
 آیا اصفهان تابلو عظمت اسالم و ایران می شود
حشرات دارای 
شخصیت های 
مختلفی هستند

آیت اهلل مظاهری درباره تاسیس شهرک سالمت گفت:
 احتمال خاموشی 

در سال آینده است 4
 اولین کارکرد وقف

7 انجام امور فرهنگی است 3

 شناسایی دهک های
 نیازمند  مسکن

رییس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: دولت در حال شناسایی 
دهک های نیازمند مسکن است و جزییات طرح مسکن اجتماعی 
 به محض شناسایی دهک های نیازمند مس��کن اعالم می شود

 سید محمد پژمان اظهارداشت: در حال حاضر سازمان ملی...
4
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 برگزاری مراسم سالروز
 ورود  امام خمینی )ره( 

3

4

 احتمال افزایش محدوده
 زوج و فرد در اصفهان 

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره 
به رسیدن آلودگی هوا به مرز هشدار از احتمال افزایش 
محدوده زوج و فرد خودروها در کالنش��هر اصفهان خبر 
داد.سرهنگ حس��ین غالمی گفت: برابر اعالم اداره کل 
هواشناسی استان، هوای شهر اصفهان و چند شهرستان 

تابعه استان به مرز هشدار و بحرانی رسیده که در...

 حل مشکالت داخلی صنایع 
در کنار مسایل بین المللی

 برگزاری جشنواره فیلم فجر 
در استان ها سخت شد

رییس خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان 
 گفت: دولت برای رفع مش��کالت به دنبال حل مس��ایل 
بین المللی اس��ت که در کنار آن باید به حل مش��کالت 
داخلی هم پرداخته شود. سیدعبدالوهاب سهل آبادی در 
جلسه کمیته شعب خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان که به میزبانی خانه لنجان برگزار شد، با بیان این 
که اکنون مس��ایل و مش��کالت صنعت به دلیل شرایط، 

پیچیده شده است، اظهار داشت: بعضی قوانین...

معاون هنری، سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان گفت: برای برگزاری جشنواره فیلم فجر در 
استان ها شرایط سخت و دشواری حاکم شده و شاید هیچ 
استانی نتواند آن را برگزار کند.علی تمنایی افزود: امسال 
14 استان برای برگزاری این جشنواره اعالم آمادگی کردند.
وی اظهارداشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امسال...
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آنچه تا عید گران نمی شود
دولت تالش دارد در اولین زمستانی که سکان اقتصاد 
کشور را به دست گرفته اس��ت از جهش قیمت ها تا 

نوروز جلوگیری کند.  
تنظی��م بازار یک��ی از دغدغ��ه های هم��ه دولت ها 
بوده اس��ت. تمامی دول��ت هایی که طی س��ه دهه 
 گذش��ته س��کاندار اقتصاد ای��ران بوده ان��د بخش 
 قابل توجهی از توان خود را معطوف تنظیم قیمت ها

  و جلوگی��ری از فش��ار ب��ه اقش��ار آس��یب پذی��ر 
کرده اند.

  دول��ت یازده��م نی��ز در اولی��ن زمس��تانی ک��ه 
پیش رو دارد تصمیم به محک زدن توان خود در مهار 
قیمت ها دارد، طی هفته ای که پشت سر گذاشتیم 
 مس��وولین دولت��ی از برنامه های خ��ود جهت مهار

  قیمت هایی گفته اند که قرار اس��ت تا عید نوروز را 
 پش��ت س��ر نگذاش��ته ایم، گران نش��وند. محس��ن 
صالح��ی نیا، مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در یک نشس��ت خبری حضور پیدا ک��رد و در رابطه 
با قیم��ت خودرو تا پایان س��ال ج��اری توضیح داد. 
براس��اس گفته های مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
 تجارت قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش پیدا

 نخواهد کرد.
 و ی تاکید کرد: افزایش پیدا نکردن قیمت خودرو در 
سال جاری به مفهوم باال رفتن قیمت خودرو در سال 
93 نیست؛ بلکه باید با سیاست گذاری وزارت صنعت 
و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده 

با شرایط آتی تعیین شود.

تعادل بازار در اولین زمستان دولت

همایش دوچرخه سواری در اصفهان برگزار می شود
رییس هیات دوچرخه سواری اس��تان اصفهان از برگزاری 
همایش دوچرخه سواری به مناسبت 9 دی، روز» بصیرت و 
میثاق امت با والیت«خبر داد. کیوان لیمویی اظهار داشت: 

این همایش دوچرخه س��واری همزمان با حماسه نهم دی 
ساعت 14 در شهر اصفهان برگزار می شود و شرکت در آن 
برای عموم شهروندان آزاد اس��ت.وی با بیان این که مکان 

 و آغاز مس��یر این همایش از میدان امام حسین)ع( جنب
  ارگ  جهان نما اس��ت، افزود: شرکت کنندگان در همایش

دوچرخه سواری با گذر از مسیرهای ... 3
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نهضت ازدواج آسان درسبک زندگی اسالمی
لزوم ازدواج چیست و آیا مجرد ماندن مي تواند برروی سالمتی 

جسمی و روحی تاثیر منفی بگذارد؟
در یک مفهوم کلی ،ما انسان ها نمي توانیم به دور از هم نوعان 
خود زندگی با دوام وبا کیفیتی داش��ته باشیم.ما به یک شبکه 
اجتماعی نیاز داریم.این شبکه می تواند خانواده، اقوام و دوستان 
و جامعه ای باشد که در آن زندگی می کنیم.یافتن زوج هم کف 

و تشکیل خانواده موجبات تولید نسل و بقای بهتر...

5
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 فراخوان عمومی  شناسایی و ارزیابی پیمانکاران 
شماره 92-17 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

موضوع : تامین مالی و انجام پروژه های توسعه ای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
ش�رکت س�هامی ذوب آهن اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه بین المللی نس�بت به انتخاب پیمانکارانی که واجد صالحیت فنی و مالی و دارای 
 تجربیات مفید و مرتبط جهت اجرای پروژه های توسعه ای این شرکت باشند ، بر مبنای قرار داد طرح و ساخت و فاینانس  )EPCF( و یا سرمایه گذاری ، احداث، 

بهره برداری و واگذاری )BOT( اقدام نماید . 
1- هدف : افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصوالت و بهینه سازی مصرف مواد اولیه در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

2-محل انجام کار : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - کارخانه ذوب آهن اصفهان 
3- برآورد مدت انجام کار : 36 ماه تا تحویل  موقت 

4- شرح کار : تامین مالی ، مهندسی ، تهیه و تامین تجهیزات ، نصب ، تس�ت ، راه اندازی ، تهیه قطعات یدکی ، تهیه مواد اولیه ، بهره برداری ، آموزش کارکنان 
ذوب آهن و واگذاری پروژه ها بشرح جدول ذیل: 

WWW.Esfahansteel.com 5- شرایط پیمانکاران : مطابق اعالم در سایت ذوب آهن اصفهان
WWW.EsfahansteeL.com 6- محل و مهلت دریافت و تسلیم پرسشنامه ارزیابی کیفی : مطابق اعالم در سایت ذوب آهن اصفهان

7- ارسال اطالعات در این مرحله صرفا جهت بررسی و ارزیابی کیفی پیشنهاد دهنده بوده ، و در خواست ارائه پیشنهاد فنی و بازرگانی متعاقبا اعالم خواهد شد 
ولذا هیچگونه حقوقی برای پیشنهاد دهنده ، در این مرحله منظور نخواهد شد . 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوع قراردادظرفیت در سال عنوان پروژه ردیف 

EPCFیا550BOTهزارتن بازسازی باطری 2 ککسازی1

EPCFیاBOTیک میلیون تن احداث نوردریل و مقاطع سنگین فوالدی2

شارژپودرذغال)PCI( به کور بلندها جمعا به ظرفیت 3/6 میلیون تن در 3
سال 

200کیلوگرم به 
ازاء هرتن چدن 

مذاب
BOTیاEPCF

نوبت اول  اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
  در نمایشگاه کامپیوتر

  و اتوماسیون اداری )اتوکام ( 
 نمایشگاه بین المللی اصفهان سالن 

 شیخ بهایی غرفه 117-3 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

www.isf-maliat.ir

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/10/1092/10/25خرید کابل مسی هسته ای ) زمینی ( با عایق 02302PVC-92تجدید مناقصه 1

92/10/1792/10/29فروش اقالم انبار 12 شامل انواع لوازم ایمنی و اداری 14-92مزایده 2

92/10/792/10/23اجاره غرفه تریا بیمارستان شهید مطهری 02-92مزایده 3

92/10/1792/11/12خریدشش ردیف واشر گردنسوز9200014مناقصه4

92/10/1092/10/24خرید کابل مسی افشان با عایق الستیک 1233-920مناقصه5

92/10/1792/10/30خریددو عدد سیلندر گل مجرا9202984مناقصه  6

 نوبت  اول

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

 انتصاب  بجا وشایسته جنابعالی را 
به عنوان مدیر کل دفتر امور شهری  استانداری اصفهان 

تبریک عرض نموده و برای شما موفقیت روز افزون و توفیق 
 خدمتگزاری مستمر از درگاه ایزد منان 

مسئلت می نماییم . 

 برادر ارجمند
      جناب آقای کمالی 

شهاب ثابت راسخ شهرداردیزیچه



چهره روزيادداشت

 تکريم جايگاه شهید، 
تکريم هويت جامعه است

یادگار امام گفت: جوامع اگر بر اس��اس حقیقت، جوانمردی، دین و 
آیین حرکت کنند، تکریم جایگاه »شهید« را تکریم هویت انسانی، 

ملی و حقیقی خود می دانند.
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی در دیدار با جمعی از 
همسران شهدا و جانبازان استان قم، با بیان این که»شهید و شهادت 
در تمام مکاتب و ادیان دارای ارزش و جایگاه ویژه ای است«، اظهار 
داشت: این مساله مختص اسالم یا تشیع نیست، بلکه وقتی به فرهنگ 
ایران قدیم و روم هم برمی گردیم، مشاهده می کنیم کسی که به مقام 
»شهادت« رس��یده جایگاه رفیعی در آن فرهنگ داشته است، زیرا 
شهادت فداکردن ارزشمندترین دارایی یک انسان است و انسان ها در 

مقابل ایثار سر تعظیم فرود می آورند.

 وزير راه مسوول بررسی 
انتقال پايتخت شد

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشوربا اشاره به تصویب طرح انتقال 
پایتخت در مجلس و مس��ایلی که در این خصوص در دولت مطرح 
شده است اظهار داشت: باید مطالعات الزم در این خصوص از سوی 
دولت صورت بگیرد و قطعا درباره موضوع انتقال پایتخت با کارگروهی 
 که از س��وی مجلس تعیین شده اس��ت همکاری خواهیم داشت تا

 به راه حل مناسب برسیم.
وی تصریح کرد: با دس��تور رییس جمهور قرار ش��د آخوندی وزیر 
راه و شهرس��ازی متولی انجام مطالعات در خصوص مس��اله انتقال 
پایتخت باشد.رحمانی فضلی با اش��اره به نظر رییس جمهور درباره 
انتقال پایتخت گفت: وی اش��اره داش��ت در این بازه زمانی مطلوب 
 باید مطالعات الزم در خصوص انتق��ال پایتخت صورت گیرد و البته

  هزینه ه��ای آن نیز برآورد ش��ود ل��ذا به نظر می رس��د ب��ا تاکید 
رییس جمهور در بازه زمانی مناسب این موضوع انجام شود.

وزير اطالعات توضیح دهد
مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
در تذکر شفاهی به وزیر اطالعات اظهار داشت: در جلسه ای که وزیر 
اطالعات حضور داشت وی به سوال مطهری در خصوص کارگذاشتن 
دس��تگاه های ش��نود در منزلش پاس��خ داد که البته این پاسخ ها 

قانع کننده نبود.
وی گفت: مطهری بعده��ا در مصاحبه ای اعالم ک��رد، معاون وزیر 
اطالع��ات و یکی از مدی��ران کل ای��ن وزارتخانه به خاط��ر این کار 
برکنار ش��دند اما پس از این مصاحبه روزنامه کیه��ان اعالم کرد به 
دلیل نزدیک شدن یک ش��بکه جاسوسی به دفتر مطهری این اقدام 
انجام شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: وزیر 
اطالعات در خصوص این پراکنده گویی ها توضیح دهد و اگر نیاز باشد 
من هم از ایشان سوال خواهم کرد تا این موضوع روشن شده و مردم 

نیز در جریان قرار بگیرند.

 انتقال پايتخت 25 سال زمان 
نیاز دارد 

نایب رییس فراکسیون مدیریت ش��هری مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به طرح و س��اماندهی و انتقال پایتخت، گفت: انتقال پایتخت 

25 سال زمان و 30 هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.
کمال علیپور با اش��اره به مخالفت خود با طرح س��اماندهی و انتقال 
پایتخت سیاس��ی و اداری از تهران، افزود: باید مشخص شود که ما 
خواستار حل مش��کل دولت هس��تیم یا می خواهیم مشکل تهران 

را حل کنیم.
نایب رییس فراکس��یون مدیریت ش��هری مجلس شورای اسالمی، 
 گفت: حل مش��کل دولت وظیفه مجل��س نیس��ت و از طرف دیگر
 کالن شهرهای دیگر کشور هم مانند تهران مشکالت مختلفی دارد.

حفاظت هواپیمايی  ايران 
قدرتمندترين گارد پرواز جهان

سردار سرلش��کر محمدعلی جعفری پس از بازدید از مراحل تولید 
مجموعه تلویزیونی »آس��مان من«، با اشاره به س��ی امین سالگرد 
صدور فرمان حضرت امام خمین��ی)ره( مبنی بر واگذاری ماموریت 
حراست از هواپیماها به سپاه افزود: پاسداران گمنام سپاه در حفاظت 

هواپیمایی کشور، قدرتمندترین گارد پرواز جهان هستند.
وی اضافه کرد: قبل از انق��الب، تامین امنیت خطوط هوایی برعهده 
گارد هواپیمایی بود و بعد از پیروزی انقالب و آغاز جنگ تحمیلی و 
در مقطعی که با تالش منافقان و دشمنان اصلی انقالب یعنی امریکا 
و رژیم صهیونیستی چندین مورد هواپیما ربایی در کشور اتفاق افتاد، 
با تدبیر و فرمان حضرت امام راحل)ره( سپاه پاسداران عهده دار این 

ماموریت و مسوولیت خطیر شد.

به نظر مي رس��د که تهران امروز ب��ه عنوان پایتخ��ت ایران ثمره 
سیاست هاي چندین دهه است و متاسفانه مسوولین نیز نتوانستند 
که روند رشد جمعیت در تهران را کاهش دهند. حال نمایندگان 
مجلس به این فک��ر افتاده اند که به مانند کش��ورهاي دیگري که 
در این زمینه موفق عمل کرده اند، طرح انتق��ال پایتخت را کلید 
بزنند، تا ش��اید بتوانند مشکالت این کالن ش��هر را مرتفع سازند 
اما سوال مهمي که این جا مطرح  مي شود این است که آیا با انتقال 
پایتخت به شهر دیگر، امکانات و زمینه شغلي و تجاري که تهران 
 را به عنوان یک ش��هر مهاجر پذیر تبدیل کرده اس��ت نیز انتقال

 مي یابد؟
پاسخ این س��وال به نظر مي رس��د تا حدودي واضح باشد. زیرا اگر 
قرار باشد که به مانند تهران ش��هرهاي دیگر نیز منابع، امکانات و 
زمینه شغلي کافي داشته  باش��ند، دیگر نیازي به انتقال پایتخت 
به شهر دیگر نیس��ت. البته نکته دیگر این است که باید نسبت به 
انتقال پایتخت خوش بین بود، زیرا با وجود سیس��تم بروکراس��ي 
اداري عریض و طویلي که در تهران متمرکز ش��ده است، مي توان 
انتظار داشت که حجم وسیعي از شغل هاي انباشته شده در تهران و 
همچنین جمعیتي که از این شغل ها ارتزاق مي کنند از تهران خارج  
ش��وند اما در این زمینه نیز در نظر اول باید کمي به گذش��ته نگاه 
کرد تا پاس��خي در خور توجه براي حل این مشکل یافت. در زمان 
دولت دهم طرح انتقال کارمندان و بحث دورکاري در شهرستان 

ها مطرح شد که این موضوع با توجه به عدم برنامه ریزي صحیح و 
از سوي دیگر اجراي نادرست، نیمه کاره رها شد و به مشکلي براي 
کارمنداني که به شهرهاي همجوار انتقال یافته بودند، بدل شد. از 
سوي دیگر با توجه به وابستگي بیش ازحد ادارات شهرستان هاي 
دیگر به پایتخت، عمده فعالیت هاي اداري در تهران متمرکز است 
و این موضوع نیز به عنوان یکي دیگر از معضالت شهري در تهران 
مطرح است.  میزان افرادي که براي انجام کارهاي اداري به تهران 
مراجعه مي کنند و از سوي دیگر بسیاري از افراد که به سبب حل 
مسایل اداري ش��ان در سطح ش��هر تهران در تردد هستند، بسیار 
زیاد است. همین موضوع سبب ایجاد ترافیک هاي شهري عظیم 
و آلودگي هوا مي ش��ود که با یک برنامه ریزي صحیح و ایجاد یک 
راهکار براي برطرف کردن مش��کالت بروکراس��ي اداري مي توان 
گام مثبتي در جهت حل معضالت در هم پیچیده ش��هري یافت. 
به نظر مي رس��د در این زمینه نیازي به انتقال پایتخت نیست که 
هزینه گزافي را هم براي دولت و هم براي کس��اني که مي خواهند 
کارهاي اداري روزمره خ��ود ر ا انجام دهند، تحمیل مي کند؛ بلکه 
 تصحی��ح و الکترونیکي کردن دولت س��بب رف��ع چنین نقیصه 

چند شاخه اي مي شود.

آينده نگري در انتقال پايتخت 
مس��اله اصلي در بحث انتقال پایتخت نگاه به آینده اس��ت. اغلب 

کارهاي این چنیني در کش��ورمان به سبب نبود نگاه کارشناسانه 
و دی��دن افق هاي آین��ده محکوم به شکس��ت هس��تند و به نظر 
مي رس��د طرح انتق��ال ته��ران از این موضوع مس��تثنا نباش��د. 
مس��اله اصلي دیگر محیط  و دسترس��ي تهران به آب است. ما در 
 کش��وري زندگي مي کنیم که آب و هواي سرد و خش��کي دارد و 
گزارش ها حاکي از آن اس��ت که بیش از دو س��وم خاك کش��ور 

با خطر خشکس��الي و تبدیل 
ش��دن به بیابان مواجه است 
و بسیاري از ش��هرهاي ایران 
نیز با خطر کمبود آب روبه رو 
هستند. در این میان وضعیت 
تهران نس��بت به این شهرها 
مطل��وب اس��ت.از هم��ه این 
موارد ک��ه بگذریم بحث مالي 
این طرح بس��یار حایز اهمیت 
است. دولت همواره به کمبود 
منابع مالي تاکید دارد و از این 
رو مس��اله تکمیل بسیاري از 
طرح هاي عمراني کشور مطرح 
مي ش��ود که دولت نیز در این 
زمینه اعالم کرده اس��ت که با 
مشکل روبه روس��ت تا جایي 
 که معاون پارلماني دولت بیان

 مي کند: »غیرممکن است در 
افق بیست ساله با محدودیت هاي مالي کشور بتوانیم حداقل هاي 
مورد نیاز را تامین کنیم. نمایندگان مستحضرهستند که در بودجه 
93 براي تکمیل طرح ها و پروژه هاي نیمه تمام موجود 400 هزار 
میلیارد تومان اعتبارنیاز است که تحقق این امر نیازمند گذشت 20 
سال است.« این موضوع در برنامه تلویزیوني » پایش« نیز بررسي 
شد و طبق نظرسنجي این برنامه راي بر اتمام پروژه هاي نیمه ساز 

از سوي مردم صادر شد.
به هر لحاظ به نظر مي رسد که نه از لحاظ مالي و نه از لحاظ حصول 
نتیجه مش��خص و نه از لحاظ افق هاي آینده طرح انتقال پایتخت 
نمي تواند مثمر ثمر واقع شود و اگر نیز این طرح اجرا شود با توجه به 
نبود زیرساخت هاي الزم در شهرهاي دیگر به مانند تهران تنها نامي 
از انتقال پایتخت نصیب این طرح مي شود و انتقال به صورت واقعي 
انجام نخواهد پذیرفت. البته گفته مي شود که شوراي نگهبان با این 
طرح مخالف است .با این حال به نظر مي رسد نمایندگان باید وقت 

بیشتري را براي بررسي این طرح عظیم صرف کنند.

نگاهي به طرح مجلس براي انتقال پايتخت؛

 شلیک موشک از غزهآياانتقالپايتختبهصورتواقعيانجامميپذيرد؟
 به فلسطین اشغالی

منابع وابس��ته به رژیم صهیونیس��تی از شلیک موشک 
از غزه به فلسطین اش��غالی خبر دادند.به گزارش پایگاه 
الیوم السابع،منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از اصابت 
یک موش��ک ش��لیک ش��ده از نوار غزه به منطقه ای در 
حوف اشکیلون در فلسطین اشغالی خبر دادند.این منابع 
بیان کردند: شلیک این موش��ک تلفات انسانی و مادی 
در برنداشت و به دنبال ش��لیک این موشک در برخی از 

مناطق حوف اشکیلون آژیرخطر به صدا درآمد.

 اردوغان
 ۱۰ وزير جديد معرفی کرد

نخس��ت وزیر ترکیه ب��رای ۱0 وزارت خانه این کش��ور 
وزرای جدی��د معرفی کرد.رجب طی��ب اردوغان زمانی 
 دس��ت به این تغیی��ر گس��ترده در کابین��ه اش زد که 
س��ه وزیر در جریان تحقی��ق درباره یک پرونده فس��اد 
اداری از سمت هایشان استعفا کردند.بعد از دیداری که 
او با عبداهلل گل، رییس جمهوری ترکیه داشت، تصمیم 
خود مبنی بر تغییر تقریبا نیم��ی از افراد کابینه را اعالم 
کرد.وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه یکی از وزرای 
مس��تعفی بود که به نخست وزیر هم پیش��نهاد داد تا از 

قدرت کناره گیری کند.

