
زندگی در خط  هوایی اصفهان – رومانی  کشیده  می شود
فضاهای سبز 
شادی می آورد

نماینده استان هونودوا مجلس رومانی :
 ساخت توربین

4 تولید برق از انرژی باد 
 »رفیق«  

نوروز می آید  5 2
8

 روابط خود با جهان را 
بر اساس منافع ملت تنظیم می کنیم
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 تفاوت  سبک زندگی ها 
به خاطر تفاوت تفکر هاست

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: تفاوت سبک 
زندگی در جامعه به خاطر تفکر های مختلف است.

 آیت اهلل سیدیوس��ف طباطبایی نژاد در همایش س��بک 
زندگی امام ص��ادق )ع( که در دانش��گاه آزاد اس��امی 
خراسان برگزار شد، اظهار داشت: سبک زندگی امام جعفر 

صادق)ع( دارای افق های فراوان و ...

 احداث 3 واحد صنعتی
با مشارکت بخش خصوصی

 برنامه جامع کنترل کیفي 
هواي اصفهان نهایي شد 

 ش��هردار نجف آباد گفت: مترو، هتل و کشتارگاه صنعتی 
نجف آباد به همراه چندین پروژه بزرگ دیگر با مشارکت 

بخش خصوصی احداث می شود.
 مسعود منتظری در نخستین نشست مطبوعاتی اظهار 
داشت: اگر شهری شرایط و بس��تر را برای سرمایه گذار و 
بخش خصوصی فراهم سازد، آن ش��هری موفق بوده که 
برای جذب سرمایه گذار از نجف آباد و شهرها و استان های 

دیگر برنامه ریزی کرده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: 
برنام��ه جامع کنترل کیف��ی هوای اصفه��ان یک برنامه 
علمی- اجرایی می باش��د که ظ��رف م��دت 45 روز و با 
 همفکری و همکاری دانش��گاه های اصفهان و صنعتی و 
دس��تگاه های اجرایی تدوین و با حض��ور  دکتر زرگرپور 

استاندار محترم اصفهان نهایی گردید.
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وقت مهاجرت معکوس رسیده!
اونها که چاره داشتند از کان شهر ها گریختن.

مصایب زندگی  این جور ش��هرها خیلی ها رو 
افس��رده و عمرها رو کوتاه کرده است.یاد این 

شعر بخیر که :
خوشا به حالت ای روستایی   که شادو خرم در 

روستایی...
در ش��هرهای بزرگ مانند :ته��ران، اصفهان، 
مشهد، کرج و س��ایر کانش��هرها با مساله ای 
تحت عنوان »بیش جمعیتی« مواجه هستیم. 
»بیش جمعیتی« به این معنا است که تعداد و 
تراکم جمعیت بیش از ظرفیت زیرساخت ها و 

امکانات و تجهیزات یک منطقه ش��هری است 
و تراکم جمعیت��ی به قدری باال می باش��د که 
فضای زندگی خصوصی افراد را نیز با مش��کل 
مواجه می کند.حتی زندگی آپارتمان نشینی، 
رف��ت و آمد، ترافی��ک بیش از حد ب��ه زندگی 
 س��ایر اف��راد صدم��ه می زند.ای��ن مس��اله

 »بیش جمعیتی« بر س��امت اف��راد، زندگی 
روزمره افراد و بر مسایل اجتماعی اثر می گذارد 
و ممکن است آسیب های اجتماعی را زیاد کند و 
می تواند حتی بر هزینه کنترل اجتماعی جامعه 

نیزتاثیر بگذارد.

در سال های اخیر موضوع مهاجرت معکوس از 
سوی متولیان  مطرح شد.مهاجرت معکوس در 
ایران بیشتر به بازگشت مردم از شهرهای بزرگ 
به ش��هرهای کوچک و یا از ش��هرها به مناطق 
روستایی مربوط می ش��ود.ایران شانزدهمین 
کش��ور پر جمعیت جهان است.رشد جمعیت 
شهر نشین در ایران به حدي است که این کشور 
باالتری��ن درصد شهرنش��یني را در خاورمیانه 
و غرب آسیا دارد.طي 27 س��ال گذشته رشد 
جمعیت شهر ها از حدود 45 درصد به بیش از 

70 درصد رسیده است.

پدیده بیش جمعیتی شهرها
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تعرفه جدید واردات خودرو مشخص می شود
رییس گمرک کش��ور با تاکی��د بر این که 
نرخ تعرفه هر کش��ور به منزله حمایت از 
سیاست های تولید است از مشخص شدن 
تعرفه های جدید خودروه��ای وارداتی تا 
چند روز آینده خبر داد. مسعود کرباسیان 
در حاش��یه همایش روسای پلیس مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ارز و  در جمع خبرنگاران 

 در واکنش ب��ه لغ��و ممنوعی��ت اولویت
 دهم کاالها اظهار داش��ت: این موضوع در 
دولت مطرح ش��ده و امیدواریم با توجه به 
این که وزارتخانه ه��ای مرتبط نیز نظرات 
خود را نسبت به این مساله عنوان کرده اند 
دولت تا هفته آینده پیرامون این مس��اله 

تصمیم گیری کند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات 
نحوه افزایش قیمت ح��دود 100 هزار تومانی 
در واحدهای مسکن مهر، گفت: خریدارانی که 

پیش از این افزایش قیمت در دو دستورالعمل 
شماره یک و ش��ماره دو که براس��اس آن، هر 
مترمربع مس��کن مهر 40 و 15 ه��زار تومان 

افزایش داشت را پرداخت کردند ، از رقم افزایش 
 قیمت در دس��تورالعمل جدید کم می شود و 

4مابه التفاوت را می پردازند.

 مابه التفاوت ندارید، واحد مهر تان را بفروشید!
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 مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

سال 1392، به صورت الکترونیکی یا لوح 
فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r

شهرداری درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 92/885/ش مورخ 1392/10/17 نسبت 
به فروش سه قطعه زمين به شرح زير اقدام نمايد لذا از متقاضيان درخواست می گردد جهت 

دريافت اسناد مزايده تا مورخ 92/11/7 به شهرداری درچه مراجعه نمايند:
 1- زمين واقع در خيابان آيت اله درچه ای ، كوچه حكيم ، پش�ت س�اختمان انبار مخابرات

 به مساحت 150 متر مربع 
 2- زمين واقع در خيابان آيت اله درچه ای ، كوچه حكيم ، پش�ت ساختمان انبار مخابرات

 به مساحت 116 متر مربع 
3- زمين واقع در خيابان ابوذر ، جنب منزل آقای محمد جزينی ، به مساحت 51/79 متر مربع 

مزایده

علی اکبر محمودی شهردار درچه

نوبت اول
آگهی  مزایده  

 نوبت دوم سازمان عمران زاینده رود

روابط عمومی سازمان عمران زاینده رود 

 س�ازمان عم�ران زاين�ده رود در نظ�ر دارد به اس�تناد مصوب�ه م�ورخ 92/10/15 
 هيئت مديره محترم سازمان سايت قايقرانی خود واقع در دهكده فرهنگی تفريحی 
زاينده رود را بصورت مزايده به اش�خاص حقيقی يا حقوق�ی واجد صالحيت واگذار 
نمايد . لذا متقاضيان می توانند از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت 7 روز جهت خريد 
اسناد مزايده و اطالع از چگونگی شرايط و ارائه پيشنهاد به دفتر مركزی سازمان واقع 

در اصفهان خيابان 22 بهمن مجتمع اداری امير كبير مراجعه نمايند . 
هزينه انتشار آگهی بعهده برنده مزايده می باشد . سازمان در رد و يا قبول هر يک از 

پيشنهادات مختار است .                                            تلفن تماس :2673080و0311-2673010

پذیرش آگهی  های 
روزنامه زاینده ر ود

6250732-3
6265583

www.zayanderoud.com



چهره روزيادداشت

 گزارش السفیر
 از شخصیت ستودنی ظريف

روزنامه الس��فیر چاپ لبنان در مطلبی تحت عن��وان »محمد جواد 
ظریف ..روی گشوده  ایران« نوشت  عبارت » شخص مناسب در مکان 
مناس��ب « زیبنده محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران است. 
افزون بر این ها وی » در زمان مناس��ب « در راس هرم دیپلماتیک 
ایران قرار گرفته است.السفیر با اشاره به این که ظریف پیشتر عضو 
تیم مذاکره کننده هس��ته ای نیز بوده است، می افزاید رفتار ظریف 
نش��ان می دهد که او ش��خصیتی فرهنگی و آگاه از مسایل حقوق و  
روابط بین الملل و مسایل کشورهای اسالمی است و به همین خاطر 
وزیری مناسب در دوره باز شدن درهای  ایران به سوی جهان است.  با 
توجه به اهلیت وی دراین سمت، ایران می تواند از تجربه وی و روابط 

بین المللی اش به ویژه در قبال  امریکا استفاده کند.

بسیج اردن و مصر تشکیل می شود
رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز اسراییل در محاصره 
مقاومت است و پس از بسیج فلس��طین و بسیج لبنان، بسیج سوریه 

ایجاد شده و بسیج اردن و مصر نیز تشکیل خواهد شد.
سردار محمدرضا نقدی با اشاره به افزایش مولفه های قدرت جمهوری 
اس��المی و کاهش مولفه های قدرت امریکا در طول انقالب اسالمی 
تصریح کرد:همانطور که امام راحل فرمودند: جنگ ما فتح و پیروزی 
فلسطین را در پی خواهد داشت تا با امام خود در بیت المقدس نماز 

بخوانیم.
رییس سازمان بسیج مستضعفین در پایان با اشاره به شکست های 
پی در پی رژیم صهیونیستی در جنگ های 33، 22 و 8 روزه تصریح 
کرد: گفتم��ان مقاومت که می��راث جاویدان امام امت و ش��هیدان 

گرانقدرمان است پیروز نهایی خواهد بود.

 لغو عضويت احمدی نژاد
 در جمعیت ايثارگران

دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان این که احمدی نژاد رییس جمهور 
سابق کشورمان از این تشکل لغو عضویت شده است، گفت: باتوجه به 
حضور وی در کسوت ریاست جمهوری این موضوع تاکنون به صورت 

رسمی اعالم نشده بود.
محمود احمدی ن��ژاد رییس جمهور س��ابق کش��ورمان از جمعیت 

ایثارگران انقالب اسالمی لغو عضویت شده است.
فدایی ضمن بیان این خبر افزود: احمدی نژاد پس از ریاست جمهوری 
دوره نهم، دو جلسه بیشتر در این تشکل شرکت نکرد و در دوره دوم 
نیز در هیچ جلسه ای حضور نیافت و از این رو عمال لغو عضویت شد 
 که باتوجه به حضور وی در کس��وت ریاس��ت جمهوری این موضوع

 به صورت رسمی اعالم نشده بود.  
محمود احمدی نژاد ،رییس دولت نه��م و دهم عضو این حزب بوده 
 اس��ت. در دور اول انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران )1384(، این 
جمعیت از نامزدی محمد باقر قالیباف و در دور دوم از نامزدی محمود 
احمدی نژاد حمایت کرد، اما با روندی که دولت دهم در پیش گرفت 

جمعیت ایثارگران کم کم از دولت احمدی نژاد فاصله گرفت.

