
انتقال بین حوضه ای، مرهمی برای کم آبی اصفهان
میالد با سعادت چهارمین 
 پیامبر اولوالعزم 
 حضرت عیسی مسیح )ع(  
 بر همه یکتا پرستان
 مبارک باد

رییس نظام صنفی کشاورزی استان
 مرغ و ماهی

4 برای عید گران نمی شود
 انتقاد از زمین های

6 چمن ورزشگاه های کشور 2

مانع تراشی برخی نهادها،مخابرات 
اصفهان را گرفتار کرده است

 مدیرعام��ل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفه��ان گفت: این ش��رکت ب��ه دلیل برخ��ی مانع 
 تراش��ی ها، گرفت��ار توس��عه ش��بکه تلفن ثابت در این ش��هر اس��ت. حس��ین کش��ایی در

 گفت و گو با ایرنا افزود: این شرکت برای حفاری و کابل کشی جهت توسعه شبکه تلفن ثابت 
 در نقاط مختلف ش��هر اصفهان با مش��کالتی از جمله ندادن مجوز و باال بودن تعرفه ها مواجه

 است.وی با بیان این که ش��هرداری در برخی نقاط مجوزهای الزم را به شرکت مخابرات برای 
4حفاری نمی دهد، تصریح کرد: در مواردی که مجوز نیز داده شود ...
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آخرین خبر ها از سفر 
استانی رییس جمهور
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 کی روش تضمین کند
 تا  بازیکن بدهیم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: اگر سرمربی 
تیم ملی فوتبال تضمین می دهد که تیم ملی به دور بعد 
مسابقات جام جهانی صعود می کنند، من بازیکنان تیم 
را بدون شرکت در آس��یا، در اختیار تیم ملی می گذارم.

زالتکو کرانچار اظهار داش��ت: بعد از مس��ابقه در تبریز و 
نتیجه خوبی که گرفتیم، از نظر انگیزه روی ...

 طرح تعرفه هوشمند آب 
از سال آینده اجرا می شود

 تشکیل کمیته 
برنامه های دهه فجر

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب کش��ور از اجرای طرح 
تعرفه هوشمند آب از سال آینده خبر داد.

حمیدرضا جانبازافزود: در حال حاضر در کشور آب شرب 
شهرها و روس��تاها از فواصل دور منتقل می شود چرا که 
اضافه برداشت های آب از منابع سطحی موجب مشکالت 
کمی و کیفی در منابع محلی آب شده است.وی با بیان این 
که ناگزیر هستیم تا اجرای طرح های طوالنی انتقال آب را 

در دستور کار وزارت نیرو قرار دهیم...

مدیر کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اصفهان 
گفت: کمیته ک��ودک و نوجوان برای برگ��زاری برنامه ها 
دهه فجر در اصفهان تشکیل شده است. حامد عسگری فر 
اظهارداشت: اولین جلسه کمیته کودک و نوجوان به منظور 
تبیین و هم اندیش��ی برنامه های س��تاد دهه فجر انقالب 

اسالمی استان اصفهان برگزار شده است.
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  بازار داغ
 تورهای لحظه آخری

توره��ای گردش��گری خارج��ی فص��ل دیگ��ری 
را آغ��از کردن��د، آم��دن فص��ل زمس��تان و م��اه 
 ژانوی��ه ب��ر قیم��ت توره��ای گردش��گری تاثیر 

می گذارد.
 برخ��ی م��ی خواهن��د از فرص��ت س��ردی ه��وا 
برای ش��رکت در توره��ای ارزان قیم��ت خارجی 
اس��تفاده کنند و برخی دیگر س��فر به کشورهای 
خارج��ی را در ای��ام ژانوی��ه ترجی��ح م��ی دهند. 
ب��ا ای��ن ح��ال توره��ای گردش��گری خارج��ی 
 در م��اه ژانوی��ه از هم��ه م��اه ه��ای دیگر س��ال 

گران تر اس��ت. آمدن فصل زمس��تان باعث ارزان 
 ش��دن بس��یاری از تورهای گردش��گری خارجی

 می ش��ود چرا که کمتر کس��ی در ایام سرد سال 
تمایل به س��فر دارد اما در این میان بازار تورهای 
لحظه آخری داغ اس��ت چرا که تور دفاتر خدمات 
مسافرتی تا لحظات آخر پر نمی شود و آژانس ها هم 
برای این که صندلی تورشان خالی نباشد آن را به 
کمترین قیمت می فروشند. هرچند که در همین 
تورهای لحظه آخری هم نباید توقع بهترین کیفیت 

و بهترین هتل ها را داشت.

آغاز فصل برگزاری تورهای گردشگری زمستانی

قطب ورزش های زمستانی کشور در انتظار اندکی برف
پیس��ت اس��کی چلگرد کوهرنگ یکی از قدیم��ی ترین و 
ش��لوغ ترین پیس��ت های اس��کی کش��ور اس��ت که هم 
اکن��ون نیازمند بارش برف و جمع ش��دن 20 س��انتیمتر 

دیگ��ر برف بر روی س��ایت پیس��ت اس��ت تا این پیس��ت 
راه ان��دازی ش��ود و پذی��رای ورزش��کاران و مس��افران 
 زمس��تانی باش��د. اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از

 استان های مرتفع کشور در رشته کوه زاگرس است که هر 
ساله شاهد بارش های مناسب به صورت برف و باران است.

شهرستان کوهرنگ مرتفع ترین شهرستان... 4

3

شناسایی گلوگاه صنعت، راه ترقی تولید فوالد
مدیر ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه برای 
 این که بتواند ی��ک درصد تولید جهان��ی را از آن خود کند باید

 ۱۵ میلیون تن در سال تولید داشته باشد و بر این اساس شرکت 
این میزان تولید را هدف گذاری کرده است.

بهرام سبحانی در نهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
اصفهان اظهار داش��ت: میزان تولید کل فوالد در جهان ساالنه 

۱/۵ میلیارد تن است. 
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چهره روزيادداشت

اليحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اصالح شد

نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��امی در جلس��ه علن��ی صبح 
دیروز)سه شنبه پارلمان( الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعاده شده 
 از ش��ورای نگهبان را مورد بحث و بررس��ی قرار داده و با اصاحاتی

 به منظور تامین نظر آن شورا به تصویب رساندند.به موجب مصوبه 
مجلس در موارد صدور رای قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کاال، 
صاحب کاال در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این 
صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کاال به قیمت روز 
فروش بوده و در صورتی که فروش شرعایا قانوناجایز نبوده، در زمینه 
پرداخت قیمت، مستحق قیمت  یوم االدا است، حکم این ماده شامل 

کاالهایی که فروش آنها قانونا مجاز نیست، نمی شود.

جلوی انحراف ها را می گیريم 
س��ردار یداهلل جوانی، مش��اور عالی نمایندگی ولی فقیه در س��پاه 
پاس��داران طی گفت وگویی اظهار داش��ت: اگر دولت ه��ا بخواهند 
 انحرافی را در مس��یرانقاب به وجود بیاورند طبیعی است که سپاه

 این جا با چش��مان باز باید به رس��الت خود عمل کن��د.  وی افزود:  
اصل بر حمایت، پشتیبانی و یاری کردن دولت است که این وظیفه 
س��پاه بوده اما طبیعی است که همانند 3 س��ال گذشته اگر بخواهد 
 جایی اتفاقی رخ دهد که آن اتفاق زمینه و بس��ترهایی را فراهم کند

 برای این که روحیه انقابی در جامعه ما ضعیف و کم رنگ ش��ود و 
انقاب از مسیر خودش خارج شود، طبیعی است که سپاه پاسداران 

در آن جا به وظیفه خودش عمل می کند.

يادداشت روحانی برای نشريه آلمانی 
تکذيب شد

مش��اور رس��انه ای رییس جمهور ب��ا غیرمعتبر خواندن یادداش��ت 
منتسب به حجت االس��ام روحانی در یک نشریه آلمانی تاکید کرد 
دکتر روحانی یادداشتی در اختیار هیچ نش��ریه خارجی قرار نداده 
اس��ت.خبرگزاری رویترز با انتشار خبری مدعی ش��د دکتر حسن 
 روحانی رییس جمهوری اسامی ایران با انتشار یادداشتی در نشریه

»زود دویچه زایتونگ« آلمان، نوشته است: ما می خواهیم روابط خود 
را با کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی بر اساس احترام متقابل، 

بازسازی کرده و ارتقا دهیم.

 توضیح عضو هیات اروپايی
 درباره ديدار با هاشمی

ماریچا اسخاکا، عضو هیات پارلمان اروپا که به تهران سفر کرده بود  
در پاس��خ به س��وال عده ای که می گویند در دیدار با هاشمی عرف 
دیپلماتیک را رعایت نکردید نیز گفت: برای این که صادقانه بگویم 
واقعا وقت تلف کردن اس��ت که بخواهیم درباره این مسایل صحبت 
کنیم.وی درباره بی احترامی رییس این گروه به آیت اهلل هاش��می 
گفت: ما در فرهنگ خود برای نشان دادن احترام به طرف مقابل به 
مردها دست می دهیم اما در فرهنگ ایرانی ها این موضوع رایج نیست 
و ما نمی توانستیم با مقامات ایرانی دست بدهیم اما راه های متفاوتی 

برای نشان دادن احترام وجود دارد.

 واکنش الريجانی به تجمع 
مقابل مجلس 

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اس��امی 
در تذکری با اش��اره به تجمع کارگزاران مخابرات روس��تایی مقابل 
ساختمان مجلس شورای اسامی گفت: از زمانی که مخابرات واگذار 
شده مشکات این قشر زحمتکش حل نش��ده است.علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسامی در پاسخ به این تذکر گفت: پرونده این 
تخلف به قوه قضاییه ارسال شده است و این روال در حال اجرا است.

ديدار انتخاباتی الريجانی و حداد
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسامی و غامعلی حدادعادل 
رییس فراکس��یون اصولگرایان به منظور هماهنگی هر چه بیش��تر 
 این دو فراکس��یون به منظور انجام امور پارلمانی ب��ا یکدیگر دیدار

 کردند.
یک منبع آگاه با اش��اره به این دیدار، مهمترین مح��ور آن را عاوه 
بر هماهنگی دو فراکس��یون در انجام ام��ور نمایندگی، برخی بحث 
ه��ای انتخاباتی عنوان ک��رد.در همین راس��تا »صف��ر نعیمی زر« 
سخنگوی فراکسیون رهروان هم در پاسخ به سوالی درباره جزییات 
این دیدار، گفت: بحث ای��ن دیدار از مدت ها پیش در فراکس��یون 
رهروان مطرح ش��ده بود.وی افزود: برگزاری ای��ن دیدار به تقاضای 
حدادعادل، رییس فراکسیون اصولگرایان بوده و هماهنگی بیشتر دو 
 فراکسیون اصولگرای مجلس در دستور کار این نشست قرار داشته 

است.

در ترکیه چه خبر است؟ بحران سیاسی اخیر در این کشور ریشه 
در فساد مالی و اداری دارد یا جنگ قدرت. این سوالی است که این 
روز ها ذهن بسیاری از ناظران داخلی و خارجی را به خود مشغول 

کرده است. 
 به گزارش فرارو، کمتر از یک هفته است که ترکیه به کانون توجه 

رسانه ها در منطقه و جهان تبدیل شده است. 
از روز سه شنبه ۱۷ دسامبر )۲۶ آذر( به دستور جال کارا، از قضات 
مشهور دستگاه قضای ترکیه، موج برخورد همه جانبه با یک باند 
بزرگ فساد مالی و اداری به راه افتاد، باندی که متهم به پولشویی 
۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود 3۵ میلیارد یورو پول 

از ایران به ترکیه است. 
برخورد با این باند با بازداشت پسران ظفر چاغایان، وزیر اقتصاد، 
معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی 
و محیط زیست ترکیه، آغاز شد. در ادامه بازداشت ها رضا ضراب، 
تاجر ایرانی ۲۹ س��اله، »علی آقا اوغلو«، از تج��ار معروف ترکیه، 
 و س��لیمان ارس��ان، رییس »هالک بانک« ترکیه هم به فهرست

 بازداشت ش��دگان اضافه ش��دند. تا روز جمعه بیش از ۸۰ نفر در 
ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. 

با این حال دادگاه ترکیه دستور آزادی 33 نفر از بازداشت شدگان 
را صادر ک��رد که در می��ان آنان ن��ام فرزند وزیر شهرس��ازی این 
 کش��ور و مصطفی دمی��ر، ش��هردار منطق��ه فاتیح اس��تانبول،

 

به چش��م می خورد. تاکنون ۱۶ نفر از بازداش��ت ش��دگان تفهیم 
اتهام شده اند. 

دستگاه قضایی ترکیه مدعی است از یک س��ال قبل بدون اطاع 
دولت، در خصوص این پرونده فس��اد تحقیق می کرده و در هفته 
گذشته بعد از تکمیل تحقیقات اقدام به بازداشت افراد مرتبط با آن 
کرده است. با این حال انجام این تحقیق و بازداشت متهمان بدون 
اطاع دولت، خش��م رجب طیب اردوغان را در پی داشت. او اعام 
کرد که »عملیاتی کثیف« علیه دولت در حال انجام است. اردوغان 
در جریان یک نشست خبری در آنکارا گفت: »این جا شاهد عملیاتی 
بسیار کثیف هستیم و دولت اجازه توطئه سیاسی را نخواهد داد.« 

پس از این واکنش در آنکارا و اس��تانبول بیش از ۲۰ تن از افسران 
عالی رتبه پلیس از سمت های خود برکنار شدند. اردوغان اعام کرد 
که این افسران به دلیل سوءاس��تفاده از قدرت برکنار شده اند. این 
اقدام با واکنش برخی چهره های صاحب نفوذ همچون »فتح اهلل 
گولن« مواجه شد تا به این ترتیب یک بار دیگر این گمانه زنی قوت 
بگیرد که بحران جاری این کشور ناشی از جنگ قدرت موجود میان 
حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه و گولنیست ها است. گولنیست ها 
جامعه مخفی با دیدگاه های مذهبی هس��تند که توسط »فتح اهلل 

گولن« رهبری می شوند. 
فتح اهلل گولن کیس��ت؟ محمد فتح اهلل گولن یک واعظ، نویسنده 
و تدری��س کننده عل��وم اخاق��ی و الهی��ات اهل ترکیه اس��ت 

 ک��ه در تبعیدی خودخواس��ته در پنس��یلوانیای امری��کا زندگی
 می کند. 

گولن به گمان خود مشغول تدریس نسخه ای پیشرفته از اسام با 
عنوان »اسام آناتولیایی« که مبتنی بر آموزه های »سعید نورسی« 
بوده است. گولن، جنبشی موسوم به گولنیست ها را به راه انداخت 
که به یکی از بزرگ ترین شبکه های اسام گرا در جهان تبدیل شده 
است. گمانه زنی ها حاکی است که صد ها مدرسه در داخل ترکیه و 
بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱3۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط 
هستند. مدارس وابسته به این جنبش مجهز به امکانات پیشرفته 
هستند و بسیاری از دانش��جویان آن از سوی تجاران هوادار گولن 

کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند. 
 جنبش گولن عاوه بر این مدارس، دارای ارتباطاتی با موسسه های 
تحقیقاتی، دانشگاه ها، روزنامه، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی و 
حتی یک بانک است اما این شبکه عظیم به هیچ سازمان و گروهی 
از نوع خود ش��بیه نیست. این ش��بکه دارای س��اختار رسمی و یا 
سازماندهی محسوسی نیست و به طور رسمی نیز عضو نمی پذیرد. 
بسیاری از گولنیست ها به طور رسمی به عضویت حزب عدالت و 
توسعه درآمده اند. گولنیست ها در یک دهه اخیر تاش نظام مندی 
در حزب عدالت و توسعه داشته اند تا بنیان های جمهوری سکوالر 
آتاترک را تضعیف کنن��د و ارتش ترکیه را به زان��و درآورند. گفته 
می شود گولنیس��ت ها در همه ارکان اقتصادی، دفاعی، امنیتی و 
قضایی ترکیه نفوذ کرده اند. بین ۶۵ تا ۹۰ نفر از نمایندگان راه یافته 
به حزب عدالت و توسعه از اعضای اصلی حلقه گولن هستند. یکی از 
کوچک ترین اقدامات این گروه، ایجاد بحران» میت «و درخواست 
به دادگاه کشاندن هاکان فیدان، رییس دستگاه اطاعاتی »میت 
«بود. حمایت هواداران میلیونی گولن از حزب عدالت و توس��عه، 
با دستور و توصیه مس��تقیم خواجه فتح اهلل صورت گرفته و گفته 
می ش��ود اگر وی اراده کند می تواند با صورت دادن یک انش��عاب 
حزبی و هدایت آرا به سویی دیگر، زمینه شکست حزبی اردوغان و 
یاران او را فراهم آورد. با این حال راه گولنیست ها و حزب عدالت و 
توسعه، از زمانی جدا شد که اردوغان روند خارج کردن گولنیست ها 
از جایگاه های قدرت در بوروکراس��ی را آغاز کرد. پ��س از آن، در 
پی تشدید درگیری ها اردوغان بس��تن مدارس و آموزشکده های 
خصوصی که یکی از منابع اصلی درآم��د و نفوذ امپراطوری گولن 
محس��وب می ش��ود را مطرح کرد. درآمد این آموزش��کده ها تا ۵ 

میلیارد دالر در سال برآورد می شود. 
بروز بزرگ ترین چالش حکومت ۱۱ س��اله اردوغان با طرح اتهام 
فس��اد بزرگ مالی که منجر به بازداش��ت تعداد زیادی از اعضای 
وابسته به دولت و حزب عدالت و توسعه شده است ،گفته می شود 

پاسخی است به اقدامات دولت اردوغان. 
 کشمکش ها میان گولنیست ها و عدالت و توسعه اگر چه در آغاز 
راه نیست اما انتهای آن نیز محسوب نمی شود. انتظار شرایط بد تر 
 از این هم وجود دارد و با نزدیک ش��دن ب��ه انتخابات مهم محلی،

 ریاست جمهوری و پارلمانی که از مارس سال ۲۰۱۴ آغاز می شود 
احتماال متحدان گولن دست به افشا گری های بیشتری خواهند زد.

رودرويی گولن و اردوغان، چالش جديد ترکیه

 شوقی اخوان را در ترکیه چه خبر است؟
»سازمانی تروريستی« خواند

شریف ش��وقی س��خنگوی حازم البباوی، نخست وزیر 
مصر به خبرگزاری الشرق االوسط مصر گفت: البباوی 
تاکید کرد گروه اخوان چهره زش��ت خ��ود را به عنوان 
گروهی تروریستی که خونریزی می کند و امنیت مصر را 

برهم می زند، نشان داد.
در انفجار یک دس��تگاه خودروی بمب گذاری ش��ده در 
نزدیک اداره امنیت شهر المنصوره در منطقه دلتای نیل 
در شمال مصر، ۱۴ نفر کشته و دست کم ۱۰۰ نفر دیگر 

زخمی شدند.

ارتش عراق ۲ اردوگاه داعش 
را نابود کرد

محمد العسکری مشاور رسانه ای وزارت دفاع عراق اعام 
کرد که نیروهای مس��لح عراقی اردوگاه های القاعده را در 
غرب کش��ور مورد رهگیری و مورد هجوم قرار داده است.   
وی افزود: ارتش در این حمات موفق شد که دو اردوگاه 

متعلق به داعش را در صحرای االنبار نابود کند.
  بعد از کشته ش��دن تعداد ۲۵ تن از افس��ران عالی رتبه 
ارت��ش عراق در کمی��ن تروریس��ت ها در اس��تان االنبار 
عراق ،ارتش این کش��ور حم��ات گس��ترده ای را برای 
 تعقیب و نابودی تروریس��ت ها در این منطقه انجام داده 

است.

 آغاز تبلیغات انتخاباتی
 بشار اسد

یاسر قشلق، رییس جنبش فلس��طین آزاد اعام کرد که 
تبلیغات انتخاباتی بشار اس��د رییس جمهور سوریه برای 
شرکت در انتخابات س��ال ۲۰۱۴ آغاز شده  است.قشلق 
اعام کرد که پس از تحقیق و بررسی فراوان طی ماه های 
گذشته تصمیم گرفتیم تا با استفاده از کلیه امکانات خود 
از بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو حمایت 
کرده و در تبلیغات انتخاباتی وی مشارکت داشته باشیم.

وی از بش��ار اس��د به عنوان مردم اول مقاومت در منطقه 
یاد کرده و تاکید کرده اس��ت که جنبش فلس��طین آزاد 
تبلیغات انتخاباتی بشار اسد را با عنوان »پاسخ وفاداری با 
وفاداری« آغاز می کند تا پاسخی باشد به وفاداری سوریه 

به فلسطینیان.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 انحالل مجلس
 بحث خطرناکی است

صادق زیبا کالم/ کارشناس مسایل 

سیاسی
این که قوه مجریه ی��ا یک قوه دیگر بتوانند مجل��س را منحل کنند، 
سابقه و روش خطرناکی است.  نمی توان گفت هیچ کدام از نمایندگان 
مجلس نماینده واقعی نیستند، باالخره از بین ۲۹۰نماینده، می توان 
 ۲۰ نماینده واقعی را پی��دا کرد از این رو اگ��ر بخواهیم این قدرت را

به یک قوه دیگر واگذار کنیم کار جالبی نیس��ت.در برخی کش��ورها 
دول��ت می توان��د مجلس را 
منحل کند که البته س��ابقه 
خوبی نیس��ت بهتر است که 
امکان انحال یک قوه از سوی 
قوای دیگ��ر وجود نداش��ته 

باشد.
حجاریان نظر ش��خصی خود 
را گفته و بای��د در این زمینه 

بیشتر توضیح دهد.
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۲
رونمایی از سند هویتی شهدای هسته ای 

مراسم روز ملی ثبت احوال با حضور علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای اسامی و عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشور در سالن  همایش های پیامبر اعظم )ص( وزارت کشور برگزار شد. در حاشیه این مراسم از 

سند هویتی شهدای هسته ای کشورمان توسط رییس مجلس شورای اسامی رونمایی شد.

