید کرد.به نقل از شبکه روسیاالیوم، سرگئی الوروف 
اعام کرد: دولت سوریه و گروه های مخالف باید در برابر 

افراطی ها متحد شوند.
وزیر خارجه روسیه افزود: درک می کنیم که دست یابی 
به صلح در سوریه دشوار اس��ت زیرا به غیر از طرف های 
س��وری که نمایندگان آن ها در نشس��ت 22 ژانویه دور 
یک میز می نشینند،تروریس��ت ها و گروه های افراطی 
 قرار دارند که در س��وریه می جنگند و احدی خواس��تار 

گفت وگو با آن ها نیست.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

دولت در دو راهی گیر کرده است 
ترکان/ مشاور ارشد رییس جمهور 

باید اذعان کرد کمتر کس��ی در جامعه ما حاضر اس��ت که از لیست 
 دریافت کنندگان یارانه خارج ش��ود. به هر حال دول��ت در بین این

 دو راهی گرفتار شده است. 
اگر بخواهد عده ای را در لیست ثروتمندان قرار دهد؛ مسلما گریز هایی 
اتفاق خواهد افتاد. اقش��ار ضعیف جامعه هم نس��بت به این اقدامات 

واکنش منفی دارند.
 بنابراین باید اذعان کرد با وجود این که این ش��یوه پرداخت یارانه ها 
کار غلطی محسوب می ش��ود اما دولت گریزی برای اجرای بخشی از 
آن ندارد. ام��ا بنا به مصلحت 
کشورمی تواند جلوی بخشی 
از این عملکرد غلط را بگیرد. 
به هر حال این فرصت سوزی 
منابع ملی باری است که روی 
دوش دول��ت یازده��م قرار 
گرفته اس��ت. دولت یازدهم 
با دو مساله اساس��ی روبه رو 

است.
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نجات 2 محکوم به قصاص از اعدام در اصفهان

مدیر زندان مرکزی اصفهان از اخذ رضایت م��ددکاران این زندان از اولیای دم 2 زندانی محکوم به قصاص 
از طناب دار در روز اجرای حکم خبر داد.س��یروس امینی اظهار داشت: دو زندانی محکوم به قصاص نفس 

در روز اجرای حکم با تاش مددکاران و هوشیاری و تدبیر خانواده اولیای دم از طناب دار رهایی یافتند.

 آخرين  وضعیت
 تبعه ايرانی

علت تجديد وقت 
دادگاه اختالس

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعام کرد که تاش ها و رایزنی های 
کنس��ولی برای آزادی تبعه ایرانی که ب��ه اتهام جاسوس��ی در آذربایجان 
بازداشت شده است ادامه دارد.س��خنگوی وزارت امور خارجه در خصوص 
آخرین وضعیت بهرام فیضی تبعه جمهوری اسامی ایران که درفروردین 
ماه س��ال جاری به اته��ام واهی جاسوس��ی و اق��دام علیه س��فارت رژیم 
صهیونیستی از س��وی پلیس جمهوری آذربایجان در ش��هر باکو بازداشت 
گردیده اس��ت ،اظهارداش��ت :با پیگیری های مکرر به عمل آمده در حال 
حاضر اجازه ماقات کنسولی سفارت با نامبرده فراهم شده است که حسب 
اظهارات مامور سفارت ، حال وی رضایت بخش نمی باشد . لذا مقامات دولت 
آذر بایجان در این زمینه به طور جدی مس��وول بوده و الزم است اقدامات 

ضروری برای اطمینان از سامت و آزادی وی به عمل آورند .

به گ��زارش مهر یک مق��ام آگاه درب��اره عل��ت تجدید وقت آخرین جلس��ه 
محاکمه متهم��ان اختاس از بیم��ه ایران و اس��تانداری گف��ت: در جریان 
 این رس��یدگی دو تن از متهم��ان غایب بودن��د و در جلس��ات دادگاه حاضر

  نش��دند.امروز ق��رار اس��ت ب��ه اتهام��ات ای��ن دو نف��ر رس��یدگی 
شود.

 وی افزود: دو متهم غایب مدعی ش��دند در جلس��ه امروز حاضر می شوند که 
ب��ه ص��ورت غیاب��ی ص��ادر   در ص��ورت ع��دم حضورش��ان رای 

می شود.
وی ادامه داد: از س��وی دیگر در خصوص ادعاهای آق��ای»د.س« از متهمان 
اصلی پرونده باید از بانک ملی ایران استعام می شد که قرار است تا جواب این 

استعام به دادگاه ارایه شود.

عراقچی معاون وزیر امورخارجه گفت: در برخی مذاکرات الزم 
می شدوی تند شود و من سعی می کردم مسیر را برگردانم و 
تقس��یم نقش به خوبی صورت می گرفت و برخی جاها الزم 
بود من محکم صحبت کنم.معاون وزیر خارجه در خصوص 
اظهاراتی که ظریف در آن زمان بیان کرد نیز  گفت: این عبارات 
محرمانه نیست، ولی طرح آن به دور از صداقت مذاکرات است 
و زمانی که برخوردهای ریز در مذاکرات را اصاح کنیم، طرف 
مقابل ممکن است در آینده مواضعش عوض شود. مذاکرات 
تمام نشده و مذاکرات اصلی هنوز در راه است.وی در پاسخ به 
این سوال که عده ای معتقدند اظهارات تند ظریف از اظهارات 
مایم آن در تهران مایم تر است، عنوان کرد:  اصا این گونه 
نیس��ت. ظریف برخاف قیافه خندانی که دارد در مذاکرات 
خیلی تند و صری��ح موضع اتخاذ می کند و ب��ه موقع و به جا 
عصبانی هم می ش��ود. عراقچی درباره این که گفته می شود 
ظریف در مذاکرات ژنو 2 سر جان کری داده زده نیز  گفت: این 
خبر تقریبا درس��ت است. در نشس��ت ژنو 2 به توافق خیلی 
نزدیک بودیم ولی به خاطر رفتار یکی از اعضای 1+5 توافقات 
حاصل نشد و در جلس��ه ای که تا 12 شب به طول انجامید و 
وزرای خارجه 6 کشور نیز بودند، جلسه پرتنشی بود و ظریف 
صریح و تند صحبت ک��رد و روی صحبت وی با همه اعضای 

نشست بود، ولی مخاطب اصلی وزیر خارجه امریکا بود.

»جان کری« وزیر خارج��ه امریکا در مصاحب��ه ای که از 
شبکه »ای بی سی« امریکا پخش شد، گفت گروه 1+5 در 
گام بعدی برای از بین بردن تجهیزات و س��انتریفیوژ های 

ایران مذاکره خواهد کرد.
ک��ری در ابتدای ای��ن مصاحبه در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه برخ��ی منتقدین  تواف��ق ژن��و را در متوق��ف کردن 
برنامه هس��ته ای ایران نات��وان می دانند، منتق��دان را به 
»آرمان گرایی« و »خیال بافی« متهم کرد و گفت واقعیت 
این است که این توافق توانسته امنیت اسراییل  و منطقه 
را افزایش دهد.وی با اشاره به از بین رفتن ذخایر اورانیوم 
با غن��ای 20درصد ای��ران و ثابت ماندن ذخای��ر اورانیوم 
3/5درصد، و همچنین بازرس��ی های روزانه از تاسیسات 
هسته ای ایران، گفت این توافق توانست زمان گریز ایران را 
افزایش دهد.وزیر خارجه امریکا در مورد این که چرا از ابتدا 
خواسته از بین بردن تجهیزات هس��ته ای ایران را مطرح 
نکند، گفت در ای��ن صورت طرف مقابل ب��ه بحث در این 
مورد ادامه می دهد و در عین حال برنامه هسته ای خود را 
نیز گسترش می دهد. وی در این مورد به پیشنهاد ایران در 
سال 2003 زمانی که تنها 164 سانتریفیوژ داشت اشاره 
کرد و گفت: بی توجهی به آن پیشنهاد موجب شد تا تهران 

اکنون 19 هزار سانتریفیوژ داشته باشد.

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، رییس 
جمهور ایران گفته اس��ت که در دوره هشت ساله ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد، قدم های بسیار بلندی در 
گذار معکوس دولت داری در ایران به سمت دولت قاجاری 

برداشته،شده است.
به گفت��ه آش��نا در ای��ن دوره ت��اش زیادی ش��ده بود 
تا تصمیمات متمرک��ز در حلقه بس��یار کوچکی گرفته 
شود. گاهی سوء تدبیر تصادفی اتفاق می افتد و گاهی به 
صورت ساختاری و حساب شده پیش می رود. این اتفاق 
 بسیار بیش��تر از هشت سال می توانس��ت کشور را عقب

 ببرد.
آشنا از برخی از اتفاقاتی که در دولت محمود احمدی نژاد 
رخ داده با عنوان »مین گذاری در اداره کش��ور« نام برده 
و گفته برخی از مین ها کشف ش��د برخی هم در آستانه 
 انفجار اس��ت و فقط کافی اس��ت که پایمان را از روی آن 

برداریم.
 او در توضیح ای��ن توصیف گفته اس��ت ک��ه در موضوع 
یارانه ها پای ما االن روی مین اس��ت نه می توانیم ادامه 

دهیم و نه می توانیم قطع کنیم.
 آیا به مردم می توان گفت که اشتباه شده است؟ مسکن 

مهر هم همین طور است.

رهبر جریان صدر عراق طی مصاحبه با یک نشریه عرب زبان 
تاکید کرده است که فرمانده س��پاه قدس ایران هم  اکنون 

قدرتمند ترین شخصیت در عراق است.
به گزارش الحی��اه، مقتدا صدر رهبر جری��ان صدر در عراق 
طی مصاحبه با نش��ریه الحیاه و درخص��وص اوضاع داخلی 
عراق اعام کرد، در جنگ های داخلی شرکت نخواهد کرد 
و نسبت به عدم وقوع آن نیز خوش بین نیست، وی توضیح 
داد که براساس ش��واهد موجود، عراق به س��وی تشکیل و 
گسترش ش��کاف های قومی، مذهبی و سیاسی در حرکت 
است.وی همچنین با اشاره به »قاسم س��لیمانی« فرمانده 
س��پاه قدس ایران، او را قدرتمندترین ش��خصیت در عراق 
 خواند که نسبت به دولت، مذهب، ملت و آرمان خود وفادار

 است.
مقتدا صدر همچنین افزود قاسم سلیمانی همواره سعی دارد  
با همه گروه ها روابط خوبی برقرار کند، تاجایی که چندین 
بار سعی کرد با حاکمان کشورهای عربی گفت وگو کند اما 
هیچ گوش شنوایی در این زمینه نیافت، وی هم اکنون نیز در 
حال رایزنی برای دیدار با مقامات کشورهای اروپایی است.

مقتدا صدر همچنین اعام کرد که عاقه مردم عراق به حزب 
حاکم سبب می شود تا نوری المالکی نخست وزیر فعلی کشور 

در انتخابات آینده برگزیده شود.

بین الملل دولتانرژی هسته ای بین الملل

 ظريف به موقع نیز
عصبانی می شود 

 اظهارات کری درباره
 گام بعدی مذاکرات اتمی

 پای دولت
 روی مین  است

 اظهارات مقتدا صدر 
درباره حاج قاسم
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 اخضر ابراهیمی
 نیز گفته است که با 
توجه به نقش مهم 

ايران، برای حضور اين 
کشور در مذاکرات 
تالش خواهد کرد و 
حتی اگر نمايندگان 

ايران به طور رسمی به 
 گفت وگوها 

دعوت نشوند او خود 
به تبادل نظر با آن ها 

ادامه خواهد داد



يادداشت

يادداشت
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معاون اجتماعی پلیس اصفهان:

 مخدر شیشه
عامل اصلی خشونت های خانگی

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی اصفهان گفت: برآوردهای اجتماعی 
این معاونت نشان می دهد که مصرف شیشه، علت اصلی خشونت های 

خانگی شامل: همسر آزاری و کودک آزاری است.
 به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جهانگیر کریمی با بیان این 
مطلب اظهار داشت: مصرف شیشه، امروزه به عنوان یکی از تهدیدات 
اصلی خانواده ها محسوب می شود، به طوری که سبب به وجود آمدن 
حس بی اعتمادی همس��ران به یکدیگر، طالق و از هم پاش��یدگی 

خانواده ها شده است.
وی افزود: برآوردهای اجتماعی این معاونت نش��ان می دهد بیشتر 
زنانی که با خشونت های خانگی توسط همسرانشان مواجه هستند 
به نوع��ی اذعان می کنند که همس��ران آنها به شیش��ه اعتیاد دارند 
و هر بار که این م��اده را مص��رف می کنند، دچار توهم ش��ده و آن 
ها را مورد آزار و اذی��ت قرار می دهند. مع��اون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اصفهان با بیان این که زنان و کودکانی که سرپرس��تان آن 
ها به ماده مخدر صنعتی شیش��ه اعتیاد دارند، بیشتر از هرکسی در 
معرض خشونت های خانگی قرار دارند، اظهار داشت: این ماده یکی 
از خطرناک تری��ن ماده های اعتیاد آورد اس��ت زیرا ن��ه تنها به خود 
شخص آس��یب می زند بلکه اطرافیان و حتی جامعه را نیز با تهدید 

مواجه می سازد.
وی عدم اطالع از عواقب خطرناک مصرف شیشه را عامل گرایش به 
سمت آن عنوان کرد و گفت: متاسفانه درباره این ماده اطالع رسانی 
ویژه ای صورت نگرفته و مردم از عواقب مصرف آن بی اطالع هستند.

افتتاح رصدخانه جمعیت اصفهان 
همزمان با دهه فجر

مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان از افتت��اح رصدخانه جمعیت این 
استان همزمان با دهه فجر به منظور برنامه ریزی مسووالن خبر داد.تورج 
حاجی رحیمیان در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته ثبت 
احوال اظهار داشت: آمارهای ثبتی و وقایع اس��تان در برنامه ریزی های 
کالن کشوری و اس��تانی نقش موثری دارد. ثبت احوال مسوولیت ثبت 

وقایع را برعهده دارد.
وی افزود: رصدخانه جمعیت این استان اصفهان همزمان با دهه فجر به 
منظور برنامه ریزی مسووالن برای برنامه های استان و کشور در محل اداره 
کل ثبت احوال راه اندازی و افتتاح می شود که آخرین آمارهای جمعیتی 
استان به صورت روزانه و یا هفتگی در این رصدخانه ثبت شده و به صورت 
نموداری و مقایسه ای به مسووالن ارشد کشوری و استانی  ارایه می شود.

 انتقاد از واريز بدون نظارت 
عوارض شهر اصفهان به خزانه دولت

شهردار اصفهان گفت: متاس��فانه ده ها مورد از عوارض شهر بدون هیچ 
نظارتی به خزانه دولت وارد می شود. سید مرتضی سقائیان نژاد  در جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: متاسفانه پرداختن به 
حق شهرداری در برابر س��ایر ارگان ها به صورت مصلحتی در نظر گرفته 

می شود که این موضوع در کل درست نیست.
وی با بیان این که شهرداری اصفهان از سوی 6 ارگان نظارتی، نهاد برتر 
در سالمت اداری در سال گذشته معرفی شد، تصریح کرد: حوزه خدمات 
شهرداری اصفهان بس��یار گس��ترده بوده و این ارگان با این که بیش از 
 300 وظیفه را برعهده دارد اما تالش می کند خدمات خود را گس��ترش

 دهد.

 ايران
  به رتبه علمی ۱۵ جهان صعود کرد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صعود علمی ایران به مرتبه 
۱۵ جهان خبر داد و گفت: رییس جمهور تاکید دارند که پژوهش نیازمند 
محیطی امن و آرام است.هدف ما نیز در پژوهش چاپ کتاب نیست بلکه 

پژوهش باید به تولید ثروت منجر شود.
علی اصغر پیوندی با اش��اره به صع��ود علمی ایران ب��ه مرتبه ۱۵ جهان 
و تاکید رییس جمهور ب��رای فراهم ک��ردن محیطی ام��ن و آرام برای 
پژوهش های کش��ور، اظهار داشت: بر اساس اعالم س��ایت های رسمی 
 علمی دنیا در ۱۵ سال گذشته، ایران پیشرفت سریعی در تولید علم داشته

 است .
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انتظامی

گشتی در اخبار

ایستگاه مطالعه بیمارستان امام حسین)ع( گلپایگان افتتاح شد
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان، بیست و هفتمین ایستگاه مطالعه استان اصفهان در 
بیمارستان امام حسین)ع( گلپایگان افتتاح شد. مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان بیان کرد: این 

ایستگاه نخستین ایستگاه مطالعه کتاب در شهرستان گلپایگان است.
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      معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان بابیان این که 
هم اکنون تنها  جایگاه فرزانگان برای سوخت گیری اتوبوس های 
گازسوز وجود دارد، اظهار داش��ت: به دلیل کمبود جایگاه سوخت 
 س��ی.ان.جی تنها ۱۵0 اتوبوس در روز می توانند س��وخت گیری

 کنند.
مصطفی نوریان با بیان این مطلب گفت: ۴۵0 اتوبوس گاز سوز در 

سطح شهر اصفهان به شهروندان سرویس دهی می کنند. 
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اشاره به این که 
 با توجه به حج��م پایین مخزن گاز اتوبوس های س��ی.ان.جی، این 
اتوبوس ها نمی توانند در دو شیفت س��رویس دهی کنند ، تصریح 
 کرد: با این وضعیت به دلیل نداشتن سوخت ،یک پنجم اتوبوس های

 گاز سوز در اختیار شهر است. 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نرخ بهره های بانکی 
برخی از موسسات مزین به اسامی ائمه اطهار )ع(، اظهار داشت: بهتر 
است اسامی این موسسات به نام فرعون، ابن ملجم و ابوسفیان تغییر 
یابد تا ماهیت کاری که انجام می دهند، دیده شود.  سیداحمد علی 
عاملی در جلسه علنی شورای اسالمی ش��هر اصفهان که با حضور 
رییس بازرسی منطقه شش کشور برگزار شد، اظهار داشت: نظام و 
نرخ بهره های بانک ها و برخی موسسات خصوصی، مراکز اقتصادی 
مولد را فلج کرده یا به تعطیلی کشانده است. وی افزود: این موضوع 
در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نرخ بهره های 

بانکی یک یا دو درصد است . این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس نرخ بهره های 
بانکی وجود ندارد و در عین حال نظام اقتصادی بسیار پر رونقی دارند. 
عاملی گفت: برای نجات کشور و اقتصاد ملی باید برای این سیستم 
ناکارآمد که البته برای صاحبان سرمایه های تحت ربا بسیار پرسود 
اس��ت، اقدام عملی انجام داد.  وی با اش��اره به تاکید دین اسالم بر 
سنت قرض الحسنه خاطر نش��ان کرد: حداقل کاری که می شود 
در این باره انجام داد، تغییر نام این موسسات به نام هایی نظیر ابن 

ملجم،ابوسفیان،یزید برای نشان دادن ماهیت کارکرد آن ها است. 

رییس مرکز منطق��ه ای مطالعات میراث ناملموس یونس��کو در 
ایران گفت: س��ال آینده نمی توان پرونده جهانی طب س��نتی را 
در فهرس��ت میراث ناملموس یونس��کو ثبت کرد.ی��داهلل پرمون 
گفت: زمان��ی که پرونده ها برگش��ت داده می ش��وند، چند علت 
دارد که یکی از آن ها تصحیح اش��کاالت ش��کلی آن است مانند 
این که عکس یا بخش��ی از متن آن کم یا زیاد اس��ت و باید اصالح 
 شود اما برخی از مشکالت به فرم برمی گردد چرا که هر سال فرم 
پرونده های میراثی یونسکو تغییر می کند و پرونده جدید به مبدا 
برمی گردد تا در فرم جدید نوش��ته ش��ود. در ای��ن میان فرصتی 
داش��تیم تا پرونده را کامل تر کنیم به همین علت پیشنهاد دادم 

چون ممکن است این پرونده مورد قبول یونس��کو واقع نشود، به 
مبانی طب س��نتی یعنی فلسفه آن محدود ش��ود اما جامعه طب 
س��نتی که در تهیه این پرونده نق��ش زیادی داش��تند نیز مانند 
رییس س��ازمان میراث فرهنگی اعالم کردند می خواهند همین 
 نام باقی بمان��د. بنابراین پرونده به یونس��کو ارس��ال و پس از آن 
مرجوع ش��د.رییس مرکز منطقه ای مطالع��ات میراث ناملموس 
یونس��کو در ایران گفت: کارشناس��ان یونس��کو اعالم کردند که 
این پرونده با دو معیار از ۵ معیار یونس��کو برابر نیس��ت. یکی این 
که نتوانس��ته تجلی پراکن��ده را در ی��ک پرونده گرده��م بیاورد 
و دیگر ای��ن که اگرچ��ه ای��ن پرونده در ای��ران ثبت ملی ش��ده 
و معیار ی��ک و ۵ به هم مرتبط اس��ت ول��ی دامنه ثبت ش��ما در 
معیار اول مش��خص نیس��ت.وی گفت: اس��تدالل ها نوشته شد 
و درباره آن حدود ده س��وال مطرح ش��د من هم جوابی��ه ایران را 
برای آن ها خوان��دم اما برخی قب��ول کرده و برخ��ی نپذیرفتند.