به ائتالف می انديشیم 
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با تاکید بر ای��ن که محوریت ائتالف 
اصولگرایان را باید در روحانیت جس��ت وجو کرد، گفت: در برخی از 
حرکات سیاسی گذشته ممکن بود کسانی معتقد به رقابت میان خود 
اصولگرایان بودند اما برای انتخاب��ات آینده باید به جای رقابت میان 

اصولگرایان به ائتالف اصولگرایان بیاندیشیم.
محمدنبی حبیبی در مورد ارزیابی اش از آرایش سیاس��ی کشور در 
 انتخابات آینده مجلس ش��ورای اس��المی، گفت: هنوز زود است که 
در مورد فضای سیاس��ی انتخابات مجلس پیش بینی داشته باشیم 
 اما با توجه به س��ابقه رقابتی دو جناح اصالح طلب و اصولگرا به نظر

  م��ی رس��د رقیب��ان اصل��ی انتخاب��ات آین��ده همی��ن دو جریان 
باشند.

 از مبارزه عراق با تروريسم 
حمايت می کنیم

وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان با اش��اره به ض��رورت همکاری های 
منطقه ای علیه تروریس��م، بر حمایت تهران از اقدامات دولت عراق 
علیه گروه های تروریستی تاکید کرد.محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
ایران طبق گزارش های ارسالی،  هنگام ورود به فرودگاه بغداد اظهار 
داشت که تروریسم و افراطی گری مشکلی منطقه ای بوده و رفع آن 

نیازمند تالش ها و راه حل های منطقه ای است. 
وی همچنی��ن با اش��اره به ض��رورت تمام��ی کش��ورهای منطقه 
 برای برخورد ب��ا این دو آفت و آس��یب بزرگ، اعالم ک��رد که ایران
  از تالش ه��ا و اقدام��ات ع��راق ب��ر علی��ه تروریس��م حمای��ت

 می کند.

رییس  جمهور با اعالم این که تا چند روز دیگ��ر توافق ژنو اجرایی 
خواهد شد، گفت: توافق ژنو، س��ر فرود آوردن شرق و غرب در برابر 
ایران است. حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران در آغاز 
سفر سه روزه خود به خوزستان در مصالی ش��هر اهواز در ابتدای 
سخنانش از مردم به خاطر تاخیر در ورود به شهر اهواز به دلیل بروز 
مشکالت پروازی ناشی از مه گرفتگی استان خوزستان عذرخواهی 
کرد. روحانی گفت: از من سوال کردند چرا اولین سفر اعضای دولت و 
دیدار مردمی در خوزستان صورت گرفت که من از این سوال تعجب 
کردم.وی ادامه داد: خوزستان نه به دلیل این که استان مرزی است، 
نه به دلیل این که منطقه زرخیز است، نه به دلیالین که سرزمینی 
حاصلخیز و دارای راه های اس��تراتژیک اس��ت، که به خاطر مردم 

غیورش مورد توجه است.
 رییس جمهور گفت: اس��تان خوزس��تان یعنی مردم مقاومی که
 8 سال نه در برابر صدامیان که در برابر جهان ایستادند و پیروز شدند.

روحانی افزود: جای جای استان خوزستان به عنوان تربت پاک برای 
ملت ایران است و خیلی دلم می خواست در این سفر به همه جاهایی 
که سرزمین جهاد و شهادت است می رفتم.وی تصریح کرد: مایل 
بودم همه مناطقی که شاهد عملیات های سرنوشت ساز بود و همه 
تربت های پاک را زیارت می کردم و دوباره در برابر رزمندگان عزیز 

سر تعظیم فرو می آوردم.
روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به استقبال مردم خوزستان 

از وی و تشکر از آنان گفت: ماهی که ما هم اکنون در آن  قرار داریم 
ماه ربیع االول است، ماه ربیع االول ماه والدت پیامبر اعظم)ص(، امام 

صادق)ع( و ماه هجرت پیامبر گرامی اسالم است.
     نیاز به هجرت از وضعیت موجود داريم

وی با تاکید بر این که ما نیاز به هجرت داریم، گفت: ما نیاز به هجرت 
از شرایط بد زندگی به یک ش��رایط مطلوب، هجرت از تورم، رکود، 
گرانی و بیکاری به اشتغال، هجرت از جامعه ای که دیگران برای ما 
شکاف درست کردند به جامعه ای متحد داریم.رییس جمهور ادامه 
داد: ما نیاز به هجرت از روابطی با جهان که شایسته ملت بزرگ ایران 
نیست به روابطی سازنده با جهان داریم.روحانی گفت: دولت در طول 
5 ماه گذشته با حمایت شما مردم غیور و تدبیر مقام معظم رهبری 

قدم های ارزنده ای را در این رابطه برداشته است.
     توافق ژنو يعنی پذيرش فناوری صلح آمیز هس�ته ای 

ايران توسط جهان
وی با بیان این که تا چند روز دیگر توافق ژنو اجرایی خواهد ش��د 
گفت: توافق ژنو یعنی تس��لیم ش��دن قدرت  های ب��زرگ در برابر 
ملت بزرگ ای��ران. توافق ژنو یعن��ی پذیرش فن��اوری صلح آمیز 
هسته ای ایران در برابر جهان که در سایه تالش و ایثار دانشمندان 
جوان به دس��ت آورده ایم. توافق ژنو یعنی شکس��تن س��د تحریم 
 که به ن��اروا بر ملت عزیز و صلح دوس��ت ملت ایران تحمیل ش��ده

 بود.

     رواب�ط خ�ود ب�ا جه�ان را ب�ر اس�اس مناف�ع مل�ت 
تنظیم می  کنیم

رییس جمهور با تاکید بر این که این موفقیت ها ثمره حماسه بزرگ 
سیاس��ی ملت ایران در 24 خرداد ماه است، گفت: ما به حول و قوه 
الهی از منافع ملت دفاع خواهیم کرد و به عنوان سربازان خط مقدم 
از این کشور و منافع ملی حراست می کنیم و روابط خود را با جهان 
بر اساس منافع ملت تنظیم خواهیم کرد.روحانی گفت: ما مصمم 
به هجرت هستیم. هجرت از شرایطی که در شان ملت بزرگ ایران 
نیست به شرایطی مطلوب ملت ایران.وی با تاکید بر ضرورت آبادانی 
استان خوزستان، گفت: استان خوزستان استانی است که هر چه قدر 
در آن جا تالش و سرمایه گذاری انجام دهیم کم است. اولین قدمی 
که دولت قبل از این س��فر بحث هایش را انجام داده است ، توسعه 

کشاورزی استان خوزستان است.
     قول می ده�م 550 هزار هکت�ار از  اراضی خوزس�تان 

زير کشت قرار گیرد
رییس جمهور گفت: ما برای آماده کردن 550 هزار هکتار سرزمین 
استان خوزستان که زیر کشت قرار گیرد، نیازمند 1500 هزار میلیارد 
تومان هستیم که برای این رقم دولت پیش بینی  های الزم را انجام 
داده است. روحانی افزود: ما از طریق صندوق توسعه در طول سه سال 
آینده، ان شاءاهلل همه این زمین ها را آماده کشت خواهیم کرد و این 
کار بسیار بزرگی است که باید در این استان انجام شود.وی تصریح 
کرد: در سفر مقام معظم رهبری به خوزستان که حدود 17 سال قبل 
انجام شد، این برنامه مورد تاکید قرار گرفته و گام هایی نیز در این 
زمینه برداشته اما این قدم ها باید تکمیل شود.روحانی گفت: امروز 
رییس جمهور به شما قول می دهد که همه توان دولت را برای اجرای 
این پروژه بزرگ و عظیم استان به کار گیرد. رییس جمهور موضوع 
بعدی س��خنانش را به احیای کارون اختصاص داد و گفت: کارون 

رودخانه زیبایی ها و شریان حیات خوزستان است.
     پروژه های غیر آشامیدنی کارون متوقف می شود

روحانی افزود: شورای عالی آب در دولت یازدهم تصمیم گرفت برای 
احیای کارون از سرشاخه های این رودخانه جز برای آب آشامیدنی 

هیچ اقدام دیگری صورت نخواهد گرفت.
     بايد برای احیای کارون از ورود پسماندها جلوگیری کنیم

وی تصریح کرد: هر طرح و پروژه دیگری اگر قبال در خصوص کارون 
طراحی و برنامه ریزی شده، بدانید آن برنامه متوقف خواهد شد.

رییس جمهور گف��ت: ب��رای احی��ای کارون باید از پس��ماندها و 
فاضالب هایی که متاسفانه به این رودخانه می ریزد، جلوگیری شود.

روحانی افزود: برای این کار طرحی که برای تسویه شهر اهواز در نظر 
گرفته شده، به سرعت پیگیری خواهد شد.

ريیس جمهور در اولین سفر استانی: 

وقتی » هیکل« به خاطر ايران روابطخودباجهانرابراساسمنافعملتتنظیممیکنیم
سرزنش می شود!

با موضع گیری محمد حسنین هیکل مبنی بر ایرانی بودن 
س��ه جزیره »تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی« موجی 
از حمله در کش��ورهای عرب��ی حوزه خلیج ف��ارس به ویژه 
بحرین و امارات علیه وی ب��ه راه افتاد.این روزنامه ها هیکل 
این اندیش��مند بزرگ عرب را متهم کرده اند که به »مرحله 
خرفتی« رس��یده اس��ت.این در حالی اس��ت که یک استاد 
دانشگاه دمشق در مورد هیکل گفته بود »اگر در بین عرب ها 
10 تن آدم فهیم وجود داش��ته باش��د یکی از آن ها هیکل 
است«.هیکل در گفت و گو با شبکه »س��ی بی سی« گفت: 
من در اوایل دوران جمال عبد الناصر در گفت وگوها در مورد 
 جزایر س��ه گانه حضور داشتم، آن زمان کش��ورهای عربی

 در تالش بودند تا استقالل خود را به دس��ت بیاورند. وی با 
اس��تناد به این مطلب گفت: »عرب ها در آن زمان در مورد 

جزایر سه گانه ایران زیاده روی کردند.«

 پرونده سعودی ها 
روی میز شورای امنیت

دبیرکل سازمان ملل متحد از بحث و بررسی پرونده حمایت 
مالی عربستان از تروریس��ت ها بین اعضای شورای امنیت 
 خب��ر داد. بان کی م��ون از قصد خود برای بحث و بررس��ی

 حمایت های مالی احتمالی عربستان از تروریست ها در عراق 
با اعضای شورای امنیت سخن گفت.وی بعد از مذاکراتش با 
نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد تصریح کرد: ما این 
مساله را با نخست وزیر مورد بحث و گفت وگو قرار دادیم. این 
مساله را مدنظر قرار دادم و ما آن را با اعضای شورای امنیت 

مورد بحث قرار خواهیم داد.