700 ايرانی در خارج از 
کشور زير حکم اعدام 

بان کی مون خواستار 
حضور ايران در ژنو ۲ 

ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه گفت: حدود شش هزار 
زندانی و ۷۰۰اعدامی در کش��ورهای دیگر داریم. این ها ارقام خوش��ایندی 
نیس��تند از این نظر وقتی کش��ورها از یک حدی ش��اهد افزای��ش این ارقام 
هس��تند طبیعتا محدودیت هایی ایجاد می کنند. مالزی نی��ز به دلیل قاچاق 
موادمخدر با مش��کاتی در این باره روبه روس��ت و افرادی که اقدام به قاچاق 
موادمخ��در می کنند باع��ث بدنام��ی ایرانی ها ش��ده و مانع فعالیت آس��ان 
 حجم زی��ادی از ایرانی های خوش��نام می ش��وند و ب��رای تردد و س��فرهای

 آن ها مشکل ایجاد می کنند. در کش��ورهایی که قرارداد لغو روادید داشتیم 
عده ای با برخی اقدامات خود ایجاد تردید و س��وءظن کردند و آن کش��ورها 
 نیز در پاس��خ، لغو روادید را برداش��تند یا مح��دود کرده اند ی��ا مراقبت های 

بیشتر از حد می کنند.

حضور 3۱ کشور در کنفرانس صلح س��وریه که در ماه ژانویه برگزار می شود 
در روز جمعه تایید شد. عاوه بر حضور نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون 
سوریه،  س��ازمان ملل، اتحادیه عرب ، حضوراتحادیه اروپا و سازمان همکاری 
اسامی نیز در این کنفرانس تایید ش��د ولی نام ایران، متحد سوریه به دلیل 

مخالفت های امریکا در این فهرست دیده نمی شد.
به گزارش خبرگزاری دوییچه وله »بان کی مون« دبیرکل سازمان ملل خواستار 
این شدکه ایران اجازه یابد در مذاکرات ژنو که در تاریخ ۲۲ ژانویه برگزار می شود 

و هدف از آن اجرای یک طرح صلح برای سوریه است،  شرکت کند.
وی گفت: ایران می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند. ایران یک کشور بسیار 
مهم منطقه ای اس��ت. بنابراین اگر بخواهیم منطقی،  واقع بینانه و عملگرایانه 

صحبت کنیم آن ها باید در این نشست شرکت داشته باشند.

حجت االس��ام مجید انصاری معاون پارلمان��ی درباره آغاز 
س��فرهای اس��تانی رییس جمهور در دولت یازدهم اظهار 
داشت: رویکرد دولت در سفرهای استانی رویکرد جدیدی 
است لذا باید با ارزیابی های دقیق سفرهای گذشته، نواقص و 

نقاط مثبت آن را در نظر گرفت.  
 وی در ادامه افزود: اصل س��فرهای اس��تانی ارتباط نزدیک 
با مردم، بررس��ی مش��کات آن ها از نزدی��ک و همچنین 
 اتخ��اذ تصمیم��ات در چارچ��وب وظای��ف و قوانی��ن

 است. 
  معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر این که این موارد 
در کانون توجه دولت تدبیر و امید در سفرهای استانی است، 
گفت: معاون اجرایی و مس��ووالن ذیربط هم اکنون مشغول 
برنامه ریزی دقیق برای انجام این س��فرها هستند و با توجه 
به تاکی��دات رییس جمهور  امیدواریم س��فرهای اس��تانی 
رییس جمهور و وزرا در دولت یازدهم با نگاه و طرحی جدید 

آغاز شود. 
   انص��اری در پاس��خ ب��ه این س��وال که آی��ا اولین س��فر 
رییس جمه��ور و دول��ت یازده��م تا قب��ل از فرارس��یدن 
نوروز انجام می ش��ود ی��ا خیر، تصری��ح کرد: قطع��ا اولین 
 س��فر اس��تانی رییس جمهور تا قبل از آغاز س��ال نو انجام

 خواهد شد.   

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: رسیدگی به 
پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل ۹۰ به اتمام رسیده 
و این پرونده در کمیسیون مختومه شده است.  مصطفی 
افضلی فرد در اردبیل اظهار داش��ت: پرونده بابک زنجانی 
که دو هفته پیش به کمیس��یون اصل ۹۰ ارجاع شده بود 
با بررس��ی دقیق و کارشناس��ی در حوزه تامین اجتماعی 
و بدهی های بانکی مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت و با 
توجه به اظهارات مسووالن مرتبط ،پرونده زنجانی در این 
کمیسیون بسته شد.  وی در مورد برخی از مفاد پرونده که 
همچنان نامعلوم مانده است گفت: برخی از موضوعات در 
این پرونده برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع 
شده و قرار اس��ت تکلیف ۱۷ هزار میلیاردی که در قالب 
 چک تضمینی بود ب��ه تامین اجتماعی برگش��ت بخورد

 بررس��ی های دامنه دار انجام ش��ده و در این زمینه دیگر 
مراجع قضایی اقدام��ات الزم را انجام دهند.  س��خنگوی 
 کمیس��یون اصل ۹۰ مجل��س در م��ورد پرون��ده کان 
زمین خواری که در این کمیس��یون در حال رس��یدگی 
اس��ت، افزود: بخش عم��ده ای از این پرون��ده ها مربوط 
به زمین خواری ش��مال تهران اس��ت و بخش دیگری نیز 
 مربوط به تخلف برخی از دستگاه های دولتی و غیردولتی

است .

هفتمین جلس��ه دادگاه بیمه ایران در حالی برگزار ش��د که 
قاضی به اخذ دف��اع آخر از متهم��ان پرونده اق��دام کرد.در 
ادامه رسیدگی مجدد به پرونده بیمه ایران »ه�.ن« به اتهام 
پولش��ویی به مبلغ بیش از ۵۷۵ میلیون ری��ال، معاونت در 
 اختاس به همین میزان و تحصیل مال نامش��روع به مبلغ 
3۰ میلیون ریال جهت دفاع آخر در جایگاه حاضر ش��د.وی 
افزود: من 3 میلیون تومان از آقای »ف« گرفتم که آن را پس 
دادم و تحصیل مال نامشروع نداشتم.وی گفت: من به دلیل 
انجام کارهای بیمه پیش وی رفتم و ایشان 3 فقره چک به من 
داد که نقد کنم.وی افزود: آقای »ف« فرد موجه ای بود و من 
اصا به او شک نکردم و چون کارم را راه  انداخته بود اگر ۱۰ تا 
چک هم به من می داد من پاس می کردم چرا که اصاش��ک 
نکردم که دارد کار خاف انجام می  دهد.قاضی گفت: شما چند 
پرونده خسارتی آن جا داشتید که متهم گفت، من یک پرونده 
داشتم اما چک هایی که نقد کردم مربوط به من نبود.قاضی 
خطاب به متهم گفت: شما ذی نفع نبودید، پس چرا چک ها را 
پاس کردید، متهم گفت، من اولین بار که چک ها را پاس کردم 
اصاسوالی نپرسیدم، اما وقتی برای بار دوم پرسیدم که جریان 
چیست؟ او به من گفت که عده ای افراد برای انجام کارهای 
بیمه خود به شهرستان می آیند و برای این که این جا معطل 

نشوند، ما کارهای آن ها را زودتر انجام می دهیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای با بیان این که اجرای 
توافق ژنو هنوز آغاز نشده است، گفت: ممکن است دور بعدی 
مذاکرات کارشناس��ی ایران و ۱+۵ در سطح معاونان وزیر یا 
حداقل بنده و خانم اشمیت برگزار شود تا برخی مسایل که 
 نیاز به تصمیم گی��ری دارد در همان جلس��ه تصمیم گیری

 شود.
س��ید عباس عراقچی، مع��اون امور حقوق��ی و بین المللی 
وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشورمان با بیان این که از توافق ژنو تاکنون، برخی مواضع 
مقامات امریکایی درست نبوده و بعضا حتی خاف توافق ژنو 
بوده، گفت: بر اساس آن مقرر شده گام بعدی مذاکرات را با 

حسن نیت برداریم.
 وی گفت: امریکایی ها در این مدت نیز اقداماتی داش��ته اند 
که شاخص ترین آن، درج نام ۱۹ ش��رکت ایرانی یا خارجی 
جدید در فهرس��ت تحریم ه��ا به بهانه اج��رای تحریم های 
گذشته است. عراقچی افزود: معاون خزانه داری امریکا نیز 
با سفر به منطقه، فش��ارهایی به برخی کشورها برای اعمال 
تحریم ها علیه کشورمان داشته که مجموعه این اظهارات و 
 اقدامات، تحریک آمیز و خاف حسن نیت و روحیه همکاری 
 ب��ه عن��وان الزم��ه اج��رای تواف��ق نام��ه ژنو محس��وب 

می شود.

مجلس قوه قضاییهدولت انرژی هسته ای

آخرين خبر ها از سفر 
استانی ريیس جمهور

پرونده بابک زنجانی
بسته  شد

 دفاع آخر 
متهمان پرونده بیمه ايران 

 اجرای سند ژنو هنوز
 آغاز نشده است
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يادداشت

مناسبت

نصب شناسنامه میکروچیپی در بدن 
سگ های هالل احمر

رییس مرکز آموزش و نگهداری س��گ های تجسس سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر از نصب میکروچیپ های حاوی اطالعات 

مربوط به سگ در بدن آن ها خبرداد.
 )Microchip( مرتضی تیموری با اعالم خبر نص��ب میکروچیپ
در درون بدن سگ های تجسس این سازمان، گفت: این میکروچیپ 
 به وس��یله س��رنگ به زیرپوس��ت س��گ های جس��ت وجو تزریق 

می شود.
وی با بی��ان این که ای��ن میکروچیپ حاوی اطالعات و شناس��نامه 
الکترونیکی سگ است، گفت: در این قطعه تمامی اطالعات سگ اعم 
از جنس��یت، نژاد، نحوه تغذیه و واکسن های تزریق شده به وی درج 
شده است که با استفاده از دس��تگاهی که وظیفه خوانش این قطعه 
را برعهده دارد، تمامی اطالعات مربوط به س��گ مربوطه در صفحه 

مانیتور نقش می بندد.

 اماکن عرضه کننده غیرمجاز
 مواد دخانی جريمه می شوند 

چایخان��ه داران براس��اس قان��ون جامع کنت��رل و مب��ارزه ملی با 
دخانی��ات مصوب س��ال 85 موظف به برداش��تن تابلوه��ای تبلیغ 
 استعمال دخانیات از س��ردر چایخانه ها و قهوه خانه ها هستند که

 در غیر این صورت تا 50 میلیون ریال جریمه می شوند.
 دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان گفت: براس��اس ماده سه این 
قانون، هرگونه تبلیغ، حمایت و تش��ویق مستقیم و غیرمستقیم و یا 

تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.
محمدرضا حبیبی با اش��اره ب��ه بخش های دیگر ای��ن قانون گفت: 
براساس قانون مذکور، توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص 
فاقد پروانه ف��روش ،ممنوع اس��ت و انجام هرگون��ه تبلیغات مغایر 
این قانون مس��توجب 500 هزار ریال تا 50 میلی��ون ریال جریمه 
اس��ت.وی خاطرنشان کرد: دادگاه مکلف اس��ت دستور جمع آوری 
 محصوالت دخانی که برخالف این قانون تبلیغ ش��ده است را صادر 

کند.

 پارک علم و فناوری شیخ بهايی
 برتر شد 

پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
به عنوان برتر در چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و 

فناوران برتر سال 1392 دست یافت.
 در چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر 
سال 1392 که در سالن اجالس سران با حضور دکتر حسن روحانی، 
ریاست جمهوری اس��المی ایران، دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، دکتر س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور برگزار ش��د، پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان پارک علم و فناوری برتر کشور 

انتخاب گردید.

  ويژه برنامه رحلت 
پیامبر اکرم)ص( در مبارکه 

عضو هیات امن��ای حس��ینیه مرکزی مبارک��ه گفت: 
 به مناس��بت رحلت پیامب��ر اک��رم)ص(، در دهه آخر 
ماه صف��ر ب��ه م��دت 12 ش��ب در حس��ینیه مرکزی 
 مبارک��ه آیی��ن س��خنرانی و مدیحه س��رایی برگ��زار

 می شود.
 علی احمدپور در مبارکه درباره برگزاری مراسم عزاداری 
در حس��ینیه مرکزی مبارک��ه اظهار داش��ت:  به همت 
هیات امنا و امور فرهنگی حسینیه مرکزی مبارکه و نیز 
همکاری ستاد سازماندهی مراسمات مذهبی مبارکه، در 
دهه پایانی ماه صفر که از اربعین حسینی آغاز می شود 
و تا ش��هادت امام رضا)ع( ادامه دارد، به مدت 12 شب 
در حس��ینیه مرکزی مبارکه، آیین سخنرانی و مدیحه 
سرایی برگزار می شود.وی پیرامون برنامه های جانبی این 
مراسم خاطرنشان کرد: در این آیین  با همکاری هیات 
قاسم ابن الحسن)ع( سرارود، نمایش��گاه نمادین واقع 
کربال نیز برپا می ش��ود که بدون شک با استقبال پرشور 
مردم رو به رو می شود.عضو هیات امنای حسینیه مرکزی 
مبارکه درباره نحوه برگزاری این مراسم و سخنرانان آن 
بیان کرد: در این مراسم که از س��اعت 19:30 هر شب 
برگزار می شود، س��خنرانان و مداحان صاحب نام کشور 
و مبارکه حض��ور دارند.وی بیان کرد: حجت االس��الم و 
المسلمین سید مرتضی حسینی هرندی، حجت االسالم 
و المس��لمین س��ید حس��ین بحرالعلوم میردامادی و 
حجت االسالم و المس��لمین محمد جواد محمدی، امام 
جمعه ش��هر مبارکه از س��خنرانان این مراسم هستند.

احمدپور خاطرنشان کرد: مداحانی چون سید مجتبی 
حسینی، محمدرضا عاصی، محمد یزد خواستی، محمد 
س��روری، اس��الم میرزایی، مهدی ش��ریفی نیا، محمد 
فراهانی و محمد جواد احم��دی در کنار مداحان بومی 

مبارکه، در این مراسم حضور دارند.
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گشتی در اخبار
۴۰ درصد تماس های ثبت شده در آتش نشانی مزاحمت است

 بهزاد بزرگزاد مدیرعامل س��ازمان آتش نشاني و خدمات ایمني ش��هرداري اصفهان اعالم کرد: 
 ۴0 درصد از تماس هایی که روزانه با س��ازمان آتش نش��انی اصفهان صورت می گیرد، مزاحمت

 است. 

3

تورهای گردش��گری خارجی فصل دیگری را آغ��از کردند، آمدن 
 فصل زمس��تان و ماه ژانویه ب��ر قیمت تورهای گردش��گری تاثیر 
می گذارد. برخی می خواهند از فرصت س��ردی هوا برای شرکت 
در تورهای ارزان قیمت خارجی استفاده کنند و برخی دیگر سفر 
به کشورهای خارجی را در ایام ژانویه ترجیح می دهند. با این حال 
تورهای گردش��گری خارجی در ماه ژانویه از هم��ه ماه های دیگر 

سال گران تر است.
به گزارش خبرنگار مهر، آمدن فصل زمس��تان باعث ارزان شدن 
بسیاری از تورهای گردش��گری خارجی می ش��ود چرا که کمتر 
کسی در ایام سرد س��ال تمایل به س��فر دارد اما در این میان بازار 
تورهای لحظه آخری داغ است چرا که تور دفاتر خدمات مسافرتی 
تا لحظات آخر پر نمی ش��ود و آژانس ها هم برای این که صندلی 
تورشان خالی نباشد آن را به کمترین قیمت می فروشند. هرچند 
که در همین تورهای لحظه آخری هم نباید توقع بهترین کیفیت و 

بهترین هتل ها را داشت.

ترفند »خدمات رايگان« در تورهای گردشگری
برخی از دفاتر خدمات مس��افرتی برای جلب مسافر از ترفندهایی 
مثل ارایه خدمات رایگان بهره م��ی برند. حتی در تبلیغات خود از 
اعالم آب معدنی رایگان، ترانس��فر و بیمه رایگان هم استفاده می 
کنند درحالی که ارایه این خدمات یکی از الزامات هر قرارداد برای 

تورهای گردشگری است. از س��وی دیگر  برخی از دفاتر خدمات 
مسافرتی مبلغ تورهای گردشگری را بسیار پایین اعالم می کنند 
تا مس��افر به آن ها مراجعه کند اما پس از مراجعه و اعالم بندهای 
قرارداد، مس��افر متوجه می ش��ود که هزینه برخ��ی خدمات در 
تبلیغات تور گردشگری آورده نشده است به عنوان مثال هزینه ویزا 
و یا گشت شهری به عهده مسافر گذاشته می شود بنابراین اگر این 
مبالغ به مبلغ اولیه تور اضافه شود همان نرخی خواهد شد که دفاتر 

مسافرتی دیگر اعالم کرده اند!
البته توصیه مسافرانی که همیشه به سفر می روند این است که از 
آژانس های مسافرتی مجری، تورهای گردشگری خریداری شود 
 چرا که اجرا کننده یکی از چند تور گردش��گری خارجی معموال 
نرخ های خود را ارزان تر و با خدمات بهتری به مسافر ارایه می کند.

استقبال سرد از تفلیس
در میان تورهای گردشگری خارجی، تورهای سه روزه با اقامت در 
هتل های سه ستاره گرجس��تان این روزها متقاضی زیادی ندارد 
چون گرجستان س��رد است و تورهای گردش��گری تفلیس هم با 
قیمت هایی پایین تر از روزهای تابس��تان فروخته می ش��ود. اگر 
آژانسی هم این تور را بفروشد معموال قیمت آن از 800 هزار تا یک 
میلیون تومان است. البته در زمان قرارداد اعالم می کنند که هزینه 
ویزا که آن هم 30 دالر قیمت دارد با مسافر است و گردشگران باید 

در فرودگاه تفلیس ویزای فرودگاهی بگیرند. این قیمت از تورهای 
گردشگری را تورهای لحظه آخری می گویند چرا که مسافر نیست 
و آژانس دار می خواه��د حتما تورهایش را بفروش��د. بنابراین در 
روزهایی مثل ماه ژانویه و یا روزهای تابستان حدود 600 هزار تومان 

به قیمت تورها اضافه می شود.

آذربايجان از يک میلیون و 300 هزار تومان به باال
آذربایجان هم تورهای گردشگری ویژه باکو برگزار می کند که دفاتر 
خدمات مسافرتی تهران آن را با پکیج هوایی سفر سه روز و چهار 
شب با اقامت در هتل سه س��تاره و صبحانه و ویزا از یک میلیون و 
300 هزار تومان عرضه می کنند آن هم برای هر نفر در اتاق دو نفره. 
همچنین اگر قرار باشد کسی اقامت در هتل 5 ستاره را انتخاب کند 
یک سفر چهار روزه با تمام امکانات تا دو میلیون و 600 هزار تومان 
برای او هزینه دارد. اما نرخ این تورها نیز بستگی دارد که مکان هتل 
در کدام منطقه از شهر باشد . هتل های دور از مرکز شهر به مراتب 
از هتل های داخل شهر گران تر هس��تند. همچنین نرخ تورهای 
گردشگری  از مقصد شهرهای ایرانی نزدیک به باکو نیز کمی کمتر 

است. البته اگر قرار باشد سفر به باکو زمینی انجام شود.

محبوب ايرانی ها
تورهای مالزی که همپای ثابت سفر ایرانیان است برای یک هفته 
اقامت در هتل های ۴ ستاره اش این روزها یک میلیون و 600 هزار 
تومان به باال فروخته می شود. این تفاوت قیمت ها بستگی به میزان 

خدمات ارایه شده در آن ها دارد.
اما اگر قرار باشد در پکیج سفر به مالزی بازدید از دو شهر کواالالمپور 
و سنگاپور نیز وجود داشته باشد نرخ این تور از دو میلیون و 500 
هزار تومان به باالس��ت همچنین پرواز با هر یک از ش��رکت های 
هواپیمایی داخلی نیز با هم متفاوت است.تور گردشگری استانبول و 
دبی هم حدود یک میلیون و 200 هزار تومان برای سه شب فروخته 
می شود البته به قیمت تورهای دوبی باید نرخ ویزا را هم اضافه کرد. 
با این حال این دو مقصد گردشگری تفاوت زیادی در قیمت ندارند. 
اما تور ش��هر آنتالیای ترکیه به دلیل سردی هوا با کمترین قیمت 
فروخته می شود حتی در تورهای لحظه آخری برای چهار روز ۴00 
هزار تومان نیز قیمت داده شده است.در این میان یکی از گران ترین 
تورهای گردشگری زمستانی مختص به یونان است که برای 7 شب 
اقامت در آتن با یک گشت ش��هری و صبحانه و ترانسفر حدود 5 

میلیون و 500 هزار تومان فروخته می شود.

تغییر قیمت در ايام تعطیل
 از آن ج��ا که در کش��ورهای خارجی جش��ن عید ژانوی��ه برگزار 
می شود و تعداد سفرها باالست، قیمت هتل و خدمات گردشگری 
نیز افزایش می یابد اما بعد از ماه ژانویه تا حدودی قیمت ها کاهش 
می یابد تا این که پکیج سفرها برای نوروز بسته می شود و به تبع 
آن نرخ تورهای گردشگری خارجی هم در س��ال جدید متفاوت 

خواهد شد.