در نهایت این پرون��ده نظر جمع را جلب نک��رد و اعالم کردند که 
بهتر اس��ت مرجوع و زمان دیگری به آن رس��یدگی شود.رییس 
پژوهش��کده مردم شناس��ی بیان کرد: اگر پرونده ای در یونسکو 
مردود ش��ود آن کش��ور حق ندارد دوباره پرونده را ارس��ال کند 
مگر آنکه دو س��ال از زمان مردود ش��دن پرونده گذش��ته باشد.

عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: مراجعات 
باالی بیکاری شهروندان به اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزایش یافته و این موض��وع به معضلی بزرگ 

برای شهروندان تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم نصر اصفهانی 
در نطق پیش از دس��تور خ��ود در جلس��ه علنی 
شورای اس��المی شهر اصفهان س��اماندهی پارک 
حاش��یه ای در ش��هر اصفهان را ضروری دانست و 
اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل نا بسامان بودن 
پارک حاش��یه ای در ش��هر اصفهان برخی ها سود 
 می برند و به برخی نیز آسیب هایی وارد می شود و

 در این راس��تا معاون��ت حمل و نقل ش��هرداری 
اصفهان باید ای��ن موضوع را در دس��تور کار خود 
قرار دهد.وی با اشاره به توجه به توسعه و بهسازی 
سیس��تم حمل و نقل عمومی نیز بیان داشت: طی 

سال های گذش��ته ردیف های بودجه ای از طرف دولت 
برای بازس��ازی، نوس��ازی، و خرید ناوگان حمل و نقل 
 عمومی اختصاص یافته است و این در حالی است که طی 
چند س��ال اخیر اصال بودجه به ش��هرداری ها پرداخت 
نشده اس��ت. این عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان 
به مراجعات باالی بیکاران به اعضای ش��ورای اسالمی 

ش��هر اصفهان اش��اره کرد و اف��زود: اعضای ش��ورا در 
مقابل این دس��ت از مراجعه کنندگان احس��اس شرم 
 می کنند و نمی دانند چه پاس��خی را برای دریافت این

 مراجع��ه کنندگان که اغل��ب جوان��ان فارغ التحصیل 
از دانش��گاه های مختل��ف هس��تند، بدهن��د. وی 
 ادام��ه داد: دانش��گاه ها بای��د برنامه ری��زی الزم

 در راستای تربیت نیروی متخصص جامعه را در دستور 
کار خود قرار دهند و آموزش های خود را به این س��مت 

سوق دهند.

     آسفالت معابر فرعی اصفهان تعمیر شود
نوراهلل صلواتی، عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 
نیز در ادامه این جلس��ه با اش��اره به وضعیت نامناسب 
روکش آس��فالت خیابان های کوچک و معابر 
ش��هر اصفه��ان اظهار داش��ت: معاب��ر اصلی 
نیاز ب��ه روکش س��االنه ندارد به ط��وری که 
برخ��ی معابر ب��ه ص��ورت الیه الی��ه روکش 
 ش��ده و آس��فالت این معابر ارتفاع پیدا کرده

 است.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه تخصی��ص بودج��ه 
 ب��رای تعمی��ر  آس��فالت ای��ن معب��ر ب��رای

 بودجه ری��زی س��ال آینده ضروری اس��ت، 
ادامه داد: برنامه ریزان بایدبه اجرای آسفالت 
 معابر توج��ه کنند ای��ن در حالی اس��ت که 
 ۹0 درصد خیابان ها نیاز به روکش آس��فالت

 ندارد.
این عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان همچنین به 
لغزنده بودن خیابان های اصفهان در روزها بارانی اشاره 
کرد و ادامه داد: آلوده بودن هوای ش��هر اصفهان باعث 
ایجاد این شرایط می شود و نوع آسفالت تاثیری در این 

لغزندگی ها ندارد.

  کمبود جايگاه سی.ان.جی
 برای اتوبوس های شهر

پرونده ايران در راه يونسکو

طب سنتی، سال آينده جهانی نمی شود

نام ائمه اطهار )ع( را از موسسات مالی حذف کنید

اعضای شورا در مقابل کارجويان احساس شرم می کنند

صعود بیکاری در اصفهان به قله های بی مرز

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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 مناقصه اجرای عملیات ترمیم نوبت   دوم
ترانشه ولوله گذاری فاضالب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

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

مهلت تحویل اسناد   به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 1392/10/14 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه   : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1392/10/15

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

شماره تلفن :    0311-6680030

برآورد )ريال(تضمين )ريال (نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

 ترميم ترانشه آسفالت ) شامل لوله گذاری و92-4-367
87/000/0001/737/351/200جاری  انشعاب و حوادث ( منطقه دو اصفهان 

100/000/0001/996/930/705جاریاصالح و توسعه شبكه فاضالب منطقه سه شهر اصفهان 92-4-368

این روزها داشتن گوشی هوشمندی که به نرم افزار 
ارتباطی مثل »وی چت «مجهز باش��د، پول زیادی 
 نمی خواهد و حت��ی می توان با هزین��ه ای کمتر از
 300 هزار تومان هم گوش��ی ای داشت که مجهز به
  »وی چت« یا نرم افزار های مش��ابه باشد.اما همین
  ن��رم افزار رای��گان که ابت��دا خیلی ه��م مهم تلقی

 نمی شد، حاال آس��یب های اجتماعی اش به مرزی 
 رس��یده ک��ه اولی��ای مدرس��ه ای را دور هم جمع

 می کند، نوجوانان زیادی را به آغوش خطر می سپارد 
 و در نهایت مسووالن را مجبور می کند که این امکان 
نرم افزاری را روی گوشی های هوشمند فیلتر کنند.

شما کافی است ابتدا این نرم افزار را در گوشی خود 
نصب کنید، در س��امانه ثبت نام آن عضو ش��وید تا 

در گام اول، این ن��رم افزار همه دوس��تانتان را که با 
ثبت ش��ماره تلفن هایش��ان در این ن��رم افزار عضو 
 هستند، به شما معرفی کند.بعد از این مرحله است که 
می توانید با خرید یک بس��ته اینترنت گوش��ی که 
ماهی حداکثر ده هزار تومان هزینه دارد یا با استفاده 
از اینترنت بدون س��یمی که در منزل ی��ا محل کار 
دارید، به دوستانتان به طور رایگان پیام متنی، صوتی 
 و تصویری بفرس��تید، تم��اس تلفن��ی بگیرید و در

هزینه های خود صرفه جوی��ی کنید.اما ایراد بزرگ 
 کار این اس��ت ک��ه حری��م خصوصی ش��ما در این

 نرم افزار م��ورد تهدید قرار می گی��رد و نمی توانید 
خود را از دسترس غریبه ها دور نگه دارید.این اتفاق 
در مورد نوجوانانی که بیش��تر در معرض آس��یب و 

سوءاستفاده هس��تند، از اهمیت بیشتری برخوردار 
اس��ت. مثال اگر نوجوانی، نرم افزار»»وی چت«را در 
گوشی هوشمندش نصب کرده و در یک مکان عمومی 
باش��د، دیگر افرادی هم که در مجاورت او قرار دارند 
و از همین نرم افزار اس��تفاده می کنند، می توانند تا 
ش��عاع چند صد متری او را شناسایی کرده و برایش 
پیام بفرس��تند.حتی این نرم افزار به امکاناتی مجهز 
 است که اگر گوش��ی را با دس��ت تکان دهید ، دیگر 
گوشی های تکان خورده در همان لحظه را شناسایی 
کرده و ام��کان ارتباط بین آن ه��ا را برقرار می کند.

بنابراین تصور کنید کودک و نوجوان شما بدون آن که 
متوجه باشید می تواند مخاطب افرادی قرار بگیرد و 
حتی با کسانی دوست شود که نه آن ها را می شناسد 

و نه شما آن ها را می شناسید.
درواقع مهمترین عامل برقراری ارتباط و دوستی در 
»وی چت«، نزدیکی مکانی و فیزیکی است؛ در حالی 
که در مجاورت فردی قرار داشتن، اصال به معنی بی 

خطر بودن و درست کار بودن او نیست.
     مجلس پیگیری می کند

پ��س از فیلت��ر ش��دن»وی چ��ت«، پرسش��ی که 
 پیش می آید این اس��ت که آیا با فیلت��ر کردن این
 برنامه ها، مش��کل حل می ش��ود یا باید ب��ه دنبال

 راه حل های مناسب تری بود؟ بسیاری از کارشناسان 
 معتقدند روشنگری و آموزش برای شناخت بیشتر 
خانواده ها و کاربران موبایل و اینترنت را ه حل پایدارتر 
و مناس��ب تری اس��ت ، اگرچه اکنون هم نمی توان 
نس��بت به مخاطرات اجتماعی و آس��یب هایی که 
چنین نرم افزارهایی به خان��واده ها و به ویژه جوانان 
وارد می کند بی اعتنا بود.فرج اهلل عارفی، نایب رییس 
کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم 
خبر می دهد که یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی 
 در ح��ال تدوین طرحی ب��رای نظارت ب��ر این گونه

 نرم افزارهای ارتباطی در گوشی های هوشمند است 
و به زودی این طرح مورد بررسی نمایندگان مجلس 
قرار می گیرد.عارفی بر این باور است که نرم افزارهایی 
 مثل »وی چت«، حریم خصوصی شهروندان را نقض

 می کند و آس��یب ه��ای اجتماعی متع��ددی را در 
خانواده ه��ا برجای خواه��د گذاش��ت.به گفته این 
نماینده مجلس، اس��تفاده از امکانات پیشرفته برای 
رش��د و تعالی جوانان الزامی و مهم است، ولی برای 
اس��تفاده از تولیدات کش��ورهای غربی باید ش��رط 

احتیاط هم لحاظ شود.
     هجمه فرهنگی

مهدی لبیبی، جامعه ش��ناس نیزتاکید می کند که 
فضای مجازی در کنار برخ��ورداری از مزایا و اثرات 
منفی فراوان، موانع و تهدیداتی نیز به همراه دارد که 
باید مورد بررس��ی قرار گیرد و حضور فضای مجازی 
موجب می شود انسان از دنیای واقعیت فاصله گرفته 
و خیال پروری و خیال پردازی در او تقویت شود و این 
امر در تمام الیه های زندگی او نیز تاثیرگذار ش��ود.

به اعتقاد لبیبی، کاربران به ویژه نوجوانان و جوانان 
از حض��ور در برخی فضا های مجازی دچار آس��یب 
جدی خواهند ش��د و این گروه در فضای مجازی به 
دلیل نداشتن قوه تجزیه و تحلیل کافی در مواجهه با 
مفاهیم و اطالعات انحرافی، پایین بودن سطح دانش 
علمی و برخ��ورداری از حداقل آگاه��ی های دینی 
تحت تاثیر باور های دروغین و هجمه های فرهنگی 

قرار می گیرند.

     حراج اطالعات شخصی در»وی چت«
محمد امینی مطلق، محقق و کارش��ناس رسانه هم 
تاکید می کند که در گام نخس��ت نصب این برنامه، 
متاسفانه به دلیل آگاهی نداشتن، کاربر اجازه استفاده 
 از اطالع��ات ش��خصی را که هنگام نصب پرس��یده

 می شود، به سرور می دهد و بعد از نصب و عضویت در 
این ابزار با ارایه شماره تلفن همراه، کد چهاررقمی را 
از سوی سرور امریکایی از طریق پیامک دریافت می 
کند اما همین روند عضویت در» وی چت« سرآغاز 
در معرض خطر قرار دادن اطالعات ش��خصی است 
و با بارگزاری هر ن��وع تصویر و متن در این ش��بکه 
اجتماعی، فضای امنیت��ی و حریم خصوصی افراد را 
در معرض سودجویان قرار می دهد.نکته قابل تامل 
دیگری که امینی می گوید، میزان سوءاس��تفاده و 
تجاوز ذهنی در ابزار» وی چت« است که به کاربران 
کم سن و سال اعمال می شود که متاسفانه به دلیل در 
دسترس بودن این ابزار و استفاده آسان آن، خطرات 
زیادی را برای این نس��ل در پی دارد.حتی گفته می 
شود در شش ماه نخست امسال هکرها و سودجویان 
از طریق ابزار »وی چت« از کاربران این ابزار در حدود 
دو میلیارد دالر اخاذی کرده اند و اغلب کاربران اصلی 
این اپلیکیشن دختران هفت تا ۱۵ سال و پسران ۹ تا 

۱۵ سال بوده اند.
     توصیه هايی برای والدين

 ب��ه دلی��ل وج��ود برخ��ی آس��یب ه��ا اس��ت که 
جامعه شناس��ان و روان شناس��ان درباره اس��تفاده 
کودکان و نوجوانان از فناوری های نوین گوشی های 
موبایل بارها هشدار داده اند که در ادامه به برخی از 

این توصیه ها اشاره خواهیم کرد.
� نس��بت به افرادی که با ک��ودک و نوجوان ش��ما 
ارتباط تلفنی دارند حساس باش��ید و اجازه ندهید 
 هر فردی با او تماس تلفنی برقرار کند یا با استفاده از

 فناوری های نوین گوش��ی های هوش��مند با او در 
ارتباط باشد.

� از محتویات گوش��ی فرزند کم س��ن و س��ال خود 
آگاهی داشته باش��ید و اجازه ندهید که هر محتوای 
 صوتی و تصویری که دوست داشت در اختیار داشته

 باشد.
� به ک��ودک و نوجوان بای��د آموخت ک��ه ارتباط از 
طریق فناوری هایی مث��ل »وی چت«، هیچ فرقی با 
گفت و گوی حضوری با یک فرد غریبه و ناش��ناس 

در خیابان ندارد.
� باید ب��ه فرزندان آموخت که اطالعات ش��خصی و 
خانوادگی را از طریق گوشی های هوشمند در اختیار 

عموم قرار ندهند.

برنامه های رايگان اما موذی!

هجوم نرم افزارهای موبایل به حریم خانواده

چند روز قبل در يکی از دبیرستان های دخترانه پايتخت، جلسه ای با حضور اولیای مدرسه تشکیل شده بود که موضوع  گروه  
اين جلسه بحثی بود که البته تا همین چند ماه اخیر نیز از سوی برخی مسووالن جدی گرفته نمی شد.جامعه

در اين جلسه، مسووالن مدرسه نس�بت به تبعات وجود نرم افزار »وی چت« در گوشی های هوشمند دانش آموزان 
بحث کرده و از اولیا درخواست کرده بودند مراقب اين نرم افزار به ظاهر ساده در گوشی فرزندانشان باشند.



چهره روزيادداشت

 يک هزار و 600 سمیرمی
 مشترک اينترنت پرسرعت هستند

رییس اداره مخابرات شهرس��تان س��میرم گفت: یک ه��زار و 600 
مشترک اینترنت پرسرعت در این شهرستان فعال است.

 ابراهی��م امی��دی اف��زود: 360 پ��ورت در مرکز مخابرات ش��هید 
 بش��ارت در 10روز اخی��ر به مش��ترکان ای��ن شهرس��تان افزوده 

شد.
وی با اشاره به استقبال مردم از اینترنت پرسرعت در سمیرم اظهار 
داش��ت: این اداره در صدد جذب تعداد بیشتر مشترکان با همکاری 

مخابرات استان و همراهی مردم است.

 امارات به دنبال احداث نخستین 
هتل خارجی در ايران است

ش��رکت گروه مدیریت هتل رتانا درصدد اس��ت تا پس از 3 دهه از 
انقاب اس��امی ایران به عنوان اولین گروه بین المللی به فعالیت در 

ایران بپردازد.
به نقل از العربیه انگلیسی، شرکت گروه مدیریت هتل رتانا درصدد 
است تا پس از 3 دهه از انقاب اسامی ایران به عنوان اولین گروه بین 
المللی هتل س��از به فعالیت در ایران بپردازد.پیشتر با وقوع انقاب 
اسامی ایران در س��ال 1979، تمامی توافقات با زنجیره هتل های 

خارجی لغو شده بود.
با این حال، پس از توافق هسته ای میان ایران و 6 قدرت جهانی ،بازار 
 ایران برای ش��رکت های مدیریت هتل جذاب تر به نظر می رس��د. 
بر اساس اطاعات روزنامه نش��نال امارات، روتانا در حال حاضر در 
حال توسعه هتل هایی در تهران، پایتخت ایران و شهر زیارتی مشهد 
 بوده و انتظار می رود پس از س��ال 2015 س��اخت ای��ن هتل ها به

 اتمام برسد.
عمر ک��دوری معاون اجری��ی ش��رکت روتان��ا در این ب��اره گفت: 
ایران از لح��اظ تج��اری و فرهنگی چیزه��ای زیادی ب��رای عرضه 
 ک��ردن دارد. از گذش��ته تج��ارت در آن ج��ا خارق الع��اده ب��وده

است.

سقف و میزان تسهیالت نوسازی 
بافت های فرسوده اعالم می شود

معاون وزی��ر راه با اش��اره ب��ه این ک��ه به دنب��ال تنوع بخش��ی به 
 وام های ودیعه، نوس��ازی و وام مقاوم سازی هس��تیم،گفت:تاکنون

 317 هزار و 621 س��همیه برای نوس��ازی بافت های فرسوده ارایه 
 شده که از این تعداد 297 هزار و 326 واحد به بانک ها معرفی شده

 است.
 محمد سعید ایزدی با اشاره به سیاست تس��هیات دهی و آموزش 
در بافت های فرس��وده اظهار داش��ت: قصد داریم ع��اوه بر اجرای 
 سیاس��ت های نرم افزاری، در حوزه س��خت افزاری نیز اقداماتی را

 انجام دهیم.
وی گفت:در گذشته یک رقم مشخص به عنوان وام تعمیرات پرداخت 
می شد که در حال مذاکره با بانک مس��کن برای تقویت این وام ها از 

وجوه اداره شده این بانک هستیم. 
ایزدی با اش��اره به این که برخی ناپایداری های واحدهای مسکونی 
با وام مقاوم سازی برطرف می ش��ود، گفت: سقف و میزان تسهیات 

نوسازی بافت های فرسوده به زودی اعام می شود.

 قیمت میوه شب عید
 تعیین شد

رییس اتحادیه باغداران گفت: قیمت پرتقال برای شب عید کیلویی 
1800 تا 2000 تومان تعیین شد.

عنایت اهلل بیابانی با اعام این خبر اظهار داش��ت: با احتس��اب تمام 
هزینه های سوخت، کارگری و غیره، قیمت خرید پرتقال از باغدار نیز 

800 تا 900 تومان است.
  رییس اتحادیه باغ��داران افزود: قرار اس��ت 50 ه��زار تن مرکبات 
و 30 ه��زار تن س��یب درخت��ی نیز ب��رای تامی��ن نیاز ش��ب عید 

ذخیره سازی شود.
وی ادامه داد: عاوه بر این طی آموزش هایی که دو س��ال گذش��ته 
باغداران دیده ان��د، آن ها خود نیز اقدام به ذخیره س��ازی در انبارها 

می کنند که حجم قابل توجهی است.
بیابانی اف��زود: بانک ها با سیاس��ت دولت وام ه��ای 21درصد برای 
ذخیره سازی می دهند که اگر چه برای ذخیره میوه مناسب است، اما 
با حمایت و ارایه تسهیات بیشتر و تامین نقدینگی می تواند کمک 

بیشتری به ذخیره سازی داشته باشد.
رییس اتحادی��ه باغداران در پاس��خ به این که قیمت لیموش��یرین 
و نارنگی چه گون��ه خواهد بود، گفت: فرصتی برای بررس��ی قیمت 
 نشده البته در ایام عید مصرف لیموش��یرین نیز کمتر است و غالب

 میوه مصرفی پرتقال و نارنگی است.

پتانسیل های سرمايه گذاری 
در صنعت مادر

ادام�ه از صفحه ي�ک- دکتر س��عد محم��دي یکي 
 دیگ��ر از پ��روژه هاي بس��یار ج��ذاب ذوب آه��ن براي

 س��رمایه گذاري را پروژه تزریق پودر زغال در کوره بلند 
عنوان کرد و گفت: اکثر کارخانه هاي کوره بلند در دنیا به 
 این سیستم که موجب کاهش مصرف کک در کوره بلند

 مي شود نیاز دارند .
وي افزود : در شیوه کوره بلند  45 درصد قیمت تمام شده 
مربوط به کک است  که با این سیستم 20 درصد مصرف 
آن کاهش مي یابد بنابراین یک ساله سرمایه این پروژه 

باز مي گردد . 
  مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان  تصریح کرد :  کش��ور ما 
در بحث س��نگ آهن از مزیت بس��یاري برخوردار است 
که همین امر عامل ورود صنعت فوالد به کش��ور ما بود. 
 با این وجود تولید فوالد خام ایران در س��ال گذش��ته به

 14 میلیون 500 هزار تن رسید که کمتر از  یک درصد 
کل تولید دنیاست  در صورتي که ذخایر خوب سنگ آهن 
داریم . وي افزود : کشورهاي خلیج فارس سرمایه گذاري 
خوبي در امر ساخت و س��از مي کنند و ما باید براي این 

بازارها برنامه داشته باشیم .
 جذب س��رمایه ها در بخ��ش صنعت و مع��دن نیازمند 
اس��تراتژي و هدف گذاري اس��ت و براي تحقق آن نیاز 
به متخصصین با تجربه در این بخش داریم.دکتر س��عد 
محمدي ب��ه رونق ب��ازار بورس ب��ه ویژه س��هام صنایع 
فوالدي از جمل��ه ذوب آهن اش��اره کرد و گف��ت : این 
 رونق نشان دهنده آینده اي بسیار مطلوب براي صنعت

 فوالد است .
وي ب��ه جذابی��ت س��رمایه گ��ذاري در بخ��ش معدن 
اش��اره کرد و گفت : ایران گوهري اس��ت ب��راي تمامي 
کش��ورهاي خارجي جهت س��رمایه گ��ذاري در بخش 
 مع��دن ام��ا از ای��ن پتانس��یل آن ب��ه خوبي اس��تفاده 
نمي شود . لذا اکنون س��هم بخش مواد معدني در تولید 

ناخالص ملي کمتر از یک درصد است .
وی یاد آور شد : از سال 1340 تا س��ال 1392 مجموعا 
 چه��ار میلی��ون متر حف��اري عمق��ي براي شناس��ایي

 پتانسیل هاي معدني در ایران صورت گرفته ، که حاصل 
آن معادني است که امروزه مش��اهده مي کنیم. درحالي 
که در کش��ور کانادا 6  میلیون و 500 هزار متر فقط در 
 س��ال 2003 حفاري اکتش��افي شده اس��ت که بیش از

 50 سال گذشته ماست .