ايران شاکله تحريم ها را 
تضعیف کرد

جان بولتون،سیاستمدار کهنه کار و نومحافظه کار راستگرای 
امریکا گفته است که ایران با توافق ژنو ، برنامه هسته ای خود 
را حفظ و رشته تحریم های اقتصادی را پنبه کرد. وی با انتقاد 
از سیاست های باراک اوباما در قبال ایران تاکید کرد، چنانچه 
واشنگتن به س��رعت تغییر رویه ندهد، روند از دست رفتن 

نفوذ امریکا در منطقه حیاتی خاورمیانه تسریع خواهد شد.
بولتون، اختفای خطرات روزافزون و غیرقابل توضیحی که 
از سوی ایران متوجه اوباما است را کاری بسیار دشوار خواند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 عسگراوالدی
 به اصول پايبند بود

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی   
عسگر اوالدی در عین پایبندی به اصول، اگر به حقیقتی می رسید، آن را با 

شجاعت بیان می کرد و نمی خواست مقابل خداوند شرمسار باشد.
مرحوم حبیب اهلل عسگراوالدی با سوابق مبارزاتی قبل از انقالب، مسلمانی 
خداترس، تابع منطق و مومن بود که فارغ از تعصبات حزبی و سیاس��ی، 
سعی داش��ت حقیقت را بگوید، هرچند به ضررش باش��د و در یک کالم، 

خداترس بود.
از ش��روع مب��ارزات رس��می 
علی��ه رژیم ستم ش��اهی، یکی 
از دوس��تان و همراهان صدیق 
مبارزه، مرحوم عسگراوالدی بود 
که ایشان و همرزمانش، هسته 
اولیه حزب موتلفه اسالمی را به 
عنوان تشکلی مخلص، مومن و 
فداکار در زمان مبارزه، ش��کل 

 دادند.
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صالحی، فرمانده کل ارتش با بیان این که اگر دشمن از نظر نظامی توان مقابله با ما را داشت، در این حوزه 
 عمل می کرد، گفت: آن ها با توجه به ضعف ش��ان در بعد نظامی، وارد عرصه سیاس��ی ش��دند و ما نیز در

 این عرصه حتما موفق خواهیم بود.

 خوزستان
 استان مقاومت است

تغییر زمان مذاکرات 
ايران و آژانس اتمی

حس��ن روحانی رییس جمهوری اس��المی ای��ران در بدو ورود به اس��تان 
خوزستان در تشریح برنامه هایش به این استان اظهار داشت: دولت تدبیر و 
امید یکی از برنامه هایش دیدار با مردم استان های مختلف کشور است تا هم 

نظرات و هم مطالبات مردم را از نزدیک بشنود.
رییس جمهور تصریح کرد: دولت این ام��ر را از وظایف خود می داند؛ مردم 
خوزستان 8 سال مقاومت کردند و شهرها و روستاهای این استان ظالمانه 
اشغال ش��د اما با ایثار خود در کنار رزمندگان اسالم، سرزمین خود را پس 

گرفتند. 
این جا استان مقاومت است و طبیعی است که دیدار با این مردم بزرگوار و 
عشایر بزرگوار عرب، لر، بختیاری و س��ایر اقشار مردم برای ما بسیار مغتنم 

است تا آن ها را از نزدیک ببینیم.

رضا نجف��ی، نماینده دایم ای��ران در آژانس بین المللی ان��رژی اتمی و رییس 
هیات مذاکره کننده ایران با آژانس گفت: دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که قراربود اول بهمن ماه )21ژانویه( در تهران برگزار 
 شود، با توجه به آغاز اجرای اقدامات مندرج در توافق ژنو به 19 بهمن ماه موکول

 شد.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش حجم فعالیت ه��ای ایران وآژانس قبل و بعد 
 از 30 دی ماه )آغاز اج��رای توافق ژنو( مذاکرات ای��ران و آژانس به 19 بهمن

 )8 فوریه( موکول شد.
نجفی همچنین تاکی��د کرد که این موضوع طی نامه ای از س��وی س��ازمان 
 ان��رژی اتمی ای��ران به آژان��س اعالم و م��ورد پذی��رش آژانس ق��رار گرفته

 است.

ع��زت اهلل یوس��فیان مال ،نماینده م��ردم آم��ل در مجلس 
ش��ورای اس��المی و عضو ناظر مجلس در س��تاد مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی با اش��اره به مطرح ش��دن پرونده بابک 
زنجان��ی در س��تاد مذک��ور، گفت: این س��تاد در جلس��ه 
 گذش��ته خود بحث های مفصلی پیرامون این پرونده انجام

 داد.
وی با بیان این که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده ها 
را به صورت کلی بررس��ی کرده و در برخی مواقع به دنبال 
راهکارهایی برای پشتیبانی اس��ت، تصریح کرد: زمانی که 
رییس یک شرکت به زندان می افتد، شرکت از هم می پاشد 
که برای جلوگی��ری از این اقدام س��تاد مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی وارد می شود تا کارخانه فعالیت خود را ادامه داده و 

ضمن حفظ نیروها در راستای تولید حرکت کند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: 
قوه قضاییه نیز در راس��تای پرونده ب��ه وظایف خود عمل 

می کند و مباحث قضایی را پیگیری می کند.
یوسفیان مال با اش��اره مجدد به پرونده بابک زنجانی اعالم 
کرد: سازمان بازرسی کل کش��ور، دادستان تهران و دیوان 
محاسبات به صورت جدی این پرونده را پیگیری می کنند؛ 
البته 2 تیم در س��ازمان بازرسی و دادس��تانی تهران برای 

پیگیری ویژه این پرونده تشکیل شده است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان 
درباره حضور بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
 ایران در تاریخ 28 دی ماه ، گفت: تعداد بازرس��ان احتماال 
5 نفر خواهد بود . بازرسان 28 دی ماه وارد تهران می شوند 
و از روز 29 دی ماه اقدامات الزم برای اجرای گام اول برنامه 
اقدام مش��ترک را آغاز خواهند کرد.وی با اشاره به این که 
برنامه اقدام مشترک از 20 ژانویه )30 دی ماه( آغاز خواهد 
شد ، اظهار داشت : مهمترین اقدامی که از سوی ایران قرار 

است صورت گیرد ، تعلیق غنی سازی 20 درصد است . 
کمالوندی درباره نوع بازرس��ی های آژانس بیان کرد : این 
بازرسی ها پیچیده نیست و بر اساس قراری که با کشورهای 
1+5 داریم، بازرسان آژانس در ایران حضور پیدا می کنند 
تا نظارت داشته باش��ند ما کار خودمان را انجام می دهیم 

و در گزارش های خود این موضوع را اعالم خواهند کرد. 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی کش��ورمان با اشاره به این 
که راس��تی آزمایی بازرس��ان زمانی صورت می گیرد که 
ما اطالعاتی را منتقل کنیم و آن ها برای راس��تی آزمایی 
اطالعات ما بازرس��ی انج��ام دهند ، تصریح ک��رد: حضور 
بازرس��انی که برای 28 دی ماه وارد ایران می شوند شکل 
بازرسی ندارد و آن ها بر اساس توافق به عنوان ناظر به ایران 

سفر می کنند.

اسقف اعظم ارامنه جنوب کشور گفت: پیدا کردن جنبه های 
مشترک بین ادیان توحیدی که فوق العاده زیاد هم هست، 
اصل مهمی اس��ت که با ای��ن اقدام تحقق می یابد.رس��ول 
زرگرپور به  منظور تبریک س��ال نو می��الدی و اعیاد والدت 
حضرت عیسی مس��یح )ع( با اس��قف اعظم جنوب کشور و 
شورای خلیفه گری ارامنه در اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.

وی از احت��رام و توجه اس��تاندار اصفهان نس��بت به ارامنه 
تشکر و خاطرنشان کرد: در ایام سوگواری ماه صفر، با صدور 
اعالمیه ای تاکیدکردیم که مراسم جشن به غیراز کلیساها، 
در اماکن عمومی برگزار نش��ود.»بابگن چاریان« از احترام 
خاص ادیان توحی��دی و دی��دگاه مثبت ادیان نس��بت به 
هم س��خن گفت و افزود: تاس��یس دبیرخان��ه گفت وگوی 
 ادی��ان توس��ط دفت��ر تبلیغات اس��المی مایه خرس��ندی

 است.
وی ادامه داد: پیدا ک��ردن جنبه های مش��ترک بین ادیان 
توحیدی که فوق العاده زیاد هم هست، اصل مهمی است که 

با این اقدام تحقق می یابد.
اسقف ارامنه جنوب کش��ور مهمترین جنبه انسان در دنیا 
را معنویت و نزدیکی به خداوند دانس��ت و یادآور شد: الزمه 
نزدیکی و قرب به خداوند، دوری از اعمال شر و روی آوردن 

به اعمال نیک است.

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس 
شورای اس��المی  درباره بررس��ی لیس��ت نمایندگانی که 
از س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی کارت هدیه گرفت��ه بودند، 
اظهار داش��ت: اس��امی 153 تن از نمایندگان دوره هشتم 
مجلس که به گفت��ه مرتضوی از س��ازمان تامین اجتماعی 
دریافتی داشته اند، به کمیسیون اصل 90 مجلس ارایه شد و 
کمیسیون این لیست را به هیات نظارت بر امور نمایندگان 
ارجاع داد.وی ادامه داد: لیس��ت اس��امی این 153 نماینده 
تحویل هیات نظارت برامور نمایندگان شد چراکه طبق قانون 
این موضوع باید در هیات نظارت بررسی و مشخص شود که 
آیا این اقدام خالف شأن نمایندگی محسوب می شود یا خیر.

سخنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس همچنین تصریح 
کرد: پرونده مربوط به ش��رکت ایرانس��ل همچنان در حال 
بررسی در کمیته اجتماعی و اقتصادی کمیسیون اصل 90 
است و مقرر شده که از مس��ووالن وزارت ارتباطات، شرکت 
ایرانسل و سازمان بورس دعوت شود تا با حضور در کمیسیون 

توضیحات الزم را ارایه دهند.
افضلی فرد اف��زود: مطابق قان��ون باید 25 درصد از س��هام 
 شرکت ایرانسل از طریق بورس واگذار شود. ظاهرا این شیوه 
قانونی اجرایی نش��ده که باید این موضوع مورد بررسی قرار 

گیرد.

انرژی هسته ای گفتگوی ادیانمجلس مجلس

آخرين وضعیت بررسی 
پرونده نفتی زنجانی

 5 ناظر آژانس 
به تهران می آيند

تحقق پیدا کردن جنبه های 
مشترک بین اديان توحیدی 

لیست کارت هديه بگیران 
در هیات نظارت
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یادداشت

دیدگاه

نماینده ولی فقیه در استان:
 تفاوت سبک زندگی ها 

به خاطر تفاوت تفکر هاست

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: تفاوت سبک 
زندگی در جامعه به خاطر تفکر های مختلف است.

 آیت اهلل سیدیوس��ف طباطبایی نژاد در همایش سبک 
زندگی ام��ام صادق )ع( که در دانش��گاه آزاد اس��امی 
خراس��ان برگزار شد، اظهار داشت: س��بک زندگی امام 
جعفر صادق)ع( دارای افق های فراوان و متنوعی است 
و در زمینه خاصی منحصر نمی ش��ود.وی تصریح کرد: 
سبک زندگی امام جعفر صادق)ع( به گونه ای است که در 
تمامی زمینه های زندگی بهترین دستورات را در تغییر 
منش ها، رفتار ها و معیارها بدون محدوده زمانی یا اقلیم 
جغرافیایی داده اس��ت.امام جمعه اصفه��ان افزود: امام 
صادق)ع(در طول زندگانی خود تاش های زیادی برای 
راهنمایی مردم به کار بسته اند و در این زمینه متحمل 
رنج های فراوان ش��ده اند ولی چون ه��دف وی خدایی 
بوده است و با تمام مشکات جنگیده در این راه سربلند 
بیرون آمده اند.وی دوران امامت امام صادق )ع(را دوران 
بروز فتنه ها و آشوب ها در جامعه اسامی دانست و بیان 
کرد: جامعه اسامی در دوران امام صادق از نظر سیاسی 
و اجتماعی با فراز و نش��یب ها و تحوالت مهمی روبه رو 
بوده است که این دوران، دوران بی ثباتی سیاسی و بروز 
فتنه ها و آشوب ها در جامعه اسامی شناخته شده است.