آغاز فصل برگزاری تورهای گردشگری زمستانی

 بازار داغ تورهای لحظه آخری

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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جيببري
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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نوبت دوم

 شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار  : شركت برق منطقه ای  اصفهان 
)A موضوع مناقصه :خريد 50 تن ورق كورتن استيل ) درجه

 نحوه دریافت اس�ناد مناقص�ه : دريافت فاي�ل الكترونيكی اس�ناد با مراجعه به قس�مت
  " سيس�تم معامالت و تامي�ن كنندگان " در وب س�ايت ش�ركت برق منطق�ه ای اصفهان
  به نشانی www.erec.co.ir امكان پذير خواهد بود . ) تماس در صورت لزوم در ساعات اداری 

با تلفن 0311-6277687( 
 مبل�غ  و نوع تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه : ضمانتنامه بانك�ی ب�ه مبل�غ 175/000/000 

) يكصدو هفتاد و پنج ميليون ( ريال در وجه شركت برق منطقه ای اصفهان 
 تاریخ دریافت اس�ناد مناقصه : از روز چهار ش�نبه مورخ  92/9/27 لغايت روز چهار شنبه

 مورخ 92/10/11 
مهلت تحویل پاکات مناقصه : حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 92/10/23

 مح�ل تحویل پ�اکات مناقصه  : اصفه�ان - خياب�ان  چه�ار باغ ب�اال- دبير خانه ش�ركت
 برق منطقه ای اصفهان 

زمان و محل بازگشائی  پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 92/10/23- سالن 
كميسيون معامالت  شركت برق منطقه ای اصفهان 

نکات قابل توجه:
1- ساير شرايط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسنا د مناقصه  موجود می باشد .

2- به پيشنهادهايی كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان 
مقرر، چک شخصی و نظاير آن و پيشنهادهائی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 

شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- به در خواستها و مدارک دريافتی  بعد از تاريخ های اعالم شده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ضمنا می توانيد اين آگهی را در سايتهای اينترنتی زير مشاهده كنيد .
 www.erec.co.ir                http://iets.mporg.ir              www.tavanir.org.ir

مناقصه گزار  : شركت  ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه  اصفهان 
موضوع مناقصه :  واگذاری امور مربوط به راهبری خودروهای استيجاری منطقه

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ارائه رسيد وجه مبنی بر واريز مبلغ 150/000/000 ريال به عنوان سپرده نقدی 
به حساب جاری شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی ( شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا 

ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه
مهل�ت تکمی�ل و تحوی�ل فرمه�ای اس�تعالم ارزیاب�ی کیف�ی من�درج در س�ایت:به م�دت دو 
 هفت�ه از تاري�خ آگه�ی نوب�ت دوم، من�درج در روزنام�ه ك�ه از س�ايت ه�ای http://IETS.MPORG.IR و
  HTTP:// MONAGHESE.NIOPDC.IR  قابل برداشت می باشد و تحويل آن به  آدرس اصفهان- خيابان 

چهارباغ باال، جنب پمپ بنزين، امور قراردادها، تلفن: 6244618
شرایط متقاضی : كليه شركت های توانمند دارای گواهی صالحيت كار مرتبط و معتبر از اداره كار و امور اجتماعی

شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركت های پذيرفته شده در ارزيابی كيفی تحويل خواهد شد. ضمنا متن آگهی 
در سايت WWW.SHANA.IR قابل رويت می باشد.

 آگهی مناقصه عمومی
920/1005  

 آگهی مناقصه عمومی
)  شماره  800/22493 (

روابط عمومی شرکت  ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه  اصفهان روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

م الف 10609

نوبت اول

م الف 1052

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 منطقه اصفهان 

معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان گف��ت: اجرای پروژه 
متروی اصفهان به شاهین ش��هر و مبارکه با مش��ارکت 

بخش خصوصی انجام می شود.
 محمدعل��ی طرفه ب��ه وضعی��ت مدیریت ش��هری در 

شهرهای اس��تان اصفهان اش��اره کردو اظهار 
داش��ت: مردم نق��ش موث��ری در فعالیت های 
ش��هری دارند و تامین کنن��دگان خدمات در 

شهرها هستند.
وی افزود: به سبب مش��ارکت مردم و پرداخت 
عوارض ، س��رعت رش��د و اجرای پ��روژه های 
شهری در اس��تان بیش از س��ایر بخش ها بوده 
که این افتخاری برای اصفهان به شمار می رود 
و بستر برای رشد و اجرای پروژه های شهری در 

سطح شهرها فراهم است.
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان با اش��اره به 
بس��ترهای مس��اعد برای اج��رای پروژه های 

ش��هری و توس��عه آن ها گفت: مکانیزم عادالنه سازی 
درآمدهای شهرداری ها در استان اصفهان اجرا می شود 
 که بس��تر و فضا برای افزایش فعالیت های این بخش ها 

افزایش یابد.

      افزاي�ش فرصت خدمت رس�انی با ش�وراها 
و شهرداران دوره چهارم

وی با اش��اره ب��ه ش��روع ب��ه کار اعض��ای دور چهارم 
ش��ورای ش��هر و انتصاب ش��هرداران جدی��د، تصریح 

کرد: اعضای ش��وراها و ش��هرداران جدی��د کارکردها 
و توانمندی ه��ای وی��ژه ای دارن��د ک��ه با وج��ود این 
 ظرفیت ها، فرصت خدمت رس��انی در اس��تان افزایش

 می یابد.

طرفه خاطرنش��ان کرد: در دوره جدید از ظرفیت های 
بخش خصوصی و مردمی  برای اجرای پروژه های استان 
استفاده می ش��ود تا مردم در اجرای این پروژه ها نقش 

موثری داشته باشند.

     اجرای متروی اصفهان- شاهین شهر 
 و اصفه�ان - مبارک�ه ب�ا مش�ارکت 

بخش خصوصی
وی گف��ت: مت��روی اصفه��ان - ش��اهین 
ش��هر و اصفه��ان - مبارک��ه و پ��روژه 
 کنارگذرها ک��ه از پروژه های مهم اس��تان 
ب��ه ش��مار م��ی رود، ب��ا مش��ارکت بخش 

خصوصی اجرا می شود.
معاون عمرانی اس��تاندار اصفه��ان افزود: 
پروژه های ح��وزه آب، قطار سریع الس��یر، 
ورزش��گاه نقش جهان و متروی اصفهان از 
جمله پروژه های عملیاتی مهم اس��تان ب��وده که نقش 
زیر بنایی در اج��رای آن ها وجود دارد، از س��وی دیگر 
قرار اس��ت پروژه قطار سریع الس��یر اصفهان به صورت 

فایناس اجرا شود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

بخش خصوصی به کمک متروی شاهین شهر و مبارکه می آيد



چهره روزيادداشت

14 هزار خبرنگار سبد کاال می گیرند
یک مقام مس��وول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص سبد 
کاالیی در دو مرحله بهمن و اسفند امسال به 14 هزار خبرنگار خبرداد.یک 
مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص سبد کاالیی 
به 14 هزار خبرنگار خبرداد و گفت: فهرست خبرنگاران همان فهرست 
مورد تایید معاونت مطبوعاتی و ریاست جمهوری است که در سال های 
 گذش��ته نیز کارت های هدیه روز خبرنگار را دریافت کرده اند.وی افزود:

بر این اساس، خبرنگارانی که در سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار 
خبرنگاران کشور )سمان( ثبت نام و پرونده آن ها مورد تایید قرار گرفته 

شده باشد، این سبد کاالیی را دریافت خواهند کرد.

 تولید بیش از 30 هزار تن
 محصوالت گلخانه ای در مبارکه

مسوول باغبانی اداره جهاد کش��اورزی شهرستان مبارکه گفت: سالیانه 
30 هزار و 330 تن محصوالت س��بزی و صیفی گلخانه ای اعم از خیار،  
 گوجه،  فلف��ل و ریحان تولید می ش��ود.همایون حاتمی ب��ا بیان این که

 در حال حاضر 160 هکتار گلخانه س��بزی و صیفی به صورت صنعتی و 
سنتی در شهرستان موجود است، اظهارداش��ت: براساس آمار تولیدات 
گلخانه ای سال زراعی 91-90 استان اصفهان، شهرستان مبارکه با میزان 
تولید سالیانه 30 هزار و 330 تن محصوالت سبزی و صیفی گلخانه ای اعم 

از خیار،  گوجه،  فلفل و ریحان رتبه دوم تولید را در استان اصفهان دارد.

سهامداران در آسمان 
ارزش سهام ذوب آهن اصفهان در هفته گذشته از مرز 450 تومان گذشت 
تا نسبت به اولین عرضه ، بیش از 178 درصد رشد داشته باشد.مجتبي 
 فریدوني مدیر س��رمایه گذاري و امور س��هام ش��رکت در این خصوص

 گفت : امیدواري ها به بودجه عمراني سال آینده و رویدادهاي حوزه معدن 
به ویژه اخبار مربوط به بهره مالکانه و آزادسازي قیمت سنگ آهن از جمله 

دالیلي است که موجب افزایش ارزش سهام ذوب آهن شده است .
وي افزود : خوش��بختانه اقبال نس��بت به س��هام ذوب آهن اصفهان نیز 
بسیارخوب است و این شرکت توانسته باالترین حجم معامله در فرابورس 
را به خود اختصاص دهد . حجم معامله ذوب آهن در برخي روزها از مرز 
45 میلیون سهم گذشت ضمن این که بیش از 6 میلیون سهم نیز در صف 

خرید قرار داشت .
 مدیر س��رمایه گذاري و امور س��هام ذوب آهن اصفهان تصریح کرد:  در 
6 ماهه اول سال 53 درصدEPS )س��ود پیش بیني شده براي هر سهم(  
شرکت جهت سالجاري محقق ش��ده و در همین حال ش��اهد افزایش 
میزان تولید و کاهش قیمت تمام شده نیز هستیم . به طور کلي شرایط 
 کنوني ذوب آهن حاکي از چش��م اندازي بسیار روشن است و همین امر

 سرمایه گذاران را به خرید سهام شرکت ترغیب مي کند چرا که بورس 
یک متغیر پیش رو اس��ت و اگر چشم انداز سهام ش��رکتي روشن باشد 

 سرمایه گذاران پیشاپیش نسبت به خرید آن اقدام مي کنند.

مانع تراشی برخی نهادها،مخابرات 
اصفهان را گرفتار کرده است

مدیرعامل شرکت مخابرات اس��تان اصفهان گفت: این شرکت به دلیل 
برخی مانع تراشی ها، گرفتار توسعه شبکه تلفن ثابت در این شهر است. 
 حسین کش��ایی در گفت و گو با ایرنا افزود: این ش��رکت برای حفاری و 
کابل کش��ی جهت توس��عه ش��بکه تلفن ثابت در نقاط مختلف ش��هر 
 اصفهان با مش��کالتی از جمله ندادن مجوز و باال ب��ودن تعرفه ها مواجه

 است.
وی با بیان این که شهرداری در برخی نقاط مجوزهای الزم را به شرکت 
مخابرات برای حفاری نمی دهد، تصریح کرد: در مواردی که مجوز نیز داده 
شود قیمت های اعالم شده بسیار باالست. مدیر عامل شرکت مخابرات 
استان اصفهان اظهارداشت: ش��رکت مخابرات برای توسعه شبکه تلفن 

ثابت در دیگر شهرهای استان اصفهان با چنین مشکالتی مواجه نیست.

 طرح تعرفه هوشمند آب 
از سال آينده اجرا می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور از اجرای طرح تعرفه هوشمند آب 
از سال آینده خبر داد.

حمیدرضا جانبازافزود: در حال حاضر در کشور آب شرب شهرها و روستاها 
از فواصل دور منتقل می ش��ود چرا که اضافه برداش��ت های آب از منابع 
سطحی موجب مش��کالت کمی و کیفی در منابع محلی آب شده است.

وی با بیان این که ناگزیر هستیم تا اجرای طرح های طوالنی انتقال آب را 
در دستور کار وزارت نیرو قرار دهیم، ادامه داد: این روند موجب افزایش 
هزینه ها می شود به طوری که در حال حاضر قیمت تمام شده توزیع آب 
شرب در شهرها 700 تومان است که 200 تومان هم هزینه تامین بر آن 

تحمیل می شود.
جانباز اعالم کرد: قیمت تمام ش��ده آب 900 تومان بوده ولی متوس��ط 
 فروش آب شرب در بخش خانگی شهری 280 تومان است که پس از کسر

 هزینه های سازمان هدفمندی به 180 تومان می رسد.

انتقال بین حوضه ای
مرهم کم آبی اصفهان 

رییس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: دولت 
با انتقال آب از حوضه هایی که بیشتر از نیاز جمعیت آب 
در اختیار دارند، به حوضه های ک��م آب تر، برای کم آبی 

اصفهان چاره جویی کند.
اس��فندیار امینی، با اشاره به این که بس��یاری از صنایع 
 موجود در اصفه��ان مانن��د ذوب آهن و ف��والد مبارکه

  برط��رف کنن��ده نیازهای کل کش��ور هس��تند، افزود: 
به طور حتم اگر اس��تان های دیگر جوابگوی مش��کالت 
 اصفهان نب��وده و تنها خواس��تار اس��تفاده از منافع این

 استان باشند، چنین مقوله ای چندان معنا ندارد.
وی با بی��ان این که دولت ه��ا با وارد کردن تاسیس��اتی 
مانند ذوب آهن، سرانه آبی را در استان اصفهان افزایش 
دادند، اظهار داش��ت: حال که امکان خارج کردن چنین 
اموری به بیرون از استان اصفهان وجود ندارد، دست کم 
دولت با اجرای یک برنامه منظ��م، و انتقال آب از حوضه 
هایی مانن��د دز و کارون، کس��ری آب حوزه هایی مانند 
 اصفهان را برطرف کند. رییس نظام صنفی کش��اورزی

 استان اصفهان با اشاره به بودجه پیشنهادی دولت برای 
تامین 150 میلیون متر مکعب آب شرب مردم یزد بیان 
 داشت: با محاس��بات انجام ش��ده، برای جمعیت حدود 
 900 ه��زار نف��ری ی��زد، نی��از س��الیانه ای، بی��ش از 

52 میلیون متر مکعب آب شرب، وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که در بودجه پیشنهادی دولت، مقدار 
150 میلیون متر مکعب مازاد آب )با واژه خاص ش��رب( 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: در حالی که 
زاینده رود خود با مشکل کم آبی مواجه است، صادر شدن 

این دستورات جای تامل فراوانی دارد.
امینی افزود: با این که زاین��ده رود در حال حاضر خود از  
کم آبی در رنج است، چنین برداشت های نابه جایی شاید 
حاکی از آن است که مردم اصفهان، خود چشم بصیرت 

ندارند تا آب  های مازاد زاینده رود را مشاهده کنند.

تعويض ۲۷4 فقره کنتور 
در آبفای اردستان

 مرغ و ماهی
 برای عید گران نمی شود

     مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: طی 8 ماهه امسال 
274 فقره کنتور در آب و فاضالب اردستان تعویض شد.

هاشم امینی با اش��اره به این مطلب، اظهار داش��ت: طی این مدت در منطقه 
اردستان 345 فقره انشعاب آب و 54 فقره انشعاب فاضالب واگذار و 42 هزار و 
226 کنتور نیز قرائت شد.وی از نصب 409 فقره انشعاب آب در اردستان سخن 
 گفت و ادامه داد: طی 8 ماهه گذش��ته 159 فقره انشعاب فاضالب نصب شد

 و 4 هزار و 233 متر لوله گذاری آب صورت گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: 390 مورد حوادث آب 

در این مدت در اردستان رفع شده است.
 وی تصریح کرد: 274 مورد کلرسنجی در واحد آزمایش��گاه آبفای اردستان

 کلر سنجی انجام شده و 146 مورد کدورت سنجی و 30 مورد آزمون میکروبی 
صورت گرفته است.

رییس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی از ثبات قیمت انواع ماهی و مرغ تا 
پایان سال خبر داد و گفت: قیمت عرضه  ماهی و مرغ منطقی است و به دلیل 
حجم تولید وعرضه مناسب پیش بینی می ش��ود ، افزایش قیمت برای شب 
 عید نخواهیم داشت.مهدی یوس��ف خانی اظهار داشت:  وضعیت تولید ماهی 
و به ویژه مرغ ،خوب و رضایت بخش است که با این تفاسیر تا پایان سال قیمت 
آن ها افزایش نخواهد یاف��ت.وی ادامه داد: با توجه به نوس��ان حجم عرضه و 
تقاضا پیش بینی می شود قیمت مرغ کیلویی 100 تا 200 تومان کاهش یابد.

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی پیش بینی کرد که با پایان ماه صفر 
و آغاز به کار تاالرها و رس��توران ها به دلیل افزایش تقاضا قیمت مرغ و ماهی 
دستخوش تغییر شود.یوسف خانی یادآور شد: 80 درصد ذرت و سویای مصرفی 
برای پرورش ماهی از کش��ورهای اوکراین و برزیل وارد می ش��ود که کیفیت 

محصول وارداتی بیش از تولید داخلی است.

نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی کامپیوتر و اتوماس��یون 
 اداری ) اتوکام 2013 ( از 4 ت��ا 8 دی ماه در محل برگزاری

 نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفه��ان واقع در پل 
شهرستان دایر خواهد بود. 

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایش��گاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان این نمایش��گاه تالش کرده است به عنوان 
یکی از پرمخاطب ترین نمایشگاه های استان، طیف وسیعی 
از دس��ت اندرکاران حوزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات را 
در زمینه های س��خت افزار، ش��بکه، نرم افزار، رسانه های 
دیجیتال، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، اینترنت، 
وب، امنیت و مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی گرد هم آورد.

در این نمایشگاه بیش از 120 شرکت از استان های مختلف 
کشور در سه سالن نمایش��گاه به عرضه آخرین تکنولوژی 

و محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری خود می پردازند. 
چندی��ن همای��ش و کارگاه تخصصی نیز در حاش��یه این 
نمایش��گاه پیش بینی شده اس��ت که فضای نمایشگاه را با 

محتوای علمی توام خواهد ساخت. 
ساعت بازدید از این نمایشگاه 15 تا 21 و روزهای 7 و 8 دی 

از ساعت 9 تا 12 ویژه بازدید متخصصین است.  
روزنامه های آس��یا، عصر ارتباط، فناوران، ماهنامه شبکه و 
نشریات جی نت، نت کاوش و عصر شبکه ،حامیان رسانه ای 
این نمایشگاه هستند که پوشش خبری نمایشگاه در سطح 

کشور را بر عهده دارند. 

بانک مرکزی نرخ 38 ارز را اعالم کرد که بر این اساس نرخ 
25 ارز نسبت به یک شنبه گذشته افت، قیمت 12 ارز رشد 
و قیمت یک ارز تغییری نکرد.به گزارش خبرنگار مهر، نرخ 
دالر امریکا دیروز با 10 ریال اف��ت 24,767 ریال، قیمت 
پوند انگلیس با 43ریال رشد 40,499 ریال و قیمت یورو 
با 9 ریال رش��د 33,886 ریال تعیین شد.همچنین فرانک 
سوئیس 27,678 ریال، کرون س��وئد 3,767 ریال، کرون 
نروژ 4,028 ریال، کرون دانمارک 4,543 ریال، روپیه هند 
401 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,744 ریال، دینار 
کویت 87,421 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,401 ریال، 
یکصد ین ژاپن 23,734 ری��ال، دالر هنگ کنگ 3,195 
ریال، ریال عمان 64,313 ریال، دالر کانادا 23,310 ریال، 
راند آفریقای جنوبی 2,395ریال، لیر ترکیه 11,804 ریال، 
روبل روس��یه 758 ریال، ریال قطر 6,802 ریال و یکصد 
دینار عراق 2,127 ریال قیمت خورد.قیمت لیر سوریه 220 
ریال، دالر اس��ترالیا 22,076 ریال، ریال سعودی 6,604 
ریال، دینار بحرین 65,677 ریال، دالر سنگاپور 19,527 
ریال، ده روپیه س��ریالنکا 1,895 ریال، یکصد روپیه نپال 
24,860 ریال، یکصد درام ارمنس��تان 6,116 ریال، یوان 

چین 4,080 ریال است.

در حالی از چن��د هفته پیش تاکنون بح��ث های متعددی 
درباره آزادس��ازی قیمت سنگ آهن مطرح ش��ده که وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین اظهارنظر خود به صورت 

تلویحی این موضوع را منتفی دانست.
محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی 
درباره آزادسازی نرخ سنگ آهن گرفته شده و این موضوع 
چه قدر جدی است؟ گفت: تا جایی که من اطالع دارم قیمت 

سنگ آهن همین االن نیز آزاد است. 
سنگ آهنی که به خارج از کش��ور صادر می شود به قیمت 
جهانی فروخته می ش��ود و س��نگ آهنی نیز که در داخل 
به فروش می رس��د قیمت آن ب��ا توافق س��نگ آهنی ها و 

فوالدسازان تعیین می شود.
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در عین حال از ارایه جزییات 
بیشتر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر آزادسازی قیمت 
 س��نگ آهن دو واح��د زیرمجموع��ه ایمیدرو خ��ودداری

 کرد.
اوایل آذر ماه سال جاری رییس ایمیدرو اعالم کرده بود که 
 قیمت س��نگ آهن آزاد نش��ده و هیچ تصمیم جدیدی هم

 ب��رای آزادس��ازی ن��رخ س��نگ آه��ن گرفت��ه نش��ده 
است.

تیراژ تولید دو محصول رنو در ایران در حد قابل توجهی 
افزایش یافته است.

آذرماه امس��ال تولید دو محصول تن��در 90 و مگان در 
کشور در حد قابل توجهی نسبت به ماه گذشته افزایش 

یافته است.
پس از امضای توافق نامه ژنو بین ایران و گروه 1+5 و لغو 
تحریم صنعت خودرو شرایط برای فعالیت خودروسازان 

خارجی در ایران فراهم شده است.
در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، 
روند واردات و تامی��ن قطعات مربوط ب��ه دو خودروی 
تحت برند رنو )تندر 90 و مگان( بهبود یافته و به موازات 
 آن تولید ای��ن محص��والت در آذر ماه امس��ال نزدیک 

به صد درصد افزایش یافته است.
این وضعیت در حالی اس��ت که آبان ماه امس��ال تولید 
 محص��والت تح��ت برن��د رن��و در ای��ران اف��ت حدودا

 90 درصدی را تجربه کرده بود.
عالوه بر افزای��ش تولید محصوالت رن��و در ایران، دیگر 
خودروسازان خارجی از جمله پژو و شرکت های کره ای 
و چین��ی نیز در ح��ال برگ��زاری مذاکرات فش��رده ای 
 ب��ا خودروس��ازان داخلی برای آغ��از فعالی��ت در ایران 

هستند.