 برداشت 2 هزار تن پنبه 
به صورت دستی 

 جمع آوری 9 هزار
 فقره مدارک ثبتی

مسوول اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آران بید گل از برداشت دستی 
دوهزار تن محصول وش پنبه از مزارع این شهرستان خبر داد.

 هادی یغماییان اظهار داشت: برداشت دستی پنبه توسط کارگران مزارع در 
دو مرحله و در س��طح 580 هکتار از زمین های زراعی این شهرس��تان انجام 

شده است. 
وی هزینه های برداشت دستی پنبه در هر کیلو را پنج هزار ریال اعام کرد و 
افزود: متوسط عملکرد مزارع پنبه این شهرس��تان سه و نیم تن در هر هکتار 
 است که در سال جاری یکی از پنبه کاران نمونه آران و بیدگل موفق شد رکورد

 پنج هزار و 200 کیلو در هر هکتار را به ثبت برساند.
وی گفت: 465 هکتار از مزارع پنبه آران و بیدگل تحت پوشش بیمه کشاورزی 
قرار دارد که 232هکتار تحت پوشش تنش گرما و بادزدگی و بیمه خشکسالی 

و تگرگ و باران شدید است.

مدیرکل پس��ت اس��تان اصفهان گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکنون بیش 
 از 9 هزار فقره مدارک ثبتی توس��ط پس��ت از دفاتر اس��ناد رسمی اصفهان 

جمع آوری شده است.
سید سعید رجالی با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: با اجرای طرح پستی 
 کردن اسناد رسمی در دفاتر اسناد رس��می تاکنون ازبیش از 18 هزار سفر و

 جابه جایی برای انجام کارهای ثبتی جلوگیری شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر امور مربوط به پردازش این تعداد مدارک صورت 
گرفته که از طریق پست برای ثبت سند رس��می به اداره ثبت اسناد و اماک 

استان اصفهان تحویل داده شده است. 
مدیرکل پست استان اصفهان از طرح اخذ عوارض خودرو در پست سخن گفت 
و تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در مراحل ابتدایی خود به سر می برد و 

هنوز به توافق قطعی نرسیدیم.

دبیر انجمن خودروس��ازان با بیان این که ه��م اکنون برای 
چرخه تولید محصوالت خود نباید به قطع همکاری با پژو فکر 
کنیم، گفت:باید با درنظر گرفتن منافع خود به انعقاد قرارداد 
جدید با پ��ژو اقدام کنیم. احمد نعمت بخ��ش، درباره نحوه 
انعقاد قرارداد خودروسازان داخلی با شرکای خارجی ضمن 
اشاره به این که سیاست هر شرکت خودرو ساز بر عهده هیات 
مدیره آن است، اظهار داشت: این تصور که با اعام آمادگی 
پژو در انعقاد قرارداد با خودروسازان داخلی باید آن را حذف 
و به سایر شرکت های خودروساز توجه کنیم نادرست است 
زیرا شاید بتوان این نظریات را برای خودروهای جدید مطرح 
کرد اما در خودروهای فعلی دو طرف قرارداد با قطع همکاری 
متحمل ضرر خواهند شد.دبیر انجمن خودروسازان افزود: 
در حال حاضر خودروی پژو 206 حدود 80 درصد و ال 90 
تقریبا60 درصد ساخت داخل است که نباید با مقابله به مثل 
کردن با پژو مشکاتی را برای خود ایجاد کنیم بلکه باید با در 
نظرگرفتن منافع خود به انعقاد قرارداد جدید با پژو بپردازیم.
 وی با اشاره به این که مس��ووالن پژو در جلسه اخیر خود با

 نعمت زاده اظهار ندام��ت کرده و اع��ام کردند، به محض 
کاهش تحریم ها همکاری خود را در سطح خودروهای فعلی 
انجام خواهند داد،گفت: البته باید این نکته را هم متذکر شوم 
که در انعق��اد قرارداد برای تولید محص��والت جدید یقینابا 
برگزاری مناقصه ، هر ش��رکتی که حایز شرایط باشد امکان 

همکاری با خودروسازان داخلی را خواهد یافت.

معاون بازرسی و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گفت: ب��ا توجه به این 
که بر اساس تصمیمات کارگروه ستاد تنظیم بازار، قیمت 
لبنیات ت��ا پایان امس��ال افزایش نخواهد یاف��ت ،هرگونه 

افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است.
مجتبی فراهانی ضمن هش��دار به کارخانه هایی که قیمت 
لبنیات را بیش از س��قف مج��از افزایش داده ان��د، اظهار 
داشت: س��ازمان حمایت با انجمن صنایع لبنی جلسه ای 
برگزار کرده و طی آن مقرر ش��د با توجه به این که هرگونه 
 افزایش قیم��ت لبنی��ات غیر قانونی اس��ت ب��ا متخلفان 

برخورد شود.
وی ادامه داد: همچنین در پی این جلس��ه تصمیم بر این 
ش��د که هر کارخانه لبنیاتی که افزای��ش غیر مجاز قیمت 
 داشته  نس��بت به کاهش قیمت ها هرچه س��ریع تر اقدام

 کند.
وی با بیان این که عاوه بر افزایش قیمت باید روی کیفیت 
و کم نبودن وزن صنایع لبنی توزیع شده در بازار نیز نظارت 
ویژه ای انجام شود، خاطرنش��ان کرد: با هر واحدی که در 
این زمینه ها تخلف یا کم فروش��ی کرده  است طبق قانون 

برخورد می شود.

پس از بلوکه شدن بیش از 2 میلیارد دالر درآمد نفتی ایران 
توسط شل، دولت انگلیس با وجود صدور مجوز آغاز تولید گاز 
از میدان مشترک BP و شرکت نفت ایران در دریای شمال، 
خواستار بلوکه ش��دن دالرهای گازی ایران در این میدان تا 
اطاع ثانوی توسط ش��رکت برتیش پترولیوم شده است.به 
گزارش مهر، همزمان با کسری شدید گاز طبیعی در انگلیس 
و کاهش سطح ذخیره سازی گاز در این کشور عضو اتحادیه 
اروپا، دولت لندن برای آغاز تولی��د گاز از میدان رهوم چراغ 

سبز نشان داده است.
گزارش های منتشر شده در رسانه های بین المللی حاکی از 
آن است که انگلیس به دلیل کاهش حجم ذخیره سازی گاز 
حتی مجبور به واردات گاز طبیعی و خرید محموله های»ال.

ان.جی« شده است.از این رو تولید گاز از میدان فراساحلی 
رهوم که از س��ال 2010 میادی تاکنون در دریای شمال 
متوقف شده بود، به دلیل کمبود شدید گاز انگلیس در فصل 
زمستان تا چند هفته آینده از سرگرفته خواهد شد.از سوی 
دیگر دولت لندن تاکید کرده اس��ت: با وجود آغاز تولید گاز 
از میدان مش��ترک ایران و انگلیس اما منابع مالی متعلق به 
شرکت ملی نفت ایران از محل استخراج گاز از این میدان تا 

اطاع ثانوی در حسابی بلوکه خواهد شد.

گروهی از مهمانان و مش��ارکت کنندگان خارجی دهمین 
نمایشگاه صنعت نساجی هند در نشستی با مدیران شرکت 
 نمایش��گاه های اصفهان نظ��رات و پیش��نهادهای خود را 
 در خص��وص ای��ن نمایش��گاه اع��ام کردند.یک��ی از

شرکت کنندگان کش��ور ترکیه در این نشست از حضور در 
نمایشگاه اصفهان ابراز خرسندی کرد و گفت: در همه جهان 
نمایشگاه های نساجی و حرفه ای به صورت دو ساالنه برگزار 
می شود چرا که ظرفیت ارایه تکنولوژی های جدید دو سال 
یک بار است و خوشبختانه نمایشگاه اصفهان نیز دو ساالنه 
است. پروفسور یوسف ازمیل ، شور و اشتیاق تولیدکنندگان 
ایرانی برای ارایه تولیدات خود را انرژی بخش توصیف کرد 
و بیان داشت: نمایشگاه اصفهان از نظر کیفیت مناسب بود 
ام��ا از لحاظ برخی مش��کات گمرکی، ش��رکت کنندگان 
خارجی با مشکاتی روبه رو بودند.  نماینده کمپاني یوسان 
ترکیه  افزود: از اکنون باید به فکر رفع این مشکل براي سال 
آینده باشیم تا این کشور به راحتي بتواند اجناس خود را به 
صنعت نس��اجي اصفهان معرفي کن��د. همچنین »توماس 
لیو« از کمپاني فوتاي کشور چین اظهار داشت: نمایندگان 
و رابطان ایرانی ما در این نمایشگاه اذعان داشتند که سطح 
کیفی نمایشگاه اصفهان نسبت به دوره قبل بسیار افزایش 

یافته است.

اتحادیه انرژیخودرو نساجی

 مسووالن پژو 
اظهار پشیمانی کردند

کم فروشی و گرانی 
خزنده لبنیات

 دستور  انگلیس
 به 2 غول نفتی اروپا

روزی به نام صنعت نساجی 
در تقويم ثبت شود

اخبار کوتاه

تولید

4
گسترش آبفار روستایی

4 روستاي دیگر شهرستان سمیرم در شش ماهه نخست امسال تحت پوشش شرکت آب و فاضاب روستاي استان 
اصفهان قرار گرفتند . روستاهاي باالي 20 خانوار باید تحت پوش��ش این شرکت باشند و شرکت آبفار استان این 

موضوع را با جدیت پیگیري مي کند .
 کاهش قیمت ها 

در بخش آلومینیوم
هیبت اهلل فاضلی/ رییس هیات مدیره 

تعاونی های آلومینیوم کاران 
در ماه های اخیر و پس از استقرار دولت جدید در بخش مواد اولیه و 
مصنوعات آلومینیوم، 10 تا 20 درصد کاهش قیمت رخ داده است.

به همین دلیل تمام تولیدات آلومینیومی با کاهش قیمت مواجه شده 
و وضعیت بازار خرید و فروش رونق گرفته است اما متاسفانه مشکات 
بانکی و تس��هیات دهی کماکان ادام��ه دارد و با وجود بخش��نامه 
ریی��س کل بان��ک مرکزی، 
 هنوز انتظار ما برآورده نشده

 است.
در س��ال های گذش��ته ب��ه 
دلیل مش��کات مختلف از 
جمله تحریم، کاهش تولید 
داش��ته ایم و بدهی ه��ای 
زیادی برای تولیدکنندگان 

این بخش ایجاد شده است.
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به گزارش خبر آنای��ن زمانی که یک فرد ع��ادی برای وام 5 
میلی��ون تومانی باید مدت ها با بوروکراس��ی بانکی دس��ت و 
پنجه نرم کند، چه ط��ور یک فرد می توان��د میلیاردها تومان 

وام دریافت کند؟
با نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران متوجه می شویم که همواره در 
اقتصاد ایران چهره های حضور داشتند که ابتدا با بحث کمک 
به اقتصاد ایران و کارآفرینی پا در عرصه اقتصاد کشور گذاشته 
اند، اما به مرور شروع به زد و بند با شبکه بانکی کشور کردند و 
حتی کار را تا به جایی رساندند که خود به عنوان بانکدار عضوی 

از شبکه بانکی کشور شدند.
اگر به خواهیم به نمونه از این دس��ت در پیش از انقاب اشاره 
کنیم، می توانیم به هژبر یزدانی اشاره کنیم. هژبر یزدانی که با 
سرمایه گذاری در دامپروری شروع کرده بود، به مرور توانست 
در شبکه بانکی کشور نفوذ کند و از این راه توانست ثروتی برای 
خود به هم بزند. بعد از انقاب 57 به خاطر شرایط خاصی که 
بر کشور حاکم بود و جنگ ایران با عراق در دهه 60،حضور این 

افراد در اقتصاد ایران ملموس نیست.
بعد از پایان جنگ و با شروع دهه 70 و در اولویت قرار گرفتن 
توسعه اقتصادی در کشور، یک بار دیگر شاهد حضور این گونه 
افراد در اقتصاد کش��ور هس��تیم. بارزترین فرد در این زمینه 
فاضل خداداد اس��ت. وی نیز با دریافت وام از ش��بکه بانکی و 
ایجاد رابطه با مدیران بانکی توانست شرایطی برای خود ایجاد 

کند تا به نوعی با سرمایه بانک به تجارت بپردازد. هنگامی که 
این پرونده در دستور دستگاه قضایی قرار گرفت، اتهام فاضل 
خداداد اختاس 123 میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور بود. 
این رقم در اواسط دهه 70، رقم قابل توجهی محسوب می شد. 
در دهه 80، ظهور این افراد در فضای اقتصادی کشور سرعت 

بیشتری به خود گرفت.
در اوایل دهه 80 شاهد حضور شهرام جزایری در اقتصاد کشور 
بودیم. این فرد ک��ه کار خود را با ص��ادرات و واردات کاال آغاز 
کرده بود، توانست در مدتی به شبکه بانکی کشور متصل شود 
 و با دریافت وام ه��ای وایجاد ارتباط با مدیران ش��بکه بانکی، 
اختاس های س��نگینی انجام دهد. اما ش��اید معروف ترین 
چهره در زمین��ه اختاس از ش��بکه بانکی کش��ور، مه آفرید 
خسروی باشد. وی که فعالیت های خود را از یک دامداری  در 
 شمال کشور آغاز کرد و س��پس فعالیت های اقتصادی خود را

 تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا ادامه داد. 
وی در حال حاضر به اتهام اختاس 3 هزار میلیارد تومانی در 

اختیار دستگاه قضایی کشور قرار دارد. 
حال سوال این جاست که این افراد چه طور در اقتصاد کشور 
ظهور م��ی کنند؟ در حالی ک��ه یک فرد عادی ب��رای گرفتن 
یک وام ازدواج 5 میلیون تومانی باید مدت ها با بوروکراس��ی 
 اداری شبکه بانکی کشور دست و پنجه نرم کند؟ چه طور یک

 فرد می تواند از راه برسد و میلیاردها تومان وام از شبکه بانکی 

کشور دریافت کند؟
  چه کسانی از تغییر تعرفه ها در اقتصاد کشور سود می برند؟

حسین راغفر، استادیار اقتصاد دانش��گاه الزهرا، معتقد است، 
ظهور ای��ن افراد در نظ��ام اقتصادی کش��ور بر م��ی گردد به 
چهارچوب نظام توزیع منابع که در اقتصاد کشور وجود دارد. 
این افراد محصول نظام خویشاوندی و فامیلی در اقتصاد کشور 
هستند. این افراد با ارتباط هایی که با ساخت قدرت در کشور 
ایجاد می کنن��د، از امتیازهایی بهره مند می ش��وند که افراد 

ع��ادی فاقد ای��ن امتیازها 
هستند.  وی اضافه کرد: این 
افراد برای این که برای خود 
حاش��یه امن ایجاد بکنند 
سعی می کنند تا با ارتباط 
با افراد مختلف در س��اخت 
قدرت و پرداخت رش��وه به 
آن ه��ا برای خود حاش��یه 
امن ایجاد بکنن��د. راغفر با 
 اشاره به تاثیر بودجه کشور

 بر ایجاد رانت و فس��اد در 
ش��بکه اقتص��ادی کش��ور 
 گف��ت: ب��ی ش��ک نحوی

 بودج��ه بندی کش��ور می 
تواند تاثی��ر به س��زایی بر 
روی ظه��ور این اف��راد در 
اقتص��اد کش��ور دارد. اگر 
ب��ه بودج��ه کش��ور در 8 

سال گذشته نگاه بکنیم متوجه می ش��ویم در بخش هایی از 
 بودجه ارقامی درج ش��ده اس��ت که به هیچ وجه ب��رای آن ها 
ردیف هایی در نظر گرفته نشده است. در این صورت نظارت بر 

روی این ارقام بودجه برای نهادهای نظارتی سخت می شود.
       بايد جلوی حرکت افراد  در زير زمین های اقتصاد

گرفته شود
غامعلی جعفر زاده، نماینده مجلس نهم و عضو کمیس��یون 
برنامه، بودجه و محاس��بات در این باره اظهار داشت: بروز این 
افراد در اقتصاد کشور بیش از هر چیز محصول عدم شفافیت 
فعالیت های اقتصادی کشور است. وی اضافه کرد: این مساله 
در کنار اقتصاد بیمار کشور سبب می شود که این افراد عرصه 
بیش��تری برای جوالن خود بیابند.این افراد در ش��رایط عدم 

شفافیت در سایه حرکت می کنند. 
 ح��ال باید منتظ��ر بمانی��م ت��ا ببینی��م دول��ت یازدهم چه 

برنامه ای برای مقابله با این پدیده در اقتصاد ایران  دارد.
 تعلیق اجازه ساخت برج ایران زمین  که متعلق به بابک زنجانی 
 بود، نش��ان دهنده این موضوع اس��ت که دولت یازدهم عزم 
جزم تری به نسبت دولت نهم ودهم برای مقابله با این پدیده 

در اقتصاد ایران دارد. 

بابک زنجانی و شهرام جزايری ها از کجا می آيند

 مردان X در پستوی اقتصاد ایران 
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حال سوال اين جاست 
که اين افراد چه طور در 

 اقتصاد کشور ظهور 
می کنند؟ در حالی که 

يک فرد عادی برای 
 گرفتن يک وام ازدواج
 5 میلیون تومانی بايد 
مدت ها با بوروکراسی 

اداری شبکه بانکی 
کشور دست و پنجه 

نرم کند



اتاق موسیقییادداشت

هفت

فقط چند ماه است که دولت جدید بر سر کار آمده و باید بسیاری از مشکالتی را که توسط دولت قبلی به 
وجود آمده، حل کند. باید کمی صبر کرد تا دید آن ها چه می کنند. اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی گفت: 
نسبت به دولت جدید ایران خوش بین هستم وبرای قضاوت درباره عملکرد روحانی هنوز باید منتظر بود.

5

در پس نقش ها
نمایشگاه عکس��ی با عنوان » در پس 
نقش ه��ا« از ۳۰ آذر لغایت ۵ دی در 
 کتابخان��ه مرک��زی اصفه��ان برگزار

می گ��ردد.در این نمایش��گاه تصاویر 
بدیعی از عزاداران حسینی )ع( در ماه 
محرم الحرام س��ال های ۹۰ و ۹۲ در 
قاب دوربین» ندا کاش��یان « به ثبت 
 رس��یده ان��د. ای��ن ع��کاس ج��وان

در این باره گفت: عکس های موجود  
در این نمایشگاه از مراسم عزاداری محرم در شهر اصفهان در سال ۹۰ و در 
شهرهای اهرم و بوشهر در سال ۹۲ تهیه شده اند. کاشیان موضوع اصلی 
این آثار را حضور عزاداران در این مراسم های آیینی دانست و افزود: قصد 
داش��ته ام تا بیش از تاکید بر ش��کل و نحوه برپایی این مراس��م آیینی و 
 مذهب��ی، ب��ر حضور و نق��ش انس��ان ه��ا در این مراس��م تاکی��د کنم. 
 به همین منظور این عکس ها را در قالب کادر بس��ته از ای��ن افراد تهیه

 کرده ام.عالقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 8 
صبح لغایت 7 بعد از ظهر به گالری شماره ۲ کتابخانه مرکزی اصفهان واقع 

در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند. 

 واگویی »دفترخاطرات سال شصت« 
در تاالر هنر

نمای��ش » دفت��ر خاط��رات س��ال 
شصت «که  به سفارش خانه فرهنگ 
شهید بهش��تي تولید شده است روي 
صحنه ت��االر هنر به نمای��ش در آمد.

