
مسواک   هوشمندی صید مرواریدهای اقتصاد در بندر خشک اصفهان
که وضعیت دندان ها 
را » اس ام اس« 
می کند !

اهتمام برای احداث بنادر پیشرفته نسل سومی
 آغاز بهره برداری  از
4 3 پروژه ی کلیدی  

 جرقه در 90 زده شد
مقصر بازیکنان جوان اند...؟ 6 3

 بنزین چینی
 غیراستاندارد نیست

وزیر نفت با اعالم این که بنزین چینی غیراستاندارد و با کیفیت پایین وارد نشده 
اس��ت یکی از دالیل کمبود گاز زمستان امس��ال را عدم راه اندازی 6 فاز پارس 
جنوبی عنوان کرد و گفت: بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو بدهکار است که 

هنوز مبلغی به حساب وزارت نفت برنگشته و اسناد ارایه شده توسط وی هم ...
4
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 مشارکت 17 کمیته
 در اجرای برنامه های فجر در بادرود
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 مراجعه  » مردگان«
 برای دریافت یارانه

ماجرای گواهی فوت افراد زنده از جایی ش��روع می شود 
که تعدادی از شهروندان به علت واریز نشدن یارانه خود 
به اداره مربوطه مراجعه می کنند و در عین ناباوری متوجه 
می ش��وند که فوت کرده اند اما خودشان خبر نداشتند و 
اسم آن ها در لیست فوت شده های ثبت احوال درج شده 
و در نتیجه یارانه ای به آن ها تعلق نمی گیرد.به گزارش 
ایسنا، حذف یارانه به علت فوت موضوعی است که اوایل 
مهرماه نیز روی خط خبری برخی رسانه ها قرار گرفت اما 
با توضیحی که س��ازمان ثبت احوال در این باره داد، این 
ماجرا به فراموشی سپرده ش��د تا این که بار دیگر در پی 

تماس های مکرر این »زنده های فوت شده« ...

 درگذشت ۵ تن از عوامل 
پشت صحنه فیلم ده نمکی 

معراجی ها رنگ خون گرفت 
محمدجواد شریفی راد، از باسابقه ترین مدیران جلوه های 
ویژه س��ینمای ایران، علی اکبر رنجبر مدیرعامل شهرک 
س��ینمایی دفاع مقدس و ۳ نفر از عوامل پش��ت صحنه 
 فیل��م »معراجی ه��ا« بر اث��ر انفجار حی��ن فیلمبرداری

 جان باختند.
دیروز  ج��واد ش��ریفی راد مدیر جلوه ه��ای بصری فیلم 
س��ینمایی »معراج��ی ه��ا«  درحالیک��ه گ��روه آخرین 
روزه��ای فیلمب��رداری را پش��ت س��ر م��ی گذاش��ت 
 براث��ر س��انحه در حی��ن فیلمب��رداری ب��ه دی��ار باقی 

شتافت.
بر اساس ش��نیده ها به غیر از ش��ریفی راد 4 نفر دیگر از 
 عوامل این فیلم سینمایی نیز در این حادثه در گذشتند.

حال یک��ی از مجروحان ای��ن حادثه نی��ز وخیم گزارش 
شده است. 4

ترکه آلبالو دست زنان
بحث خش��ونت زنان علیه مردان ازجمله مباحث 
غیرملموس و مطرح نش��ده در جامعه است. شاید 
بتوان گفت در جامعه مردساالر اصوال مطرح کردن 
این بحث برای بس��یاری از مردم بیشتر شبیه طنز 
است و اساسا بس��یاری از افراد بعضا وجود چنین 
پدیده ای را در جامعه منکر می ش��وند و به عقیده 
آنان در جامعه بیشتر خش��ونت مردان علیه زنان 

وجود دارد و عکس آن مصداق خارجی ندارد.
ام��ا واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه اگرچه خش��ونت 
م��ردان علیه زن��ان بس��یار ب��ارز و از آمارنس��بتا 
 باالی��ی برخ��وردار اس��ت ام��ا ای��ن دلی��ل

 نمی شود که خش��ونت زنان علیه مردان را که به 
ش��کلی پنهان در جامع��ه وجود دارد، منکر ش��د. 

در واقع در جه��ان ام��روز دغدغه اصل��ی جوامع 
بشری احقاق حقوق زنان در زیر لوای تشکل های 
فمنیستی است. کشورهای عضو س��ازمان ملل از 
سال ۱۹۷۵ میالدی ،هشتم مارس را به عنوان روز 
جهانی زن نام گذاری کردند و به رسمیت شناختند 
 و هر س��ال در ای��ن روز مب��ارزات و فعالیت های

 تاریخ��ی ملی و بی��ن المللی زنان جه��ان گرامی 
داشته می ش��ود و لزوم توجه به حق و حقوق زنان 

یادآوری می شود.
این در حالی اس��ت که هیچ منب��ع و مرجع قابل 
استنادی درباره حقوق مردانی که در جامعه مدرن 
زندگی می کنند، وجود ندارد. در هر حال پرسشی 

در این بین مطرح است که ریشه ...

ظهور پدیده جدید »خشونت خانگی زن علیه مرد«

 خشکسالی وارد سال سیزدهم شد
معاون نظ��ارت بر بهره برداری ش��رکت مهندس��ی آبفای 
 کشور با بیان این که هزینه تولید هر مترمکعب آب در ثانیه 
۳00 میلیون تومان است به احتمال بحرانی شدن وضعیت 

آب از نیمه دوم سال آینده اش��اره کرد و گفت: کیفیت آب 
خط قرمز است.حمیدرضا تش��یعی با اعالم این که امسال 
کشور سیزدهمین سال خشکسالی را پشت سر می گذارد 

گفت: بیشتر سدهای کشور تنها ۳0 درصد ذخیره آب دارند 
و سال ۹۱ نسبت به سال ۹0 در کش��ور ۹ متر مکعب افت 

تولید آب داشتیم. 3
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طرح احداث خط دو قطار شهری به یونسکو رفت
مدیر عامل قطار شهری اصفهان گفت: طرح احداث خط دو قطار 
شهری اصفهان نیمه اول سال ۹۳ به سازمان آموزشی، علمی و 

فرهنگی سازمان ملل متحد ) یونسکو( ارایه می شود.
 محمد ش��عرباف اظهار داش��ت:در زمان حاضر ط��رح خط دو 
قطار شهری اصفهان با دو مشاور داخلی و یک مشاور فرانسوی 
در دس��ت مطالعه و تدوین اس��ت. وی با اش��اره به حساسیت 

کارشناسان یونسکو نسبت به این خط و تعهدات ...
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 در غیر این صورت پس از چند ساعت اکسیژن الزم برای سوخت
 تمام شده گاز سمی  منو اکسید کربن تولید و ایجاد خطرمی نماید .

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی



چهره روزيادداشت

 جايگزين کدخدايی
 در شورای نگهبان 

ره پيك، عضو حقوقدان ش��وراي نگهبان با حك��م حضرت آيت اهلل 
جنتي، به عن��وان معاون اجراي��ي و امور انتخابات ش��وراي نگهبان 

منصوب گرديد.
 دكتر س��يامك ره پيك، عضو حقوقدان ش��وراي نگهب��ان با حكم 
آيت اهلل جنت��ي، به ج��ای عباس��علی كدخدايی به عن��وان معاون 
اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان منصوب گرديد.وی در سال 
1342 در ش��هر تهران ديده به جهان گشودو دارای مدرک دكترای 
حقوق تخصصی می باشد.دكتر س��يامك ره  پيك، رييس اسبق و از 
بنيان گذاران  پژوهشكده مطالعات راهبردی و مدير مسوول فصلنامه 
مطالعات راهبردی، مرداد ماه س��ال 89 از سوی نمايندگان مجلس 
ش��ورای اس��امی، به عنوان عضو جديد حقوق دان شورای نگهبان 
انتخاب شد.وی داراي سوابقي چون رياست دانشكده علوم قضايي، 
س��ردبيري فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي و رياست مركز تحقيقات 

شوراي نگهبان بوده است.

 واکنش نوبخت
 به سومین کارت زرد نمايندگان 

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت: تمام 
جلس��ه ديروز هيات دولت ب��ه هدفمندی يارانه ها گذش��ت.وی در 
خصوص كارت زرد نمايندگان به س��ومين وزير دولت اظهار داشت: 
واكنش دولت در قبال رفتار نمايندگان در چارچوب قانون است و ما 
دغدغه ای نداريم چون مردم فهيم هستند.نوبخت ادامه داد:انتخابات 
مجلس فرصتی اس��ت تا مردم رضايت ي��ا عدم رضايت خ��ود را از 

نمايندگان نشان دهد.

هدف من امر به معروف بود 
پرونده فاطمه هاشمی با صدور كيفرخواست به اتهام نشر اكاذيب به 
شعبه اول دادگاه انقاب تهران ارجاع ش��ده بود كه جلسه محاكمه 
صبح چهارش��نبه 19 دی با حضور فاطمه هاشمی، وكيل مدافعش، 

همسر آيت اهلل هاشمی و فائزه و ياسر برگزار شد. 
فاطمه هاشمی  پس از جلسه محاكمه اش در جمع خبرنگاران گفت: 
امروز ساعت 10.30 دقيقه جلسه دادگاه ش��روع و من با رد اتهام به 
دفاع از خود پرداختم.وی اف��زود: از باب امر به مع��روف و نصيحت 
 اين مطالب را مطرح كرده بودم و به عنوان يك ش��هروند و براساس

 قانون اساسی حق آزادی بيان دارم.هاشمی بيان كرد: در اين جلسه 
آخرين دفاع من اخذ و فقط به مادرم اجازه ورود به دادگاه داده شد. 
وكايم نيز مس��ايلی را درخصوص اتهام من بيان كرده و اين اتهام را 

رد كردند.

 پاسخ مطهری 
به اظهارات کوچک زاده 

علی مطهری ،نماين��ده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��امی 
در جلس��ه علنی پارلمان طی اخطاری با اش��اره به اظهارات مهدی 
كوچك زاده ديگر نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: آقای 
كوچك زاده گفتند من در نطقم به قضات توهين كردم در حالی كه 

اساسا هيچ اشاره ای به قضات نبود.
وی اضافه كرد: انتقاد من به مديريت قوه قضاييه بود كه بايد استقال 
بيشتری داشته باش��د و مثال هايی هم در اين زمينه در آن نطق زده 

بودم.

جلسه بعدی مجلس 30 دی ماه 
برگزار می شود

نايب رييس مجلس ش��ورای اس��امی گفت: به دليل والدت پيامبر 
ختم��ی مرتب��ت)ص( و تعطيلی روز يك ش��نبه 29 دی، جلس��ه 
علنی بعدی مجلس دوش��نبه 30 دی خواهد بود.محمدرضا باهنر، 
نايب رييس دوم مجلس ش��ورای اس��امی با اعام اين كه مجلس 
شورای اسامی هفته آينده جلسه علنی نخواهد داشت، گفت: هفته 
آينده جلسات كميس��يون تلفيق به صورت دو شيفت و يا شايد سه 
 ش��يفت برگزار خواهد ش��د كه نمايندگان در اين جلسات شركت 

خواهند كرد.

چهره نظام سلطه ،مانند چیست ؟
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسامی با بيان اين كه نبايد 
 نه به لبخندهای نظام سلطه دلخوش شويم و نه از اخم و تهديدهای 
آن ها هراس��ی به دل راه بدهيم ،اظهار داش��ت: چهره س��رمداران 
نظام سلطه همانند تمساحی اس��ت كه وقتی دهانش را باز می كند، 

نمی دانيم می خواهد لبخند بزند و يا ببلع.
 بنابراين تيم مذاكره كننده به ويژه در زمان اجرايی شدن توافق ژنو 

بايد بيش از گذشته دقت كند.

مجلس نهم در حالی چهارماه پس از تش��كيل دولت يازدهم 
به س��ه وزير اين دولت كارت زرد و اخطار داده اس��ت كه اين 
اتفاق برای دولت احمدی نژاد كه بيش��ترين اختاف نظر را با 
 مجالس هفتم و هشتم داش��ت فقط درباره يك وزير رخ داده

 بود. 
دولت دهم كه تشكيل شد، 20 دی ماه سال88 مجلس هشتم 

اولين اخطار را به يكی از وزيران احمدی نژاد  داد. 
سوال احمد توكلی از مسعود ميركاظمی وزير سابق نفت درباره 
علت واردات غيرقانونی بنزين در صحن علنی مطرح شد و وزير 

سابق نفت نتوانست مجلس را قانع كند. 
طبق آيين نامه داخلی مجلس در صورتی كه يك سوال از وزير 
در صحن علنی مطرح شود، پس از توضيحات وزير، در صحن 
علنی رای گيری می شود و اگر نصف به عاوه يك نمايندگان 
حاضر از توضيحات وزير قانع نشده باشند، به عنوان يك اخطار 

يا كارت زرد به وزير محسوب می شود.
ماده 211 آيين نامه داخل��ی مجلس می گوي��د: چنانچه در 
هر دوره مجلس، س��ه بار با راي اكثريت نماين��دگان حاضر، 
سواالت نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود ،طرح 
استيضاح وزير درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم)89( 
 قان��ون اساس��ي و آيين نامه داخل��ي در دس��تور كار مجلس

 قرار خواهد گرفت.

وقتی وزير به مجلس کارت داد
بعدهاو در سال 89 پای وزيران احمدی نژاد به تعداد بيشتری 

به مجلس باز شد. 
حميدرضا بهبهانی وزير سابق راه و ترابری نتوانست توضيحات 
قانع كننده ای درباره داليل س��قوط هواپيمای توپولف پرواز 

تهران- ايراوان بدهد و از مجلس اخطار گرفت. 
 ص��ادق محصول��ی 23 خردادم��اه در پاس��خ به س��وال نادر

قاضی پور نتوانست توضيحات قانع كننده ای درباره عملكرد 
وزارت رفاه در اجرای سياست های اصل 44 بدهد و از مجلس 

كارت زرد گرفت.
 وزيران ديگر هم رفتند و آمدند اما مشهورترين كارت زردی كه 
مجلس به يكی از وزيران دولت دهم داد، هفتم شهريورماه سال 
89 رخ داد. روزی كه منوچهر متكی به مجلس رفت تا درباره 
داليل برگزاری ي��ك همايش پرس��روصدا در ايران- همايش 
ايرانيان خارج از كشور- به سوال نادران پاسخ دهد. متن سوال 
البته درباره ميزان ت��اش وزارت خارجه برای آزادی خبرنگار 
ايرانی بازداشت شده در ايتاليا بود اما بحث به همايش ايرانيان 
 خارج از كشور و حواش��ی آن از رقص مختلط و سرو مشروب 

كشيد.
 واكنش منوچهر متكی به اخطاری كه مجلس به وی داده بود 
هم در نوع خود جالب بود. او يك روز پ��س از اين ماجرا گفت 

كه » متاس��فانه اظهارات آقاي نادران در جلس��ه روز گذشته 
مجلس به ويژه در زماني كه ديگر فرصتي براي پاس��خگويي 
نبود هيچ ارتباطي به س��وال مكتوب او نداشت... به اعتقاد من 
روز گذش��ته مي بايد دو كارت زرد به آقاي ن��ادران و مديريت 
جلسه داده مي ش��د ولي چه بايد كرد كه آيين نامه اي در اين 

زمينه وجود ندارد.«

وزير دو اخطاره
دو وزير با ن��ام خانوادگی يكس��ان در دولت احم��دی نژاد دو 
اخطاره های دولت بودند. شمس الدين حسينی وزير اقتصاد 
و سيد محمد حس��ينی وزير فرهنگ و ارش��اد اسامی دولت 

احمدی نژاد دوبار از مجلس اخطار گرفتند.
در اين ميان پای شمس الدين حسينی يك بار هم به استيضاح 
باز شد اما او توانس��ت مجددا از مجلس رای اعتماد بگيرد. دو 
 اخط��ار مجلس به وزير اقتص��اد دولت دهم به خاطر ش��رايط

 ازهم گس��يخته اقتصادی و بحث معوقات بانكی و بازار آشفته 
طا و ارز بود. وزير فرهنگ و ارشاد اس��امی هم يك بار برای 
س��وال علی مطه��ری درباره عدم اج��رای قان��ون ممنوعيت 
به كارگيری اس��امی، عناوي��ن و اصطاحات بيگانه توس��ط 
وزارت ارشاد و بار ديگر هم به خاطر سوال سيد ناصر موسوی 
الرگانی درباره عل��ت عدم برنامه ريزی برای تهي��ه و ارايه آثار 
ش��اخص فرهنگی و هنری به خصوص در سينما جهت مقابله 
ب��ا فعاليت های ضداس��امی امريكا و صهيونيس��م از مجلس 

اخطار گرفت.

استعفا می دهم
از معروف ترين واكن��ش های وزيران ب��ه اخطارهای مجلس 
عاوه بر متك��ی بايد واكنش طي��ب نيا، وزي��ر اقتصاد دولت 
يازدهم را ذكر كرد. طيب نيا كه در زمان رای اعتماد باالترين 
رای را از مجلس گرفته بود انتظار كارت زرد را از همان مجلس 
نداش��ت و به گفته برخی نمايندگان پس از اي��ن اتفاق اعام 
 كرده بود كه اس��تعفا می دهد و در وزارتخانه اقتصاد و دارايی 

نمی ماند.
رضا فرجی دانا وزير عل��وم هم كه همين چن��د وقت پيش از 
مجلس كارت زرد گرفت در حاش��يه مراس��م ختم پدر حميد 
ميرزاده رييس دانش��گاه آزاد وقتی با سوال خبرنگاران مواجه 
شد كه واكنش ش��ما به اخطار مجلس چيس��ت گفت كه چه 
بگويم خوب است؟س��وال حق مجلس اس��ت و وظيفه ما نيز 

پاسخگويی است؛ مابقی مسايل هم با تصميم مجلس است.

دولت احمدی نژاد و روحانی در سه ماه اول چند کارت زرد گرفتند؟ 

 رسوايی اخالقی آل سعودمعروف ترین واکنش های وزرا به کارت زردهای مجلس 
 در نوار صوتی 

 فعال عربستانی كه با انتشار مطالبی محرمانه از مسايل 
پش��ت پ��رده خان��دان حاك��م در عربس��تان، ب��ا ن��ام 
»مجتهد«هواداران بس��ياری را در توييتر به خود جذب 
كرده، از وجود نواری صوتی در خصوص رسوايی اخاقی 
آل سعود خبر داد.»مجتهد« از انتشار قريب الوقوع  نوار 
صوتی بسيار مهمی درباره اظهارات يكی از پسران »ملك 
عبدالعزيز« موس��س رژيم آل س��عود خبر داد و گفت: 
اين شاهزاده قبامتصدی س��متی مهم در وزارت دفاع 
عربستان بود و اين نوار  صوتی فس��اد اخاقی آل سعود 
را رسوا می كند و نش��ان می دهد كه شاهزاده مذكور به 
مجلسی افتخار می كند كه روسای قبايل به او دخترانی 

كمتر از 12 سال را هديه داده اند.

کشف اجساد سربريده 
50شهروندسوری 

اجساد سر بريده 50 شهروند س��وری و خبرنگار وابسته به 
جبهه النصره در بيمارس��تان تخصص��ی »العيون« حلب 
كش��ف شد.بيمارس��تان تخصصی »العي��ون« در منطقه 
»قاضی عس��كر« حلب از جمله مقرهای گروه تروريستی 
داعش در اين شهر  به شمار می آمد كه پس از عقب نشينی 
از آن اين اجساد كشف شدند.اين اجساد از آن افرادی تلقی 
می شدند كه پيشتر از سوی داعش ربوده شده بودند و روی 

تمام آن ها نشانه های شكنجه مشاهده می شود. 

بیانیه مشترک ضدايرانی 
اسرايیل و انگلیس 

وزرای خارجه انگليس و رژيم صهيونيستی در ديدار خود 
در لندن بر ادامه تحريم های ضد ايرانی تاكيد كردند.