ارز بازارنمایشگاه خودرو

تازه های 1۲0 شرکت در 
اتوکام اصفهان

اعالم
افت قیمت ها

 آزادسازی قیمت
 سنگ آهن منتفی شد

 تولید محصوالت رنو 
در ايران افزايش يافت

اخبار کوتاه

زاينده رود
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ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب در اصفهان برگزار می شود

شش��مین نمایش��گاه بی��ن الملل��ی صنع��ت آب، تاسیس��ات آب و فاض��الب ب��ا حض��ور ده ه��ا بن��گاه 
 اقتص��ادی، ش��رکت، کارخان��ه و واحده��ای تولی��دی داخل��ی و خارج��ی از 14 ت��ا 17 دی م��اه در اصفهان 

برگزار می شود.
 نبود توازن

 میان تولید و مصرف گاز 
سعید مومنی   

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان  
در حال حاضر به سبب سرد شدن هوا، عدم توازن میان تولید و مصرف گاز 
در استان اصفهان وجود دارد. در حال حاضر 102 شهر و بیش از  یک هزار 
و 140 روس��تا از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده که بیش از 99 درصد 
جمعیت استان بهره مند از این نعمت هستند. س��االنه 16میلیارد متر 
مکعب گاز در سطح این استان توزیع می شود که رتبه نخست کشور را در 

این زمینه داریم. 
ب��ا مدیریت صحی��ح مصرف 
و صرف��ه جویی مردم اس��تان 
خواهیم توانست فصول سرد 
سال را بدون قطعی گاز سپری 
کنیم. هرگونه اطالع و یا تایید 
افراد و دستگاه ها و کیت هاي 
مورد ادعا از سوی شرکت ملي 

گاز ایران رد شده است.
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مدیر ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه برای 
 این که بتواند یک درصد تولید جهان��ی را از آن خود کند باید

 15 میلیون تن در س��ال تولید داش��ته باش��د و بر این اساس 
شرکت این میزان تولید را هدف گذاری کرده است.

بهرام سبحانی در نهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
اصفهان، اظهار داشت: میزان تولید کل فوالد در جهان ساالنه 

1/5 میلیارد تن است. 
وی تاکید کرد: شناس��ایی گلوگاه های صنعت و بهره گیری از 
نیروی انسانی متخصص می تواند به استفاده از ظرفیت کامل 
واحدهای صنعتی منجر ش��ود. مدیر ش��رکت ف��والد مبارکه 
اصفهان سه چالش اصلی توسعه فوالد مبارکه را آب، انرژی و 
مواد اولیه برشمرد و بیان داشت: با توجه به خشکی زاینده رود 
طرح توسعه فوالد با چالش جدی روبه رو است و امیدواریم این 

مساله برطرف شود. 
وی از کمبود گاز در سه ماه پایانی سال خبر داد و گفت: شرکت 
گاز به دلیل کاهش دمای هوا در زمستان تعهدی در ارایه گاز به 
شرکت را ندارد و این در حالی است که گاز مصرفی در شرکت 
 برای س��وخت کاربرد ندارد و برای فرآیند فوالدسازی به کار

 می رود. س��بحانی تامین م��واد اولیه را س��ومین چالش این 
شرکت برشمرد و افزود: با خصوصی شدن معادن سنگ آهن، 
ش��رکت های فوالدس��ازی در تامین مواد اولیه با قیمت های 
متفاوتی روبه رو هس��تند و پایین بودن تعرفه صادرات سنگ 

آهن س��بب ترغیب معادن س��نگ به صادرات شده است. وی 
تنها مزیت ش��رکت های فوالد س��ازی در ایران را سنگ آهن 
دانست و گفت: اگر سنگ آهن به قیمت جهانی به فوالدسازان 
ارایه شود این مزیت نیز مانند مزیت انرژی و نیروی انسانی از 

بین می رود. 
مدیر ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان تاکید ک��رد: اگر بحران 
آب برطرف نش��ود طرح های توس��عه مجتمع به مکان های 
دیگر منتقل می ش��ود. وی صنعت فوالد را صنع��ت مادر در 
 کش��ور معرفی کرد و گفت: با فعال ش��دن این صنعت شاهد 

توسعه صنعتی کشور در بخش های مختلف خواهیم بود. 
رییس کمیس��یون صنعت و مع��دن اتاق اصفهان به تش��ریح 
جایگاه 152 ایران در فضای کسب و کار پرداخت و گفت: وجود 
موانع پیش روی صدور مجوزها، فشارهای مالیاتی، بیمه ای و 
بانکی از عوامل موثر پایین ب��ودن رتبه ایران در جدول جهانی 
اس��ت. مصطفی رناس��ی افزود: واحد تولیدی که با 70 درصد 
ظرفیت فعالیت می کند به طور حتم س��ودده نیس��ت و این 
واحدها باید با 100 درصد ظرفی��ت فعالیت کنند تا بتوانند به 

تعهدات خود عمل کنند. 
وی خواستار تعامل س��ازمان های دولتی با واحدهای تولیدی 
ش��د و بیان داش��ت: تا تعامل بین این دو بخش وجود نداشته 
باش��د نمی ت��وان انتظار توس��عه اقتصادی داش��ته باش��یم . 
رییس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق اصفه��ان به وضعیت 

 صنعت خودروسازی کشور اش��اره کرد و گفت: با وجود مزیت 
قطعه س��ازی در ای��ران در بخش خودروس��ازی متاس��فانه 
 مزیت چندانی ایجاد نش��ده اس��ت. وی افزود: در بازار خودرو

 شرکت های تولید خودرو باید مرتب پلت فرم هایی جدیدی به 
بازار ارایه کنند. 

عض��و کمیس��یون صنعت 
و مع��دن ات��اق اصفهان در 
 این جلس��ه به ارای��ه نتایج 
عارض��ه یاب��ی از 30 واحد 
تولی��دی اس��تان اصفهان 
پرداخ��ت و گف��ت:در این 
عارض��ه یابی تالش ش��ده 
که مش��کالت ، مس��ایل و 
ریشه اصلی آن مشخص و 

راهکارها ارایه شود. 
مرتض��ی بان��ک از نب��ود 
نظام ارزیاب��ی عملکرد در 
واحده��ای تولی��دی خبر 
داد و گفت: ای��ن نظام می 
تواند مدیران را در شناسایی 

گلوگاه ه��ای واحدها کمک کند. اس��تاد اقتص��اد بین الملل 
دانشگاه اصفهان در این جلسه گفت: رشد منفی اقتصاد کشور 
به این معناست که تولید صنعت کشور منفی و سرمایه گذاری 
در اقتصاد رشد معکوس داشته و در کل هیچ اتفاقی در اقتصاد 
روی نداده است.  سید کمیل طیبی رشد منفی برای هر اقتصاد 
را فاجعه آمیز توصیف کرد و افزود: در نیمه نخست سال جاری 
روند منفی رشد اقتصادی کاهنده شده است و پیش بینی می 
شود در سال آینده رشد اقتصادی از منفی 5/4 درصد به منفی 
3 درصد افزایش یابد. وی افزود: از س��ال 1357 تا تیر 1391 
 نقدینگی 1503 برابر ش��ده و نقدینگی از 258 میلیارد تومان 

به 387 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. 
 طیبی کاهنده بودن ش��اخص های کالن اقتص��ادی ایران را

 70 درصد ناش��ی از س��وء مدیریت اقتصادی و 30 درصد به 
سبب تحریم های بین المللی برشمرد و گفت: در صورت اتخاذ 
 سیاس��ت های هماهنگ اقتصادی نرخ تورم در سال 93 بین

 20 تا 25 درصد و در سال 94 بین 15 تا 18 درصد پیش بینی 
می شود. وی اضافه کرد: بیش از یک صد هزار پروژه نیمه کار 
 ملی و استانی در کش��ور روی دس��ت دولت بوده که نیازمند

 35 سال زمان برای اجرای آن است.

مدير شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شناسایی گلوگاه صنعت، راه ترقی تولید فوالد
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شناسايی گلوگاه های 
صنعت و بهره گیری از 

نیروی انسانی متخصص 
می تواند به استفاده از 

ظرفیت کامل واحدهای 
 صنعتی منجر شود

مدير شرکت فوالد  مبارکه 
اصفهان سه چالش اصلی 

توسعه فوالد مبارکه را 
آب، انرژی و مواد اولیه 

برشمرد



اتاق موسیقییادداشت

هفت

مهران احمدی برای بازی در مجموعه تلویزیونی »پایتخت 3« به کارگردانی سیروس مقدم قرارداد بست. 
این بازیگر که در قس��مت دوم این مجموعه نیز به ایفای نقش پرداخته بود برای »پایتخت 3« نیز با گروه 
سیروس مقدم قرارداد بست. این مجموعه هم اکنون در مرحله پیش تولید است و 15 دی ماه کلید می خورد.
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به سوی بهشت 
نمایشگاه عکس های محمدحسین فاضل 
هرندی با عنوان » به س��وی بهشت« در 
خانه هنرمن��دان اصفهان برپاس��ت.این 
نمایشگاه به مناس��بت فرارسیدن اربعین 
حس��ینی و با موضوع کربال و ع��زاداری 
اباعبداهلل الحسین )ع( برگزار شده و شامل 
۲۲ قطعه عکس از آثار این عکاس است که 
با حضور در کربالی معال به مستند سازی آن پرداخته است. عکس هایی 
که در این نمایشگاه ارایه شده اند در ابعاد ۷۰×5۰ می باشند و بیشتر نشانگر 
حال و هوای مردم عزادار در کربالی معال و در مس��یر رس��یدن به حرم 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( است.نمایشگاه عکس» به سوی بهشت«تا 
روز شنبه 1۴ دی ماه ۹۲ جهت بازدید عموم دایر می باشد و ساعات بازدید 
از این نمایشگاه ۹ صبح الی 1۲ ظهر و 1۶ بعدازظهر الی 1۹ شب خواهد 

بود.

زیکزاک درحمایت از کودکان 
چهارمین دوره جشنواره دست سازه های 
متفاوت، به همت زیکزاک برگزار خواهد 
ش��د. مدیر گالری مهرگان  اظهار داشت: 
مرجان مشتاقیان با اشاره به این که برند 
زیکزاک هم به عنوان شرکت کننده و هم 
برگزار کنن��ده در این نمایش��گاه حضور 
خواهد داشت، افزود: این نمایشگاه شامل 
کلیه صنایع دستی می باشد که برندهای مختلف با هدف معرفی محصول 
خود در اجتماع گسترده تر در این نمایشگاه شرکت می کنند و در نهایت 
عواید نمایشگاه نیز به انجمن حمایت از کودکان بهشت تعلق خواهد گرفت.  
ش��ایان ذکر اس��ت؛ هدایای مناس��بتی زیک��زاک، محصوالت پ��ر گره، 
خوشمزه های موکا، مانتوهای ش��هناز، زیورآالت ایراندخت، دوخت های 
تهرانی، س��اخته های کرال، چرم متین، مگنت های نیل��و، زیورآالت گل 
بهاری، س��ازه های منجق، نقش و زیور ساروق، س��اخته های فروردین، 
آرکوئین چرم و اقاب موبایل؛ از برندهای شرکت کننده در این نمایشگاه 
می باشند. گفتنی است این جشنواره از دیروز به مدت سه روز از ساعات 11 
صبح تا 8 شب در انتهای خیابان آپادانا دوم، نبش کوچه 13، تاالر آریش، 

پذیرای عالقه مندان خواهد بود. 

 جشنواره حسنات
 میزبان آثار هنرمندان 

فراخوان عمومی چهارمین این جشنواره 
از ۲3 مهر ماه در سراسر کشور اعالم شد و 
عالقه مندان توانستند نسبت به ثبت آثار 
خود در س��امانه ثبت نام آثار جش��نواره 

چهارم اقدام کنند.
از زم��ان اع��الم فراخ��وان عموم��ی 
 ای��ن جش��نواره ت��ا آخری��ن مهل��ت 
ثبت نام آثار بیش از 85۰ اثر در بخش های مختلف داس��تانی، مس��تند، 
فیلم نامه و تیزر به دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان ارسال شده اس��ت.از این تعداد اثر ارسال شده ۴۰۰ اثر در بخش 
داس��تانی، ۲8۰ اثر در بخش فیلم نامه و 1۷5 اثر نیز در بخش مستند به 
دبیرخانه چهارمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان ارسال 
شده است. ارسال آثار هنرمندان فعال در مراکز انجمن سینماگران جوان، 
سازمان سینمای سوره، بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس، 
سینمای انقالب و دفاع مقدس، موسس��ات آزاد تصویری، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و حوزه  های هنری سراسر کشور در چهارمین 
جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات نیز در نوع خود نسبت به سال های 

گذشته با رشد خوبی مواجه بوده است.
چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با موضوع احسان و 

نیکوکاری از تاریخ 11 تا 1۴ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

»یلدای این خونه« به بازار آمد
 مجموع��ه »یل��دای ای��ن خون��ه« ب��ا حض��ور و اج��رای زن��ده
  چند تن از چهره های موس��یقی در کش��ور ب��ه بازار موس��یقی آمد.

در ای��ن مجموع��ه ک��ه اج��رای آن را رامب��د جوان ب��ر عه��ده دارد، 
 اس��تاد »ایرج«، »س��االر عقیل��ی« و »حمید عس��کری« ب��ه عنوان
  چه��ره های دنی��ای موس��یقی ب��ه اس��تودیوی محل ضب��ط برنامه

 می آیند و بعد از صحبت و خاطره گویی درباره ش��ب یلدا، در بخشی 
 دیگر از اس��تودیو با ارکس��تر کامل قطعاتی را نیز به اجرا در می آورند.

در این بین اجرای »پرنده« با صدای استاد »ایرج« و حضور و بهره گیری 
اس��تاد آواز ایران از یک ارکستر مجلس��ی، جذابیت های تماشای این 
اجرای زنده را بیش از پیش کرده است. گفتنی است »مسعود امامی« 
نیز قطع��ه ای را در این مجموع��ه خوانده که به عن��وان تیتراژ ورودی 

 برنامه از آن استفاده شده است.
بهاره رهنما، ش��قایق دهقان، 
مه��راب قاس��م خان��ی، فرهاد 
آئی��ش و ... از جمل��ه دیگ��ر 
چه��ره های��ی هس��تند که در 
 این مجموع��ه حض��ور دارند.

این مجموع��ه هم اکن��ون در 
ش��بکه نمایش خانگ��ی توزیع 

شده است.
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  تئاتر شهر 
در چهارباغ 

 عذرخواهی
 » فرناندا لیما «

احداث پروژه تئاتر ش��هر در س��ال آینده اجرایی می ش��ود. معاون فرهنگی 
اجتماعی ش��هرداری اصفهان عنوان کرد: به منظور توسعه فضاهای فرهنگی 
منطقه یک، احداث پروژه تئاتر شهر در خیابان چهارباغ در سال آینده اجرایی 
می شود.علی قاسم زاده در حاشیه مالقات مردمی ش��هردار اصفهان با اهالی 
منطقه یک گفت: با توجه به این که منطقه یک دارای بافت متراکم مسکونی و 
 تجاری است تملک و آزادسازی برای ایجاد فضاهای فرهنگی بسیار دشوار است.

وی افزود: س��رانه فضاهای فرهنگی در منطقه یک مطلوب نیست  اما تاکنون 
 تالش های زیادی در جهت آزادسازی برای توسعه مراکز فرهنگی شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره به احداث پروژه تئاتر شهر 
در خیابان چهارباغ  تصریح کرد: به منظور توسعه فضاهای فرهنگی منطقه یک، 

احداث پروژه تئاتر شهر در خیابان چهارباغ در سال آینده اجرایی می شود.

مجری سرشناس برزیلی از ایرانی ها به خاطر پوشش نامناسب خود در مراسم 
»قرعه کش��ی جام جهانی ۲۰1۴ برزیل« عذرخواهی کرد.»فرناندا لیما« در 
مراسم قرعه کش��ی جام جهانی ۲۰1۴ که چندی پیش در برزیل برگزار شد، 
لباسی را بر تن کرد که به مذاق بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان خوش 
نیامد تا جایی که باعث ش��د بس��یاری حاضر نش��وند پای گیرنده های خود 
بنشینند تا این مراس��م مهیج را به صورت زنده نگاه کنند.این مجری برزیلی 
در گفت و گویی سخنان جالبی را بر زبان آورد.وی گفت که با پوشیدن لباسی 
 که در برزیل بر تن کرد قصد توهین به هیچ فرهنگ و مللی را نداش��ته است.

»لیما« که در مراسم انتخاب بهترین بازیکن فوتبال جهان در زوریخ سوئیس 
هم حاضر خواهد بود، گفت: در مراسم »توپ طال« لباسی را بر تن خواهد کرد 

که همگان به راحتی بتوانند او را ببینند.

مهران احمدی با »پایتختی ها« قرارداد بست

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان گفت: 
کمیته کودک و نوجوان برای برگزاری برنامه ها دهه فجر در 

اصفهان تشکیل شده است.
حامد عسگری فر اظهارداش��ت: اولین جلسه کمیته کودک و 
نوجوان به منظور تبیین و هم اندیش��ی برنامه های ستاد دهه 

فجر انقالب اسالمی استان اصفهان برگزار شده است.
وی افزود: این جلس��ه با حضور مس��ووالن س��تاد دهه فجر 

در کانون های پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اصفهان 
برگزار شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان ادامه 
داد: برنامه ریزی منظ��م و متنوع برای ک��ودکان و نوجوانان 
محور اصل��ی وی��ژه برنامه های ده��ه فجر برای ک��ودکان و 

نوجوانان است.
وی اضاف��ه ک��رد: فعالی��ت و برگ��زاری برنامه ه��ای متنوع  
 برای  گروه س��نی کودکان و  نوجوانان بس��یار حایز اهمیت

 است.
عس��گری فر گفت: اعضای کانون پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان اصفهان درتالش هس��تند که با هم��کاری تمامی 
اعضای کمیته،برنامه هایی تأاثیرگذار و ش��اد برای کودکان و 

نوجوانان در دهه فجر برگزار کنند.
وی با بیان این که، از اعضای کمیته ویژه برنامه های دهه فجر 
کودکان و نوجوانان درخواست شده است که برنامه های خود 
را به صورت مکتوب و مدون در زمان مقرر ارسال کنند ادامه 
داد: شهرستان های استان  با برگزاری جلساتی تحت عنوان 
کمیته کودک و نوجوان خود را برای ایام اهلل دهه مبارک فجر 

آماده می کنند.

گروه فرهنگ وهن�ر زاینده رود - مدی��ر کل کتابخانه های 
استان اصفهان با بیان این که کتاب از ارزش��مند ترین ابزار هاي 
 رشد فرهنگي اس��ت، گفت: امس��ال در هفته کتاب شاهد رشد 
دو براب��ری اعض��ای کتابخانه ها در بیش��تر ش��هرهای اس��تان 
 اصفهان بودیم که این مس��اله نویدبخش ارتقای فرهنگ جامعه 
در راس��تای مقابله با تهاجمات فرهنگی اس��ت.غالمرضا یاوری 
اظهار داش��ت: علم و مطالعه در جامعه  اس��المی ما ارزش ذاتی 

دارد و موجب��ات کم��ال جامعه بش��ری را فراهم م��ی کند.وی 
افزود: امروزه کش��ورهای اس��تعمارگر با مجهز ش��دن به سالح 
علم درصدد تس��لط بر دیگر کشورها هس��تند و مقابله فرهنگی 
 با این جری��ان ها ب��ه کم��ک فرهنگ س��ازی ضروری اس��ت.

مدیر کل کتابخانه های استان اصفهاني  تاکید کرد: امسال درهفته 
کتاب رشد خوبی را در زمینه فرهنگ کتاب خوانی شاهد بودیم و 
به طور مثال عضویت اعضای کتابخانه های خوروبیابانک نسبت به 
سال گذشته رشد ۶۰ درصدی داشته است.وی ادامه داد: همچنین 
در چادگان تعداد اعضای کتابخانه ها با افزایش دو برابری به بیش 
از دو هزار نفر رس��یده و در بقیه کتابخانه های اس��تان نیز موارد 
مشابهی را شاهد بودیم.یاوری ادامه داد: همچنین در هفته کتاب 
بخش تخصصی پدافند غیر عامل و سایت آموزش مجازی در همین 
زمینه در کتابخانه ولی عصر )عج( اصفهان افتتاح شد و این کتابخانه 
در حال حاضر با ۲5۰ عنوان کتاب تخصصی آماده س��ازی شده 
 است.وی با اشاره به افزایش سطح فرهنگ کتابخوانی در استان در 
زمینه ه��ای مختلف تاکی��د کرد: در بیس��ت و یکمی��ن برنامه 
گرامیداش��ت کتابداران، کتابخانه هاي عمومي و مطالعه مفید، 
کتابداران و کتاب خوانان اس��تان اصفهان چهار عنوان کشوری 

را کسب کردند.