 پايبندی ايران به سازمان 
بین المللی انرژی اتمی 

میخائیل یولیان��وف رییس بخش امنیت و خلع س��الح 
وزارت خارج��ه روس��یه در مصاحب��ه ب��ا ریانووس��تی 
تصریح ک��رد، می خواه��م بر ای��ن مس��اله تاکید کنم 
که ایران ب��ه طور کام��ل و جامع به توافقنام��ه پادمانی 
 امضا ش��ده با س��ازمان بین المللی ان��رژی پایبند بوده

 است.
بر اس��اس این گزارش وی افزود، هیچ نش��انه ای وجود 
ندارد که جمهوری اسالمی ایران پیمان» ان پی تی« را 
نقض کرده است. ایران یکی از اولین کشورهایی است که 
به»ان پی تی« پیوسته اس��ت و در سال ۱973 میالدی 
قرارداد پادمان را امضا کرده اس��ت. این پیمان از س��ال 

۱974 میالدی اجرایی شده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

در علوم انسانی عقب هستیم  
صادق زیبا کالم/ استاد دانشگاه 

در باره عق��ب ماندگی علوم انس��انی بای��د گفت حوزویان اس��اتید 
دانش��گاه را متهم م��ی کنند و اس��اتید دانش��گاه حوزوی��ان را. هر 
دوی آن ها حکوم��ت را متهم م��ی کنند و حکومت، ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگ��ی را، ش��ورای عالی انق��الب فرهنگ��ی وزارت علوم 
را متهم م��ی کن��د و وزارت علوم، اس��اتید غ��رب زده را و آن ها هم 
 تش��کیالت امنیتی را متهم می کنند و این چرخه همین طور ادامه

 پیدا می کند. 
اما واقع مساله این است که هیچ کدام این ها دلیلی برای عقب ماندگی 

علوم سیاسی نیست. 
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه 
ح��وزه در خص��وص عل��وم 
 سیاس��ی مدرن هم��ان قدر

 عق��ب مان��ده اس��ت ک��ه 
هس��تند. دانش��گاهیان 

دانشگاهیان همان قدر عقب 
مانده هس��تند که بنیادهای 

علوم سیاسی هستند. 
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تهمتزدنبهديگران،شاخصنامهربانیدرجامعهاست

آیت اهلل خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفت: پرونده سازی و تهمت زدن به یکدیگر از مصادیق نامهربانی در 
جامعه اسالمی است. تهمت زدن در بخش های مختلف اعم از سیاسی، اخالقی، فردی و گروهی از مصادیق 

شاخص نامهربانی است که در جامعه ما رواج یافته و افرادی که تهمت می زنند ایمانشان از بین می رود.

دو فراکسیون مجلس 
ادغام نمی شوند 

 اينترنت جهانی 
قطع نخواهد شد

رییس فراکس��یون اصولگرایان مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: دیدار با 
الریجانی امری طبیعی اس��ت زی��را در مجلس امور زیادی وج��ود دارد که 
همکاری دو فراکسیون را اقتضا می کند اما محتوای دیدار ما در حد مسایل 
داخلی مجلس بود.غالمعلی ح��داد عادل، رییس فراکس��یون اصولگرایان 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که دیدار وی با علی الریجانی مربوط 
به دو تا سه هفته اخیر بوده اس��ت گفت: ارتباط دو فراکسیون امر بسیاری 
عادی است که این دیدار دو سه هفته اخیر انجام شد. نماینده مردم تهران در 
پاسخ به این که آیا هدف از این جلسه یکی شدن دو فراکسیون رهروان والیت 
 و اصولگرایان بوده است یا نه پاسخ داد: خیر بحث یکی شدن مطرح نیست. 
در واقع در میدان عمل در مواردی که وحدت نظر داریم به ش��کل مشترك 

عمل می کنیم که اعضای دو فراکسیون نیز این مساله را پذیرفته اند.

واعظی وزیر ارتباطات در خصوص دغدغه های برخی افراد جامعه که اعتقاد 
دارند با تشکیل شبکه ملی اطالعات ارتباط ما با اینترنت جهانی قطع خواهد 
شد، اضافه کرد: این موضوع بسیار مهمی اس��ت که متاسفانه بعضا در جامعه 
مطرح می شود. برای پاسخ به این س��وال باید بگویم ما در هیچ جای دنیا دو 
اینترنت نداریم، شما وقتی می خواهید در داخل ایران جست وجو کنید باید با 

سرعت باال این کار را انجام دهید.
 وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات عن��وان کرد: م��ا در آینده پهن��ای باند

 داخلی مان را به 20 هزار و پهنای باند بین المللی م��ان را به 4 هزار خواهیم 
رساند که در این صورت با سرعت بیشتری می توان به جست وجو پرداخت لذا 
به هیچ وجه این دغدغه که با تشکیل شبکه ملی اطالعات ارتباط ما با دنیا قطع 

خواهد شد موضوعیت ندارد و جای نگرانی در این خصوص نیست.

حجت االسالم و المسلمین منتظری،  رییس دیوان عدالت 
اداری در جمع خبرن��گاران و در واکن��ش به صحبت های 
احمد تویسرکانی که اجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره 
سردفتران را منوط به دستور رییس قوه قضاییه دانسته بود، 
گفت: ما این حرف را به صورت مطلق قبول نداش��تیم و لذا 

در جلسه ای که با  تویسرکانی داشتیم آن را حل کردیم.
وی ادامه داد: یک سری پرونده ها در این زمینه وجود داشت 
که به حمداهلل بخش عمده ای از آن ها حل شد. یک بخش 
مربوط به تصمیمات رییس قوه قضاییه اس��ت و یک بخش 
هم مربوط به تویس��رکانی که وی باید اقداماتی انجام دهد.

منتظری در پاسخ به س��والی مبنی بر این که آیا به عنوان 
شاکی خصوصی از مرتضوی شکایت نمی کنید، گفت: خیر. 
ولی اگر قرار باشد رسیدگی شود آن قدر شاکی وجود دارد 
که احتیاجی به شکایت ما نیست و امیدواریم زودتر به این 

پرونده رسیدگی شود.
رییس دیوان عدالت اداری همچنین درباره جلس��ه خود با 
رییس س��ازمان میراث فرهنگی گفت: در جلسه با رییس 
س��ازمان میراث فرهنگی درباره موضوعات��ی مانند تاکید 
بر حفظ حق��وق مالکان خصوص��ی و حفاظ��ت از میراث 
 فرهنگ��ی صحب��ت کردی��م و قرار ش��د کار کارشناس��ی

 در این باره انجام شود.

حجت االسالم و المس��لمین وزیر دادگستری گفت: من 
تحریم را منشا اصلی فساد می دانم و ما حتی این موضوع 
را به سازمان ملل نیز اعالم کرده ایم، اصال موضوع تحریم 

اقتصادی یعنی توسعه و تولید فساد.
حجت االس��الم پورمحمدی در ادامه با اعالم این مطلب 
که مساله اصالح زیر ساخت ها در دولت به منظور مبارزه 
 با فس��اد به طور جدی در حال بررس��ی اس��ت، بار دیگر 
 ب��ر مس��اله تحق��ق دول��ت الکترونی��ک و نق��ش آن 

در شفاف سازی تاکید کرد.
عض��و کابینه دول��ت یازدهم در خصوص تدوین منش��ور 
حقوق ش��هروندی تصریح کرد: روحان��ی پیش از انتخاب 
به عنوان رییس جمه��ور در مورد تدوین این منش��ور به 
مردم قول داده ب��ود که این منش��ور در واقع مجموعه ای 
 از قوانین موجود در اسناد باال دستی نظیر قانون اساسی، 
سیاست های کلی ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری و 

سایر قوانین و اسناد است.
وی افزود: این منش��ور ناظر به موضوع حقوق شهروندی 
است و بخش اعظم این منش��ور باید از سوی قوه قضاییه 
اجرایی شود و در این بین وزارت دادگستری به عنوان عضو 
دولت و کمیسیون لوایح و رابط سایر قوا نقش به سزایی در 

تدوین این منشور بر عهده دارد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در نشست فصلی فرماندهان 
استان ها اظهار داشت: خوشبختانه برگزاری انتخابات اخیر و 
حماسه سیاسی �� اقتصادی باعث شد دشمنان مایوس شده 
و پس از آن فضای دوستی بر جامعه حاکم شود. به حمداهلل 
پس از این انتخابات جامعه به س��مت دوقطبی شدن پیش 
نرفت.وی افزود: مشکالت اقتصادی و نوسانات شدید بازار از 
جمله عوامل افزایش سرقت، احتکار و انواع جرایم اقتصادی 
است. با وجود ه این که طی سال های گذشته شاهد کاهش 
آمار سرقت در کشور بودیم ولی طی دو سال اخیر جرایمی 
این چنین��ی افزایش یافت. البته از ابتدای خرداد امس��ال و 
همزمان با حاکم شدن آرامش اقتصادی در کشور این روند 
کندتر شد و در ماه گذشته به برکت ماه محرم شاهد کاهش 
آمار سرقت در کش��ور بودیم.فرمانده نیروی انتظامی اظهار 
داشت: سرقت طالفروش��ی ۱8 درصد، آدم ربایی 3 درصد، 
مفاسد اخالقی ۱7 درصد، سرقت از بانک 56 درصد و تجاوز 
به عنف 7 درصد در 9 ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل کاهش داشته است. مجموع دستگیریهای 
9 ماهه اخیر نیز نسبت به س��ال قبل کاهشی 3 درصدی را 
نش��ان می دهد.احمدی مقدم تاکید کرد: در مدت 9 ماهه 
اخیر، 8 درصد از میزان نارضایتی مردم از پلیس کاهش یافته 

و رضایتمندی مردمی از پلیس به 90 درصد رسیده است. 

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران از وجود 60 هزار فرزند 
شاهد و ایثارگر جویای کار خبر داد و گفت: توانستیم در مدت 
۱00 روز ضمن جلوگیری از جابه جایی های بی مورد و رفع 
دغدغه های کارکنان و ایثارگران در مجموعه ستادی، آرامش 

را به بنیاد بازگردانیم.
حجت االسالم ش��هیدی با بیان این که از زمان ورود من به 
بنیاد شهید چند کار مهم به سرعت در دستور کار قرار گرفت 
گفت: ایجاد آرامش در میان کارکنان بنیاد ش��هید و جامعه 
ایثارگری اولین اقدام دولت یازدهم در مجموعه بنیاد شهید 
بود چرا که پیش از این کمی نگرانی و تنش میان بنیاد شهید 
و ایثارگران با مجلس بود که کار به رس��انه ها کشیده شد تا 
جایی که موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید مطرح شد. 
البته به مجلس��ی ها گفتم خودم هم روزی نماینده مجلس 
بودم و همچنین مع��اون پارلمانی چند دس��تگاه و رویه ما 

تعامل است.
وی افزود: یکی دیگر از دغدغه ها این بود که با آمدن دولت 
یازدهم و انتخاب شهیدی انتصاب ها چگونه خواهد بود و چه 
وضعیتی در کادر ستادی بنیاد ش��هید رخ می دهد که این 
نگرانی را هم برطرف کردیم چرا که تغییر تحوالت در بنیاد 
شهید تماما در داخل خود بنیاد شکل گرفت و تنها 4 نیرو را 

از بیرون وارد مجموعه کردم.

دولت نیروی انتظامیدیوان عدالت اداری بنیاد شهید

 توضیحات منتظری
 درباره شکايت سردفتران

 تحريم را منشا
 فساد می دانم

آرامش اقتصادی و کاهش 
جرايم پس از انتخابات 

 6۰هزار فرزند
 شاهد و ايثارگر جويای کار
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با توجه به وابستگي 
بیش ازحد ادارات 

شهرستان هاي 
ديگر به پايتخت، 

عمده فعالیت هاي 
اداري در تهران 
متمرکز است و 

اين موضوع نیز به 
عنوان يکي ديگر از 
معضالت شهري در 
تهران مطرح است



یادداشت

انتصاب مدیریت

 حمیدرضا ابراهیم کرمانی 
اولین شهردار شهر زازران شد

زازران صاحب شهرداری شد 

ط��ي مراس��م وي��ژه اي ب��ا حض��ور مهن��دس طرف��ه 
، اصفه��ان  اس��تانداري  ن��ي  امورعمرا  مع��اون 

حجت السالم و المسلمين موس��وي نماينده ،  مومني 
فرمان��دار ، ائمه جمعه و جماعات ش��هرهاي فالورجان 
و قهدريجان و جمعي از مس��وولين منطق��ه و با معرفي 
شهردار جديد ، شهرداري زازران رسما افتتاح گرديد و 

فعاليت خود را آغاز كرد.
در آييني كه در مس��جد جامع ش��هر زازران برگزار شد 
مهندس طرفه طي س��خناني نقش مردم سخت كوش 
ش��هر زازران در عرصه هاي انقالب اس��المي خصوصا 
دفاع مقدس و عرصه هاي سياسي را يادآور شد و گفت 
 :ش��هر زازران  حمايت و توجه ويژه مسوولين اجرايي را 
مي طلبد  وبايد با همت و تالش وتامين اعتبارات  و منابع 
الزم وهمچنين ياري وحمايت اهالي زحمت كش آن ، 
بتوان امكانات رفاهي و اجتماعي مناس��بي را براي اين 
شهر فراهم كرد.همچنين حجت الس��الم و المسلمين 
موسوي نماينده مردم شهرستان فالورجان در مجلس 
شوراي اسالمي نيز در س��خناني توجه بيشتر مسوولين 
را نسبت  به رفع مش��كالت شهرستان فالورجان و شهر 
زازران خواستار شد و از تالش هاي صورت گرفته براي 
تاس��يس ش��هرداري زازران نيز قدر داني كرد.مومني 
فرماندار شهرس��تان فالورجان نيز ضمن ارايه گزارشي 
از فعاليت هاي صورت گرفته وبيان بخش��ي از نيازهاي 
شهرستان ، از اولين ش��هردار زازران درخواست كرد كه 
براي مديريت و آبادني اين ش��هر تالش و همت خود را 
به كار گيرد.درپايان اين آيين  ضمن تقدير و تجليل ده 
نفر از نخبگا ن جوان علمي ،فرهنگي و ورزش��ي ش��هر 
زازران،حكم صادره از س��وي دكتر زرگرپور اس��تاندار 
اصفهان به حميدرضا ابراهيم كرمان��ی به عنوان اولين 
ش��هردار ش��هر زازران تقديم ش��د. وي متولد 1347 و 
دانشجوي كارشناس��ي روابط عمومي اس��ت و تاكنون 
درمسووليت هاي گوناگون در شهرداري هاي چمگردان، 
چرمهي��ن ، فرمانداري نج��ف آباد، ش��هرداري درچه و 
معاونت و سرپرس��تي شهرداري ابريش��م انجام وظيفه 
كرده است.گفتني است در مراس��م مذكور محمد رضا 
كمالي از اعضاي شوراي اين ش��هر ضمن ارايه گزارشي 
از پيش��ينه پر افتخار فرهنگي و اجتماعي  شهر زازران 
 ،بخشي از مشكالت رفاهي و معيشتي  واجتماعي مردم

 زحمت كش و عوامل توسعه نيافتگي اين منطقه را در 
مقايسه با ش��هرها و مناطق اطراف بيان كرد وخواستار 
توجه بيشتر مسوولين نسبت به رفع مشكالت مورد نظر 
ش��د.در پايان اين مراسم س��اختمان  و دفتر شهرداري 

زازران با حضور مسوولين افتتاح شد.
 شهر زازران باوسعت 6 ميليون متر مربع ،جمعيتي بالغ 
بر 9 هزار نفر را  درخودجاي داده  ودر 7 كيلومتري شهر 
اصفهان واقع شده اس��ت . اين شهر قبال به عنوان بزرگ 
ترين روستاي كش��ور بود  و از نظر موقعيت جغرافيايي 
به ش��هرهاي درچه ،فالورجان ،قهدريجان و كوش��ك  
 محدود مي باش��د .م��ردم اي��ن منطقه اغل��ب از طبقه

 كم در آمد جامعه و از طريق شغل كشاورزي ، كارگري 
و... امرار معاش م��ي كنند.ش��هر زازران علي رغم همه 
كمبودها و مش��كالت رفاهي و اجتماعي ،بيش از پنجاه 
ش��هيد و ده ها جانباز و  آزاده س��رافراز را تقديم انقالب 
اسالمي كرده واز گذشته تا كنون با تربيت بزرگان علمي 
و فرهنگي ،  نقش مهمي درگس��ترش و ترويج فرهنگ 

اسالمي خصوصا در مناطق اطراف داشته است.
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تهیه ۱۰۰۰ سبد غذایی برای شب عید مددجویان امداد نطنز
رييس كميته امداد امام خمينی)ره( شهرستان نطنز گفت: براساس برآوردهايی كه انجام شده، برای 
خدمت رسانی بهتر به مددجويان نطنزی، به 1۰۰۰ سبد غذايی برای شب عيد نوروز نياز داريم و 

در حال آماده سازی اين سبدهای غذايی هستيم.

3

لزوم ازدواج چيست و آيا مجرد ماندن  پیمان فتاحی 
مي تواند برروی س��المتی جسمی و سیاهمزگی

روحی تاثير منفی بگذارد؟
در يك مفهوم كلی ،ما انس��ان ها نمي توانيم به دور از همنوعان 
خود زندگی با دوام وبا كيفيتی داش��ته باش��يم.ما به يك شبكه 
اجتماعی نياز داريم.اين شبكه می تواند خانواده، اقوام و دوستان 
و جامعه ای باشد كه در آن زندگی می كنيم.يافتن زوج هم كف 
و تش��كيل خانواده موجبات توليد نس��ل و بقای بهترما را فراهم 

می كند.
پژوهش��گران دريافتندافرادی كه مجرد می مانند و برخوردار از 
بنيان خانواده نيستند دچار احساس تنهايی می شوند كه موجب 
ضيعف شدن سيستم ايمنی بدنشان مي گردد. تعداد دفعاتی كه 
افراد متاهل به خدمات درمانی نياز پيدا می كنند بس��يار كمتر 
 از تعداد دفعاتی اس��ت كه افراد مجرد و يا ط��الق گرفته به اين 
 س��رويس ها نيازپي��دا مي كنن��د. بنابراي��ن ازدواج ب��ه عنوان 
كوچك ترين اما مهمترين بخش اين شبكه اجتماعی می تواند در 
حفظ و بقای سالمتی روحی ، جسمی و روانی ما تاثير به سزايی 

داشته باشد.
نظرکارشناسان

حجت االس��الم قرائتی دراين ب��اره گفت:االن همه در داس��تان 
ازدواج مانده اند. سن دختر و پسرها باال رفته است و چيزهايی كه 

واجب نيست جزو واجبات شده و همه چيز تشريفاتی شده است. 
 نقش اول را در اين زمينه صدا و سيما دارد. فيلم ها در خانه های

آن چنانی ساخته می ش��ود. به نظرم اضطراب جوانان را دو چيز 
حل می كن��د: يادخدا و همس��ر. خدا در قرآن م��ی فرمايد: »اال 
بذكراهلل تطمئن القلوب «يعنی اطمينان در سايه ياد خدا است.در 
مورد همسر می فرمايد كه آرامش در اثر داشتن همسر است. پس 

ياد خدا آرامش می دهد، همسر هم آرامش می دهد.
بهترین تفریح، گفت وگو با بچه است

بچه بيس��ت كمال به پدر و مادرش تزريق می كند.بچه به مادر 
مديريت می دهد زيرا مادر برای آينده  بچه برنامه ريزی می كند. 
مادر بچه را كنترل می كند كه چه كارهايی كرده است. بچه داری 
 باعث می ش��ود كه تمام كماالت و اصول مديريت پياده ش��ود.