آويدگ��ور ليبرم��ن، وزي��ر خارج��ه اس��راييل و ويليام 
هيگ همتای انگليس��ی اش در لندن ب��ا يكديگر ديدار 
كردند. دوطرف درباره مس��ايل مختلفی مانند همكاری 
ميان اس��رييل و انگلي��س در حوزه های آم��وزش، علم 
و فناوری دي��دار و گفت وگو كردند.دربيانيه مش��ترک 
هردو اعام كردند كه مذاكرات آن ها بر موضوع سازش 
ميان فلسطين و اس��راييل و تغيير فضای منطقه ای در 
خاورميانه مانن��د تاش برای عدم دس��ت يابی ايران به 

ساح هسته ای متمركز بوده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 منطقه براي حل مسايلش
 به ايران نیاز دارد 

مجید تخت روانچی
 معاون اروپا و امریکای وزارت خارجه

 بر خاف سال گذشته اكنون بحث صحبت از كاهش تحريم ها است، اين 
كه در اين مرحله كاهش تحريم ها از چه زمانی آغاز می ش��ود و كشورها 
به چه س��متی خواهد رفت. اكنون جدای از اين كه ع��ده ای مانند رژيم 
صهيونيستی اقدامات خود را ادامه می دهند اما در مقايسه با سال گذشته 
كسانی كه به دنبال ايران هراسی و شيعه هراسی بودند، در اقليت هستند.

اكن��ون از س��وی بس��ياری از 
كشورها اذعان می شود كه نياز 
داريم ايران مس��ايل منطقه را 
حل و فصل كن��د، اين تحليل 
 ها در در غ��رب و امريكا مطرح

 می ش��ود و اگر س��ال گذشته 
ايران ب��ه عنوان عام��ل تهديد 
مطرح بود، اكنون احساس نياز 

به نقش ايران وجود دارد.
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رایزنی تلفنی عراقچی و ریابکوف 

سيد عباس عراقچی، عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته ای كش��ورمان و معاون وزير خارجه و سرگئی 
ريابكوف درباره توافق ژنو به رايزنی تلفنی پرداختند.عراقچی و اشميد قرار است فردا ساعت 18 به وقت ژنو 

ديدار و در خصوص چند مساله باقی مانده به گفت وگو و تبادل نظر بپردازند.

تسهیالت ويژه مشموالن 
ترم بهمن  دانشگاه 

 تذکر 
آيت اهلل مکارم شیرازی 

سرهنگ حجت اهلل واعظی نژاد، معاون مش��موالن و امور معافيت های اين 
سازمان گفت: مش��موالنی كه دارای برگ آماده به خدمت بدون غيبت به 
تاريخ نوزدهم دی ماه 1392 هس��تند و در آزمون ورودی دانشگاه ها، برای 
نيم سال دوم تحصيلی س��ال جاری )بهمن ماه( پذيرفته شده اند به شرط 
تمديد موعد اعزام به خدمت و داشتن ساير شرايط ادامه تحصيل، می توانند 

از بهمن ماه در دانشگاه ها ثبت نام كنند.
وی افزود: ب��ا توجه به اين كه براب��ر قانون خدمت وظيف��ه عمومی، امكان 
ترخيص سربازان حين خدمت برای ادامه تحصيل در مقطع كاردانی مقدور 
نيست بنابراين مشموالن فوق بايد نسبت به تمديد تاريخ اعزام به خدمت 
خود اقدام می كردند، در غير اين صورت ام��كان ادامه تحصيل آنان پس از 

اعزام به خدمت فراهم نخواهد بود.

آيت اهلل مكارم ش��يرازي با اشاره به س��خنان رييس جمهوری در گردهمايی 
استانداران، اظهارداشت: رييس جمهور در سخنرانی خود در جمع استانداران 
 اين جمل��ه را گفت ك��ه »معيار، عمل به قانون اس��ت«، اي��ن مطلب خوب و 
قابل ماحظه است.وی با اشاره به اين كه برخی افراد كه سابقه خوبی در عرصه 
مطبوعات ندارند، درخواست انتشار روزنامه دارند، يادآور شد: برخی ها كه در 
گذشته سابقه خوبی در اداره مطبوعات ندارند، مجوز روزنامه هايی را گرفتند و 
بايد حواس شان جمع باشد.اين مرجع تقليد ادامه داد: اين افراد اگر از كارهای 
گذش��ته، خود توبه كردند كه خوب ام��ا اگر فكر كنند كه ح��ال و هوا عوض 
شده،حواس شان جمع باشد و فكر نكنند كه هرچه دلشان خواست می توانند 
بنويسند. آيت اهلل مكارم شيرازی تصريح كرد: كسانی كه مجوز انتشار روزنامه 

را می گيرند بايد موازين و قوانين اسامی را حفظ كنند.

جك استراو ،رييس و اعضای گروه فراحزبی روابط پارلمانی 
انگليس و اي��ران در پارلمان انگلس��تان باوزير امور خارجه 

كشورمان ديدار و گفت وگو كرد.
محمدجواد ظريف در اين ديدار نقش هيات های پارلمانی 
در گسترش مناس��بات بين كش��ورها را مهم خواند و ابراز 
اميدواری كرد كه سفر هيات پارلمانی انگليس به جمهوری 
اسامی ايران به گسترش تعامل بين دو كشور در چارچوب 

منافع فيمابين منجر شود.
وی تلق��ی برخی طرف ه��ای خارجی در مورد اثربخش��ی 
تحريم ها را اش��تباه خواند و تاكيد كرد: جمهوری اسامی 

ايران ثابت كرده است در مقابل فشار كوتاه نمی آيد.
وی با اش��اره به وجود ديوار بی اعتمادی بي��ن ايران و غرب 
تصريح كرد: الزمه رس��يدن به تفاهم ايجاد اعتماد متقابل 

است.
وزير امور خارجه كشورمان راه رسيدن به تفاهم در موضوع 
هس��ته ای ايران را بسيار آسان دانس��ت و افزود: با توجه به 
 اين كه مقام معظم رهب��ری به طور جدی ديدگاه ش��ان را

 در مورد حرام بودن ساح هسته ای اعام كرده اند، ديدگاه 
ايشان از يك س��و به لحاظ مذهبی اهميت دارد و از سوی 
ديگر جنبه استراتژيك دارد بدين معنی كه ساح هسته ای 
در دكترين دفاعی جمهوری اسامی ايران جايگاهی ندارد.

محمدجواد الريجانی دبير س��تاد حقوق بشر قوه قضاييه  
درباره اظهار نظ��ر رييس هيات پارلمان��ی اروپايی به نقل 
از وی مبنی بر اين كه پرونده موس��وی و كروبی در مرحله 
رسيدگی قضايی اس��ت، خاطرنش��ان كرد: طبيعتا مساله 
حصر افراد مساله ای است كه جهات تامينی و قضايی دارد 
و بدون تاييد و روند قضايی هيچ كس از هيچ حقی محروم 
نمی شود.وی افزود: اين مساله در تشكيات قضايی در حال 
رسيدگی است و ان شاءاهلل در مسير خودش به نتايج خوبی 
می رسد، ولی اين را بايد بگويم كه اطاله اين دادرسی نه از 
باب ناديده گرفتن برخی از ام��ور در جريان فتنه 88 بلكه 
از باب تس��امح راجع به اين افراد به دليل سوابق خوبشان 
در جمهوری اس��امی،  اس��ت. در هر ص��ورت اين چيزی 
است كه در اختيار قوه قضاييه است و مسووالن قضايی در 
زمان خودش اطاع رسانی مناس��بی را انجام خواهند داد.

جواد الريجانی همچنين در مورد وضعيت پرونده ای كه به 
عنوان زمين خواری به وی نس��بت داده می شود نيز گفت: 
اين اصطاح حقوقی نيس��ت، منتهی در زمان احمدی نژاد 
وی شكايتی را مطرح كرد راجع به مزرعه ای كه در جنوب 
تهران حدود 25 سال است آن را دارم. من به داشتن مزرعه 
افتخار می كنم چون كاشتن و داشتن كار خوب و متشخصی 

است و كار رده پايينی نيست.

علي الريجانی رييس مجلس گفت : بايد توجه داشت بخش 
مهم از انتقادپذيری و اصاح گری در درون سيستم حكومتی 
از طريق س��وال نمايندگان محقق می ش��ود.وی با اشاره به 
سخنرانی علی مطهری در نطق ميان دستور در خصوص فتنه 
سال 88 گفت: نكته ديگر در باب سخنرانی  علی مطهری است 
كه موجب بحث هايی در كشور ش��ده است؛ فارغ از محتوای 
مباحث مطرح شده كه قابل نقادی است اما اين حد اظهارنظر 
از جانب نمايندگان، وجهی برای اعام جرم توسط دادستانی 
ندارد و اگر تصور توهين از عبارات مطهری شده است، بايد از 
مسير قانونی آن كه در تبصره يك ماده 9 قانون نظارت مجلس 
بر رفتار نمايندگان مصوب 15 فروردين 91 آمده است، اقدام 
ش��ود و احتياج به اين همه بحث رسانه ای در كشور نداشت.

رييس مجلس ادامه داد: بنده ني��ز برخی دعاوی مطهری به 
خصوص آنچه نسبت به قوه قضاييه مطرح كردند را نادرست 
می دانم اما بحث در درستی و نادرس��تی گفتار نيست بلكه 
بحث در اين است كه آن س��احتی كه در قانون اساسی برای 
صيانت از آزادی بيان مخصوصا برای نمايندگان قايل ش��ده 
است، اقتضا دارد دادستان از تفسير محدود قانون پرهيز كند و 
قطعا مقصودم توسل باوجه در تفسير قانون نيست بلكه مرادم 
قانون اس��ت با نگاه خوش بينانه به آزادی بيان و اين رويكرد 

برای وجهه نظام و آينده آن بهتر و نافع تر است.

محمد خزاعی س��فير و نماين��ده دايم جمهوری اس��امی 
ايران نزد سازمان ملل متحد در نيويوک با حضور در بخش 
معاهدات دبيرخانه س��ازمان مل��ل متحد از س��وی دولت 
جمهوری اسامی ايران پروتكل مقابله با تجارت غيرقانونی 

محصوالت دخانی را امضا كرد.
اين پروتكل در چارچوب كنوانسيون كنترل دخانيات و پس 
از چهار سال مذاكره و تبادل نظر بين كشورهای عضو سازمان 
بهداشت جهانی نهايتا در سال 1391 در سئول به تصويب 

دولت های عضو سازمان رسيده بود.
يادآوری می شود كه مجلس شورای اسامی در سال 1384 
كنوانسيون كنترل دخانيات را تصويب و با امضای اين پروتكل 
از سوی سفير و نماينده دايم كشورمان، جمهوری اسامی 
ايران چهل و هشتمين كشوری است كه اين معاهده را امضا 

كرده است.
اين معاهده پ��س از طی مراح��ل تصويب داخلی توس��ط 
حداقل 40 دولت عضو سازمان بهداشت جهانی الزم االجرا 

خواهد شد.
پيش بينی می ش��ود با اج��رای مفاد اين معاهده از س��وی 
كش��ورهای عضو، گام های جدی در ش��فاف سازی زنجيره 
توليد دخاني��ات و مقابله با تج��ارت غيرقانونی محصوالت 

دخانی برداشته شود.

قوه قضاییه مجلسامور خارجه سازمان ملل

 ايران در مقابل فشار 
کوتاه نمی آيد 

آخرين وضعیت پرونده 
موسوی  و کروبی 

 واکنش الريجانی 
به اعالم جرم علیه مطهری

 ايران پروتکل مربوط 
به دخانیات را امضا کرد 
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تنها 100 اتوبوس اصفهان  گازسوز است
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه گفت: دولت 6 سال است که دیگر اتوبوس 
گازس��وز تولید نمی کند و از یک هزار و 460 دستگاه اتوبوس ش��هر اصفهان، تنها 100 دستگاه 

گازسوز هستند.

3
یادداشت

  افتتاح مجتمع پیش مالقات
 اردوگاه استان اصفهان

مدیرکل زندان های اس��تان اصفهان از افتتاح مجتمع پیش مالقات 
اردوگاه استان اصفهان با حضور رییس س��ازمان زندان های کشور 
خبر داد.رمضان امیری اظهار داش��ت: فردا با حضور رییس سازمان 
زندان های کش��ور مجتمع پیش مالقات اردوگاه استان اصفهان به 
بهره برداری می  رس��د. وی افزود: این مجتمع رفاه��ی برای خانواده 
زندانیان تدارک دیده شده اس��ت که  یک هزار متر زیر بنا شامل دو 

سالن تفکیک شده آقایان و خانواده ها دارد.

 مشارکت 17 کمیته
 در اجرای برنامه های فجر در بادرود

فرماندار شهرس��تان نطنز گف��ت: 16 کمیته در نطنز و یک س��تاد 
فرعی در بخش بادرود در برنامه ریزی و اجرای برنامه های دهه فجر 
امسال مشارکت دارند. سید امیر جعفری در جلسه ستاد هماهنگی 
و برنامه ریزی دهه فجر که با حضور مس��ووالن شهرستان در محل 
فرمانداری نطنز برگزار ش��د، اظهار داش��ت: با گذش��ت 35 سال از 
پیروزی انقالب اسالمی امروز در دنیا ش��اهد تحقق گفتمان اسالم 
ناب محمدی در مقابل اسالم امریکایی هستیم و با یک تحلیل ساده 
می بینیم که در باالترین س��طح در دنیا درخش��ش داشته ایم.وی با 
اشاره به دستاوردهای ارزشمند نظام در طول این 35 سال افزود: با 
مقایسه شرایط امروز کشور با قبل از انقالب به خوبی درک می کنیم 
که به برکت نظام مقدس اسالمی، رهبری امام راحل عظیم الشان در 
دوران حیات ش��ان و هم اکنون مقام معظم رهبری، خون ش��هدای 
راه انقالب و استقامت س��تودنی مردم، یکی پس از دیگری قله های 
موفقیت را فتح کرده و ش��رایط امروز و موفقیت کشورمان در همه 

زمینه ها با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست.

 اجرای طرح حمایت 
در جمعیت هالل احمر نطنز

به گزارش رواب��ط عمومی جمعیت ه��الل احمر اس��تان اصفهان،  
رییس جمعیت هالل احمر شهرس��تان نطنز گف��ت : طرح حمایت 
 ماندگار ) اهدای خون س��الم( در جمعیت ه��الل احمر نطنز برگزار

 شد.اصغر سطانی با اظهار این خبر افزود : در اجرای  وظایف و اهداف 
خداپسندانه و انسان دوس��تانه جمعیت هالل احمر در زمینه حفظ 
سالمت انسان ها ، تسکین آالم بشری و ایجاد روح نوع دوستی،  اکیپ 
سیار س��ازمان انتقال خون کاش��ان  در محل این جمعیت استقرار 
و با اس��تقبال پر ش��ور داوطلبان جمعیت هالل احمر نطنز اقدام به 

خونگیری کردند.

 9 روستای فریدونشهر
در محاصره برف 

بخشدار مرکزی فریدونشهر گفت: به دلیل شدت بارش و کوالک، راه 
های ارتباطی هفت روستای پشتکوه دوم و روستای کمران و گوگان 
از توابع پشتکوه اول در این شهرس��تان مسدود شد.گشتاسب مری 
اظهار داش��ت: به دلیل ش��دت بارش ها و کوالک، مسیر روستاهای 
کلوسه، دورک ، وستگان ، وزوه ، کاهگانک ، کاهگان پایین و گاهگان 
باال کم��ران و گ��وکان قطع بوده ک��ه نیروهای راه��داری در تالش 
برای بازگشایی مسیرها هس��تند.وی ادامه داد: اکیپ های راهداری 
فریدونشهر در تمام مسیرهای مواصالتی و اصلی شهرستان در تردد 

بوده تا مسیرها را بازگشایی کنند.

 سازمان توسعه گردشگری
 در شهرداری اصفهان ایجاد می شود

سرپرس��ت اداره روابط بین الملل ش��هرداری اصفهان گفت: س��هم 
فعلی شهر اصفهان در صنعت گردش��گری با قابلیت های آن مطابق 
 نیست و شهرداری اصفهان برای توس��عه گردشگری در سال آینده 
سازمان توسعه گردشگری راه اندازی می کند.مهدی جمالی نژاد با 
اشاره به گزارش نشریه فاینش��نال تایمز که به موضوع مقاصد اصلی 
گردش��گری در س��ال 2014 پرداخته و ایران را به دلیل جاذبه های 
منحصربه فرد در فهرس��ت»پر بازدیدترین«کشورهای دنیا در سال 
2014 قرار داده است، گفت: در زمان کنونی روی آوردن شهرداری ها 

به سمت توسعه گردشگری یک ضرورت است.
وی ب��ا بیان این که توس��عه پای��دار در ش��هرها در صورتی تضمین 
می ش��ود که عوامل فرهنگ��ی بخ��ش جدایی ناپذی��ر راهبردهای 
دست یابی به آن تلقی ش��ود، افزود: الزم اس��ت این راهبردها را در 
 پرتو زمینه های تاریخ��ی، اجتماعی و فرهنگی ه��ر جامعه طراحی 

کرد.

اخبار کوتاه
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رییس سازمان بیمه سالمت از پوشش بیمه ای 11 تا 13 میلیون 
ایرانی بدون بیمه درمانی از محل هدفمن��دی یارانه ها خبر داد 
و گفت: 9 قل��م داروی درمان ناب��اروری تا 26 دی در فهرس��ت 
سامانه بیمه قرار می گیرد.محس��نی بندپی در مورد فعالیت های 
جاری سازمان بیمه سالمت گفت: در حال جمع آوری اطالعات 
بیمه ای بیمه شدگان هستیم که امیدواریم تا پایان دی به نتیجه 
برس��د و پس از یکسان سازی اسناد پزش��کی، خرید راهبردی را 
در دس��تور کار داریم.وی با تاکید بر این که، دس��ت یابی به یک 

پارچه سازی صندوق های بیمه تجربه موفقی در دنیا بوده افزود: 
سازمان بهداشت جهانی هم بر این امر تاکید دارد و تجربه موفق در 
کشورهای مختلف این امر را تایید می کند. وی به این نکته اشاره 
کرد: بنا داریم تا خدمات پایه بیمه سالمت را بازنگری کنیم.رییس 
سازمان بیمه سالمت در مورد پوش��ش داروهای ناباروری گفت: 
طبق بررسی های انجام شده 10 تا 15 درصد زوج ها نابارورهستند. 
معتقدیم درمان ناباروری اقدام لوکسی نیست چرا که 40 درصد 
این افراد به تزریق داروهای هورمونی نیاز دارند که چیزی حدود 
750 میلیون تا هزار میلیارد تومان هزینه در پی دارد که به مرور 
باید پروتکل هایی را تدوین کنیم و با امکانات مالی موجود آن ها 

را پوشش دهیم.
      ورود 9 قلم داروی ناباروری به سامانه بیمه

 محسنی بندپی گفت: 9 قلم داروی ناباروری را تحت حمایت قرار 
می دهیم و فکر می کنم تا 26 دی امس��ال این داروها در لیس��ت 
س��امانه بیمه با قیمت س��ال قبل قرار گیرد.وی در مورد پوشش 
روش های درمانی ناباروری گفت: با توجه به امکانات مالی کشور 
و سیاست های جمعیتی باید این مساله را به مرور حل کنیم چرا 
که تحمیل بار مالی به سازمان های بیمه گر سبب می شود تا برخی 

مردم از خدمات محروم شوند.

مدیر عامل قطار ش��هری اصفهان گفت: طرح احداث خط دو 
قطار شهری اصفهان نیمه اول سال 93 به سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ) یونسکو( ارایه می شود.

 محمد ش��عرباف اظهار داش��ت:در زمان حاضر طرح خط دو 
قطار شهری اصفهان با دو مشاور داخلی و یک مشاور فرانسوی 
در دس��ت مطالعه و تدوین است. وی با اش��اره به حساسیت 
کارشناسان یونسکو نس��بت به این خط و تعهدات شهرداری 
گفت: به محض آماده شدن طرح خط دو اصفهان، نسخه ای از 

آن به سازمان جهانی یونسکو ارسال خواهد شد. 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان نیز در گفت و گو با ایرنا نسبت به هر گونه ناهماهنگی 
و خلف وعده در باره خط دو قطار شهری این شهر به شهرداری 

هشدار داد. 
 محس��ن مصلحی تاکید کرد: ش��هرداری به منظ��ور اجرای

 خط دو قطار ش��هری اصفهان باید طرح ه��ای این خط را به 
یونسکو ارسال کند. 

وی افزود: این توافق در چهار نشست فشرده با حضور بازرسان 
سازمان یونسکو، مدیران قطار ش��هری شهرداری اصفهان و 
مسووالن میراث فرهنگی استان اصفهان در اواخر اردیبهشت 

امسال به دست آمد. 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
 اصفهان اظهار داش��ت: تا کنون ش��هرداری اطالعاتی از خط 
دو قطار شهری اصفهان در اختیار س��ازمان جهانی یونسکو 

قرار نداده است. 
 مصلحی تاکید کرد: ب��ا توجه به مباحث ایجاد ش��ده درباره 
برج جهان نما و این میدان تاریخی، همکاری شهرداری برای 

جلب اعتماد سازمان یونسکو ضروری است. 