مدیر تاالر هنر گف��ت:  این نمایش به 
نویس��ندگي و کارگرداني محمد رضا 
رهبري مي باشد و محمد رضا ترابي، 
رویا زیرك قشقایي، احسان شهبازي، 
عبدالکریم عنایت، بهنوش فضل الهي، 
مژگان کوهي و بیژن گنجعلي از بازیگران این نمایش مي باش��ند .میثم 
بکتاشیان در خصوص داس��تان این نمایش گفت :» دفتر خاطرات سال 
شصت «یا »سایه بلند ترین روز سال« روایت زندگی دختر جوانی است که 
پدر و مادر خود را در وقایع سال شصت و روزهاي پیرامون  شهادت شهید 
بهشتي  از دست داده است و اکنون از آن روزگار و آدم های موثر در وقایع 
آن سال ها س��وال دارد و می خواهد فیلم مستندی بس��ازد .وي در ادامه 
افزود: این نمایش به سفارش خانه فرهنگ شهید بهشتي وابسته به سازمان 
فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان تولید شده است و با همکاری تاالر هنر 
اصفهان اجرا می شود .عالقه مندان جهت تماشاي این نمایش  می توانند  
تا ۹ دي ماه از ساعت 18/۳۰ به تاالر هنر واقع در میدان الله مراجعه کنند.

آیات قرآن، خوش نوشته  بر کوثر
نمایش��گاهی از آث��ار خوشنویس��ی 
»حس��ین علی محبی« در نگارخانه 
کوثر اصفهان درحال برگزاری است.

مجموع��ه ای از آث��ار خوشنویس��ی 
»حس��ین علی محبی« از ۳۰ آذر ماه 
 لغایت ۵ دی م��اه برگزار م��ی گردد. 
محبی، خالق این آثار در این باره گفت: 
این مجموعه با انتخ��اب از میان آیات 
ش��ریفه قرآن کریم و در ۲۵ اثر تهیه 
شده است. وی درباره ابعاد و سبک ترسیم این آثار افزود: این آثار در ابعاد 
۳۵ در ۵۰ و ۵۰ در 7۰ تهیه ش��ده اند و س��بک نوش��تاری آن ها ثلث و 
نس��تعلیق است.ش��ایان ذکر اس��ت که تذهیب این آثار بر عهده» اکرم 
محبی«بوده است.این نمایشگاه هم اکنون در نگارخانه کوثر اصفهان واقع 
در میدان امام )ره( در حال برگزاری اس��ت. عالقه من��دان می توانند در 
س��اعات ۹ صبح ال��ی 1۲ و ۴ بعدازظهر الی ۶ ب��رای بازدی��د از این آثار 

خوشنویسی به این نمایشگاه مراجعه کنند. 

»گل آوا« در بازار موسیقی 
آلبوم صوتی »گل آوا« که آثاری از پرویز مش��کاتیان برای س��نتور است 
تا چند روز آینده از سوی موسس��ه فرهنگی هنری آوای چکاد وارد بازار 
موسیقی می شود. این اثر با نگاهی آموزشی به آثار ساخته شده توسط این 
هنرمند و بر اساس کتاب گل آوا اجرا شده است. همچنین کتاب گل آوا 
اولین بار در سال 1۳77 چاپ و نشر شد که حاوی 1۹ قطعه از آثار پرویز 
مشکاتیان تنظیم شده برای ساز سنتور است.آثار اجرا شده در این مجموعه 
شامل پیش درآمد شور، ضربی اصول، گرایلی شستی و هشتری، مقدمه 
گنبد مینا، چهارمضراب سنتور و ارکس��تر، طلوع، چهار مضراب نهفت، 
چهار مضراب بیات ت��رك، راز و نیاز، مقدمه جان عش��اق، چکاد )مقدمه 
چهارگاه(، پیش درآمد نغمه، کرش��مه زابل، پی��ش درآمد ماهور، ضربی 
 ماهور، مضراب پرانی ماهور، دومضراب اصفهان،چهارمضراب عراق و نهیب

 است.
درمقدمه این اثر آمده اس��ت:در 
نواخت��ن آث��ار ای��ن مجموعه ، 
اجرای آموزش��ی، ه��دف اصلی 
نوازن��ده ب��وده اس��ت ک��ه در 
نگارش نت هر آهنگ و س��پس 
 اج��رای آن، ترکیبی از اجراهای

 متفاوت، مورد نظ��ر قرار گرفته 
است.
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 فنون مصاحبه
 در جنگ 

رسم ها
کم رنگ تر شده است

چهارمین کارگاه فنون مصاحبه دفت��ر مطالعات و ادبی��ات پایداری اصفهان 
با حضور حس��ین نصراهلل زنجانی مس��وول دفتر مطالعات و ادبی��ات پایداری 
مراکز حوزه هن��ری و محمد قاس��می پور پژوهش��گر و نویس��نده فرهنگ و 
ادبیات پایداری دردو روز متوالی در خانه هنرمندان اصفهان با حضور جمعی 
از نویس��ندگان و عالقه مندان به موضوعات دفاع مقدس برگزار ش��د. در این 
کارگاه، معاون فرهنگی حوزه هنری اس��تان اصفهان، با اش��اره ب��ه این که در 
جنگ مولفه ها و موضوعات متعددی وجود دارد که جامعه نیاز به بیان آن دارد 
گفت: نقش اصناف، افراد و تمامی قش��ر ها در س��ال های دفاع مقدس چنان 
 پررنگ بوده است که می توان خاطرات و مطالب زیادی را از آن استخراج نمود. 
سید عظیم فاطمی افزود: ما وظیفه داریم تا وقتی رزمندگان دفاع مقدس زنده 

هستند به سراغ آنان برویم و به جمع آوری خاطرات این عزیزان بپردازیم.

مصطفي هادوي، ش��اعر و ادی��ب با بیان این ک��ه امروزه به خاط��ر همه گیر 
ش��دن رس��انه ها، تلویزیون، اینترنت و ... ش��ب یلدا کمتر م��ورد توجه قرار 
 گرفته؛  اظهار داش��ت: خانواده ها کمتر به دور یکدیگر مي نشینند و بیشتر به 
 رس��انه ها و تلویزیون توجه م��ي کنند. وي گفت:در گذش��ته ب��زرگ ترها  
قصه هاي قرآني ک��ه موضوعات تعلیمي و تربیتي داش��ت و ه��م عبرت بود 
 و هم حقیق��ت، ب��راي فرزن��دان خ��ود تعری��ف م��ي کردن��د و همچنین
  قصه هاي تخیلي و دروغ اما ش��یرین و ش��ورانگیز  برای آن ها می خواندند.

وي در مورد وی ژگي هاي شب یلدا در میان سایر جشن ها و رسوم هاي ایراني 
گفت: در گذشته ایرانیان براي هر فصلي از سال جشن ها و رسومات گوناگوني 
داشتند که در میان آن ها شب یلدا به خاطر بلند بودن خود براي شعرخواني و 

قصه گویي بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

سینمای جهان

تام کروز بازیگر و کارگردان امریکایی که چندی پیش بر سر نوشته شدن مقاله ای 
در مجله»الیف اند استایل«کار را به دادگاه کشانده بود، این پرونده را خاتمه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در این مقاله ادعا شده بود که 
تام کروز دختر شش ساله اش با نام سوزی را رها کرده است. 

وی به همین دلیل دعوی پنج��اه میلیون دالری علیه »ب��اور مدیا گروپ«مطرح 
کرده ب��ود. ب��ا ای��ن ح��ال طرفی��ن دع��وی در دادگاه ف��درال کالیفرنی��ا برای 
 مختوم��ه کردن دع��وی به تواف��ق نظر رس��یدند. ش��رایط این توافق مش��خص

 نشده است.
وکالی کروز و ب��اور در بیانیه مش��ترکی اعالم کردند: کمپانی باور پابلیش��ینگ و 
همچنین مجله های این تاچ و الیف & اس��تایل قصد نداشتند بگویند که تام کروز 
تمامی روابط ب��ا دخترش را قطع و او را رها کرده اس��ت و اگ��ر از این مقاله چنین 

برداشتی ش��ده، آن ها برای این کوتاهی شدیدا متاسف هس��تند.این توافق پایان 
جدالی بود ک��ه بعد از طالق تام ک��روز از کیتی 
هولمز به وجود آمده ب��ود و روزنامه های زرد و 
مجالت زیادی نیز درباره آن مطالب بس��یاری 
چاپ ک��رده بودند. تام کروز در ماه اکتبر س��ال 
۲۰1۲، بعد از این که از این مقاله خبردار ش��ده 

بود تصمیم گرفت دست به عمل بزند.
برت فیل��دز وکیل کروز در آن زم��ان گفته بود: 
تام همین طوری از مردم ش��کایت نمی کند. او 
چنین آدمی نیست. اما وقتی که این انسان های 
پست سعی می کنند با چاپ کردن دروغ درباره 

رابطه او با فرزندش پول دربیاورند، معلوم اس��ت که او شکایت می کند. این دعوی 
بسیار فراگیر ش��د و نکته منفی آن، این بود که 
می توانست جزییات زندگی خصوصی کروز را 

منتشر کند. 
با این ح��ال چند ماه بعد از طرح دادخواس��ت، 
 وکالی ک��روز به وی اط��الع دادند ک��ه انتظار

 نمی رود این دادخواست به جایی غیر از دادگاه 
فدرال ختم شود.

در ه��ر ح��ال ت��ام ک��روز نی��از داش��ت برای 
حف��ظ وجه��ه مردم��ی اش، ب��رای پی��روز 
ش��دن تالش کند. ب��رای ای��ن کار، وکالی او 

ارتباط��ات احتمالی گ��روه »باور مدیا« ب��ا نازی ها را مورد بررس��ی ق��رار دادند. 
کروز همچنین می خواس��ت جزیی��ات منابع آن مطل��ب را ببیند و با س��ماجت 
 توانس��ت»باور« را مجبور به اق��رار کند که منبع��ی در این زمینه وجود نداش��ته

 است.
وکالی باور نیز کمت��ر از کروز تهاجمی عم��ل نکردند. آن ها ب��ه دنبال اطالعات 
مربوط به س��المت روانی فرزند او، نقش کروز در عضویت کلیسای روحی فلسفی 
س��اینتولوژی و تاثیر آن بر روابط پدر و فرزند و میزان ارتباط کروز با سوری بعد از 
طالق رفتند. حتی تا چندی پیش انتظار می رفت کیتی هولمز نیز به عنوان شاهد 

در دادگاه حاضر شود.
با این حال بعد از پایان دعوی توس��ط طرفین به نظر می رس��د دیگر همه چیز به 

پایان رسیده باشد.

»تام کروز« دعوی 50 میلیون دالری علیه یک مجله را خاتمه داد

اصغر فرهادی: به دولت حسن روحانی خوش بینم

روبان قرمز 

اکسپوهای عکس 
گ�روه فرهنگ وهنر زاین�ده رود - هن��وز در جامعه ما 
تعریف درس��تی از عکس به عن��وان اثر هنری ب��ه ویژه در 
بعد اقتصاد هن��ر نداریم. هنوز بس��یاری عک��س را یک اثر 
غیرقابل اطمین��ان می دانند و یکی از دالیل آن این اس��ت 
که عکس را می توان در تعداد زیادی منتشر کرد اما مثال در 
مورد نقاشی چنین کاری نمی    ش��ود. در ایران قیمت عکس 
فوق العاده پایین است و در بهترین ش��رایط که یک عکس 
در پنج نس��خه هم فروخته ش��ود مجموع آن قابل مقایسه 
با قیمت یک تابلوی نقاش��ی نیس��ت.کپی رایت باعث شده 
بس��یاری از س��ازمان  ها و ارگان  ها به راحتی آثار عکاسان را 
در کاتالوگ  ها و بروش��ورها و کتاب  ها منتشر   کنند بی آنکه 
به کپی رایت آن و پدید آورنده اثر بهای��ی بدهند به همین 
دلیل عکس در ایران از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار 
نیست. نه عکاسی تبلیغاتی و نه عکاس��ی خبری و نه حتی 
عکاسی مس��تند اجتماعی.اکسپوهای مس��تمر فروش آثار 
عکس یکی از اقداماتی اس��ت که می تواند در تبیین ارزش 
 های هنری عکس ها تاثیر به س��زایی داشته باشد. اما هنوز 
س��رفصل هایی در برگ��زاری چنین اکس��پوهایی نیازمند 
بازنگری است.-برگزاری اکس��پو به خودی خود یک عمل 
 ش��جاعانه اس��ت وصرف برگ��زاری چنین روی��دادی هم

می تواند تجربه ای برای رونق دادن به چرخه اقتصادی عکس 
در ایران وهم اعتماد بخشیدن به فعاالن این رشته باشد اما 
توان مدیریتی و اجرایی این کار نیز در موفقیت این رویدادها 

می تواند عاملی تعیین کننده تلقی شود.
برگزاری اکسپوهای عکس می    تواند بازار مستقیمی     را برای 
عکاسان ایرانی ایجاد کند و وضعیت را تا اندازه   ای متعادل تر 
کند اما ضروری اس��ت از بس��یاری از قیم��ت  گذاری ها که 
ممکن است ناشی از پرستیژهای خودساخته و کاذب باشد 

پرهیز شود.
 قطعا باید با یک تابلوی عکاسی همچون یک اثر هنری دیگر 
برخورد شود و کاری کنیم که فروش آثار عکاسی همانطور 
که در خارج از کشور موفق است،  در داخل نیز به این موفقیت 
دست پیدا کند که البته این نکته به انتخاب صحیح ما و توجه 
به اصول بازاریابی حرفه ای و دیدگاه های کارشناس��انه و از 

سوی دیگر تکنیک و سابقه هنرمندان بازمی گردد.
سال ها است اکس��پوهای عکس و حراج آثار هنری در نقاط 
مختلف دنیا برگزار می شود و اخیرا استقبال بسیار خوبی از 
آثار هنری ایران شده است. اکسپوی عکس ایران هم می تواند 
در جریان های داخلی هنر کش��ور مطرح باشد اما ابتدا باید 
معنای اکس��پوی عکس و حراج آثار هنری را معلوم و هدف 

مان را از برگزاری آن مشخص کنیم. 

  همین چند روز گذش��ته ب��ود که خبر
 در خواس��ت دس��تمزد ب��االی یک��ی 
 از بازیگ��ران ب��ه تیت��ر اول جرای��د و

 همین طور تلویزیون ملی کشیده شد،  قصد نداریم بگوییم اعالم 
این گونه خبرها چ��ه تاثیری بر جو روانی حاکم بر کش��ور داردو 
 چه اثرات نامطلوبی را می گذارد بلکه قصد، بررس��ی در خواست

این گونه مبالغ گزاف است.
بازیگران س��ینما، مانند همه م��ردم حق دارن��د، بابت کاری که 
انجام می دهند دستمزدی متناس��ب با کار خود دریافت کنند. 
 این رس��می اس��ت مرس��وم که در همه جهان اعمال می شود.

 با توجه به توانایی بازیگران، س��ابقه، زمان تولید و نقشی که در 
پروژه دارند، میزان عایدی آنان مشخص شده و در قراردادی که 
دارای بندهای مختلف است ثبت می شود. در کشورهای صاحب 
س��ینما، همه چیز بر مبنای سیس��تم حاکم بر آن سینما تعیین 
 می ش��ود. همه آنانی که در این عرصه فعالیت می کنند، تابع آن

 سیستم هستند.
 برای همین همه چیز بر مدار قانون می چرخد. دستمزد بازیگران 
نیز در این چارچوب تعریف می شود. چه بازیگرانی که دستمزد 
باالیی دارند و چ��ه آنانی ک��ه در رده پایین تر ق��رار می گیرند، 
 مجبور هستند به سیس��تم حاکم بر س��ینمای آن کشور گردن

 بنهند. 

در کشورهایی که سیستم خاصی بر سینمای آن ها حاکم نیست، 
همواره مشکالتی وجود دارد، مشکالتی که سینمای آن کشورها 
را عقب نگه داشته است. در کشور ما نیز قانونی فراگیر و منسجم 
در س��ینما وجود ندارد، برای همین دایم درگیر معضالت است، 
معضالتی که نه تنها آن را از سینمای روز جهان عقب نگه داشته، 

بلکه رو به نابودی می برد.
متاسفانه به خاطر نداش��تن قانونی مدون و مصوب در سینمای 
ایران، همه چیز با تغییر مدیران دچار دگرگونی می ش��ود. برای 
همین هر کس یا س��ازمانی به خودش جرات می دهد تا در این 
عرصه یکه تازی کند. نبود س��ندیکای خصوصی و فراگیر، یکی 
دیگر از معضالت سینمای ماست. خانه سینما، چون از روز اول بر 
شانه های دولت سوار شده، نه تنها نتوانسته سیستمی بر سینمای 
کش��ور حاکم کند، بلکه خ��ود به یکی از بزرگ ترین مش��کالت 
سینمای ایران مبدل شده است زیرا درگیری های برون گروهی 

و درون گروهی همواره بر جو آن حاکم بوده است.
 اکثر آنانی که عضو خانه س��ینما ش��ده اند، به خصوص اقش��ار 
 ضعیف ت��ر، هرگ��ز نفع��ی از آن نبرده ان��د. ه��رج و مرجی که

 بر س��ینمای کش��ور حاکم ش��ده، فضایی به وج��ود آورده که 
برخی از بازیگ��ران، خود را حاک��م بی چون و چرای س��ینمای 
ایران بدانن��د و برای ب��ازی در فیلم ه��ا، حتی پ��روژه هایی که 
 بودج��ه تولی��د آن پایی��ن اس��ت، دس��تمزدهای نجوم��ی 

طلب کنند! مطمئنا اگر قانون و سیس��تمی بر فضای س��ینمای 
 کشور حاکم بود، هرگز بازیگری به خود حق نمی داد تا یکه تازی

 کند.این گ��روه از بازیگران بای��د بدانند که هرگ��ز نباید خود را 
با بازیگران هالیوودی یا دیگر س��ینماهای مطرح دنیا مقایس��ه 
کنند. زیرا نه توانایی های آنان را دارن��د و نه منش قانون پذیری 
 آنان را. آنان دس��تمزدی در چارچوب قان��ون و جو اقتصادی که 
بر سینمای کشورشان حاکم اس��ت طلب می کنند آنچه به آنان 
پیشنهاد ش��ده را قبول یا رد می کنند. در ثانی، مالیات سنگینی 

که بر دس��تمزد آنان بسته 
می ش��ود، اصال با کشور ما 
قابل مقایس��ه نیست. کدام 
بازیگ��ر ایران��ی ۶۰، ۴۰، یا 
۲۰ درص��د از دس��تمزد 
خود را ب��ه عن��وان مالیات 
پرداخته اس��ت؟! بازیگری 
که ب��رای چن��د روز بازی، 
پول کالنی طل��ب می کند، 
بر مبنای ک��دام اصل چنین 
درخواستی کرده است؟ آیا 
ای��ن بازیگ��ر و دیگرانی که 
مانن��د وی فکر م��ی کنند، 
تعهدی کتب��ی و محضری 
می دهند که فیلم مورد نظر 
با بازی آنان ف��روش باالیی 
در گیش��ه داش��ته باش��د؟ 

آی��ا حاضرهس��تند در صورت شکس��ت ض��رر تهی��ه کننده و 
س��ینمادار را جبران کنند؟ اگر بازیگری توانست چنین تعهدی 
 بدهد، ح��ق دارد هر دس��تمزدی که م��ی خواهد طل��ب کند، 
در غیر این صورت باید عاقالنه بیندیش��د و دس��تمزدی معقول 

درخواست کند.
وضعیت گیشه در س��ینمای ما اسفناك اس��ت، به جز تعدادی 
معدود فیلم، بقیه حتی نتوانس��ته اند تمام بودجه خود و یا حتی 
نیمی از آن را به دست آورند. با این اوضاع، آیا طلب دستمزدهای 
نجومی از طرف بازیگران عاقالنه به نظر می رسد؟هیچ بازیگری 
نمی تواند ادعا کند ب��ا حضور او فیلم پرفروش خواهد ش��د زیرا 
بازیگران بزرگ��ی در فیلم هایی ب��ازی کرده اند ک��ه آن فیلم ها 
در گیشه با شکس��ت مواجه ش��ده اند. نمونه های آن در جهان 

کم نیست. 
س��ینمای هالیوود با توجه به سیس��تم حاکم بر آن، ظرفیت آن 
را دارد به بازیگ��ری مطابق قان��ون و با توجه ب��ه ویژگی هایش 
دستمزد بیشتری از بقیه بدهد. آیا سینمای ما چنین ظرفیتی را 
دارد؟ اگر درست بنگریم، سینمای ما ورشکسته است، از چنین 
 سینمایی درخواست دستمزد کالن داشتن اصال عادالنه و عاقالنه 

نیست.
 دستمزد بازیگران در ایران، سوالی است بزرگ وبی پاسخ!