 بچه داری باعث سرگرمی می ش��ود و بهترين تفريح است ولی 
وقتی ما بچه نداريم خودمان را به تفريحات مصنوعی و بغل كردن 
س��گ عادت می دهيم. بايد كمك شود،خوب است كه سربازانی 
 كه متاهل هستند چند ماهی از سربازی شان كسر بشود. يا ديگر

 اين كه خدمت س��ربازی در نزديك محل عروس باشد.مش��كل 
اجاره تاالر را شهرداری ها حل كنند.ما بايد از تكنولوژی استفاده 
كنيم ولی وقتی ش��ما ماهواره به خانه می بريد به فكر و سالمتی 
 فرزندتان ضرر می زنيد. ما مثل بت پرس��ت ها ش��ده ايم آن ها

بت می تراش��يدند و برای آن ها اش��ك می ريختن��د. ما آداب و 

رسومی را درست كرده ايم كه در آن مانده ايم. 
جدیدتری�ن آماره�ا از مالک ه�ای جوان�ان ایران�ی 

برای انتخاب همسر
 محمد آقاس��ی گفت: ا بحث ازدواج و انتخاب همس��ر در ش��رايط 
كنونی در ميان جوانان ايرانی از اهميت به س��زايی برخوردار است، 
كه می تواند در برنامه های متوليان  دولتی جهت زمينه سازی برای 

امرازدواج موثر باشد.
رييس مركز افكارسنجی دانشجويان ايران در ادامه يادآور شد: اگر 

بخواهيم مالک ه��ای جوانان را 
برای انتخاب همس��ر به تفكيك 
زن و مرد بررسی و تحليل كنيم 
ب��ه اي��ن نتيج��ه می رس��يم در 
مجموع »دارا بودن شغل و درآمد 
مناسب« از منظر پاسخگويان زن 
بيش از ساير مالک ها مورد توجه 
بوده اس��ت، درحالی ك��ه مردان 
»م��الک عف��ت و پاكدامنی« را 
مهم تر از ساير معيارها دانسته اند.
نهض�ت ازدواج آس�ان 

در سبک زندگی اسالمی
غالمعل��ی حدادع��ادل گف��ت: 
يكی از امور مهمی كه در س��بك 
زندگی اس��المی و ايران��ی از آن 

فاصله گرفتيم، ازدواج است.
 وی ب��ا تاكي��د ب��ر اين ك��ه من

 از اين رنج می برم كه ازدواج در جامعه اس��المی ما چه قدر س��خت 
 ش��ده و چه قدر به تاخير افتاده اس��ت، ادامه داد :بنده در انتخابات

 رياس��ت جمهوری يكی از موضوعاتی كه مطرح می كردم، نهضت 
ازدواج آس��ان بود و آن برگرداندن ازدواج به سبك زندگی اسالمی 
بود همان گونه كه در دوران ائمه ازدواج به آس��ان ترين شيوه برگزار 
می ش��د.به گفته وی، اكنون مخارج ازدواج كمر شكن شده و ميزان 
طالق باال رفته و فرزند آوری كم شده و جامعه رو به پيری می رود و 

اين ها همه اش زنگ خطر است.
نماینده مردم در مجلس

مهدی امير آبادی نماينده مردم در مجلس با تاكيد بر فرمايش��ات 
رهبر معظم انقالب مبنی بر سبك زندگی اسالمی و با انتقاد از برخی 
از ازدواج های پر هزينه امروزی كه به صورت فرهنگ درآمده، اظهار 
داشت:در بحث ازدواج از چشم و هم چشمی بايد پرهيزكرد و با آسان 

گرفتن ازدواج و مهريه كم به جوانان در امر ازدواج كمك كرد.
جمالت بزرگان

 زندگی بدون دوس��ت داش��تن و دوس��ت داش��ته ش��دن بس��يار 
طاقت فرسا ست،دركنارتمام سبك وس��نگين كردن های مسايل 

روزمره باز يك تيم شدن می تواند بار زندگی را سبك تر كند.
اگر دلدادگی را از زندگی بگيريم ، تنها و آواره ايم .) حكيم ارد بزرگ(

تنها عالج عشق ، ازدواج است.)آرت بوخونواله(

چه چیزی اضطراب ازدواج جوان ها را کم می کند؟

نهضت ازدواج آسان درسبک زندگی اسالمی

 ريي��س پليس راهنماي��ی و رانندگی اس��تان 
اصفهان با اش��اره به رس��يدن آلودگ��ی هوا به 

مرز هش��دار از احتمال 
افزايش مح��دوده زوج 
و ف��رد خودروه��ا در 
اصفه��ان  كالنش��هر 
خب��ر داد.س��رهنگ 
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مناقصه گزار  : شركت  ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه  اصفهان 
موضوع مناقصه :  واگذاری امور مربوط به راهبری خودروهای استيجاری

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 تکمیل و تحوی�ل فرمه�ای اس�تعالم ارزیابی کیف�ی و ارزیاب�ی HSEمن�درج در س�ایت:به مدت 
 دوهفت�ه از تاري�خ درج اي�ن آگه�ی 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
)  شماره  800/22493 (

روابط عمومی شرکت  ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه  اصفهان 

 نوبت دوم

م الف 11052

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 منطقه اصفهان 

» خرید 240 عدد دریچه گرافیتی ماسه ریز کوره های قوس الکتریکی«
 ش�رکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد تعداد 240 عدد دریچه گرافیتی ماس�ه ریز کوره های ق�وس الکتریکی مورد نیاز خود

 را ازطریق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
لذا از کلیه شرکتهای توانمند که تمایل به همکاری داشته و توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ 180/000/000 ریال 
را دارند دعوت میشود اسناد مناقصه را از طریق سایت شرکت فوالد مبارکه به نشانی WWW.Mobarakeh-steel.ir تهیه نموده 
و پس از تکمیل آن حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/10/24 به آدرس شرکت فوالد مبارکه اصفهان 75 کیلو متری جنوب غربی 

اصفهان - صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند . 
درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3975-0335543 تماس حاصل فرمایند . دورنگار 0335543-3423

هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . 
ضمنا  متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است : 

WWW.Mobarakeh-steel.ir   شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com : مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه عمومی)  شماره  48359151 (

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
کد آگهی :ر-92209

 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
  در نمایشگاه کامپیوتر

  و اتوماسیون اداری )اتوکام ( 
 نمایشگاه بین المللی اصفهان سالن 

 شیخ بهایی غرفه 117-3 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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پژوهشگران 
دریافتندافرادی که 

مجرد می مانند و 
برخوردار از بنیان 

خانواده نیستند 
دچار احساس 

تنهایی می شوند 
که موجب ضیعف 

شدن سیستم ایمنی 
بدنشان مي گرد

یادداشت

نماینده ولی فقیه در اصفهان:

اصفهان با تاسیس شهرک سالمت 
تابلوی عظمت اسالم و ایران می شود

نماينده ول��ی فقيه در اصفهان گفت: اصفهان با تاس��يس ش��هرک 
سالمت تابلوی عظمت اسالم و ايران می شود.

به نقل از دفتر پايگاه اطالع رسانی دفتر نماينده ولی فقيه و امام جمعه 
اصفهان، آيت اهلل سيد يوسف طباطبايی نژاد در جمع اعضای خيريه 
امام محمدباقر)عليه السالم( در بيمارستان حجتيه اصفهان از تالش 
خيرين اصفهانی به ويژه در امر س��المت تقدير كرد و اظهار داشت: 
هرچند تامين نيازهای درمانی مردم بر عهده حكومت اس��ت، ليكن 
هيچ دولتی نمی تواند از عهده هزينه های باالی درمانی برآيد و بدون 
كمك های خيرين و مردم، حل شدن مش��كالت درمانی غيرممكن 

است.
وی از خريداری دستگاه های دياليز توس��ط خيرين خبر داد و بيان 
داشت: جان بسياری از مردم در دستان خيرين است كه اين امر عالوه 
بر اين كه اقدامی انسان دوستانه است، در دين مبين اسالم نيز بسيار 

بر آن تاكيد شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری، ساخت شهرک سالمت جامع و كاملی 
را در اصفهان پيشنهاد داد و گفت: در زمينی حداقل با يك صد هكتار 
مساحت، شهركی داير ش��ود و در آن برای تمامی بيماری ها از كليه 

تخصص ها استفاده شده و بيمارستان های مجزايی ساخته شود.
وی، بهره بردن از كليه امكانات مورد نياز را از جمله شاخصه های اين 
شهرک برشمرد و متذكر شد: بايد حتی برای اسكان همراهان بيماران 

نيز مجتمع هايی تاسيس و با امكانات خوب از آن ها پذيرايی شود.
آيت اهلل طباطباي��ی در پايان ابراز داش��ت: زمانی كه اين ش��هرک 
راه اندازی ش��ود مطمئن باش��يد از كش��ورهای بس��ياری از جمله 
خاورميانه افراد بس��ياری برای معالجه به اصفهان می آيند و اين امر 
عالوه بر رونق اقتصادی، باعث ترويج اس��الم شده و ديگران عظمت 

ايران و اسالم را در اصفهان به تماشا خواهند نشست.

 برگزاری مراسم سالروز ورود
 امام خمینی )ره( در گلستان شهدا

رييس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان اصفهان گفت: مراسم 
س��الروز ورود امام خمينی )ره( به ميهن در گلس��تان شهدای اصفهان 

همزمان با 12 بهمن برگزار می شود.
جعفر عس��گری در همايش رواب��ط عمومی ها و تش��كل های مردمی 
سياس��ت گذاری ايام دهه فجر، اظهار داشت: با توجه به مصادف شدن 
ايام دهه فجر امسال با ماه ربيع االول بايد دستگاه ها و ادارات در تزريق 

شادی و نشاط مشروع به جامعه كمك كنند.
وی با بيان اين كه بايد با نگاهی هنرمندانه به اس��تقبال اين ايام رفت، 
افزود: اميدواريم برای ارايه برنامه های شاد كاروان هايی به نقاط محروم 

استان اعزام شوند.

تاثیر آلودگی هوا بر دانش آموزان
متخصص آموزش سالمت مدارس گفت: در غذای دانش آموزان بايد از 
مواد غذايی كه سرشار از كلسيم، آهن، فسفر و روی است، استفاده شود 

زيرا اين مواد جذب آالينده ها را در بدن كاهش می دهد.
مهناز تسليمی، متخصص آموزش سالمت مدارس در زمينه مراقبت های 
بهداشتی در مقابله با آلودگی هوا برای دانش آموزان اظهار داشت: مساله 
آلودگی هوا يكی از حادترين مسايلی اس��ت كه به خاطر شهرنشينی و 
تمدن صنعتی ايجاد شده است و متاسفانه اثرات آن نه تنها متوجه انسان 
می شود بلكه به حوزه محيط  زيست، گياهان ، مواد و اشيايی كه با آن سر 

و كار دارد هم سرايت می كند.

 شهروندان اصول امداد و ایمني 
را فرا مي گیرند

براي نخس��تين بار با اجراي يك طرح جامع شهري، شهروندان 87 
محله ش��هر اصفهان طي 6 ساعت كالس آموزش��ي با اصول امداد و 
ايمني آش��نا مي ش��وند. مدير فرهنگي هنري و تفريحي شهرداري 
اصفهان با اعالم اين خبر گفت: در اين برنامه كه با همكاري مشترک 
كميته فرهنگ ش��هروندي، سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري، اورژانس اصفهان و مراكز و كانون هاي فرهنگي محالت 
اجرا مي شود، شهروندان شركت كننده موضوعاتي نظير نصب ايمن 
وسايل گازسوز، پيش��گيري از مس��موميت با گاز مونوكسيدكربن، 

احياي قلبي، كمك هاي اوليه و... را فرا مي گيرند. 

توسعه

خبر کوتاه
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چهره روزيادداشت

ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان:
 حل مشکالت داخلی صنايع 

در کنار مسايل بین المللی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: دولت برای 
رفع مشکالت به دنبال حل مسایل بین المللی است که در کنار آن باید 
به حل مشکالت داخلی هم پرداخته شود. سیدعبدالوهاب سهل آبادی 
در جلس��ه کمیته ش��عب خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
که به میزبانی خانه لنجان برگزار ش��د، با بیان این که اکنون مس��ایل 
و مشکالت صنعت به دلیل ش��رایط، پیچیده شده است، اظهار داشت: 
بعضی قوانین باید اصالح شود و نهادهایی مانند تامین اجتماعی، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و اداره امور مالیاتی با تولیدکنندگان همکاری 

بیشتری داشته باشند. 
وی به مش��کالت معدن داران هم اش��اره کرد و گفت: در حالی که کار 
کردن در بیابان ها مشکالت خاص خود را دارد، معدن داران بایدحقوق 
دولتی را به موقع بدهند که عدم پرداخت آن برایشان جریمه هایی به 
همراه دارد. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره 
به نرخ باالی بهره بانکی عنوان کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، در آخر 

کار برای بانک ها فقط کارخانه هایی ورشکسته باقی می ماند. 
سهل آبادی با بیان این که در هیچ اس��تانی به جز اصفهان، خانه های 
صنعت، معدن و تجارت شعبه شهرستانی ندارند، گفت: چراغ خانه های 
شهرستان ها باید همیشه روشن باش��د و در رفع مشکالت اعضایشان 
بکوشند.وی با اش��اره به برگزاری انتخابات هیات مدیره خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران گفت: االن زمان آن است که خانه ایران به عنوان 
یک نماینده ارشد صنعتگران، مطالبات و مسایل آن ها را دنبال و با وزیر 

صنعت و مقامات دولت گفت وگو کند. 

     ارتب�اط خانه ها و بخش دولتی در شهرس�تان ها، مش�کل 
اشتغال را حل می کند

در ادامه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ش��عبه لنجان بیان کرد: 
تعامل خانه های صنعت و معدن با دس��تگاه های دولت��ی باید هر روز 
بیشتر شود تا مسایل صنعتگران و معدن کاران به گوش مقامات اجرایی 

و سایر قوای کشور برسد. 
هراتیان فر با اش��اره ب��ه تعامل خ��وب خانه صنعت، مع��دن و تجارت 
 استان با دس��تگاه های دولتی اصفهان گفت: میان شعب شهرستانی با 
فرمانداری ها و س��ایر نهادهای دولتی در شهرستان ها هم باید چنین 
 رابطه ای ش��کل بگیرد. وی با تاکید بر ل��زوم تدوین برنام��ه ای برای 
ش��کل گیری این رابطه ها گفت: با وجود چنین تعامالتی بس��یاری از 

چالش های شهرستان ها در خصوص ایجاد اشتغال رفع خواهد شد. 

     تشکل های خصوصی تصمیم ساز باشند
یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم 
در این جلسه اظهار داشت: اصفهان از نظر تولید جایگاه باالیی در کشور 
دارد که افتخارآمیز اس��ت. محمدامین توکل عنوان کرد: خانه صنعت، 
معدن و تجارت 2 بعد دارد، بعد بیرونی آن ارتباط با ارگان های دولتی 
و حکومتی برای انتقال مس��ایل صنعتگران و مع��دن کاران به مقامات 
است و بعد دیگر آن ساختار داخلی اس��ت که باید در همه جای استان 
فعال باشد و سخن تولیدکنندگان را بش��نود. وی ادامه داد: شانه های 
بخش خصوصی باید به اندازه ای قوی باش��د که بتوان��د باری که روی 
دوش دولت است را تحویل بگیرد، خانه صنعت و معدن به دنبال تحقق 

چنین هدفی است.
وی بیان کرد: صنعت ما امروز به مس��ایلی دچار ش��ده که خودش در 
ایجاد آن نقشی نداشته است و برای حل آن باید تشکل های خصوصی 
و دولت با هم همکاری کنند.توکل اضافه کرد: دولت باید نظرات بخش 
خصوصی را در تصمیم گیری ه��ا لحاظ کند و اج��ازه بدهد که آن ها 

تصمیم سازی کنند.

تراز تجارت گاز ايران مثبت شد
با وجود مثبت ش��دن تراز تجارت گاز ایران در طول 6 ماهه نخست 
س��ال جاری، برخی از کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهادهای 
جدیدی به ترکمنستان برای س��اخت خط لوله »ترانس کاسپین« 
و انتقال گاز این کش��ور رقیب ایران به قاره س��بز را در دس��تور کار 
قرار دادند. ایران با در اختیار داشتن بیش از 33 تریلیون مترمکعب 
ذخایر گاز طبیعی با پیشی گرفتن از روسیه به بزرگ ترین دارنده گاز 
جهان تبدیل شده اس��ت. در این بین ظرفیت فعلی تولید و پاالیش 
گاز طبیعی ایران در پاالیشگاه ها به بیش از 165 میلیارد مترمکعب 
در سال رسیده است که پیش بینی می ش��ود تا پایان سال جاری با 
توجه به راه اندازی طرح های جدید افزایش ظرفیت پاالیش گاز در 
شوریجه خراسان، سراجه قم، پاالیشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی، 
 بیدبلند یک و فجرجم ظرفی��ت تولید و پاالیش گاز کش��ور به مرز

 170 میلیارد مترمکعب افزایش یابد.

تعلق تسهیالت
به رانندگان      

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان گفت: 
متوس��ط س��ن ناوگان ب��اری کامیون حدود 20 س��ال 
 اس��ت اما تعدادی از ناوگان موجود در استان عمر باالی 
25 سال دارند.حسینعلی شمعانیان  اظهار داشت: به طور 
کلی در بخش حمل و نقل استان اصفهان 30 هزار ناوگان 
وجود دارد که در بخش مسافربری حدود ۴ هزار ناوگان 
و در بخش حمل و نق��ل کاال 26 هزار ناوگان باری وجود 
دارد. وی ادامه داد: متوسط عمر اتوبوس ها باید در بخش 
مسافربری زیر 12 س��ال باشد و س��واری های کرایه ای 
دارای نم��ره »)ع(« که در مس��یر راه ها ت��ردد می کنند 
متوسط عمر آن ها باید پایین تر از 7 سال باشد.مدیرکل 
حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان افزود: در خصوص 
کامیون ها باید عنوان کرد که متوسط سن ناوگان باری در 
استان حدود 20 سال است اما درصدی از این ناوگان عمر 
باالی 25 سال تا حدود 35 س��ال دارند که تعداد آن ها 
محدود است. وی به مبحث نوسازی ناوگان زمینی اشاره 
کرد و گفت: به علت این که رانندگان ناوگان حمل و نقل 
زمینی به صورت خویش فرمایی سرمایه گذاری می کنند 
دولت باید تسهیالت باال با کارمزد کم برای نوسازی به این 
ناوگان ارایه دهد. ش��معانیان قیمت هر دستگاه کامیون 
و اتوبوس را حدود ۴00 میلیون تومان اعالم کرد و بیان 
داشت: آورده رانندگان برای خرید این دو دستگاه بسیار 

کم است بنابراین نیاز به تسهیالت دارند. 

کاهش 100 درصدی سوانح 
ريلي در خروج قطار ازخط

 مدی��رکل راه آهن اس��تان اصفهان گف��ت: اقدامات این
 اداره کل سبب شد تا شاهد کاهش 100 درصدی سوانح 
ریلي در زمینه خروج قطار ازخط در 9 ماهه سال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال قبل باشیم.حسن ماسوري با 
اشاره به برنامه تدویني این اداره کل برای ارتقای سطح 
ایمني و کاهش سوانح ریلي و رسیدگي به علل و عوامل 
 وقوع حوادث ریلي و تجزیه و تحلیل آن، اظهار داش��ت:

 در همین خصوص ارتقای ایمني سیر و حرکت ،شناسایي 
نقاط حادثه خیز وحذف آن ها، ایجاد گذرگاه ها درطول 
خطوط، توجه ایمن سازي حاشیه خطوط و انسداد حریم 
 آن در مح��ل هاي موردنی��از از جمله اقدام��ات و تالش 

شبانه روزي این اداره کل بوده است.

 احتمال خاموشی 
در سال آينده

شناسايی دهک های 
نیازمند مسکن 

وزیر نیرو گفت: در دو سال اخیر میزان سرمایه گذاری ها به شدت کاهش پیدا 
کرده و این نگرانی را برای خاموشی برای سال آینده ایجاد کرده است.

 حمید چیت چیان اظهار داش��ت: در واق��ع اکنون صنع��ت آب و برق از نظر 
درآمد ها و هزینه ها دارای تعادل نیست.

وی افزود: وزارت نیرو، وزارتخانه ای نیست که از خود منبعی داشته باشد و مثل 
وزارت نفت نیست که منابع طبیعی را استخراج کرده و بفروشد و از محل آن 
سهمی داشته باشد؛ وزارت نیرو دستگاهی است که سوخت فسیلی را گرفته و 

در نیروگاه تبدیل به برق و هزینه پرداخت می کند.
چیت چیان ادامه داد: در نیروگاه هایی که خرید تضمینی می شود، هر کیلو 
وات ساعت برق 70 تومان خریداری ش��ده و پس از احتساب هزینه انتقال و 
توزیع به ترتیب 10 و 20 تومان به طور متوس��ط ۴30 ریال به مردم فروخته 

می شود و 166 ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه ها می دهد.

رییس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: دولت در حال شناسایی دهک های 
نیازمند مسکن است و جزییات طرح مس��کن اجتماعی به محض شناسایی 
 دهک های نیازمند مس��کن اعالم می ش��ود.به گ��زارش خبرگزاری ایس��نا

 سید محمد پژمان اظهارداشت: در حال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن و 
دولت در حال شناسایی دهک های نیازمند مسکن هستند و نتایج آن ظرف 
چند ماه آینده حاصل خواهد شد.وی با اش��اره به این که 30 درصد از اقتصاد 
کشور مربوط به بخش مسکن اس��ت، گفت: دولت باید برای این بخش مهم 
اقتصادی برنامه داشته باشد و این برنامه نه تنها برای اقشار کم درآمد بلکه باید 

برای همه بخش های اقتصادی باشد.
پژمان افزود: هم اکنون اصل موضوع سازمان ملی زمین و مسکن تامین مسکن 
 از سوی دولت برای افراد کم درآمد اس��ت که در حال حاضر در حال مطالعه

 طرح جامع مسکن هستیم.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با تشریح دالیل 
حمایت ویژه این وزارتخانه از صنعت خودروس��ازی، از عدم 
پیگیری حقوقی قرارداد پژو توسط وزارت صنعت و پیشنهاد 

اعمال تعرفه پلکانی برای واردات خودرو خبر داد.
محس��ن صالحی نیا در خصوص دلیل حمایت ویژه وزارت 
صنعت از صنعت خودروسازی و تاکید بر عدم کاهش قیمت 
 خودرو، اظهار داش��ت: سیاس��ت  ما حمایت از تولید است و

 به هیچ عنوان، صنعتی به طور 100 درصد بدون ایراد نیست، 
همچنین سیاست گذار باید به دلیل وجود برخی مشکالت 

همواره از تولید حمایت کند.
وی در پاسخ به این سوال فارس که عملکرد خودروسازان در 
سال های گذشته مطلوب نبوده و حتی با سیاست گذاری شما 
نیز منطبق نبوده است که نمونه  آن عدم طراحی پلت فرم  های 
ملی و عدم انجام تحقیق و توس��عه اس��ت، چه دلیلی برای 
حمایت ویژه از صنعتی که به گفته خودتان زیان ده اس��ت، 
دارید؟ تصریح کرد: ممکن اس��ت بنگاهی در بحث تحقیق 
و توسعه وعده هایی داده باشد ولی عمل نکرده باشد که باید 
جوابگوی دستگاه های مرتبط باشد، ولی در واقع یک بنگاه 
همواره به دنبال تولید محصولی با کیفیت و قابل عرضه است.

وی ادام��ه داد: هی��چ کدام از سیاس��ت های ابالغ ش��ده به 
خودروسازان در ش��رکت های خودروس��از متوقف نشده و 
هیچ بنگاهی ذاتا نمی خواهد اقدام��ش را برای بهبود تولید 

متوقف کند.