بیمه درمانی 13 میلیون ایرانی از محل هدفمندی یارانه ها 

ورود 9 قلم داروی ناباروری تا پایان دی به لیست بیمه
مدیر عامل قطار شهری اصفهان:

طرح احداث خط دو قطار شهری به یونسکو رفت
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درگوشی

 مراجعه »مردگان«
 برای دریافت یارانه

ماجرای گواهی فوت افراد زنده از جایی شروع می شود که 
تعدادی از شهروندان به علت واریز نشدن یارانه خود به اداره 
مربوطه مراجعه می کنند و در عین ناباوری متوجه می شوند 
که فوت کرده اند اما خودشان خبر نداش��تند و اسم آن ها 
در لیست فوت شده های ثبت احوال درج شده و در نتیجه 
یارانه ای به آن ها تعلق نمی گیرد.به گزارش ایس��نا، حذف 
یارانه به علت فوت موضوعی است که اوایل مهرماه نیز روی 
خط خبری برخی رس��انه ها قرار گرفت اما با توضیحی که 
سازمان ثبت احوال در این باره داد، این ماجرا به فراموشی 
سپرده ش��د تا این که بار دیگر در پی تماس های مکرر این 
»زنده های فوت ش��ده« ، برای پیگیری  موضوع به س��راغ 
مسووالن ثبت احوال رفتیم.محس��ن اسماعیلی ،مدیرکل 
اسناد هویتی سازمان ثبت احوال در این باره گفت: با توجه به 
این که این موضوع به صورت موردی است، افرادی که چنین 
مشکلی برای آن ها به وجود آمده، باید به ادارات ثبت احوال 
مراجعه کنند تا مشخص شود که »فوت ثبت شده«واقعی 
است و یا از طریق دادگاه به ثبت رسیده است.وی افزود: با 
توجه به این که موارد ثبت فوت متفاوت است، باید به طور 
دقیق مشخص شود که فوت از چه طریق و به چه صورتی 
ثبت شده اس��ت و این موضوع موردی است و باید از طریق 
ادارات پیگیری و بررسی شود.اسماعیلی درباره این که آیا 
امکان صدور گواهی فوت صوری برای حذف یارانه ها وجود 
دارد یا خیر؟ پاسخ داد: بر اساس قانون، ثبت فوت با حضور 
دو شاهد امکان پذیر است و ممکن است چنین تخلفاتی نیز 
صورت گیرد. لذا تاکید می کنم که باید بررسی کامل داشته 
باشیم و چنانچه تخلف و سوء استفاده ای صورت گرفته، باید 

از این اقدام جلوگیری شود.
وی درباره این که آیا س��ازمان ثبت احوال از تعداد »افراد 
زنده ای که حذف یارانه موجب ش��ده تا از فوت خودش��ان 
باخبر ش��وند«، آماری دارد یا خیر؟ گفت: اطالعی ندارم و 

چون مباحث حقوقی است، مربوط به اداره ما نمی شود.

این در حالی است که هیچ منبع و مرجع قابل استنادی درباره 
حقوق مردانی ک��ه در جامعه مدرن زندگی م��ی کنند، وجود 
ندارد. در هر حال پرسش��ی در این بین مطرح است که ریشه 

خشونت زنان علیه مردان را در کجا باید جست وجو کرد؟
 در این راس��تا دکتر امان اهلل قرائی مقدم، جامعه ش��ناس در 
واکاوی این مساله می گوید؛ وقتی در جامعه شرایط به گونه ای 
است که افراد به جای آن که در رفتار خود با هم حسن سلوک 
را در پی گیرند، به خشونت روی می آورند،خشونت زنان علیه 
مردان ازجمله موارد منتج از این شرایط خواهد بود. به عقیده 
وی وقتی زنان به خواسته های طبیعی خود  نمی رسند، شروع 
 به همس��رآزاری می کنند، ضمن این که وقتی برخی از زنان

 بر اثر فشار خانواده و اطرافیان تن به ازدواج می دهند و رابطه 

مناس��ب و خوبی با همس��ر خود برقرار نمی کنند، ش��روع به 
خشونت ورزی علیه شوهر خود می کنند. در همین حال دکتر 
سعید مدنی ، آسیب شناس، خش��ونت در درون جامعه ما اعم 
از خشونت مردان علیه زنان و عکس آن را ریشه در ناکارآمدی 
نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه ما می داند. در دوران گذشته 
خش��ونت مردان )ترکه آلبالو( بود علیه زنان با اصطالح چوب 

خوردن حاال تره آلبالو به دست زنان افتاده است.

ریشه های خانوادگی
 دکت��ر عب��اس آش��تیانی زاده، حقوق��دان عقی��ده دارد در

 خانواده ای که رابطه پدر و مادر به هنجار نباشد و بستر تربیتی 
سالمی برای رش��د فرزندان مهیا نشود، مس��لما، فرزندان این 

خانواده هم پرخاش��گر می ش��وند.وی عقیده دارد ک��ه به لحاظ 
قانونی نیز وقتی زنی در حق مردی خش��ونت می کند زن را نمی 
توان مقصر دانس��ت.چون علت در مرد نهفته اس��ت. به تعبیری، 
وقتی مردها زندگی را برای زنان تلخ م��ی کنند، زنان نیز به طور 

ناخودآگاه علیه مردان با خشونت برخورد می کنند.

خشونت امری نسبی است
آشتیانی زاده، خش��ونت را امری نس��بی می داند. گاهی بعضی 
افراد اگر بلند ب��ا آن ها صحب��ت کنی حس می کنن��د به آن ها 
خشونت شده اس��ت و گاهی افراد تنها زد و خوردهای فیزیکی را 

خشونت تلقی می کنند. به باور 
وی خش��ونت اگر به درجه ای 
برسد که موجب لطمه جسمی 
یا حیثیتی به مرد ش��ود، جرم 
تلقی می شود.وی نیز همچون 
دیگر کارشناسان عقیده دارد، 
خش��ونت زنان در حق مردان 
در جامعه ما بس��یار کم اس��ت 
مگر ای��ن ک��ه م��ردان دارای 
 قدرت مدیریت ضعیفی باشند

 در آن ص��ورت از س��وی زنان 
مورد خشونت واقع می شود.

ظه�ور پدی�ده جدید 
»خشونت خانگی زن علیه 

مرد«
نماینده انجمن مطالعات خانواده درایران در جنوب ش��رق آسیا 
با بیان این که خشونت زنان علیه مردان در خانه در دنیا از جمله 
ایران در حال افزایش است، گفت: اگرچه مهریه حق زنان است، 
اما ش��یوه مطالبه آن به وی��ژه در آغاز زندگی مش��ترک نمادی 
از خش��ونت زنان علیه مردان اس��ت. دکتر ندا دیلمی  افزود: در 
حال حاضر حتی خش��ونت فیزیک��ی زنان علیه م��ردان در تمام 
دنیا دی��ده می ش��ود.ضمن آن که باید توجه داش��ت براس��اس 
 آم��ار جهان��ی و آموزه های مذهبی م��ا دوران متالطمی اس��ت. 
هفت سال اول زوجین هنوز نتوانس��ته اند یکدیگر را خوب درک 
کنند و دچار مشکل می شوند.دیلمی افزود: آمار در زمینه خشونت 
جنسی نش��انه انجام ندادن وظایف زنانگی برخی زنان است. این 
مورد نیز از مصادیق خشونت زن علیه مرد است. البته عکس این 
موارد نیز وجود  دارد. وی افزود: طبق آمار جهانی معموال خشونت 
خانگی مرد علیه زن بیشتر است اما متاسفانه با پدیده جدیدی با 
عنوان خشونت خانگی زن علیه مرد روبه رو هستیم که آمار آن نه 
تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز کم نیست.وقتی یک مرد به 
علت فشار اقتصادی و مشکالت مالی وارد منزل می شود، زن هم 
مهارت های الزم برای آرام کردن همسر ندارد ، این امر زمینه بروز 

خشونت خانگی را فراهم می کند.

ظهور پدیده جدید »خشونت خانگی زن علیه مرد«

ساالری، جابه جا شد
ترکه آلبالو دست زنان

بحث خشونت زنان علیه مردان ازجمله مباحث غیرملموس و مطرح نشده در جامعه است. شاید بتوان  فرزانه
گفت در جامعه مردساالر اصوال مطرح کردن این بحث برای بسیاری از مردم بیشتر شبیه طنز است و متین فر

اساسا بس�یاری از افراد بعضا وجود چنین پدیده ای را در جامعه منکر می ش�وند و به عقیده آنان در 
جامعه بیشتر خشونت مردان علیه زنان وجود دارد و عکس آن مصداق خارجی ندارد.

 اما واقعیت این اس�ت که اگرچه خشونت مردان علیه زنان بس�یار بارز و از آمارنس�بتا باالیی برخوردار است اما این دلیل
 نمی شود که خشونت زنان علیه مردان را که به شکلی پنهان در جامعه وجود دارد، منکر شد. در واقع در جهان امروز دغدغه 
اصلی جوامع بشری احقاق حقوق زنان در زیر لوای تشکل های فمنیستی است. کشورهای عضو سازمان ملل از سال 197۵ 
میالدی ،هش�تم مارس را به عنوان روز جهانی زن نام گذاری کردند و به رسمیت شناختند و هر سال در این روز مبارزات و 
فعالیت های تاریخی ملی و بین المللی زنان جهان گرامی داشته می شود و لزوم توجه به حق و حقوق زنان یادآوری می شود.

آمار در زمینه 
خشونت جنسی 

نشانه انجام ندادن 
وظایف زنانگی 

برخی زنان است
 این مورد نیز از 

مصادیق خشونت 
زن علیه مرد است 

البته عکس این 
موارد نیز وجود  دارد



چهره روزيادداشت

توزيع مرغ سبدکاالی بین استان ها
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام با بیان این که مرغ س��بد 
کاالی دول��ت تامی��ن و بین اس��تان ها توزیع ش��د، گف��ت: اعتبار 
۳۰۰ میلیارد تومان��ی دولت برای ش��یر به صنایع لبن��ی پرداخت 
 می ش��ود تا دامداران قیمت ش��یر خام را ب��ه ۱۳۰۰ تومان افزایش

 دهند.
مصیب محمدیان شمالی در مورد انتقال شرکت پشتیبانی امور دام 
به وزارت جهاد کشاورزی و تغییراتی که در وظایف این شرکت ایجاد 
شده است، اظهار داشت: وظایفی که برای شرکت پشتیبانی امور دام 
تعیین شده در اساسنامه شرکت مشخص اس��ت و اگر وزارت جهاد 
بخواهد وظایف جدیدی تعیین کند باید به شرکت ابالغ کند که هنوز 

چیزی مشخص نشده است.
وی با بیان این که در حال حاضر شرکت بر اساس اساسنامه در حال 
انجام وظایف خود بوده بدون وقفه آن ه��ا را اجرایی می کند، گفت: 
مهمترین وظیفه فعلی شرکت پش��تیبانی امور دام تامین مرغ سبد 

کاالیی دولت است.
 حج��م مرغ��ی ک��ه ب��رای ای��ن دو س��بد الزم اس��ت به دلی��ل 
 مش��خص نب��ودن جامع��ه ه��دف به ص��ورت دقی��ق مش��خص

 نیست.
مدیر ش��رکت پش��تیبانی امور دام با اظهار این ک��ه توزیع مرغ بین 
اس��تان ها انجام ش��ده و منتظر ابالغ طرح توزیع از س��وی س��تاد 
 تنظیم بازار هس��تی، گفت: جامع��ه هدف پیش بینی ش��ده حدود

 ۱5 میلیون نفر است و قرار است در هر سبد دو عدد مرغ که مجموعا 
4کیلو است، جای گیرد.

 تکمیل شبکه فاضالب شهر گز 
با مبلغ پنجاه میلیارد ريال

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت : اجرای کامل 
 ش��بکه فاضالب در ش��هر گز با اس��تفاده از اعتبارات دولتی بیش از 

۱۰ سال به طول خواهد انجامید .
مهندس هاش��م امین��ی در جمع نماین��ده مردم برخوار ، ش��اهین 
شهر و میمه ، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر گز درخصوص 
اجرای ش��بکه فاضالب ش��هر گز خاطرنشان س��اخت : در دهه 6۰ 
مردم این منطق��ه ضرورتی بر اجرای ش��بکه فاضالب در ش��هر گز 
 نمی دانس��تند در حالی که امروز یکی از مطالبات بسیار مهم مردم

 برخورداری از خدمات شبکه فاضالب شهری می باشد .
وی افزود : باتوجه به این که در بودجه امسال اجرای شبکه فاضالب 
گز ردیف دار شده رقمی معادل 2 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان اعتبار 

برای اجرای این طرح منظور شده است .
 مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان ب��ه تخصیص

 بودج��ه پ��روژه ش��بکه فاض��الب گز اش��اره ک��رد و خاطرنش��ان 
س��اخت : تخصی��ص ص��د درص��دی بودج��ه ه��ای دولت��ی 
بعی��د ب��ه نظ��ر م��ی رس��د بنابرای��ن اج��رای س��ریع پ��روژه به 
 تزری��ق اعتب��ارات دیگ��ری نی��از دارد ک��ه در ای��ن زمین��ه
  می ت��وان به تخصی��ص اعتبارات از طری��ق تبصره ۳ م��اده واحده
  که هم��ان خودی��اری مردم اس��ت اش��اره ک��رد چرا ک��ه اجرای
  کام��ل ای��ن پ��روژه هزین��ه ای بال��غ ب��ر 5 میلی��ارد توم��ان نیاز

دارد .

برپايی  شانزدهمین نمايشگاه 
تخصصي- صادراتي فرش دستباف

شانزدهمین نمایشگاه تخصصي- صادراتي فرش دستباف امسال از 
22 تا 27 دی ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان دایر می شود. 
به گ��زارش واحد رس��انه ش��رکت نمایش��گاه ه��ای بی��ن المللی 
اس��تان اصفهان ۱47 مش��ارکت کننده از اس��تان ه��ای اصفهان، 
 آذربایجان شرقي و غربي، خراسان جنوبي، چهارمحال و بختیاري، 
 قم، فارس، ته��ران و کرمان در ای��ن دوره آخری��ن تولیدات هنری 
 خ��ود را در زمین��ه هنر-صنع��ت ف��رش ای��ران ب��ه نمای��ش 

می گذارند.
 تولید و عرض��ه نفیس ترین فرش هاي دس��تباف کرك و ابریش��م 
اصفهان، فرش نایین، فرش تمام ابریشم قم، گبه، گلیم فرش، چرم 
 فرش، فرش بیجار، قالي هاي روس��تایي و عش��ایري ب��ا رنگ هاي

 ۱۰۰ درصد گیاهي و گلیم و گبه بختیاري زمینه های این نمایشگاه 
را تشکیل می دهند.

 افزایش نسبی متراژ و تعداد غرفه ها از ویژگی های نمایشگاه امسال 
است.

  همچنین ب��ا هم��کاری انجم��ن طراح��ان، فعالیت ه��ای برخی
  کارگاه ه��ای ف��رش دس��تباف ب��ه فض��ای نمایش��گاه منتق��ل 

می شود.
  این نمایشگاه طی ساعت برگزاری ۱۰ الی 2۱ برپا است.  قرار است 
هیاتی از کشور رومانی و همچنین هیاتی از خوشه فرش استان قم از 

این نمایشگاه بازدید داشته باشند. 

 آغاز بهره برداری
 از 3 پروژه ی کلیدی  

 درخواست برای 
کاهش قیمت خودرو

محسن معتمدی فرد،  مدیر امور برق جنوب غرب  در آغاز سی و ششمین فجر 
انقالب خبر از افتتاح ۳ پروژه عظیم با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و 886 میلیون 
ریال خبرداد و گفت :کابل های روغنی  در خیابان ارتش با قدمت ۳۰ س��اله 
تعویض و 265۰ متر کابل کراسلینگ فشار قوی جایگزین آن می شود.وی  در 
ادامه افزود:در خاستگاه ارامنه ؛خیابان خاقانی  کوچه بوعلی 2۰۰ متر شبکه  
فشار ضعیف احداث و یک دستگاه ترانس با ظرفیت 4۰۰کیلوولت آمپر نصب 
می گردد.وی خاطر نش��ان کرد:عملیات احداث شبکه فشار متوسط به طول 
مسیر ۳۰۰ مترو 2 کیلومتر کابل کشی 2۰ کیلوولت در خیابان خاقانی؛ کوچه 
هوانس شیرازی تا کوچه شهید باغومیان با هدف برق رسانی و افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه از دیگر پروژه هایی اس��ت که در کنارآن  زیبا سازی مبلمان 
 ش��هری و برق رس��انی پایدار به  مراکز تجاری آن منطقه را نیز پوشش داده 

است .

انجمن حمای��ت از مصرف کنندگان با صدور اطالعیه ای رس��می خواس��تار 
کاهش 2۰ درصدی قیمت خودرو براساس نرخ ارز 265۰ تومانی شد.انجمن 
حمایت از مصرف کنندگان از خودروس��ازان تقاضا دارد تا نس��بت به تطبیق 
 قیمت خودروهای تولی��دی و کاهش آن، اقدامات عاج��ل و جدی را به عمل 

آورند.
این انجمن در اطالعیه ای اعالم کرده است: قیمت خودروهای تولیدی در داخل 
کشور بر پایه ارز ۳6۰۰ تومانی تعیین شده است که با توجه به کاهش قیمت ارز 

توجیهی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. 
با توجه به این امر که مورد تاکید شورای رقابت قرار گرفته و همچنین مطابق 
برآوردهای انجمن حمایت از مصرف کنندگان، تعیین قیمت خودرو براساس 
نرخ ارز 265۰ تومانی باید به کاه��ش قیمت خودرو تا حدود 2۰ درصد منجر 

گردد.

معاون نظارت ب��ر بهره برداری ش��رکت مهندس��ی آبفای 
 کشور با بیان این که هزینه تولید هر مترمکعب آب در ثانیه 
۳۰۰ میلیون تومان است به احتمال بحرانی شدن وضعیت 
آب از نیمه دوم سال آینده اشاره کرد و گفت: کیفیت آب خط 
قرمز است.حمیدرضا تش��یعی با اعالم این که امسال کشور 
سیزدهمین سال خشکسالی را پش��ت سر می گذارد گفت: 
بیشتر سدهای کشور تنها ۳۰ درصد ذخیره آب دارند و سال 
9۱ نسبت به سال 9۰ در کشور 9 متر مکعب افت تولید آب 
داشتیم.معاون نظارت بر بهره  برداری شرکت مهندسی آبفای 
کشور اظهارداشت: در سال 9۱ نزدیک به 22 متر مکعب در 
ثانیه کمبود آب وجود داشت و در سال جاری نیز با وضعیت 
مشخص بارندگی ها و با توجه به این که متاسفانه در بسیاری 
از حوضه های آبریز بزرگ و کوچک کشور کمبود بارش داریم 
واقعا بحث تامین آب شرب به سختی و با مشکل مواجه است.

تش��یعی با اش��اره به این که عدم پایداری در س��امانه های 
تامین و توزیع به دلیل واقعی نبودن قیمت آب شرب برای ما 
مشکل ایجاد کرده است تصریح کرد: اعتبار الزم برای اصالح 
سامانه های تامین و توزیع تامین نمی شود و این شرکت برای 
تولید یک لیتر آب در ثانی��ه باید ۳۰۰ میلیون تومان هزینه 
کند این در حالی است که با 6۰ درصد صرفه جویی می توانیم 

این مشکل را به راحتی از سر بگذرانیم.

وزیر نفت با اعالم این ک��ه بنزین چینی غیراس��تاندارد و با 
کیفیت پایین وارد نش��ده اس��ت یکی از دالیل کمبود گاز 
زمستان امسال را عدم راه اندازی 6 فاز پارس جنوبی عنوان 
کرد و گفت: بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو بدهکار است 
که هنوز مبلغی به حساب وزارت نفت برنگشته و اسناد ارایه 
شده توسط وی هم مورد قبول بانک مرکزی نبوده است. بیژن 
نامدار زنگنه در حاشیه نخستین اجالس استانداران سراسر 
کشور در دولت یازدهم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این 
که ش��ایعات ورود بنزین چینی به ایران صحت دارد یا خیر؟ 
اظهار داشت: من هم چنین چیزی را شنیده ام، این که بنزین 
خارجی غیراستاندارد وارد شده باشد، قطعا می گویم که چنین 
چیزی اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.وی افزود: ما مقدار کمی 
بنزین وارد می کنیم اما این که از کجا خریده اند را خیلی دنبال 
نمی کنم؛ ممکن است از چین هم باش��د ولی این که بنزین 
چینی غیراس��تاندارد با کیفیت پایین باش��د چنین چیزی 
نیست. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بابک زنجانی 
بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کرده است؟ اظهار داشت: 
بدهی وی بیش از دو میلیارد یورو اس��ت که هنوز چیزی به 
حساب وزارت نفت برنگشته و اسناد ارایه شده از سوی وی نیز 

مورد قبول بانک مرکزی نبوده است.