طباطبایی نژاد  اظهار داشت: عوامل گوناگونی در پیدایش 
و گسترش دانش��گاه جعفری نقش داشته اند که آزادی 
نشر اندیشه های گوناگون یکی از مهمترین زمینه  های 
ایجاد دانشگاه جعفری بوده اس��ت.امام جمعه اصفهان 
در پایان تفاوت س��بک زندگی را تفاوت تفکر ها دانست 
و عنوان کرد: تفاوت سبک زندگی ها در جامعه بشری به 
خاطر تفاوت تفکر هاست و س��عادت انسان با معنویات، 

مادیات و شهوات تکمیل می شود.
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خیابان کمکی غربی امام خمینی)ره( احداث می شود
محمدحسین جعفری فش��ارکی ،شهردار منطقه ۲ اصفهان اظهار داش��ت: پروژه خیابان کمکی 
 غربی امام خمینی)ره( از مادی شمس آباد تا مرز منطقه ۱۱ برای بازنگری خط بدنه به کمیسیون

 ماده ۵ ارسال شده است. 

3

اونها که چاره داشتند از کان شهر ها 
پیمان فتاحی 
گریختن.مصایب زندگ��ی  این جور سیاهمزگی

شهرها خیلی ها رو افسرده و عمرها 
رو کوتاه کرده است.یاد این شعر بخیر که :

خوشا به حالت ای روستایی   که شادو خرم در روستایی...
در ش��هرهای بزرگ مانند :تهران، اصفهان، مشهد، کرج و سایر 
کانش��هرها با مس��اله ای تحت عنوان »بیش جمعیتی« مواجه 
هس��تیم. »بیش جمعیتی« به این معنا اس��ت که تعداد و تراکم 
جمعیت بیش از ظرفیت زیرس��اخت ها و امکان��ات و تجهیزات 
یک منطقه شهری است و تراکم جمعیتی به قدری باال می باشد 
که فضای زندگی خصوصی افراد را نیز با مشکل مواجه می کند.

حتی زندگی آپارتمان نش��ینی، رفت و آمد، ترافیک بیش از حد 
به زندگی سایر افراد صدمه می زند.این مساله »بیش جمعیتی« 
بر س��امت افراد، زندگی روزمره افراد و بر مس��ایل اجتماعی اثر 
می گذارد و ممکن اس��ت آس��یب های اجتماعی را زی��اد کند و 
می تواند حتی بر هزینه کنترل اجتماعی جامعه نیزتاثیر بگذارد.

در س��ال های اخیر موضوع مهاجرت معکوس از سوی متولیان  
مطرح شد.مهاجرت معکوس در ایران بیش��تر به بازگشت مردم 
از شهرهای بزرگ به ش��هرهای کوچک و یا از شهرها به مناطق 
روستایی مربوط می شود.ایران ش��انزدهمین کشور پر جمعیت 

جهان است.رشد جمعیت شهر نشین در ایران به حدي است که 
این کش��ور باالترین درصد شهرنش��یني را در خاورمیانه و غرب 
آسیا دارد.طي ۲7 سال گذشته رشد جمعیت شهر ها از حدود 4۵ 

درصد به بیش از 70 درصد رسیده است.
با توجه به فضاي طبیعي و تنوع چشمگیر اکوسیستم هاي موجود 
در این کشور، محیط زیستي بسیار آسیب پذیر و شکننده دارد. 
این شکنندگي به همراه تخریب گس��ترده محیط زیست، اثرات 
منفي گس��ترده اي برجوامع انس��اني به ویژه جوامع حاشیه این 
اکوسیستم ها مي گذارد و منجر به مهاجرت اهالي این مناطق به 
شهر هاي مجاور و یا مهاجر پذیر مي شود. در نتیجه این مهاجران 
معضاتي مانند: حاشیه نشیني، فقر، فس��اد، ناامني و... را براي 

شهرها به ارمغان مي آورند.
     توسعه روس�تایی و مهاجرت معکوس در برنامه های 

توسعه ایران
در الیحه برنامه پنجم توسعه ایران یک ماده به توسعه روستایی 
اختصاص دارد که به صورت مفصل در ۱۳ بند به موضوعاتی مانند: 
بهسازی روستاها، ارتقای شاخص های توسعه روستایی و حمایت 
مالی کشاورزان از طریق اعطای تسهیات و همچنین گسترش 
بیمه اجتماعی روستاییان پرداخته است.امروزه روستاهاي ما از 
امکاناتي همچون: برق، راه هاي ارتباطي، آب آش��امیدني س��الم 

و درمانگاه برخوردار هس��تند. اما همین امکان��ات روند مهاجرت به 
کان شهرها را سرعت بخش��یده اس��ت چرا که وجود این امکانات 
موجب باالرفتن سطح آگاهي و توقع روس��تاییان شده است.وجود 
برخي از امکانات در روستاها موجب تسریع روند مهاجرت از روستا 
به شهر شده است.به عنوان مثال با آمدن برق به روستا پاي تلویزیون و 
ماهواره نیز به این مناطق باز شده است و روستاییان با سبک زندگي 
شهري آشنا ش��ده اند . وجود این امکانات بافت زندگي روستایي را 
به هم ریخته اس��ت به گونه اي که نحوه زندگي و توقع روستاییان با 

ن��وع زندگي روس��تایي در تضاد 
قرارگرفته است. روستایي امروز 
به دلیل آشنایي با زندگي شهري 
به دنبال کش��اورزي دامپروري 
نیس��ت و نوع زندگي وي با آنچه 
که ض��رورت زندگي در روس��تا 

است، تضاد دارد.
     خطر مهاجرت از پیرامون 

به کالنشهرها
وقت��ی گرای��ش جمعیت��ی ب��ه 
ط��رف مرک��ز داش��ته باش��یم، 
پیرامون و حاش��یه )ده و روستا(

جمعیت های خود را به نفع مرکز 
از دس��ت می دهند و هر چه قدر 
پیرامون بیش��تر جمعیتش را از 
دس��ت بدهد،دچار کم جمعیتی 
می شویم. کم جمعیتی مساله ساز 

است. در واقع از علل کم جمعیتی می توانیم به مهاجرت های بی رویه 
از مناطق پیرامونی به مناطق ش��هری اشاره کنیم که باعث می شود 
روستاهایی داشته باشیم که در بین زمین و هوا هستند که نه می شود 
به آن ها امکانات داد و نه می شود آن ها را رها کرد. به این علت که آن 
قدر تعداد جمعیت در بین آن ها کم اس��ت که برای آن ها نمی توان 
خدمات آب، برق، گاز و کا خدمات رفاه��ی ارایه کرد، زیرا از لحاظ 
اقتصادی به صرفه نیست. درحال حاضر هزاران روستا در ایران وجود 
دارد که به دلیل جمعیت کم دولت نمی تواند بودجه خدمات رفاهی 

به آنان اختصاص دهد. 
     معضالت فرهنگی در مهاجرت

نکته دیگرمش��کل ناهمگونی های فرهنگی است که برای جمعیت 
به وجود م��ی آید.در ای��ن فضا زبان فه��م افراد از ه��م در مراودات 
شهرنشینی دچار لکنت می شود.جمعیتی که از شهرهای کوچک و 
روستاها به هر دلیل به کان شهرها مهاجرت می کنند معموال توان 
مالی کافی ندارند و با اجاره بهای کمتر در حاشیه شهرها سکونت پیدا 
می کنند.مشکل نبود شغل پایدار وافزایش مشاغل کاذب و همچنین  

بروز ناهنجاری های اجتماعی از تبعات آن است .
در این میان مهمانان ناخوانده کشورهای همسایه نیز بر این هزینه 
 و مش��کات دامن می زنند.کس��انی که از بد حادثه این جا به پناه 

آمده اند و به خاطر جنگ یا فقر مهاجرت غیر قانونی کرده اند.

پدیده بیش جمعیتی شهرها

آقا کمی مهربان تر ! جابده ماهم،  همشهری بشیم !

وقت مهاجرت معکوس رسیده!

در این میان مهمانان 
ناخوانده کشورهای 

همسایه نیز بر این 
هزینه و مشکالت 

دامن می زنند 
کسانی که از بد 

 حادثه این جا به پناه 
آمده اند و به خاطر 

جنگ یا فقر مهاجرت 
غیر قانونی کرده اند

یادداشت

 سوخت همه خودروها
 تا اوایل سال آینده یورو4 می شود

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: چندین 
جلسه با خودروسازان به منظور استقرار استاندارد یورو 4 برگزار کرده و 
 توافق کرده ایم که تا اوایل س��ال آینده ۱00 درصد س��وخت خودروها، 
یورو 4 ش��ود و تا پایان دی ماه برخی خودروها به این اس��تاندارد دست 
می یابند.دکتر سعید متصدی در نشست خبری تشریح برنامه های »روز 
هوای پاک« افزود: تا پایان دی ماه ۵0 درصد سوخت نیروگاه های تهران 
و کرج و 9۵-90 درصد سوخت اراک یورو4 می شود و در شش ماهه اول 

سال آینده این کار در سایر کان شهرها انجام می شود.

 مسابقه پخت غذای سالم 
در روستای نیستانک

مسابقه پخت غذای سالم با شعار کاهش مصرف نمک و روغن در روستای 
نیستانک این شهرستان برگزار شد.

 سرپرست ش��بکه بهداشت و درمان نایین گفت: اس��تفاده از سبزیجات 
تازه، گوشت سفید )مرغ و ماهی( و گوشت کم چرب،استفاده کم از روغن 
و نمک، ماک برتری مسابقه بود. سیدغامرضا نقیب زاده نایینی افزود: 
مردم این روستا در طرح پخت بیش از ۱۵ نوع غذای سنتی شرکت کردند. 

 برنامه های گرامیداشت دهه فجر
 در مدارس کاشان اعالم شد

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش کاشان از اجرای 
۲۲ برنامه فرهنگی جهت گرامیداشت دهه فجر انقاب اسامی در مدارس 

این شهرستان خبر داد.
 سید احمد افراشی در نشست کمیته فرهنگیان و دانش آموزان کاشان 
اظهار داشت: این برنامه ها با زدن زنگ انقاب در مدارس این شهرستان 

آغاز خواهد شد.
 وی افزود: برگزاری جش��نواره س��رود با مش��ارکت ۳0 مدرس��ه در روز

 ۲۲ بهمن، اجرای مسابقه نقاش��ی همگانی در مسیر راهپیمایی این روز 
و مسابقه عکاس��ی از حماس��ه حضور مردم در راهپیمایی از برنامه های 

پیشنهادی به استان اصفهان برای گرامیداشت این دهه است.

تولید ۱۰۰ درصد دارو در کشور 
اشتباه است

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به این که فکر تولید ۱00درصد داروی 
داخلی منطقی نیس��ت،گفت: زیرا داروی جدید در دنیا تولید می شود و 
بیماران و پزشکان ایرانی مشتری داروهای خارجی هستند ولی باید تراز 

صادرات دارویی کشور نسبت به واردات مثبت شود.
رسول دیناروند درباره این مساله که برخی از کارشناسان دارویی منتقد 
این مقوله هستند  که عنوان می کنند97 درصد تولید دارو در داخل کشور 
صحیح نیست و بیشتر یک آمار خودمانی بین تولیدکنندگان دارو در داخل 
کشور است، اظهار داشت:به طور حتم چنین چیزی اصا منطق ندارد و 
اصا نباید کس��ی فکر کند که ۱00 درصد نیاز داروی این کشور باید در 
داخل کشور تولید شود. سیاستی که براین اساس از صنعت درخواست 
کرده ایم آن است که س��هم صنعت داخلی از صادرات نسبت به واردات 

که هم اکنون فاصله زیادی دارد کاهش یابد و باید تراز آن مثبت شود.