یک مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی از جلسه تامین 
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل واحدهای مس��کونی مهر که 
نیمه تمام مانده اند خبر داد و گفت:وزرای راه و شهرس��ازی 
و امور اقتصادی به همراه معاون اول رییس جمهور و رییس 
کل بانک مرکزی، راهکارهای تامین اعتبار مس��کن مهر را 
آغاز کردند.این مقام مسوول که نخواست نامش فاش شود به 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:تکمیل واحدهای 
مس��کونی مهر یکی از دغدغه های اصلی دولت یازدهم به 
ش��مار می رود به همین دلیل وزرای راه و شهرسازی و امور 
اقتص��ادی به همراه جهانگیری و س��یف ریی��س کل بانک 
مرکزی دور هم جمع شدند تا برای تامین اعتبار واحدهای 

نیمه کاره مسکن مهر چاره اندیشی کنند.
وی ادامه داد:آخوندی بارها درخواس��ت تشکیل این جلسه 
را داده بود تا برای تکمیل واحدهای مسکونی مهر که به هر 

دلیلی نیمه کاره مانده اند چاره اندیشی شود.
این مقام مسوول اضافه کرد:سرانجام جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور با این درخواست موافقت کرد و این جلسه با 

حضور او،سیف و طیب نیا تشکیل شد.
وی تاکی��د ک��رد:در پایان این جلس��ه مقرر ش��د به زودی 
پیشنهادات ارایه و به یک جمع بندی نهایی در این خصوص 

برسند.

 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
گفت: تخصصی ت��ر کردن ممیزی ه��ا و اس��تقرار پاویون 
تولیدکنندگان نرم افزار بر اس��اس تجربه موفق سال قبل و 
 با حضور 12 ش��رکت از مجموعه های بس��یار معتبر IT از

ویژگی های این دوره از نمایشگاه اتوکام قلمداد می شود.
 رسول محققیان در مراس��م افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه

 بین المللی کامپیوتر و اتوماس��یون اداری ) اتوکام 2013( 
 افزود: ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان

 بر اساس تجربیات خود در نمایشگاه های خارج از کشور و با 
توجه به استانداردهای جهانی، طی دو سال گذشته جشنواره 
فروش دیجیتال را از نمایشگاه اتوکام منفک ساخت تا این 
نمایشگاه هر چه تخصصی تر برگزار شود. این الگو، الگویی 
 جهانی اس��ت و همان گونه که مس��تحضرید در نمایشگاه

 »جی تک��س« دبی نیز، جش��نواره ف��روش در قالب »جی 
تکس شو« برگزار می شود و از بخش تخصصی آن جداست.

وی با اشاره به این که پیش��رفت و عدالت با تکیه بر فناوری 
 اطالعات و ارتباطات محقق می شود، اظهار داشت: شرکت
 نمایش��گاه ه��ای بی��ن الملل��ی اس��تان اصفه��ان ط��ی

 سال های گذشته با برگزاری 18 دوره نمایشگاه کامپیوتر و 
 اتوماسیون اداری، فضایی را برای مشتاقان این عرصه و بروز 

توانمندی های نوآوران و فعاالن این بخش فراهم کرد .

مسوول کمیته سرمایه گذاری استان واسط عراق در رابطه 
با چند فرصت س��رمایه گذاری در بخش صنعت به ویژه در 
زمینه سیمان با مدیرعامل ش��رکت توکاس موران بحث و 

گفت وگو کرد.
به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس در بغداد، »ص��ادق هویدی 
عباس«، مسوول کمیته سرمایه گذاری استان واسط عراق 
در رابطه با چند فرصت سرمایه گذاری در بخش صنعت به 
ویژه در زمینه سیمان با »جبار ابیدن«، مدیرعامل شرکت 
توکاس موران بحث و گفت وگو کرد.صادق هویدی در بغداد 
گفت: گفت وگوها با طرف ،حول امکان ایجاد کارخانه جدید 
در منطقه زرباطیه )ش��رق اس��تان واس��ط( توسط شرکت 
توکاس موران صورت گرفت.وی اظهار داشت که شرکت بعد 
از بررسی کارشناسی، درخواست طرحی را در این خصوص 
ارایه داده و کمیته سرمایه گذاری به زودی طرح پیشنهادی 
را بررسی خواهد کرد.هویدی اظهار داشت که سرمایه گذار به 
موجب قانون شماره 13 سرمایه گذاری، مصوب سال 2006 
میالدی عراق از برخی تس��هیالت و ضمانت ه��ا برخوردار 
خواهد بود.وی افزود: بر اساس برآوردهای میدانی ما، ذخایر 
عظیم مواد خام در تولید سیمان در مناطق بدره و زرباطیه 
وجود دارد و این زمینه را برای اجرای طرح های تولید سیمان 

در این استان مهیا می کند.

مسکن نمایشگاهخودروسازان سرمایه گذاری

  پیگیر حقوقی 
قرارداد پژو نیستیم

تامین اعتبار، تکمیل 
پروژه مهر کلید خورد

 تحقق عدالت با تکیه بر 
ITفناوری

 عراق
 درپی ايجاد فرصت 

خبر ويژه

گزارش خبری

ناوگان

4
بیش از 794 میلیون دالر کاال از گمرک اصفهان صادر شد

 مدیرکل گمرک اصفهان گفت: 79۴ میلیون و 267 هزار دالر کاال از ابتدای امسال تا پایان آذر از این گمرک صادر 
شد. اسداهلل احمدی ونهری افزود: این گمرک تشریفات صادرات یک میلیون و 386 تن کاال را تا پایان آذر سالجاری 

انجام داده است.
 قرار نیست سبد کاال 

جايگزين يارانه ها شود
محمدرضانعمتزاده

وزیرصنعت،معدنوتجارت
سبد کاالیی هدیه ای اس��ت که دولت برای گروهی از جامعه درنظر 
گرفت��ه و یارانه نیس��ت. دول��ت و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
لیستی را تهیه و بر اس��اس آن افراد مش��مول دریافت سبد کاالیی 
 مشخص شده اند. ارایه این سبد در س��ال جاری برای دو بار تصویب 
شده اس��ت.اگر قرار باشد این س��بد کاالیی در س��ال آینده هر سه 
ماه یک بار ارایه شود وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت 
آمادگی کامل برای این کار 
را دارد.  مع��اون اول رییس 
جمه��ور اعالم کرده اس��ت 
که دولت تا در این زمینه به 
قطعیت نرس��د به پرداخت 
یارانه ه��ا به ص��ورت نقدی 

ادامه می دهد.
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دولت تالش دارد در اولین زمستانی که 
گروه 
اقتصاد 

 
سکان اقتصاد کش��ور را به دست گرفته 
اس��ت از جه��ش قیمت ه��ا تا ن��وروز 

جلوگیری کند. 
تنظیم ب��ازار یک��ی از دغدغه ه��ای هم��ه دولت ها بوده اس��ت. 
تمامی دولت هایی که طی س��ه دهه گذش��ته س��کاندار اقتصاد 
ایران ب��وده اند بخ��ش قاب��ل توجهی از ت��وان خ��ود را معطوف 
 تنظیم قیمت ه��ا و جلوگیری از فش��ار به اقش��ار آس��یب پذیر 

کرده اند.
دولت یازدهم نیز در اولین زمس��تانی که پیش رو دارد تصمیم به 
محک زدن توان خ��ود در مهار قیمت ها دارد، ط��ی هفته ای که 
 پشت سر گذاشتیم مسوولین دولتی از برنامه های خود جهت مهار

  قیم��ت های��ی گفت��ه ان��د ک��ه قرار اس��ت ت��ا عی��د ن��وروز را 
پشت سر نگذاشته ایم، گران نشوند.

خودرو
محس��ن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک 
نشست خبری حضور پیدا کرد و در رابطه با قیمت خودرو تا پایان 

سال جاری توضیح داد.
 براس��اس گفته های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت 
خودرو تا پایان س��ال جاری افزایش پیدا نخواه��د کرد و ی تاکید 
کرد: افزایش پیدا نکردن قیمت خودرو در سال جاری به مفهوم باال 

رفتن قیمت خودرو در سال 93 نیست؛ بلکه باید با سیاست گذاری 
وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده 

با شرایط آتی تعیین شود.

مرغ و ماهی
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: مرغ تا شب عید 

گران نمی شود و قیمت آن در حدود 6500 تومان می ماند.
محمد یوسفی اظهار داش��ت: به دلیل آن که در حال حاضر تولید 
باال است به نظر می رسد تا شب عید هیچ گونه افزایش قیمتی برای 

گوشت مرغ تازه نداشته باشد.
در حال حاضر قیمت مرغ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود 
و اگر همین روند ادامه داشته باشد قیمت در همین حدود 6500 

تومان باقی می ماند.
رییس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی از ثب��ات قیمت انواع 
ماهی و مرغ تا پایان س��ال خبر داد و گفت: قیم��ت عرضه  ماهی 
و مرغ منطقی اس��ت و ب��ه دلیل حج��م تولید وعرضه مناس��ب 
 پیش بین��ی می ش��ود افزایش قیمت برای ش��ب عی��د نخواهیم

 داشت. 
وضعی��ت تولی��د ماه��ی خ��وب و رضایت بخش اس��ت ک��ه با 
 ای��ن تفاس��یر تا پای��ان س��ال قیم��ت آن ه��ا افزای��ش نخواهد

 یافت.
مهدی یوسف خانی قیمت انواع ماهی را به این ترتیب اعالم کرد: 

ماهی جنوب 23 هزار و 500 تومان، ماهی سفید 17 هزار و 500 
تومان، ق��زل آال 9800 تومان، ش��وریده 23 ه��زار و 500 تومان، 
 کپال 33 هزار و 500 توم��ان، آزاد 5800 تومان و حلوای س��یاه

 18 هزار تومان است.

مسکن
 یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن پیش بینی کرد: بازار مسکن تا 
 پایان س��ال هیچ گونه افزایش قیمتی ن��دارد و در مقابل از اواخر

 بهمن ماه با رونق در خرید و فروش ها همراه  می شود.
عباس زینعلی اظهار داشت: تا اواخر بهمن ماه امسال رونق خرید 
و فروش به بازار مسکن وارد می شود و این بازار از رکود فعلی دور 

می شود.
 از ابت��دای امس��ال تاکن��ون 
 بازار مس��کن با رکود و توقف د

سرمایه گذاری ها همراه بوده 
اس��ت و حال کم کم به حالت 
گذش��ته برمی گ��ردد و ب��ازار 
مس��کن جایگاه قبلی خود را 

نشان می دهد. 

میوه
رییس اتحادیه باغداران گفت: 
قیمت پرتقال برای ش��ب عید 
کیلویی 1800 تا 2000 تومان 

تعیین شد.
عنایت اهلل بیابان��ی با اعالم این 
خبر اظهار داشت: با احتساب 
تم��ام هزینه ه��ای س��وخت، 
کارگری و غی��ره قیمت خرید 
پرتق��ال از باغدار نی��ز 800 تا 

900 تومان است. رییس اتحادیه باغداران افزود: قرار است 50 هزار 
تن مرکبات و 30 هزار تن سیب درختی نیز برای تامین نیاز شب 

عید ذخیره سازی شود. 
عالوه بر این طی آموزش هایی که دو سال گذشته باغداران دیده اند، 
آن ها خود نیز اقدام به ذخیره سازی در انبارها می کنند که حجم 
قابل توجهی است. بانک ها با سیاست دولت وام های 21درصد برای 
ذخیره سازی می دهند که اگر چه برای ذخیره میوه مناسب است اما 
با حمایت و ارایه تسهیالت بیشتر و تامین نقدینگی می تواند کمک 

بیشتری به ذخیره سازی داشته باشد.
باید دی��د با اقدام��ات انجام ش��ده و برنامه های دردس��ت اجرا تا 
چه حد وعده مهار قیمت ها محقق می ش��ود، به هر ش��کل باید 
قبول کرد با موج تورمی که طی س��ال های اخی��ر با اجرای قانون 
هدفمندی و رشد ش��دید نقدینگی به راه افتاده است، نمی توان 
 انتظار داشت که دولت بتواند قیمت ها را به معنی واقعی تثبیت کند 

بدون آنکه به بخش تولید آسیبی وارد نشود.

تعادل بازار در اولین زمستان دولت

آنچه تا عید گران نمی شود
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دولت يازدهم نیز در 
اولین زمستانی که 

پیش رو دارد تصمیم 
به محک زدن توان 
خود در مهار قیمت 
ها دارد، طی هفته 

ای که پشت سر 
گذاشتیم مسوولین 
دولتی از برنامه های 

 خود جهت مهار
 قیمت هايی گفته اند



کافه کتاب یادداشت

هفت

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی اصفهان با بیان این که 387 ناشر دارای مجوز در استان 
اصفهان وجود دارد ،گفت: از این تعداد 176 ناش��ر فعال هستند. سیدمحمد قلمکاریان گفت: یک هزار 

و114 عنوان کتاب در اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان اعالم وصول شده است.

5

»نگاه نو« در آرته
     نمایشگاه گروهی »نگاه نو«منتخبی از 
آثار دانش��جویان اس��ماعیل احمدی 

برگزار می شود.
اس��ماعیل احمدی با بیان این مطلب 
گفت: در این نمایشگاه 6۵ عکس از ۲۵ 
نفر از دانشجویان دانشگاه های علمی 
کاربردی زرین شهر، مبارکه و عتیق به 

نمایش گذاشته می شود. 
وی ادامه داد: این عکس ها از بین 3۰۰ 
عکسی که دانشجویان این سه دانشگاه فرستاده بودند برای ارایه در این 

نمایشگاه انتخاب شده اند. 
احمدی افزود: این عکس ها با هدف داش��تن نگاه خالقانه در عکاسی و با 
رویکرد مستند و هنری کار شده است. مستند اجتماعی، انعکاس، عکاسی 
طبیعت و معماری، موضوعاتی هستند که در این نمایشگاه در بخش های 
جداگانه کار شده اند. او در رابطه با کیفیت این آثار گفت: با وجود این که 
این دانشجویان تازه با عکاسی آشنا شده اند؛ نگاه های خالقانه ای در این 
نمایشگاه داش��ته اند؛ حتی در برخی عکس ها تعریف و نگاه متفاوتی به 
ساختار تصویر دارند.  شایان ذکر است؛ نمایشگاه »نگاه نو «از 6 تا 11 دی 

ماه در گالری آرته اصفهان برپا می شود. 

 سهراب بهار متولد می شود 
فیلم سینمایی »پرنده«درباره زندگی 
سهراب سپهری به کارگردانی جالل 
 فاطم��ی به��ار 93 جل��وی دوربی��ن 

می رود.
جالل فاطمی کارگردان سینما با بیان 
این مطلب که فیلم سینمایی»پرنده« 
همچنان در مرحل��ه پیش تولید قرار 
دارد، گفت: با توجه به شرایط موجود 
تمام زمس��تان را درگی��ر پیش تولید 
این فیلم س��ینمایی خواهیم بود و »پرن��ده« را بهار س��ال آینده جلوی 
دوربین می بریم.وی با اش��اره به این که تعدادی از لوکیش��ن های مورد 
نظر و برخی از  بازیگران انتخاب ش��ده اند، بیان کرد: ب��ا توجه به این که 
بخش هایی از داس��تان این فیلم درباره کودکی سهراب سپهری است و 
 به فراخور آن این بخش ها باید در کاش��ان فیلم برداری ش��ود، به دنبال 
لوکیشن های مورد نظر در این شهرستان هستیم. البته اگر لوکیشن مورد 
نظر برای فیلم در کاشان را پیدا نکنیم مجبور خواهیم بود تا بخش هایی از 

تصاویر مربوط به کودکی سهراب را استودیو بگیریم.

 برگزاری جشنواره فیلم فجر 
در استان ها سخت شد

معاون هن��ری، س��ینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: برای برگزاری جش��نواره فیلم 
فجر در اس��تان ها ش��رایط سخت و 
دش��واری حاکم ش��ده و ش��اید هیچ 
اس��تانی نتواند آن را برگزار کند.علی 
تمنایی افزود: امسال 14 استان برای 
برگزاری این جشنواره اعالم آمادگی 
کردند.وی اظهارداشت: وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی امسال برای برگزاری این جش��نواره در استان ها هزینه 
مطالبه کرده است.وی با بیان این که فیلم های سازمان فارابی که با هزینه 
دولت تولید می شود سال گذشته در اس��تان ها اکران شد،تصریح کرد: 
اکران این فیلم ها امس��ال درصورت وجود اسپانس��ر و حامی��ان مالی و 
مساعدت مسووالن استان امکان پذیر است.معاون هنری، سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تاکید کرد: نزدیک به 6۰ فیلم 
از کارگردان های مشهور مانند حاتمی کیا، پوراحمد، مهرجویی، مجیدی 

و کمال تبریزی در جشنواره امسال حضور خواهد داشت.

 یوسفی با زبان گنجشک
 سخن می گوید

»گنجش��کی که جیک جیک یاد می گیرد« عن��وان رمانی از محمدرضا 
یوسفی است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر 
می شود. این کتاب در شمار طرح رمان نوجوان است؛ طرحی که به گفته 
یوسفی به نویسندگان انگیزه می دهد تا رمان بنویسند.محمدرضا یوسفی 
می گوید این رمان، سرگذشت یک نوجوان تاجیکستانی بی سرپرست است 
که بر اثر حوادثی به افغانستان و از آن جا به ایران، پرت می شود و در ایران، 
مشکالتی برایش پیش می آید.به گفته این نویس��نده کودک و نوجوان، 
بچه های ایرانی ب��ه رمان ایرانی نی��از دارند و ناش��ران خصوصی و دولت 
باید از نویس��ندگان هموطن خود چه به لحاظ مادی و چه از نظر معنوی 

حمایت ک��رده و زمینه انتش��ار 
آثارش��ان را فراه��م کنند.طرح 
رمان کانون، حداقل با استقبال 
مخاطبان کانون روبه رو ش��ده 
است. مگر ناشران خصوصی چه 
توانی دارند؟ هری پاتر را دولت، 
هری پاتر می کن��د. در همه دنیا 
این دولت است که به حمایت از 

فرهنگ و هنر می پردازد. 
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176 ناشر در استان اصفهان فعالیت می کنند

ادبیات ایران 

کتایون ریاحی از انتشار دو مجموعه داستان از خود با عنوان »»یک پنجره برای من« 
و »ماهی قرمز« خبر داد و گفت: بعد از ۲۰ سال نوشتن حس کردم که دیگر وقت آن 
 رسیده که داس��تان هایم را منتشر کنم.کتایون ریاحی، بازیگر س��ینما و تلویزیون در

 گفت وگو با خبرنگار مهر از انتش��ار دو مجموعه از داس��تان هایش توس��ط انتشارات 
شمع و مه خبر داد و گفت: مجموعه ای از قصه هایم قرار است در قالب کتابی با عنوان 
»یک پنجره برای من« از س��وی نشر ش��مع و مه منتشر شود که ش��امل داستان ها و 
فیلمنامه های من است؛ کارهایی که از ۲۰ سال قبل تا حدود دو سال قبل نوشته شده 
 اس��ت.وی ادامه داد: من قبل از ورود به بازیگری، کار نویس��ندگی را انجام می دادم و

 از طریق همین حرفه بود که وارد کار بازیگری شدم. در ۲۰ سال گذشته نیز نوشتن را 
جسته و گریخته ادامه دادم، اما هیچ گاه نخواستم که قصه هایم را منتشر کنم. البته این 

موضوع را هم باید بگویم که گاهی در این س��ال ها کار 
بازیگری به اندازه ای وقت مرا می گرفت که از نوش��تن 

باز می ماندم.
ریاحی تاکید کرد: این داستان ها آثار من تا یکی دو سال 
قبل را شامل می شود و داستان های دو سال اخیرم نیز 

در آینده در قالب مجموعه ای مستقل منتشر می شود.
این بازیگر عرصه س��ینما و تلویزیون در ادامه از انتشار 
مجموعه ای از داستان هایش با نام»ماهی قرمز« نیز خبر 
داد و گفت: این مجموعه شامل داستان هایی است که به 
زبان کودکان نوشته شده، اما مخاطبش تنها کودکان 

نیس��تند و طیفی عمومی از مردم قابلیت اس��تفاده 
از آن را خواهند داش��ت. این مجموعه قرار اس��ت به 
دو زبان فارس��ی و انگلیسی منتشر ش��ود که ترجمه 
انگلیسی آن توس��ط کارولین کراسپی و  تصویر گری 
آن نیز توسط نگین احتس��ابیان صورت گرفته است. 
 این کت��اب در کن��ار نس��خه چاپی خود ب��ه صورت

 Adiuo Book نیز منتش��ر خواهد شد.ریاحی در 
ادامه و در پاسخ به سوالی در مورد موضوعات مطرح 
ش��ده در داس��تان هایش گفت: من طی��ف متنوعی 
از موضوع��ات را در داس��تان هایم به کار ب��رده ام؛ از 

قصه هایی با موضوع گرایش به طبیعت تا قصه هایی با موضوع شناخت هویت انسان و 
ایران که تمی اجتماعی دارد. البته برخی از این قصه ها پیش از این در قالب فیلمنامه 
نوشته شده بود که برای درج در این کتاب از آن قالب خاص خارجش کردم و به صورت 
داستان در کتاب آوردم.این بازیگر در ادامه و در پاس��خ به سوالی در مورد این که چرا 
تاکنون این داستان ها را منتشر نکرده است، گفت: فکر می کنم دیگر زمانش فرا رسیده 
بود که این قصه ها منتشر ش��وند و به طور طبیعی منتشر نشدن آن ها تا قبل از این به 
دلیل این بود که حسم می گفت زمان انتش��ارش فرا نرسیده است.وی تاکید کرد: من 
هنر را یک مجموعه جدای از هم و منفک نمی دانم. از نظر من همه بخش های هنر به 
هم پیوسته است. بازیگر هم می تواند بنویسد و هم می تواند بازی کند. آنچه در این میان 

اهمیت دارد، خلق هنر است که گاهی ابزار آن تغییر می کند.