صادرات برنج هن��د به ایران در نیمه نخس��ت س��ال 92 با 
 افزایش 77 درصدی نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل به

 85۱ هزار تن رس��ید و ایران بزرگ ترین واردکننده برنج از 
هند در این مدت شناخته شد.

به نقل از رس��انه های هندی، منابع تجاری هند پیش بینی 
کردند صادرات برنج هند در سال مالی جاری)آوریل 2۰۱۳ 
تا مارس 2۰۱4( به رکورد 4 میلیون تن برسد. هند در سال 
مالی گذشته ۳/5 میلیون تن برنج باسماتی صادر کرده بود 
که انتظار می رود این رقم در س��ال مالی ج��اری با افزایش 
 ۱2/5 درصدی مواجه ش��ود. ب��ه گفته این اف��راد در فاصله 
ماه های آوریل تا دس��امبر 2۰۱۳ بالغ ب��ر2/8 میلیون تن 
برنج از هند به بازارهای بین المللی صادر ش��ده که این رقم 
 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱5 درصد رشد داشته

 است. 
مدیر انجمن صادرکنندگان برنج هند گفت: انتظار می رود 
در پی افزایش تقاضا از سوی کشورهای خاورمیانه ای مثل 
ایران،  عربستان و کویت صادرات برنج هند در سال جاری به 
رکورد جدیدی دست یابد. بر اساس این گزارش ایران بزرگ 
ترین واردکننده برنج از هند در نیمه نخست سال مالی جاری 

هند)برابر با نیمه نخست سال 92( بوده است. 

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت ش��یر و خامه در بازار 
۱۰۰ تومان گران شده است.رضا باکری در پاسخ به این که 
چرا قیمت ش��یر و خامه در بازار افزایش یافته است، گفت: 
دلیل افزایش قیمت شیر باال رفتن قیمت ظروف بسته بندی 
 این محصول اس��ت که قیم��ت آن در هر کیلوگ��رم هزار تا 
۱5۰۰ تومان افزایش یافته اس��ت.دبیر انجمن صنایع لبنی 
همچنین تایید کرد: قیمت شیر بس��ته بندی شده تتراپک 
از دو س��ه روز گذش��ته ۱۰۰ تومان افزایش یافته است.وی 
در پاس��خ به این که نرخ ارز پایین آمده اس��ت، چرا قیمت 
ظرف بسته بندی شیر باید گران ش��ود؟ گفت: قبال ظروف 
 بسته بندی شیر )تتراپک( با ارز ۱226 تومان وارد می شد و 
به همین دلیل قیمت تمام شده آن پایین تر بود، اما اکنون با 

قیمت آزاد وارد می شود.
وی همچنین دلیل باال رفتن ۱۰۰ تومانی قیمت خامه های 
 بس��ته  ۱۰۰ گرم��ی را باال رفت��ن قیمت تمام ش��ده تولید

 یک دهم درصد چربی از ۱۰۰ تومان به ۱6۰ تومان عنوان 
کرد.

باکری در پاسخ به این که چرا قیمت تمام شده خامه افزایش 
یافته است، گفت: اتفاقات اخیر نرخ ارز و نیز باال رفتن قیمت 
 ش��یر خام، باعث باال رفتن قیمت تمام ش��ده خامه ش��ده

 است.

انرژی وارداتتامین بازار

  خشکسالی 
وارد سال سیزدهم شد

بنزين چینی 
غیراستاندارد نیست

 ايران بزرگ ترين 
واردکننده برنج از هند

 دلیل گران شدن 
شیر و خامه در بازار

اخبار کوتاه

4
میزان افزایش وام تعمیرات مسکن مشخص شد

شورای پول و اعتبار تسهیالت جعاله مسکن را از 5 به ۱۰ میلیون تومان افزایش داد. در مصوبه شورای پول و اعتبار 
آمده است:  اعطای تس��هیالت جعاله تعمیر و تکمیل واحد مس��کونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از 

تسهیالت مسکن تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز می باشد.
 وام  35 میلیونی

 باعث رونق بازار می شود
محمدهاشمبتشکن

مدیرعاملبانکمسکن
متقاضیان ب��رای دریافت ریز جدول زمان بندی پرداخت تس��هیالت به 
شعب بانک مسکن مراجعه کنند. تمام ابعاد تاثیر افزایش سقف وام مسکن 
توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دیده شده است.افزایش سقف 
تسهیالت مسکن به آن اندازه نیس��ت که تاثیر زیادی بر قیمت مسکن 
بگذارد.اقساط تعریف شده برای وام مس��کن پایین تر از اجاره بها است از 
زاویه بانک مسکن اگر بخواهیم 
این افزایش سقف وام مسکن 
را بررس��ی کنیم، باید بگوییم 
این افزایش سقف وام مسکن 
موج��ب ورود مناب��ع به بانک 
می شود و از طرفی دیگر چون 
بازار مسکن در شرایط رکودی 
قرار دارد، موجب رونق خرید و 

فروش می شود.
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بنادر پیشرفته و نسل سوم ترمینال ها يا بنادر 
پر واضح است که دهه 8۰ میالدی با توسعه و رشد نیازمندی های 
 تجارت بین المللی و افزایش صادرات کش��ورها ی توسعه یافته یا 
در حال توسعه پدیدار گردید.بنابر این بنادر نسل سوم که به واسطه 
رش��د صنعت حمل و نقل کانتینری ظهور یافت، خود را حلقه ای 
پویا در ش��بکه تولید و توزیع یافت.فرار بودن جریان کاال و سرعت 
عمل بنادر در انجام عملیات س��نتی و آمادگی هرگونه انعطاف در 
جهت رشد فعالیت های بازرگانی، این نکته را آشکارکرد که هیچ 
 فرصتی جهت توقف فعالیت ها و کندی عملیات و توقف شناورها در

 اس��کله ها و یا کانتینره��ا در ترمین��ال ها وجود ن��دارد. افزایش 
قیمت زمین در بنادر، عدم توزیع مناسب نیروهای کارا و امکانات، 
 مشکالت در مسایل زیست محیطی و اجتماعی، دور بودن از مراکز

 تصمیم گیری و مدیریتی، ترافیک و تراکم بار و کاالها و همچنین 
جمعیت و از همه مهمتر مشکالت ش��بکه حمل و نقل و مدیریت 
توزی��ع فیزیک��ی کاال، از عوامل مهم در ش��کل گی��ری تفکری 

خردمندانه در توزیع امکانات و فقرزدایی و توزیع صحیح جمعیت 
مشتاق کار در پس کرانه ها و همچنین نقاطی دور از ساحل جهت 
فعالیت بهینه بنادر بودند.بدین گونه ایجاد ارزش افزوده بر کاالها 
از طریق بهبود شبکه حمل و نقل پدیدار شد و اولین بنادر خشک 

متولد گردیدند.   
مفاهیم دريافتی از واژهای به نام »بندر خشک«

یک بندر خشک یک ترمینال زمینی بین وجهی است که مستقیما 
به وس��یله ریل به یک بن��در دریایی متصل می گ��ردد، جایی که 
 مش��تریان قادرند کاالهای خود را تحویل داده ی��ا تحویل گیرند

 ) به صورت محموالت بسته بندی شده و استاندارد (، همانگونه که 
از طریق بنادر دریایی صورت می پذیرد.

ويژگی های بنادر خشک
دارا بودن ترمینال های بین وجهی،رفع مش��کالت بنادر اش��باع 
ش��ده از انواع فعالیت ه��ا و انواع  مش��کالت اجتماعی و زیس��ت 
 محیطی،جلوگیری از گران ش��دن زمین در بن��ادر اصلی،ارتباط 

راه آهنی با یک بن��در دریایی،ارایه کلیه خدمات یک بندر دریایی 
نظیر تشریفات گمرکی، نگهداری کانتینرها، انبارداری، عملیات 

فورواردری و غیره
برخی منافع حاصله از يک بندر خشک

افزایش ظرفیت بنادر دریایی،افزایش بهره وری بنادر دریایی،کاهش 
ترافی��ک و تراک��م در بن��ادر دریایی،کاهش ترافی��ک و تراکم در 
 ش��هرهای بندری،عامل کاه��ش تاثی��رات منف��ی آب و هوایی

بر محیط اطراف،قابل دسترس��ی و اس��تفاده نظیر یک دپو،عامل 
بهبود دسترس��ی بنادر دریایی به مناطق خ��ارج از محوطه های 
سنتی،توسعه دامنه پخش و توزیع کاال،تبدیل برخی از انبارهای 
سنتی به بهترین مکان های پخش و توزیع و کارآمدی شبکه های 
حمل و نقل، توسعه روش حمل و نقل چند وجهی،کاهش حمل و 

نقل یک سربار و حمل و نقل مضاعف.
بن�در خش�ک اصفه�ان م�ی توان�د در تس�هیل

 واردات و صادرات موثر باشد
وضعیت اس��تراتژیک یا راهبردی ایران و مرکزیت اصفهان،استان 
را مانند نگی��ن درآورده که ب��ا اهتمام مس��ووالن در بخش های 
مختلف و توجه به زیرس��اخت های الزم،خواهد درخشید و منبع 
 مطلوبی در جهت توسعه اقتصادی استان  و منافع سرشار ترانزیتی

  خواه��د بود.ای��ن مرکزیت اصفه��ان در کش��ور و ق��رار گرفتن 
 در چهار راه کریدورهای حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی از جمله
  ویژگی ه��ای برجس��ته ای��ن اس��تان در ایج��اد بندر خش��ک

 است.
در این حال ساخت بندر خشک یکی از بندهای  قانون برنامه  پنجم 
توسعه می باشد که ایجاد چند بندر خشک در کشور می تواند به 

رونق اقتصادی کشور کمک کند. 
یک اقدام مهم در این مسیر توجه بخش دولتی و خصوصی استان 
به وسیله خطوط ریلی اس��ت که از مهمترین مقدمات ایجاد بندر 
 خش��ک می باش��د و باید تا زمان ساخت بندر خش��ک اقداماتی

 در این زمینه صورت گیرد.
نکات مهمی که در مس��یر اجرایی بنادر خش��ک در کشور مطرح 
هستند، شامل: تدوین مقررات جامع، انتخاب نوع مناسب از بنادر 
خش��ک، ارایه خدمات رفاهی و تفریحی، مس��ایل مهم مرتبط با 
حمایت مس��وولین و نهادهای دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری 
بخش های دولتی و خصوصی، هماهنگی در میان نهادهای مختلف 
در زمینه سیاس��ت گذاری در ابعاد محلی، منطقه ای و ملی و رفع 
مشکالت اداری و دیوان ساالری هستند. بدیهی است که توجه به 
موارد مذکور و اجرا ی آن ها موجب تسریع روند ایجاد بنادر خشک 

و همچنین حمل ونقل ترکیبی در استان و کشور خواهد شد.

اهتمام برای احداث بنادر پیشرفته نسل سومی

 15 پروژه  برق رسانی با صید مرواریدهای اقتصاد در بندر خشک اصفهان
13 میلیارد ريال اعتبار

 به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به یمن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی امور برق غر ب ۱5پروژه نوسازی و بهینه سازی 
 را  با هزینه ای بیش از ۱۳ میلی��ارد ریال اجرایی و مورد

  بهره ب��رداری قرار م��ی دهد.مهن��دس علیرضا فاتحی 
مدیر امور برق غرب با اعالم ای��ن خبر گفت :جابه جایی 
 ش��بکه ه��ای 2۰ کیلوول��ت  و فش��ار ضعی��ف ،تبدیل

 ش��بکه های هوایی به کابل های زمین��ی ،جمع آوری 
ترانس ه��ا ی هوایی و به روز رس��انی تجهی��زات فنی و 
مهندسی با نصب ترانس های کمپکت ،تجهیز پست های 

زمینی از جمله فعالیت های این امور بوده است.
وی تصریح کرد:ایجاد توسعه به همراه رعایت و حفاظت 
از محیط زیس��ت در پروژه های این امور با توجه به این 
 که مح��دوده جغرافیایی آن ری��ه و تنف��س اصفهان را 
 در بر می گی��رد از مهمترین ش��اخصه هایی اس��ت که

 زیر ساخت های برق رسانی را تشکیل داده است.
وی  اظهار داشت :برق رسانی مطمئن و پایدار ،رفع حریم 
شبکه ها ،کاهش خاموش��ی های ناخواس��ته  ،افزایش 
قابلیت مانورش��بکه ،تعادل بار فیدرها و افزایش قابلیت 
اطمینان ش��بکه و برق رس��انی به متقاضیان جدید  از 
مهمترین اهداف اجرایی کردن این پروژه ها بوده است .

مدیر امور برق غ��رب با اش��اره به متعادل س��ازی بار و 
بهینه سازی ش��بکه ها خاطر نش��ان کرد: تنها در پروژه 
بابوکان نزدیک به ۱/5 کیلومتر ش��بکه بازس��ازی شد و 
همچنین۱۱6۰ متر کابل کشی کراسلینگ 2۰ کیلوولت 
رفع حریم شبکه ها و رینگ کردن فیدرها را ایجاد نمود.
 وی خاط��ر نش��ان ک��رد:   طرح های��ی ک��ه در خیابان

 امام خمینی ، خیاب��ان طالقانی باب��وکان ،خیابان های 
 ش��هیدان منیر خانی ،ردان��ی پور،خیابان ه��ای باهنر،

می��رزا طاهر و آتش��گاه و کهن��دژ ،خرم و خی��ام فراهم 
گردید بیش از 776۰ متر شبکه  فشار متوسط  و ۱5۰۰ 
متر ش��بکه فش��ار ضعیف احداث و تجهیز 6 باب پست 
زمینی و۳ دستگاه پس��ت پد مانتد)پست فشرده( پیاده 
سازی و در مدار قرار گرفت. گفتنی است امور برق غرب 
 دارای  99۰۳6مش��ترك  عادی و دیماند می باش��د که

 79۱9۱ اش��تراك در بخ��ش خانگ��ی ،  2۱97 در 
 بخش عموم��ی ،4۳2مش��ترك در بخش کش��اورزی ،

۱۰89 اشتراك صنعتی در  بخش صنعتی و سایر مصارف 
۱6۱۳2 مورد را به خود اختصاص داده است . 

بهره برداری؟

کمتر از يک  ماه  پیش وزير راه از س�اخت چهار بندر خش�ک در کش�ور خبر داد.و گفت :  پیمان فتاحی 
برای اين که ايجاد پنجره واحد عملیاتی شود به بندر خشک نیاز است.اين گفته ها به مناسبت سیاهمزگی

هفته حمل و نقل مطرح شد و وزير راه و شهرسازی سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی 
را حدود 10 درصد اعالم کرد و گفت: سرمايه گذاری بخش های حمل و نقلی حاکی از کارآيی اين بخش در اقتصاد 
 کش�ور اس�ت. حال با توجه به اهمیت باالی صنعت حمل و نق�ل و موقعیت ايران ومزيت هايی که در کش�ور مان

 در اين باره وجود دارد به موضوع  بنادر نسل سوم يا بندر خشک می پردازيم.



یادداشت

   همايش خوشبختي از ديدگاه قرآن به همت فرهنگ س��راي شهيد همت وابسته به سازمان فرهنگی 
تفريحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.بررسی علل، عوامل و موانع خوشبختی از ديدگاه قرآن و سنت، 

موضوع مهمی است که بايد آن را مد نظرداشت تا افق های روشنی به رويمان گشوده شود.
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»خوشبختي از ديدگاه قرآن « بررسی می شود

بر اساس اين گزارش، عليرضا رضاداد در اين نشست 
پ��س از اراي��ه توضيحاتی در خص��وص بخش های 
مختلف فجر ،پاسخگوی س��وال خبرنگاران بود که 
در پاس��خ به س��وال خبرنگار فارس مبنی بر تفاوت 
جشن ملی و يک فستيوال تخصصی سينمايی و اين 
نکته که به نظر می رسد با توجه به برگزاری جشنواره 
در 31 اس��تان ديگ��ر ش��اهد فس��تيوال تخصصی 
سينما نيس��تيم، گفت: ابتدا بايد مشخص کنيم چه 
انتظاری از جش��نواره فيلم فجر داريم آيا انتظارات 
کلی که از جشنواره داريم اين است که منتظر تکرار 
جش��نواره های برلين، کن و يا جشنواره های محلی 
در هند باش��يم يا خير؟وی افزود: بي��ش از دو هزار 
جشنواره س��ينمايی در جهان برگزار می شود اگر ما 

توجه کنيم که می خواهيم به اعتالی سينمای ايران 
فکر کنيم و اگر به اين موضوع فک��ر کنيم که بردن 
جشنواره به اس��تان ها خوب يا بد اس��ت، می توانيم 
نتيجه گي��ری منطق��ی کنيم.رضاداد خاطرنش��ان 
ک��رد: من در ح��ال حاض��ر نمی خواه��م بگويم که 
برگزاری جش��نواره در اس��تان های خوب اس��ت يا  
بد، اما جش��نواره فجر ويژگی هايی دارد که مختص 
به خودش است و بردن جشنواره به استان ها به اين 
ويژگی کمک می کند.دبير جشنواره فيلم فجر تاکيد 
کرد: من با يکی از مديران جش��نواره های خارجی 
صحبت می کردم وقتی به او می گفتم که ما همزمان 
جش��نواره را در اس��تان های ديگر برگزار می کنيم، 
 بس��يار تعجب کرد و می گف��ت صاحبان آث��ار تنها

 

اجازه 3 نمايش را به ما می دهند، بنابراين می خواهم 
بگويم بعض��ی از کارهايی که م��ا می کنيم کارهای 
بدی نيس��ت.وی افزود: هدف نهايی ما اين است که 
می خواهيم سطح ارتباط مخاطب با سينمای ايران 
گسترده ش��ود و هدفی را که جش��نواره کن دنبال 
می کند، نداريم، بنابراين ن��ه بايد کارهای ديگران را 
تکرار کنيم و نه خودمان را تحقي��ر کنيم، بلکه بايد 
خودمان باشيم.رضاداد در ادامه بيان داشت: حال بايد 
سوالمان اين باشد که چه کنيم تا بهتر از اين باشيم و 
حتی در بخش بين الملل نيز 3 فاکتور را برای فعاليت 
در نظر گرفتيم که همجواری، هم سويی و هم سطحی 
برای ما مهم بود و اص��ال نمی خواهيم خودمان را در 
سطح ديگران قرار دهيم بلکه می خواهيم خودمان را 

در معرض قابل رقابت  بودن ها قرار دهيم و در سطح 
ملی نيز بايد به اين فکر کني��م که چگونه می توانيم 

سينما را در سطح کشور گسترش دهيم.
رضاداد همچنين در پاسخ به اين سوال که بسياری 
از تهيه کنندگان با نمايش آثارش��ان در استان های 
مخالف هس��تند چرا که آن را عمال اک��ران عمومی 
می دانند، گفت: هر تهيه کنند ه ای که چنين استنباط 
می کند بايد به ما بگوي��د و می تواند فيلمش را برای 
نمايش در استان ها ارايه ندهد اما برای نمايش استانی 
بايد به اين فکر کنيم که آيا به گس��ترش س��ينمای 
ايران کمک خواهد کرد يا خير؟دبير س��ی و دومين 
جشنواره فيلم فجر همچنين در پاسخ به اين سوال 
که آيا اسپانسر ش��دن بابک زنجانی توسط شرکت 
هواپيمايی قشم صحت دارد يا خير و بازداشت او چه 
تاثيری در اي��ن کار دارد، گفت: ما وقتی در خصوص 
اسپانسر به گذشته مراجعه کرديم، متوجه شديم که 
خيلی قاعده مند نبوده اس��ت. بنابراين دو رويکرد به 
ما پيشنهاد شد، يکی بازاريابی انحصاری بود که من 
فکر کردم خيلی توجيه ن��دارد و ديگری مناقصه که 

به شکل منطقی فرصتی برای اين موضوع نداشتيم.
رضاداد ادامه داد: بنابراين ام��کان ورود را برای همه 
فراهم کرديم و گفتيم بازاريابی انحصاری ابهام ايجاد 
می کند و خودم��ان را از اين موض��وع پرهيز داديم. 
نکته دوم ني��ز اين بود که درب جش��نواره را به روی 
همه پيشنهادات باز گذاش��تيم و قشم اير، کيش اير 
و هر ش��رکتی که پيش��نهاد ارايه داد، برای ما هيچ 
 تفاوتی نداشت و به همه ظرفيت ها توجه کرديم.دبير 
سی و دومين جشنواره فيلم فجر تصريح کرد: البته 
در اين بخش به توفيق هايی دس��ت پيدا کرديم اما 
در مجموع معتقدم اگر جشنواره استقالل مالی پيدا 
کند، شايد همه منابع مالی خودش را بتواند پيدا کند، 
اما من س��المت و رفتار اقتصادی را به تامين منابع 
مالی ترجيح می ده��م. رضاداد همچني��ن در ادامه 
نشست در پاسخ به س��وال ديگری مبنی بر اين که 
در اين دوره جشنواره به نظر می رسد مالحظه کاری 
همچون  دوره های قبل وج��ود دارد و چرا برخی از 
فيلم هايی که پروانه ساخت دارند، به جشنواره راه پيدا 
نکردند، گفت: لطفا در رسانه ها تعريف نکنيد و دقيق 
صحبت کنيد. وظيفه همه م��ا دقيق صحبت کردن 
 اس��ت و نبايد همديگر را به امر غير دقيقی منتسب

کنيم.
وی خاطرنش��ان کرد: در اين دوره از جشنواره تنها 
يک فيلم بدون پروانه ساخت به نام »مهمونی کامی« 
بود که پس از استعالم سيمون سيمونيان، مسوول 
دبيرخانه متوجه ش��ديم که اين فيلم پروانه ساخت 

ندارد و پس از صحبت ،کارگردان آن نيز به ما اعالم 
کرد که ترجيح می دهم اين فيلم همچنان ويديويی 
 باقی بماند چرا که عالقه مند هستم فيلم بعدی من

  ب��ه عن��وان اولي��ن فيل��م س��ينمايی ام مط��رح 
شود.