نسل نو 

تشکیل کمیته کودک و نوجوان برنامه های دهه فجر
مدیر کل کتابخانه های استان:

کتاب، ارزشمند ترین ابزار  رشد فرهنگي 

روبان قرمز 

نقد در تئاتر
به طور کلی در رس��انه های ما زعدم ام��کان فردیت پیدا 
کردن منتقد در رس��انه نکته ای است که اجازه نمی دهد 
منتقد تم��ام نقطه نظراتش را بیان کن��د چراکه ذهنیت 

مدیران این گونه است.
اگر بخواهیم ریشه ای تر به این مس��اله نگاه کنیم اساسا 
جامعه ایران��ی، جامعه اهل گف��ت و گو و اه��ل تردید و 
پرس��ش طرح کردن نبوده و این در همه زمینه ها است. 
چون حتی ب��ه منتقدان حوزه ه��ای دیگر ه��م که نگاه 
می کنیم، می بینیم ک��ه آن ها هم اگر س��عی کردند کار 
 انتقادی به معن��ای درس��ت آن بکنند  ام��کان انتقاد از

 آن ها گرفته شده است.
طبیعتا در نقد تئاتر هم این مشکل را داشتیم و هنوز هم 
داریم. زیرا اگر منتقد بخواهد به سمت صراحت بیان و به 
سمت کنار زدن تعارفات برود متهم به بی تربیتی و بی ادبی 
می شود. یعنی هر چقدر تالش کنید با کالمی محترمانه 
اما صریح نقدی از آن هنرمن��د بکنید به هزاران دلیل آن 
هنرمند از شما به نوعی دلخور می شود و کمترین چیزی 
که به شما خواهد گفت این اس��ت که شما احترام سن و 
س��ال من را نگه نداش��تید یا رابطه اس��تاد و شاگردی را 

رعایت نکردید.
به نظر یک��ی از موانع و س��م های اصل��ی در نقد همین 
پرده پوشی ها و تعارفات بی جهت است. منتقد باید بتواند 
بدون پرده پوشی و ورای ریاکاری فرهنگی و هنری، با آن 
 هنرمند به یک دیالوگ صریح و ش��فاف برس��د که اتفاقا 
به خاطر وجود بار احساس��ی که به خاطر حضور هنرمند 
در فضا وج��ود دارد نمی ت��وان به بخش��ی از صراحت و 

شفافیت رسید. 
نهایتا این که در نتیجه ضعیف شدن نهاد مکتوب نقد در 
آینده اگر کسی بخواهد تاریخ تئاتر این دوران را بنویسد 
هیچ س��ندی پیدا نخواهد کرد ک��ه چه آث��اری و با چه 
کیفیتی در این سال ها اجرا ش��دند و در آن زمان ممکن 
اس��ت که خیلی چیزها با هم ترکیب ش��ده که واقعیت 
نداشته باش��ند. در واقع نقد مکتوب تئاتر، در آینده سند 
مکتوب تئاتر اس��ت که آیندگان بر مبنای آن ها قضاوت 

خواهند کرد.
االن کارگردان ها بیشتر به این فکر می کنند که چگونه به 
درآمد برس��ند و در این بین قاعدتا از نظر آن ها منتقدان 
 اولین کس��انی هس��تند که می توانند مانع درآمد بیشتر 
آن ها بش��وند. پس انتقاد از اثر هنری که مایه رش��د آن 
می ش��ود در ابهام می ماند و آیینه هنرمند که منتقدان 

هستند در غبار.

پنجمین نشس��ت تخصصی نگارگری 
و تذهیب با عنوان جای��گاه تذهیب در 
 آثار نگارگ��ری با حضور اس��تاد مجید

صادق زاده در موزه خط برگزار گردید.
اس��تاد ص��ادق زاده در ای��ن نشس��ت جای��گاه تذهی��ب 
در آثار نگارگری را بس��یار وس��یع دانس��ت و گف��ت: جایگاه 
وی��ژه تذهی��ب در نگارگ��ری در ط��ول تاری��خ متف��اوت 
ب��وده و منظ��ور از تذهی��ب تنه��ا ط��الکاری نیس��ت بلکه 
 منظ��ور م��ا در ای��ن مبح��ث بیش��تر نق��وش م��ی باش��د. 
وی افزود: پس از اسالم محدودیت ها باعث وقفه در نگارگری 
شد ولی سبب رش��د و اس��تقالل تذهیب گردید و این رشته 
توانست در کنار نگارگری برای خود جای بازکند. تذهیب در 
سطوح مختلف کاربردهای متفاوتی داشت، کاربرد تذهیب در 
 معماری، حاشیه و اشیا در آثار گذشتگان قابل مشاهده است. 
وی تاکید کرد: از زم��ان کمال الدین بهزاد ب��ه بعد تصویرگر 
 صفحه آرا نیز ش��د و جای نوش��ته ها را مش��خص کرد و گاه

 با تکنیک س��فیدنگار نقوش و جای دقیق نوشته ها را تعیین 
کرد. صادق زاده با اش��اره به انت��زاع در تذهی��ب و نگارگری 
تصری��ح ک��رد: در تذهیب انت��زاع را دنب��ال می کنی��م و در 
نگارگری نیز ف��رم ها و نگاره ها به س��مت انتزاع می رود، پس 
 هم نش��ینی تذهی��ب و نگارگ��ری منطقی به نظر می رس��د. 

گاه نگارگر و تذهیب کار دو فرد مجزا هس��تند اما وقتی هر دو 
 یک نفر باش��ند ارتباط موثرتری در دو رش��ته اتفاق می افتد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: گاه حرکت ه��ای نگارگ��ری خالی از 
تذهیب هس��تند، این دو نگارش از نظر کاربرد منش��ا کتابت 
 دارن��د، گاه حذف تذهی��ب ارزش ه��ای نگارگ��ری را از بین

 می برد، جداس��ازی این دو همه جا موثر نیست و تذهیب در 
کنار نگارگری س��بب ارزش و افزودن انرژی به نگارگری است 
و گنجینه تذهیب در کنار گنجینه نگارگری س��رمایه اس��ت. 
نقش و جایگاه تذهیب در آثار بهزاد استحکام بنا است و فیگور 
 در آث��ار نگارگری این هنرمن��د به ایجاد حرک��ت می انجامد. 
سخنران این برنامه با اشاره به پیش��ینه این دو هنر گفت: در 
آغاز، تذهیب تنها در حاشیه نگارگری قرار می گرفت اما پس 
از پیشرفت به جایی رس��ید که نگارگری و تذهیب به سطوح 
 در کن��ار یکدیگر با تح��رک باال به ص��ورت انت��زاع درآمدند. 
وی اف��زود: ای��ن ک��ه چه می��زان ی��ک اث��ر تذهی��ب و چه 
مقدار نگاره کار ش��ود به عه��ده نگارگر و تذهیب کار اس��ت 
ولی گاه نس��بت به ابعاد و کارب��رد اثر، تذهیب اس��ت که این 
تصمی��م را تعیین می کند. اس��تاد ص��ادق زاده با اش��اره به 
تداوم آثار تذهیب در آث��ار و نقش و جای��گاه آن در نگارگری 
 تاکید داش��ت: در آث��ار گذش��تگان این ک��ه تذهی��ب کار ،

با مبانی هنری و تقس��یم بندی ها آش��نا بوده قابل مش��اهده 

اس��ت و ت��داوم کارب��رد فض��ای مثب��ت و منفی، اس��تفاده 
درس��ت و ارتباط نقوش، انتزاع و هندس��ه در آثار گذشتگان، 
 ما را به س��مت مبانی گرافیک ام��روز رهنمون کرده اس��ت. 
وی ادامه داد: غنایی که در آثار نگارگری گذش��تگان مشاهده 
می شود به دلیل شناخت تذهیب کار از اصول هنری است که 
امروز نی��ز نگارگر ما می تواند با باالبردن ش��ناخت تصویری و 
گرافیکی خود به غنای آثارش بیافزاید و تنها مقلد گذشتگان 
نباش��د.مجید ص��ادق زاده معاص��ران را در تذهی��ب به چند 
گروه تقس��یم و تصریح ک��رد: گروهی از معاص��ران معتقدند 
کیفی��ت آثار پیش��ین باید حفظ ش��ود و گروهی نی��ز تنها از 
تذهیب در بخش های��ی از آثار مانند حرک��ت دورانی به ویژه 
بر روی پارچه اس��تفاده می کنند و عمال در ن��گاره های امروز 
 اس��تفاده از تذهیب در معماری در آثار آنان حذف شده است. 
وی گف��ت: در نگارگری امروز نف��وذ تذهیب قابل مش��اهده 
اس��ت و کاربرد آن در لب��اس و اش��یا و همچنین حاش��یه و 
تالش برای ایجاد ارتباط میان متن و حاش��یه دیدنی اس��ت 
چنانکه تذهی��ب جلوه گری خ��ود را درون ن��گاره به نمایش 
می گذارد. چنانچه نگارگر امروز به س��طح باالی��ی از توانایی 
دست یابد هم پیشینه س��نتی را می تواند به کارگیرد و هم از 
شناخت امروزی بهره مند ش��ود. برای مثال استفاده همزمان 
از رنگی که در نگاره به کاررفته در تذهیب برای ارتباط بیشتر 
 حاصل همین ش��ناخت و اس��تفاده از پیشینه س��نتی است. 
س��خنران این برنامه اس��تفاده از خوشنویس��ی را ب��ه عنوان 
هن��ری انتزاعی در کن��ار تذهی��ب و نگارگری جایز دانس��ت 
 و اف��زود: چنانچ��ه هنرمند این س��ه رش��ته یک نفر باش��د 
 می ت��وان آثار برجس��ته ای را در ای��ن زمینه به وج��ود آورد. 
وی همچنین با اشاره به تنوع گرایی در دوره معاصر، دلیل این 
امر را تنوع در وس��ایل و ابزار هنری عنوان کرد و خاطرنش��ان 
کرد: چه اش��کالی دارد ک��ه نگارگر ما با رنگ ه��ای امروز کار 
کند و ابزار جدید را مورد اس��تفاده و امتحان قرار دهد، نگارگر 
امروز ما می تواند برای آن که جوابگوی این رش��ته در فضای 
جهانی باشد از مواد جدید استفاده کند. تکنیک و ابزار سنتی 
ارزش و جایگاه خود را دارد که از گذشتگان برای ما به یادگار 
مانده و تکامل یافته و می تواند تداوم یابد اما از کجا معلوم که 
 اگر رضا عباسی هم مداد اتود داشت از آن استفاده نمی کرد؟ 
اس��تاد مجید ص��ادق زاده در پایان این جلس��ه به س��واالت 
 حاضران در جلس��ه پاس��خ گفت و آن��ان را ب��رای تالش در 
بهره من��دی از هنر تذهی��ب در کنار نگارگ��ری و مطالعه آن 

تشویق کرد. 

 تالش برای ایجاد ارتباط میان متن و حاشیه

پنجمین هم اندیشی در همنشینی نگارگری و تذهیب

 گروه
 فرهنگ  هنر 
زاینده رود

ت[
س  تزیینی اس
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
917 در خصوص پرونده کالسه 730/92 خواهان بتول سپهرداد با وکالت 
خانم ليال مجيدی و آناهيد ظاهرنيا  دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره 
چک و پرداخت مطلق خسارت دادرسی به طرفيت سيد محمود موسوی 
و محمد تابع اصفهانی  تقدیم نموده است. وقت رسيدگی برای روز شنبه 
مورخ 92/11/5 ساعت 17 تعيين گردیده است. با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
اول ارباب  قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در خيابان سجاد – 
کد   57 پالك   – جنب ساختمان صبا   – پور  نيلی  مدرسه  روی  روبه   –
شعبه 26 شورای   – پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
 می شود. م الف 10890مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شورای حل اختالف

 اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

با  سپهرداد  بتول  خواهان   729/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   916
وکالت خانم ليال مجيدی و آناهيد ظاهرنيا  دادخواستی مبنی بر مطالبه 
دو فقره چک و پرداخت مطلق خسارت دادرسی به طرفيت سيد محمود 

موسوی و محمد تابع اصفهانی  تقدیم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز شنبه مورخ 92/11/5 ساعت 16:30 تعيين گردیده است. با توجه به 
جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المكان  مجهول 
خيابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالك 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
26 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
و  تلقی  ابالغ شده  در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  نمایيد.  اخذ 

تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 10889مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان

مفاد آراء 
911شماره 92/6504/33/و آگهی مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هيات حل اختالف مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
مستقر  اختالف  هيات حل  توسط  مذکور  قانون  یک  ماده  اجرای  در  که 
اجرای  در  و  گردیده  صادر  اردستان     امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  در 
ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
با  یا اشخاصی که  تا شخص  االنتشار محلی آگهی می شود  های کثير 

ماه  دو  مدت  ظرف  آگهی  اولين  ازتاریخ  دارند  اعتراض  مذکور  آرای 
 اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك اردستان تسليم و رسيد اخذ

 نمایند. 
اداره ثبت ظرف یكماه مبادرت به تقدیم  و در تاریخ تسليم اعتراض به 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نموده  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
اقدامات ثبت  اینصورت  نماید در  ا داره ثبت اردستان تسليم  به  اخذ  و 
موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  و  نگردد  واصل  قانونی 
عمومی محل را ارئه نكند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالكيت 
به دادگاه  از مراجعه متضرر  نماید ضمنا صدور سند مالكيت مانع   می 

نيست 
1- رای شماره 139260302032000258 مورخ 1392/8/25 آقای مهدی 
داوری فرزند محمد ششدانگ یكباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالك 
209 فرعی از یک اصلی اردستان بمساحت 300 متر مربع انتقال رسمی 

از طرف نورعلی ميرزایی
اميری عليرضا  آقای   139260302032000241 شماره  رای   -2 
بمساحت  فوقانی   ساختمان  و  دکان  ششدانگ  اهلل  رحمت  فرزند 
یک  از  فرعی  پالك9/48/49  از  قسمتی  روی  بر  مربع  متر   46/20

پور  قاسمی  یداهلل  طرف  از  رسمی  فاقد  وکالت  برابر  اردستان   اصلی 
هومبری 

زاده  یحيی  محمد  آقای   139260302032000245 شماره  رای   -3 
 199/19 بمساحت  ساختمان  یكباب  ششدانگ  مصطفی  فرزند    
متر مربع بر روی  قسمتی از پالك 4490 فرعی از یک اصلی اردستان 

انتقالی از طرف عليرضا یحيی زاده 
آقای   1392/9/12 مورخ   139260302032000310 شماره  رای   -4
روی  بر  احداثی  مرغداری  ششدانگ  عباس  فرزند  قادرزاده   اکبر  علی 
متر  1655/80 بمساحت  گرمسير  اصلی   8 پالك  آهيه  ازمزرعه   قسمتی 

 مربع 
5- رای شماره 139260302032000311 مورخ 1392/9/12 خانم عفت 
از  قادرزاده  فرزند حسين ششدانگ مرغداری احداثی بر روی قسمتی 
انتقالی  مزرعه آهيه  پالك 8 اصلی گرمسير بمساحت 2320 متر مربع 

از طرف علی نجاری 
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/10/4 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/10/19 
خير اله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

همه چیز فوتبال نمی شود
رییس هیات بدمینتون اس��تان اصفهان گفت: با این که بدمینتون 
دیار نصف جهان همواره بر س��کوهای قهرمانی جای داش��ته است، 
با این حال حمایت باش��گاه قدرتمندی مانند فوالد مبارکه، انگیزه 
دست اندرکاران این رشته را صد چندان می کند.سروش اسماعیلی 
بیان این که طی چند وقت اخیر، رایزنی های بسیار خوبی با مسووالن 
باش��گاه فوالد مبارکه برای حمایت از بدمینتون اصفهان انجام شده 
اس��ت، افزود: البته بیش��تر هدف هیات بدمینتون اس��تان اصفهان 
برقراری یک تعامل خوب همه جانبه با این باشگاه است.وی با اشاره 
به این که س��رانه ورزش اصفهان در جایگاه پایین��ی قرار دارد، بیان 
داشت: حمایت باشگاه هایی مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه می تواند، 
یک سری از نامالیمات به وجود آمده در رشته های غیر فوتبالی را از 
بین ببرد. رییس هیات بدمینتون استان اصفهان گفت: با وجود نظم 
بسیار خوبی که در مدیریت باشگاه فوالد مبارکه، همواره و طی چند 
سال گذشته وجود داشته اس��ت، انتظار داریم، همه چیز به فوتبال 

ختم نشود.

 تخصیص اعتبارات باید
 متناسب با نیازباشد

حسین گلش��نی، رییس هیات ش��طرنج اس��تان اصفهان در مورد 
ش��ایعات به وجود آمده برای تغییر احتمالی مدیریت ورزش استان 
اصفهان اظهارداش��ت: بعید می دانم تا زمانی که سیاست های کلی 
وزارت ورزش و ج��وان تغییر نیابد، با تغییر افراد، مش��کالت ورزش 
 کش��ور برطرف ش��ود. وی با بیان این که تخصیص اعتب��ارات باید

 با توجه به نیازهای واقعی هیات های ورزش��ی در نظر گرفته ش��ود، 
اظهار داشت: هیات شطرنج در حال حاضر باید مبلغی در حدود 32 
میلیون تومان را ب��رای مقوله های مختلف پرداخ��ت کند که البته 
می توانس��تیم با »نشس��تن و پا روی پا انداخت��ن«، متحمل چنین 

هزینه ای نیز نشویم.

پیست تارتان انقالب تا دو هفته دیگر 
آماده است

رییس هیات دو و میدانی اصفهان گفت: پیس��ت تارتان ورزش��گاه 
انقالب اصفهان تا دو هفته دیگر آماده استفاده است و زمین چمن نیز 
اردیبهشت 93 آماده خواهد شد.عبدالرسول یزدی زاده ، در ارتباط با 
آخرین وضعیت پیست دو و میدانی ورزشگاه انقالب اصفهان و درباره 
پیس��ت تارتان، اظهارداشت: پیس��ت تارتان از مواد مرغوب آلمانی، 
هلندی و چینی ساخته شده است و مطمئن هستیم که حداقل تا ده 
سال پاسخگوی ورزشکاران است. این پیست بر خالف پیست تارتان 
ورزشگاه نقش جهان که فول است به صورت ساندویچی ساخته شده 
و انعطاف پذیری مناسبی نیز دارد. پیس��ت تارتان تا دو هفته آینده 
می تواند آماده شود و ورزشکاران از آن استفاده کنند. وی افزود: خاک 
و دیگر مصالح مورد نیاز به ورزشگاه آورده شده است، البته چنانچه 
وضعیت آب و هوایی بهتر شود، قسمت های پشت دروازه نیز به زودی 

ساخته می شود.

دو بازیکن الوند همدان به گیتی پسند 
پیو ستند

سرپرس��ت تیم فوتبال گیتی پس��ند اصفهان از پیوستن دو بازیکن 
تیم الوند همدان به جمع بازیکنان گیتی پس��ند خبر داد.به نقل از 
واحد خبر باشگاه صنایع گیتی پسند، اس��ماعیل تمامیار با اشاره به 
اضافه شدن جمال معصومی و ایمان رضایی بازیکنان نیم فصل اول 
الوند همدان به تیم گیتی پسند اظهارداشت: ایمان رضایی در پست 
حمله بازی می کند و می تواند در امر گلزنی کمک شایانی به تیم کند.

تمامیار با بیان ای��ن مطلب که در تیم گیتی پس��ند به دنبال جذب 
بازیکنان موثر می باشد، افزود: در لیست گیتی پسند هنوز چند جای 
خالی وجود دارد، اما قرار نیست این جای خالی با بازیکنانی که به تیم 

کمکی نمی کنند پر شود.

ناکامی درمسابقات انگلیس 
دلیل افت نیست

مسعود مردانی /  دبیر هیات تکواندوی استان 

لیگ تکواندوی اس��تان در رده های س��نی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن در حال برگزاری است.رقابت های پومسه نیز در تمام رده های 
سنی به پایان رسید و در قسمت بانوان هم در پومسه و هم در چهار رده 
س��نی مس��ابقات ادامه دارد.نکته مهم  حضور تکوان��دوکاران اصفهانی 
در رقابت های جایزه بزرگ انگلیس اس��ت که در این مسابقات حریفان 
بزرگ از سراس��ر دنی��ا حضور 
داش��تند .ناکامی ایران در این 
رقابت ها دلیل بر این نمی شود 
که تکواندوی کشور افت کرده 
باش��د چراکه ممکن است در 
یک روی��داد حریفان قدرتمند 
به هم برخورد کنند که منجر 
به حذف یکی از آن ها می شود.

حرف دل پیشکسوت اصفهانی:

هندبال از دیگران کم نداشت
چرا وقتی فرصت کم اس��ت تمرینات تی��م ملی یک ماه 

تعطیل می شود؟
پیشکس��وت هندبال اصفهانی گفت: هندب��ال از والیبال 
و بس��کتبال چیزی کم نداش��ت اما چندین س��ال است 
 که در رده های س��نی نوجوانان و جوانان و بزرگس��االن 
هیچ نتیجه ای نگرفته اس��ت، در این ناکامی البته مربی و 
بازیکن مقصر نیس��تند، مدیران رده ب��اال در برنامه ریزی 
ناتوان هس��تند.باید گفت:ح��دود نود درص��د از ترکیب 
 تیم ملی ما را همان تیمی تش��کیل می ده��د که در جام 
باشگاه های آسیا شرکت کرد و آن نتایج ضعیف را کسب 
 کرد. وی افزود: فدراس��یون ،بازی تدارکات��ی با ترکیه را

 در نظر گرفته است این در حالی است که پس از بازگشت 
»ثامن الحجج« از جام باشگاه های آسیا تمرینات تیم ملی 
به مدت یک ماه تعطیل ش��ده بود. حاال با این تعداد بازی 
تدارکاتی کم و اردوهای بی نظم، س��خت است که تصور 
کنیم تیم ملی م��ا می تواند برای اولین بار جهانی ش��ود.

غالمی با طرح این سوال که با تعطیلی سه ماه و نیمه لیگ 
به خاطر آماده سازی تیم ملی، تمرینات این تیم چرا باید 
در چنین شرایط حساسی یک ماه تعطیل شود بیان کرد: 
جام باشگاه های آسیا مش��کالت تیم ملی را روشن کرد و 
باید با اردوهای مس��تمر این نقاط ضعف برطرف می شد.

پیشکس��وت هندبال اصفهان اظهار داش��ت: همه جامعه 
هندبال امیدوار اس��ت که تیم ملی برای اولین بار جهانی 
شود و افتخاری برای هندبال کشور کسب کند اما جهانی 
شدن برنامه می خواهد، نه برنامه ای که پشت درهای بسته 
با کسانی تنظیم شود که سال هاس��ت در هندبال حضور 
نداشتند، برنامه ای که با نظر مربیان و کارشناسان و سرد 

و گرم چشیده های این رشته تدوین شود.
وی ادامه داد: البته این مش��کل هندبال نیس��ت، مشکل 
متولیان ورزش اس��ت که به هندب��ال اهمیت نمی دهند 
و برنامه های این رش��ته را کنترل نمی کنن��د. هندبال از 
والیبال و بس��کتبال چیزی کم نداش��ت اما چندین سال 
است که در رده های سنی نوجوانان و جوانان و بزرگساالن 
هیچ نتیجه ای نگرفته اس��ت، در این ناکامی البته مربی و 
بازیکن مقصر نیس��تند، مدیران رده ب��اال در برنامه ریزی 

ناتوان هستند.
مربی سابق تیم هندبال سپاهان با بیان این که فدراسیون 
هم گویا میلی ب��رای صعود به جام جهان��ی ندارد، گفت: 

اگر این طور نبود با برنامه ریزی قوی تری پیش می رفت.