 تدریس معلمان ابتدایی
 6 روزه نخواهد شد 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر این که مصوبه شورای 
عالی آموزش و پرورش در خصوص ساماندهی زمان آموزش همچنان به 
قوت خود باقی است، گفت: فعالیت معلمان ابتدایی در مدارس پنج روزه 

است و شش روزه نخواهد بود.
مهدی نوید ادهم گفت: مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه 
ساماندهی زمان آموزش به قوت خود باقی است و این مصوبه با تجزیه و 
تحلیل زمان آموزش در کشور و همچنین بر اساس مطالعه تطبیقی در 
سایر کشورها و همچنین بررسی وضعیت تازه کاری معلمان در نظر گرفته 

شده است، همان پنج روز است.

 برنامه جامع کنترل کیفي 
هواي اصفهان نهایي شد 

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان گف��ت: برنامه جامع 
کنترل کیفی هوای اصفهان یک برنامه علمی- اجرایی می باشد که ظرف 
 مدت 4۵ روز و با همفکری و همکاری دانشگاه های اصفهان و صنعتی و 
دس��تگاه های اجرایی تدوین و با حضور  دکتر زرگرپور استاندار محترم 

اصفهان نهایی گردید.
 کیومرث کانتری اظهار داش��ت؛ این برنامه دارای ۳8 اقدام اساسی در

 8 محور می باشد که بیش از ۳0 دستگاه اجرایی و مدیریت شهری درآن 
نقش دارند و دارای ۵4درص��د رویکرد پیش��گیرانه و 46درصد رویکرد 

کنترلی می باشد.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان ادامه داد؛ این برنامه 
 در آس��تانه هفته هوای پاک امس��ال اجرا می ش��ود و کلیه دستگاه ها و 
بخش های مرتبط موظف هستند پروژه های اجرایی خود در این خصوص 
را به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیشنهاد دهند. کانتری 
بیان داشت؛ این برنامه در راستای منویات دولت تدبیر و امید و مطالبات 
به حق مردم تدوین گردیده و از ضمانت اجرایی الزم نیز برخوردار است. 
وی اظهار داش��ت:این برنامه با رعایت الزامات قانون��ی تدوین گردیده و 
بیش��ترین اقدامات مربوط به محورهای حمل و نق��ل و ترافیک و منابع 

آالینده ثابت می باشد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیشترین مسوولیت ها 
در اجرای این برنامه را متوجه مدیریت های شهری عنوان کرده و گفت؛ 
شوراهای اسامی ش��هر و ش��هرداران در محدوده تحت پوشش برنامه 

وظایف سنگینی خواهند داشت.
 وی ابراز امی��دواری کرد که با اج��رای این برنامه که ب��ا اهداف کاهش 
پایدار آلودگی ه��وا، افزایش روزهای س��الم و کاهش روزهای ناس��الم، 
تعیین وظایف دستگاه های اجرایی اس��تانی و جلب مشارکت همگانی 
مردم تدوین گردی��ده بتواند در افق برنامه ،هوای اصفهان را در ش��رایط 
 س��الم نگه دارد. وی این برنامه را یکی از مهمترین دستاوردها و اقدامات

 بخش های مختل��ف دانش��گاهی و اجرای��ی تلقی و از هم��ه بخش ها 
درخواست همکاری و مشارکت فعال  کرد.کانتری به نقش تشکل های 
مردم نهاد زیست محیطی نیز پرداخت و گفت؛ مردم در این برنامه نقش 
کلیدی دارند و تشکل ها نیز می توانند بیشترین همکاری را در تحقق این 

برنامه داشته باشند.

اخبار کوتاه
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آغاز عملیات اجرایی 
باغ ژاپني در صفه 

لوازم آرایشی
عامل عفونت پلک

ش��هردار منطقه ۵ اصفهان گفت: طرح باغ ژاپني کوهستان صفه تکمیل 
شده و عملیات اجرایي آن تا یک ماه آینده آغاز مي شود.

حمیدرضا عصارزادگان با اعام این مطلب اظهار داشت: احداث باغ ژاپني 
در کوهس��تان صفه یکي از مهمترین برنامه هاي شهرداري منطقه ۵ در 
سال جاري مي باشد که عملیات اجرایي آن تا یک ماه آینده آغاز مي شود. 
وي افزود: طرح این پروژه تکمیل شده و بعد از تعیین پیمانکار ظرف یک 
ماه آینده عملیات اجرایي آن آغاز و تا پایان س��ال جاري به بهره برداري 

رسیده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
گفتن��ی اس��ت؛ ب��اغ ژاپن��ی نام س��بکی خ��اص از باغ س��ازی اس��ت 
 ک��ه در آن از عناص��ر موج��ود در طبیع��ت به نحو ش��گرفی اس��تفاده 

می شود. 

یک متخصص چش��م می گوید: استفاده از لوازم آرایش��ی غیربهداشتی 
می تواند موجب عفونت مزمن در پلک چشم و غدد چربی آن شود.

دکتر فرید دانشگر ، لزوم آلوده نبودن لوازم آرایشی را برای تامین سامت 
 چشم بسیار موثر دانس��ت و تصریح کرد: لوازم آرایشی بهداشتی آسیب 

قابل توجهی به چشم وارد نمی کند.
وی تصریح ک��رد: این م��واد تنها می توانن��د در افرادی که ب��ه این مواد 
 حساس��یت دارند ایجاد ت��ورم و اگزم��ا در پلک چش��م ک��رده و باعث

 ایجاد حساسیت در چشم آن ها شود.
دانشگر در ادامه در خصوص اس��تفاده از لوازم آرایشی که سامت آن ها 
تایید نشده و غیربهداشتی هستند، هشدار داد و افزود: استفاده از این مواد 

می تواند عفونت مزمن در پلک و غدد چربی آن ایجاد کند.

  عضو مجمع پارلمانی ناتو و نماینده استان هونودوا مجلس سنای 
رومانی بر لزوم راه اندازی خط پرواز مس��تقیم اصفهان – بخارست 
)رومانی ( تاکید و اعام کرد: برای توسعه و گسترش صنعت توریسم 
بین دو کشور، راه اندازی خط پرواز مستقیم بین دو شهر اصفهان و 

بخارست بسیار حایز اهمیت است.
»هارالنبیه واکتسیو« در دیدار با مشاور عالی شهردار اصفهان ضمن 
ابراز خرسندی از سفرش به اصفهان گفت: برای اولین بار است به این 
شهر زیبا سفر می کنم و بسیار خوشحالم. مردم اصفهان به خصوص 
شهرداری این ش��هر با گش��اده رویی از من و هیات همراه استقبال 
کردند و به دنبال راهکارهایی برای استحکام و تقویت روابط هستیم. 
وی با بیان این که در سفرم به اصفهان متوجه این واقعیت شدم که 
دیدگاه و نگرشم به این ش��هر و ایران بسیارمثبت شده است، اذعان 
 داشت: من عضو کمیته های مختلف پارلمان رومانی هستم بنابراین

 با توجه به جایگاهم توانس��تم از ایران و اصفهان اطاعات بیشتری 
کسب کنم و عاقه ام به این شهر بیشتر شود . 

نماینده استان هونودوا مجلس سنای رومانی ادامه داد: فقط از خشکی 
رودخانه زاینده رود بسیار ناراحت شدم و به دنبال راهکارهایی برای 
رفع معضل خشکی این رودخانه خواهیم بود؛هرچند که این شهر 
دارای جاذبه های زیادی اس��ت. وی اصفهان را ش��هر موزه و شهر 
نمایش��گاهی معرفی و تصریح کرد: به طورحتم با گسترش صنعت 
توریس��م گردش��گران از زیبایی ها و جاذبه های دیدنی این ش��هر 
یادداشت برداری می کنند و البته خواهرخواندگی اصفهان و رومانی 

در این زمینه نقش آفرینی می کند. 
عضو مجمع پارلمانی ناتو اضافه کرد:باتوجه به این که اصفهان دارای 

جاذبه های منحصر به فردی است لذا توریست و گردشگران زیادی 
را از کش��ور رومانی به خود جلب می کند و به طورحتم شهروندان 
رومانی خواهان س��فر به ایران و به خصوص اصفهان هس��تند تا با 
 فرهنگ، هنر و تمدن غنی این ش��هر آشنا ش��وند.  وی از برگزاری

 نمایش��گاه های متعدد و فصل��ی در رومانی و اصفه��ان خبرداد و 

 اذعان داشت: با برپایی این نمایشگاه ها می توان فرهنگ دوشهر را
 در معرض دید عموم قرارداد. هارالنبیه واکتس��یو، تقویت خطوط 
هوایی بین اصفهان و بخارست پایتخت رومانی را در توسعه صنعت 
گردش��گری مهم خواند و اف��زود: راه اندازی خط پرواز مس��تقیم 
اصفهان – بخارست را به عنوان نماینده پارلمان و سناتور رومانی و 

عضو کمیته و اتحادیه شنگن عملیاتی خواهم کرد.  وی با بیان این 
که کشور رومانی از موقیعت خاص در اتحادیه اروپا برخوردار است 
 اظهارداشت: برای توسعه و گسترش صنعت توریسم بین دو کشور

 راه اندازی خط پرواز مس��تقیم بین دو ش��هر اصفهان و بخارست 
بسیار حایز اهمیت است. شهرداری اصفهان به طور جدی در حوزه 
گردشگری وارد شده است .مشاور عالي ش��هردار اصفهان در ادامه 
این دیدار با بی��ان این که اصفهان دارای پیش��ینه فرهنگ و تمدن 
 غنی است، گفت: سرگذش��ت تاریخی این کان شهر در اساطیر و 
افسانه ها یاد شده و حتي به سلیمان و نوح نبي نیز مرتبط می شود.

همچنین در سفرنامه هاي بیشتر جهانگردان معروف دنیا به شکوه 
ظاهري و باطني اصفهان اشاره شده است.  دکتر مهدی جمالی نژاد 
با اشاره به این که اصفهان همواره محل زندگي اقلیت هاي مختلف 
و ادیان الهي بوده است اذعان داشت: وجود صفاخانه ها حول محور 
گفت وگوي ادیان الهي در بیش از صد سال گذشته نشانگر ارتباط 
دوس��تانه پیروان ادیان مختلف و زندگي مس��المت آمی��ز آن ها با 
همدیگر بوده است. وی با تاکید بر این که اصفهان پیشنیه درخشاني 
از الگوي همزیستي معنوي ادیان الهي دارد، افزود: هزاران اثر تاریخي، 
دانشمند، شاعر، فرهیخته و رجال در ابعاد مختلف در اصفهان وجود 
دارد و این شهر دارای 6 هزار اثر تاریخي مي باشد که برخي از این آثار 
به ثبت یونسکو رسیده است.  مش��اور عالی شهردار اصفهان با بیان 
این مطلب که اصفهان با» یاش رومانی« در سال 78 خواهر خوانده 
شده است اظهارداشت: با توجه به این که ارتباطات هنری ، فرهنگی، 
عمرانی و علمی بین اصفهان و رومانی تاثیرات بسیاری خوبی دارد لذا 

شهرداری اصفهان از این گونه ارتباطات استقبال می کند. 