دبير س��ی و دومين جش��نواره فيلم فجر همچنين 
در پاس��خ به س��وال ديگ��ری مبنی بر دلي��ل رفتار 
محافظه کارانه مدي��ران جش��نواره در ارتباط با آثار 
گفت: ما اسم اين رفتار را محافظه کارانه نمی گذاريم 
و رفتار منطق��ی می دانيم و نه هيج��ان زده چرا که 
جوان نيس��تيم ت��ا بخواهيم احساس��اتی ش��ويم و 
تصميم احساس��ی بگيريم.رضاداد ادام��ه داد: يک 
هيات انتخاب منطق��ی هم انتخاب ش��د و از نتايج 
آن انتخاب منطق��ی هم دفاع می کني��م به هرحال 
هر جش��نواره ای يک رويکرد دارد و اگ��ر هم رفتار 
ما به تعبي��ر ش��ما محافظه کارانه باش��د، هيچ چيز 
بدی نيس��ت اما اگر منظورتان رفت��ار تبعيض آميز 
اس��ت اصال چنين چيزی وج��ود ندارد و ما س��عی 
 می کني��م رفت��ار هيجان��ی نداش��ته باش��يم.دبير
  س��ی و دومين جش��نواره فيل��م فج��ر همچنين

 در خصوص توجه جشنواره به فيلم های با مضامين 
اس��الم دفاع مق��دس و انقالب اس��المی گفت: اين 
مضامين همواره رويکردهای اصلی جش��نواره فجر 
بودند و ما هم با توجه به اي��ن مضامين آن هاراجزو 

اولويت هاقرار داديم.
رض��اداد همچنين در ادامه اين نشس��ت در پاس��خ 
به س��وال خبرنگار ديگری مبنی بر اين که آيا تمام 
فيلم های جشنواره برای نمايش عمومی بايد دوباره 
پروانه نماي��ش بگيرند يا خير، گف��ت: در دوره های 
مختلف جشنواره رفتارهای متفاوتی شاهد بوده ايم 
اما در حال حاضر حدود 15 فيلم در بخش مسابقات 
 هس��تند که نمايش دايم��ی دارند اما اگر ش��رايط

 به گونه ای باشد که همه فيلم ها پروانه نمايش دايمی 
داشته باشند، کار ما هم راحت تر است ولی اگر پروانه 
نمايش نگيرم، از آقای احسانی درخواست می کنيم 
که اين فيلم ها در جشنواره به نمايش در آيند و دوباره 
برای اک��ران عمومی مراحل قانون��ی دريافت پروانه 

نمايش را طی کنند.
رضاداد تاکيد کرد: پروانه س��اخت بن مايه و س��نگ 
بنای اصلی تعيين تکليف وضعيت مالکانه فيلم است 
لذا گفتيم برای ما دو شاخصه پروانه ساخت و پروانه 
نمايش مهم اس��ت چرا که بايد افراد را به رس��ميت 
بشناسيم و برای يک محصول سينمايی پروانه ساخت 
و نمايش، کارت شناسايی است و می گوييم همه افراد 

بايد با يک کارت شناسايی به دفتر جشنواره بيايند.

 هر تهیه کننده ای که نمی خواهد فیلمش در استان ها اکران شود، می تواند کناره گیری کند

 مالک برای ما پروانه ساخت و نمايش است

 گروه    دبیر جشنواره فیلم فجر با اشاره به این که باید ببینیم بردن جشنواره فیلم فجر در استان ها چه نتایجی در بردارد، گفت: 
هر تهیه  کننده ای که نمی خواهد فیلمش در استان ها اکران شود، می تواند کناره گیری کند.نشست خبری علیرضا رضاداد، هنر

دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر  پس از صرف یک صبحانه کاری با حضور اهالی رسانه با حضور همه مدیران ستادی 
جشنواره فجر برگزار شد.

هفتیادداشت

اجراي نمایش کمدي»گوجه«
رييس تاالر هنر اصفهان گفت: 
نمايش »گوجه« به نويسندگي 
سيد جواد نوريان  و  کارگرداني 
محمد پوراسماعيل  بوده و سيد 
جواد نوريان  بازيگر اين نمايش 
مي باش��د  .به گ��زارش روابط 
عمومي ت��االر هنر وابس��ته به 
س��ازمان فرهنگ��ي ، تفريحي 
ش��هرداري اصفه��ان، ميث��م 
بکتاش��يان افزود :  اين نمايش 
که به صورت تک بازيگر اجرا مي شود،  يک کمدي اجتماعي است که 
با نگاهي طن��ز، زندگي تلخ م��ردي را روايت مي کند. م��ردي که با 
مش��کالت زيادي در زندگي مواجه اس��ت و با يک تصميم تالش در 
تغيير آن دارد .عالقه مندان جهت تماش��اي اين نمايش  می توانند  
تاتاريخ  30 دي ماه سال 92 ساعت 18 به سالن کوچک تاالر هنر واقع 
در ميدان الله مراجعه کنند و ياجهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 
5660881 تماس حاصل و يا به سايت www.Arthall.ir  مراجعه 

کنند.

 گشایش نمایشگاه منتخب عکس 
دو ساالنه آمریکای التین

خانه تجس��می ح��وزه هنری 
 اس��تان اصفه��ان نمايش��گاه

دو س��االنه عک��س آمري��کای  
التين را با حض��ور 6 عکاس از 
کش��ورهای بوليوی، مکزيک، 
کوب��ا و ...افتتاح م��ی کند.اين 
نمايش��گاه ش��امل 45 قطع��ه 
عکس از عکاس��ان کشورهای 
آمري��کای التي��ن می باش��د .

نمايش��گاه منتخ��ب عک��س 
دوساالنه آمريکای التين تا روز چهارشنبه 25 دی ماه جهت بازديد 
عموم در اين گالری داير خواهد بود، عالقه مندان می تواند از ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر و از ساعت 16 بعدازظهر الی 19 شب به گالری 
نقش خانه واقع در مجتمع فرهنگی سوره ،خ آمادگاه مراجعه کنند.  

 کارگاه نقد و بررسي 
داستان سیاوش گلشیري 

مجموعه داس��تان»گرامافون« 
نوش��ته م��ژده الفت، توس��ط 
انتشارات موسس��ه همشهری 
منتش��ر ش��د. گراماف��ون که 
مجموعه ای از 13 داستان کوتاه 
است. نخستين کتاب الفت در 
حوزه ادبيات داس��تانی است.

درون مايه اصلي داس��تان های 
اين کتاب، عدم درک متقابل و 
شکل ارتباط انسان هاست. خود 
الفت در باره اين کتاب می گويد: در داس��تان اين مجموعه، فقط يک 
مهره اس��ت و هر مهره طرح و رنگی دارد از حس و حال، دغدغه ها و 
ايده ه��ای خودم.عبور موقت، روزی که ماهی ش��دم، اس��پايدر من، 
پشه ها باسوادند و منگنه از جمله داستان های اين مجموعه هستند.

مجموعه داستان »گرامافون« در 92 صحفه و با قيمت 4500 تومان 
توسط انتشارات همشهری به چاپ رسيده است.

عالقه مندان می توانندجهت ش��رکت در کارگاه نقد و بررسي کتاب 
گرامافون با حضورنويسنده ،سياوش گلشيري روز يک شنبه 22دي 
 ماه ساعت 16به مجموعه فرهنگي شهر کتاب شعبه مرکزي ،واقع در

 چهارباغ عباس��ي کوچه س��ينما س��پاهان مراجعه کنن��د.)الزم به 
ذکراست ورود براي عموم آزاد و رايگان مي باشد.(

از سرگیری تور استانی »هم آوایان«
خوانن��ده موس��يقی ايران��ی 
برگ��زاری از   کش��ورمان 

باق��ی مان��ده کنس��رت های  
»ه��م  گ��روه  شهرس��تانی 
آوايان«به سرپرس��تی حسين 
علي��زاده در اس��فندماه س��ال 
جاری خبر داد.محمد معتمدی 
با اعالم اين خبر افزود: طی دو 
ماه گذشته مشغول استراحت 
 بوديم ت��ا بتواني��م در روزهای

  باقی مانده پايان س��ال حض��ور خوب��ی در برنامه ه��ای ديگر گروه 
»هم آوايان«داش��ته باش��يم. ضمن اين که از روز جمعه 13 دی ماه 
تمرين های گروه با حضور اس��تاد حس��ين عليزاده آغاز شد و طبق 
برنامه ريزی هايی که انجام گرفته قرار است در اسفندماه سال جاری 
کنسرت هايی را در تهران و شهرس��تان ها برگزار کنيم.وی با مثبت 
ارزيابی کردن شرايط تمرين گروه گفت: بعد از برگزاری کنسرت های 
پاييزی که همراه گروه »هم آوايان«در شهرستان ها داشتيم متاسفانه 
به دليل فشردگی برنامه ها موفق به حضور در برخی از شهرهايی که 
قرار بود در آن جا برنامه داشته باشيم، نشديم و از اين جهت با برنامه 
ريزی هايی که انجام گرفته اسفندماه امس��ال در تبريز و چند شهر 

ديگر ميزبان هنردوستان خواهيم بود.

شمارش معکوس افتتاحیه 
جشنواره فیلم بسیج

تغییر بازیگر نقش بزرگوار 
در نمایش کالیگوال 

سومين جشنواره فيلم کوتاه بسيج اصفهان به مدت سه روز برگزار خواهد شد.
حسن عليرضايی بازيگر و فيلم ساز اصفهانی از برگزاری سومين جشنواره فيلم 
کوتاه بسيج در شهر اصفهان خبر داد، عليرضايی با اعالم اين خبر افزود: بخش 
ويژه استانی اين جشنواره از بيست و دوم دی ماه با نمايش آثار منتخب آغاز و با 
برگزاری اختتاميه و تقدير از برگزيدگان نهايی در بيست و چهارم دی ماه پايان 
می پذيرد، عليرضايی افزود: تاالر فرهنگی و هنری اس��تاد فرش��چيان محل 
برگزاری سومين جشنواره فيلم کوتاه بس��يج اصفهان خواهد بود و اميدواريم 
همچون دوره های گذش��ته شاهد اس��تقبال خوبی از اين جش��نواره باشيم، 
عليرضايی در پايان خاطر نش��ان کرد: در اين دوره هش��ت فيلم داس��تانی و 
پويانمايی وچهار فيلم نامه به دبيرخانه جشنواره ارسال کرده ام و منتظر اعالم 

نتايج آثار بخش مسابقه توسط کميته انتخاب هستم.

 نماي��ش »کاليگوال« ب��ه کارگردانی س��عيد کاظمي��ان ک��ه در بخش مرور 
سی و دومين جش��نواره تئاتر فجر پذيرفته شده اس��ت، با تغيير بازيگر نقش 
بزرگوار در فجر اجرا می شود.س��عيد کاظميان کارگردان نمايش »کاليگوال« 
گفت: اين نمايش برای بخش مرور در سی و دومين جشنواره بين المللی تئاتر 
فجر انتخاب شده است و با توجه به اين که به تازگی اسامی نمايش های حاضر 
در بخش مرور آثار در سی و دومين جشنواره بين المللی تئاتر فجر اعالم شده 
است، زمان چندانی برای تغيير در اين نمايش نداريم و به همين دليل نمايش 
کاليگوال بدون هيچ تغييری در دکور و يا نوع اجرا روی صحنه خواهد رفت.وی 
ادامه داد: تنها تغييری که در اين نمايش رخ خواهد داد اين اس��ت که بازيگر 
نقش »بزرگوار«تغيير خواهد کرد که البته هنوز حضور بازيگر مورد نظر برای 

اين نقش قطعی نشده است.

پیشکسوت دوبله و بازیگری

منوچهر والی زاده فيلمنامه »من چه کاره ام؟« را باعث بازگش��ت خود به عرصه بازيگری دانس��ت و تاکيد کرد دلش 
نمی خواهد جوانان جامعه معتاد شوند.منوچهر والی زاده بازيگر، دوبلور و گوينده راديو درباره بازی در سريال »من 
چه کاره ام؟«اظهار داشت: پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر کمتر دست مايه سريال ها قرار گرفته و از اين رو سريال ما 
اثری منحصر به فرد است که جای خالی آن در تلويزيون احساس می شد.وی افزود: مدت ها بود که در عرصه بازيگری 
حضور نداشتم اما وقتی پيشنهاد بازی در اين سريال با من مطرح شد قصه را مطالعه کردم و از سوژه و قلم نويسنده 
لذت بسياری بردم. در حقيقت در درجه نخست به دليل سوژه متفاوت و درجه دوم عالقه به بازيگری تصميم گرفتم 
در اين مجموعه تلويزيونی بازی کنم.والی زاده تاکيد کرد: در اين مستند نمايشی در کنار افسانه ناصری نقش پدر و 
مادری را بازی می کنيم که تالش می کنند از مبتال شدن فرزندانشان به اعتياد جلوگيری کنند، موضوعی که دغدغه 
بسياری از خانواده های ايرانی اس��ت.وی تصريح کرد: برای نگارش فيلمنامه اين سريال تالش های بسياری صورت 
گرفته است. کارگردان، تهيه کننده و نويسنده ها و پژوهش��گران اين پروژه مدت ها وقت خود را در کمپ های ترک 
اعتياد سپری کردند و به مس��تندنگاری زندگی بعضی از معتادان و رهاش��دگان از دام اعتياد پرداختند. در حقيقت 
فيلمنامه اين مجموعه تلويزيونی بر اساس همين مستندات ش��کل گرفته و تالش می کند تصوير واقعی از مباحث 

مربوط به اعتياد ارايه بدهد. والی زاده با بيان اين که به اعتقاد من اين مستند نمايشی اثر تازه و منحصر به فردی است، 
 افزود: اين کار با زحمت زياد و در کمال حسن نيت همه عوامل س��ازنده، توليد شده و اميدوارم بتواند اثرگذار باشد. 
»من چه کاره ام؟«را کارگردانی جوان و کاربلد در نهايت دقت ساخته و به اعتقاد من اثر ارزنده ای در سيما محسوب 
می شود.وی که از س��ال 1341 تا 1388 در 19 فيلم بازی کرده اس��ت، ادامه داد: من با طيب خاطر وارد اين پروژه 
 ش��دم چرا که مانند بس��ياری از مردم اين جامعه، عالقه ندارم که جوانان س��مت اعتياد بروند، مش��کلی که تبعات

 غير قابل جبرانی چه برای شخص و اجتماع به همراه دارد.»من چه کاره ام؟« سريالی اپيزوديک است که در 40 قسمت 
در شبکه دو و با همکاري روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوری توليد می شود.منوچهر والی زاده، 
افسانه ناصری، سهيل تاکی، پونه احمدی، فريبا طالبی و اميررضا زادسرور از جمله بازيگران آن هستند.از ديگر عوامل 
اين پروژه می توان به محسن محقق عکاس، حنانه شفيعی سرپرست گروه تحقيق و نگارش، محمد خدابخش نور و 
تصوير، مسعود شاهوردی صدابردار، فرامرز بادرامپور طراح صحنه و لباس، سامان شعشعه مدير توليد، غزل معصومی 
برنامه ريز، پرستو جنيدی و فرشاد شهاليی تدوين و گرافيک، پرشنگ بهرامی طراح گريم، نرگس آشتيانی منشی 

صحنه، علی اسماعيلی مدير تدارکات و محمد بروجردی سينه موبيل اشاره کرد.

والی زاده : تالش هنری برای پیشگیری از اعتیاد
دلم نمی خواهد جوانان معتاد شوند

آيت اهلل حائری شيرازی در نشست هنر و اخالق اسالمی بر اين نکته 
تاکيد کرد اگر هنرمند اخالق نداشته باشد يک هنرمند يزيدی است.

آيت اهلل حائری گفت: وقتی می خواهيم رابطه هنر با اخالق اسالمی را 
شناسايی کنيم بايد دو موضوع را مورد نظر قرار دهيم اول هنر چيست 
و دوم اخالق چيست و رابطه آن با هنر کجاست؟وی افزود: گاهی می 

ديديم که پدران شهدا وقتی شهيدشان از جبهه می آمد علی رغم 
اين که هيچ رابطه ای با هنر نداش��تند زبانشان به شعر باز می شد و 
 چند قطعه شعر موزون بيان می کردند.وی ادامه داد: اين پدران شهيد

 زبان حالش��ان را با هنر ادا می کردند. ما يک زبان مکالمات روزمره 
داريم و يک زبان هنری که وقتی پدر شهيد با پيکر مطهر فرزندش 

روبه رو می ش��د زبان روزمره اش نمی توانس��ت صرف رويداد مهم 
 حال او شود پس به زبان هنر روی می آورد.امام جمعه سابق شيراز
  ادامه داد: در اين مواقع اس��ت که نرم افزار درون انس��ان وارد عمل

 می ش��ود و از انتخاب واژه ها تا تناس��ب ، وزن دهی و ترکيب کالم 
دس��ت به کار ش��ده و جمالتی بر زبان وارد می کند که از کلمات و 
جمالت روزمره ممتاز هستند.وی هنر را ناميرا و ماندگار دانست و 
گفت: برخی اوقات يک محتوايی وجود دارد که ارزش بااليی دارد و 
حيف است که با کلمات روزمره تلف شود برای همين بايد اين مطالب 
حالت تداعی معنا و هنرگونه بيان شود.آيت اهلل حائری هنر را نحوه 
فرم دهی و بسته بندی برای معانی و مطالب بکر معنی کرد و گفت: 
اش��عار به ياد می مانند ولی نثرها از ياد می روند اين نشان می دهد 
که هنر خوب که مفهوم خوبی ني��ز دارد در ذهن ها به جا می ماند.

وی در توصيف قرآن و وجه هنری آن بيان کرد: قرآن شعر نيست اما 
 نثر موزون است ما سوره هايی داريم که از اول تا آخر با يک وزن جلو

 می روند مانند س��وره شمس . از اين دست س��وره ها در قرآن زياد 
است.آيت اهلل حائری قرآن را از زبان خداوند دانست و گفت: قرآن با 
فرم خود به جنگ شعرای عرب جاهليت رفت و پيروز شد.نماينده 
سابق ولی فقيه در استان فارس اخالق را محتوا دانست و بيان کرد: 
فردی هست که فرم بندی خوبی دارد و وقتی می خواهد شعر بگويد 
اشعار زيبايی می سرايد اما محتوای اش��عارش زهرآلود است.وی از 
يزيد به عنوان نمونه افراد هنرمند بی اخالق ياد کرد و گفت: يزيد در 
گفتن شعر تواناست و اشعاری که از او مانده است اشعاری با وزن  و 

 قافيه قوی است ولی اشعار او پوچ و زننده بود.امام جمعه سابق شيراز
 هنر منهای اخالق را هنر يزيدی ناميد و بيان کرد: اگر هنرمند اخالق 
 نداشته باش��د هنرمند يزيدی می ش��ود.وی به خواندن شعری از

 ايرج مي��رزا در مذمت حج��اب پرداخت و آن را در مقابل ش��عری 
که برای دفاع از حجاب می خوانند قرار داد و گفت: فرم ش��عر ايرج 
 ميرزا عالی اس��ت اما محتوای آن زهرآلود و بالعکس محتوای شعر 
حزب اللهی ها عالی اس��ت اما فرم ندارد. فرم را از ايرج ميرزا بگيريد 
 و محت��وا را از ح��زب اهلل تا ي��ک اثر هنری خوب داش��ته باش��يد.