کتایون ریاحی سرانجام به فکر انتشار داستان هایش افتاد

بازیگری مانع نویسندگی ام نیست

گیشه س��ینمای جهان در س��الی که گذش��ت اگرچه به مانند 
سال های قبل اقتدار الزم را نداشت اما رقابت نزدیک فیلم ها در 

فروش داخلی و خارجی به نوعی ایجاد توازن کرده بود.
در حالی که کمتر از یک هفته تا پایان س��ال ۲۰13 مانده است، 
 در گزارش��ی نگاهی به پرفروش ترین فیلم های سینمای جهان

 در سالی که گذشت می اندازیم.
فیلم ابرقهرمانی »مرد آهن��ی 3« به کارگردانی »ش��ان بلک« 
محصول اس��تودیو مارول کمپانی »دیس��نی« که از 14 آوریل 
۲۰13 اکران خود را آغاز کرد، از همان ابتدای س��ال با رقم زدن 
فروش 1/۲ میلیارد دالری عنوان پنجمین فیلم پرفروش تاریخ 
سینما را از آن خود کرد. این فیلم نخستین فیلم از سری آثار »مرد 
آهنی« و دومین فیلم مارول بعد از »انتقام جویان« بود که فروش 

آن از مرز 1 میلیارد دالر عبور کرد.
»مرد آهنی 3« در جوایز هیات انتخاب منتقدین امسال جایزه 
بهترین فیلم اکشن و بهترین بازیگر مرد را به دست آورد. »رابرت 
داونی جونیور« در نقش مرد آهنی، »گوینت پالترو« در نقش پپر 
پاتز و »دن چیدل« در نقش جیم��ز رودز، همگی در نقش های 
خود در فیلم قبلی »مرد آهنی« ظاهر شده اند و »جان فارو« که دو 
فیلم قبلی از این مجموعه را کارگردانی کرد، تهیه کننده اجرایی و 

همچنین نقش هپی هوگان را در این فیلم ایفا کرده  است.

 مرد آهنی

»مرد آهنی« عن��وان یکی از ش��خصیت های کتاب های مصور 
کمپانی  »مارول« است که از سال 199۰ کمپانی های متعددی 
در پی ساخت فیلم از روی این داستان بودند که سرانجام »مارول 
استودیو« در سال ۲۰۰6 حق ساخت این فیلم ها را به دست آورد 

و اولین فیلم »مرد آهنی« را روانه سینما کرد.
»مرد آهنی 3« در حالی پنجمین فیلم پرفروش تاریخ س��ینما 
لقب گرفت که فیلم »آوات��ار« محصول ۲۰۰9 ب��ه کارگردانی 
»جیمز کامرون« با فروش��ی بال��غ بر۲/78 میلی��ارد دالر، فیلم 
»تایتانیک« دیگر س��اخته »جیم��ز کامرون« ب��ا فروش۲/18 
میلیارد دالر، »انتقام جویان« به کارگردان��ی »جاس ودون« با 
فروش 1/۵1 میلیارد دالر و قسمت دوم »هری پاتر و هدیه های 
مرگ« با فروش 1/34 میلیارد به ترتیب مکان های اول تا چهارم 
 پرفروش ترین ه��ای تم��ام ادوار س��ینما را به خ��ود اختصاص

 داده اند.
قس��مت دوم انیمیش��ن »م��ن نفرت انگی��ز« تولی��د کمپانی 
»ایلومینیشن« که توسط کمپانی یونیورسال توزیع شد، توانست 
با فروش 918 میلیون دالر پس از فیل��م »مرد آهنی 3« عنوان 
دومین فیلم پرفروش س��ال ۲۰13 را ازآن خ��ود کند. این فیلم 
که در واقع اولین انیمیشن سه بعدی شرکت یونیورسال به شمار 
می رود، درباره یک شخصیت ش��رور دست و پا چلفتی است که 
نقشه دزدیدن ماه را می کشد تا این که سه دختر بچه یتیم وارد 

زندگی اش می شوند.

من نفرت انگیز

عالوه بر »اس��تیو کارول« که به جای ش��خصیت »گرو« حرف 
می زند، »جی سون سیگل«، »راسل برند«، و »جولی اندروز« از 
دیگر سینماگرانی هس��تند که کار صداپیشگی انیمیشن »من 
نفرت انگیز ۲« را انجام داده اند. این انیمیش��ن س��ه بعدی که با 
هزینه ای 6۰ میلیون دالری تهیه ش��ده، در سه روز اول نمایش 
توانس��ت همین مقدار فروش کند و صدر نشین جدول هفتگی 
نمایش شود. این انیمیشن کمدی دنباله ای است بر فیلم محصول 
۲۰1۰ که کارگردانی هر دو قس��مت بر عه��ده »پیر کافین« و 
»کریس روناد« بوده و نویسندگی این دو را »سینکو پول« و »کن 
دوریو« انجام داده اند. نظر عمده تحلیلگران نیز در مورد قسمت 
دوم این فیلم بس��یار مثبت بود و این فیلم یکی از موفق ترین و 
س��ودآورترین فیلم های سال ۲۰13 محس��وب می شود. »من 
نفرت انگیز ۲« در فهرست اولیه نامزدهای بهترین انیمیشن جوایز 

اسکار ۲۰14 قرار گرفته است.
فیلم اکشن و هیجانی »س��ریع و خشن 6« محصول یونیورسال 
گرچه توانس��ت با فروش 788 میلیون دالری در جایگاه س��وم 
پرفروش ترین های سینمای جهان در سال ۲۰13 و چهل وسومین 
فیلم پرفروش تاریخ س��ینما قرار بگیرد اما م��رگ »پل واکر« از 
بازیگران اصلی این مجموعه در یک سانحه رانندگی در روزهای 
پایانی س��ال ۲۰13 کام س��ازندگان این مجموعه را تلخ کرد و 
س��اخت مراحل پایانی قس��مت جدید این فیلم را نیز به تعویق 
انداخت. »پل واکر« برای بازی در نقش یک پلیس مخفی به نام 
»برایان اوکانر« در مجموعه فیلم های »سریع و خشن« مشهور 
اس��ت و در کنار »ون دیزل« و »مایکل رودریگوئز« از بازیگران 
اصلی این مجموعه به حساب می آمد. قسمت هفتم از این فیلم 
اکشن و پرفروش نیز پیش از مرگ واکر تا حد زیادی تکمیل شده 
بود و قرار است برای فیلم برداری صحنه های پایانی این فیلم از 
برادر »پل واکر« استفاده شود. قسمت جدید این فیلم از آوریل 

۲۰1۵ به سینماهای جهان می آید.
 

سریع و خشن

قس��مت دوم فیلم هیجانی »بازی های بق��ا« محصول کمپانی 
الینزگیت که برای چند هفته پیاپی پرفروش ترین فیلم سینمای 

جهان بود، در جریان اکران جهانی خود که تاکنون نیز ادامه دارد 
موفق به فروش 76۵ میلیون دالری شده است و در فاصله چند 
روز به پایان سال میالدی چهارمین فیلم پرفروش ۲۰13 است. 
قسمت اول این فیلم در سال ۲۰1۲ با فروشی بالغ بر 691 میلیون 
دالر دست یافت. این فیلم علمی تخیلی به کارگردانی فرانسیس 
الرنس، بر اس��اس کتابی به همین نام نوش��ته »سوزان کالینز« 
ساخته شده و دومین قسمت از سه گانه »بازی های بقا« و ادامه 
قسمت اول این فیلم در سال ۲۰1۲ محسوب می شود. »جنیفر 
الورنس«، »ج��اش هاچرس��ون«، »وودی هرلس��ون«، »لیام 
همسورث«، »دونالد ساترلند« و »ویلو شیلدز« که در قسمت اول 
این فیلم ایفای نقش کرده بودند، در قسمت دوم نیز مقابل دوربین 
رفته اند.انیمیشن سه بعدی »دانش��گاه هیوالها« به کارگردانی 
»دان اسکلنون« که در ادامه انیمیشن »کارخانه هیوالها« توسط 
استودیو پیکسار تولید و توسط والت دیسنی توزیع شد، با فروش 
743 میلیون دالری پنجمین فیلم پرفروش سال ۲۰13 است. 
قسمت قبلی این انیمیش��ن »کارخانه هیوالها« در سال ۲۰۰1 
موفق به ثبت فروش ۲۵۲ میلیون دالر شده بود. »جان گودمن«، 
»بیلی کریستال« و »استیو بوش��می« صداپیشگان اصلی این 
انیمیشن سه بعدی محسوب می شوند که داستان آن درباره دو 
هیوال به نام مایک و سالیوان است که در دانشگاه رقیب یکدیگر 
هستند، اما بعدها به بهترین دوس��ت هم تبدیل می شوند. این 
انیمیشن در جوایز فیلم هالیوود جایزه انیمیشن سال ۲۰13 را از 
آن خود کرد. این انیمیشن در فهرست اولیه نامزدهای بهترین 

انیمشن جوایز اسکار ۲۰14 قرار گرفته است.
 

بازی های بقا

فیلم ابرقهرمانی »مرد پوالدین« به کارگردانی »زاک اسنایدر« 
هشتمین فیلم پرفروش سینمای جهان در سال ۲۰13 است که 
توانس��ت با اکران خود ک��ه از 14 ژوئن ۲۰13 کلی��د خورد، در 
مجموع فروش 66۲ میلیون دالر را برای کمپانی برادران وارنر به 
ارمغ��ان بیاورد. ای��ن فیل��م دارای روایتی غیرخطی بر اس��اس 
شخصیت س��وپرمن کتاب های کمیک شرکت دیسنی ساخته 
شده  اس��ت و »هنری کویل« در نقش س��وپرمن، »امی آدامز«، 
»مایکل ش��انون«، »کوین کاس��تنر« و »راس��ل کرو« از جمله 
مطرح ترین بازیگران آن هستند. مراحل تولید قسمت دوم فیلم 
»مردی از فوالد« از س��ال آینده میالدی آغاز خواهد شد و قرار 
است دو شخصیت محبوب و جهانی سینمای هالیوود سوپرمن و 
بتمن در قالب قس��مت دوم »مردی از فوالد« محصول کمپانی 
»وارنر« در کنار هم حضور یابند. کمپانی »وارنر« سال ۲۰1۵ را 
برای اکران عمومی این فیلم علمی - تخیلی در نظر گرفته است.

در میان 1۰ فیلم پرفروش سال ۲۰13 جهان تنها فیلمی که یک 
فیلم ابرقهرمانی و یا انیمیشن نیست فیلم »جاذبه« است که برای 
 اولین بار در افتتاحیه جش��نواره معتبر ونیز ب��ه روی پرده رفت. 
در این فیلم فضای��ی »جورج کلونی« و »س��اندرا ب��والک« به 

کارگردانی »آلفونس��و کواران« ایفای نقش کرده اند که تاکنون 
6۵۲ میلیون دالر در گیش��ه س��ینماهای جهان فروخته است. 
همچنین این فیلم یکی از پرامیدتری��ن فیلم ها در فصل جوایز 
سینمایی محسوب می شود. انجمن منتقدین فیلم لس آنجلس 
این فیلم را به همراه فیلم »دوازده سال بردگی« به عنوان برترین 
فیلم س��ال ۲۰13 معرفی کرد. »جاذبه« که رک��ورددار فروش 
 آغازین سینماهای آمریکا در ماه اکتبر اس��ت، روایتگر داستان 
دو فضانورد اس��ت که در جه��ت بهبود تلس��کوپ هابل در یک 
پیاده روی فضایی به س��ر می برند، ام��ا در همین حین انفجاری 
باعث سرگردانی آن ها در فضا شده و در ادامه موجب تالش آن ها 
برای بقا و زندگی می شود. »جاذبه« یکی از شانس های اصلی در 

چندین بخش از جوایز اسکار ۲۰14 محسوب می شود.

ثور: دنیای تاریک  

فیلم »ثور: دنیای تاریک« محصول استودیو مارول که همچنان 
فروش خوبی در سینماهای جهان دارد، با ثبت 6۲۰ میلیون دالر 
تا به امروز هشتمین فیلم پرفروش سال است و در جدول هفتگی 
فروش فیلم ها در سینماهای جهان برای چند هفته پیاپی در صدر 
قرار گرفت. این فیلم که اکران خود را از ۲۲ اکتبر آغاز کرده است، 
قس��مت دوم فیلم »ثور« محصول ۲۰11 است. در این فیلم که 
کارگردانی آن را »آلن تیل��ور« به عه��ده دارد، بازیگرانی چون 
»کریس همسورث«، »ناتالی پورتمن« و »آنتونی هاپکینز« ایفای 
نقش می کنند و داستان سرزمین افسانه ای به نام »آزگارد« است 
که خدای��ان در آن زندگی می کنند و اودی��ن )آنتونی هاپکینز( 
پادشاه این سرزمین است.انیمیشن »خانواده کرودها« محصول 
کمپانی فاکس با هزینه تولید 131 میلیون دالری نیز با فروش 
۵87 میلیون دالری در مکان نهم پرفروش ترین های سال قرار 
گرفته است. در این فیلم انیمیشن به کارگردانی »کرک دمیکو« 
و »کریس س��ندرز«؛ هنرمندانی چون »نیکوالس کیج«، »اما 
استون«، »رایان رینولدز«، »کاترین کینر«، »کالرک دیوک« و 
»کلوریس لیچمن« صداپیشگی کرده اند.نام این انیمیشن نیز در 
 فهرس��ت اولی��ه جوای��ز بهتری��ن انیمیش��ن اس��کار دی��ده 

می شود.
مکان دهم نیز به فیلم »جنگ جهانی زد« با فروش ۵4۰ میلیون 
دالر محصول پارامونت اختص��اص دارد که عالوه بر »برد پیت«، 
»میراللی ان��وس« و »جیم��ز بارکادالی« نی��ز درآن هنرنمایی 
کرده اند. فیلمنامه این فیلم نیز بر اساس داستانی نوشته »مکس 
 بروکس« نوشته شده و کارگردانی آن نیز برعهده »مارک فاستر« 
بوده است. »برد پیت« در این فیلم که پرفروش ترین فیلم کارنامه 
سینمایی وی محسوب می شود در نقش یک مامور سازمان ملل 
به نام »گری لین« بازی می کند که س��فری بین المللی را علیه 
زمان شروع می کند تا مانع از شیوع نسل زامبی ها شود. او در کنار 
تالش برای نجات جان مردم عادی، باید از خانواده خود نیز در برابر 

حمله زامبی ها محافظت کند.

سینما در سال 2013

 گیشه جهانی در تسخیر کدام فیلم ها بود؟

اکبری صحت می گوید که جشنواره فقط فیلم هایی را می بیند 
که مجوز ساخت یا پروانه نمایش دارند و چیزی غیر از این در 

لیست هیات بازبینی ما دیده نشد.
در روزهایی که به 3۰ آذر آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 
جشنواره فیلم فجر نزدیک می شدیم ،شنیده هایی مبنی بر 
حضور برخ��ی فیلم های بدون مجوز س��اخت در جش��نواره 

امسال به گوش می رسید. 
ی��ک تع��داد از فیلم هایی که از س��ال قبل باق��ی مانده مثل 
»مهمونی کامی« به کارگردانی عل��ی احمدزاده، »گس« به 
کارگردانی کیارش اسدزاده »قصه ها«  به کارگردانی رخشان 
بنی اعتماد که این مورد اخیر عنوان می ش��ود پروانه ساخت 
ویدیویی دارد و تعدادی نیز فیلم های جدیدی است که طبق 
شنیده ها فاقد پروانه ساخت است.این خبرها در حالی بود که 
آمار رسمی فیلم های بازبینی شده توسط هیات انتخاب این 

دوره از جشنواره اعالم شد.
در همین راس��تا جلیل اکبری صحت ،مدیر ارتباطات سی و 
دومین جشنواره فیلم فجر در گفت و گو با خبرنگار سینمایی 
 خبرگزاری فارس عنوان کرد:  جش��نواره فق��ط فیلم هایی را
 می بیند که مجوز س��اخت یا پروانه نمای��ش دارند و چیزی

 غیر از این در لیست هیات بازبینی ما دیده نشد.
این تنها توضیحی بود که ما از مس��وولین جشنواره شنیدیم 
و حاال باید تا اعالم نهایی اس��امی فیلم های بازبینی ش��ده و 
راه یافته به بخش مس��ابقه صبر کنیم تا دقیقا متوجه منظور 

مدیران فجر از برخی مجوزها و فیلم های مجاز بشویم. 

فیلم سینمایی »برلین منفی هفت« ساخته رامتین لوافی پور که 
در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در آمد، برای اکران 

عمومی دوبله شد.
پخ��ش ای��ن فیل��م برعه��ده هدای��ت فیل��م اس��ت و پ��س از 
 فیلم »خس��ته نباش��ید«در گ��روه س��ینمایی آزادی روی پرده 
می رود. این فیلم در س��ی و یکمین جش��نواره بین المللی فیلم 

فجر به صوت زیرنویس روی پرده رف��ت و جوایزی را هم نصیب 
خود کرد.

حدود دو هفته پیش این فیلم در استودیو رها با مدیریت دوبالژ 
زهره شکوفنده دوبله شده است. این فیلم در آلمان ساخته شده 
است و بیشتر بازیگران به زبان آلمانی صحبت می کنند به همین 
دلیل کارگ��ردان و تهیه کنن��ده »برلین منف��ی هفت« تصمیم 
گرفتند این فیلم را برای اکران عمومی دوبله کنند. چرا که نسخه 
دوبله با مخاط��ب ارتباط بهتری برقرار می کند.دومین س��اخته 
سینمایی لوافی پور فیلمی ضدجنگ است که زندگی چند مهاجر 
از کش��ورهای مختلف را روایت می کند. عاطف به همراه دختر و 
پسر بیمارش به برلین می رسند جایی که خطری زندگی شان را 
 تهدید نمی کند اما متوجه می شوند که همه زندگی زنده ماندن

 نیست....
توم بیشاپز، مصطفی زمانی، کارولین ایشهورن، مسعود رایگان، 
حلیما ایلتر، س��میر فوکس، مری��م عباس، کریس��تین ویکتور 
کوینه بازیگران »برلین منفی هفت« به تهیه کنندگی س��یامک 
پورشریف و موسسه رس��انه های تصویری هستند. عکاس فیلم 

جواد جاللی است.

جشنواره فیلم هایی را می بیند که مجوز ساخت دارد

شنیده ها درباره فیلم های غیرقانونی در جشنواره فجر
به مدیریت زهره شکوفنده

»برلین منفی هفت« به فارسی دوبله شد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اسپانیا و ایران گران ترین و 
ارزان ترین تیم ها در جام جهانی

بیستمین دوره جام جهانی تابستان آینده در برزیل برگزار می شود و تیم 
ملی ایران فرصت رویارویی با بهترین های  فوتبال جهان را خواهد داشت.

پایگاه اینترنتی »FUTBOLFINANZAS« گران ترین و ارزان ترین 
تیم های جام جهان��ی 2014 برزی��ل را اعالم کرد که تیم ملی اس��پانیا 
گران ترین و تیم مل��ی ای��ران ارزان ترین تیم های ج��ام جهانی معرفی 
شدند.تیم ملی اسپانیا با حضور بازیکنان بزرگی همچون اینیستا و ژاوی 
توانسته با 763 میلیون 624 هزار و 500 دالر گران قیمت ترین تیم جام 
جهانی 2014 باشد و تیم ملی ایران با 32 میلیون و 250 هزار و 637 دالر 
ارزان ترین تیم جام جهانی است.تنها اشکان دژاگه بازیکن ایرانی که در 

فوالم بازی می کند گران قیمت ترین بازیکن ایران در جام جهانی است.
در بین آسیایی ها ژاپن توانسته با حضور ستاره خود »کیسوکه هوندا«که 
قرار است به تازگی به میالن منتقل شود در بین تیم های بزرگ قرار بگیرد. 

 مهدوی کیا: تیم ملی نیازمند 
برنامه ریزی بهتر و منسجم است

 کاپیتان س��ابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: اگر تیم ملی می خواهد در
  جام جهانی برزی��ل از اعتب��ار و آبروی فوتب��ال ایران دف��اع کند، باید 

برنامه ریزی بهتر و منسجم تری داشته باشد.
»مهدی مهدوی کیا« ک��ه به همراه تیم فوتبال جوانان ایران به اس��تان 
مازندران سفر کرده اس��ت اظهار داش��ت: برنامه ریزی انجام شده برای 
 تیم ملی فوتبال تاکنون امیدوار کننده نبوده اس��ت ام��ا انتظار داریم در

 مدت زمان باقیمانده تا آغاز جام جهانی، برگزاری بازی های دوس��تانه 
با تیم های مطرح و همچنی��ن برگزاری اردوهای مداوم در دس��تور کار 
مسووالن فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی قرار بگیرد.وی بیان کرد: 
اگر چه زمان زیادی تا آغاز جام جهانی فوتبال در برزیل باقی مانده است 
و نمی شود هیچ پیش بینی از نتایج تیم ملی در این رقابت ها کرد اما اگر 
شرایط تا زمان آغاز مسابقات همین گونه باش��د، نمی توان به این تیم و 

آینده آن خوش بین بود.

طرح استعدادیابی باشگاه 
پرسپولیس تهران 

طرح استعدادیابی مدرس��ه فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس 
تهران در شهرس��تان بروجن در اس��تان چهارمحال و بختیاری برگزار 
ش��د.این طرح زیرنظر آکادمی استعدادیابی باش��گاه پرسپولیس تهران 
به جذب بازیکنان خردس��ال و نوجوان مس��تعد در این شهرستان اقدام 
می کند.طرح اس��تعدادیابی زیرنظر مهدی فنونی زاده و بهنام ابوالقاسم 
پور از بازیکنان س��ابق این باش��گاه صورت می گیرد.مدی��رکل ورزش و 
جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: مدرسه فوتبال پرسپولیس 
تهران زیرنظر باشگاه فعالیت می کند و می تواند نقش مهمی در پرورش 
 استعدادهای ورزش��ی این شهرس��تان داشته باش��د.جهانگیر خبازی 
در گفت و گو با ایرنا افزود: استان چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرستان 

بروجن، یکی از مناطق مستعد در پرورش قهرمانان ورزشی است.