عضو مجمع پارلمانی ناتو و نماینده استان هونودوا مجلس سنای رومانی :

خط  هوایی اصفهان – رومانی  کشیده  می شود
به طورحتم شهروندان رومانی خواهان سفر به ایران و به خصوص اصفهان هستند

 نماینده رومانی: 
فقط از خشکی  رودخانه 

زاینده رود بسیار ناراحت 
 شدم  و به دنبال 

 راهکارهایی برای رفع 
 معضل  خشکی این رودخانه

  خواهیم بود؛هرچند که
 این شهر دارای جاذبه های 

زیادی است

رییس سازمان ثبت احوال کش��ور گفت: هر سال بیش از یک 
میلیون و 400 ه��زار والدت در داخل و خارج از کش��ور ثبت 

می شود.
 مصطف��ی ناظمی اردکان��ی در چهارمین همایش مهندس��ی 
فرهنگ نام گزینی، اظهار داش��ت: س��ازمان ثبت احوال در هر 
سال بیش از یک میلیون و 400 هزار واقعه والدت کودکان را در 

داخل و خارج از کشور ثبت می کند.

وی ادامه داد: به همین اعتبار نیز پدران و مادران ایرانی در هر 
س��ال بیش از یک میلیون و 400 هزار نام برای کودکان خود 
انتخاب می کنن��د. یافته های حاص��ل از پژوهش های صورت 
گرفته حاکی از آن است که انتخاب بسیاری از نام ها تابع شرایط 
دگرگونی ها و تحوالت اجتماعی در برهه های مختلف می باشد.

ناظمی اردکانی افزود: از آن جایی ک��ه جامعه به مثابه موجود 
زنده پیوس��ته در حال دگرگونی و تحول اس��ت بنیادهای آن 

نیز نظیر فرهنگ، سیاست، آداب و رس��وم، باورها و اندیشه ها 
دستخوش تحول و دگرگونی می شوند.

رییس س��ازمان ثبت احوال کشور خاطرنش��ان کرد: برگزاری 
همایش مهندسی فرهنگ نام گزینی در س��ازمان ثبت احوال 
کشور که به عنوان متولی صدور اسناد هویتی مسلمامی تواند 
به بررسی و تبیین تحوالت پیش گفته کمک کند و امیدواریم 
با برگ��زاری این گونه نشس��ت های فرهنگی بت��وان از آخرین 

دس��تاوردهای علمی اندیش��مندان، صاحب نظران و اس��اتید 
دانش��گاه ها در این باره بهره جس��ته و آن ها را در تصمیم ها و 

رویه های سازمانی خود قرار دهیم.
وی درباره ۵ فراوانی ن��ام اول در دختران و پس��ران به ترتیب 
اظهار داشت: فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، فاطمه زهرا، ریحانه و 
امیرعلی، علی، امیرحس��ین، محمدطاها و ابوالفضل ۵ فراوانی 

نام ها در کشور هستند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور:

هر سال بیش از یک میلیون و 4۰۰ هزار والدت ثبت می شود



چهره روزيادداشت

 تولید شمش 250×320 در 
ذوب آهن

مهندس جوادی، مدیر بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان از تولید 
شمش 250×320 در ایستگاه ریخته گری شماره 3 خبر داد وافزود:  
مراحل پروژه تولید ش��مش مقطع مذكور از ابتدای  س��ال 91 آغاز 
گردید و  در تاریخ 14 /92/10 جهت یک شاخه با موفقیت به اتمام 
رسید كه در صورت تامین منابع مالی ، جهت شش شاخه در ایستگاه 

3 تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
 مدیر بخش فوالد س��ازي این ش��ركت  تصریح كرد : ب��ا اتمام این 
پروژه ، تولید در ایس��تگاه های پر هزینه روسی قدیمي كه برخالف 
مشکالت و س��ختي هاي فراوان در تولید ، منجر به ضایعات فراوانی 
نیز می ش��د تاحدودی حذف خواه��د گردید و از دیگ��ر فواید این 
كار می توان به این موارد اش��اره كرد : ایج��اد قابلیت تولید تیرآهن 
27 و 30 با تناژ بس��یار باال ب��رای فروش ، قابلی��ت تولید فوالدهای 
آلی��اژی مختلف از جمل��ه ریل ، افزای��ش راندمان تولی��د، افزایش 
كیفی ش��مش های تولی��دی ، كاه��ش ضایع��ات ، كاهش تحرک 
جرثقی��ل ه��ای كارگاه و جا به جایی ش��مش ه��ا ، كاهش مصرف 
 انرژی، كاهش پرس��نل درگی��ر در فعالیت تولی��د و كاهش مصرف

 قطعات.

 احداث 3 واحد صنعتی
با مشارکت بخش خصوصی

 شهردار نجف آباد گفت: مترو، هتل و كش��تارگاه صنعتی نجف آباد 
به همراه چندین پروژه ب��زرگ دیگر با مش��اركت بخش خصوصی 

احداث می شود.
 مسعود منتظری در نخستین نشس��ت مطبوعاتی اظهار داشت: اگر 
شهری شرایط و بستر را برای سرمایه گذار و بخش خصوصی فراهم 
سازد، آن شهری موفق بوده كه برای جذب سرمایه گذار از نجف آباد و 

شهرها و استان های دیگر برنامه ریزی كرده است.
وی با بیان این كه بودجه 93 ش��هرداری نجف آباد  نسبت به بودجه 
امس��ال 25درصد رش��د دارد، افزود: بخ��ش عمده ای��ن بودجه از 
محل مش��اركت های عمومی ش��هرداری جذب می ش��ود كه دفتر 
س��رمایه گذاری و ج��ذب مش��اركت های مردم��ی در این مس��یر 

برنامه ریزی و فعالیت هایی دارد.
ش��هردار نجف آباد بیان ك��رد: مترو، بهینه س��ازی گلخان��ه، هتل و 
كش��تارگاه صنعتی نجف آباد با مش��اركت بخ��ش خصوصی انجام 
می شود كه فراخوان انتخاب س��رمایه گذار در بعضی از پروژه انجام 
شده و سرمایه گذار انتخاب  گردیده و برای تعدادی از پروژه ها نیز این 

كار در حال انجام است.

 رتبه اول مطلوبیت آبفار اصفهان 
در آزمون های میکروبی 

مدیر اداره كنترل كیفی و امور آزمایشگاه های شركت آبفار اصفهان 
گفت: این شركت در سال جاری موفق به كسب رتبه نخست از نظر 
مطلوبیت آزمون ه��ای میکروبی در بخش كنترل كیفی در س��طح 

كشور شد.
 فهیم��ه امی��ری اف��زود: ماهیانه آزم��ون ه��ای میکروب��ی بر آب 
 ش��رب تمام روس��تاهای اس��تان در ش��بکه، منابع و مخازن انجام

 می شود.
وی تصری��ح كرد: از ابتدای امس��ال ت��ا پایان آذر بی��ش از 15 هزار 
 آزمون میکروبی ش��امل كلی فرم های)نوعی باكت��ری( مدفوعی و

 آزمون های باكتری های هتروتروف)HPC( انجام شده است.وی 
ادامه داد: مطلوبیت آزمون های میکروبی بی��ش از 99 درصد بوده 
است.مدیر اداره كنترل كیفی و امور آزمایش��گاه های شركت آبفار 
اصفهان با بیان این كه ماهیانه بهداشت آب شرب روستاها توسط این 
شركت كنترل می شود، اضافه كرد: روزانه برای دو مرتبه كلرسنجی 

بر این آب ها انجام می شود.

 کشاورزی عامل آلودگی منابع آب
 به نیترات است

مدیرعامل شركت آب و فاضالب روستایی اصفهان گفت: مهمترین 
عامل آلوده شدن آب ش��رب به نیترات، كودهای ش��یمیایی مورد 
استفاده كشاورزان است. علی احمدی افزود: نیتروژن موجود در این 
كود ماده مغذی الزم برای گیاه و خاک است كه به صورت نیترات یا 

آمونیاک در خاک جذب می شود.
وی تاكید كرد: اگر میزان كود اس��تفاده ش��ده بی��ش از احتیاج یا 
مصرف گیاه و خاک باشد، مازاد آن به صورت نیترات با خاک جذب و 
 هنگام بارندگی به آبخوان ها)سفره های آب( وارد شده و آن را آلوده

 می كند. وی افزود: البته در مواد غذایی مانند كرفس، كاهو، اسفناج 
و چغندر قند نیز مق��داری نیترات وجود دارد اما مق��دار آن در حد 

مجاز است. 

 ساخت توربین
 تولید برق از انرژی باد 

 صادرات 
بیش از ۱20 تن عسل 

مدیر عامل ش��ركت آب اندیشان از طراحی و ساخت دس��تگاه توربین تولید 
برق از انرژی باد در اصفهان خبر داد كه با تجاری س��ازی آن ساالنه از خروج 

100میلیون دالر از كشور جلوگیری می شود.
شعبانی با اشاره به این كه این توربین 4 متر ارتفاع و ۶ متر قطر داشته و فضای 
داخلی آن 24 متر مکعب است، اظهار داش��ت: این توربین با توجه به شرایط 

اقلیمی ایران ساخته شده است. 
وی افزود: توربین تولید برق از انرژی باد بر خالف توربین هاي موجود با محور 
افقي، عمودی اس��ت و راحت تر ب��ر روی زمین نصب مي ش��ود.  مدیر عامل 
ش��ركت آب اندیشان و مجری این دس��تگاه با اش��اره به این كه هزینه خرید 
 این دس��تگاه، یک هجدهم توربین های معمولی اس��ت، افزود: هزینه خرید
  توربی��ن ه��ای معمول��ی ب��ا مح��ور افق��ی بی��ش از 10میلی��ارد ری��ال

 است. 

 مدیركل دامپزشکي اس��تان اصفهان گفت: در 9 ماهه نخست امسال بیش از 
120 تن عسل از استان به خارج از كشور صادر شد.

سیداكبر حس��یني با اش��اره به این كه اس��تان اصفهان یکي از بزرگ ترین 
تولیدكنندگان عسل در س��طح كشور است، اظهار داش��ت: در 9 ماه نخست 
امس��ال 120تن عس��ل به كش��ورهاي حوزه خلیج فارس،آس��یای ش��رقی 
 وآفریقا صادر ش��ده كه نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته 5 درصد افزایش

 داشته است. 
وي افزود: صادرات این محصول از استان اصفهان حدود 2 میلیون دالر براي 

استان ارز آوري داشته است. 
مدیركل دامپزشکي استان اصفهان با اشاره به اشتغال زایي براي حدود 3 هزار 
نفر، بیان داشت: سال گذش��ته نیز بیش از 1۶0 تن عسل از استان به خارج از 

كشور صادر شده است. 

وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان این كه ب��ه 30هزارمیلیارد 
تومان اعتب��ار برای تکمیل پ��روژه های موج��ود حوزه راه 
نیاز داریم، گفت: برای كاهش تلفات باید به عامل انس��انی، 
 استانداردس��ازی خودروه��ا و اح��داث ج��اده ه��ا توجه

 كنیم.
 به گ��زارش خبرنگار مه��ر، عب��اس آخوندی در نشس��ت

 هم اندیش��ی ارتقای س��طح حمل و نقل جاده ای كشور با 
اشاره به این كه عدم تعادل شقوق حمل و نقل از مشکالت 
ایمنی راه ها اس��ت، افزود: در حال حاضر 90درصد از حمل 
و نقل از طریق جاده و 10 درصد از دیگر ش��اخه های حمل 
 و نقل انجام می ش��ود ك��ه این آمار بس��یار ت��کان دهنده

 است.
وی افزود: یکی از راهکارهای بنیادی تغییر پارادایم اس��ت 
تا بخش های دیگر مانند ریلی هم رونق بیش��تری پیدا كند 
و از همه مهمت��ر باید در حمل و نقل حوم��ه تغییر پارادایم 

را داشته باشیم.
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این كه در برنامه پنجم توسعه 
حمل و نقل بار در بخش ریلی باید به 30 درصد و مسافر به 18 
درصد برسد، گفت: البته در برنامه پنجم توسعه حمل و نقل 
حومه مورد توجه قرار نگرفته است و تصور می كنم حمل و 

نقل حومه ای متشکل از حمل و نقل شهری است

مدیرعامل ش��ركت فوالدمبارك��ه اصفهان گفت: س��امانه 
آشکارس��از مواد رادیواكتیو )پایش��گر درگاهي پرتویي( در 
 یکي از زیرمجموعه هاي شركت فوالدمباركه اصفهان نصب و 

راه اندازي شد.
به گزارش ایمنا بهرام س��بحانی با اش��اره به این كه پایشگر 
درگاهي پرتویي براس��اس شرایط و اس��تاندارد بین المللي 
با ح��دود 3 میلی��ارد و 818 میلیون ریال هزینه به دس��ت 
متخصصان داخلي طراحي و ساخته شده است، بیان داشت: 
امکان كالیبراسیون خودكار با Point Source بدون نیاز به 
ارتباط اینترنتي، دسترسي به تمام نرم افزارهاي مورد استفاده 
كه روي سامانه نصب ش��ده، تامین قطعات یدكي مورد نیاز 
بدون محدودیت USP مناسب در صورت قطعي برق، حداقل 
براي ۶ ساعت امکان ادامه فعالیت از مزایاي این سامانه است.

مدیرعامل ش��ركت فوالدمباركه اصفهان با بیان این كه در 
فرآیند تولید فوالد از آهن قراضه به عنوان شارژ كوره به همراه 
آهن اسفنجي استفاده مي شود كه با ید مواد رادیواكتیو آن 
ها ارزیابي ش��ود، افزود: این س��امانه قادر است چشمه هاي 
پرتوزا و آلودگي هاي رادیواكتیو احتمالي موجود در قراضه ها 
 را قبل از ورود به ش��ركت و ش��ارژ در كوره شناسایي و مهار 

كند.

واردات خودروهای لوكس به رغ��م افزایش تعرفه گمركی 
همچنان ادامه دارد.براس��اس آمارهای گم��رک از واردات 
آذرماه در این ماه بالغ بر 8348 دس��تگاه خودرو با ارزش��ی 
 مع��ادل 171 میلیون دالر به كش��ور وارد ش��ده اس��ت كه

 گ��ران ترین خ��ودروی واردات��ی در این ماه یک دس��تگاه 
مرس��دس بنز SL500 مدل 2014 با قیمتی معادل 179 
هزار دالر و ارزان ترین خودروی وارداتی نیز دو محموله 759 
دستگاه خودروی جیلی EMGRAN7 مدل 2013 است 
كه با قیمت هر دستگاه 9909 دالر است.براساس آمارهای 
گمرک ایران در آذرماه س��ال 92 بالغ بر 20 دستگاه پورشه 
مدل 2013 و 2014 به كش��ور وارد شده است كه سرجمع 
 ارزش این خودروها مع��ادل 1/8 میلیون دالر بوده اس��ت.

گران ترین پورش��ه های وارداتی در آذرماه چهار دس��تگاه 
پورش��ه »كاین اس« مدل 2014 با قیم��ت 119 هزار دالر 
هستند، با احتساب این خودروهای پورشه، تعادل كل واردات 
پورشه به كشور طی س��ال 92 كه تنها در آبان و آذر و بعد از 
لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوكس انجام گرفته به 75 
دستگاه با ارزشی معادل ۶/4 میلیون دالر می رسد.قابل ذكر 
اس��ت كه طی آذرماه بالغ بر 2۶ دستگاه خودروی لوكس با 

قیمت باالتر از 100 هزار دالر به كشور وادر شده است .

مدیر كل بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی گفت:  در صورت 
واگذاری س��تاد تنظیم بازار و اجرای كامل وظایف بازرگانی 
قانون انتزاع كشاورزی، تنظیم بازار شب عید بر عهده وزارت 

جهاد كشاورزی خواهد بود.
اسماعیل عباسپور اظهارداش��ت: در حال حاضر ستادی در 
وزارت جهاد كش��اورزی برای تدوین استراتژی و چگونگی 
اجرای مناسب قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی یا همان 
قانون انتزاع تشکیل شده است كه مس��ووالن دو وزارتخانه 
تجارت و جهاد كش��اورزی در حال رایزنی برای اجرای این 

قانون هستند.
وی افزود: س��تاد تنظیم بازار نیز در راس��تای اجرای قانون 
تمركز وظایف بخش كش��اورزی در حال واگذاری است اما 
اگر این ستاد و وظایف مرتبط با آن به صورت كامل به وزارت 
جهاد كشاورزی واگذار شود، این وزارتخانه موظف به تنظیم 

بازار محصوالت كشاورزی شب عید است.
مدیر كل بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی گفت: براساس نیاز 
مردم به میوه در شب عید و ایام تعطیالت نوروز، ذخیره سازی 
میوه شب عید مانند :پرتقال، س��یب و ... آغاز شده و وزارت 
جهاد كشاورزی در حال بررس��ی و برنامه ریزی برای تامین 
نیاز مردم به انواع محصوالت كشاورزی از طریق تولید داخل 

یا واردات است.

صنعت مادر سوپر خودرواعتبار بازار

 راه سازی نیازمند
 30 هزار میلیارد تومان

افتتاح سامانه آشکارساز 
مواد راديواکتیو 

 واردات پورشه در آذر 
چند میلیون دالر شد؟

  تنظیم
 بازار شب عید 

اخبار کوتاه

4
پایان توسعه شبکه فاضالب بلوار شهید صیاد شیرازی شهر داران 

 به گزارش روابط عمومی آبفای فریدن عملیات توس��عه شبکه فاضالب بلوار شهید صیاد ش��یرازی شهر داران با
  هزینه ای بالغ بر 800 میلیون ریال به اتمام رس��ید . با اج��رای این پروژه به طول ۶00 مت��ر، 12 میلیارد ریال از 

دارایی های غیر موثر تبدیل به دارایی موثر خواهد شد . 
طال افق روشنی ندارد

  میثم رادپور/  کارشناس بازار طال و ارز
اقتصاد جهان رو به بهبود است و بانک های مركزی امریکا، اروپا و ژاپن به 
دنبال توقف سیاست های پولی انبساطی هستند، بنابراین چنین شرایطی 

مجالی برای افزایش قیمت فلزات گران بها باقی نمی گذارد.
 درباره  آینده اونس طالی جهانی و این كه این فلز گران بها چه روندی را 
طی خواهد كرد  معتقدم بهبود مستمر اقتصاد ایاالت متحده فدرال رزرو 
باعث شد تا در آخرین ماه سال 2013 برنامه خرید اوراق قرضه را به میزان 
10 میلیارد دالر كاهش دهد.با تداوم كاهش نرخ بیکاری و بهبود رش��د 
اقتصادی امریکا انتظار می رود سیاست كاهش تزریق پول در اقتصاد آن 
كش��ور ادامه پیدا كند. قیمت 
طال طی ماه های گذش��ته در 
نتیجه همین انتظارات كاهش 
شدیدی یافته و به پایین ترین 
س��طح نس��بت به س��ه سال 
گذشته رسیده است، بنابراین 
در صورتی كه انتظارات یادشده 
محقق ش��وند كاهش بیشتر 
قیمت طال دور از انتظار نیست.
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معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات نحوه افزایش 
قیمت حدود 100 ه��زار تومانی در واحدهای مس��کن مهر، 
گف��ت: خریدارانی ك��ه پیش از ای��ن افزایش قیم��ت در دو 
دس��تورالعمل شماره یک و ش��ماره دو كه براس��اس آن، هر 
مترمربع مس��کن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داش��ت 
را پرداخت كردن��د ، از رقم افزایش قیمت در دس��تورالعمل 
جدید كم می ش��ود و مابه التفاوت را م��ی پردازند.ابوالفضل 
صومعلو در گفت وگو با مهر با اشاره به جزییات افزایش قیمت 
در واحدهای مس��کن مهر، اظهار داش��ت: افزایش قیمت هر 
مترمربع كمتر از 100 ه��زار تومان در مس��کن مهر را ابالغ 
كردیم تا افزایش هزینه ها در بخش س��اخت و ساز را جبران 
كند. وی افزود: خریدارانی كه پیش از این، افزایش قیمت در 
دو دستورالعمل شماره یک و ش��ماره دو كه براساس آن هر 
مترمربع مس��کن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داشت را 
پرداخت كردند از رقم افزایش قیمت در دستورالعمل شماره 
 3 كم می ش��ود و مابه التف��اوت را م��ی پردازند.معاون وزیر

 راه و شهرسازی خاطر نش��ان كرد: با استناد به بخشنامه ای 
كه معاونت نظارت راهبردی ری��س جمهور برای پیمان نامه 
های فاقد پیمان انجام داده است، این را ابالغ كردیم.صومعلو 
در خصوص پرداخت این آورده، اظهار داشت: در حال حاضر 
اجازه نقل و انتقال پروژه های مس��کن مه��ر را صادر كردیم، 
بنابراین خریداری كه واحد را خریداری می كند، توان مالی 
دارد كه این مابه التفاوت را در صورت عدم تامین فروشنده، 

پرداخت كند تا واحدها تکمیل شود؛ به همین جهت منتظر 
شدیم كه اجازه نقل و انتقال را بدهیم و بعد از آن این ابالغیه 
را صادر كنیم، زیرا اگر فروش��نده ای نمی توان��د این آورده را 
بدهد، خریدار جدید می تواند آن را جب��ران كند.وی بابیان 
این كه هرمیزانی كه مابه التفاوت افزایش پیدا كرده بر ارزش 
افزوده واحدمسکونی اضافه می شود، به فرمول افزایش قیمت 
اشاره كرد و اظهار داش��ت: فرمولی كه ما به آن رسیدیم، این 
اس��ت كه تورمی كه از س��ال 89 تا 90 داش��تیم به عدد 23 
درصد و از 90 تا پایان 91 هم به 45 درصد رسیده بود، البته 
شاخص 92 را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 
جمهور هنوز اعالم نکرده اس��ت.معاون وزیر راه و شهرسازی 
تصریح كرد: بنابراین ما بین 23 و 45 درصد، رقم 23 درصد 
را درنظرگرفتیم، زیرا در س��ال 92 ب��ا روی كارآمدن دولت 
جدید قیمت ها پایین آمد؛ به همین جه��ت مبنا را این رقم 
درنظرگرفتیم. برهمین اس��اس، رقم افزای��ش قیمت كمتر 
از 100 هزار تومان ش��ده اس��ت.به گزارش مهر، در راستای 
بخش��نامه معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس 
جمهور، ابالغیه جدی��دی برای افزایش كمت��ر از 100 هزار 
تومان در هر مترمربع برای واحدهای مسکن مهر صادر شده 
است.این دستورالعمل شامل واحدهای باقی مانده مسکن مهر 
می شود و واحدهای ساخته و تحویل شده شامل آن نمی شود. 
برهمین اساس، این افزایش شامل همه پروژه های باقیمانده 

كه حدود ۶00 تا 700 هزار واحد است،  می شود.