زاویه

6
برگزاری مسابقات بیلیارد 

  به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان اصفهان،مس��ابقه بیلیاردشهرستان شهرضا با شرکت 23 نفر 
در باشگاه بیلیارد توپ س��یاه برگزار گردید و مرتضی عمادی به مقام قهرمانی رسید،کامران سبحانی 

به مقام دومی بسنده کرد و رضا موسوی وآرش عمادی مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان اصفهان گفت: اگر سرمربی تیم 
ملی فوتبال تضمین می دهد که تیم ملی به دور بعد مس��ابقات 
جام جهانی صعود می کنند، من بازیکنان تیم را بدون شرکت در 

آسیا، در اختیار تیم ملی می گذارم.
زالتکو کرانچار اظهار داش��ت: بعد از مس��ابقه در تبریز و نتیجه 
خوبی که گرفتیم، از نظر انگیزه روی بازیکنان کار کردیم و این 
را می دانیم ک��ه این پیروزی زمان��ی ارزش دارد که در این بازی 
پیروز ش��ویم و یک عرض اندام داشته باش��یم.درباره محرومان 
و مصدومان هم،جایگزین های بسیار خوبی برای بولکو و شجاع  
در نظر داریم، علی احمدی به جای خلیل زاده و جهان عالیان به 
جای بولکو ب��ازی می کنند.کرانچار درباره بازگش��تن رای علی 
دایی در کمیته استیناف و بخش��ش وی خاطرنشان کرد: راجع 
به رای بدوی کمیته اس��تیناف و س��پس چرخش آن نمی توانم 
نظری دهم اما آن ها باید اطالعیه رسمی بدهند که چگونه رای 
بازگردانده شد.سرمربی سپاهان با اشاره به اضافه شدن بازیکن 
به این تیم گفت: در ماه ژانویه و فصل نقل و انتقاالت زمستانی نیز 
یک برزیلی دیگر می تواند به ما اضافه شود و ما 2 بازیکن برزیلی 
مد نظر داریم که یکی از آن ها در برزیل و دیگری در تونس بازی 
می کند و با توجه به این که قرارداد بازیکنی که در تونس حضور 
دارد، رو به پایان است، احتمال زیادی برای جذب وی وجود دارد. 
وی بیان کرد: با اتمام مرحله ترمیمی نویدکیا و اضافه ش��دن او 

به بازیکنان، کادری جوان و باتجرب��ه داریم که می توانند خیلی 
به ما کمک کنند.

کرانچار پیرامون درخواس��ت کی روش ب��رای در اختیار گرفتن 
بازیکنان ملی پوش سپاهان و عدم حضور آن ها در لیگ قهرمانان 
آسیا گفت: به نظر من این نظرات، گالبی ها و سیب هایی هستند 
که در ذهن کی روش مخلوط می ش��وند، لیگ قهرمانان آس��یا 
 نیز مثل لی��گ قهرمانان اروپ��ا تنظیم ش��ده و همین طور مثل

 لیبرتا دورس  همه تیم ها موظف هستند که با بازیکنان با تمام 
قوا در آن شرکت کنند.

وی بیان کرد: اگر فدراس��یون موفق می ش��ود که با آسیا توافق 
کند، آن وقت یک نوع دیگر می ش��ود حرف زد اما با طرح هایی 
که در آس��یا دارد، فکر نمی کنم موفق باشد زیرا از نظر بازاریابی 
اقتصادی ضرر می کند، ضمن این که در هیچ یک از کشورهای 
آسیایی حاضر در جام جهانی ندیدیم که یک مربی زبان باز کند 
و این گونه سخن بگوید و این گونه نظر بدهد.سرمربی سپاهان 
با بیان این که رده بندی امتیازات به طوری افزایش پیدا می کند 
که عملکرد تیم های باشگاهی ما را در آسیا می بیند و بد نیست 
که باش��گاه ها از این نظر امتیاز جمع کنند، گفت: از سوی دیگر 
فیفا برای همه تیم ها تقویم جام جهانی را طوری در نظر گرفته 
که همه به مقدار کافی زمان آماده س��ازی داش��ته باش��ند. وی 
خاطرنشان کرد: اواس��ط ماه »می« فینال جام باشگاه های اروپا 

است و همچنین 7 »می« بازی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
 آس��یا برگزار می ش��ود و از 7 »می«تا ش��روع ج��ام جهانی که 
15 ژوئن است، بیش��تر از یک ماه زمان برای آماده سازی وجود 
دارد، لیگ 20 فروردین به پایان می رسد و از این نظر فضا برای 
باشگاه ها باز می شود که با عملکرد خوب از نظر رده بندی نیز خود 

و کشور را باال بکشند.
کرانچ��ار تصری��ح ک��رد: 
همه تیم ه��ای ملی حاضر 
در ج��ام جهان��ی برخورد 
یکس��انی ب��ا ای��ن تقویم 
داش��تند اما تیم ایران که 
در راس آن ک��ی روش بود، 
برخورد متفاوتی داش��ته و 
او مش��کل ایجاد می کند، 
البت��ه این ه��ا حرف هایی 
است که دربس��ته و مبهم 
مط��رح می ش��ود و اگر در 
این زمینه پاسخ بدهند که 
ملی پوشان دعوت می شوند 

یا خیر، خیلی خوب است.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه اگر 
صاحبان باش��گاه هایی که 

بازیکنان ایرانی در اروپا را در اختیار دارند، اجازه دهند بازیکنان 
در آن تاریخ به تیم ملی اضافه ش��وند، من هم اجازه می دهم که 
بازیکنانم اضافه شوند، اظهار داشت: البته بعید می دانم آن ها با 

توجه به سرمایه گذاری خود، این اجازه را بدهند.
سرمربی سپاهان افزود: تیم ملی از یک بدنه تشکیل شده و نباید 
بین بازیکنان خارجی و داخلی تفاوتی ایجاد کرد و بهتر اس��ت 
در لیگ ما مبارزه بس��یار جالبی در صدر جدول و پایین جدول 
ایجاد شده و بهتر است از لیگ لذت ببریم تا بخواهیم با این طرح، 
انگیزه ها را کاهش دهیم.وی گفت: باید اجازه دهیم که هوادارانی 
که از صعود تیم ملی به جام جهانی خوشحال هستند، از فوتبال 
لذت ببرند و صحبت هایی که پایه و اساسی ندارد، مطرح نشوند.

کرانچار با انتقاد از ادبیات س��رمربی تیم ملی فوتبال گفت: اگر 
کی روش تضمین 100 درصد می دهد که تیم ملی به دور بعدی 
جام جهانی صعود می کند، مش��کلی نیس��ت اما او می گوید من 
قول نمی دهم که امری طبیعی است و باید نگاه کرد که مسووالن 
کنفدراسیون آسیا اگر بدون ملی پوش��ان وارد مسابقات شویم، 

چگونه به ما نگاه می کنند.

سرمربی سپاهان: استیناف بگوید چگونه رای  دایی بازگردانده شد

کی روش تضمین کند تا  بازیکن بدهیم
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با البی نمی توان به 
جام جهانی راه یافت

پایانی بر حاشیه های 
کشتی فرنگی

داور بین المللی فوتبال کشورمان و یکی از گزینه های حضور در جام جهانی 
2014 برزیل، گفت: با البی نمی توان در این رویداد بزرگ حاضر ش��د و فقط 

عملکرد داوران عاملی برای گزینش آنان خواهد بود.
علیرضا فغانی که با قضاوت مناس��ب در جام باش��گاه های جهان به میزبانی 
مراکش، ش��انس خود را برای رس��یدن به جام جهانی 2014 برزیل افزایش 
داد،در برنامه ای تلویزیونی اظهار داشت: بسیار خوشحالم که من و همکارانم 
)رضا سخندان و حس��ن کامرانی فر( به عقیده کارشناسان، قضاوت خوبی در 

جام باشگاه های جهان داشتیم.
 فغانی در خص��وص صحبت ه��ای برخ��ی مبنی بر الب��ی و رایزن��ی گفت: 
به هیچ عنوان برای رس��یدن به این رویداد نمی توان البی کرد و اگر قرار بود 
داوران آسیایی با پارتی بازی مسافر جام جهانی شوند، کشورهای عربی و در 

ادامه ژاپن و کره جنوبی دست به کار می شدند.

شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در حالی که با دعوت مجدد از محمد بنا 
توانست بسیاری از توقعات جامعه کشتی را بر آورده کند، در انتخاب سرمربیان 
تیم های جوانان و نوجوانان نیز سیاس��ت خوبی به خ��رج داد تا در نهایت دل 

تمامی فرنگی کاران را به دست آورد.
در حالی که بسیاری از اهالی کش��تی با حضور مجدد محمد بنا در راس امور 
تیم ملی بزرگساالن بر این باور بودند که برخی چهره ها همچون عبداهلل چمن 
گلی و علی اشکانی شانسی برای حضور در عرصه ملی را ندارند، اعضای شورای 
فنی کشتی فرنگی توانست با اعمال سیاست های خاص خود، تمامی اعضای 
کادر فنی قبلی و فعل��ی را گردهم آوردو بدین ترتیب تیم های ملی کش��تی 
فرنگی در تمامی رده های س��نی با مدیریت مربیان��ی از جناح های مختلف 
 اداره خواهد شد تا ان شاءاهلل پایانی بر حاشیه ها و جنجال های کشتی فرنگی

 باشد.

آرسنالی ها عادت دارند گریه کنند
دیدار تیم های آرس��نال و چلسی در ورزش��گاه امارات با تساوی 
بدون گل به پایان رسید.  سرمربی تیم فوتبال چلسی در خصوص 
اعتراض آرسنالی ها به بازی خشن بازیکنان این تیم گفت: آن ها 

همیشه دوست دارند گریه کنند اما فوتبال بازی برخورد است.

کی روش همدرد پیدا کرد
س��رمربی  تیم ملی نیجریه از زمان برگزاری لیگ داخلی به شدت انتقاد 
کرد و برنامه ریزی فوتبال نیجریه را ضعیف دانس��ت.در حالی که همتای 
 او کارلوس کی روش نیز نس��بت به تداخل یافتن برنامه لیگ انتقاد دارد،

تا »استفان کشی« سرمربی تیم ملی نیجریه نیزیک همدرد پیدا کند.

حضور »آریا « درتیم ملی فوتبال کمرنگ شد
پدر »آریا جسور هاسه گاوا « بازیکن ایرانی - ژاپنی که به تازگی 
مورد توجه کارلوس کی روش قرار گرفته است، حضور پسرش 
را در تیم ملی کشورمان دشوار دانست. زیرادرصورت بازی برای 
ایران، ادامه اقامت و زندگی او در ژاپن با مشکل مواجه می شود. 

انتقاد از زمین های چمن ورزشگاه های کشور
 س��رمربی تیم فوتب��ال اس��تقالل از کیفی��ت زمین ه��ای چمن 
ورزشگاه های کش��ور انتقاد کرد و گفت: تصور می کنم زمین های 

چمن ورزشگاه های افغانستان از زمین های ایران سبزتر است.
امیر قلع��ه نوی��ی ، در خصوص مش��کالت مالی تی��م داماش نیز 
گفت:مسووالن کش��ور باید احس��اس خوش��ایندی به هواداران 
میلیونی فوتبال بدهند و سرمایه سوزی نکنند.وی اظهار امیدواری 
کرد تا نگاه دولت یازدهم نس��بت به ورزش تغییر کند.س��رمربی 
 تیم فوتبال اس��تقالل با بی��ان این که، فوتبال کش��ور م��ا از نظر 

س��خت اف��زار نی��ز مش��کالت زی��ادی دارد، گف��ت: نمون��ه این 
مش��کالت ورزش��گاه نقش جه��ان اصفهان اس��ت که هن��وز به 
بهره برداری نرس��یده اس��ت.وی اف��زود: اگر»منتظ��ری« زودتر 
موض��وع جدایی خ��ود را مط��رح می ک��رد، می توانس��تیم یک 
مدافع برای تی��م جذب کنی��م و با توجه ب��ه این ک��ه، باید برای 
 س��ه جام به میدان برویم با دو مدافع در وس��ط زمین به مش��کل

 برخواهیم خورد.
قلعه نویی در خصوص موضوع س��اموئل نیز گفت: وقتی کادر فنی 

و پزش��کی تیم حدود یک س��ال ،پولی دریافت نکرده اند، نباید از 
یک بازیکن خارج��ی انتظار داش��ت که بدون دریاف��ت وجهی از 
قراردادش در تیم بماند.وی در خصوص شایعاتی مرتبط با جدایی 
 اش از تیم استقالل نیز گفت: این تیم را با تمام وجود دوست دارم و 
نمی دانم چرا هر زمانی که تیم در دو بازی پشت سر هم به پیروزی 

می رسد، چنین شایعاتی مطرح می شود.
وی خاطر نش��ان کرد:با توجه مش��کالت مالی زیاد، تیم استقالل، 
ش��رایط خوبی در جدول لی��گ برت��ر دارد و تا زمانی ک��ه مردم و 

تشکیالت باشگاه استقالل بخواهد در خدمت این تیم خواهم بود.
قلعه نویی ضمن قدردانی از اصحاب رسانه برای پوشش مسابقات 
فوتبال گفت: پاسخگویی به رس��انه ها از وظایف مسووالن تیم ها 
و باشگاه های ورزشی است و خوشبختانه رس��انه ها در ایران پاک 
و سالم هس��تند.وی در ادامه گفت :ارتقای اس��تاندارد زمین های 
چمن از مهمترین عوامل کیفیت بازی و س��المت بازیکنان است.
 ما تا استاندارد ش��دن زمین چمن آزادی هم متاس��فانه یک دوره

 زمین شناسی صبر کردیم.

وضعیت زمین چمن های بی کیفیت

کرانچار پیرامون 
درخواست کی روش 

برای در اختیار گرفتن 
بازیکنان ملی پوش 

سپاهان و عدم حضور 
آن ها در لیگ قهرمانان 

آسیا گفت: به نظر من 
این نظرات، گالبی ها 
و سیب هایی هستند 
که در ذهن کی روش 

مخلوط می شوند



 680 کارت هوشمند ملی
 در چهارمحال و بختیاری 

مدیر کل ثبت و اح��وال چهار محال و بختی��اری گفت: 680 کارت 
هوشمند در استان چهارمحال و بختیاری تاکنون صادر شده است.

عبدالرسول غزالی اظهار داشت: سازمان ثبت و احوال ماموریت ثبت 
وقایع حیاتی را دارد و موظف است که والدت، ازدواج، طالق و فوت را 

ثبت کرده و آمار را به کل کشور ارایه دهد.
وی تصریح کرد: ص��دور شناس��نامه مکانیزه، کارت مل��ی و کارت 
هوشمند از مهمترین وظایف این سازمان بوده است که در حال انجام 

و پیگیری می باشد.
غزالی با اشاره به این که ،در این اس��تان تا کنون، بالغ بر دو میلیون 
سند سه جلدی جمعیت استان ،در آرش��یو الکترونیکی انجام شده 
است، بیان داشت: صدور شناسنامه و برگ هویتی برای افراد از روی 

سامانه آرشیو الکترونیکی انجام می شود.
وی با بیان این که صدور شناسنامه در محل سکونت انجام می گیرد، 
اذعان داش��ت: شناسنامه پس از صادر ش��دن به محل صدور ارسال 

خواهد شد.

  تدوین مقررات احداث
 مزارع پرورش ماهی

مدیر ش��یالت و آبزی��ان جهادکش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری 
 از تهیه و تدوی��ن مقررات احداث م��زارع پرورش ماهی در اس��تان 

خبر داد.
پرویز منص��وری اظهارداش��ت: ضواب��ط و مقررات اح��داث مزارع 
پرورش ماهی در اس��تان در حال تهیه و تدوین اس��ت که می طلبد 
 مسووالن استانی در راستای اجرایی ش��دن این ضوابط و همچنین 
بان��ک ه��ای عام��ل ب��ه منظ��ور تس��هیل مراح��ل پرداخ��ت 
 تس��هیالت به متقاضیان اح��داث م��زارع همکاری الزم را داش��ته

 باشند.
وی خاطرنشان کرد: با اجرایی ش��دن این قوانین که چرخه مراحل 
صدور پروانه آبزی پروری در آن مش��خص ش��ده است، زمان صدور 

مجوز و پروانه آبزی پروری نسبت به قبل به حداقل می رسد.
به گفته وی، اکن��ون چهارمح��ال و بختیاری با تولی��د بیش از 20 
 درصد آبزیان کش��ور، رتبه اول را در این زمینه ب��ه خود اختصاص

 داده است.

  افتتاح دومین سوگواره 
پوستر و عکس  عاشورایی 

دومین س��وگواره پوس��تر و عکس عاش��ورایی با حض��ور جمعی از 
مسووالن و هنرمندان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

 رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: افتتاح این 
نمایش��گاه را همزمان با اربعین حس��ینی قرار دادیم تا از این طریق 
توجه هنرمندان و هنردوستان اس��تان را به فرهنگ ناب عاشورایی 
بیش از پیش معطوف کنیم و الهام گیری هنرمندان از این فرهنگ را 

به منصه ظهور بگذاریم.

اخبار کوتاه

کوروش سبزواری به عنوان فرماندار جدید شهرستان اردل معرفی شد. فرماندار جدید اردل اظهار 
داشت: امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاری 

شده است، با محقق شدن حماسه سیاسی امید می رود شاهد تحقق حماسه اقتصادی نیز باشیم.
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اخبار ویژه

 عیادت امام جمعه شهرکرد از 
بیماران خاص بیمارستان هاجر

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در  شب یلدا 
از بیماران خاص بیمارستان هاجر شهرکرد بازدید کرد.

 به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان، 
حجت االسالم محمدعلی نکونام از بیماران چهار بخش 
دیالیز، شیمی درمانی، قلب و اورژانس بیمارستان هاجر 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان مش��کالت این بیماران 
قرار گرفت و خواستار تس��ریع در ارایه خدمات به آن ها 

شد.
 وی دل جویی از بیماران را کاری خداپسندانه بیان کرد 
و افزود: بر آن شدیم تا در شب یلدا که بلندترین شب سال 
اس��ت، در کنار بیماران صعب العالج استان باشیم تا هم 
 از نزدیک با آن ها به گفت و گو بنشینیم و هم به برخی از

 درد دل ها و مشکالت آن ها گوش دهیم تا قدری از آالم 
 آنان کاس��ته و در حد امکان با کمک خیرین و مسوولین 

در رفع مشکالتشان کوشا باشیم.
 نماینده ولی فقیه در اس��تان به هزینه ه��ای باالی این 
بیماران اشاره کرد و افزود: در این زمینه نقش موسسات 
خیریه و خیرین بسیار موثر اس��ت؛ چرا که این هزینه ها 
بسیار سنگین است و آن ها به تنهایی توان پرداخت این 

هزینه های هنگفت را ندارند.
 مسووالن بیمارستان نیز نبود فضای کافی به منظور ارایه 
خدمات اورژانسی و بستری به این بیماران را از مهمترین 
مشکالت بخش درمان عنوان کردند و خواستار رفع آن ها 

با کمک و پیگیری امام جمعه شدند.
 بنابراین گ��زارش، نبود امکانات کافی و فضای مناس��ب 
برای رس��یدگی به ح��ال بیماران خ��اص و هزینه باالی 
درمان بیماران دیالیزی نیز از دیگر مشکالت این بیماران 

بود که در این دیدار مطرح شد.

جمع آوری ۳۵ میلیارد ریال 
کمک مردمی در شهرکرد

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهرکرد گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ میلیارد ریال کمک مردمی 

در این شهرستان جمع آوری شده است.
 نجفعلی حیدری اظهارداش��ت: خیران این شهرس��تان 
120 میلیون ریال کمک کاالیی خود را به نیازمندان این 
شهرستان اهداکردند. وی افزود: این کمک ها در آذرماه 

امسال جمع آوری و بین نیازمندان توزیع شده است.

پیس��ت اس��کی چلگرد کوهرنگ یکی از قدیمی ترین و ش��لوغ 
ترین پیس��ت های اس��کی کش��ور اس��ت که هم اکنون نیازمند 
بارش برف و جمع شدن 20 س��انتیمتر دیگر برف بر روی سایت 
پیست است تا این پیست راه اندازی ش��ود و پذیرای ورزشکاران 
 و مسافران زمستانی باشد. اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از

 استان های مرتفع کشور در رش��ته کوه زاگرس است که هر ساله 
شاهد بارش های مناسب به صورت برف و باران است.

 شهرس��تان کوهرنگ مرتفع ترین شهرس��تان اس��تان است که
برفگیر ترین شهرس��تان استان و کش��ور به ش��مار می رود. این 
شهرستان به واسطه بارش های قابل توجه برف و داشتن مناظر زیبا 
و امکانات فراوان، قطب ورزش های زمستانی کشور به شمار می رود 
و هر سال ورزشکاران اسکی باز و مسافران بسیار زیادی از شهرهای 
مختلف کش��ور و حتی مسافران خارجی بس��یاری به این منطقه 
سفر می کنند.این شهرستان به خاطر دارابودن برف بسیار زیاد در 
 حدود هشت درصد آب کشور را تامین می کند و مرکز تامین آب 

دو رودخانه بزرگ کشور کارون و زاینده رود است.
 پیست اس��کی این شهرس��تان یکی از معروف ترین پیست ها و

 با سابقه ترین پیست های کشور محس��وب می شود که در سال 
1۳۵4 افتتاح شده است.