رقم های نجومی با ستاره های رنگی 

بررسی دستمزد بازیگران در ایران

 گروه
  فرهنگ و هنر  
زاینده رود

گ�روه فرهن�گ وهن�ر زاین�ده رود - مدی��ر عام��ل کانون 
حس��نات اس��تان اصفهان با اش��اره به این که ترویج س��نت های 
نیک همچون قرض الحس��نه در گرو اس��تفاده از ابزارهای هنری 
است، گفت: س��نت نیکوی قرض الحس��نه در قرآن کریم تعریف 

خاصی دارد اما برخی به اسم این س��نت اقداماتی انجام دهند که 
به هیچ عنوان مطابق تعریف قرآنی آن نیس��ت و مش��کالتی را در 
راس��تای ترویج این س��نت نیکو ایجاد می کند.حسین موالیی در 
همایش مدیران عامل قرض الحسنه های اس��تان اصفهان اظهار 
داشت: دین مبین اس��الم تعریف کاملی از موضوع قرض الحسنه 

 دارد که اگر به ش��کل صحیح عملی ش��ود وعده هایی که خداوند 
 در این ب��اره در ق��رآن کریم بی��ان ک��رده ، به طور کام��ل عملی 

می شود.
وی افزود: متاس��فانه برخی به اسم قرض الحس��نه اقداماتی انجام 
دهند که به هیچ عنوان مطابق تعریف قرآنی آن نیست و مشکالتی 
را در راستای ترویج این س��نت نیکو به شکل مورد رضایت خداوند 

ایجاد می کند.
مدیرعامل کانون حس��نات با اش��اره ب��ه فعالیت ه��ای این مرکز 
بیان داش��ت: کانون حسنات اس��تان اصفهان کانون حسنات یک 
موسسه فرهنگی و خیریه اس��ت که بدون استفاده از منابع دولتی 
 و تنها به پش��توانه منابع مردمی به متقاضیان تسهیالت ویژه ارایه

 می کند.
وی با بیان این که فعالیت های این مرکز محدود به امور اقتصادی 
نیس��ت، ادامه داد: بخش��ی از فعالیت های این کان��ون، برگزاری 
جش��نواره فیلم کوتاه حس��نات با موضوع نیکوکاری اس��ت چرا 
 که بر این عقیده ایم که برای توس��عه س��نت ه��ای نیکو همچون

 قرض الحس��نه باید از ابزار های هنری اس��تفاده ک��رد که فیلم ، 
 س��ینما و تئاتر یکی از برتری��ن ابزارهای تاثیرگ��ذار عصر کنونی

 است.
موالی��ی ه��دف از برگ��زاری ای��ن جش��نواره را تبلی��غ و تبیین 
نیکوکاری از زب��ان فیلم دانس��ت و تاکید کرد: خوش��بختانه این 
جش��نواره در س��ه دوره قبل، مورد اس��تقبال خوبی قرار گرفت و 

امیدواریم اک��ران فیلم ه��ای دوره چهارم این جش��نواره موجب 
 ایجاد دیدگاهی جدید در س��ینمای ایران در باب نیکوکاری شود.

وی با اش��اره به ای��ن که تنه��ا در ش��هر اصفهان ۴۰۰ موسس��ه 
خیری��ه وج��ود دارد، ابراز داش��ت: همچنی��ن ۳۰۰ ه��زار نفر از 
 مردم اصفهان س��ال گذش��ته از خدمات قرض الحس��نه استفاده
کردن��د.   

مدیرعامل کانون حسنات ادامه داد: استفاده از فیلم کوتاه می تواند 
 در ترغیب م��ردم به نیک��وکاری و ترویج س��نت های��ی همچون 
قرض الحسنه نقش ی داشته باشد تا با نهادینه کردن این فرهنگ 
در جامعه  برای س��رمایه گذاری های مردمی در این نهادها، افراد 
 نیازمند بیش��تری بتوانند از خدمات موسسات قرض الحسنه سود 

ببرند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس��تانداری اصفهان نیز در 
این جلسه  از پیش��تازی اصفهان در زمینه قرض الحسنه در کشور 
 خبر داد و گفت:  هدایت بخش��ی از نقدینگی در جامعه به س��وی 
قرض الحس��نه ها، می تواند تاثیرات مفید فرهنگی و اجتماعی به 

دنبال داشته باشد .
حس��ن سیس��تانی تاکید ک��رد: بی��ان اه��داف قرض الحس��نه 
 در جامع��ه ض��رورت دارد ام��ا نح��وه ای��ن بی��ان بای��د 
به گونه ای باشد که سبب جذب افراد شود و بهترین شکل این بیان 
نیز می تواند زبان هنر باشد.جشنواره فیلم کوتاه حسنات از 11 تا 1۴ 

اسفندماه به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

هنر اریکه ای برای جلوه خوبی ها

ترویج سنت های نیک با دست هنر

دین مبین اسالم تعریف 
 کاملی از موضوع

 قرض الحسنه دارد که 
اگر به شکل صحیح 

عملی شود وعده هایی 
که خداوند  در این باره 

در قرآن کریم بیان کرده  
 به طور کامل عملی 

می شود

خانه سینما، چون از 
روز اول بر شانه های 

دولت سوار شده، 
نه تنها نتوانسته 

سیستمی بر سینمای 
کشور حاکم کند، 

بلکه خود به یکی از 
بزرگ ترین مشکالت 
سینمای ایران مبدل 

شده است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

گودرزی: باید با نارسایی های اخالقی 
در لیگ های ورزشی مقابله کنیم

وزیر ورزش و جوانان در دیدار با روس��ا و مس��وولین س��ازمان لیگ 
فدراس��یون هایی که لیگ برگزار می کنند، جاری ش��دن اخالق در 

فعالیت های ورزشی را مورد تاکید قرار داد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان، در این نشست 
دوس��تانه محمود گودرزی با بیان این که باید راهکاری اتخاذ کنیم 
که با نارسایی های اخالقی در لیگ های ورزشی مقابله شود، اظهار 
داش��ت: با تغییر قوانین و کار زیربنایی آموزش��ی و فرهنگی باید به 

سمت ورزش عاری از بی اخالقی ها برویم.
وی افزود: خوراک مس��موم نباید به مردم تزریق ش��ود و در این راه 
باید تجربیات  ارزنده شما برگزار کنندگان لیگ های ورزشی، مورد 

استفاده قرار گیرد.
وی با بیان این که مفهوم لیگ نباید قلب ماهیت کند، گفت: در دنیا 
لیگ به داد و ستد رایج است. کار ورزشکاران حرفه ای در لیگ تبلور 
پیدا می کند اما کار نونهاالن و نوجوانان هرچند سراس��ری اس��ت 
اما لیگ نیست. ما باید به س��مت تعریف عمومی کمیته بین المللی 
المپیک از باشگاه ها برویم و در زمینه هایی چون پوشش رسانه ای و 
حق پخش تلویزیونی، تبلیغات و جذب اسپانس��ر و ایجاد و استفاده 
مطلوب از برندها از تجربیات گذش��ته و راهکاری علمی بین المللی 

سود ببریم.

برای برد به میدان می رویم
بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: تیم ما همیشه برای پیروزی به 

میدان می رود و در برابر پتروشیمی نیز برای برد به میدان می رویم.
علی باهران با اش��اره به پیروزی تیم اش در دربی بسکتبال اصفهان 
مقابل فوالدماهان اظهار داشت: این بازی از حساسیت بسیار باالیی 
برخوردار بود و همین که نام دربی در میان باشد مسوولیت بازیکنان 

نیز باالتر می رود.
وی تصریح کرد: یک تیم نوپا هستیم، اما ماهان یک تیم با کادر فنی 
و بازیکنان بسیار خوب است که تا دقایق پایانی نیز رقابت تنگاتنگی 
را با تیم ما داشت اما این تیم در حال حاضر با مشکالت مالی مواجه 

شده است.
بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن با بیان این که فوالدماهان تیم قهرمان 
آسیا است  ادامه داد: بزرگ ترین مشکل این تیم مشکالت مالی است 
که امسال گریبانگیر این تیم شده، بخش خصوصی هر زمانی که به 
ورزش ورود کرده در ابتدای کار خوب نتیجه می گیرد اما در ادامه کار 

با مشکالت بسیار مواجه می شود.

برخی با لوکا مشکل داشتند
 بازیکن تیم فوتب��ال ذوب آهن گف��ت: اگر بگویم برخ��ی بازیکنان 

با لوکا بوناچیچ مشکل نداشتند، دروغ گفته ام.
س��ینا عش��وری  در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره 
به مش��کل برخی از بازیکنان ذوب آهن با بوناچیچ اظهار داشت: در 
یک مجموعه تیمی که بازیکنان بس��یاری حض��ور دارند به هر حال 
نمی ش��ود که همه با سرمربی تیم خوب باشند، هس��تند بازیکنانی 
که به دلیل نیمکت نشینی ناراحت می ش��وند و اگر بگوییم مشکلی 

نبود، دروغ گفته ایم.
وی تصریح کرد: من از لوکا بوناچیچ تشکر می کنم چراکه در بسیاری 
از بازی ها از من اس��تفاده کرد و امیدوارم به هر تیمی می رود موفق 

باشد.
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در ادام��ه به داوری دیدار تیم اش برابر 
مس کرمان اشاره کرد و افزود: مسووالن باید در انتخاب داوران دقت 
کنند، اما باید بگویم سه امتیازی که در دستمان بود از چنگمان پرید 

و در این مورد نمی دانم چه بگویم.   
وی ادام��ه داد: تق��وی با آمدن��ش بیش��تر روی روحی��ه بازیکنان 
 کار ک��رد چراک��ه تی��م در پایین ج��دول اس��ت و نیاز ب��ه روحیه

 دارد.
عش��وری گفت: درصورتی که با تقوی هم نتوانیم نتیجه بگیریم باید 

بگویم واقعا بازیکنان مقصر هستند.

با زورگویی نمی شود ورزش را 
اداره کرد

جمشید زارع / دبیر سابق فدراسیون کشتی 

پنجشنبه گذشته مجمع انتخاباتی برگزار شد و من با حکم سجادی دبیر 
این مجمع بودم و انجام وظیفه می کردم اما باید بگویم که رفتار ناپسندی 
که با طالقانی شد مغایر با اخالق ورزشی و تفکر وزیر ورزش است.سجادی 
بی تدبیری کرد و نباید چنین رفتاری با طالقانی انجام می داد. همه به یاد 
داریم که آقای وزیر در جلسه ای که دو هفته پیش با آقای طالقانی داشت، 
تاکید کرد که وجود طالقانی در 
ورزش ایران غنیمت اس��ت اما 
حاال من نمی دانم چه شده که 
از حضورش در ای��ن انتخابات 
واهمه پیدا می کنند. به نظر من 
رفتار سجادی و حمایت او از یک 
کاندیدا درست نبود و مطمئنا به 

ضرر ورزش تمام می شود. 

 روزهای ناخوب 
مربیان اصفهانی 

مربیان اصفهانی حاضر در لی��گ برتر فوتبال روزهای بدی 
را سپری می کنند و بعید نیس��ت در صورت ادامه این روند 
لیگ برتر سیزدهم از حضور سرمربیان دیدار نصف جهان 
تهی شود.در رقابت های لیگ برتر س��یزدهم هیچ کدام از 
دو تیم اصفهانی ب��ه مربیان بومی اعتماد نکردند تا س��هم 
مربیان اس��تان بر روی نیمکت دو تیم ب��ه حداقل آن هم 
تنها دس��تیاران س��رمربیان محدود ش��ود.در حال حاضر 
منصور ابراهیم زاده و محمود یاوری تنها دو مربی اصفهانی 
هستند که بر روی نیمکت تیم های لیگ برتری نشسته اند 
اما با نتایجی که تیم های این دو مربی به دس��ت آورده اند، 
بعید نیست که فرصت دیدن پایان لیگ را به دست نیاورند.

محمود یاوری که مس��ن ترین مربی حاض��ر در لیگ برتر 
فوتبال کشورمان است، در این فصل در هفته  های ابتدایی 
روی نیمکت تیم مس کرمان می نشس��ت اما پس از نتایج 
ضعیفی که با این تیم گرفت، راهی شیراز شده و جانشین 
غالم پیروانی روی نیمکت فجر سپاسی نشست.با این حال 
جناب سرهنگ نتوانس��ته نتایج فصل گذشته اش را با تیم 
 فجر سپاس��ی تکرار کند و بعید نیس��ت در ص��ورت ادامه

 این روند و در پی افزایش انتقادات صورت گرفته، جایش را 
به مربی دیگری بدهد.

منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم راه آهن نیز در حال حاضر 
روزهای دش��واری را تجربه می کند و به هیچ عنوان نشانی 
از س��رمربی موفق فصل گذش��ته تیم نفت ته��ران ندارد.

ابراهیم زاده که دو فصلی اس��ت خارج از اصفهان مربیگری 
می کند، ماموریت س��ختی را برای حفظ این تیم در لیگ 
برتر دارد ام��ا ناگفته پیداس��ت در صورتی که نخس��تین 
س��قوط این مربی اصفهانی با تیم راه آهن رقم بخورد، در 
آینده مربیگ��ری وی تاثیر زیادی خواهد داش��ت.یاوری و 
ابراهیم زاده ،نماینده مربیان اصفهانی در لیگ برتر هستند 
و در صورتی که نتوانند در این فصل نمره قبولی بگیرند، کار 
برای سایر مربیان اصفهانی سخت می شود زیرا به سختی 
می توانند اعتماد مدیران لیگ برتری را بر س��پردن اختیار 
تیم ها به دست بیاورند.فوتبال اصفهان با سابقه درخشان و 
تعداد زیاد مربیانش که دوره های A کنفدراسیون فوتبال 
آسیا را پشت سر گذاشته اند، استحقاق دارد مربیان بیشتری 
در لیگ برتر داشته باشد اما زمانی که مدیران باشگاه های 
اصفهانی ب��ه دانش و توانای��ی مربیان این اس��تان اعتماد 
ندارند، طبیعی است که این مربیان فرصتی برای بروزدادن 

توانمندی هایشان به دست نیاورند. 

یادداشت

6
جای خالی ایرانی ها در نظر سنجی بهترین وزنه بردار سال 2013

درسال های 2011 و 2012 عنوان بهترین وزنه بردار سال به بهداد سلیمی رسید اما امسال با توجه به 
این که هیچ یک از وزنه برداران ایران در رقابت های جهانی موفق به کسب مدال طالی مجموع نشدند، 

نامی از آن ها در میان نامزدهای کسب عنوان بهترین وزنه بردار سال 2013 دیده نمی شود.

     آرژانتین
حمیدرضا  
رس��انه های آرژانتینی از هم گروهی با صدر

بوسنی و نیجریه و ایران راضی هستند. 
آن ها ماه پیش بوسنی را با دو گل در ایاالت متحده مغلوب کردند 
و نیجریه را در جام های جهانی 1004 و 2002 و 2010 شکست 
داده اند. آن ها می گویند چیزی از تیم ای��ران نمی دانند و خود 
را در مرحله بعد می بینند. برابر سویس یا اکوادور و بعد احتماال 
بلژیک یا روسیه. در حقیقت آرژانتینی ها مسیرشان تا نیمه نهایی 
را هموار قلمداد کرده اند. بازی های شان حول محل اسکان شان 
یعنی بلو هوریزنته برگزار می شود و پاپ برای تیم آرژانتین دعا 
کرد. آن ها به قهرمانی می اندیش��ند، ولی تاکنون هیچ تیمی در 
تاریخ جام جهانی از گروه F قهرمان نشده و تاریخ جام ها جهانی با 
»نفرین گروه F « آمیخته شده است مثل برزیل 2006 یا انگلیس 

2002 یا آلمان 1998. 
     بوسنی و هرزگوین

 فقیرترین کش��ور اروپ��ا این جا اس��ت. ب��ا جمعیت��ی کمتر از
 چهار میلیون. کشوری بدون زیر س��اخت های ابتدایی و با لیگ 
باشگاهی آشفته. با این وصف س��افت سوسیچ - بازیکن محبوب 
پاری سن ژرمن - آن ها را راهی جام جهانی کرده است. با اسمیر 
بگوودیچ س��نگربان اس��توک. امیر اس��پاهیچ مدافع و کاپیتان 
بایرلورکوزن. میرالم پیانیچ مرد میانی رم و س��رانجام ادین ژکو 

مهاجم منچستر سیتی. فلسفه سوسیچ همیشه این بوده »به هر 
قیمتی بیش از حریفت گل بزن«. آن ها در مس��ابقات گروهی» 

سی«گل زدند و تیمی شده اند بسیار تماشایی.
     نیجریه

مردان اس��تفن کش��ی در همه خطوط قوی هس��تند. کاپیتان 
وینس��نت انیاما که در لیل، فصل معرکه ای را س��پری می کند 
درون دروازه ایستاده. همان س��نگربانی که تاکنون هجده ضربه 
پنالتی را مهار کرده اس��ت. جان اوبی میکل در میانه میدان هم 
بازی ساز است و هم گلزن. امانوئل امنیکه که در فنرباغچه بازی 
 می کند و شوال آمئوبی در نیوکاس��ل به صف حریفان می تازند. 
نیجریه ای ه��ا در جام های جهانی معموال بزرگان را به دردس��ر 
انداخته اند. در 1994 برابر ضربه»روبرتو باجو «حذف شدند و در 

1998 اسپانیا را به رهبری فرناندو هیرو شکست دادند.
     برزیل

ب��رای برزیل هر چی��زی جز قهرمان��ی یعنی شکس��ت. آن ها با 
کرواسی و مکزیک و کامرون همسفر ش��ده اند و بازی های شان 
هم از ریو آغاز می ش��ود. ولی همه چیز آن قدر آسان هم نیست. 
کامرون برخ��الف اکثر تیم ها در منگن��ه آب و هوای گرم برزیل 
قرار نخواهد گرفت. کامرونی که همیش��ه ادعا ک��رده می تواند 
سر بزرگان را ببرد. چنان که س��ر آرژانتین را در افتتاحیه 1990 
 برید. در سوی دیگر مکزیک ایستاده که هم در فینال 1999 جام

 کنفدراسیون ها برزیل را شکس��ت داده و هم در فینال المپیک 
2012. جایی که نیمار و همراهانش زانو زدند. مکزیکی ها همیشه 
با آرامش برابر برزیل بازی کرده اند و این بار چیچاریتو برابر نیمار 
قرار خواهد گرفت. در کنار همه این ها برزیل در مرحله بعد یا با 

اسپانیا روبه رو می شود یا هلند.
     اسپانیا

ماتادورها جام جهان��ی 2014 را برابر تیمی آغ��از می کنند که 
برابر همان تیم جام جهانی 2010 به پای��ان بردند، یعنی هلند. 

صحنه رویارویی آرین روبن و 
 ایکر کاسیاس از یادها نرفته. 
خش��ونت  ط��ور   همی��ن 
نارنجی پوش ه��ا. این نبرد 
دل  ویس��نته  رویاروی��ی 
بوس��که و لوییس ونگال که 
 هر دو لیگ قهرمانان را فتح 
ن��د ه��م هس��ت.   ک��رده ا
اسپانیایی ها نمی خواستند 
با ش��یلی روب��ه رو ش��وند. 
شیلی با الکسی س��انچز که 
در نوکمپ آب دیده شده می 
 دان��د چگونه ب��ا ژرارد پیکه 
 روب��ه رو ش��ود. اس��پانیا

 می خواهد پ��س از» برزیل 
دوران پله« اولین کش��وری 
باش��د که دو ب��ار پیایی جام 

جهانی را فتح کند، ولی نکته این است اگر در گروهش اول نشود 
در مرحله بعد باید با میزبان نامزد قهرمانی بازی کند. با برزیل.

     آلمان
این قرع��ه ای بود که ن��ه یواخیم لو می خواس��ت و ن��ه یورگن 
کلینزمن. آن ها ک��ه در جام جهانی 2006 کنار ه��م آلمان را تا 
نیمه نهایی هدایت کردند برابر هم قرار خواهند گرفت. نشریات 
آلمانی این رویارویی را پر آب و تاب تر از نبرد آلمان و پرتغال که 
کریستیانو رونالدو را در اختیار دارد قلمداد کرده اند. نبرد آلمان و 
غنا هم نبرد برادران بواتنگ هم خواهد بود. یادآور نبرد 2010 که 

ژرمن ها با تک گل مسعود اوزیل برنده شدند.
     پرتغال

این آخرین آوردگاه کریستیانو رونالدو در دوران اوجش با پیراهن 
 ملی به ش��مار می رود. او که هم در 2006 در ص��ف ناکام های

 جای گرفت و هم 2010. این همان جایی اس��ت که او می تواند 
جایگاه وی��ژه اش در معبد بزرگان عرصه مل��ی را تثبیت کند. او 
این جا با پیراهن پرتغال برابر مسعود اوزیل با پیراهن آلمان قرار 

خواهد گرفت.
     ایران

تیم ملی ایران هم با راه یابی خود شادی آور مردم مان بوده امید 
است که آبرودار هم باشد.

ارزیابی حریفان تیم ملی ایران در جام جهانی 2014

برخی مدعیان فتح جام کدامند؟
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 کری خوانی
 دانیل داوری

 رقابت های
 پینگ پنگ نوجوانان 

یک رس��انه آلمانی نوش��ت: با حضور 2 س��تاره ملی پوش ایرانی و بوسنیایی 
اینتراخت برانشوایگ پس از چهار دهه تاریخ یک  بار دیگر تکرار می شود.

این س�ایت از قول داوری نوش�ت: حال دیگر قرعه کشی مشخص است. 
وقتی قرعه کشی انجام می شد تازه از جلسه تمرینی تیم آمده بودیم. مراسم را 
که زنده از تلویزیون تماشا کردیم و دیدیم ایران و بوسنی هرزگوین هم گروه 

هستند، با هم شوخی کردیم.
     بیکاکچیچ: دلم می خواست با ایران هم گروه شویم

بیکاکچیچ نیز گفت: نکته طنز قرعه کشی جام جهانی این بود که من و دانیل 
که با هم در اینتراخت هستیم، رقیب هم شدیم. به او به شوخی گفتم که از قبل 
دلم می خواست با ایران هم گروه ش��وم که همین گونه نیز شد. البته با وجود 
آرژانتین در گروه ما، به نظر می رسد ما، ایران و نیجریه برسر کسب مقام دوم 

گروه رقابت خواهیم داشت.