آيت اهلل حائری ،هنر را يک نوع بسته بندی برای مفاهيم قلمداد کرد 
و افزود: اگر فرم باشد ولی محتوا عالی نباشد خوب نيست در صورتی 
که در عالم بسته بندی »هنر«حرف اول را می زند و اين هنر است که 

معنا و مفهوم عالی را در نظرمی گيرد.
نماينده سابق ولی فقيه در اس��تان فارس به ارايه يک مثال فوتبالی 
پرداخت و بيان کرد: بازی فوتبال يک هنر است يازده بازيکن متعهد 
نماز خوان با محاسن به زمين بروند و 10 گل بخورند اشکال دارد آيا 
اين که خوب نماز می خوانند جبران گل خورده ش��ان را می کند يا 
اين که آن بازيکن تراز اول که روابط نامشروع دارد و فساد او بر همگان 
مشخص است خوب است؟ هر دوی اين ها مشکل ايجاد می کند اما 
اگر هر دو مورد خوبی هايشان را کنار هم بگذارند يک بازيکن متعهد 

گلزن به وجود می آيد که می تواند الگو شود که اين هنر است.
وی بر اين نکته تاکيد کرد که هم محتوا و اخ��الق خوب و هم هنر 

متعالی در کنار هم می تواند معنا داشته باشد.

آیت اهلل حائری شیرازی: فرم را از ایرج میرزا بگیرید و محتوا را از حزب اهلل

»هنر منهای اخالق« هنر یزیدی است 

  فرم شعر
  ایرج میرزا 

عالی است اما 
 محتوای آن

 زهرآلود و بالعکس 
 محتوای شعر 
 حزب اللهی ها
  عالی است اما

 فرم ندارد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

زمان تغییرات در فدراسیون کبدی 
فرا رسیده است

اصغر حسینی نژاد اظهارداشت: بر اساس 
اع��ام وزارت ورزش و جوان��ان، مجم��ع 
انتخاباتی فدراس��یون کبدی 25 دی ماه 

برگزار می شود.
رییس هیات کبدی استان اصفهان ادامه 
داد: من ب��ه هم��راه دو کاندی��دای دیگر 
قرار است در نشس��تی برنامه های خود را 
هماهنگ کنیم و از این جمع س��ه نفره، یک نفر کاندیدای نهایی مجمع 

انتخاباتی فدراسیون شود.

 تنها سالن اسکواش اصفهان
 احیا شد

پس از ماه ها که تنها سالن اسکواش اصفهان 
تعطیل شده بود، پس از بازسازی این سالن 
یک بار دیگ��ر در اختیار ورزش��کاران این 

رشته قرار خواهد گرفت.
 با ای��ن ح��ال چن��د ماه قب��ل ب��ه دلیل 
غیر استاندارد بودن این سالن که احتمال 
آسیب ورزشکاران را زیاد کرده بود، باشگاه 
فوالد ماهان بازسازی و ترمیم این سالن را برعهده گرفت تا طی چند ماه 
گذشته اس��کواش بازان اصفهانی مکانی برای تمرین در اختیار نداشته 

باشند.

 بارش برف زمستانی 
 وباخت آسمانخراش های اصفهانی

اولین بارش برف زمستانی اصفهان در حالی 
بر روی زمین و درختان اصفهان نشست که 
آسمانخراش هاي ذوب آهن در هفته اول 
دور برگشت در دومین جلسه محرومیت 
تماشاگران ذوبی ها پذیرای اولین باخت در 
پله اول این مرحله بودن��د، مرحله ای که 
فرصتی برجبران ندارد. نیم فصل دوم و دور 
 برگش��ت رقابت های بسکتبال مردان باشگاه های کش��ور بعد از وقفه ای
  2 هفته ای در حالی در ش��هر های مختلف پیگیری ش��د ک��ه در یکی از

حساس ترین دیدارها در اصفهان تیم ذوب آهن در ورزشگاه خالی ملت که 
به دلیل محرومیت تماشاگران ذوب آهن سرمای ناشی از بارش برف را در 

سالن دو چندان کرده بود میزبان پتروشیمی بندر امام بود.

 خرید بلیت دربی
 هم الکترونیکی هم کاغذی

رییس کمیته مسابقات از مخالفت باشگاه 
پرس��پولیس برای کاه��ش قیمت بلیت 

مسابقات لیگ برتر خبر داد.
وی در م��ورد کاهش قیم��ت بلیت های 
مسابقات و این که برخی تماشاگران گایه 
دارند چرا بلیت های الکترونیک قیمتش 
کاه��ش پیدا نک��رده گفت: روز گذش��ته 
جلس��ه ای برگزار کردیم و در این جلسه مس��ووالن باشگاه پرسپولیس 
به ما اعام کردند که قیمت بلیت های مس��ابقات ای��ن تیم کاهش پیدا 
نکند و با همان قیمت سابق فروخته شود. این در حالی است که باشگاه 
استقال خواهان کاهش قیمت بلیت مسابقات بود اما این گونه نمی شود 
که تماشاگران در بازی های استقال بلیت را با یک قیمت و در بازی های 
پرسپولیس با یک قیمت دیگر بخرند باید به راهکارهای واحد برسیم البته 
 بیشترین درآمد حاصل از بلیت فروشی متعلق به باشگاه ها است و آن ها

 در این زمینه تصمیم گیرنده هستند.

صدرنشینی نفت یا فرار ذوب آهن از قعر

تساوی، به سود مدعیان
نخستین دیدار هفته بیست و دوم لیگ برتر، نبرد تیم نفت 
ناکام در هفته های اخیر و ذوب آهن بحران زده است. نفت 
اگر بتواند در این بازی پیروز ش��ود، موقتا به صدر جدول 
صعود می کن��د و ذوب آهن برای پای��ان دادن به روزهای 
متوالی بدون برد خود در لیگ و فرار از مثلث قعرنشینان، 
 به پیروزی در ای��ن دیدار نیاز دارد.هفته بیس��ت و دوم از 
رقابت های فوتبال لیگ برتر باش��گاه های کشور امروز با 
برگزاری دیدار نفت با ذوب آهن اصفه��ان در تهران آغاز 
 می ش��ود، دیداری که زم��ان انجام آن ب��ه خاطر حضور

 3 بازیکن تیم نفت تهران در تیم فوتبال زیر 22 سال ایران 
جابه جا شد و مش��کاتی را برای س��فر تیم ذوب آهن به 
تهران ایجاد کرد.ش��اگردان گل محمدی اگر در این بازی 
خانگی پیروز شوند، موقتا و به مدت 48 ساعت صدرنشین 
لیگ خواهند بود ولی در صورت مساوی تنها به رده سوم 
صعود می کنند. نفتی ها اگر در این ب��ازی ببازند، ممکن 
 اس��ت در پایان دیدارهای این هفته به رده ششم سقوط 

کنند.
 اما ذوب آهنی ها هم که 12 هفته اس��ت، طعم پیروزی را 
نچش��یده و در حال حاضر جزو 3 تی��م پایین جدول قرار 
گرفته اند، اگر به طلسم نبردن خود در تهران پایان بخشند، 
 2 پله در جدول صع��ود و به رده دوازده��م صعود کرده و 

به وضعیت بحرانی خود سروسامان می دهند. 
اما تس��اوی و یا باخت باعث می شود ش��اگردان مجتبی 
تقوی در پایان این هفته حتی قعرنشین جدول هم لقب 
بگیرند.ضمن این که دیدار با نفت، چهارمین مس��ابقه ای 
اس��ت که ذوب آهنی ها با هدایت تقوی و کادرفنی جدید 
برگزار می کنند و امیدوارهس��تند بعد از 2 تساوی و یک 
باخت، به یک پیروزی ارزش��مند دس��ت یافته و روزهای 
بهتری را در لیگ سیزدهم پیش رو داشته باشند.همچنین 
نباید فراموش کرد این بازی را باید دیدار متضرران داوری 
نامید،تس��اوی این بازی به س��ود مدعیان باالی جدول و 
تیم های قعرنشین اس��ت تا با موفقیت در بازی های هفته 
بیست و دوم، باالتر ازاین دو تیم در جدول رده بندی لیگ 
ق��رار بگیرند.اولین بازی هفته بیس��ت و دوم لیگ برتر،با 
گرامیداشت ش��هادت امام حسن عس��گری)ع( و تعظیم 

شروع امامت حضرت امام مهدی )عج( به شرح زیر است:
پنج شنبه - 92/10/19

     نفت تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30
ورزشگاه دستگردی تهران

زاویه

6
مظفریزادهدیدارذوبآهنونفتتهرانراسوتمیزند

بنابر اعام کمیته داوران فدراس��یون فوتبال مظفری زاده  امروز دی��دار دو تیم ذوب آهن و نفت تهران 
را سوت می زند. گفتنی اس��ت ذوب آهن برای جدا ش��دن از انتهای جدول نیاز مبرم به سه امتیاز این 

دیدار دارد.

قلیان! بحثی قدیمی در فوتبالی نه چندان حرفه ای. این بار بحث 
از 90 آغاز ش��د و این دفعه متهم��ان پرون��ده، بازیکنان جوانی 
هس��تند که در اردوی تیم ملی زیر 22 س��ال قلیان کشیده اند. 
علیرضا منصوریان هم این موض��وع را تایید کرد و حال باید دید 
مشکل دیگری که در فوتبال به وجود آمده، به درستی رفع شده 
و با آن برخورد می شود یا این که مثل پرونده قهرمانی و تبانی و ... 

تنها مدتی بر سر زبان ها می افتد و بعد فراموش می شود.
کار چند بازیکن ملی پوش زیر 22 س��ال که در یکی از هتل های 
کیش به هیچ وجه پس��ندیده نیس��ت اما وقتی نگاهی به سابقه 
این بحث در فوتبال ایران می کنیم ،متوجه می ش��ویم که پدیده 
قلیان کشیدن فوتبالیس��ت ها چندان جدید نیست و وقتی چند 
بازیک��ن و مربی ب��زرگ در چند م��کان خاص مدام ب��ه این کار 
می پردازند و این موضوع برای آن ها تبدیل به یک تفریح ش��ده 
 باید گفت کار از ریشه مش��کل دارد. در واقع در این بحث جوانان 
 زی��ر 22 س��ال اق��دام خیل��ی وحش��تناکی نکرده ان��د چراکه

 بزرگ ترهایشان پیشتر این کار را کرده اند!

جرقه در 90 زده شد
اما بحث از برنامه 90 ش��روع ش��د. آن ج��ا که فردوس��ی پور با 
 استناد به صحبت یکی از مس��ووالن هتل محل اقامت تیم ملی

 زیر 22 سال در کیش به مساله قلیان کشیدن چند بازیکن این 

تیم اش��اره کرد. منصوریان در واکنش به این موضوع گفت: اصا 
چنین مساله ای نبوده است. ما در آن جا عین یک خانواده بودیم. 
وظیفه ماست که مراقب بازیکنان باشیم. من همیشه به بازیکنان 
گفته ام که آرم جمهوری اس��امی روی پیراهن تان است و باید 
مراقب باشید. پس از این، قاسمی مس��وول رستوران هتل محل 
اقامت تیم ملی روی خط آمد و گفت: معموال از ساعت یازده به بعد 
هفت - هشت بازیکن به همراه پزشک و آنالیزور تیم درخواست 
قلیان می کردند. آن ها حتی قبض این گروه را پرداخت نکرده اند. 
من می توانم عکس های مربوط به این مساله را برای برنامه شما 
ایمیل کنم. سرمربی سابق تیم زیر 22 سال که بار اول این موضوع 
را انکار کرده بود و در واکنش به صحبت های قاس��می گفته بود 
بعید می دانم پزش��ک ما چنین کاری را کرده باش��د، چرا که او 
خودش افس��ر مبارزه با دوپینگ اس��ت، پس از دقایقی با برنامه 
تماس گرفت و گفت: م��ن تحقیق کردم. متاس��فانه در گروه ما 
س��ه، چهار نفر از بیرون آمده بودند. خطا از س��وی یکی، دو نفر 
صورت گرفته اس��ت. نمی خواهم انکار کنم. باید قبول کنیم که 
مدیریت بیشتری باید صورت می گرفت. من عذرخواهی می کنم. 
 در کادر هم یکی، دو نفر بوده ان��د که من آن ها را از خودمان جدا 
 می کنم.این اتفاق در حالی افتاد که در اواخر برنامه فردوسی پور

  اعام کرد یک��ی، دو نفر با این مس��وول هتل تم��اس گرفته اند 
و ی��ک و نیم میلیون تومان��ی که بابت آن قبض ه��ا بدهی وجود 

داش��ت را فورا به حس��ابش ریخته اند تا مبادا عکس ه��ا را برای 
»90« بفرستد.

بررس�ی تخلف احتمالی پزش�ک تیم ملی از سوی 
هاشمیان و حسن زاده

دکتر احمد هاشمیان،درباره ماجرای مطرح شده درباره مصرف 
قلیان از س��وی ملی پوشان زیر 22 س��ال اظهارداشت:جلسه ای 
با حضور پزش��ک تیم ملی زیر 22 س��ال و دبیر کمیته  پزشکی 
فدراسیون فوتبال برگزار می کنیم تا گزارش پزشک تیم ملی را از 
این اتفاق بش��نویم. موضوع قلیان در گذشته هم مطرح شده بود 

و ش��نیده های ما دراین باره 
نگرانی های زیادی را ایجاد 
کرده اس��ت. قلی��ان عاوه 
بر ای��ن که برای س��امتی 
ورزشکاران زیان آور است، با 
توجه به این که ورزشکاران 
الگوی جامعه هستند، از نظر 
اخاق اجتماعی هم پدیده 
مذمومی است.هاشمیان در 
پایان درباره نحوه برخورد با 
مساله مصرف قلیان در تیم 
ملی زیر 22 سال گفت: ابتدا 
باید گزارش پزشک تیم ملی 
را بشنویم تا معلوم شود که 
اگر قصوری وجود داش��ته 
در چه بوده اس��ت. پزشکان 
تیم های مل��ی وظیفه دارند 
که عاوه بر پرهیز از مصرف 

دخانیات مانع انجام این کار از سوی ورزشکاران شوند. قطعا اگر 
تخلفی صورت گرفته باش��د بدون کمترین تعل��ل با آن برخورد 

می شود.

متاس�فانه ب�زرگان فوتب�ال مملک�ت قلیانی اند!/
بازیکنان زیر 22 سال در سن خطا هستند

علی چینی درباره مساله قلیان کش��ی در اردوی تیم ملی فوتبال 
زیر 22 سال در کیش به )ایسنا(، اظهارداشت: واقعا نمی دانم چه 
اتفاقی افتاده و من هم وقتی شنیدم شوکه شدم.البته باید بپذیریم 
که اگر خطایی هم سرزده باید کمک کنیم تا دیگر چنین اتفاقی 
 نیافتد و در این مس��یر س��عی کنیم طوری رفت��ار کنیم که تیم

 زیر 22 سال در آستانه اعزام به عمان تخریب نشود.
وی افزود:کار بازیکنان واقعا کار درستی نبوده اما اگر همین خطا 
از بازیکنان تیم بزرگساالن س��ر بزند خطای بزرگی است. این ها 
حداکثر 21 سال دارند و ممکن اس��ت خطاهایی داشته باشند. 
اگرچه نباید این کار را می کردند اما این به خاطر کم تجربگی شان 

بوده و باید شان خودشان را در تیم ملی حفظ می کردند.

پرونده ای برای پدیده قلیان کشی ملی پوشان

جرقهدر90زدهشد،مقصربازیکنانجواناند...؟
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درخشش ووشوکاران 
خمینی شهر 

دوره داوری درجه 3 
والیبال در چادگان

 در رقابت های ووش��و انتخابی تیم ملی ووش��وکاران خمینی شهر درخشش
 قابل ماحظه ای داش��تند.تیم دختران ووش��و شهرس��تان خمینی شهر در 
مسابقات انتخابی تیم ملی که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد موفق شدند 
3 مدال طا، 3 نقره و 2 برنز به دست آورند.فاطمه جزینی یک طا و یک برنز، 
منیره پناهی یک طا و یک برنز، مریم هاشمی یک طا، مینا پناهی یک نقره، 
هانیه کاظمی یک نقره و فاطمه براتی موفق به کس��ب مدال برنز شدند.تیم 
پسران ووشو شهرستان نیز با درخش��ش خود در مسابقات انتخابی تیم ملی 
که در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد موفق شدند 5 مدال طا، 4 نقره و 1 
برنز را به دست آورند.ورزشکاران حاضر در این مسابقات :محمدعلی مجیری، 
آرمان صفری، اشکان محمدی، علی اکبر رحیمی، علی شکروی، محمدصالح 
کاظمی و محمدرضا جعفری بودند. شایان ذکر است کلیه ورزشکاران فوق به 

اردوی تیم ملی ووشو دعوت شده اند.

رییس هیات والیبال شهرستان چادگان گفت: به همت هیات والیبال شهرستان 
چادگان و با هماهنگی اداره ورزش و جوانان، اولین دوره داوری درجه 3 والیبال 

در چادگان برگزار شد.
فریدون انالویی اظهار داش��ت:در ای��ن دوره 25 نفر از آقایان والیبالیس��ت از 
شهرستان های چادگان،بویین میاندش��ت، نطنز و نجف آباد شرکت کردند.
 وی در ادامه گف��ت: دوره داوری درج��ه 3  والیبال زیر نظر هیات روس��تایی

 و ورزش های بومی محلی اس��تان با استقبال خوب ورزش��کاران عاقه مند 
 همراه شد.رییس هیات والیبال شهرستان چادگان تصریح کرد: هیات والیبال

 در راستای تقویم ورزشی و چشم انداز آینده چادگان و با توجه به کمبود داور 
آقا و خانم در سطح منطقه، اقدام به برگزاری دوره مذکور کرد. فریدون انالویی 
ادامه داد: این دوره داوری به مدت پن��ج روز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و با 

حضور داور بین المللی والیبال  حمید حق بین برگزار شد.

قطر قهرمان شد
در دیدار پایانی که سه شنبه شب گذشته در ورزشگاه خلیفه 
ش��هر دوحه برگزار ش��د قطر موفق ش��د با نتیجه دو بر صفر 
 تیم ملی اردن را شکس��ت دهد و برای نخس��تین بار قهرمان

 رقابت های فوتبال غرب آسیا شود.

بازگشت پول  ایران 
دبیر فدراسیون والیبال با بیان این که صدا و سیما به زودی بدهی خود را به 
فدراسیون جهانی والیبال پرداخت می کند تاکید کرد: با پرداخت این پول 
FIVB مطالبات ایران را از بلوکه شدن خارج می کند.وی گفت:پاداش های 

ایران از حضور در لیگ جهانی و جام قهرمانان قاره ها هم داد می شود.

ایستگاه آخرلیگ وزنه برداری 
لیگ برتر وزنه برداری پس از کشمکش های فراوان برای تغییر 
 نحوه امتیازدهی و تاری��خ فینال رقابت ه��ا و همچنین قهر و
 آش��تی مدعی��ان قهرمان��ی باالخ��ره وارد ایس��تگاه پایانی

 می شود.

ار بازیکنان واقعا کار 
درستی نبوده اما اگر 

همین خطا از بازیکنان 
تیم بزرگساالن سر بزند 

خطای بزرگی است. 
این ها حداکثر 21 سال 

دارند و ممکن است 
خطاهایی داشته باشند. 