این پیست اس��کی از ابتدای افتتاح آن تا زمستان سال89 سابقه 
نداشته است که به خاطر کمبود برف تعطیل باشد اما در زمستان 

 س��ال 90 این پیس��ت اس��کی برای اولین بار به عل��ت نبود برف
 راه اندازی نشد.پیست اس��کی چلگرد کوهرنگ 800 متر طول و 
شیب بسیار مناسب 20 درصد دارد که هوای آفتابی آن در بیشتر 
روزهای زمستان، انباشت حجم بس��یار زیاد برف و راه دسترسی 
آسان، این پیس��ت را در منطقه زاگرس مشهور ساخته است. این 
پیست یکی از شناخته شده ترین و معروف ترین پیست های اسکی 
زاگرس است که در سال 1۳۵4 ساخته شده و در مجاورت تونل اول 

کوهرنگ و در قسمت شرقی کوه قرار دارد.
 پیست اس��کی چلگرد کوهرنگ در حال حاضر دو دستگاه باالبر 
 ویژه آقای��ان و خانم ه��ا و یک دس��تگاه باالبر آموزش��ی با طول

 200 متر دارد و دارای سه محوطه تفکیک شده برای خانواده ها، 
آقایان و خانم هاست.ابن پیست همیشه به علت بارش بسیار زیاد 
برف در آذرماه راه اندازی می شد و نکته مهم این است که امسال 
نیز با وجود این که ۳ روز از فصل زمستان می گذرد به خاطر کمبود 

برف بر روی این پیست هنوز این پیست راه اندازی نشده است.
       پیست اسکی شهرستان کوهرنگ با یک بارش دیگر 

برف راه اندازی می شود
مدیر ورزش و جوانان شهرس��تان کوهرنگ در گفت وگو با مهر در 
این خصوص اظهار داشت: پیست اسکی شهرستان کوهرنگ را با 
یک بارش دیگر برف می توان راه اندازی کرد و ما هم اکنون منتظر 
 بارش برف هستیم.علیرضا بدری ادامه داد: هم اکنون ارتفاع برف

 بر روی پیست 40 -۵0 سانتیمتر اس��ت و برای راه اندازی پیست 
 اس��کی نیازمند بارش ب��رف و تجمع 20 س��انتیمتر ب��رف دیگر

 هستیم.
وی اذعان داشت: پیست اسکی چلگرد کوهرنگ هم اکنون دارای 
دو باالبر اسکی اختصاصی بانوان و آقایان است و همچنین دارای 
 یک باالبر ویژه آموزش��ی اس��ت که این پیس��ت را در میان دیگر

 پیست ها اس��کی ممتاز کرده اس��ت. وی بیان داشت: شهرستان 
 کوهرن��گ قط��ب اس��کی و ورزش ه��ای زمس��تانی کش��ور

 به ش��مار می رود و هم اکنون این شهرس��تان آم��اده پذیرایی از 
ورزشکاران و مسافران زمستانی است.

       وجود ۳00 ورزشکار اسکی باز در شهرستان
وی با اش��اره به وجود بیش از ۳00 ورزش��کار اس��کی باز در این 
شهرستان، ادامه داد: جوانان این شهرستان در مسابقات استانی و 
کشوری مقام های ارزشمندی را به دست آورده اند. بدری یادآور 
شد: وجود مراکز اقامتی مجهز در شهرستان و نزدیکی به منطقه 
پیست یکی از ویژگی های مهم این پیست اسکی به شمار می رود 
و همچنین وجود آبشار تونل کوهرنگ در کنار پیست موجب برتر و 

ممتاز شدن پیست اسکی چلگرد کوهرنگ شده است.
وی ادامه داد: این پیست اسکی دارای یک ماشین برف کوب مجهز 

است که سطح پیست را برای اسکی استاندارد می کند.
       کوهرنگ در آمادگی کامل برای پذیرایی از مس�افران 

است
بخش��دار مرکزی کوهرنگ نیز در این خصوص گفت: ارتفاع برف 
به حد الزم نرسیده و برای راه اندازی باالبر باید برف کافی بر روی 
پیست وجود داشته باشد.حمید میرعالیی ادامه داد: هرساله با راه 
اندازی این پیست مسافران استانی و خارجی بسیار زیادی وارد این 
شهرستان می شدند و این پیست تاثیر بسیار زیاد در رونق گرفتن 
کسب و کار مردم این شهرستان داشته اس��ت. وی با بیان این که 
مسافرانی که قصد سفر به شهرستان کوهرنگ را دارند باید با لوازم 
کامل به شهرستان سفر کنند، ادامه داد: این شهرستان، شهرستانی 
سرد و برف گیر است و مسافران این منطقه باید همراه خود لوازم 
سفرهای زمستانی از جمله زنجیر چرخ، غذا، پتو،جعبه کمک های 
اولیه، س��وخت کافی و... را همراه داش��ته باشند.بخشدار مرکزی 
کوهرنگ ادامه داد: هم اکنون تمام محورهای مواصالتی منطقه باز 
است و مسافران فعال در جاده های این شهرستان مشکلی نخواهند 
داش��ت.میر عالیی ادامه داد: تمام واحد های اقامتی منطقه آماده 
پذیرایی از مسافران هستند و همچنین دستگاه ها و سازمان های 
منطقه تمامی سعی و تالش خود را برای راحتی مسافران زمستانی 

شهرستان کوهرنگ انجام داده اند.

تعطیلی پیست   اسکی کوهرنگ

قطب ورزش های زمستانی کشور در انتظار اندکی برف

فرماندار جدید  اردل معرفی شد
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ اجرائیه

ميرشفيعي  سيدمرتضي  آقای  به  بدینوسيله   9200101 کالسه   901  
دو  ازحوزه  صادره   159 شناسنامه  شماره  به  الدین  حسام  فرزند 
شهرضاوشماره ملي 1199762814 متولد 1342 که طبق ادرس متن سند 
و تقاضانامه ساکن:  شهرضا خيابان حكيم صهبا کوچه شهيدهاشميان 
در  شهرضا  پست  ماموراداره  گزارش  برابر  103  که  پالك   39 فرعي 
طبق  شود  می  ابالغ  است  نگردیده  واقع  شناسائی  مورد  فوق  آدرس 
دردفترخانه   تنظيمی  مورخ1386/02/17   20253 شماره  رهنی  سند 
گسترشهرضامبلغ  سعادت  شرکت  شهرضا   145 شماره  رسمی  اسناد 
بانک  )1,500,000,000ریال(ازتسهيالت  ریال  ميلياردوپانصدميليون  یک 
مذکور  تسهيالت  درقبال  که  نموده  استفاده  شهرضا  شعبه  کشاورزی 
محصوربامتعلقات  مزروعي  زمين  قطعه  یک  ششدانگ  مازاد  تمامت 
اصلي  ازهفتادوشش  ودوفرعي  هفتصدوسي  شماره  به  موجوددرآن 
وثيقه  و  شمادررهن  ملكی  شهرضا  ثبتی  یک  آبادبخش  دراسالم  واقع 
به  اجرائيه  بدهی  پرداخت  عدم  علت  به  و  گرفته  قرار  مذکور  بانک 
ویک  وچهل  ودویست  ميليون  دوميلياردوسيصدوهشتادوهشت  مبلغ 
اصل  بابت  )2,388,241,257ریال(  ریال  وهفت  وپنجاه  هزارودویست 
طلب، دیرکردوسود تا تاریخ1392/06/20  که از این تاریخ به بعدروزانه 
مبلغ هشتصدوبيست ویک هزارونهصدوهفده ریال )821,917 ریال(  به 
آن اضافه می گردد ،صادرو به شماره بایگاني9200101 درواحداجرای 
اسناد رسمي شهرضا تشكيل و درجریان رسيدگی است که 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 یک نوبت درروزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار 
آگهی عمليات اجرائی جریان خواهد یافت .   مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی شهرضا -  محمد مهدی یوسفيان

                                     مفادآراء
902 آگهی مفاد آراء »قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از 

توليد وعرضه مسكن« اداره ثبت اسناد وامالك زواره
الحاق  قانون   « موضوع  هيئت  سوی  از  صادره  آراء  مفاد  ابالغ  آگهی 

مسكن  وعرضه  توليد  از  وحمایت  ساماندهی  قانون  به  « موادی 
آئين  ماده 10  اجرای  اسناد وامالك زواره که در  ثبت  اداره  در  مستقر 
نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1388  آرای صادره مربوط به شهرها 
در یک نوبت از طریق روزنامه محلی یا کثير االنتشار آگهی می شود تا 
انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  ملک  اصل  به  که  اشخاصی  یا  شخص 
آگهی و اشخاصی که به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از 
تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید حدود ،ظرف مدت بيست روز ازتاریخ  
و  اسناد  ثبت  اداره  به  مكتوب  بصورت  خودرا  اعتراض  آگهی  انتشار 
امالك زواره تسليم نمایند و ظرف مدت یكماه از تاریخ تسليم اعتراض 
، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و  به مرجع ثبتی 
نمایند،رسيدگی  تسليم  زواره  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهي 
به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد.بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی 
عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد وامالك ،عمليات ثبتی با رعایت 
مقررات تعقيب خواهد شد. لذا آرای صادره هيئت مذکور مربوط به رقبات 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسير  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع 

شرح ذیل آگهی می گردد.
فرزند  عابدینی  غالمرضا  آقای   –  92/09/13 مورخ   20 شماره  1-رای 
خليل ششدانگ یكبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالك 960 فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 

179/93 متر مربع.

2- رای شماره 21 مورخ 92/09/13 – آقای احمد رمضانی فرزند اکبر 
 2247 پالك  از  قسمتی  برروی  احداثی  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 

بمساحت 590/86 متر مربع.
زواره  زاده  اکبر سالمه  آقای   –  92/09/13 مورخ   22 رای شماره   -3  
فرزند حسين ششدانگ یكبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالك 1956 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 

بمساحت 309/45 متر مربع.
4- رای شماره 23 مورخ 92/09/13 – آقای مصطفی همبری اميرآبادی 
فرزند حسين ششدانگ یكبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالك 2337 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 

بمساحت 231/13 متر مربع.
5- رای شماره 24 مورخ 92/09/13 – آقای مرتضی رضائی حبيب آبادی 
ششدانگ  غالمحسين  فرزند  زواره  یدنگی  مریم  وخانم  حسين  فرزند 
زواره  در  واقع  فرعی   4814 پالك  از  قسمتی  برروی  احداثی  یكبابخانه 
16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت 

154/63 متر مربع بالمناصفه .
6- رای شماره 25 مورخ 92/09/13 – آقای سعيد احتشامی فرزند حسن 
برروی  احداثی  یكبابخانه  ششدانگ  علی  فرزند  جعفری  فاطمه  وخانم 
قسمتی از پالك 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير 
بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت 230/13 متر مربع بالمناصفه.

بكائی فرزند رحيم  آقای مهدی   – 7- رای شماره 26 مورخ 92/09/13 
ششدانگ یكبابخانه)باستثنای بهاء ثمنيه اعيانی( احداثی برروی قسمتی 
از پالك 1837/1 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 

17 ثبت اصفهان بمساحت 211/50 متر مربع.

8- رای شماره 27 مورخ 92/09/13 – آقای محمود سالمه زاده زواره  
 1956 پالك  از  قسمتی  برروی  احداثی  یكبابخانه  ششدانگ  اکبر  فرزند 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 

بمساحت 229/53 متر مربع.

9- رای شماره 28 مورخ 92/09/13 – آقای جواد سالمه زواره فرزند 
ششدانگ  جواد  فرزند  زواره  جعفری  زارع  کاشفه  وخانم  غالمرضا 
زواره  در  واقع  فرعی   2335 پالك  از  قسمتی  برروی  احداثی  یكبابخانه 
16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت 

282/40 متر مربع بالمناصفه.
داودی زواره  خانم معصومه   – رای شماره 29 مورخ 92/09/13   -10
فرزند مسلم ششدانگ یكبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالکهای 2120 
و2162 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 

اصفهان بمساحت 267/90 متر مربع.

نعنائی  آقای مجتبی   – رای اصالحی شماره 30 مورخ 92/09/13   -11
عباس  فرزند  زواره  زاده  دهقان  معصومه  وخانم  عباس  فرزند  زواره 
و2338   2337 پالکهای  از  قسمتی  برروی  احداثی  یكبابخانه  ششدانگ 
ثبت   17 بخش  گرمسير  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقعات  فرعی 
اصفهان ششدانگ بمساحت 198/36 متر مربع بالمناصفه که قباًل تحت 
پالکهای  عرصه  برروی  اشتباهًااحداثی   92/7/3 مورخ   2 شماره  رأی 

2336 و2337 آگهی شده بود.

12- رای شماره 31 مورخ 92/09/13 – آقای حسين حسيبی فرزند یداله 
وخانم حشمته اعالمی زواره فرزند عباس ششدانگ یكبابخانه )باستثنای 
بهاء ثمنيه اعيانی 28 حبه و هفتصد و نود و شش -- هزار و دویست 
و هشتاد و سوم حبه مشاع و بهاء ربعيه اعيانی3 حبه و سه-- هزار و 
پالك  از  قسمتی  برروی  احداثی  مشاع(  حبه  و سوم  هشتاد  و  دویست 

1899 فرعی باقيمانده واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 
17 ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت 248/13 متر مربع بالمناصفه.

آقای حميدرضاحسيبی فرزند   – 13- رای شماره 32 مورخ 92/09/13 
یكبابخانه  ششدانگ  عبدالحسين  فرزند  عابدیان  زهرا  وخانم  حسين 
)باستثنای بهاء ثمنيه اعيانی  28 حبه و هفتصد و نود و شش-- هزار و 
دویست و هشتاد و سوم حبه مشاع و بهاء ربعيه اعيانی3 حبه و سه - - 
هزار و دویست و هشتاد و سوم حبه مشاع( احداثی برروی قسمتی از 
پالك 1899 فرعی باقيمانده واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير 
بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت 247/72 متر مربع بالمناصفه.

14- رای شماره 33 مورخ 92/09/13 – آقای محمود زارع جعفری زواره 
فرزند محمد وخانم زهره گلی فرزند عباس ششدانگ یكبابخانه احداثی 
زواره  در  واقع  آن  صحراکار  و  فرعی   1609 پالك  از  قسمتی  برروی 
16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت 

352/85 متر مربع بالمناصفه .
اله زائری فرزند  آقای نصرت   – 15- رای شماره 34 مورخ 92/09/13 
ششدانگ  مسلم  فرزند  آبادی  حسين  شاهی  عرب  زهرا  وخانم  حسن 
یكبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالك 2247  فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت 

147/78 متر مربع بالمناصفه. م الف 416
ذبيح اله فدائی  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره      

تاریخ انتشار:    1392/10/04                                                                                                                                   
ابالغ اجرائیه 

905 کالسه 9200100 بدینوسيله به آقای سيدمرتضي ميرشفيعي فرزند 
حسام الدین به شماره شناسنامه 159 صادره ازحوزه دو شهرضامتولد 
خيابان  ساکن:  شهرضا  تقاضانامه  و  سند  متن  ادرس  طبق  که   1342
حكيم صهبا کوچه شهيدهاشميان فرعي 39 پالك 103 منزل شخصي که 
برابر گزارش ماموراداره پست نامبرده در آدرس فوق مورد شناسائی 
 13588 شماره  رهنی  سند  طبق  شود  می  ابالغ  است  نگردیده  واقع 
 145 شماره  رسمی  اسناد  دردفترخانه   تنظيمی  مورخ1384/12/11 
شهرضا شرکت سعادت گسترشهرضامبلغ یک ميلياردوپنجاه ميليون ریال 
)000 / 000 / 050 / 1ریال(ازتسهيالت بانک کشاورزی شعبه شهرضا 
قطعه  یک  ششدانگ  تمامت  مذکور  تسهيالت  درقبال  که  نموده  استفاده 
زمين محصوربامتعلقات موجوددرآن به شماره پالك ثبتي هفتصدوسي 
ودوفرعي ازیكصدوهفتادوشش اصلي واقع دراسالم آبادبخش یک ثبتی 
شهرضا ملكی شمادررهن و وثيقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم 
پرداخت بدهی اجرائيه به مبلغ یک ميلياردوششصدوبيست ویک ميليون 
وهفتصدوشصت وهشت هزاروهشتصدوهشتادریال )880 / 768 / 621 
از  که  تاریخ1392/06/20   تا  دیرکردوسود  طلب،  اصل  بابت  ریال(   1  /
این تاریخ به بعدروزانه مبلغ هفتصدصدوسي وسه هزاروپانصدوشصت 
تحت  ،صادرو  گردد  می  اضافه  آن  733ریال(  به   /  561( ریال  ویک 
تشكيل  شهرضا  رسمي  اسناد  درواحداجرای  بایگاني9200100  شماره 
اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  برابر  که  است  رسيدگی  درجریان  و 
قانون ثبت وآئين نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا به استناد ماده 
18آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ 
به شما یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر می 
جریان  اجرائی  عمليات  آگهی  ازانتشار  پس  روز  ده  مدت  وظرف  گردد 
خواهد یافت .   مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد مهدی 

یوسفيان
 ابالغ رای 

  91/6/28 : تاریخ    520 : دادنامه  : 419/91 شماره  پرونده  919 کالسه 
خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای   27 شعبه   : رسيدگی  مرجع 

مسكونی  برج  غربی  نظر  خيابان  اصفهان   : نشانی  سليمانی   ابوالفتح   :
المكان   مجهول  علی  قاسمی چشمه  پرویز   : خوانده  چهارم   طبقه  امين 
اعضا  مشورتی  نظریه  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با   : گردشكار 
رای بصدور  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم   شورا 

 می نماید .
 رای قاضی شورا : دعوی آقای ابوالفتح سليمانی فرزند عروج به طرفيت 
آقای پرویز قاسمی چشمه علی فرزند کهزاد  بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
بانک  عهده   91/1/25 535991بتاریخ  شماره  چک  وجه  ریال  ميليون 
کشاورزی به انضمام  مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول 
بانک  از سوی  پرداخت صادره  ید خواهان و گواهی عدم  مستندات در 
در  خواهان  استحقاق  و  ه  خواند  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  عليه  محال 
مطالبه وجه خواسته را دارد و اینكه خوانده با توجه به ابالغ نشر آگهی 
در جلسه رسيدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعيه ای به این شعبه ارائه 
ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
و 198و519و522 قانون آیين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ریال بابت اصل خواسته و 46000 چهل و 
شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنين خسارت تاخير و تادیه از 
تاریخ سر رسيد تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی برعهده اجریا احكام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید . رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این شعبه خواهد بود. قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف

 اصفهان   
ابالغ رای 

918 کالسه پرونده : 588/92 شماره دادنامه : 1250  تاریخ : 92/8/28  
 : خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه   : رسيدگی  مرجع 
نصرت ذلقی فرزند علی رحم   نشانی : اصفهان اتوبان شهيد حبيب الهی 
: 1- محمود جباری  کوی چهل توت بن بست حافظ پ 108 خواندگان 
2- زرین تاج ملک محمدی فرادنبه هر دو مجهول المكان خواسته الزام به 
انتقال یكدستگاه سواری پراید مدل 81 به شماره انتظامی 542ب59 /81   
گردشكار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای 
قاضی شورا : به حكایت پرونده خواهان دادخواستی بطرفيت خوانده و 
بخواسته فوق و بر اساس کپی مصدق قولنامه و کارت وسيله و شهادت 
در  حضور  با  خواهان  پرونده  طرفين  از  دعوت  با  شورا  تقدیم  شهود 
جلسه بشرح دادخواست و پاسخ استعالم از راهور مبنی بر اینكه مالک 
اصلی را زرین تاج ملک محمدی فرادنبه فرزند حسينعلی ) خوانده ردیف 
دوم ( اعالم داشته از طرفی خوانده علی رغم عدم حضور هيچگونه دليل 
و یا مدرکی که داللت بر رد دعوی  خواهان را ایجاب نماید ابراز و ارائه 
قولنامه  و  کارت مشخصات  و  اتوميبل  اینكه  به  نظر  ایحال  علی  ننموده 
نزد خواهان می باشد دعوی مطورحه را مقرون بر صحت تلقی داشته 
مستندا به مواد 198 از قانون آئين دادرسی مدنی و 247و269 از قانون 
ملک  تاج  زرین   ( دوم  ردیف  خوانده  الزام  و  محكوميت  بر  حكم  مدنی 
سواری  یكدستگاه  به  نسبت  خواسته  مورد  انتقال  به  فرادنبه  محمدی  
پراید با مشخصات مارالييان و هزینه های نشر آگهی و 104000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعالم ميدارد ونسبت 
در  نسبت  وی  متوجه  دعوی  اینكه  به  توجه  از  اول  ردیف  خوانده  به 
خصوص  این  در  وی  دعوی  رد  به  حكم  آدم  قانون  از   2 ماده  اجرای 
و  غيابی  دوم  ردیف  خوانده  به  نسبت  صادره  رای  گردد  می  صادر 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل توجه واخواهی و سپس ظرف 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان   همين مدت 
 می باشد. م الف 10898 قاضی شورای حل اختالف شعبه 8 حوزه قضایی

 اصفهان



بدون دوست هرگز 

 با توج��ه به اهمی��ت دوس��تی در زندگی، در این یاداش��ت س��عی
 کرده ایم به برخی از آثار مثبت این نوع معاشرت ها بر سالمت روان 

اشاره کنیم.

نشاط  و شادکامی
روان شناس��ان معتقدند : انس��ان ها هرگز نمی توانند بدون داشتن 
روابط صمیمانه با اطرافیان خود احس��اس شادکامی و سرور داشته 
باشند. نشاط درونی همیشه از طریق ارتباطات محبت آمیز و سالم با 

افراد مورد عالقه به دست می آید.
تحقیقات متعددی نیز نشان داده اس��ت که داشتن روابط اجتماعی 
غنی و رضایتمند و معاشرت س��الم و حمایتی با دوس��تان از جمله 
 ویژگی های افراد با نشاط و شاد اس��ت، بنابراین دوستان هر فردی
  م��ی توانن��د ب��ا حمای��ت عاطف��ی خوی��ش، همچ��ون ارمغ��ان

  ش��ادی بخش��ی باش��ند که موجب ارتقای س��المت روان و ذهن 
شوند.