رقیب ایران به دنبال مربی بدنساز 
تیم ملی فوتبال نیجریه در نظر دارد به منظور آماده سازی برای رقابت های 

جام جهانی 2014 برزیل، مربی بدنساز جذب کند.
بر اساس گزارش رسانه های محلی، فدراس��یون فوتبال نیجریه ممکن 
است مربی بدنساز جدیدی برای تیم های ملی فوتبال کشورش به خدمت 
بگیرد.یکی از مقامات فدراسیون فوتبال این کشور اظهار داشت: ما متوجه 
ش��دیم که یکی از علل ناکامی تیم زیر 17 سال کشورمان در رقابت های 
جام جهانی در امارات مساله بدنس��ازی بود و به همین دلیل می خواهیم 
مطمئن ش��ویم که تیم های ملی کش��ورمان بتوانند 120 دقیقه بدون 

کم آوردن بازی کنند.
به خدمت گرفتن مربی بدنساز می تواند برای تیم ملی فوتبال بزرگساالن 
این کشور که سال آینده در رقابت های جام جهانی 2014 برزیل به میدان 

می رود، مفید باشد.

 ازصحبت های من 
تعبیر درستی نشد

کی روش / سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

من در کنفرانس مطبوعاتی درباره جلسه با مربیان لیگ برتری به صورت 
ش��فاف اعالم کردم که در این نشس��ت ها باید درخصوص مسایل فنی و 
تاکتیکی بحث شود و مس��ایل مربوط به تقویم مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا و مس��ابقات لیگ تصمیم مدیریتی نیاز دارد.بازهم تاکید می کنم 
من در خصوص مس��ایل فنی با رس��انه ها صحبت می کنم ن��ه در مورد 
زمان برگ��زاری لیگ قهرمانان 
آسیا و لیگ برتر. من عالقه مند 
 برگزاری جلس��ه با سرمربیان

تیم ه��ای لیگ برت��ری ایران  
هس��تم اما در باره برنامه های 
 لی��گ وس��رمربیان تی��م ه��ا 
تصمیم گیرنده نیستم و نباید 

آنان را وارد این موضوع کرد.

 دست خالی ژنرال 
دربازی های پیش رو

تیم فوتبال استقالل تهران در حالی باید فردا در مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی به مصاف ملوان بندرانزلی 
برود که تعدادی از بازیکنان ای��ن تیم، به دالیل مختلف 
در این مس��ابقه حضور نخواهند داشت.پژمان منتظری 
پس از دیدار اس��تقالل مقابل داماش گی��الن در هفته 
بیس��تم لیگ برتر فوتب��ال از بازیکن��ان و کادر فنی این 
تیم خداحافظی کرد تا به احتمال ف��راوان، فوتبال خود 
را در لیگ س��تارگان قطر ادامه دهد.همچنین هاش��م 
بیک زاده، بوبک��ر کبه و احمد جمش��یدیان که به دلیل 
مصدومیت در بازی مقابل دام��اش گیالن غایب بودند، 
به احتمال فراوان ب��ه دیدار مقابل مل��وان نیز نخواهند 
رسید.البته جی لوید ساموئل که به دلیل دریافت نکردن 
 مطالبات خ��ود مدت��ی در تمرین تیم اس��تقالل حاضر 
نمی شد، از چهارشنبه گذشته با آبی پوشان تمرین کرد.

همچنی��ن حنی��ف عم��ران زاده و محم��د قاض��ی در 
 بازی مقابل داماش س��ه اخطاره ش��دند و ب��ازی بعدی

 آبی پوش��ان در لی��گ برتر مقاب��ل راه آهن س��ورینت 
ته��ران را از دس��ت دادند.امی��ر قلع��ه نویی س��رمربی 
تی��م اس��تقالل در هفت��ه ه��ای اخی��ر فق��ط ن��ام 
17 بازیک��ن را در فهرس��ت 18 نف��ره خود ب��رای بازی 
 مقابل حریفان ق��رار داده ب��ود و با این تفاس��یر به نظر 
 می رسد، آبی پوش��ان در دیدار مقابل تیم های ملوان و

 راه آه��ن ب��ا 15 ی��ا 16 بازیک��ن حاض��ر ش��وند.تیم 
فوتبال اس��تقالل تهران روز ش��نبه 14 دی م��اه نیز در 
 هفته بیس��ت و یکم لیگ برت��ر فوتب��ال رودرروی تیم

 راه آهن سورینت قرار خواهد گرفت.آبی پوشان پایتخت 
با مش��کالت مالی عدیده ای مواجه هس��تند، به طوری 
 که امیر قلعه نویی س��رمربی این تیم پس از پیروزی روز 
سه شنبه گذشته اس��تقالل مقابل داماش گیالن اظهار 
 داش��ت: آن قدر به خاطر مش��کالت مالی ب��ه بازیکنان

 وعده های دروغ گفته ام که خودم هم خسته شده ام!
تیم فوتبال استقالل تهران به رغم مشکالت مالی فراوان 
اکنون با 38 امتیاز از 20 بازی و یک امتیاز کمتر نسبت به 
تیم پرسپولیس در مکان دوم جدول رده بندی لیگ برتر 

فوتبال باشگاه های ایران قرار دارد.
اتفاقی که در 12 سال گذشته پیش نیامده و این دو تیم 
که رقیبان کهنه هم هستند هم اکنون با هم صدر جدول 
لیگ را سرخ آبی کرده اند.طوری که استقالل با یک قدم 

فاصله،سایه به سایه پرسپولیس است.

زاویه

6
لغومجمع  انتخاباتی 

مجمع انتخاباتی فدراس��یون تیراندازی که قرار بودامروز برگزار ش��ود،  به تعویق افتاد. با توجه به نامه 
سازمان بازرسی کل کش��ور مبنی بر ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی در انتخابات 

فدراسیون های ورزشی،مهدی هاشمی نمی تواند در انتخابات فدراسیون تیراندازی شرکت کند.

جمش��ید زارع، سرپرست س��ابق دبیری فدراس��یون ورزش 
پهلوانی و زورخانه ای، نصراهلل س��جادی را به بی اخالقی متهم 
کرده اس��ت. به نظر می رسد انتقاد او از س��جادی واکنشی به 
اجازه ندادن ب��ه محمدرضا طالقانی، سرپرس��ت س��ابق این 

فدراسیون برای حضور در مجمع انتخاباتی باشد.
طالقانی که برای چند ماهی سرپرستی فدراسیون ورزش های 
پهلوان��ی و زورخانه ای را ب��ه عهده داش��ت، کاندیدای حضور 
در انتخابات فدراس��یون هم بود اما به دلیل بازنشسته بودن، 
قانون این اجازه را به او نداد. با توجه ب��ه این که طالقانی عضو 
مجمع نبود، نمی توانست در مجمع هم شرکت کند  اما او روز 
انتخابات، به بهان��ه خداحافظی از روس��ای هیات ها به محل 
برگزاری مجمع رفت. زمانی هم که مسووالن برگزاری مجمع 
اجازه ورود ندادند، طالقانی علیه سجادی موضع گرفت. البته او 
در موضع گیری علیه معاون وزارت ورزش تنها نبود. جمشید 
زارع که سرپرست دبیری فدراس��یون او را به عهده  داشت، با 

طالقانی همراه شد.
طالقانی مدعی شده است سجادی از او دعوت کرده بوده تا در 
مجمع شرکت کند اما روز انتخابات برخورد خوبی با او نداشته 
و دس��تور داده به مجمع راهش ندهند. طالقانی جمعه ش��ب 
گذش��ته در یک برنامه تلویزیونی چنین وانمود کرد که مورد 
ظلمی بزرگ قرار گرفته اما واقعیت ماجرا از چه قرار بوده است؟ 

آیا آن گونه که طالقانی و زارع می گویند وزارت ورزش مرتکب 
بی اخالقی شده است؟

س��جادی قبل از مجمع در تماس تلفنی، به طالقانی می گوید 
که چون بازنشسته است، نمی تواند در انتخابات شرکت کند. 
حتی تاکید می کند فقط اعضای مجمع می توانند در جلس��ه 
حاضر شوند و بقیه اجازه شرکت در مجمع را ندارند. طالقانی 
مدعی می ش��ود تنها می خواهد ازاعضای مجمع تشکر کند. 
در نهایت س��جادی می پذیرد که او دقایق��ی کوتاه در مجمع 

حاضر شود.
شب قبل از مجمع خبر می رس��د در فدراسیون برای حمایت 
از کاندیدای خاصی تالش هایی می شود. مدیران وزارت ورزش 
به این نتیجه می رس��ند برای این که تنش��ی ایجاد نشود، از 
 حضور افرادی که عضو مجمع نیستند در انتخابات جلوگیری

 کنند.
 س��جادی با طالقان��ی تماس می گی��رد ولی او ج��واب تلفن 
همراهش را نمی دهد. بعد از آن ناصر طالبی)مشاور ورزشی و 
مس��وول هماهنگی معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی( هم با 
طالقانی تماس می گیرد اما او هم نتیجه ای نمی گیرد. طالبی 
همان فردی اس��ت که طالقانی در یک��ی از برنامه های ورزش 
شبکه دو س��یما درباره او صحبت کرده است. طالقانی مدعی 
شده بود:» شب قبل از مجمع، سجادی به من گفته بود که به 

مجمع بیا. اما روز انتخابات یکی که فکر کنم طالبی نامی بود، 
اجازه نداد من وارد سالن شوم.

این ادعای طالقانی با حرف های طالبی در تضاد اس��ت:» من 
رابطه نزدیکی با طالقانی داشتم در حدی که من را ناصرخان 
صدا می کرد. به تلفن همراه��ش زنگ زدم که به مجمع نیاید، 
اما جواب نداد. صبح روز مجمع هم با محمد خوش جان) نایب 
رییس فدراسیون( تماس گرفتم که او خبر را به طالقانی بدهد. 
نیم س��اعت بعد زنگ زد و گفت که پیدایش نکردم اما جالب 
بود که پرسید طالقانی گفته مگر خود سجادی اجازه نداده که 
درمجمع شرکت کند.ساعت حدود یازده بود که طالقانی هم 
رسید. من پشت در بودم. با هم روبوس��ی کردیم، حتی من را 
بغل کرد. گفت��م نمی تواند در مجمع باش��د و او هم قبول کرد 

و رفت.«
تضاد در گفته های طالقانی به همین یک مورد ختم نمی شود. 
او در برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که بعد از تحویل دادن 
اتومبی��ل فدراس��یون خودروی دیگری نداش��ته:» ماش��ین 
فدراسیون دستم بود. روز مجمع شستم که پس بدهم. ماشین 
ندارم و روز مجمع دو خانم من را سوار کردند و...« اما جالب این 
که در همان برنامه پیمان یوسفی، لو داد که طالقانی با اتومبیل 
شخصی اش به جام جم رفته. در پایان برنامه، یوسفی که خبر 
نداشت طالقانی چنین ادعایی کرده، از او خواست ماشین اش 
را که جلوی ماشین مهمان قبلی، دبیر پارک شده، جابه جا کند.

زارع در گفت و گوهایی که با خبرگزاری ها داش��ته اتهاماتی به 
س��جادی وارد کرده:» س��جادی از همان ابتدا که وارد جلسه 
ش��د، دعوا داش��ت! همه از حالت او مبهوت بودن��د و...« این 
درحالی است که در پایان جلس��ه انتخاباتی در سخنرانی اش 
از فضای جلسه تعریف و تمجید کرده بود:» خیلی خوشحالم 
 از این که فضای جلسه از ابتدا تا انتها حاکی از وفاق و همدلی 

بود.
 حق هم همین است، چون مجمع، مجمع انتخابات فدراسیون 
پهلوانی و زورخانه ای اس��ت و اعضای محترم مجمع در نهایت 
استقالل، پهلوانانه و مردانه و بر اساس روح حاکم بر جلسه که 

فتوت و منش پهلوانی بود، رای دادند.
»... از رییس مجمع که به شایس��تگی و با تدبیر جلسه را اداره 
کردند به عنوان نوچه زورخانه تش��کر می کنم. امیدوارم همه 
دوس��تانی که در این س��ه ماه و نیم مرا تحمل کردند، حاللم 
کنند.« شاید زارع هم فراموش کرده که این حرف ها را زده. اگر 
او صحبت های ضبط  شده اش  را مرور کند به تضاد گفته هایش 

پی  می برد.

سایه روشن های فدراسیون زورخانه ای و پهلوانی

طالقانی: سجاد خود از من دعوت کرده بود
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 عشق آبادانی ها
 به فوتبال برزیل 

دو ومیدانی اصفهان 
نگاه خوب می خواهد

Verminosos por Futebol تارنمای برزیلی ورمینوسس��و پورفوتبال
درگزارشی نوشت: عالقه آبادانی هابه فوتبال برزیل در دنیا بی سابقه است.

این سایت برزیلی نوشته اس��ت: در یک شهر ایران ش��ور و هیجان باالیی در 
طرفداری از فوتبال برزیل به چشم می خورد.

این تارنما افزود: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به نام برزیل ایران مشهور است 
و عالقه به برزیل دراین شهر در دنیا بی سابقه است به طوری که لباس آن ها با 
پیراهن زرد، شورت آبی و جوراب سفید دقیقا مانند لباس تیم ملی برزیل است.
 دراین تارنما بااش��اره به این ک��ه پیراهن دوم ای��ن تیم آبادان��ی نیزپیراهن

 برزیلی هاست آمده است: در ابتدا رنگ لباس این تیم سیاه، آبی و سفید بود اما 
به سرعت رنگ برزیل گرفت.

باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان در سال 1972 در منطقه ای که مشهور به 
پرورش بازیکنان بزرگ در ایران است با حمایت صنعت نفت ایران تاسیس شد.

رییس هیات دو و میدانی استان اصفهان گفت: تنها راه برطرف شدن مشکالت 
 دو و میدانی دیار نصف جهان، آش��کار ش��دن دیدگاه های خ��وب مدیریتی

 دست اندرکاران ورزش کشور است.
عبدالرسول یزدی زاده اظهار داشت: هیات دو و میدانی استان اصفهان، با وجود 
تمام مشکالت موجود، با تامین اعتبارات الزم از منابع مختلف و البته با سختی 

فراوان، راه خود را همچنان ادامه می دهد.
 وی در مورد ش��ایعه تغییر مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان و تاکید

 بر اینکه نگاه دست اندرکاران مدیریتی کالن ورزش کشور ) از نظر تخصیص 
اعتبارات الزم( باید تغییر یابد، بیان کرد: ب��ه طور حتم بدون ایجاد این تغییر 

اساسی، هیات های ورزشی مشکالت خود را همچنان به دوش می کشند.
هیات دو و میدانی اس��تان اصفهان خبر داد :اعزام آخرین تیم ورزشی خود به 

رقابت های صحرانوردی شیراز در دستورکار قرار گرفته است.

توپ طال برا ی مسی
نش��ریه »گاردین« لیونل مس��ی را بهتری��ن بازیک��ن جهان در 
س��ال2013 معرفی کرد. مس��ی در حالی انتخاب شده است که 
چندین مصدومیت طوالنی باعث شد تا نتواند بازی های خوب خود 

را در سال گذشته با پیراهن بارسلونا تکرار کند.

توماس هاف: ایران یک تیم بزرگ و قدرتمند است
کاپیتان پیش��ین تیم ملی والیبال امریکا گفت: تیم مل��ی ایران یک تیم 
بزرگ و واقعا قدرتمند است که تس��لط زیادی روی بازی دارد. حضور این 
تیم تاره وارد و قدرتمند در والیبال جهان یک نقطه قوت برای این ورزش 

به حساب می آید.

خبری از مربی خارجی نیست
س��ریع ترین دونده زن ایران گفت: با شرایط کنونی فدراسیون 
دوومیدان��ی نمی توان به کس��ب مدال در بازی های آس��یایی 
کره جنوبی امیدوار ب��ود. زمانی که یک ورزش��کار بدون مربی 

تمرین می کند، بستر مصدومیت اش فراهم می شود.

خانه مجلل رونالدو در مادرید  همایش دوچرخه سواری در اصفهان برگزار می شود
 ستاره پرتغالی رئال در خانه ای در مادرید زندگی می کند که هر بیننده ای را

 به وجد می آورد.رونالدو در اوج دوران آمادگی خود به سر می برد. او جزو سه 
نامزد نهایی کسب توپ طالست و شانس زیادی برای تصاحب این جایزه 
ارزش��مند برای دومین بار دارد. رونالدو ب��ا زدن 69 گل به عنوان برترین 
گلزن جهان در سال 2013 انتخاب ش��د. او در نظرسنجی »ورد ساکر« 
 به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد اما در نظرسنجی گاردین این 
لیونل مسی بود که گوی سبقت را  از او ربود و با کسب 9 رای از 15 رای به 
عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2013 برگزیده شد. کریستیانو رونالدو 

یکی از ثروتمندترین بازیکنان فوتبال جهان است. این ستاره پرتغالی نشان 
داده است که عالقه زیادی به رفاه و صرف هزینه های سرسام آور دارد. او در 
شهر مادرید در خانه ای زندگی می کند که میلیون ها دالر برای آن هزینه 

شده و در نهایت زیبایی است. 
رسانه های اسپانیایی تصاویری از خانه فاخر و گرانبهای رونالدو را منتشر 
کردند که هر بیننده ای را به وجد می آورد.  با نگاه به این تصاویر می توان پی 
برد که CR7 رئال مادرید تنها در مستطیل سبز بی نظیر نیست در زندگی 

شخصی هم به نوعی منحصر به فرد است.

رییس هیات دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان از برگزاری 
همایش دوچرخه سواری به مناس��بت 9 دی، روز» بصیرت 
و میثاق امت با والیت«خبر داد. کیوان لیمویی اظهار داشت: 
این همایش دوچرخه س��واری همزمان با حماس��ه نهم دی 
ساعت 14 در ش��هر اصفهان برگزار می شود و شرکت در آن 
برای عموم شهروندان آزاد اس��ت.وی با بیان این که مکان و 
 آغاز مسیر این همایش از میدان امام حسین)ع( جنب ارگ
  جهان نما اس��ت، اف��زود: ش��رکت کنن��دگان در همایش

دوچرخه سواری با گذر از مسیرهای میدان انقالب، پل فلزی، 
خیابان توحید و میدان فیض به رکابزنی خود در گلس��تان 

شهدای این شهر خاتمه می دهند. 
رییس هیات دوچرخه س��واری اصفهان تصری��ح کرد: این 
همایش با همکاری هیات دوچرخه سواری، اداره کل ورزش 
 و جوانان استان و هیات موتورس��واری و اتومبیلرانی برگزار 
می ش��ود.  وی ادامه داد: هیات موتورس��واری همراهی این 

همایش را برعهده گرفته است. 

 خانه رونالدو



 جابه جایی ۲ میلیون کاال 
در استان

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری گفت: ۲ میلیون 
 کاال در هش��ت ماهه اول امسال از س��وی ناوگان حمل و نقل این استان

 جابه جا شد. فریبرز کرمی اظهار داشت: حمل و نقل نقش بسیار مهمی در 
رشد و توسعه یافتگی جوامع دارد چراکه حمل و نقل جزو تفکیک ناپذیر 
زندگی افراد است.وی با بیان این که بیش از 90 درصد حمل و نقل های 
کشور از طریق ناوگان جاده ای انجام می گیرد، تصریح کرد: این در حالی 
است که در استان ما به واسطه نداشتن خطوط حمل و نقل ریلی و دریایی، 

95 درصد حمل و نقل ها از طریق ناوگان جاده ای انجام می گیرد.

کتاب شعر حماسه جاوید در بروجن 
رونمایی شد

کتاب شعرحماس��ه جاوید اثر حیدرقلی بنایی در مراسمی با حضور امام 
جمعه بروجن، فرماندار و فرمانده س��پاه بروجن در سالن فرهنگی سپاه 
پاسداران شهرستان بروجن رونمایی شد. حیدرقلی بنایی دراین مراسم 
اظهار داشت: دو سال زمان برد تا کتاب حماسه جاوید را به نظم در آورم که 
در نهایت به کوشش سپاه استان و سپاه ناحیه بروجن این کتاب به چاپ 
رس��ید.وی افزود: این کتاب در 70 صفحه و به سبک حماسی به نگارش 

درآمده است.

 ۲10 تن کلزا از مزارع 
 برداشت می شود

 کارش��ناس مس��وول دانه ه��ای روغن��ی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: س��االنه ۲10 تن دانه های روغنی از مزارع 
چهارمحال و بختیاری برداشت می ش��ود.بهمن خسروی ، اظهار داشت: 
دانه های روغنی کل��زا دارای ارزش غذایی باالیی اس��ت.وی افزود: دانه 
روغنی کلزا به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و درصد 
پایین اسیدهای چرب اشباع از با کیفیت ترین روغن های خوراکی است و 

نقش مهمی در بهبود تغذیه و سالمت جامعه دارد.

سند توسعه شهرستان بروجن 
تصویب شد

فرماندار بروجن از تصویب س��ند توسعه شهرس��تان بروجن خبر داد و 
گفت: پیشرفت شهرستان در بس��تر این سند توسعه محقق خواهد شد. 
فتاح کرمی در کمیته برنامه ریزی این شهرستان اظهار داشت: این سند 
توسعه پس از بررسی و برگزاری کارگروه ها و جلسات مستمر به تصویب 
رسیده است. وی به تشریح مشخصات این سند پرداخت و تصریح کرد: 
طرح تدوین این سند از سال 91 با برگزاری جلسات و نشست های مستمر 
آغاز و پس از گذشت یک سال این سند در کمیته برنامه ریزی شهرستان 
به تصویب و ابالغ رسیده است. کرمی تنظیم و تصویب این سند را یکی 
 از ضرورت ها شهرستان دانست و خاطرنش��ان کرد: سند توسعه تالش 
 می کند با ی��ک کار آگاهانه و برنامه ریزی ش��ده توس��عه و پیش��رفت 

بیش از پیش شهرستان بروجن را رقم بزند.