اگرچه نباید این کار را 
می کردند اما این به خاطر 

کم تجربگی شان بوده و 
باید شان خودشان را در 
تیم ملی حفظ می کردند

کی روش برنامه خوب و ثابتی نداده

 آینده  تیم ملی فوتبال مبهم است
پیشکسوت فوتبال ایران اعتقاد دارد با روند کنونی، آینده تیم ملی 

در جام جهانی نامشخص و مبهم است.
حش��مت مهاجرانی درباره ش��رایط تیم ملی فوتبال ای��ران برای 
حضور در جام جهانی 2014 عنوان ک��رد: اگر می خواهیم نمایش 
قدرتمندانه ای مقابل حریفان داشته باشیم باید تیم مان ساخته شود 
و در واقع اگر تیم ملی را نسازیم نمی توانیم در جام جهانی نمایش 

خوبی داشته باشیم.
س��رمربی پیش��ین تیم ملی ادامه داد: می خواهیم در بزرگ ترین 
میدان فوتبال حضور پیدا کنیم و تاکنون تدارک خوبی نداشته ایم. 
س��ایر تیم ها خصوصا تیم های هم گ��روه مان به ش��دت در حال 

آماده سازی خود هستند ولی ما هنوز گام اول را هم برای آماده سازی 
برنداشته ایم.

مهاجرانی تاکید کرد: مردم و اهالی فوتبال به شدت نگران تیم ملی 
هس��تند و مطمئنا و بدون تعارف با این وضعی��ت آینده فوتبال ما 

نامشخص و مبهم خواهد بود.
س��رمربی تیم ملی ای��ران در جام جهان��ی 1978 اظهار داش��ت: 

نباید به مس��ایل حاش��یه ای و کری خوان��ی مربی��ان و بازیکنان 
تیم های بوس��نی و نیجریه کاری داش��ته باش��یم و باید صرفنظر 
 از این مس��ایل ب��ه دنب��ال آماده س��ازی و برنامه ری��زی خودمان

 باشیم.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: برنامه لیگ و جام حذفی ما به گونه ای 
است که بیش��تر زمان آماده س��ازی و چیزی حدود 7 ماه از زمان 

 الزم را متاسفانه از دس��ت داده ایم. در این بین شاید کی روش هم 
در بعضی از موارد بی تقصیر باشد اما به هر حال این نقد هم به او که 
استاد مسلم برنامه ریزی است وارد است که برنامه ثابتی برای تیم 
ملی نداده و جدا از سه اردو در نزدیکی جام جهانی ما  برنامه مناسبی 

و روشنی نداریم.
تی��م مل��ی بای��د ب��ا آمادگ��ی وارد ای��ن مرحل��ه ش��ود و ای��ن 
آمادگ��ی برنام��ه ریزی م��ی خواه��د، برنام��ه ری��زی ای مه هم 
س��ر مربی و هم مس��ووالن فدراس��یون در آن نقش دارن��د.  تیم 
 مل��ی فوتب��ال ای��ران در ج��ام 2014 ب��رای کش��ور آب��روداری

 کند.

 ورزش زمستانی اسکی نمایشی

 نبود خالقیت
 مشکل ذوب آهن

حسین چرخابی/ سرمربی سابق سپاهان

تیم ذوب آهن اصول حمله را خوب رعایت می کند اما مش��کل ذوب آهن 
نبود خاقیت در این تیم است.تیم ذوب آهن خوب نفوذ می کند و بازیکنان 
این تیم تحرک خوبی دارند و تا آن جا که الزم باشد، در عمق هم خوب کار 
می کند اما بازیکنان این تیم در زدن ضربات آخر خاقیت الزم را ندارند زیرا 

مهمترین اصول حمله، زدن ضربه آخر یا همان خاقیت است.
چرخابی خاطرنشان کرد: تقوی 
مربی بسیار با شخصیتی است 
و کارش را واقع��ا می داند ولی 
به طور کلی مش��کل اساس��ی 
تیم ذوب آهن تغییرات بس��یار 
س��رمربی آن بوده و شاید تنها 
تیمی در دنیا باشد  که در طول 
18 م��اه، 5 مربی ع��وض کرد 

است.
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 ۱۹ کمیته ستاد دهه فجر

 در اردل فعال شد
سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان اردل گفت: س��تاد ده��ه فجر این 
شهرستان با ۱۹ کمیته و دو کارگروه مراسم پر شور و مردمی را برگزار 

می کنند.
کوروش س��بزواری در جلسه س��تاد دهه فجر این شهرس��تان، اظهار 
 داشت: دهه فجر از شورانگیزترین و حماس��ی ترین تحوالت در تاریخ 

کشور است.
وی افزود: پیروزی انقاب اس��امی در دنیا بی نظیر بود و این پیروزی 
جز با اراده خدا، رهبری امام راحل، پیروی از والیت فقیه و خون شهدا 

ممکن نبود.
س��بزواری با بیان این که انقاب ش��کوهمند اس��امی ای��ران پس از 
تحمل رنج ها و سختی ها به پیروزی رس��ید، گفت: ارزش های انقاب، 
اندیشه های امام و دس��تاوردهای معنوی باید به نسل چهارم و جوانان 

انتقال داده شود.
سرپرس��ت فرمانداری اردل ادامه داد: برای پایبندی بیشتر نسل جوان 
نسبت به نظام مقدس جمهوری اسامی جا دارد جوانان و نوجوانان را 

از اهمیت انقاب آگاه سازیم.
س��بزواری خاطرنش��ان کرد: تجدید خاط��ره آن روزهای سرنوش��ت 
ساز، مجس��م کردن این حقیقت که تنها عامل پیروزی انقاب حضور 
توده های عظیم مردمی و این که این انق��اب همچنان در اوج جوانی 
است سه عنصر اساسی و اصلی اس��ت که باید در برنامه های دهه فجر 

مد نظر قرار گیرد.
وی بر ضرورت حضور پرش��ور مردم در برنامه  های دهه فجر امسال این 
شهرستان تاکید کرد و افزود: ستاد دهه فجر این شهرستان با ۱۹ کمیته 

و دو کارگروه مراسم پر شور و مردمی را برگزار می کنند.

     ۳۵ بقعه متبرکه در بروجن میزبان برنامه های دهه فجر
رییس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بروجن از برگزاری برنامه های 
ده��ه فجر در ۳۵ مس��جد و بقع��ه متبرکه ای��ن شهرس��تان خبر داد. 
حجت االسام محسن غامیان اظهار داشت: همه مردم ایران اسامی 

در حفظ انقاب و پیشبرد اهداف انقاب مسوول هستند.
وی افزود: برنامه های دهه مبارک فجر باید زمینه آش��نایی بهتر نسل 
جوان و نوجوان را با نهضت امام راحل)ره( فراهم کند.غامیان تصریح 
کرد: امسال به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
 ایران در ۳۵ مس��جد و بقعه متبرکه شهرس��تان بروج��ن برنامه های

 دهه فجر برگزار می شود.
رییس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بروجن خاطرنشان کرد: در 
ایام اهلل دهه فجر ۱0 روحانی مبلغ از شهر قم برای ترویج فرهنگ انقاب 
و ترویج بیانیه های امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری به بخش های 

شهرستان بروجن اعزام می شوند.
غامیان با اش��اره به س��خنان مقام معظم رهبری مبنی بر این که بقاع 
متبرکه باید به قطب فرهنگی کش��ور تبدیل ش��وند، اظهار داشت: در 

این مراسم جلسات پرسش و پاسخ و نشر معارف انقاب اجرا می شود.
وی بر ضرورت حفظ و حراست از اندیشه های امام)ره( و تبعیت از مقام 
معظم رهبری تاکید کرد و گفت: شناسایی آسیب ها، تهدیدها، توطئه ها 

و روش های نظام سلطه علیه انقاب اسامی ضروری است.

تدارک

 مژگان ریاحی ،مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از مرمت 
۴۱ شی تاریخی فرهنگی خبر داد و افزود:  این اشیاء شامل آثار سفالی، فلزی، سنگی، پارچه، کاغذ و 

چرم بوده که قدمت آثار مذکور مربوط به دوره هزاره اول پیش از میاد تا دوره قاجار است.

7 مرمت ۴۱ شی تاریخی- فرهنگی در چهارمحال وبختیاری

 جانش��ین فرمان��ده انتظامی جمهوری اس��امی ای��ران گفت:
 در تاش هستیم تا با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت 
آمار تلفات حوادث رانندگی در س��طح کشور را تا پایان امسال به 
۱8 هزار نفر کاهش دهیم.سردار احمدرضا رادان در مراسم معارفه 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد، اظهار داشت: 
کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی با همکاری دیگر دس��تگاه ها 
 از برنامه های نیروی انتظامی اس��ت.وی افزود: برهمین اس��اس

 در تاش هستیم تا با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت 
 آمار تلفات حوادث رانندگی در س��طح کش��ور را تا پایان امسال

 به ۱8 هزار نفر کاهش دهیم.
رادان ابراز امیدواری کرد: با همکاری و تعامل دیگر مس��ووالن و 

وزارتخانه ها، این آمار به صفر کاهش یابد.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسامی ایران در ادامه با اشاره 
به شاخص های تامین امنیت در اس��تان چهارمحال و بختیاری، 
گفت: نیروی انتظامی مفتخر اس��ت در تامین امنیت کش��ور از 
مشارکت مردم استفاده می کند. وی از اجرای طرح پلیس افتخاری 
در کشور با مشارکت مردم خبر داد و افزود: این طرح ابتدا در تهران 
اجرا می شود.رادان تصریح کرد: با اجرای این طرح میزان مشارکت 

و همکاری مردم با پلیس در تامین امنیت پایدار افزایش می یابد.
در پایان این مراسم با حضور جانشین فرمانده انتظامی جمهوری 
اس��امی ایران، جمعی از خانواده معظم ش��هیدان و جانبازان و 
جمعی از مسوئوالن استان چهارمحال و بختیاری از اقدامات سردار 
اسرافیل جعفری، فرمانده سابق انتظامی چهارمحال و بختیاری 

تجلیل و قدردانی گردیدو سرهنگ نورعلی یاری به عنوان فرمانده 
انتظامی چهارمحال و بختیاری معرفی شد.

     محوره�ای اصلی و فرع�ی چهارمح�ال و بختیاری
 بازگشایی شد

مدیر راهداری اداره کل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری گفت: 
تمام محورهای مواصاتی اصلی و فرعی استان با تاش ماموران 
راهداری بازگشایی شد.شهرام ندیمی با اش��اره به لغزنده بودن 
محورهای ارتباطی استان، اظهار داش��ت: تمام جاده های فرعی 
 و اصلی اس��تان به دلیل بارش برف س��نگین لغزنده شده است،

 بر همین اس��اس رعایت احتیاط برای تردد از جاده های استان 
الزم و ض��روری اس��ت. وی اف��زود: شهرس��تان کوهرنگ یک 
منطقه کوهس��تانی و با بارش برف فراوان است و در حال حاضر 
 با تاش شبانه روزی اکیپ راهداری استان، گردنه های برف گیر

 شاه منصوری، نعل اشکنان و چری در این شهرستان بازگشایی 
شده است.ندیمی با بیان این که بازگشایی جاده های روستایی نیز 
در حال انجام اس��ت، گفت: تمام نیرو های اکیپ راهداری استان 
به صورت پیوسته به مسافران در جاده خدمات رسانی می کنند.

مدیر راهداری اداره کل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: در حال حاضر 2۴0 ماش��ین سبک و سنگین در محورهای 
مواصاتی استان مستقر هستند.وی با اشاره به فعالیت ۳۹ اکیپ 
راهداری در محورهای مواصاتی استان، گفت: با توجه به لغزندگی 
محورهای ارتباطی استان مسافران از مسافرت های غیرضروری 
جدا خودداری کنند و حتما با خود زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

رییس اداره مع��ادن چهارمحال و بختی��اري از ثبت رکورد 
جدید افزایش تولید خاک نس��وز در معدن ش��هید نیلچیان 

خبر داد.
به��زاد ابراهیم��ي اظهارداش��ت: معدنکاران معدن ش��هید 
 نیلچی��ان رک��ورد جدی��دي از افزای��ش تولی��د را ثب��ت 

کردند.
وی افزود: مواد استخراج شده از معدن شهید نیلچیان شامل 
 دو نوع خاک نس��وز به نام هاي آرژیلیت و بوکس��یت با عیار

 6۵ تا7۵ درصد اس��ت که در ایران و خاورمیانه از نظر عیار و 
حجم ذخیره بي نظیر است.

ابراهیمی خاطرنش��ان کرد: از ابتداي امسال تاکنون بیش از 
22 هزار و ۵00 تن بوکسیت و آرژیلیت در این معدن تولید و 
استخراج شده است که هفت هزار و ۵00 تن بیش از ظرفیت 

اسمي این معدن است.
وي با اش��اره به این که این افزایش تولید از سال ۴8 تاکنون 
 بي س��ابقه بوده اس��ت گف��ت: از ای��ن میزان خاک نس��وز
  ۱۹ هزار و 26۹ تن آرژیلیت و سه هزار و 2۹۱ تن بوکسیت

 است.
 به گفت��ه وی، معدن ش��هید نیلچیان با حف��اري ۳۱ حلقه 
 تون��ل به ط��ول ۵ ه��زار مت��ر در مح��دوده اي به وس��عت 
 200 هکتار در این استان واقع ش��ده که از نظر نوع، کیفیت 
 و مرغوبی��ت تولی��د ب��ه عن��وان بهتری��ن مع��دن ای��ران 

مطرح است.

ابراهیمی خاطرنش��ان کرد: ای��ن مواد پس از اس��تخراج به 
بوکس��یت ویژه، بوکس��یت درجه ی��ک و آرژیلی��ت ویژه و 
 معمولي تبدی��ل و در بازارهاي داخل��ي و خارجي به فروش

 مي رسد.
وی افزود: بر اس��اس گمانه زني ها و مطالعات کارشناس��ان 
 ۱6 میلی��ون و 800 ه��زار ت��ن انواع خ��اک نس��وز تا عمق 
۵۵0 متري زمین در این معدن وجود دارد که با توسعه معدن 
در بخش الیه معدني در منطق��ه باجگیران و دوپان،میزان 
 تولی��د م��واد معدني س��الیانه ب��ه 2۵ ه��زار ت��ن افزایش

 مي یابد.
ابراهیمی با اشاره به میزان اشتغال ایجاد شده در این معدن، 
تصریح کرد: این معدن هم اکنون زمینه اش��تغال مستقیم 

۱00 نفر را فراهم کرده است.
به گزارش ایس��نا، معدن ش��هید نیلچیان در ۹0 کیلومتري 
جنوب غرب��ي ش��هرکرد در ارتفاع��ات پش��تکوه بختیاري 
قرار گرفته اس��ت و عملیات بهره برداري آن از س��ال ۴8در 
 منطق��ه باجگی��ران و دو پ��ان چهارمح��ال و بختی��اري

 آغاز شده است.
شهید نیلچیان در زمان جنگ تحمیلي در مقاطعي مدیریت 

این معدن را عهده دار بود.
با استخراج این مواد معدنی مهم، گام خوبی در مسیر تامین 
نیاز صنایع داخلی شده است که خود در مسیر رونق فعالیت 

صنایع وابسته است.

 بر اساس
 گمانه زني ها 
و مطالعات 
 کارشناسان
  ۱6 میلیون و
  800 هزار تن
 انواع خاک نسوز 
 تا عمق 
۵۵0 متري زمین در 
 این معدن
 وجود دارد 

در تالش هستیم 
تا با تدوین 
برنامه های کوتاه 
مدت و بلند مدت 
آمار تلفات حوادث 
رانندگی در سطح 
کشور را تا پایان 
 امسال
 به ۱8 هزار نفر 
کاهش دهیم

رییس اداره معادن چهارمحال و بختیاريسردار رادان در شهرکرد عنوان کرد؛

ثبت رکورد جدید افزایش تولید خاك نسوز کاهش تلفات حوادث رانندگی تا پایان سال

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء  نوبت دوم  
911شماره 92/6504/33/و آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان

در  مستقر  اختالف  حل  هیات  توسط  مذکور  قانون  یک  ماده  اجرای  در  که 
 3 ماده  اجرای  در  و  گردیده  اردستان    صادر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
های  روزنامه  طریق  از  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مذکور  قانون 
آرای  با  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می  آگهی  محلی  االنتشار  کثیر 
اعتراض  ماه  دو  مدت  ظرف  آگهی  اولین  ازتاریخ  دارند  اعتراض  مذکور 
اخذ رسید  و  تسلیم  اردستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را   خود 

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

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

طرف نورعلی میرزایی
امیری علیرضا  آقای   139260302032000241 شماره  رای   -2 
بمساحت  فوقانی   ساختمان  و  دکان  ششدانگ  اهلل  رحمت  فرزند 
یک  از  فرعی  پالک9/48/49  از  قسمتی  روی  بر  مربع  متر   46/20
پور  قاسمی  یداهلل  طرف  از  رسمی  فاقد  وکالت  برابر  اردستان   اصلی 

هومبری 
زاده  یحیی  محمد  آقای   139260302032000245 شماره  رای   -3 
 199/19 بمساحت  ساختمان  یکباب  ششدانگ  مصطفی  فرزند    
متر مربع بر روی  قسمتی از پالک 4490 فرعی از یک اصلی اردستان انتقالی 

از طرف علیرضا یحیی زاده 
آقای   1392/9/12 مورخ   139260302032000310 شماره  رای   -4
روی  بر  احداثی  مرغداری  ششدانگ  عباس  فرزند  قادرزاده   اکبر  علی 

متر  1655/80 بمساحت  گرمسیر  اصلی   8 پالک  آهیه  ازمزرعه   قسمتی 
 مربع 

عفت  خانم   1392/9/12 مورخ   139260302032000311 شماره  رای   -5
قادرزاده  فرزند حسین ششدانگ مرغداری احداثی بر روی قسمتی از مزرعه 
آهیه  پالک 8 اصلی گرمسیر بمساحت 2320 متر مربع انتقالی از طرف علی 

نجاری 
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/10/4 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/10/19 

خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان پرونده ثبتي پالك 5 / 33
887براساس سوابق ثبتي درسال 1316 به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتي 
خانم رقیه بیگم مدني فرزندابوالقاسم تقاضاي ثبت تمامت یک جریب ازقطعه 
باغ شماره 5 / 33 واقع درمهرقویه بخش یک ثبتي شهرضا رانموده است طبق 
دفتراسنادرسمي شماره 5 شهرضابموجب سندشماره 13976 مورخ  اعالم 
مدني  بیگم  رقیه  شهرضاخانم   5 شماره  دفتراسنادرسمي   1318  /  9  /  18
تمامت یک جریب فوق الذکررابه سیدعبدالحسین وکیل زاده انتقال داده است . 