 رقابت های دس��ته یک تنیس روی میز نوجوانان اس��تان اصفهان با قهرمانی 
محمد حسین حس��ینی از شهرس��تان ش��هرضا پایان یافت.مرحله آزاد این 
 رقابت ها ک��ه با حض��ور 59 بازیکن از شهرس��تان ه��ای اصفهان،کاش��ان،
 نج��ف آباد،گلپایگان،خمین��ی ش��هر،درچه،آران و بی��دگل، ش��هرضا،

شاهین ش��هر و فوالدش��هر از روز پنج ش��نبه 28 آذر ماه آغاز گردید که پس 
از انجام رقابت های این مرحله محمد حس��ین حسینی )ش��هرضا(،علیرضا 
مهدوی)اصفهان(،محمدحس��ین علیپور )ش��اهین ش��هر( و پارسا خدامیان 
)شهرضا( به دسته یک نوجوانان استان راه یافتند.بنابر نظر کمیته فنی مرتضی 
ایمانی از آران و بیدگل هم به عنوان بازیکن سیزدهم انتصاب گردید که مسابقات 
 دس��ته یک با حضور 13 بازیکن انجام گرفت و پس از انج��ام 78 بازی جذاب 
محمد حسین حسینی از ش��هرضا و محمد صباغیان از کاشان هر کدام با 23 
امتیاز و علی عباسیان از کاشان با 22 امتیاز به ترتیب به مقام اول تا سوم رسیدند.

سفر دستیاران کی روش به تبریز
مارکار آقاجانی��ان و امید نمازی، دس��تیاران ایرانی کی روش 
 در تیم ملی فوتب��ال، راهی تبریز ش��دند تا به مرور به س��ایر 
شهرستان هایی که تیم لیگ برتری دارند سفر کنند و از تمرین 
تیم ها بازدید و با سرمربی آن ها برای تیم ملی گفت و گو کنند.

مسی: شمارش معکوس برای بازگشتم آغاز شد
لیونل مس��ی که چندی پیش به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ 
خانه نشین شده بود اعالم کرد: آماده است تا در ابتدای سال 2014 بار دیگر 
به میادین بازگردد.مسی 26 ساله یک هفته دیگر به بارسلونا برمی گردد تا 

تمرینات خود را در کنار کاتاالن ها از سر بگیرد.

اخراج رونالدینیو توسط فغانی 
رونالدینیو، مهاجم مینیرو که در دقیقه 45 دومین گل تیم اش را 
به ثمر رساند در دقیقه 87 بازی با خطایی که روی بازیکن حریف 
انجام داد با کارت قرمز مستقیم علیرضا فغانی، داور ایرانی مسابقه 

از زمین اخراج شد.

تحول درهیات ورزش  رزمی اصفهان

رییس تکواندوکار رفت؛ سرپرست ووشوکار آمد
با به پایان رسیدن دوران ریاست ابن یمین، پیش بینی می شد که 
انتخابات هیات ورزش های رزمی اس��تان اصفهان به انجام برسد و 
رییس جدید این هیات با آرای اعضای مجمع انتخاب شود اما این 
اتفاق رخ نداد و در روزهای اخیر حکم سرپرس��تی این هیات برای 
حمیدرضا پارسی منش، که سابقه چندین ساله دبیری هیات ووشو 

استان اصفهان را دارد، صادر شد.
     ابن یمین: در هیات خون دل های زیادی خوردم

به نظر می رسید نحوه خداحافظی ابن یمین دلخوری وی را به دنبال 
داشته باشد اما رییس سابق هیات ورزش های رزمی استان اصفهان 
 در این باره گفت: در مدتی که ریاس��ت هیات ورزش های رزمی را 
بر عهده داش��تم، خون دل زیادی خوردم اما به هیچ عنوان تمایلی 

ندارم تنشی برای این هیات به وجود بیاورم.
 وی درباره پایان دوران مس��وولیتش در این هی��ات افزود: پس از

 این که دوران ریاستم در هیات ورزش های رزمی استان اصفهان به 
پایان رسید، از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان درخواست 
کردم، در اسرع وقت مجمع انتخاباتی این هیات را برگزار کنند اما 
نظر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان این بود که سرپرست 
جدیدی را برای هیات معرفی ک��رده و وی انتخابات را برگزار کند.

به گفته رییس س��ابق هیات ورزش  های رزمی استان اصفهان وی 
مشکلی با تغییرات صورت گرفته در هیات ندارد زیرا پس از پایان 
دوران ریاس��تش در این هیات، تمایلی برای ادامه فعالیت نداشت 
آن هم به این دلیل که طی پنج س��ال گذش��ته با مشکالت زیادی 
دست و پنجه نرم کرده بود اما ، توانس��تیم جایگاه دوم کشوری را 

به دست بیاوریم .
     نیاز ورزش رزمی به همدلی

رییس س��ابق هیات ورزش های رزمی اس��تان اصفهان که تمایل 
نداشت با این سبک و سیاق از هیات ورزش های رزمی اصفهان جدا 
شود، بابت برخی رفتارهای صورت گرفته گالیه مند است اما تمایلی 
به بازگفت دالیل گالیه اش ندارد و تاکید دارد به هیچ عنوان تمایلی 

برای ایجاد تنش در هیات ورزش های رزمی استان ندارد.
هیات ورزش ه��ای رزمی اصفهان ب��ا توجه به گس��تردگی از نظر 
رشته های زیر مجموعه و تعداد زیاد ورزشکار و مربی همواره با برخی 
دو دستگی های درونی بین جامعه خود مواجه بوده و انتظار می رود 
سرپرست جدید این هیات با دوری گزیدن از تنش های احتمالی، 
برنامه ای را در دستور کار قرار دهد که وفاق و همدلی در این هیات 

زمینه پیشرفتش را فراهم بیاورد.

 ورزش باستانی و پهلوانی

 پاپ برای تیم 
 آرژانتین دعا کرد
 آن ها به قهرمانی

 می اندیشند، ولی 
تاکنون هیچ تیمی در 

تاریخ جام جهانی از 
گروه F قهرمان نشده 
و تاریخ جام ها جهانی 

 » F با »نفرین گروه
آمیخته شده است
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مزایده مال غیر منقول

 9100036 هاي  بايگاني  شماره  به  اجرائی  پرونده   اساس  879بر 
موضوع  طرح  اجراي  محل   9100039 و   9100038 و   9100037 و 
قراردادتخصيص زمين به شماره 0101138 وج مورخ 12 / 02 / 1370 
سپهرآبادواگذاري  صنعتي  درشهرك  واقع  8000مترمربع  بمساحت 
ازطرف شركت شهركهاي صنعتي اصفهان به عباسعلي بازرگان وماشين 
آالت تاسيسات وتجهيزات وساختمانهاوآنچه درزمين محل اجراي طرح 
موجودميباشدبه موجب اسناد رهنی شماره 10351  مورخ 1386/08/13 
و 12598 مورخ 1387/04/16 و13863 مورخ 1387/09/05 و15203مورخ 
1388/02/17  دفتراسنادرسمي  135 اصفهان در رهن  بانک صادرات  
پرداخت  عدم  علت  به  كه  گرفته  قرار  اصفهان  سيمين  راه  سه  شعبه 
بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به 
درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه محل اجراي طرح  مورد ارزيابی قرار 
رسمی  كارشناس  ارزيابی  برگ  ماموراجراو  وبرابرصورتجلسه  گرفته 
دادگستری بدين شرح توصيف وارزيابی گرديد مورد بازديد به صورت 
يک واحد كارخانه سنگبري به مساحت عرصه 8000 مترمربع واعيانی 
شامل ساختمانهاي زيراست. 1. سالن سنگبري به مساحت 960 مترمربع 
) 48*20 متر( به صورت سوله فلزي باديوارهاي آجرلفتون وسقف پليت 
به  آن  وجلوي  وپنجره  درب  مسيرآبروبدون  وكانالهاي  سيمان  وكف 
ابعاد48*4 مترايوان كه محل دپوي سنگ مي باشد. 2. ساختمان اداري 
5 / 131 مترمربع 6 / 14*9 مترباديوارهاي باربرآجري وسقف تيرآهن 
وآجرودرب وپنجره فلزي ونماي سنگ وسطوح داخلي 5 / 1 مترسنگ 
وبقيه گچ وكف سنگ وسرويس بهداشتي سنگ مي باشد. 3. اتاق كارگري 
تيرآهن وآجرودرب  باسقف  متر(   4  /  5*12 ( مترمربع  به مساحت 54 
 1  /  2 داخلي  وسطوح  ونماآجرزبره  آجري  وديوارهاي  فلزي  وپنجره 
مترسنگ وبقيه گچ وكف موزائيک وسيمان است. 4. سرويس بهداشتي 
5. محوطه  است.  پليت وكف سيمان  بدنه سنگ وسقف  مترمربع   1  /  8
مترآجرميباشدكه  ارتفاع حدود2  به  اطراف محوطه  ديوارهاي   – سازي 
فلزي  ونرده  ديوارك  آن  غربي  ودرضلع  شده  تخريب  ازآن  قسمتهائي 
اجراشده است . كف محوطه شن ميباشدومحوطه سازي نشده است كاًل 
/ 3ريال(    800 /  000 /000( ريال  ميلياردوهشتصدميليون  مبلغ سه  به 
ارزيابی گرديده است. تاسيسات وتجهيزات وماشين آالت : الف باتوجه 
وگرانيت  ومرمريت  تراوانت  سنگهاي  مترمربع   250 توليدروزانه  به 
وبازرگان وسوددهي خوب سنگبري مذكورجوازبهره برداري سنگبري 
 1387  /  06  /  05 مورخ   104  /  23574  /  1329304 شماره  مذكوربه 
ريال  ميليون  دويست  ارزش  داراي  مترمربع   50000 ساالنه   باظرفيت 
) 000 / 000 / 200ريال ( ميباشد . ب ( تجهيزات اصلي خط توليدشامل 
به  مربوطه  متعلقات  باكليه  30تني  اي  دروازه  جرثقيل  يکدستگاه   .1
قله  يکدستگاه   .2  ) / 200ريال   000 /  000 ( ريال  ميليون  مبلغ دويست 
ريال  ميليون  وپنجاه  دويست  مبلغ  به  مربوطه  متعلقات  تيرباكليه   برتک 
متعلقات  برباكليه  طولي  يکدستگاه   .3  ) 250ريال   /  000  /  000  (
 ) 150ريال   /  000  /  000  ( ريال  ميليون  يکصدوپنجاه  مبلغ  به  مربوطه 
ريال يکصدميليون  مبلغ  به  مربوطه  متعلقات  برباكليه  كله  يکدستگاه   .4 

متعلقات  باكليه  كله   14 يکدستگاه ساب   .5  ) 100ريال   /  000  /  000  (  
 .6  ) 200ريال   /  000  /  000  ( ريال  ميليون  دويست  مبلغ  به  مربوطه 
ميليون  يکصدوپنجاه  مبلغ  به  مربوطه  متعلقات  باكليه  رزين  يکدستگاه 
متعلقات  برباكليه   40 يکدستگاه   .7  ) 150ريال   /  000  /  000  ( ريال 
 ) / 120ريال   000 /  000 ( ريال  ميليون  مبلغ يکصدوبيست  به  مربوطه 
ريال ميليون  قيمت  پنجاه  به  مربوطه  متعلقات  فرزباكليه  يکدستگاه   .8 

 ) 000 / 000 / 50ريال ( 9. يکدستگاه وسط برباكليه متعلقات مربوطه 
به مبلغ پنجاه ميليون ريال ) 000 / 000 / 50ريال ( ج( تجهيزات جانبي 
الکتروميثم  موتورجوش ساخت شركت  يکدستگاه   .1 شامل  توليد:  خط 
به مبلغ پنج ميليون ريال ) 000 / 000 / 5ريال ( 2. دوعدد ديسک 6 / 1 
متري به مبلغ سي ميليون ريال ) 000 / 000 / 30ريال ( ودوعددديسک 
 ) 36ريال   /  000  /  000  ( ريال  ميليون  وشش  سي  مبلغ  به  متري   2
ريال  ميليون  پنجاه  مبلغ  به  توليد  به  مربوطه  وابزارآالت  اموال   .3 
( 4. دودستگاه واگن سنگ كش وكليه متعلقات  / 50ريال   000 /  000 (
مربوطه به مبلغ چهل ميليون ريال ) 000 / 000 / 40ريال ( 5. دستگاه 
دوربين اتوماتيک دي وي آربا9كانال و9دوربين وكليه متعلقات مربوطه 
به مبلغ هفتاد ميليون ريال ) 000 / 000 / 70ريال ( د- تاسيسات حرارتي 
وبردتي وسوخت شامل 1. تاسيسات گازباظرفيت 25 مترمکعب برساعت 
كولرها  هواكش ها –  آبگرمکن –  بخاريها –  لوله كشيهاي مربوطه –   –
جمعًا به مبلغ هشتادميليون ريال ) 000 / 000 / 80ريال ( س: تاسيسات 
برق وارتباطات شامل 1. تاسيسات برق سه فازباپست هوائي به قدرت 
160 كيلووات – تابلوي اصلي وتابلوهاي فرعي كابل كشيها - روشنائيها 
ميليون  وپنج  هشتاد  مبلغ  به  ثابت  تلفن  كامپيوتر-   – كنندها  مصرف   –
 : تاسيسات آب رساني وهواشامل   : ( ك  / 85ريال   000 /  000 ( ريال 
1. چاه عميق 120 متري به ظرفيت 2 اينچ آب والکتروپمپ شناورولوله 
ريال ميليون  يکصدوپنجاه  مبلغ  به  مربوطه  متعلقات  وكليه   كشيها 

همراه  آب  حوض   4 كش  گل  دستگاه   .2  ) 150ريال   /  000  /  000  (  
ريال ميليون  هشتاد  مبلغ  به  مربوطه  متعلقات  وكليه  واتصاالت   پمپ 

عددمخزن  ليترويک   2000 آب  مخزن   2  ) 80ريال   /  000  /  000  (  
 .3 ) / 20ريال   000 /  000 ( به مبلغ بيست ميليون ريال  ليتري   10000
ريال ميليون  سي  مبلغ  به  كدخدائي  شركت  بادساخت  پمپ   يکدستگاه 

وگازشامل  وبرق  آب  اشتراكات   : ه   ) 30ريال   /  000  /  000  (  
شماره  وگازبه   30406 پرونده  شماره  به  برق  اشتراكات   .1  :
انجام  هاي  هزينه  به  باتوجه   020216003770967 شناسائي 
ريال ميلون  پنجاه  مبلغ  سپهرآبادبه  صنعتي  شهرك  ازطرف   شده 
  ) 000 / 000 / 50ريال ( كاًل به مبلغ دوميلياردونهصدوشصت ويک ميلون ريال
 ) 000 / 000 / 961 / 2ريال ( ارزيابي گرديده است ومورد مزايده در جلسه 
مزايده كه از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ1392/11/14 در 
شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش 
با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد  ميرسد .چنانچه روز مزايده 
روز بعد از آن جلسه مزايده تشکيل ميگردد.مزايده از مبلغ كارشناسی 

شش ميلياردوهفتصدوشصت ويک ميليون ريال)000 / 000 / 761 / 6( 
ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادی و به هر كس كه خريدار باشد 
فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشکيل جلسه از مورد مزايده به 
اصفهان شهرك صنعتی سپهرآبادآخرخيابان   – جاده شهرضا  آدرس: 
بازديد  بازرگان  8637133745 صنايع سنگ  پستی  كد   77 پالك  اصلي 
به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم ازانتقال 
وبدهی   شهرداری  وعوارض  دارائی  وماليات  سنددردفاتراسنادرسمي 
هزينه  وگازوساير  برق  و  ،آب  وآبونمان  انشعاب  حق  به  مربوطه  های 
های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يکنوبت در روزنامه 
مهدی  محمد  ميشود.  ومنتشر  1392/10/03چاپ  تاريخ  در  رود  زاينده 

يوسفيان - مسئول واحداجرای اسناد رسمي  شهرضا

ابالغ اجرائیه 
900 كالسه 9200102بدينوسيله به آقای سيدمرتضي ميرشفيعي فرزند 
حسام الدين به شماره شناسنامه 159 صادره ازحوزه دو شهرضاوشماره 
تقاضانامه  و  متن سند  ادرس  طبق  كه  متولد 1342  ملي 1199762814 
ساكن:  شهرضا خيابان حکيم صهبا كوچه شهيدهاشميان فرعي 39 پالك 
103  كه برابر گزارش ماموراداره پست شهرضا در آدرس فوق مورد 
ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره 21473  نگرديده  واقع  شناسائی 
 145 شماره  رسمی  اسناد  دردفترخانه   تنظيمی  مورخ1386/04/17 
شهرضا شركت سعادت گسترشهرضامبلغ چهارصدوشصت ميليون ريال 

)460,000,000 ريال(ازتسهيالت بانک كشاورزی شعبه شهرضا استفاده 
نموده كه درقبال تسهيالت مذكور تمامت مازاد دوم ششدانگ يک قطعه 
به شماره هفتصدوسي  زمين مزروعي محصوربامتعلقات موجوددرآن 
ودوفرعي ازيکصدوهفتادوشش اصلي واقع دراسالم آبادبخش يک ثبتی 
شهرضا ملکی شمادررهن و وثيقه بانک مذكور قرار گرفته و به علت عدم 
پرداخت بدهی اجرائيه به مبلغ هفتصدوسي ودوميليون وسيصدونودوسه 
طلب،  اصل  بابت  )732,393,985ريال(  ريال  هزارونهصدوهشتادوپنج 
ديركردوسود تا تاريخ1392/06/20  كه از اين تاريخ به بعدروزانه مبلغ 
آن  ريال(  به   252,054( وچهارريال  ودوهزاروپنجاه  وپنجاه  دويست 
درواحداجرای  بايگاني9200102  شماره  به  ،صادرو  گردد  می  اضافه 
اسناد رسمي شهرضا تشکيل و درجريان رسيدگی است كه برابر قانون 
اقدام  مربوطه  اجرائی  نامه  وآئين  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح 
رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  18آئين  ماده  استناد  به  شد،لذا  خواهد 
مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما يک نوبت درروزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار 
آگهی عمليات اجرائی جريان خواهد يافت .  مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی شهرضا -  محمد مهدی يوسفيان

 ابالغ اجرائیه 
فرزندمحمود  اي  نره  بابک  آقای  به  9200090بدينوسيله   : 906كالسه 
به شماره شناسنامه 506 صادره ازشهرضامتولد1349 به شماره ملي 
شهرضا  ساكن:  تقاضانامه  و  سند  متن  ادرس  طبق  كه   1199129143
برابر  8179938738  كه  كدپستي  شخصي  منزل  هوك  روستاي 
گزارش پاسگاه انتظامي كهرويه نامبرده در آدرس فوق مورد شناسائی 
 41435 شماره  رهنی  سند  طبق  شود  می  ابالغ  است  نگرديده  واقع 
مورخ1389/12/12 تنظيمی دردفترخانه  اسناد رسمی شماره 145 شهرضا 
آقاي طهمورث نره ء وشما مبلغ سيصدوهفتادوهشت ميليون ريال )000 
استفاده  شهرضا  شعبه  كشاورزی  بانک  ريال(ازتسهيالت   378  /  000/
نموده كه درقبال تسهيالت مذكور تمامي مازادششدانگ يک واحدآپارتمان 
واقع دربلوك 4 رديف 2 طبقه 3 داراي پالك دوهزارودويست وشصت 
ازنودونه  چهارفرعي  ازدوهزارونهصدوبيست  شده  مجزي  فرعي  ويک 
مشاعي  ازعرصه  باقدرالحصه  اصفهان  ثبت   16 دربخش  واقع  اصلي 
وچهارفرعي  دوهزاروسيصدوچهل  پالك  عبورازراهرومشاعي  وباحق 
ومحوطه وراه پله مشاعي پالك دوهزارودويست وشصت وهفت فرعي 
دوهزارودويست  پالك  العبورازآسانسورمشاعي  وحق  استفاده  وباحق 
انباري واقع درطبقه همکف داراي پالك  وشصت ونه فرعي وششدانگ 
دوهزارودويست هفتادوسه فرعي مجزي شده ازدوهزارونهصدوبيست 
وچهارفرعي ازنودونه اصلي واقع دربخش 16 ثبت اصفهان باقدرالحصه 
ازعرصه مشاع وباحق العبورازراهرومشاعي پالك دوهزاروسيصدوچهل 
فرعي  ونه  وشصت  دوهزارودويست  مشاعي  وپاركينگ  وچهارفرعي 
باحق استفاده ازآن براي آپارتمان پالك دوهزارودويست وشصت ويک 
فرعي ملکي شهاللرزاده دررهن و وثيقه بانک مذكور قرار گرفته و به علت 
عدم پرداخت بدهی اجرائيه به مبلغ پانصدوهيجده ميليون وسيصدوچهل 
ويک هزاروهشتصدوسي وسه ريال )833 / 341 / 518 ريال( بابت اصل 
طلب، ديركردوسود تا تاريخ1392/04/05  كه از اين تاريخ به بعدروزانه 
گردد  می  اضافه  آن  به  210ريال(   /  000( هزارريال  وده  دويست  مبلغ 
رسمي  اسناد  درواحداجرای   9200090 بايگاني  وتحت شماره  ،صادرو 
ماده  اصالح  قانون  وبرابر  است  رسيدگی  درجريان  و  تشکيل  شهرضا 
34 اصالحی قانون ثبت وآئين نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا 
 1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  18آئين  ماده  استناد  به 
مراتب جهت ابالغ به شما يک نوبت درروزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عمليات 
اجرائی جريان خواهد يافت .مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 