اخبار کوتاه 

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرس��تان بروجن گفت: 1۶7مورد تس��هیالت اش��تغال زایی به 
خانواده های زیر پوشش این نهاد اعطا شد. علیار کیانی اظهارداشت: اجرای طرح های خوداشتغالی 

و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های نیازمند در راس اهداف کمیته امداد قرار دارد.
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بهره برداری

 مطالعه 1۲ طرح 
برای تامین آب 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 
گفت: در حال حاضر در راستای تامین نیاز آبی این استان 
در بخش شرب، صنعت و کشاورزی 1۲ طرح مطالعاتی با 
ظرفیت تامین آب حدود یک میلیارد مترمکعب در دست 

مطالعه است.
 س��ید محمدعلی مصطفوی اظهار داش��ت: در راستای 
تحقق اهداف اس��تانی ک��ه همان تامی��ن آب مطمئن و 
پایدار بخش های ش��رب، صنعت و کش��اورزی می باشد 
طرح های مهم استانی در ش��رکت آب منطقه ای با توجه 
به کمبود منابع، فعال و در دس��ت اجرا اس��ت و این مهم 
از مقایسه پیش��رفت فیزیکی طرح های توسعه منابع آب 
 ش��رکت آب منطقه ای نسبت به دوره مش��ابه سال قبل 

قابل مشاهده است.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی در س��ال های 
اخیر و اس��تفاده بیش از ح��د از مناب��ع آب زیرزمینی، 
کمبود آب در بیش��تر نقاط و دش��ت های اس��تان باعث 
ش��ده تا اقدامات دامنه داری در زمین��ه مطالعه و کنترل 
 و بهره ب��رداری از منابع آب در دس��تور کار قرار گیرد که 
در این راستا می توان طرح های مطالعاتی و اجرایی توسعه 

منابع آب را نام برد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 
تصریح ک��رد: در ح��ال حاضر در راس��تای تامی��ن نیاز 
 آبی این اس��تان در بخش ش��رب، صنعت و کش��اورزی

1۲ طرح مطالعاتی با ظرفیت تامین آب حدود یک میلیارد 
 مترمکع��ب در دس��ت مطالعه اس��ت ک��ه از مهمترین
  آن ه��ا می ت��وان ط��رح انتق��ال آب بازف��ت � تنگزی و

 س��د ونک را نام برد . وی همچنین توضیحاتی در مورد 
هش��ت طرح اجرایی با ظرفیت 1۶4 میلیون مترمکعب 
بیان کرد که از مهمترین آن ها می ت��وان به طرح انتقال 
 آب بن � بروجن و طرح انتقال آب س��بزکوه به چغاخور

 اشاره کرد.
 مصطف��وی گف��ت: ش��رکت آب منطق��ه ای اس��تان 
 چهارمح��ال و بختی��اری در ح��ال حاض��ر ده ه��ا طرح

 مطالعات��ی کوچک و بزرگ نیز در دس��ت مطالعه و اجرا 
دارد ک��ه در ای��ن مقوله ب��ه بخش های مهمت��ر فعالیت 
شرکت پرداخته شده اس��ت و تمامی طرح های استانی 
با دقت الزم در حال پیگیری و اجراس��ت و همه  پروژه ها 
 از نظ��ر مدیریت ش��رکت ب��ا اهمی��ت ب��وده و پیگیری

 می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهار محال و بختیاری با بیان این که 
اوقاف و امور خیریه وظیفه دارد در حفظ و توسعه امامزادگان تالش 
کند، گفت: بیشتر موقوفات چهارمحال و بختیاری ساخت حسینیه 
و مسجد است.به گزارش خبرنگار مهر،حجت االسالم سید محمد 
طباطبایی در نشس��ت مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: 
امامزاده حکیمه خاتون و حلیمه خاتون از امامزادگان پردرآمد این 
استان هستند.وی تصریح کرد: طرح شبستان امامزادگان حلیمه و 
حکیمه خاتون تا کنون پیشرفت مطلوبی داشته است و توسعه این 
امامزادگان نیز در دستور کار اوقاف خواهد بود.طباطبایی ادامه داد: 
اجرای طرح شبس��تان در امامزاده حمزه علی نیز از دیگر کارهای 
بوده است که اداره اوقاف انجام داده است.وی با اشاره به این که این 
سازمان در حد توان خود اقدام به توسعه امامزادگان خواهد داشت، 
عنوان کرد: تا جایی که امکان داشته باشد این سازمان در توسعه 

تمامی امامزادگان تالش خواهد کرد.
فرهنگ سازی مناسب در زمینه کمک به امامزادگان 

باید صورت گیرد
طباطبایی اذعان داشت: الزم است اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
مناس��بی صورت گیرد تا مردم برای کمک به امام��زادگان با اداره 
اوقاف همکاری الزم را داشته باشند.مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
چهار محال و بختیاری گفت: الزم اس��ت فرهنگ سازی مناسبی 
صورت گرفته شود تا افراد به سمت وقف کردن کارهای دیگر نیز 

پیش روند.حجت االسالم طباطبایی اظهار داشت: برخی از موقوفات 
این استان خانه شخصی است که فرد هیچ گونه وراثی نداشته و خانه 
خود را وقف امور خیریه متفاوتی کرده است و تا زمانی که فرد در 
قید حیات است از آن منزل یا هرچیز دیگری استفاده خواهد کرد 
و بعد از فوت فرد، اموال آن در اختیار اوقاف قرار خواهد گرفت.وی 
تصریح کرد: مردم باید اداره اوقاف و س��ازمان اوقاف را امین خود 
بدانند و اوقاف نیز در اموال وقف ش��ده هیچ گون��ه خیانتی نکند.

طباطبایی ادامه داد: چنانچه افراد اموال خود را وقف کرده اند الزم 
است وقف نامه را به اداره اوقاف تحویل دهند تا اوقاف نیز از آن حفظ 

و نگهداری کند.
بسیاری از موقوفات  احیا شده است

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه چهار محال و بختیاری گفت: 
بسیاری از موقوفات چهار محال و بختیاری با تالش اداره اوقاف احیا 
شده است.حجت االسالم فیض اهلل اسدپور  اظهار داشت: چنانچه 
فرهنگ سازی صورت گیرد وموقوفات را احیا کرده و درآمد آن را 
صرف نیازمندان کنیم نیازی به کمیته امداد نخواهیم داشت.وی 
تصریح کرد: بهتر است درآمد موقوفات صرف کمک به نیازمندان و 
در راه علم خرج شود تا از این طریق بتوان به نیازمندان استان کمک 
کرده و کاری کرد که دیگر نیازمندی در استان وجود نداشته باشد.

اسدپور ادامه داد: پس از بررسی های صورت گرفته در امامزادگان 
دو معصوم شهرکرد به این نتیجه رسیده ایم که میانگین در آمد این 

دو امامزاده به 1۲0 میلیون تومان نرسیده است.
وقف برای کارهای فرهنگی نداریم

وی اذعان داش��ت: در س��ال جاری درآمد امامزادگان این استان 
افزایش پیدا کرده که درآمد امام��زادگان خرج خود آن جا خواهد 
شد.اس��دپور بیان داش��ت: هزینه ه��ای امام��زادگان دو معصوم 
شهرکرد میلیاردی است و با درآمد آن همخوانی ندارد و متاسفانه 
این امام��زادگان بودجه دولت��ی ندارند.معاون فرهنگ��ی اوقاف و 
امور خیری��ه چهار محال و بختیاری یادآور ش��د: س��رویس های 
بهداش��تی امامزادگان دو معصوم ش��هرکرد بس��یار قدیمی بوده 
 و مردم درخواس��ت داش��ته اند که این س��رویس ها احیا شود و

 سرویس های بهداشتی نو در آن جا س��اخته شود.اسد پور اذعان 
داشت: ما در این استان وقفی برای کارهای فرهنگی نداریم و این 
امر یکی از مهمترین نکاتی اس��ت که الزم اس��ت اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی مناس��بی صورت گیرد که خیرین در این امر خیر 

نیز سهیم باشند.
همایش وقف و رسانه برگزار می شود

مدیرکل اوقاف و ام��ور خیریه چهارمحال و بختیاری با اش��اره به 
اهمیت ترویج فرهنگ وق��ف، از برگزاری همایش وقف و رس��انه 
همزمان با هفته وقف در استان خبر داد.- حجت االسالم سیدمحمد 
طباطبایي، مدیرکل اوقاف و امور خیری��ه چهارمحال و بختیاری 
در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه و مطبوعات اس��تان با اشاره 
به هفته وقف از ثبت ۶7 وقف جدید در اس��تان در س��ال 9۲ خبر 
 داد.وی خاطرنش��ان کرد: بیشتر موقوفات اس��تان وقف مساجد و

حسینیه ها هستند این در حالی است که استان به شدت نیازمند 
وقف براي نیازه��ای روز جامعه از جمله بیم��اران خاص، جوانان 
در آس��تانه ازدواج و دختران یتیم دارد.حجت االسالم طباطبایی 
خاطرنش��ان کرد: برپایي نمایش��گاه وقف در امامزادگان استان، 
برگزاري نشس��ت صنفي با روحانی��ون، دیدار با خانواده ش��هدا و 
برگزاري دعاي ندبه در روز جمع��ه در امامزادگان دومعصوم)س( 
ش��هرکرد از مهمترین برنامه هاي پیش بینی شده در هفته وقف 
اس��ت.وي به برگزاري همایش وقف و رس��انه در هش��تم دي ماه 
 اشاره کرد وافزود: در این همایش از رسانه هاي برتر که در بازتاب
  رس��انه اي فعالیت های اوقاف فع��ال بوده اند تجلیل مي ش��ود.

حجت الس��الم طباطبایی  تصریح کرد: چهارمح��ال و بختیاری 
 در زمینه وقف نس��بت به س��ایر اس��تان ها بس��یار عقب اس��ت؛

 بر همین اساس برنامه های هفته وقف در راستاي شناساندن بیشتر 
وقف به مردم اس��ت.به گفته وی، ترویج فرهن��گ وقف در جامعه 
مستلزم تغییر نگاه و رویکرد مردم نسبت به وقف و موقوفات است، 

که می طلبد در همین راستا اقدامات موثری صورت گیرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهار محال و بختیاری 

اولین کارکرد وقف، انجام امور فرهنگی است

اعطای تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان بروجنی
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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      مفادآراء

903 مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
وامالک  اسناد  ثبت  مستقردراداره  اختالف  هیات حل  فاقد سند رسمی« 

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

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
خانم   –  92/09/18 مورخ   139260302021000836 شماره  1-رای 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  حسینقلی  فرزند  عامری  فرانگیس 
ثبت   17 بخش  دهستان سفلی  اصلی   41 اشکنان  گل  مزرعه  از  قسمتی 
اصفهان بمساحت 227/55 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از خانم 

تاج عرب خابوری.
خانم   –  92/09/18 مورخ   139260302021000837 شماره  رای   -2
احداثی برروی قسمتی  یکبابخانه  مرضیه آذرفر فرزند محمد ششدانگ 
از مزرعه    گل اشکنان 41 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان 
بمساحت 195 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از خانم تاج عرب 

خابوری.
آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000838 شماره  رای   -3  

وباغچه  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند  شهرابی  صالحی  غالمرضا 
دهستان  اصلی   28 در شهراب  واقع  فرعی   20 ثبتی  پالک  تحت  متصله 
خریداری  مربع  متر   381/70 بمساحت  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی 
محمدصالحی  از  عادی  وخریداری  شهرابی  صالحی  فاطمه  از  رسمی 

شهرابی.
خانم گل   – 4- رای شماره 139260302021000839 مورخ 92/09/18 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند  خابوری  عرب  پری 
ثبت   17 بخش  دهستان سفلی  اصلی   41 اشکنان  گل  مزرعه  از  قسمتی 
اصفهان بمساحت 86 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از محمدرضا 

نظری.
5- رای شماره 139260302021000840 مورخ 92/09/18 – آقای احمد 
قاسم زاده برکی فرزند قولی ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از مزرعه برکی 96 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 
77/22 متر مربع خریداری رسمی ازآقایان حسن و پرویز و خانم عظمت 

عامری برکی.
6- رای شماره 139260302021000841 مورخ 92/09/18 – آقای احمد 
قاسم زاده برکی فرزند قولی ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از مزرعه برکی 96 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 
45/10 متر مربع خریداری رسمی ازآقایان حسن و پرویز و خانم عظمت 

عامری برکی.

آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000842 شماره  رای   -7
برروی  احداثی  یکبابخانه  قولی ششدانگ  فرزند  برکی  زاده  قاسم  احمد 
قسمتی از مزرعه برکی 96 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان 
بمساحت 669/75 متر مربع خریداری رسمی ازآقایان حسن و پرویز و 

خانم عظمت عامری برکی.

آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000843 شماره  رای   -8
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  محمود  فرزند  دچائی  خدابخش  علیرضا 
برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 
از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   699/10 بمساحت  اصفهان 

حسین خدابخش.
آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000844 شماره  رای   -9
عبدالرسول خدابخش فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 

قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان 
بمساحت 472/20 متر مربع خریداری عادی از بدری خدابخش.

خانم   –  92/09/18 مورخ   139260302021000845 شماره  رای   -10
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  حسین  فرزند  دچانی  خدابخشی  رضوان 
برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 
اصفهان بمساحت 107/52 متر مربع خریداری عادی از حسین خدابخش.
آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000846 شماره  11-رای 
یکبابخانه  ششدانگ  اکبر  فرزند  آبادی  سعادت  پور  یداله  علی  حسین 
احداثی برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 
اکبر  از  عادی  خریداری  مربع  متر   173/80 بمساحت  اصفهان  ثبت   17

یداله پور.
آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000847 شماره  رای   -12
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  حسین  فرزند  نصراندی  لیالج  اله  حبیب 
برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 
اصفهان بمساحت 182/33 متر مربع خریداری رسمی از شیرزاد عامری 

فرد نصراندی.
آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000848 شماره  رای   -13
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند  پور  یداله  مصطفی 
قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان 

پور سعادت  یداله  اکبر  از  متر مربع خریداری عادی  بمساحت 581/49 
آبادی.

خانم   –  92/09/18 مورخ   139260302021000849 شماره  14(رای 
احداثی  یکبابخانه  اکبر ششدانگ  فرزند  آبادی  پور سعادت  یداله  اقلیمه 
برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 
اصفهان بمساحت 341/32 متر مربع خریداری عادی از علی اکبر یداله 

پور سعادت آبادی.م الف 414
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ذبیح اله فدائیرئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

تحدیدحدوداختصاصی  
 661 شماره  پالک  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  922چون 
ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  آباد  درفضل  2  واقع   /
به  است  ثبت  درجریان  محمدطاهروغیره  فرزند  پیشوا  سروش  بنام 
بنابه دستورقسمت  اینک  نیامده  به عمل  ثبت  علت عدم حضورمتقاضی 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده 
وبعمل  درمحل شروع  / 1392 ساعت 9 صبح   11  /  19 درروز  مرقوم 
اخطارمی  ومجاورین  مالکین  بکلیه  آگهی  این  موجب  لذابه  خواهدآمد0 
اعتراضات  حضوریابند0  مقرردرمحل  درروزوساعت  که  گردد 

تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین 
 2 تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس 
ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده 
این  خودرابه  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف  بایست  می 
این  اخذوبه  قضایی  ذیصالح  راازمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره 
بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره 
ثبت  رئیس  خواهدشد.  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده 

اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

ابالغ 

942 شماره پرونده : 9004002132000021/1 شماره بایگانی : 9000021 
اجرایی  پرونده  : 139205102132000160 درخصوص  ابالغیه  شماره 
کارشناس رسمی   1391/12/15 مورخ  گزارش  به موجب   ، فوق  کالسه 
اصلی  یک  از  فرعی   11718 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ   ، دادگستری 
واقع در اردستان بخش 17 اصفهان به مبلغ 220000000 ریال ارزیابی 
. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید ،  گردیده 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه 
به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 2000000 
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده 
. ابالغ شونده : سید حسین افضلی فرزند سید علی م الف  نخواهد شد 

422خیر اله عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 

ابالغ وقت رسیدگی
با  رئیس  خواهان مصطفی   1476/92 پرونده کالسه  در خصوص   929
وکالت خانم سمیه علیدوستی  دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره 
چک و هزینه دادرسی  به طرفیت محمود حبیبی  تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز دوم بهمن ماه  مورخ 92/11/2 ساعت 11:30 تعیین 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  گردیده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان 
اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 
10679مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
با  رئیس  1477/92 خواهان مصطفی  پرونده کالسه  در خصوص   930
وکالت خانم سمیه علیدوستی  دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره 
چک و هزینه دادرسی  به طرفیت محمود حبیبی  تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز دوم بهمن ماه  مورخ 92/11/2 ساعت 11 صبح تعیین 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  گردیده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان 
اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 
10680مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی 
858  چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالک شماره 213 واقع 
که  اصفهان   17 بخش  گرمسیراردستان   دهستان  اصلی  مهاباد51   در 
غیره  و  فرزند رضا   نظرزاده  نام خانم معصومه  به  ثبتی  پرونده  طبق 

آگهی  در  اشتباه  علت  به  آن  حدود  تحدید  و  باشد  می  ثبت  جریان  در 
قبلی تحدید می گردد  اینک بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 
92/11/2 راس ساعت 9 صبح در محل شروع  و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز 
اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند  مقرر در محل حضور  و ساعت 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم 
ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض 
اداره تسلیم نمایند.م  این  قضایی گواهی تقدیم داداخواست را اخذ و به 

الف 352 خیراله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تحدید حدود اختصاصی
یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/2684/337چون   : شماره   907
در  واقع  اصلی   -128 شماره  از  فرعی   312 پالک  شماره  به  اطاق    
فرزند  هنجن  فرد  آقای حسین شریفی  بنام  که    10 بخش  جزء  هنجن  
بعلت عدم حضورمالک در  باشد،  ثبت می  اکبرو غیره  در جریان  علی 
ماده  اخیر  دستور  بموجب  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی 
15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 
لذا به  10 صبح روز 1392/11/3 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
اخطار  امالک   صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب 
می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم 
 20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا 
پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون 
اداره ثبت اسناد و امالک الف: 244 مجتبی شادمان رئیس   خواهدشد.م 

 نطنز

تاسیس 
گستر  آسایش  شرکت  تاسیس  آگهی   103/2424ث/92   : شماره   943
اطهر با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/9/3 تحت شماره 
51356 و شناسه ملی 10260699941 در این اداره به ثبت رسیده و در 
خالصه  و  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/9/3 تاریخ 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور 
به  امور مربوط  قبیل  از  امور خدماتی  کلیه   – باشد  نمی  فعالیت  پروانه 
فضای سبز و درختکاری مبلمان شهری – نظافت اماکن عمومی – جمع 
سم پاشی  آوری مواد بازیافتی و جمع آوری زباله های بیمارستانی – 
تامین نیروی   – رنگ آمیزی جدول و نرده ها  آذین بندی خیابانها –   _
انسانی موقت – تاسیسات ساختمان – بسته بندی مواد غذایی – طبخ و 
عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و  خدمات پذیرایی –  توزیع عذا – 
حقوقی – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – پس از 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
خیابان مسجد سید – کوچه 24- بن بست شهید نوفلیان – پالک 15- کد 
پستی 8136954353 تلفن - 03112359139، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 
اولین مدیران شرکت1-5- آقای محمد    -5 . 1000000 ریال می باشد 
رضا رفیع اطهر  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم اکرم نظامی به 
سمت عضو هیئت مدیره   3-5- خانم اکرم نظامی  به سمت مدیر عامل 
به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی  رئیس   – اساسنامه آذری 

اصفهان 



 دالیل بدغذایی کودکان
 و راهکارهای اصالح آن

نکته مهم این اس��ت ک��ه اگر فرزند ش��ما به راحت��ی غذایش را می 
خورد و به غذا خوردن عالقه نشان می دهد، یا در وزن و قد مشکلی 
ندارد، الزم نیس��ت از روش های زیر استفاده کنید اما در صورتی که 
 کودکی دارید که اگر او را رها کنید ب��ه اندازه کافی غذا نمی خورد یا 
نمی توانید او را تنها برای خوردن غذا یک جا بنش��انید، این راه ها به 

کارتان خواهد آمد.
ابتدا از روش نادیده گرفتن استفاده کنید

 اگر فرزندتان ناگه��ان عالقه اش را به غذایی از دس��ت می دهد و از 
خوردن آن امتناع دارد، به این موضوع توجه��ی نکنید. اجازه دهید 
آنچه دوست دارد، بخورد و آنچه را نمی خواهد، نخورد و پس از اتمام 
زمان غذا خوردن، ظرف غذایش را بدون هیچ اشاره و اهمیتی بردارید. 
اگر مشخص کرد از کدام ماده غذایی بدش می آید، در حالی که قبال 
آن را می خورده است، حساسیت نشان ندهید و چند روز بعد دوباره 
آن ماده را در غذا بریزید. احتماال غذایش را می خورد چون می داند 
عالقه نداشتن او توجه کسی را جلب نکرده و باید به دنبال راهی دیگر 

برای جلب توجه باشد.
بد غذایی را برای بچه ها تبدیل به سالح نکنید.