آرامش ذهن 
 آرامش روح ، گمش��ده بس��یاری از آدم ه��ا در دنیای امروز اس��ت.

 داش��تن رواب��ط صحیح و س��الم ب��ا دیگران یک��ی از س��اده ترین 
 روش ه��ای دس��ت یاب��ی ب��ه آرام��ش و در آغ��وش گرفت��ن آن

 است.
  داشتن یک ش��بکه اجتماعی غنی حمایت ش��ده، همچون سپری 
در مقابل مصایب اس��ت که باعث می ش��ود فرد هیچ گاه احس��اس 
تنهایی نکرده و این اطمینان را داشته باشد که به هنگام اضطراب و 
یا در شرایط ناخوشایند زندگی، می تواند بر این شبکه حمایتی پناه 

برده و بر آن تکیه کند. 
داش��تن چنین پوش��ش حمایتی به خودی خود باعث می شود که  
 فرد وقایع تلخ زندگ��ی و موقعیت های فش��ارزا را کمتر آزاردهنده و
  تهدی��د کننده ارزیاب��ی کند و به موج��ب آن نی��ز  از آرامش خاطر

 بهره مند شود.

احساس امنیت 
داش��تن روابط��ی صمیمان��ه و اعتم��اد ب��ه دیگ��ران، ارضاکننده 
تری��ن پیوندی اس��ت ک��ه باعث می ش��ود ف��رد احس��اس امنیت 
 کند و ب��ه موجب آن نیز خواس��تار  حف��ظ حرمت خ��ود و دیگری

 باشد. 
در ای��ن حالت امنیتی، ف��رد به یقین م��ی داند که دوس��ت او امین 
 اس��ت و در همه حال حافظ جان، مال، ناموس و آبروی اوس��ت لذا 
 به همین س��بب از خیان��ت و تنهایی نمی ترس��د و س��المت روح و

 امنیت خاطر خواهد داشت.

امیدواری
امید یکی از مولفه های اصلی س��المت روان اس��ت و داشتن روابط 

صمیمانه با دیگران، باعث امیدواری می شود.
کس��ی که با دیگران ارتب��اط مس��اعدی دارد می دان��د پیامدهای 
خوش��ی در انتظار اوس��ت و این انتظ��ار پاداش، انگی��زه عملی  می 
 شود که فرد در جهت برقراری روابط س��الم و صحیح با دیگران گام

 بردارد. 
از سوی دیگر فرد می داند افراد حمایت کننده در اطراف او هستند که 

این خود نیز زمینه امیدواری را فراهم می کند. 
 وقتی فرد دچار مش��کلی می ش��ود و یا  تحت فشاراس��ت به یقین

 می داند کسانی هستند که سعی می کنند مشکل او را برطرف سازند 
و همراه او باش��ند. این حمایت اجتماعی باعث می شود از استرس و 
فشار روانی فرد کاسته شده و  دلگرم و مطمئن شود و با امید بیشتری 

برای مقابله و حل مساله پیش رود. 
به دیگر سخن، امید بسان یک احس��اس اطمینان است که با وجود 
 ناکامی ها و یا شکس��ت ه��ای موقت می تواند ادامه داش��ته باش��د

 در این صورت اس��ت که فرد اگ��ر حتی موفق هم نش��ود و یا نتواند 
 کاری انجام دهد، می تواند با درک همدلی دیگران شرایط سخت را 
 راحت ت��ر تحمل کن��د. این حس تنها نب��ودن ب��رای او امید واقعی

 است.

احساس ارزشمندی
 اعتماد به نفس و احترام به خود یک��ی از مهمترین مالک های روان 

سالم است. 
اعتماد به نفس، احس��اس کفایت و ارزش��مندی و هویت داش��تن 
یکی از انگیزه های روانی هر فرد برای بقا و ش��کوفایی استعدادهای 
 نهفته است و باال بودن آن  باعث می شود فرد از بسیاری مشکالت و 
ناراحتی های روانی چون احس��اس حقارت ، بی پناهی، دلس��ردی 

و… به دور باشد.
 بخش��ی از اعتم��اد به نف��س، با حض��ور دیگ��ران س��اخته و بارور 
می شود. وقتی فرد احساس کند که مورد تایید و پذیرش و یا عالقه 
و محبت دیگری و یا دیگران است،  نیاز به احترام او از سوی دیگران 
غنی شده و باعث می شود فرد احساس مثبتی نسبت به خود داشته 
 و به عزت نفس دس��ت یابد. لذا می ت��وان گفت یک��ی از مهمترین

 راه های دریافت ع��زت نفس برقراری روابط عاطف��ی و صمیمانه با 
دیگران است.

77

97

دانستنی

خواندنی

اتاق شیشه ای معلق 
در ارتفاعات آلپ

عکس نوشت

به کودکان خود اجازه دهید که اشتباه کنند و از اشتباهات 
 خود درس بگیرند. تنها در صورتی ک��ه احتمال برود به

آن ها آسیبی می رسد مداخله کنید و آن ها را از انجام کار 
مورد نظر بر حذر دارید.همه والدین آرزو دارند که بهترین 
پدر و مادر باشند، اما به راستی چگونه این ممکن است؟ 
پدر یا مادری که هم می توانند فرزندان ش��ان را به خوبی 
تربیت  کنند و خوب و بد را به آن ها بیاموزند و هم رابطه ای 

دوستانه و موفق با آن ها برقرار  کنند.

     ارتباط والدین و فرزندان
چگونه می توان بر همه سختی ها و مشکالت زندگی غلبه 
کرد و در عین حال با فرزندان نیز با نرمش و خونس��ردی 
برخورد کرد.برخی افراد وقتی می خواهند با فرزندش��ان 
دوست باش��ند، دیگر نمی توانند او را به درستی تربیت 
کنند و به اشتباه تصور می کنند دوست بودن به معنای 
تاییدکردن همه کارهای اوست و گروهی دیگر هم هستند 
که فقط می خواهند امر و نهی کنند و نمی دانند بچه ها 
به محبت و دوس��تی والدین هم نی��از دارند. متخصصان 
و کارشناس��ان اما نظر دیگری دارند و م��ی گویند پدر و 
مادرها هم باید به فرزندان شان محبت کرده و هم باید به 
شیوه صحیح آن ها را تربیت کنند.بنابراین بد نیست این 
راهکارها را در نظر داشته باشید، شاید به شما کمک کند 

تا در تربیت فرزندتان موفق عمل کنید.
آرامش در هر کاری رمز موفقیت است. پس صبور باشید و 
استرس را از خود دور کنید.هرگز به فرزند خود بر چسب 
نزنید و او را با کسی مقایس��ه نکنید زیرا اثرات نا مطلوب 
آن غیر قابل جبران است.زدن برچس��ب های منفی اثر 
تخریبی زیادی در بر دارد)مثل کوچولوی وسواس��ی من 

یا نادان کوچولو و…(
به احساس��ات درونی خود اطمینان داشته باشید. شاید 
شنیده باشید که میزان مناس��ب خواب،تغذیه،تماشای 
تلویزیون و …بهتر اس��ت برای کودک در حد استاندارد 
صورت گیرد.به همین دلیل گاهی اوقات احس��اس گناه 
 کرده و تصور می کنی��د وظیفه خود را ب��ه خوبی انجام

 نداده اید.ولی بهتر است بدانید که هیچ کس فرزندتان را 
بهتر از شما نمی شناسد.بنابراین بهتر است به احساسات 
و تصمیمات خود نس��بت به کودک تان اطمینان داشته 
باشید.مراقب اعمال و رفتار خود باشید. مطمئن باشید شما 
الگوی کودکان تان هستید.آن ها اعمال شما را زیر ذره بین 
دارند و از کارهای تان کپی برداری می کنند. از این فرصت 
استفاده کنید و دست به کارهایی بزنید که انتظار انجام آن 
را دارید. این شما هستید که اعمال و رفتار کودکان تان را 
شکل داده و آن ها را آماده یک زندگی جدید می کنید.به 
کودکان خود اجازه دهید که اشتباه کنند و از اشتباهات 
 خود درس بگیرند. تنها در صورتی ک��ه احتمال برود به

 آن ها آسیبی می رسد مداخله کنید و آن ها را از انجام کار 
مورد نظر بر حذر دارید.بگذارید بچه کاری را که دوس��ت 
دارد انجام دهد. هنگامی که به کودک تان اجازه می دهید 
هر کاری را که دوست دارد انجام دهد این فرصت را به او 
می دهید ک��ه آرزوها و افکار خود را دنب��ال کند. اگر می 
بینید که کودک تان به کاری که مورد عالقه شماس��ت 
تمایلی نشان نمی دهد او را وادار به انجام آن نکنید زیرا با 
این کار به او می گویید که نظر و عقیده  او محترم نیست و 
باید تن به خواسته های دیگران بدهد.بر عکس بهتر است 

در مواقعی شما به پیشنهادات او پاسخ مثبت بدهید.

 یک توصیه تغذیه ای 
برای سالمت قلب

متخصصان قل��ب معتقدند که افزای��ش مصرف فیبر 
خوراکی در رژیم غذایی روزانه، خطر ابتال به بیماری 

قلبی را کاهش  می دهد.
  در این مطالعه »دیان تریاپلتون« از دانش��کده علوم 
غذایی و تغذیه دانش��گاه »لی��دز« در انگلیس میزان 
مصرف فیبر خوراکی را در بی��ن گروهی از داوطلبان 
در امریکا، استرالیا، اروپا و ژاپن بررسی کرد.تریاپلتون 
گفت: در مطالعات خود مشاهده کردیم مصرف انواع 
فیبر خوراکی غیرمحلول شامل: فیبر موجود در میوه ها 
و سبزیجات، خطر ابتال به بیماری شریان های کرونری 
و بیماری ه��ای قلب��ی - عروقی را کاه��ش می دهد. 
همچنین افزایش مص��رف فیبرهای خوراکی محلول 
نیز منجر به کاهش چش��مگیر خطر ابتال به بیماری 

شریان های کرونری در افراد می شود.
محقق��ان در این مطالع��ه همچنین اظهار داش��تند: 
یافته های این مطالعه ،توصیه های مطرح ش��ده برای 
گنجاندن میزان بیشتری فیبر خوراکی در رژیم غذایی 
و وجود ارتباط میان کاهش ابتال ب��ه بیماری قلبی با 

مصرف بیشتر فیبر خوراکی را تایید می کند.

والدینی نمونه باشید
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خانه باید محلی امن باشد اما بهترین خانه های ساخته شده 
در جهان هم نمی توانند در مقابل انفجار و بمب مقاومت کنند. 
اکنون اما خانه ای ساخته شده که بر خالف ظاهرش در واقع 
یک پناهگاه تمام عیار است که می تواند از ساکنانش در مقابل 
 بمب هس��ته ای محافظت کند!معموال آنچ��ه از یک پناهگاه

 به وی��ژه از زمان جنگ ب��ه ذهن خیلی ه��ا در جهان می آید 
محلی کم نور و ساده است که هیچ وسیله رفاهی در آن وجود 
ندارد. اما در کلرادو خانه ای س��اخته ش��ده که یک پناهگاه 
نظامی تمام عیار به حس��اب می آید اما داخ��ل آن هم مانند 
 یک خانه لوکس و مجلل راحت اس��ت. این خانه با مساحت

 ۴۰۰ متر مربع در ش��هری صحرایی در ایالت کلرادو امریکا 
س��اخته ش��ده و قیمت پایه آن برای ف��روش ۵/۱۱ میلیون 
دالر)نزدیک به ۳۴ میلیارد تومان( در نظر گرفته شده است. 
 اگر پول خری��د این خان��ه را ندارید می توانی��د ماهی حدود

 ۶۰ میلیون تومان برای اج��اره آن بپردازید. بن��ای خانه به 
وسیله بتن مس��لح ساخته شده که به وس��یله یک الیه ورقه 
فوالدی هم حفاظت می ش��ود. بر اس��اس برآوردهای اولیه و 
آزمایش های صورت گرفت��ه این خانه قابلی��ت آن را دارد تا 
از یک حمله با بمب هسته ای همه س��اکنانش را نجات دهد. 
سقف خانه و سیس��تم تهویه آن طوری در نظر گرفته شده تا 
در صورت انفجار هسته ای یا حمله شیمیایی در منطقه هیچ 
ماده س��می از بیرون وارد هوای خانه نشود.  بر همین اساس 
 حوادث طبیعی دیگر هم بر روی این خانه تقریبا بی اثر خواهد 

بود. 

داشتن خواب خوب و کافی برای حفظ سالمت جسم و روان 
انسان ضروری است و کیفیت زندگی شخصی و اجتماعی او 

را نیز بهبود می بخشد.
 کارشناس��ان س��المت تاکی��د دارند ک��ه با رعای��ت کردن

 س��ه قانون س��اده می توانید هم خواب خوبی داشته باشید 
 و ه��م از مزای��ای آن ب��رای حفظ س��المت خ��ود بهره مند

 شوید.
 س��ه قانون س��اده اما در عین حال مهم برای داشتن خواب 

خوب عبارتند از
۱- داش�تن برنامه منظم خواب هفتگ�ی: یکی از اصول 
مهم در یک الگوی خواب سالم این است که برای تمام اوقات 
حتی در روزها و شب های تعطیل نیز ساعت مشخصی برای 
خوابیدن داشته باشید و در س��اعت معینی نیز از خواب بلند 
شوید. همچنین در شبانه روز هر فرد به هشت ساعت خواب 

نیاز دارد.
۲- عدم مصرف مواد کافئین دار پس از ساعت ۱۴: اغلب 
افراد در اواخر روز احساس خس��تگی دارند به همین دلیل از 
مواد خوراکی کافئین دار مصرف می کنند در حالی که این کار 

خواب شب را مختل می کند.
 ۳- خام�وش ک�ردن تم�ام وس�ایل الکترونیکی قبل

 از خواب: بس��یاری از افراد عادت دارند پی��ش از خوابیدن 
صفحات اجتماعی خود را در اینترنت چک کنند و یا عادت به 
ارسال پیامک دارند اما نور ساطع شده از این وسایل شما را از 

خواب آرام و خوب محروم می سازد.

یک دانشجوی امریکایی با استفاده از فناوری نانو، تی شرت 
جدیدی طراحی کرده اس��ت که از مقاومت باالیی در برابر 
مایعات رنگی برخوردار است.نمونه اولیه تی شرت مقاوم در 
برابر مایعات رنگی »Silic« از جنس پلی استر ساخته شده 
است؛ ترکیبی از مواد ش��یمیایی بر روی لباس اسپری شد 
که سطح لغزنده ای برای مایعات ایجاد کرد اما الیه محافظ 
پس از هر بار شس��تن از بی��ن می رفت.  در نس��خه جدید 
تی شرت مقاوم در برابر مایعات رنگی، با استفاده از فناوری 
نانو، مواد شیمیایی به داخل الیاف تزریق می شوند که عالوه 
بر دوام باال، از خارش و سوزش پوست جلوگیری می کنند.  
برای ایج��اد خاصیت مقاوم��ت در برابر مایع��ات رنگی، از 
فناوری نانو استفاده شده و میلیاردها ذره سیلیس با الیاف 
 لباس پیوند داده می ش��وند؛ در این حالت مایع به راحتی

 بر روی سطح لباس لغزیده و ردی برجای نمی گذارد. 
 به دلیل ش��کل گیری الیه میکروس��کوپی هوا بین مایع و 
الیاف تی ش��رت، مولکول های اغلب مایعات رنگی قادر به 
نفوذ به درون الیاف لباس نیس��تند.  این تی شرت از لحاظ 
ظاهری هیچ تفاوتی با تی ش��رت های معمولی ندارد؛ برای 
دوام بیش��تر خاصیت مقاوم��ت در برابر مایع��ات رنگی، 
تی ش��رت نباید با لباس رنگی شس��ته شود، اس��تفاده از 
نرم کننده و اتوکشی نیز ممنوع است.   با جمع آوری کمک 
مالی برای تولید تجاری این طرح، پیش بینی می ش��ود که 
تی شرت مقاوم در برابر لکه های رنگی تا اواسط مه 2۰۱۴ با 

قیمت ۵۰ دالر به بازار عرضه شود.

 خانه ای زیبا  و مقاوم 
در برابر انفجار هسته ای 

 ۳ قانون ساده 
برای خوب خوابیدن

 لباسی که به لکه های رنگی 
مقاوم است

 حضرت عیس��ي بن مریم)ع( پیامبر بزرگ الهي و اولوالعزم، در 
روز 2۵ دس��امبر س��ال اول میالدي، ۶22 س��ال قبل از هجرت 
پیامب��ر ب��زرگ اس��الم)ص(، در بیت لح��م واقع در س��رزمین 
 فلس��طین به دنیا آمد.حضرت عیس��ي)ع( به فرم��ان خداوند،

 به گونه اي اعجازآمیز از مادري باکره و مقدس متولد شد و سپس 
در گهواره شروع به س��خن گفتن کرد و پیامبري خود را بشارت 
داد. زمان جواني حضرت عیسي)ع( دوره بحراني تاریخ یهود است. 
یهودیان تحت سیطره رومیان چشم انتظار موعودي نجات بخش 
بودند با این حال با ظهور مس��یح)ع(، علي رغم دیدن نشانه ها و 
معجزات بر حق آن حضرت، باز هم با ایشان به مخالفت برخاستند. 
مسیح)ع( که از ۳۰ سالگي به نبوت برگزیده شد، سرانجام مورد 
تهدید بزرگان یهود واقع شد و آنان تصمیم به قتل وي گرفتند. 
زیرا سران یهودي مي دانس��تند اگر او را آزاد بگذارند، همه مردم 

به او ایمان مي آورند.در آن حال، چون خواستند آن حضرت را از 
میان بردارند، خداوند مسیح)ع( را به آس��مان ها برد و یهودیان 
فردي شبیه به عیسي)ع( را به صلیب کشیدند. در روایات اسالمي 
و شیعي، بازگشت عیسي)ع( مس��یح)ع( در زمان ظهور حضرت 
مهدي موعود)عج( تصریح ش��ده و به نمازگ��زاردن آن حضرت 
پشت سر امام عصر اشاره گردیده است. کتاب حضرت عیسي)ع( 
 انجیل نام دارد. نام حضرت عیس��ي)ع( در س��یزده سوره قرآن،

 ۴۵ بار تکرار شده است.
      نمونه ای ازآیات و روایات

میالد حضرت عیسي علیه السالم در قرآن کریم:
ُرِک بَِکلَِمٍة ِمنُه اسُمُه الَمسیُح ِعیَسي ابُن َمریَم  َ یَُبشِّ )یا َمریُم إنهَّ اللهَّ

بیَن( نیا َو اآلِخَرةِ و ِمَن الُمَقرهَّ َوجِیهاً فِي الدُّ
اي مریم! خدا تو را به کلمه اي از جانب خودش بشارت مي دهد که 

نامش مسیح ، عیسي بن مریم است ؛ در حالي که در دنیا و آخرت 
آبرومند و از مقربان الهي است

امام علي علیه السالم درباره حضرت عیسي )علیه السالم (فرمودند:
هَُّتُه رِجالُه و خاِدُمُه یَداُه ُُّه ، داب . . . َوالماٌل یَلِفُتُه و ال َطَمٌع یُِذل

نه مال و ثروتي داشت که او را به خود مشغول گرداند و نه طمعي 
که به خواري اش اندازد ، مرکب او دو پایش بود و خدمت کارش دو 

دستش.  نهج البالغه ، خطبه ۱۶۰ .
      سخنان برگزیده

حضرت عیسي)علیه السالم( :
یُن إالاّ  ةٍ َطیَِّبٍة َکذلَِک الیَکُم��لُ الدِّ بَِثَم��رَ َرَة التَکُمُل إالاّ ��جَ إنهَّ الشهَّ

بِالتهََّحرُِّج َعِن الَمحارِِم
درخت کامل نمي شود مگر با میوه اي گوارا . همچنین دین داري 

کامل نمي شود مگر با دوري از حرام ها. تحف العقول ، ص ۵۱۱ .

 یک زن��دان هولن��اک در امری��کا که طی س��ال ها ن��ام آن
 لرزه به اندام تبهکاران می افکند به جاذبه جدید گردشگری 

امریکا تبدیل می شود.
مسووالن صنعت گردشگری ایالت آیووا امریکا قصد دارند در 
آینده نزدیک یکی از زندان های  ایالتی این ایالت که در یک 
منطقه جنگلی زیبا واقع شده را به جاذبه جدید گردشگری 

امریکا تبدیل کنند.
این زندان که در سال ۱8۳9 ساخته شده و یکی از گزینه های 
دولت امریکا برای ثبت در فهرس��ت میراث جهانی سازمان 
یونس��کو به ش��مار می رود، در کرانه رود» می سی سی پی« 
 واقع ش��ده و ط��ی قرن ها ن��ام آن لرزه ب��ر ان��دام تبهکاران 

می افکند. 

زندان  ایالتی آیووا تا چند س��ال قبل مح��ل نگهداری صدها 
تبهکار بود تا این که از س��ال 2۰۰۵ پروژه بازسازی آن آغاز 
شد و از سال آینده میالدی به جاذبه جدید گردشگری امریکا 

تبدیل خواهد شد.
پیش بینی می شود ساالنه حدود یک و نیم میلیون گردشگر 
در قالب تورهای ویژه زندان گردی از زندان  ایالتی آیووا دیدن 
کنند. آن ها همچنین می توانند در غالب یک تور ۴۵ دقیقه ای 
از بخش های مختلف این بنای تاریخی که همواره ش��ایعاتی 
در مورد وجود صده��ا روح در آن به گوش می رس��د، دیدن 
کنند. همچنین بخش هایی از این زندان به یک هتل تبدیل 
 شده و گردشگران می توانند در سلول های تبهکاران مشهور 

یک شب را سپری کنند.
 صنعت گردش��گری یکی از ارکان اقتصاد امریکا محس��وب

 می شود و این کشور در بین کشورهای جهان باالترین درآمد 
را از این صنعت دارد.

والدت عیسی )ع(

سالمتجاذبه جدید گردشگری امریکا
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