همچنین درسال 1321 آقاي عبدالحسین وکیل زاده دوجریب ازقطعه باغ سه 
درمهرقویه  واقع   33  /  5 نودرآمدتحت شماره  ازقنات  الشرب  باحق  جریبي 
بخش یک ثبتي شهرضا راتقاضاي ثبت نموده است موردیک فقره اعتراض 

آقاي  شهرضا   5 اسنادرسمي  دفترخانه  اعالم  وطبق  است  قرارگرفته 
 5  /  24 مورخ  موجب سندرسمي شماره 14811  به  زاده  وکیل  عبدالحسین 
سه  باغ  ازقطعه  مشاع  جریب  ازیک  هشتم  پنج  تمامت  دفتر5 شهرضا   1319  /
جریبي پالک فوق رابه خانم اقلیمابیگم ستاینده انتقال قطعي داده است لذاباتوجه به 
اعالم دفاتراسنادرسمي حوزه ثبتي این اداره مبني برعدم انجام معامله رسمي به 
جزدوفقره معامله انجام شده فوق الذکر، پالک ثبتي 5 / 33 به نام آقاي عبدالحسین 
جریب  هشتم  وسه  دوجریب  به  سیدرضانسبت  حاج  فرزندمرحوم  زاده  وکیل 
وخانم اقلیمابیگم ستاینده فرزندمیرزاآقانسبت به پنج هشتم جریب درجریان ثبت 
است وطبق سوابق موجوددراین اداره پرونده ثبتي پالک 5 / 33 واقع درمهرقویه 
بخش یک ثبتي شهرضادرسال 1327 برحسب درخواست دادگاه شهرضابه دادگاه 
مذبورارسال وازآنجابه دفتردیوان کیفرکارکنان دولت احاله گردیده است علي رغم 
مکاتبات انجام شده تاکنون پرونده مذکوربه این اداره اعاده نشده است ونهایتًا 

دادگستري شهرضاضمن ارسال نامه اداره اسنادبایگاني راکداصفهان اعالم نموده 
یکنوبت  لذامراتب  است  نیامده  موردنظربدست  ازپرونده  آثاري  هیچگونه  اندکه 
تفاضاي  به  اعتراض  ارائه  ادعاي  یااشخاصي  تاچنانچه شخص  گردد  مي  آگهي 
ثبت درمهلت مقررقانوني ، انجام معامله ، بازداشت، توقیف، رهن وموارددیگري 
انتشاراین  ازتاریخ  ماه   3 مدت  مذکوردارندمستندومستدل ظرف  پالک  به  نسبت 
آگهي به اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا واقع درخیابان پاسداران ارائه واعالم 
مذکورهیچ  مهلت  شدن  منتشروبعدازسپري  یکنوبت  فقط  آگهي  نمایندواین 
وامالک اسناد  ثبت  رئیس   - محمدي  میر   . باشد  نمي  پذیرفته  ادعایي   گونه 

 شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی

الهی حسین  خیر  خواهان حسن   851/92 کالسه  پرونده  در خصوص   886
آبادی با وکالت خانم مهری خانی  دادخواستی مبنی بر الزام انتقال سند به 
طرفیت امراله برهانی 2- علی سالمی 3- حسین رحیمی 4- فاطمه هادی اکمل 
5- شهناز هداوند  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
92/12/10 ساعت 15:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در بهارستان – انتهای خیابان الفت – جنب 
شرکت عمران – مجتمع قضایی بهارستان  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. شورای حل اختالف شعبه 38 حقوقی

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

885 در خصوص پرونده کالسه 852/92 خواهان احسان اله سپاهی بروجنی 
با وکالت خانم مهری خانی   دادخواستی مبنی بر الزام انتقال سند به طرفیت 
امراله برهانی 2- علی سالمی 3- حسین رحیمی 4- محسن سبحانی  تقدیم 
 16 ساعت   92/12/10 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
مجتمع   – عمران  جنب شرکت   – الفت  خیابان  انتهای   – بهارستان  در  واقع 
قضایی بهارستان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت 

اتخاذ می شود. شورای حل اختالف شعبه 38 حقوقی اصفهان 

تغییرات 
884 شماره 92/5801/33/و آگهی تغییرات شرکت محکم ساخت ارگ سهامی 
خاص به شماره ثبت 596 و شناسه ملی 10260115876 به استناد صورت 

جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره شرکت محکم ساخت ارگ 
1392/10/04تصمیمات  مورخه  اداره  این  به  واصله   1392/09/23 مورخه 
مرکز   -1  : است  آمده  عمل  به  شرکت  در  زیر  شرح  به  تغییراتی  و  اتخاذ 
پالک   – نادمی  کوچه شهید   – چمران  خیابان شهید   – اردستان  از  شرکت 
از  باالتر   – معلم  بلوار   – اردستان  نشانی  به  پستی 8381835151  کد   -11
تانکر سازی ذاکر – کد پستی 8381913781 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه 
و تغییرات قبلی بدینشرح اصالح میشود .2- ماده 33 اساسنامه که قبال شرط 
تعیین  از سهام شرکت  را داشتن حداقل 15 سهم  عضویت در هیات مدیره 
کرده بود شرط مزبور را به داشتن حداقل دو سهم تقلیل داده و بدینشرح 
اصالح میگردد.3- عبارت )) انجام امور پیمانکاری در رشته های ابنیه و نیرو 
با این قید که ثبت آن به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و انجام 
این فعالیتها پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر است (( 
 . به موضوع شرکت اضافه و ماده 2 اساسنامه بدین شرح اصالح میگردد 
4- آقای حسین دیان اردستانی فرزند محمد با کد ملی 1189347261 و کد 
انتقال تمامی سهام خود به علیرضا سراجی فرزند  با  پستی 8199874635 
مسعود با کد ملی 1284842282 و کد پستی 8196146315 از شرکت خارج 
گردید . همچنین آقای یاسر مهابادی فرزند رضا با کد ملی 1189600986 و کد 
ملی  کد  با  اصغر  فرزند  پوده  ترابی  رضا  محمد  آقای  و   8139876831 پستی 
1292665149 و کد پستی 8157943571 با خریداری مقداری از سهام شرکت از 
دیگران سهامداران جزو سهامداران شرکت شدند . 5- آقای علیرضا عابدی فرزند 
عنوان عضو  به  کد پستی 8381835151  و  ملی 1189372959  کد  با  اله  رحمت 
هیات مدیره و به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره  و خانم فاطمه عابدی 
عنوان  به   838183515 پستی  کد  و   1180027892 ملی  کد  با  اله  رحمت  فرزند 
عضو هیات مدیره و به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان علیرضا سراجی و 
یاسر مهابادی و محمد رضا ترابی پوده به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند .6- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیر 
عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . 7- آقای رضا قاسمی فرزند حیدر 
قلی با کد ملی 1189892464 و کد پستی 8381836861 به سمت بازرس اصلی 
ملی 1287878962 و کد پستی  با کد  اله  فرزند سیف  یزدانبخش  آقای مهدی  و 
8381755634 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند 
. 8- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند 
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تغییرات 
983 شماره 103/92/2399/24 آگهی تغییرات در شرکت سنگاب میمه ) سهامی 
خاص ( ثبت شده به شماره 184 شناسه ملی 10260047005 برابر صوزتجلسات 
مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ 1392/9/20 و 1392/9/21 تغییرات زیر 
محمد   ، سبزواری  اسماعیل  آقایان   -1  : است  آمده  عمل  به  نامبرده  در شرکت 
حسین سبزواری و خانم حمیده قالیباف به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای 
مدت دو سال و آقای محمد جواد سبزواری و خانم زهرا سبزواری به ترتیب به 
 . انتخاب شدند  یک سال  مدت  برای  البدل شرکت  علی  و  اصلی  بازرسان  سمت 
هیات مدیره از بین خود آقای اسماعیل سبزواری شماره ملی 1262598206 به 
 1262645298 ملی  شماره  به  قالیباف  حمیده  خانم  و  مدیره  هیات  رئیس  سمت 
به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسین سبزواری به شماره ملی 
1262691532 به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء اسماعیل سبزواری و محمد حسین 
سبزواری و با مهرشرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجری مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود . 2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید . امضاء ذیل دفاتر در تاریخ 1392/9/30 تکمیل گردید . 

رئیس ثبت میمه – حسین نوروز 

تاسیس 
889 شماره : 103/2699ث/92  آگهی تاسیس شرکت چکاوک اندیشان آروین پرتو 

و   51596 تحت شماره   1392/10/03 درتاریخ  فوق  محدود شرکت  مسئولیت  با 
شناسه ملی 10260702691 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/10/03 
زیر  به شرح  آن  تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت 
 – باشد  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  ذیل  فعالیت  موضوع  ثبت   :
فعالیت  کلیه  انجام   – موتوری  پیک  طریق  از  مرسوالت  جابجایی  خدمات  انجام 
کلیه  توزیع  و  تهیه  و  تولید  فروش  و  واردات خرید  و  بازرگانی صادرات   های 
بانک های دولتی و  از  اعتبار و تسهیالت  اخذ وام و   – بازرگانی  کاالهای مجاز 
خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - انجام کلیه امور مربوط به ترخیص 
از گمرکات کشور - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی   کاال 
انجام کلیه امور  – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی – 
حسابداری شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین مشاوره در امور بازار یابی 
غیر هرمی غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی – تامین نیروی انسانی موقت کار گری 
و پیمانکاری پس از کسب مجوز های الزم از مراجع ذیصالح 2- مدت شرکت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر 
اصفهان شاهین شهر- خیابان عطار – بین 5و 6 غربی – پالک 50- واحد 3- کد 
 1000000  : شرکت  سرمایه   -4  ،  03115252950 تلفن   –  8318763343 پستی 
ریال می باشد . 5- اولین مدیران شرکت : 1-5- آقای مجید بابایی به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2-5- آقای بهنام بابایی به سمت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای بهنام 
بابایی به سمت مدیر عامل به مدت نامحمدود انتخاب گردیدند  .6- دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل به تنهایی 
: طبق اساسنامه منصور  اختیارات مدیر عامل  با مهر شرکت معتبر است 7-  و 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
اسپادانا  طلوع  درخشان  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2675ث/92    : شماره   890
و   51570 تحت شماره   1392/09/30 درتاریخ  فوق  محدود شرکت  مسئولیت  با 
شناسه ملی 10260702459 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/09/30 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت 
موضوع فعالیت ذیل  به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – بازاریابی 
غیر هرمی – غیر شبکه ای - غیر الکترونیکی  – تامین تجهیزات صنعتی – انجام 
اجرا در زمینه امور ساختمانی و راه   – نظارت   – امور خدماتی از قبیل طراحی 
سازی – طراحی – اجرا و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ و توزیع غذا – انجام 
امور مربوط به انتقال آب و فاضالب – گاز – برق – مخابرات به جز اموری که 
در انحصار شرکت مخابرات است – نظافت اماکن عمومی – تامین نیروی انسانی 
موقت – عقد قرار داد با کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی – اخذ وام و تسهیالت از 
موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف 
اعطای  و  اخذ   – دولتی و خصوصی  مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت   – شرکت 
نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی – خریدوفروش – صادرات و واردات 
– تولید – تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – پس از  کسب مجوز های 
الزم از مراجع ذیصالح 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان  بلوار کشاورز- کوچه شهید 
سالم پور – پالک 149کد پستی 8174843981 تلفن 03117814304   ، 4- سرمایه 
شرکت : 1000000 ریال می باشد . 5- اولین مدیران شرکت : 1-5- خانم سعیده 
وکیلی   مهدی  آقای   -5-2 مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  فروزانی  رحمانی سهرو 
به  عامل  مدیر  به سمت  وکیلی   مهدی  آقای   -5-3 مدیره  هیئت  به سمت عضو 
اسناد  اوراق و  کلیه   : امضا  دارندگان حق   -6. انتخاب گردیدند   نامحمدود  مدت 
است  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  عامل  مدیر  امضای  با  تعهدات شرکت  و  مالی 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



مسواک هوشمندی که وضعیت 
دندان ها را »اس ام اس« می کند!

یک مسواک هوش��مند 100 دالری که با ارس��ال اطالعات بر روی 
 گوش��ی هوش��مند پس از هر بار مس��واک زدن در م��ورد وضعیت 
دندان ها و کثیف ماندن آن ها خبر می دهد، در سال جاری وارد بازار 
خواهد شد.مسواک »Kolibree« از چند حسگر برخوردار بوده که 
محل استفاده از آن و میزان فش��ار وارد شده بر دندان را نشان داده و 
 این اطالعات را با استفاده از یک برنامه در تلفن همراه به اطالع کاربر

 می رساند.س��ازندگان مدعی هس��تند که این مس��واک ب��ه کاربر 
 خب��ر می دهد ک��ه آیا ب��ه ان��دازه کاف��ی از آن اس��تفاده ک��رده و

 بخش های دور از دس��ترس ام��ا مهم دن��دان و لث��ه را تمیزکرده 
ای��ن دس��تگاه در نمایش��گاه الکترونی��ک مصرف��ی  ی��ا خیر.
در الس وگاس رونمای��ی ش��ده ک��ه در آن، تولیدکنن��دگان لوازم 
الکترونی��ک جهان با هم ب��رای رونمای��ی از جدیدترین محصوالت 
خ��ود دی��دار می کنند.این مس��واک هوش��مند بر روی ی��ک پایه 
ش��ارژر س��فیدرنگ قرار می گیرد، از این رو همیش��ه ش��ارژ دارد. 
 همچنی��ن ای��ن فن��اوری از بلوت��وث ب��رای برق��راری ارتب��اط با 
تلفن همراه استفاده می کند.برنامه کاربردی این مسواک که برای هر 
دو سیستم عامل آندروید و iOS وجود دارد، می تواند به دندانپزشک 
در مورد شیوه مس��واک زدن کاربر خبر داده و افراد حتی می توانند 
اطالعات دندانی روزانه خود را با دوستانش��ان به اش��تراک بگذارند.

هربار مسواک زدن باعث برخورداری یک س��تاره از رتبه بندی پنج 
 ستاره ای می شود.این مسواک هوشمند قرار است از ماه آوریل به بازار 

عرضه شود.
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دانستنی 

فناوری

در نمایش��گاه محص��والت الکترونیک الس وگاس براس��اس 
انتظاره��ا و پی��ش بینی ه��ای ص��ورت گرفته فن��اوری های 
 پوش��یدنی بس��یاری رونمای��ی م��ی ش��وند ک��ه در آن میان

 می توان به یک جفت جوراب هوش��مند و مس��واک اینترنتی 
اشاره کرد.

به گ��زارش خبرگ��زاری مهر، فن��اوری جوراب های ورزش��ی 
ابتدا از مواد اس��پاندکس با قابلیت کش��ش س��اده آغاز ش��د و 
پ��س از آن به رایان��ه های کوچکی رس��ید که ه��رگام کاربر را 
 دنبال می کرد اما اکنون در نمایش��گاه محصوالت الکترونیکی

الس وگاس اولین جوراب های هوشمند دنیا رونمایی می شوند 
که می توانند چگونگی برخورد پای کاربر به زمین، ریتم هر قدم 
و طول هر قدم را محاس��به کند.این ج��وراب های 100 پوندی 
با همکاری یک تولید کننده ورزش��ی در بریتانیا عرضه خواهد 

شد و طی زمان حسگرهای این جوراب ها می آموزند که کاربر 
آن ها چگونه می دود و راه می رود، از ای��ن رو می تواند به کاربر 
احتمال آسیب و یا فشار بیش از حد را هشدار دهد.هیپسیلون 

به عنوان شرکت س��ازنده این جوراب های هوشمند اظهار می 
دارد که این جوراب ها از ماه مارس )اس��فند ماه( وارد بازارهای 

فروش می شوند.
 ای��ن ش��رکت همچنی��ن لب��اس ه��ای ورزش��ی ک��ه دارای

  گیره های داخلی اس��ت که کارب��ر می تواند فن��اوری ردیابی 
تناس��ب اندام خود را به آن متصل کند و از حسگرهای داخلی 
آن برای ارتباط با تلفن های همراه اس��تفاده کن��د، را رونمایی 

کرده است.
یک اپلیکیشن به کاربر این امکان را می دهد که نقشه چگونگی 
برخورد پای خود را ب��ا زمین و اطالعات آم��اری را درباره نحوه 
دویدن خود مش��اهده کند.ای��ن جوراب های ردیاب زیس��تی 
بارزترین نمونه یک سری فناوری های پوشیدنی هستند که قرار 

است درنمایشگاه الس وگاس به نمایش گذاشته شود.

جورابی که ریتم و طول قدم ها را محاسبه می کند
شرکت اپل به عنوان یکی از محبوب ترین شرکت های 
 جهان در میان کارب��ران ابزار الکترونی��ک  و همچنین

 به عنوان یکی از مخفی کارترین شرکت های تکنولوژی 
در جهان همواره کنجکاوی طرفدارانش را برای آگاهی 
از اس��رار و زیروبم این ش��رکت برانگیخته است.سازنده 
آی فون و آی پد محبوب در مخفی کاری شهرت فراوان 
دارد اما گاه مخفی کاری چندان اثرگذار نیست و همواره 
افرادی هس��تند ک��ه اطالع��ات مخفیانه این ش��رکت 
کالیفرنیایی را آشکار می کنند. نکاتی که برخی از آن ها 
را بس��یاری می دانند اما برخی دیگر شاید کمتر شنیده  
ش��ده باش��ند،  از این رو گاردین این ن��کات را در قالب 
»گزارش آنچه که از اپل نمی دانیم« منتشر کرده است.

» استیو جابز« نیمه سوری بود
بنیانگذار افس��انه ای ش��رکت اپل و مدی��ر اجرایی این 
شرکت که در اکتبر س��ال ۲011 پس از سال ها مبارزه 
با بیماری س��رطان جان خ��ود را از دس��ت داد، دوران 
کودکی پرفراز و نش��یبی داشته اس��ت. او توسط زوجی 
به فرزندی قبول شده و نیمه سوری اس��ت. پدر و مادر 
حقیقی او ج��وآن ش��یبل و مهاجر س��وری عبدالفتاح 
جندلی در دانشگاه ویس��کونزین و در سن ۲۳ سالگی با 
 هم آشنا شدند. جابز در سال 1۹۵۵ توسط زوجی دیگر

 به فرزندی پذیرفته شد.
قیمت شیطانی اولین رایانه اپل

اولین رایانه اپل، اپل ی��ک، ۶۶۶.۶۶ دالر قیمت گذاری 
شده بود. این قیمت توسط اس��تیو وزنیاک تعیین شده 
 بود، وی بدون توجه به این که در فرهنگ غرب سه عدد
  ۶ در کن��ار یکدیگ��ر نم��ادی ش��یطانی محس��وب

 می ش��ود، صرفا به این دلیل که نوشتن این رقم نسبت 
 به ۵00 دالر یا ۶۶۷ دالر راحت تر اس��ت، آن را انتخاب

 کرد.
» استیو وزنیاک «هنوز کارمند اپل است

دیگر بنیانگذار شرکت اپل،  اس��تیو وزنیاک که در سال 
1۹۷۶ به همراه استیو جابز شرکت اپل را تاسیس کرد، 
دیگر کارمند فعال این شرکت محس��وب نمی شود اما 
رسما هنوز یکی از کارمندان این شرکت به شمار رفته و 

ساالنه 1۲0 هزار دالر حقوق دریافت می کند.

 چند نکته خواندنی 
درمورد» اپل« 
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اخترشناس��ان موفق به 
کشف نخس��تین سیاره 
فراخورشیدی با جرمی 
معادل زمین شده اند که 
از لحاظ ابعاد ۶0 درصد 

بزرگ تر از زمین است.
سیاره ۳14c-KOI که 
از آن به عنوان دوقلوی 
زمین یاد می ش��ود، هر 
۲۳ روز یک بار به دور یک ستاره کوتوله قرمز می چرخد.این 
فاصله نزدیک با س��تاره میزبان باعث ایجاد جو نس��بتا داغ با 
دمای 104 درجه سانتیگراد می شود که باالتر از نقطه جوش 

آب بر روی زمین است.
سیاره ۳14c-KOI که در فاصله ۲00 سال نوری قرار دارد، 
نخستین سیاره فراخورشیدی با جرمی مشابه زمین محسوب 
 )TTVs( می ش��ود که جرم آن از طریق تغییرات زمان گذر

قابل اندازه گیری است.

جت جنگن��ده تورنادو 
که بخش هایی از آن به 
وسیله چاپگر سه بعدی 
تولی��د ش��ده اند، برای 
نخستین بار در انگلیس 
به پ��رواز درآمد.فناوری 
چ��اپ س��ه بعدی طی 
سال های اخیر با توسعه 
و رش��د چمش��گیری 
مواجه بوده و محققان پیش بینی می کنن��د که این فناوری، 
انقالبی در مهندسی و پزشکی ایجاد خواهد کرد.ساخت چشم 
مصنوعی، قلب، کبد، کلیه چاپی، اسلحه پالستیکی با قابلیت 
شلیک و قطعات ماهواره بخشی از دستاوردهای فناوری چاپ 
سه بعدی محسوب می شود.مهندس��ان انگلیسی از فناوری 
چاپ س��ه بعدی برای طراحی و تولید برخی از قطعات جت 
جنگنده اس��تفاده کرده اند که می توان��د هزینه های نیروی 

هوایی سلطنتی انگلیس را در چهار سال آینده کاهش دهد.

دانش��مندان موفق به 
تولید مواد جدید برای 
جایگزین کردن ماست 

معمولی شدند.
دانش��گاه  محقق��ان 
پلی تکنیک والنسیا، با 
استفاده از باکتری های 
پروبیوتیک مشتق شده 
از غ��الت و آجیل ه��ا، 
»ش��یرهای گیاهی« را به دس��ت آورده اند ک��ه می تواند 

جایگزین ماست معمولی شود.
این مواد برای اف��رادی که به ش��یر گاو یا الکت��وز آلرژی 
 دارند و همچنی��ن ک��ودکان  و زنان باردار طراحی ش��ده

 است.
تیم علمی مطالع��ات خود را ب��ا بادام، جو و فن��دق انجام 
 داد و به زودی اس��تفاده از گردو و ش��اه بلوط را برای تولید

 مواد خام این محصوالت جدید ارزیابی خواهد کرد.

 کشف دوقلوی زمین
 در فاصله 200 سال نوری

 جت جنگنده خود 
را چاپ کنید!

 جایگزین جدید» ماست«
 با خاصیت ضد حساسیت

هنر جالب و تازه نقاشی با عکس

كمپوزیسیون ) تركیب بندی (
 س��اماندهى و چیدن عناصر بص��ری در داخل
 یک محدوده یا كادر به گونه ای منطقى و مطلوب 
را تركی��ب بندی م��ى گویند. ه��دف از ایجاد 
تركیب بندی این است كه چشم بتواند تعادل، 
توان، وحدت، هماهنگى و زیبایى ایجاد ش��ده 

بین عناصر را به خوبى دریافت كند.
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