مورد دیگری که باید به آن دقت کنید این است که در حضور کودک 
با دیگران درباره بدغذایی او یا کودکان دیگر صحبت نکنید، با این کار 
او را در این مورد حساس خواهید کرد. بچه ها از این که مرکز توجه 
شما و صحبت هایتان باش��ند لذت نمی برند و ممکن است برای این 
منظور درباره غذا خوردن بازی دربیاورند و ش��ما ناچار شوید از این 
شیوه و نگرانی به عنوان ابزار و س��الحی برای تحت فشار قرار دادن 
کودک استفاده کنید. همچنین سعی کنید هیچ وقت کار را به آن جا 

نرسانید که او حس کند شما برای غذا خوردن او باید دنبالش بدوید
 حس مشارکت کودک را در غذا خوردن تقویت کنید

 در هنگام تهیه غذا، می توانید مش��ارکت فرزند خود را، هر چند کم، به 
کار گیرید تا احساس مثبتی نسبت به تهیه غذا در او ایجاد کنید. برای 
کودک بشقاب، کاسه و لیوان مخصوص به خودش بخرید. بهتر است او را 
هم همراه خود ببرید و اجازه دهید خودش ظرف هایش را انتخاب کند. 
همچنین می توانید برای خرید مواد غذای��ی، به خصوص آن هایی که 

کودک می خورد، از او کمک بگیرید و اجازه دهید او هم انتخاب کند.
زمان غذا خوردن را مفرح کنید

برای ایجاد شادی و نشاط و ایجاد احساسات مثبت در کودک به هنگام 
غذا خوردن می ت��وان از روش های مختلفی اس��تفاده کرد. برای مثال 
می توانید یکی دوتا از عروسک هایش را کنار او بنشانید و با اجرای یک 
نمایش غذای ک��ودک را به او بدهید؛ یا این که برای فرزندتان نقاش��ی 
بکشید. عکس خودش را بکش��ید و با خوردن هر قاشق یکی از اعضای 
آن را کامل کنید. مثال دیگر برای مفرح کردن غذا خوردن این اس��ت 
که هنگام غذا دادن به کودک تان برایش قصه بگویید یا کتاب بخوانید؛ 
می توانید خاطره ای که کودک آن را دوست دارد، مثل رفتن به پارک، 

برایش بازگو کنید.
از کمک تخصصی غافل نشوید

 اگر کودکتان به ش��دت بدغذاس��ت یا غذا نمی خ��ورد، و همچنین با 
راهکارهای فوق، تغییری در او حاصل نش��د، بای��د او را نزد متخصص 
کودک یا کارشناس تغذیه ببرید؛ پس از بررسی های الزم و رد احتماالت 

جسمی، در صورت نیاز، نزد روان شناس نیز ببرید.

9-6
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سالمت

دانستنی

تیم��ی مش��ترک از دانش��مندان انگلیس��ی و آلمانی 
به م��دت پنج هفته ی��ک دره زیردریای��ی عظیم واقع 
در ش��مال غربی مراکش را مورد مطالعه ق��رار دادند.

 س��فر زیردریای��ی آن ها ب��ر روی کش��تی تحقیقاتی 
»ماریا اس. مریان« صورت گفت.

دکتر »راس��ل واین« از مرک��ز اقیانوس ن��گاری ملی 
انگلیس، رهبری تیم انگلیسی و پروفسور »سباستیان 
کراستل« از دانشگاه کیل آلمان، رهبری تیم آلمانی را 

بر عهده داشتند.
کنی��ون« »اگادی��ر  ن��دازه  ا گف��ت:   »وای��ن« 

Agadir Canyon( تقریب��ا ب��ه ان��دازه دره  (  
گرند کنیون آریزونا است اما تاکنون این دره مطالعه نشده بود.

وی ادامه داد: ما دریافتیم ای��ن دره عظیم، منبع بزرگ ترین 
جریان رسوبی زیردریایی جهان در 60 هزار سال پیش بوده 
است.عمق »اگادیر کنیون« بیش از 1000 متر برآورد شده و 

طول آن نیز 450 کیلومتر است که بزرگ ترین دره زیردریایی 
جهان به ش��مار می آید.دانش��مندان تصاوی��ر زیردریایی و 
هس��ته های رس��وبی را جمع آوری کرده اند؛ این هس��ته ها 
نشان دهنده وجود جریان های قدرتمندی است که از بخش 

فوقانی این دره ناشی شده اند.این جریان ها، شن و ماسه 
ساحلی کوه های اطلس را به بسترهای عمیق آن سوی 
س��احل واقع در پنج کیلومتری زیر سطح دریا منتقل 
کرده اند.جریان های مزبور، رس��وبات را در یک ناحیه 
بس��تر دریایی عمیق به مس��احت بیش از 350 هزار 
کیلومتر مربع و تقریبا به اندازه آلمان، انباشت کردند.

این نخستین بار است که جریان های منفرد رسوبی در 
این مقیاس در طول گذرگاه آن ها رهگیری ش��ده اند.

تیم تحقیقاتی همچنین ی��ک زمین لغزش غول پیکر 
جدید را در جنوب اگادیر کنیون کش��ف کرد که این 
ناحیه، بستر دریایی به مساحت بیش از 5000 کیلومتر 

مربع را پوشش می دهد.
با این حال، داده های اولیه نشان می دهد این زمین لغزش یک 
ویژگی باستانی بوده و قدمت آن دست کم به 130 هزار سال 

پیش بازمی گردد.

رمزگشایی از بزرگ ترین دره عمیق زیردریایی جهان    
در فصل زمستان نیاز بدن به انرژی افزایش می یابد. 
در این فصل، س��رما باعث ایجاد التهاب مفصل و درد 
می شود و از طرفی س��رماخوردگی و آنفلوآنزا شیوع 

پیدا می کند.
بسیاری از این بیماری های زمستانی به علت کمبود 
مواد معدنی یا ویتامین رخ می دهد از این رو با مصرف 
ویتامی��ن هایی که در این مطلب ذکر ش��ده اس��ت، 
می توان انرژی مورد نیاز ب��دن را تامین و از بروز این 

بیماری ها پیشگیری کرد.

:C ویتامین
 Cهر وقت احساس س��رماخوردگی کردید ویتامین

مصرف کنید.
هرچند در فصل زمس��تان، س��بزی و میوه سرشار از 
ویتامین های تقویت کننده سیس��تم ایمنی اس��ت 
اما الزم اس��ت به ط��ور منظم مکمل ه��ای ویتامین 
C را برای رش��د بافت های بدن، داش��تن اس��تخوان 
 و دندان های ق��وی و پیش��گیری از آنفلوآنزا مصرف

 کنید.

:Aویتامین
اگر کمب��ود آه��ن دارید، احتم��ال دارد ک��ه میزان 
ذخیره ویتامی��ن A در بدن ناکافی باش��د. ویتامین 
"A باعث تقویت چش��م ها و طراوت و نش��اط پوست 

می شود. 
مصرف این ویتامین در این فص��ل که زمین خوردن 
امری طبیعی است، ضرورت دارد زیرا استخوان ها را 

تقویت می کند.

آهن:
نبود آهن، احساس خستگی ایجاد می کند به ویژه در 
زنانی که در دوران قاعدگی دچار خون ریزی ش��دید 

می شوند.
مکمل های آهن عالوه بر افزایش میزان انرژی، خون 
تازه و پر اکس��یژن را به ریه ها، طحال، مغز استخوان، 

عضله ها و سلول ها ارسال می کند.

کلسیم:
کلس��یم به عنوان ماده معدنی الزم، از استخوان ها و 

دندان ها مراقبت می کند.

:D ویتامین
با کوتاه تر ش��دن روزها و بلندشدن ش��ب ها، کمتر 
نور خورش��ید را می بینیم. این درحالی است که نور 
خورش��ید برای بدن بس��یار مهم اس��ت زیرا بدن از 
طریق آن، ویتامینD می س��ازد.به همین دلیل قرار 
 گرفتن در معرض نور خورش��ید در هر فرصت ممکن

 الزم است. 
بدون ویتامینD، بدن قادر به جذب کلسیم یا تحریک 

برخی واکنش های سیستم ایمنی نیست.

اسیدهای چرب امگا۳:
روزهای تاریک و کوتاه زمس��تان همراه است با دمای 
پایین، از این رو ممکن است افسردگی را نیز به همراه 
داشته باشد. مکمل های اسید چرب امگا 3 می تواند 
روحیه را باال بب��رد، تمرکز ذهنی را بهب��ود دهد و از 

سرماخوردگی پیشگیری کند.

:E ویتامین
 اگ��ر دچ��ار خش��کی فصل��ی پوس��ت، ناخ��ن و مو 
ش��ده اید، این امر به دلیل کمبود ویتامین E اس��ت. 
 این آنتی اکسیدان مرطوب کننده، پوست را مرطوب 
می کند و قرمزی، خارش، پوسته پوسته شدن پوست، 
شکنندگی مو و ناخن در برابر آس��یب های رادیکال 
 آزاد، س��وختگی و پس��وریازیس و ش��وره را بهب��ود

 می دهد.

اسید فولیک:
اگر طرفدار س��بزی های برگ دار و س��بز نیستید، به 
 احتمال زیاد به ان��دازه کافی اس��ید فولیک دریافت 
نمی کنید.کمبود اس��ید فولیک باعث پوسته پوسته 
شدن پوست بر اثر حمام های داغ می شود زیرا به دلیل 
پایین بودن رطوبت، پوس��ت قادر ب��ه حفظ رطوبت 

کافی نیست.

:B ویتامین
این گ��روه از ویتامین های ان��رژی زا که B کمپلکس 
 ن��ام دارد کربوهیدرات را به ان��رژی تبدیل می کند تا

چربی ها و پروتئین ها برای سوخت، مصرف شود. 
ب��ه همی��ن دلیل اس��ت ک��ه ب��ا مص��رف ویتامین 
"B ب��ه وی��ژه B1۲، افس��ردگی و اضط��راب کاهش 

می یابد.

منیزیم:
 بیش��تر زنان از درده��ای قاعدگی درای��ن فصل رنج

 می برند.با اف��زودن مکمل منیزیم ب��ه برنامه غذایی 
روزانه انقباض عضله و ضربان عصب کاهش می یابد و 

این دردها کم می شود.

 ویتامین های مفید 
برای زمستان
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مطالعات جدید محققان مجارستان نش��ان می دهد که حشرات 
دارای شخصیت های منحصر به فردی هس��تند.محققان همواره 
در حال مطالعه ابعاد شخصیت یک حشره و این موضوع بوده اند 
که چگونه حشرات منفرد از یک گونه می توانند دارای مزاج های 

متفاوت باشند.
س��ال گذش��ته، گروه��ی از محقق��ان دانش��گاه» ایلینوی��ز« 
تمایل ه��ای »نوگرایی« را در زنبورهای عس��ل بررس��ی کردند.

دانش��مندان دریافتن��د زنبورهای��ی ک��ه ب��ه طور معم��ول در 
 جس��ت وجوی النه ه��ای جدی��د بودن��د، از تمایل ق��وی برای 

جست وجوی غذا نیز برخوردار بودند.برخی حشرات به شیوه ای 
)چه از طریق ژنتیک یا مولفه های دیگر( برنامه ریزی شده اند که 
تمایل و عطش زیادی به جست وجو نشان می دهند.به گفته انیکو 
گویرس، زیست شناس دانشگاه دبرس��ن مجارستان، بسیاری از 
مردم تصور می کنند حشرات بسیار شبیه هم بوده و به شیوه های 
همسان رفتار می کنند اما واقعیت به گونه ای دیگر است. وی در 
مطالعاتش بر روی سوسک بال آتشین )firebug(، از آرایش های 
رفتاری برای اندازه گیری سه ویژگی شخصیتی مجزای این گونه 

استفاده می کند: شجاعت، فعالیت و تفحص گرایی.

در تحقیق اخیر، وی هر حشره را در ویال بازی گذاشت و سپس آن 
را در مرکز یک ناحیه مدور با غذای وسیع قرار داد.

حشرات شجاع تر به سرعت ظاهر ش��دند، در حالی که موردهای 
خجالتی تر به مدت 10 دقیقه پنهان شدند.

زمانی که حش��رات ویال را ترک کردند، تمایل شان به حرکت در 
جهات مختلف و بررسی اش��یای جدید به عنوان شاخص تمایل 

تفحص آن ها عمل کرد.
نتایج نشان می دهد، تفاوت های شخصیتی بین حشرات وجود دارد 

و آن ها طی زمان به صورت باثباتی رفتار می کنند.

دبیر علمی سومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی 
ایران با اش��اره به اثرات مخرب تشعش��عات فضایی 

گفت: تابش های گاما، 
ایکس و الکترون های 
پرانرژی قادر به ایجاد 
تخریب ه��ای گ��ذرا 
و پای��دار در قطع��ات 
س��امانه های فضای��ی 
چون انواع ماهواره ها، 
کاوشگرها و همچنین 
سیس��تم های اب��زار 

دقی��ق دارد. دکتر امیرحس��ین فقهی در مراس��م 
اختتامیه کنفرانس تشعشعات فضایی با بیان اینکه 
محیط تابشی در فضا با تغییر ارتفاع مدار، زاویه میل 
و طول جغرافیایی آن تغییر می کند، افزود: از این رو 
شناسایی انواع تابش های موجود در فضا، چشمه های 
تابشی و شدت آنها در مدارهای مختلف تاثیر بسیار 
مهمی بر عملکرد اغلب وسایل به کار رفته در ناوبری، 
مخاب��رات و پ��ردازش اطالع��ات در ماهواره ها و در 
مدارهای مختلف فضایی به خصوص اعزام انس��ان 

به فضا دارد.
وی با تاکید بر اینک��ه کمربندهای��ی از ذرات باردار 
پرانرژی کره زمین را احاطه کرده است، اظهار داشت: 

طوفان های خورش��یدی ذرات پر ان��رژی را در فضا 
پراکنده می کنند و تابش هایی مانند پرتوهای گاما، 
ایکس، الکترون های 
پران��رژی، پرتون ها 
و نوترون ه��ا قادر به 
ایج��اد تخریب های 
گ��ذرا و پای��دار در 
قطع��ات مختل��ف 
ان��واع س��امانه های 
چ��ون  فضای��ی 
ان��واع ماهواره ه��ا، 
کاوشگرها و همچنین سیستم های ابزار دقیق مورد 

استفاده در آنها هستند. 
فقهی خاطر نشان کرد: نتایج تحقیقات صورت گرفته 
بیانگر این نکته اس��ت که یکی از مهمترین عوامل 
شکست ماموریت س��امانه های فضایی و همچنین 
ناکارآمدی ابزاره��ای دقیق مورد اس��تفاده در آنها 
اثرات تابش بر روی سیستم های الکترونیکی و مواد 
ساختاری این تجهیزات اس��ت که منجر به کاهش 
مدن زمان یا در برخی م��وارد توقف کامل ماموریت 
آنها می ش��ود از این رو بررسی اثرات محیط پرتویی 
بر این تجهیزات مرحله مهمی در طراحی موفق آنها 

محسوب می شود.

آیا حشرات دارای شخصیت های مختلفی هستند

تخریب قطعات ماهواره با گاما و ایکس

سامس��ونگ  ش��رکت 
اع��الم ک��رده اس��ت 
 ک��ه در س��ال ۲014

 تلویزیون های هوشمند 
خود را باهوش��تر عرضه 
کند.کاربران��ی  م��ی 
 ک��ه در س��ال ۲014 
ه��ای  تلویزی��ون 
 هوش��مند خری��داری

 می کنند، تغییر کانال ها، بازکردن اپلیکشن ها و انجام کارهای 
 دیگر را س��اده تر خواهند دید.سامسونگ بخش تعامل صوتی 
تلویزیون های هوش��مند خ��ود را ارتقا داده اس��ت. به عنوان 
مثال تلویزیون های هوش��مند امروز سامس��ونگ کاربر خود 
را مجب��ور می کن��د که ب��ا دوفرمان صوت��ی کان��ال را تغییر 
دهد. کاربر برای تغییر کان��ال باید بگویی��د » تغییر کانال«و 
» ش��ماره کانال« اما س��ال آین��ده این دس��تگاه ه��ا تنها با 
 ش��نیدن ش��ماره کانال مورد نظر کاربر ، تغییر کانال را انجام 
می دهد.کاربر این دستگاه ها همچنین می تواند از میانبرهای 
صوتی برای باز کردن یک وب سایت یا یک اپلیکشن استفاده 
کند و هنگامی که برای دریافت اطالعات خاصی چون وضعیت 
 هوا یا قیمت س��هام و رتب��ه های ورزش��ی با فرم��ان صوتی 
جست وجوی کنید ،یک پنجره با نمایش موضوع جست وجو 
ش��ده باال می آید. این ویژگی صوتی، س��ال آینده در 1۲ بازار 
برای ۲3 کشور اجرایی خواهد ش��د.تلویزیون های هوشمند 
سامس��ونگ در س��ال ۲014 همچنین ویژگ��ی های حرکت 
انگشتی را نیز دربرگرفته است و کاربر می تواند با این ویژگی 
کانال تغییر داده، صدا را کنترل کن��د، پخش ویدیو را متوقف 

کرده و به صفحه قبل بازگردد.

محقق��ان امریکای��ی بر 
ای��ن باورهس��تند ک��ه 
فش��ار خون و س��طوح 
کلس��ترول، دقیق ترین 
روش برای ارزیابی خطر 
حمل��ه و س��کته قلبی 
نب��وده، بلکه س��نجش 
در  کلس��یم  انباش��ت 
شریان ها، نشانگر بهتری 
برای احتمال وقوع مش��کالت قلبی محس��وب می ش��ود.در 
مقایس��ه، روش های س��نتی ارزیابی این که چه اش��خاصی 
باید از داروهای پیشگیرانه مانند اس��تاتین ها استفاده کنند، 
نادرس��ت هس��تند.این امر بدان معنی اس��ت که ده ها هزار 
بیمار در معرض حمله یا س��کته قلبی ممکن است بیهوده به 
مصرف دارو بپردازند.پژوهش دانشمندان نش��ان داد افرادی 
 که در ش��ریان های خود هیچ اثری از رس��وبات کلس��یم در

 س��ی تی اس��کن ها نش��ان نداده یا تنها از مقادیر کمی از آن 
برخوردارند، با احتمال سکته یا حمله قلبی کمی روبه رو هستند 
اما ممکن است پزشکان برای این افراد داروهای استاتین را بر 
مبنای عوامل دیگر تجویز کنند.بر اساس این پژوهش، تا یک 
سوم بیماران بی دلیل به مصرف این داروها می پردازند.اسکن 
ها نشان داد که فرمول کلسیم عروق کرونر که مبتنی بر سطوح 
رسوبات کلسیم، سن و جنسیت فرد بوده، در بیماران از سطوح 
پایینی برخوردار بوده و آن ها تنها نیازمند مشاوره در مورد شیوه 
زندگی خود بودند.این پژوهش همچنین نشان داد که یکی از هر 
شش فردی که انتظار می رفت در معرض خطر کمی قرار داشته 
باشند، در حقیقت از سطوح باالی این فرمول برخوردار بوده و 

باید دارو مصرف می کردند.

پژوهش جدید محققان 
س��کا  ا نبر « ه نشگا ا د
لینکل��ن« نش��ان داده 
که باورهای سیاس��ی 
اف��راد در» دی ان ای« 
آن ها قرار داش��ته و تا 
56 درص��د از باورهای 
ف��رد از ژن وی تاثی��ر 

می پذیرند.
تجربیات ش��خصی، تربیت و دیگر تاثی��رات اجتماعی به 
توضیح اختالف باقیمان��ده در گرایش های جناحی چپ و 
راست افراد می پردازند.در این پژوهش، محققان به بررسی 
68۲ دوقلوی میانس��ال پرداختند که همگی از یک پایگاه 
داده بزرگ موسوم به »ثبت دوقلوهای مینه سوتا« وارد این 
مطالعه ش��ده بودند.نیمی از این دوقلوها، همسان بوده و 
همگی از ژن های مشابه برخوردار بودند. نیم دیگر این گروه 

غیرهمسان بوده و حدود 50 درصد اشتراک ژنی داشتند.
از این دوقلوها در مورد نگرش آن ها درباره طیف وسیعی از 

مسایل سیاسی از جمله مساوات خواهی سوال شد.
این پژوهش نشان داد که دیدگاه های سیاسی دوقلوهای 
همسان نسبت به دوقلوهای ناهمسان از شباهت بیشتری 
برخوردار ب��وده و اختالفات موجود نیز ب��ه دلیل تاثیرات 
ژنتیکی است.محققان همچنین دریافتند که نیمی از تفاوت 
ها در مورد اعتقادات افراط��ی اقتدارگرا )48 درصد( ارثی 
بوده، در حالی که 50 درصد دیدگاه های برابری طلبانه در 
ژن های افراد رمزگذاری شده است. به گفته محققان، این 
پژوهش می تواند به ارایه بینش های��ی در مورد چگونگی 

کاهش تنش های سیاسی بپردازد.
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ابوالفضل توکلی - شهردار ایمانشهر 

مزایده نوبت اول   
شهرداری ايمانشهر به استناد مصوبه شماره 739/ش مورخ 92/9/4 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره دادن 
ميدانهای چمن فوتبال شهرداری در دو محله  اشترجان و مينادشت با مشخصات مشروحه ذيل با قيمت كارشناس رسمی 

دادگستری بعنوان قيمت پايه بمدت يكسال اقدام نمايد . 
الف ( يک قطعه زمين چمن كاری ش�ده مخصوص فوتبال به ابع�اد 60*100 با امكانات موجود واقع در ايمانش�هر - محله 
اشترجان - بلوار ورودی امام خمينی »ره« جنب درمانگاه امام حسين »ع« قيمت پايه مزايده بر اساس هر جلسه يک و نيم 

ساعته مبلغ 850/000 )هشتصدو پنجاه هزار ( ريال می باشد . 
ب( يک قطعه زمين چمن مخصوص فوتبال به ابعاد 55*90 با امكانات موجود واقع در ايمانشهر - محله مينادشت - جنب 
ساختمان اداری ش�هرداری قيمت پايه مزايده بر اساس هر جلس�ه يک و نيم س�اعته مبلغ 600/000 )ششصدهزار ( ريال 

ميباشد .
متقاضيان ميتوانند حداكثر تا م�ورخ 92/10/18 جهت دريافت آگهی مزايده و آگاهی و بازديد از موقعيت محل و ش�رايط 

مربوطه به شهرداری مراجعه نمايند . 

 چاپ اول

 شهرداری ایمانشهر
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