-  محمد مهدی يوسفيان

مفاد آراء 
863 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی   وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات  صادره  آراء  برابر 
و  آران  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
بيدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضيان و امالك مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 2 
ماه  اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضايی تقديم نمايند. 
1- رای شماره 1337 هيات آقای سيد عباس شمسی فرزند سيد رضا بشماره 
شناسنامه 370 صادره از كاشان به شماره ملی 6199950372 و خانم رقيه 
كاشان  از  بشماره شناسنامه 1869 صادر  اهلل  فرزند حمز  گلی  بيد  مالکيان 
به شماره ملی 6199965361 ) بالمناصفه ( در شش دانگ يک باب خانه به 
مساحت 133/02 متر مربع پالك 2032 فرعی از 711و712 فرعی مفروز از و 
مجزی شده از 3 اصلی واقع در معين آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
2- رای شماره 1339 هيات آقای رمضانعلی كويری مفرد آرانی  فرزند علی 
بشماره شناسنامه 503 صادره از آران و بيد گل به شماره ملی 6199580516 
و خانم زهريا انتهائی آرانی فرزند حسين بشماره شناسنامه 294 صادر از 
آران و بيدگل به شماره ملی 6199524640 ) بالمناصفه ( در شش دانگ يک 
باب خانه به مساحت 264/10 متر مربع پالك 910 فرعی از 343فرعی مفروز 
و مجزی شده از 2645 اصلی واقع در دروشادبخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بيدگل 
سيف  فرزند  آرانی   دالوريان  عليرضا  آقای  هيات   1341 شماره  رای   -3
ملی  شماره  به  گل  بيد  و  آران  از  صادره   9537 شناسنامه  بشماره  اله 
6199135326 و خانم شهين سالمی آرانی فرزند حسين بشماره شناسنامه 
9988 صادر از آران و بيدگل به شماره ملی 6199139844 ) بالمناصفه ( در 
شش دانگ يک باب خانه به مساحت 191/50 متر مربع پالك 911 فرعی از 

واقع در دروشادبخش 3  از 2645 اصلی  340 فرعی مفروز و مجزی شده 
حوزه ثبتی آران و بيدگل 

4- رای شماره 1348 هيات آقای رضا زمينی آرانی  فرزند آقاجان بشماره 
و  ملی 6199437306  به شماره  گل  بيد  و  آران  از  شناسنامه 182 صادره 
خانم مرضيه المع اف آرانی فرزند حسين بشماره شناسنامه 213 صادر از 
آران و بيدگل به شماره ملی 6199426150 ) بالمناصفه ( در شش دانگ يک 
باب خانه به مساحت 329/65 متر مربع پالك 1173 فرعی از 3 و 167 فرعی  
مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل 

5- رای شماره 1336 هيات آقای سيد مهدی جوادی فرزند سيد عباس 
بشماره شناسنامه 11376 صادره ازكاشان  به شماره ملی 6199153741 
و خانم فاطمه علی حاجی آرانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 374 
صادر از كاشان  به شماره ملی 6199717236 ) بالمناصفه ( در شش 
دانگ يک باب خانه به مساحت 94/21 متر مربع پالك 1174 فرعی از 235 
فرعی  مفروز ومجزی شده  از    2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

6- رای شماره 1332 هيات آقای احمد محمديان   فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 11946 صادره از آران و بيد گل به شماره ملی 6199159454 
و خانم اقدس بيک آرانی  فرزند خليل اله  بشماره شناسنامه 191 صادر 
از كاشان به شماره ملی 6199916026 ) بالمناصفه ( در شش دانگ يک 

باب خانه به مساحت 171/18 متر مربع پالك 1175 فرعی از 235 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل 
7- رای شماره 849 هيات آقای سيد محمد عباس زاده آرانی   فرزند 
سيد مهدی  بشماره شناسنامه 6 صادره از آران و بيد گل به شماره ملی 
6199718755در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 188/55 متر مربع 
پالك 1176 فرعی از 235 فرعی  مفروزو مجزی  شده از 2640 اصلی 

واقع در آران  دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

8- رای شماره 1129 هيات آقای سيد حسن هاشميان بيد گلی فرزند سيد 
هاشم بشماره شناسنامه 123 صادره از كاشان  به شماره ملی 6199554604 
و خانم افسانه ياسمی نژاد فرزند احمد  بشماره شناسنامه 315 صادره از 
آران و بيد گل  به شماره ملی 6199546202 ) بالمناصفه ( در شش دانگ يک 
باب خانه به مساحت 254/15 متر مربع پالك 2031  فرعی مفروز و مجزی 

شده از 3 اصلی واقع در معين آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

اكبر   علی  فرزند  مقدم     توكلی  مهدی  آقای  هيات   1134 شماره  رای   -9
بشماره شناسنامه 105 صادره از كاشان به شماره ملی 6199675932  و 
خانم الهام خانی آرانی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 236 صادره از 
كاشان بشماره ملی 6199733517 ) بالمناصفه (  در شش دانگ يک باب خانه 
به مساحت 104/85 متر مربع پالك 62 فرعی از 4 فرعی  مفروز و مجزی 

شده از 2257 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

10- رای شماره 1334 هيات آقای محمدی قليائی بيد گلی    فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 9034 صادره از كاشان به شماره ملی 6199522640 در 
شش دانگ يک باب خانه به مساحت 176/24 متر مربع پالك 2 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 1269 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

11- رای شماره 1346 هيات آقای عليرضا عباس بيدگلی     فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 140 صادره از آران بيدگل به شماره ملی 6199513339 
و خانم عفت دهقانی بيدگلی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 26 صادره از 
آران و بيدگل بشماره ملی 6199498216 ) بالمناصفه (  در شش دانگ يک 
باب خانه به مساحت 303/65 متر مربع پالك 12 فرعی  از 5 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 226 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

12- رای شماره 1347 هيات آقای ماشااله دهقانی بيدگلی     فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 221 صادره از آران بيدگل به شماره ملی 6199514149  
محمد   فرزند  بيدگلی  نژاد  جعفری  مهين  خانم  (و  دانگ  چهار  به  _)نسبت 
بشماره شناسنامه 25 صادره از آران و بيدگل بشماره ملی 6199537386 
) نسبت به دو دانگ (  در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 307/65 متر 
مربع پالك 11 فرعی  از 8 فرعی مفروز و مجزی شده از 226 اصلی واقع در 

اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
كاظم  فرزند   آرانی      خدا  كد  طيبه  خانم  هيات   1349 شماره  رای   -13
بشماره شناسنامه 138 صادره از كاشان به شماره ملی 6199684028  در 
شش دانگ يک باب خانه به مساحت 308/75 متر مربع پالك 19 فرعی  از 
1و3و16و 17 و 18 فرعی و قسمتی  شده از مشاعات مفروز و مجزی شده 

از 1203 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

14-  رای شماره 339 هيات آقای احمد آرمند     فرزند علی اكبر بشماره 
شناسنامه 395 صادره از آران به شماره ملی 6199489391 و خانم خورشيد 
ابراهيم آبادی آرانی فرزند مند علی  بشماره شناسنامه 149 صادره از آران 
به  باب خانه  (  در شش دانگ يک  بالمناصفه   ( بشماره ملی 6199502035 
مساحت 378/37 متر مربع پالك 61 فرعی  از 4 فرعی مفروز و مجزی شده 

از 2257 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

بشماره  علی   فرزند  آرائی  گل  ماشااله  آقای  هيات  رای شماره 1119   -15
شناسنامه 15 صادره از كاشان به شماره ملی 6199529359 و خانم افضل 
خانم مال نژاد آرانی فرزند احمد  بشماره شناسنامه 526 صادره از آران و 
بيدگل بشماره ملی 6199606507 ) بالمناصفه (  در شش دانگ يک باب خانه 
از  مجزی شده  و  مفروز  فرعی   1935 پالك  مربع  متر   185/45 مساحت  به 

2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
16- رای شماره 1101 هيات آقای محمد غالميان نقفه     فرزند رستم بشماره 
شناسنامه 20 صادره از بروجن به شماره ملی 4650661560  در شش دانگ 
يک باب خانه به مساحت 131/40 متر مربع پالك 1936 مفروز و مجزی شده 

از 2638 اصلی واقع در احمد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
تقی  محمد  فرزند  آرانی  انيسی  اقدس  خانم  هيات   1130 شماره  رای   -17  
بشماره شناسنامه 106 صادره از آران و بيدگل به شماره ملی 6199530268 
در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 148/85 متر مربع پالك 1168 فرعی  
از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

آرانی     فرزند عزيز  آقای محمد علی حاجی  18- رای شماره 845 هيات 
ملی  شماره  به  وبيدگل  آران  از  صادره   9991 شناسنامه  بشماره  اله 
بشماره  اله    عزيز  فرزند  آرانی  حاجی  علی  كبری  خانم  و   6199139879
شناسنامه 831 صادره ازكاشان  بشماره ملی 1262366932 ) بالمناصفه (  
در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 131/35 متر مربع پالك 1169 فرعی  
از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

فرزند  بيدگلی       محمد جواد سالمی  آقای  هيات   1344 رای شماره   -19
ملی  شماره  به  بيدگل  و  آران  از  صادره   - شناسنامه  بشماره  غالمرضا 
6190012485  در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 129/25 متر مربع 
پالك 252 فرعی  از 15 فرعی مفروز و مجزی شده از 1965 اصلی واقع در 

اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
20- رای شماره 1345 هيات آقای غالمرضا سالمی بيدگلی     فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 179 صادره از آران و بيدگل به شماره ملی 6199520637 
در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 84 متر مربع پالك 235 فرعی  از 
15 فرعی مفروز و مجزی شده از 1965 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل 

21- رای شماره 1340 هيات آقای حسن رضائی مطلق آرانی     فرزند علی 
بشماره شناسنامه 756 صادره از كاشان  به شماره ملی 6199738713 در 
شش دانگ يک باب خانه به مساحت 77/40 متر مربع پالك 3 فرعی  از 1 
اماكن بخش 3 حوزه  از 1876 اصلی واقع در  فرعی مفروز و مجزی شده 

ثبتی آران و بيدگل 

22- رای شماره 1342 هيات آقای روح اله آهنج     فرزند حسين علی بشماره 
شناسنامه 11 صادره از كاشان به شماره ملی 6199687787 و خانم طيبه 
بانوئی  فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 11179 صادره از آران و بيدگل 
(  در شش دانگ يک باب خانه  و  بالمناصفه   ( بشماره ملی 6199151763 
مغازه به مساحت 144/35 متر مربع پالك 115 فرعی  از 3 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 112 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

23- رای شماره 1333 هيات خانم زهريا شکوری آرانی      فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 345 صادره از كاشان به شماره ملی 6199465822 در 
شش دانگ يک باب خانه به مساحت 212/25 متر مربع پالك 7403 فرعی  
از 494 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 

24- رای شماره 1343 هيات آقای حيدر فخرل آرانی     فرزند علی بشماره 
شناسنامه 4670 صادره از كاشان به شماره ملی 6199551850 و خانم جنت 
حسين زاده آرانی فرزند سيد ابراهيم   بشماره شناسنامه 34 صادره از آران 
) بالمناصفه (  در شش دانگ يک باب  و بيدگل بشماره ملی 6199529545 

خانه به مساحت 173/57 متر مربع پالك 4547 فرعی  از 302 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمکاراآران  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل 

25- رای شماره 1335 هيات آقای محمد دهقاتی آرانی      فرزند حسين  بشماره 
شناسنامه 10913 صادره از آران و بيدگل به شماره ملی 6199149106 و 
خانم مريم مکاری نژاد آرانی فرزند محمود  بشماره شناسنامه 848 صادره 
(  در شش دانگ  ) بالمناصفه  از آران و بيدگل بشماره ملی 6199753372 
يک باب خانه به مساحت 176/25 متر مربع پالك 4548 فرعی  از 213 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بيدگل 

26- رای شماره 1331 هيات آقای عباس آقا دهقانی آرانی      فرزند علی 
اكبر بشماره شناسنامه 334 صادره از كاشان به شماره ملی 6199503880 
و خانم اعظم اقباليان آرانی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 368 صادره از 
آران و بيدگل بشماره ملی 6199569997 ) بالمناصفه (  در شش دانگ يک 
فرعی  از 331  فرعی   مربع پالك 4549  متر  به مساحت 191/41  باب خانه 
مفروز و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بيدگل 
اعتراض طبق  انقضای مدت مذكور و عدم وصول  بديهی است در صورت 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ چاپ نوبت اول : 1392/9/17 تاريخ چاپ نوبت دوم : 92/10/3 

عباس عباس زادگان  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بيدگل

تغییرات 
نطنز  تغييرات شركت گوهر نشان    915 شماره 103/92/2602/337 آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 666 و شناسه ملی 10980280623 به استناد 
صورت جلسات مجمع  عمومی عادی به طور فوق العاده وهيات مديره مورخ 
1392/6/31 تغييراتی به شرح ذيل در شركت نامبرده به عمل  آمده كه مراتب 
جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی كشور و روزنامه االنتشار زاينده رود 
آگهی می گردد .1- آقايان سيد علی اكبر خامسی زاده ابيازنی و سيد احسان 
اعضای اصلی  به سمت  ابيازنی  زاده  زاده و خانم فرشته خامسی  خامسی 
هيات مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- آقايان احمد ميالندرزاده 
و حمزه ميالندرزاده  با رعايت ماده 147 قانون تجارت به ترتيب به سمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شركت برای مدت يک سال مالی انتخاب گرديدند 
.4- روزنامه كثير االنتشار زاينده رود جهت درج آگهی های شركت انتخاب 
گرديد . 4- مطابق صورت جلسه هيات مديره آقای سيد علی اكبر خامسی 
زاده ابيانی به سمت رئيس هيات مديره خانم فرشته خامسی زاده به سمت 
نايب رئيس هيات مديره و آقای سيد احسان خامسی زاده ابيازنی به سمت 
عضو هيات مديره و مدير عامل شركت انتخاب گرديدند و كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک – سفته – بروات – عقود اسالمی  و 
مشاركت های مدنی و آنچه برای شركت ايجاد تعهد نمايد و يا شركت را بری 
سازد همچنين كليه اوراق عادی و اداری شركت با امضای منفردرئيس هيات 
مديره يا مدير عامل  همراه با مهر شركت معتبر می باشد . م الف 242 مجتبی 

شادمان كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز 

تغییرات 

نطنز  تغييرات شركت گوهر نشان    914 شماره 103/92/2603/337 آگهی 
به   10980280623 ملی  شناسه  و   666 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
ومورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع   جلسات  صورت  استناد 
كه  آمده  عمل   به  نامبرده  شركت  در  ذيل  شرح  به  تغييراتی   1392/9/10
مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی كشور و روزنامه كثير االنتشار 
زاينده رود آگهی می گردد .عبارت اجرا كليه كارهای تبليغاتی و انتشاراتی 
به  تبع آن ماده 2 اساسنامه شركت  به  لذا  از موضوع شركت حذف گرديد 
و  اسناد  ثبت  كفيل  شادمان  مجتبی   241 الف  م   . گرديد  اصالح  فوق   شرح 

امالك نطنز 

اخطار اجرایی

909 شماره: 763/92 به موجب رأی شماره 949 تاريخ 92/7/13 شعبه دوم 
شورای حل اختالف شهرستان فالورجان  كه قطعيت يافته است محکوم عليه 
المکان محکوم است به: پرداخت  اقامت: مجهول  علی موزرمنی نشانی محل 
مبلغ بيست  ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير و تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست 90/7/20 لغايت زمان اجرا و يکصد هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت يکصد هزار ريال بابت  هزينه 
له سهراب سعيدی  در حق محکوم  دولت   در حق صندوق  اجرايی  عمليات 
فرزند علی شغل آزاد نشانی اصفهان خيابان كشاورزی بن بست آبان پالك 
187. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد 
محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف:10850 

شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فالورجان 

تاسیس 

920 شماره : 103/2517ث/92  آگهی تاسيس شركت بنفشه گستر سپاهان 
رابين سهامی خاص شركت فوق درتاريخ 1392/9/11 تحت شماره 51441 
تاريخ  در  و  رسيده  ثبت  به  اداره  اين  در   10260700875 ملی  شناسه  و 
1392/9/11 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکيمل گرديده و خالصه اظهار نامه 
آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و كثير االنتشار 
زاينده رود آگهی می شود . 1- موضوع شركت : ثبت موضوع فعاليت به شرح 
ذيل به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد – تهيه و طبخ و توزيع 
محوطه  و  ابنيه   – و سمينارها  ها  مجالس-همايش  برگزاری  خدمات   – غذا 
نيروی  تامين   – معابر  زيبا سازی   – واجرای فضای سبز  طراحی  سازی- 
انسانی موقت – تنظيفات اماكن عمومی – توليد و توزيع و خريد و فروش و 
صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی – تحصيل وام و اعتبارات 
عقد  از بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شركت – 
قرار داد بااشخاص حقيقی و حقوقی – شركت در مزايدات و مناقصات 
دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمايندگی در داخل و خارج از كشور 
 : 2- مدت شركت  مراجع ذيصالح   از  با كسب مجوز  نياز  در صورت 
استان   -3-1 : اصلی شركت  نامحدود 3- مركز  به مدت  ثبت  تاريخ  از 
اصفهان – شهر اصفهان سپاهان شهر بلوار قائم جنوبی جنب كالنتری 
كد پستی 8179949999تلفن 09133060258، 4- سرمايه شركت : مبلغ 
يکصد  تعداد  كه  ريالی  يکصد سهم 10000  به  منقسم  ريال    1000000
سهم با نام می باشد كه مبلغ 1000000 ريال توسط موسسين طی گواهی 
بانکی شماره 12457/ن/ب مورخ 1392/9/5 نزد بانک مهر اقتصاد  شعبه 
سپاهان شهر پرداخت گرديده است . 5-  اولين مديران شركت1-5- آقای 
رضا انشائی  به سمت رئيس هئيت مديره 2-5- آقای حميد امامی  به 
به سمت   كاراوند   عباس  آقای   -5-3 مديره    هيئت  رئيس  نائب  سمت 
عضو هئيت مديره 4-5- آقای عباس كار اوند   به سمت مدير عامل به 
مدت 2 سال انتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد 
مهر شركت  با  و  مديره  هيات  رئيس  امضای  با  آور شركت  تعهد  مالی 
معتبر است. 7- اختيارات مدير عامل : مدير عامل مجری مصوبات هئيت 
البدل : 1-8- آقای مصطفی  مديره می باشد  8- بازرس اصلی و علی 
عنوان  به  اسماعيلی  علی  آقای   -8-2 اصلی  بازرس  عنوان  به  نفری 
بازرس علی البدل م الف 9968منصور آذری رئيس اداره ثبت شركتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 



 هزینه خواستگاری تا عروسی
 چه قدر است

برای برگزاری مراس��م عروس��ی ب��رای 200 نفر در ش��رایط فعلی 
به طور میانگی��ن همراه با میوه و ش��یرینی، هش��ت میلیون تومان 
هزین��ه الزم اس��ت که در کن��ار آن ماش��ین عروس و گل ماش��ین 
750 ه��زار تومان، آرایش��گاه ع��روس و داماد یک میلی��ون و 500 
 ه��زار تومان و فیل��م بردار و ع��کاس چه��ار میلیون توم��ان هزینه 

در بردارد.
 دختران و پس��ران با گذراندن س��نین کودکی و با رس��یدن به بلوغ 
فکری، جسمی و مالی تصمیم به ازدواج می گیرند. ازدواج که یکی از 
مهمترین و تاثیرگذارترین مراحل زندگی فرد به حساب می آید، برای 

خانواده و جوانان هزینه هایی در بر دارد.
در نگاه اول برای جوانان که در شرف ازدواج هستند، ازدواج و شروع 
زندگی مش��ترک آنچنان هزینه ای ندارد اما با گذشت زمان و دست 
به کار ش��دن برای تدارک مراس��م عروس��ی و آغاز زندگی مشترک 
 تفاوت میزان هزینه پرداختی و هزینه پیش بینی ش��ده خودنمایی

 می کند.
هزینه های ازدواج برای پس��ران به جز خرید گل و ش��یرینی مراسم 
خواستگاری از آن جا ش��روع می شود که مراس��م» بله برون« برپا 
خواهد شد که در این مراس��م باید داماد و خانواده داماد هزینه های 
آن را متقبل ش��وند، منظور از نام بردن خانواده دام��اد به این دلیل 
اس��ت که بین هزینه ه��ای اکث��ر جوانان ب��ا درآمد آن ها تناس��ب 
 وجود ن��دارد و خانواده ه��ا در این زمان ب��ه کمک دام��اد و عروس 

می آیند.
هزینه های مراس��م »بله برون«به طور میانگین که از حلقه نشان به 
قیمت 500 ه��زار تومان، پارچه به قیمت صد ه��زار تومان، چادر به 
قیمت 60 هزار تومان، گل و کیک مراسم به قیمت 150 هزار تومان 
 تش��کیل ش��ده اس��ت در مجموع 810 هزار تومان برای تازه داماد 

تمام می شود.
در مرحله بعد نوبت به مراس��م عقدکنان می رس��د که برای برپایی 
عقدکنان نیاز به پیش نیازهایی مانند :خرید عقد )خرید عروس��ی( 

دارد.
خرید عروسی به طور میانگین یک میلیون تومان هزینه در بردارد که 
از هزینه های خرید عروسی می توان به لوازم آرایشی، کیف و کفش 

عروس و چادر اشاره کرد.
در کن��ار خرید عروس��ی می ت��وان به خری��د آیینه و ش��معدان از 
قیمت 400 ت��ا 700 ه��زار تومانی و لباس عروس��ی ی��ک میلیون 
و 200 ه��زار تومان��ی اش��اره ک��رد ک��ه آیین��ه و ش��معدان نقره 
 در بی��ن جوان��ان و قیم��ت باالی لب��اس عروس بس��یار مد ش��ده 

است.
برای مراس��م عقدکنان، آقای داماد به ط��ور میانگین برای 200 نفر 
باید 500 هزار تومان هزینه میوه و ش��یرینی، ی��ک میلیون تومان 
آرایشگاه، صد هزار تومان دسته گل، 600 هزار تومان ماشین و گل 
ماشین، 150 هزار تومان هزینه عاقد، سه میلیون تومان فیلم برداری 
و عکاسی، پنج میلیون تومان س��رویس طال و 500 هزار تومان اتاق 

عقد هزینه کند.
در این میان نباید از جزء اصلی مراس��م عقد که حلقه ازدواج اس��ت 
چشم پوش��ی کرد که برای این مورد باید به طور میانگین 800 هزار 

تومان هزینه بپردازد.
دام��اد نی��از دارد قبل از برگزاری مراس��م عروس��ی مح��ل زندگی 
آین��ده خود را مش��خص کن��د که اگ��ر خانه اج��اره و رهن باش��د 
 به ط��ور میانگی��ن مبلغ 20میلی��ون تومان ب��رای ره��ن باید کنار 

بگذارد.
در بحث آماده سازی منزل خرج های متفرقه وجود دارد که از آن ها 
گذر می شود اما از لوستر و تلویزیون برای خانه تازه عروس نمی توان 
چش��م پوش��ی کرد که این دو کاال در حدود 3 میلیون تومان هزینه 

در بر دارد.
برای برگزاری مراسم عروسی برای 200 نفر در شرایط فعلی به طور 
میانگین همراه با میوه و شیرینی هش��ت میلیون تومان هزینه الزم 
است که در کنار آن ماش��ین عروس و گل ماشین 750 هزار تومان، 
آرایشگاه عروس و داماد یک میلیون و 500 هزا رتومان و فیلم بردار و 

عکاس 4 میلیون تومان هزینه در بردارد.
حال مهمانان منتظر هستند تا به مجلس دعوت شوند هزینه دعوت 
 مهمانان)کارت عروس��ی( برای عروس و داماد با حس��اب 200 نفر 

به طور میانگین 120 هزار تومان می شود.
در روز بعد از عروس��ی نیز مراس��م پاتختی برگزار می ش��ود که این 
مراسم به طور میانگین 500 هزار تومان هزینه در بردارد و از سویی 
دیگر با نزدیکی به ش��ب یلدا تازه داماد باید در شرف تدارک مراسم 
شب یلدا برای همسر خود باش��د که آن نیز 500 هزار تومان هزینه 

خواهد داشت.
 با ای��ن تفاس��یر ازدواج برای ی��ک داماد ب��دون هزینه ره��ن خانه

 33 میلیون تومان هزینه در بردارد.
با بررس��ی آمار و ارقام هزینه برگزاری عروس��ی و تش��کیل زندگی 
و درآمد یک ج��وان 20 و چند س��اله به این نتیجه خواهیم رس��ید 

هزینه های ازدواج بیش از درآمد یک فرد است.

6-6

4-8

خواندنی

دانستنی

یک عصب ش��ناس با تاکید بر این که تغذیه نامناسب،مانند 
نوش��یدن چای و قهوه، س��اعت کار و اس��تراحت ناکافی به 
اختالل خواب منجر می ش��ود ،گفت:  افراد مضطرب و نگران 
بیش��تر می خوابند.حسن عشایری در پاس��خ به پرسش یک 
شهروند به مشاور سالمت درباره اختالل خواب اظهار داشت: 
از نظر آماری، عمده ترین اختالالت خ��واب به نحوه زندگی 
افراد مربوط می شود.وی افزود: تغذیه، ساعت کار، استراحت 
و کیفیت زندگی افراد می تواند زمینه  ساز اختالل خواب شود.

عشایری تصریح کرد: برخی بیماری ها، اختالالت هورمونی 
و عصب شناختی که منشا عضوی دارند و بر خواب فرد مبتال 
تاثیر می گ��ذارد قابل تش��خیص و درمان اس��ت.وی گفت: 
مبتالیان به افس��ردگی و جنون ش��یدایی معموال مشکالت 
خواب دارند و با وجود س��اعت های زیادی که می خوابند باز 
هم احساس خواب آلودگی می کنند.عش��ایری افزود: عالوه 
بر عوامل فیزیولوژیکی ، مصرف نوشیدنی های محرک مانند 

چای و قهوه موجب کاهش خواب می شود.

این عصب ش��ناس تصریح کرد: البته مصرف چای و قهوه در 
برخی افراد موجب بی خوابی نمی شود اما به طور کلی کافئین 
و تئین جزو آلکالوئیدهایی هستند که موجب اختالل خواب 

می شوند.
وی افزود: نکته ای که باید مطرح شود این است که نوشیدن 

چای عادت است نه اعتیاد.این متخصص بهداشت روانی گفت: 
افراد مضطرب و نگران نیز دچار اختالل خواب می شوند. این 
افراد ب��رای دوری از اضطراب به خواب پن��اه می برند تا برای 

ساعاتی مسایل شان را فراموش کنند.
عشایری اظهار داشت: در وجود همه ما ساعت درونی وجود 
دارد که خودکار است. اگر این ساعت بر هم بریزد، خواب دچار 
اختالل می شود.عشایری تصریح کرد: آلودگی های صوتی و 
خودروهایی که صدای موزیک آن ها زیاد است خواب افراد را 
مختل می کند.وی افزود: به دلیل این که برخی مشاغل نیاز 
به هوش��یاری دارند و از طرفی در نتیجه این ویژگی، خوابی 
راحت به وجود می آید، کس��انی که شبها خوب نمی خوابند 

نمی توانند با هوشیاری کار کنند.
این عصب ش��ناس خاطرنش��ان کرد: دانش آموزان��ی که به 
دلیل صداه��ای ناهنج��ار نمی توانند بخوابن��د، در طی روز 
 و در مدرس��ه دچار اختالل هوش��یاری و کاه��ش یادگیری

 می شوند.

افراد مضطرب و نگران بیشتر می خوابند    

عکس نوشت

تزیین درخت 
کریسمس در میان 
ویرانه های حاصل از 
توفان فیلیپین

اصوال زن و شوهرها در زندگي زناشویي براي رسیدن 
به آرامش و داش��تن یک رابطه صمیمانه و عاشقانه، 
نیازمند داش��تن برخي موضوعات و آگاهي از اسرار و 
رازهاي دروني یکدیگرهس��تند. رازهایي که ش��اید 
خیلي کم به آن ها توجه شده باشد و زیاد مهم جلوه گر 
نباشد! در حالي که همین رازها و بینش داشتن نسبت 
به آن ها مي تواند همسران را به سرمنزل مقصود که 
همانا یک زندگي زناش��ویي ایده آل و آرماني اس��ت، 

نزدیک کند. حال شما را با این رازها آشنا مي کنیم.
1    راز اول: خوش بین و مفید باشید

زوج هاي موف��ق، زوج های��ي امی��دوار و خوش بین 
هس��تند. افراد خوش بین، سالم تر و ش��ادتر از افراد 
بدبین بوده و طول عمرشان نیز بیش��تر است. آن ها 
داراي خالقیت بوده و مشکالت را بهتر حل مي کنند و 
نسبت به هم صمیمي تر و کمک حال یکدیگر هستند. 
پس یادتان باشد سعي کنید همواره خودتان را زوجي 

خوشبخت، خوش بین و مثبت اندیش بدانید.
2   راز دوم: صمیمیت تان را بیشتر کنید

به روزهاي اول آشنایي با همس��رتان فکر کنید که با 
هم بیرون مي رفتید، به م��رور زمان به یکدیگر خیلي 
بیشتر از قبل عالقه پیدا کردید و صمیمیت تان بیشتر 
و بیش��تر ش��د! صمیمیت و دوست داش��تن و تفاهم 
 ارتباط عمیقي اس��ت که با دیگري برقرار مي کنیم و

 به ویژه احساس��ات خود را براي یکدیگر بروز داده و 
تالش مي کنیم تا با تفاهمي متقابل با یکدیگر زندگي 
کنیم. پس یادتان باشد که با عشق و راه هاي درست 
رسیدن به صمیمیت مي توانید به آرامش دست یابید.

3   راز سوم: بیشتر با یكدیگر صحبت کنید
 اساس��ا زوج هاي خوش��بخت خیلي با ه��م صحبت 
مي کنند. آن ها اغلب چیزي براي گفتن دارند. زماني 
که بحث نیز شکل مي گیرد، آن ها مي توانند به راحتي 
از شدت آن بکاهند! مي توانند خیلي زود، آرام و آسوده 
گردند. اب��زار زوج ها براي برق��راري ارتباط صمیمانه 
زناشویي، صحبت کردن است. زماني که همسران کم 
حرف هستند، پس از مدتي مسایل و مشکالت زیادي 

بین شان ایجاد مي شود.
پس یادتان باش��د که حتي زوج هاي خوشبخت نیز، 
گاه گاهي دچار بحث و گفت وگو مي ش��وند اما سعي 

مي کنند اشتباهات شان را جبران کنند.
4   راز چهارم: روي نظر و ایده خود پافشاري 

نكنید
پافش��اري روي نظر و ایده خود، جزو قوانین نانوشته 
است. معموالچنین قوانیني توسط شریک زندگي که 
با او بدرفتاري مي شود به وجود مي آید بنابراین تالش 

کنید تا از دست این قانون نانوشته رهایي یابید.
5  راز پنجم: تعهدتان را تقویت کنید

آی��ا از تعهدي که همس��رتان نس��بت به ش��ما دارد، 
احس��اس آرامش و امنیت مي کنید؟! آیا از عصباني 
 ش��دن و یا بي تفاوت��ي همس��رتان رنج م��ي برید؟! 
زوج هاي ش��اد بر این باورهس��تند که ازدواج، امري 
 مقدس اس��ت و مي توان به همس��ر خود متکي بود.

یادتان باش��د که برخي از تعهدها »خش��ک و خالي 
هستند!« و برخي عاش��قانه! شما بدون آنکه احساس 

تعهد کنید، سعي نمایید که متعهد باشید .
6  راز ششم: رابطه اي هدف دار داشته باشید

اگر شما بر این باورهس��تید که ازدواج امري مقدس 
اس��ت، بدون تردی��د باید ب��ه برخي مس��ایل خوب 
بیندیش��ید. از جمله این ک��ه  هدف��ي از ازدواج تان 
داشته باشید و آن هدف شامل رشد معنوي، اخالقي، 
 فکري است و مش��کالتي که پشت س��ر مي گذارید، 
 موقعی��ت های��ي را ب��راي رش��د معنوي ت��ان ایجاد

 مي کنند.

 تبلتی
 برای طراحان گرافیک

یکی از ش��رکت های فعال اینترنت��ی در عرصه تولید 
قل��م گرافیک��ی دیجیت��ال اقدام ب��ه ارای��ه تبلتی با 
مش��خصات ویژه برای طراحان گرافیک کرده است.  
این تبلت با نام Cintiq Companion از سیستم 
 عامل ویندوز هش��ت بهره م��ی برد و ی��ک پردازنده 
Core i7 ش��رکت Intel به همراه هشت گیگابایت 
 Intel HD Graphics و گرافیک DDR حافظه
4000 امکانات مورد نیاز یک حرفه ای را در این تبلت 
گردهم آورده اس��ت .  از امکانات دیگر این تبلت می 
توان به دو دوربین که در جلو و پش��ت دستگاه وجود 
دارد، USB نسخه سه ، سیستم بلوتوث و همین طور 
وای فای و صفحه نمای��ش 13/3 اینچ فول اچ دی در 
ابعاد 296 در 165 میلی متر با رزولیشن هزار و 920 
در هزار و 80 پیکسل با حساس��یت باال به فشار قلم و 

یک قلم با حساسیت 2048 پیکسل واکام را نام برد. 
 قل��م وی��ژه ای��ن دس��تگاه از قلم ه��ای پیش��رفته 
 گرافیکی هس��ت که ش��رکت واکام به عنوان یکی از

 تولید کنندگان اصلی این نوع قلم ها بهترین گارانتی 
 برای توانایی آن در ثب��ت حالت های زاوی��ه دار قلم

 در طراحی است . 

رازهایي مفید براي 
خوشبختي زن و شوهرها

سه شنبه  3 دی  1392 |21 صفر   1435
شماره 1206 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1206   , December  24  ,2013
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام صادق)ع(:
 چه بسيار حريص بر كارى كه وقتى بدان دست يافت 
با آن بدبخت شد و چه بسيار رها كننده كارى كه وقتى 

به آن رسيد، به وسيله آن خوشبخت شد.

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسوول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167                              فکس : 6284166 - 0311

نشانى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 
119، واحد 3

تازه ها

یک نویسنده هلندی با اتصال الکترودها و سایر گجت هایی 
که ضرب��ان قلب، حاالت ص��ورت و همه ح��رکات مغزش را 
هنگام نوش��تن کتاب جدیدش ثبت می کنند، سعی دارد تا 
اتفاقات داخل بدن را هنگام ش��کل گرفتن فرآیند خالقیت 

مشخص کند.
آرن��ن خرونبرخ، نویس��نده هلن��دی کنجکاو ش��ده بود که 
خوانندگان کتاب هایش هن��گام مطالعه کتاب های وی چه 
حالت هایی دارند.وی با نوش��تن کتاب جدیدش ایده اتصال 

الکترودها به مغزش را ارایه داد.
یک نرم افزار روی رایانه »خرونبرخ« کلماتی که وی طی یک 
دوره دو هفته ای در ماه نوامبر در رایانه خود نوش��ته را ثبت 
کرده و بخش هایی از متن را که با احساسات یا فعالیت مغزی 

مرتبط است را روی صفحه متمایز کرده است.
 این تالش با این هدف صورت می گیرد تا مشخص شود که 

آیا کلمات خاصی واکنش های خاصی را بر می انگیزند یا خیر.
آزمایش این نویسنده قرار اس��ت پس از انتشار کتابش که به 
صورت تقریبی پاییز آینده خواهد بود ادامه یابد. این نویسنده 
و تعدادی از عصب شناسان در نظر دارند 50 خواننده کتاب را 
روی همین دستگاه آزمایش کنند تا مشخص شود که واکنش 

آن ها نسبت به این اثر چه خواهد بود.
»خرونبرخ« دررابطه با این آزمایش تجربی گفته است: اکثر 
مردم موافق هستند که خالقیت چیزی است که ما را از دنیای 

حیوانات متمایز می کند.
 این مساله زمانی جالب تر می شود که ما بدانیم تنها اندکی 
از فرآیند خالقی��ت در یک هنرمند و ی��ا فرآیندی که مردم 

براساس آن هنر را تجربه می کنند اطالع داریم. 
آیا این دو فرآیند مش��ابه و یا دست کم شبیه به هم هستند؟ 
یا تولید و قدردانی از هنر متکی بر مکانیس��م های مختلفی 
است؟پس از آنکه مطالعه این اثر توس��ط خوانندگان هم به 
پایان رسید، محققان اطالعات را بررسی می کنند تا دریابند 
 که ای��ن واکنش ها چ��ه قدر به هم ش��بیه هس��تند و یا چه

 شباهت هایی با واکنش های خرونبرخ هنگام نوشتن داشته 
است. 

ثبت واکنش های مغزی نویسنده و 50 خواننده یک اثر

کشف اتفاقات بدن در هنگام خالقیت

دانشمند ایرانی دانشکده 
پزش��کی ه��اروارد و 
همکارانش در تحقیقات 
خود موف��ق ش��دند با 
افزای��ش س��طوح یک 
پروتئین ب��ه موش های 
دو س��اله، باف��ت بدنی 
آن ها را به اندازه ش��ش 

ماهگی جوانتر  کنند.
دکتر جاوی��د مصلح��ی و همکارانش توانس��ته اند با کمک 
ب��ه بهین��ه ک��ردن ارتب��اط »دی ان ای« س��لولی موش ها 
 در ب��دن موش ه��ا، س��اعت ب��دن آن ه��ا را معک��وس

 کنند.
آن ها پس از یک هفته بازیابی ای��ن ارتباطات دریافتند که 
موش های دو ساله از بافت بدن شش ماهه برخوردار می شوند.

به گفته محققان، در مورد سال های انسانی، این تغییر مانند 
تبدیل یک انسان 60 ساله به 20 س��اله در برخی بافت های 

خاص است.
محقق��ان دریافتند ک��ه »دی ان ای« هس��ته ای موجود در 
 هسته یک س��لول و »دی ان ای« میتوکندریایی موجود در

 بخش های دیگر سلول با باالتر رفتن سن، از برقراری ارتباط 
دست می کشند.

با گذش��ت زمان، این فق��دان ارتباط باع��ث کاهش قابلیت 
 انرژی سازی سلول شده و نش��انه های پیری و بیماری ظاهر

 می شود.

در راس��تای جلوگیری 
از آس��یب های زیس��ت 
اخی��را  محیط��ی 
پژوهش��گران کش��ور با 
انجام مطالعات��ی موفق 
ب��ه بازیاف��ت مصال��ح 
س��اختمانی ش��دند و 
ضمن تولید مصالح جدید 
توانستند مواد اولیه برای 
کارخانه های تولید کننده مصالح ساختمانی عرضه کنند.محمد 
علیپور، مجری طرح در این باره گفت: نخاله های س��اختمانی 
معموال در محیط زیس��ت رها می ش��وند که ای��ن امر موجب 
آسیب هایی به اکو سیستم منطقه خواهد ش��د.وی با اشاره به 
اجرای طرحی برای جلوگیری از این آس��یب زیست محیطی، 
اظهار داشت: در این راس��تا با انجام مطالعاتی اقدام به بازیافت 
نخاله های س��اختمانی کردیم.وی یادآور ش��د: در این طرح از 
نخاله های س��اختمانی، مصالح س��اختمانی و مواد اولیه برای 
کارخانجات تولید کننده مصالح ساختمانی تولید شد.علیپور 
همچنین از تولید مواد جدید از این نخاله های ساختمانی خبر داد 
و خاطر نشان کرد: از نخاله های ساختمانی همچنین 3 نوع ماده 
برای نمای ساختمان تولید کردیم که با این مواد عالوه بر سنگ 
نما، مواد خمیری نیز تولید شد که بر روی نمای ساختمان اعمال 
می ش��ود.وی اضافه کرد: این طرح عالوه بر آن که آسیب های 
زیست محیطی را کاهش می دهد از تخریب معادن برای تولید 

مصالح جدید ساختمانی نیز جلوگیری می کند.

زیس��ت  محقق��ان 
پزش��کی ک��ه اخی��را 
اس��تفاده از ابررایانه ها 
را در تحقیق��ات خ��ود 
م��ورد اس��تفاده ق��رار 
داده اند، اعتق��اد دارند 
که ابررایانه ها به زودی 
رازه��ای میکروب��ی را 
کش��ف م��ی کنن��د.
 دانش��مندان دانش��گاه تنس��ی از موسسه مش��ترک علوم

 رایانه ای در آزمایش��گاه مل��ی اوک ریج با اس��تفاده از یک 
 ابررایان��ه که ب��ه طور تخصص��ی تحقیقات زیس��تی انجام

 می دهد، یک س��ویچ مولکولی را شناس��ایی ک��رده اند که 
رفتار بد میک��روب های عامل بیماری را خاموش و روش��ن 
می کند.آنتون دومی��ن ابررایانه قدرتمن��د دنیا یک جفت 
 اسید آمینو به نام Phe396 نشان داده است که به باکتری

» ای کوالی«کمک می کند حرکت ک��رده و اطالعات را به 
پروتئین های داخل سلول در محیط محلی ارسال کند.

 ابر رایان��ه آنتون م��ی توان��د مدل ه��ای فعالی��ت واقعی 
پروتئین ها را که تاکنون تنها از طریق ظاهر ایستای آن ها 
شناسایی شده را تولید کنند. اکنون اطالعات زیادی درباره 
توانایی ابررایانه ه��ا در تعامل با ملکول ها وجود نداش��ت. 
 دانش��مندان اظهار می دارند ک��ه تبادل س��یگنال ها بین

 ملکول های پیچیده یک فرآیند دینامیک است که به سختی 
می توان تنها از طریق عکس آن را درک کرد.

 تولید مصالح ساختمانی
 از نخاله ها

 کشف چشمه جوانی
 با همكاری دانشمندایرانی

 ابررایانه ها راز میكروب ها 
را کشف می کنند
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