رییس گمرک كشور با تاكید بر این كه نرخ تعرفه هر كشور 
به منزله حمایت از سیاست های تولید است از مشخص شدن 
تعرفه های جدید خودروهای وارداتی تا چند روز آینده خبر 
داد. مسعود كرباس��یان در حاش��یه همایش روسای پلیس 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز و  در جمع خبرنگاران در واكنش 
به لغو ممنوعی��ت اولویت ده��م كاالها اظهار داش��ت: این 
موضوع در دولت مطرح ش��ده و امیدواریم با توجه به این كه 
وزارتخانه های مرتبط نیز نظرات خود را نسبت به این مساله 
عنوان كرده ان��د دولت تا هفت��ه آینده پیرامون این مس��اله 
تصمیم گیری كند. وی در ادامه در پاسخ به این پرسش كه 
چه میزان از كاالهای قاچاق از طریق مبادی رسمی به كشور 
وارد می ش��وند، گفت: ابتدا باید تعریف ورود كاال به صورت 
قانونی و غیرقانونی را مش��خص كنیم ولی با توجه به این كه 
ورود كاالها از طریق مبادی رس��می كشور با ثبت سفارش، 
گشایش اعتبار و اخذ مجوز استاندارد صورت می گیرد، بحث 
جعل اس��ناد اتفاق می افتد.كرباس��یان تاكید كرد: از طریق 
مبادی رس��می، ورود كاال به صورت قاچ��اق اتفاق نمی افتد 

و تنها بحث تقلب و تخلف پیرامون این مساله وجود دارد. 
وی ادام��ه داد: در این روش ممکن اس��ت ارزش كاال طوری 
اعالم ش��ود كه با تعرفه های موجود مطابقت نداش��ته و ما 
برای جلوگیری از مس��اله اظهارنامه از راه دور را ساماندهی 
كرده ایم و ارزیابان نیز به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

رییس گمرک با تاكید ب��ر این كه در حال حاضر سیس��تم 

ارزشیابی كاالها روی سایت گمرک قرار دارد، افزود: ما از این 
طریق به دنبال محدود كردن دامنه فعالیت های غیرقانونی 
هستیم و س��عی می كنیم تا ورود كاال از مسیرهای قانونی را 

سرعت ببخشیم.
كرباس��یان در پاسخ به پرس��ش یکی از خبرنگاران پیرامون 
پرونده فس��اد در گم��رک و مقایس��ه آن با پرون��ده 3 هزار 
میلیاردی اظه��ار بی اطالعی كرد و گفت: اخی��را پرونده ای 
در مراج��ع قضایی ب��از ش��ده ك��ه تع��دادی از كاركنان و 
حق العمل بگیران گمرک طی 7 سال از طریق جعل فیش های 

بانکی اقدامات خالف قانون را انجام می دادند.
وی در ادام��ه در واكن��ش به وج��ود برخی از اس��کله های 
غیرقانونی و نظارت گمرک، رس��یدگی به این م��وارد را در 
حوزه وظایف گمرک ندانست.  رییس گمرک كشور در بخش 
دیگری از سخنان به بحث واردات خودرو، این واردات را تابع 
واردات گروه 10 عنوان ك��رد و ضمن تاكید بر منطقی بودن 
نرخ تعرفه وارداتی خودرو خاطرنشان كرد: با توجه به وجود 
مجوز استاندارد برای خودروهای وارداتی هیچ گونه خودروی 
غیرایمنی وارد كشور نمی شود و تعرفه گذاری واردات برای هر 
كشوری به منزله حمایت از سیاست های تولیدی آن هاست. 
كرباس��یان همچنین در پاسخ به این س��وال كه آیا احتمال 
كاهش تعرفه واردات خودرو وجود دارد یا خیر، گفت: پیرامون 
این مساله اختالف نظرهایی وجود دارند اما تا چند روز آینده 

نرخ تعرفه واردات خودرو مشخص خواهد شد. 

 با توجه به 
 وجود
 مجوز استاندارد 
 برای 
خودروهای 
وارداتی هیچ گونه 
 خودروی
  غیرايمنی
 وارد کشور 
نمی شود

 افزايش قیمت
  هر مترمربع 
 کمتر از
  ۱00 هزار تومان
 در مسکن مهر را 
 ابالغ کرديم
  تا افزايش
  هزينه ها در 
بخش ساخت و ساز 
را جبران کند

ريیس گمرک ايران خبر داد:نحوه افزايش ۱00 هزار تومانی قیمت هرمتر مسکن مهر

تعرفه جدید واردات خودرو مشخص می شود مابه التفاوت ندارید، واحدتان را بفروشید!



یادداشت

برنامه »صحیفه مهدویت« با موضوع آموزش رادیویی مع��ارف مهدویت در رادیو اصفهان تهیه و پخش 
می شود.این برنامه اولین دوره آموزش رادیویی معارف مهدویت سطح یک می باشد که با همکاری بنیاد 

مهدویت و آینده پژوهی تهیه و پخش می شود.

5
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  پخش »صحیفه مهدویت « از رادیو 

 جدیدتری��ن تصاوی��ر از فیل��م س��ینمایی »محمد)ص(«ک��ه
 مجید مجیدی طی ساخت این فیلم، ساحل شهر عسلویه را برای 
فیلمبرداری دوران کودک��ی پیامبر اعظم)ص( انتخ��اب کرد، در 

خبرگزاری فارس منتشر شد.
 بنابراین گزارش، در ای��ن تصاویر لوکیش��ن ها و دکورهای دوران 
کودکی پیامبر اعظم )ص( که مجید مجیدی برای این کار ش��هر 

ساحلی عسلویه را انتخاب کرده به چشم می خورد.
فیلم» محمد« از محاصره  مسلمانان در شعب ابی طالب آغاز می شود 
و به پیش از تولد پیامبر اس��ام باز می گردد. در این فیلم،مخاطب 
شاهد وقایعی است که پیش از تولد پیامبر اسام تا 12 سالگی ایشان 

را در بر می گیرد. صحنه های وفات مادر رسول اکرم در روستای ابواء 
و صحنه های مربوط به دوران ش��یرخوارگی و خردسالی پیامبر در 

روستای سعدیه هم از دیگر بخش های فیلم است.
 فیلم» محمد« با اولین سفر پیامبر به شام و رسیدن به صومعه بحیرا 
به پایان می رسد. »بحیرا« راهبی مس��یحی است که درباره ظهور 

آخرین پیامبر به ابوطالب بشارت می دهد.
از جمله چهره های سرشناسی که جزو عوامل فنی پروژه محمد)ص( 
 )Vittorio Storaro( هس��تند می توان به ویتوریو اس��تورارو
فیلمبردار نامدار ایتالیایی اش��اره کرد که تاکنون س��ه  بار موفق به 

کسب جایزه اسکار شده است.

علیرض��ا ش��جاع نوری در نق��ش »عبدالمطل��ب« پدرب��زرگ 
پیامب��ر)ص(، مه��دی پاک��دل در نق��ش »ابوطال��ب« عم��وی 
پیامبر)ص(، پانته آ مهدی نیا در نقش »فاطمه بنت اس��د« همسر 
ابوطالب، مینا س��اداتی در نقش آمنه مادر پیامبر)ص(، ساره بیات 
در نقش »حلیمه« دای��ه پیامبر)ص( و محس��ن تنابنده در نقش 
 »س��اموئل« تاجر یهودی، از جمله بازیگران این فیلم س��ینمایی 

هستند.
بر اساس ش��نیده ها، این پروژه فاخر که پرهزینه ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران لقب گرفته و از کنار آن سریالی هم ساخته خواهد 
شد، قرار اس��ت عاوه بر زبان فارسی به س��ه زبان عربی، انگلیسی 

 و اردو ب��ه صورت همزمان در ایران و کش��ورهای مس��لمان اکران
 شود. 

مجیدی س��ال قبل در بیانیه ای در پاسخ به فیلم موهن مستهجن 
 امریکایی نوشت: »چش��م به راه باش��ید به زودی از پس همه این

 لجن  پراکنی ه��ا، چهره زیب��ای خورش��یدی او رخ خواهد نمود و 
روسیاهی به شما سیاه دالن خواهد ماند.« 

 م��ا ه��م امیدواری��م ای��ن مه��م ب��ه زودی ب��ه وق��وع
بپیوندد.

در ادامه تصاویر جدیدی از دکورهای این فیلم در س��احل ش��هر 
عسلویه را می بینیم.

سینمای معناگر به پابوس رسول ا... می رود

تصاویر دیده  نشده از دکورهای فیلم محمد)ص( در عسلویه

هفت  یادداشت

 »اکباتان« از 25 دی
 اکران خود را آغاز می کند

فیلم سینمایی »اکباتان« ساخته 
مهرش��اد کارخان��ی از ام��روزدر 
سینماهای تهران و شهرستان ها 

اکران عمومی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 
که در سی امین جش��نواره فیلم 
فجر به نمایش در آمد قرار اس��ت 
در گروه سینمایی آزاد روی پرده 
برود.»اکباتان« فضای اجتماعی- 
شهری دارد و به تاش بی فرجام 
آدم های فرودست در شهر می پردازد. در این فیلم شاهد احمدلو، مزدک 
میرعابدینی، س��حر قریشی، س��روش صحت، مانی حیدری، پوراندخت 

مهیمن با حضور افتخاری داوود رشیدی بازی می کنند.

 تئاتر »پرنده و فیل« در کاشان 
به روی صحنه می رود

مسوول امور هنری اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامی کاش��ان از اجرای 
تئاتر پرنده و فیل توسط بازیگران 
معلول و ناتوان جس��می در تاالر 
فرهنگ این شهرس��تان خبرداد. 
حسین معافی اظهار داشت: تئاتر 
»پرن��ده و فی��ل«کاری از گ��روه 
»ب��اران« اولین گروه نمایش��ی 
معلولین جسمی و حرکتی ایران 
توسط هنرمندان مشهد مقدس به 
مدت چهار روز اجرا خواهد شد. وی افزود: این تئاتر تا بیست و هفتم دی در 
دو سانس برای عاقه مندان اجرا خواهد شد. وی با اشاره به این که در این 
تئاتر 11 بازیگر معلول وناتوان جسمی حضور دارند، تصریح کرد: نمایشنامه 
پرنده وفیل را داود کیانیان نوش��ته و طراح��ی و کارگردانی آن را حمید 
کیانیان برعهده دارد. وی گفت: تئاتر پرنده و فیل تاکنون در ش��هرهای 
مختلف ایران به روی صحنه رفته است تا توانایی ،هنر وخاقیت معلولین و 
افراد ناتوان جسمی را به مردم نشان دهد. معافی، تئاتر درمانی و افزایش 
اعتماد به نفس معلوالن، از بین رفتن باور غلط »من نمی توانم« در بین این 
افراد، آشتی معلولین با جامعه، ارتقای سطح کیفی مهارت هنری و استقال 

مالی برای آن ها را از جمله اهداف اجرای این نمایش ذکر کرد. 

»رسمی دیگر« برآنتن سیمای اصفهان 
مستند داستانی باعنوان »رسمی 
دیگ��ر« باموضوع آداب ورس��وم 
ازدواج در بی��ن م��ردم اصفهان 

درحال تهیه وتولید است.
 این مجموعه مستندمتشکل   از

 3 آیتم گف��ت وگو باهنرپیش��ه 
گان اصفهانی،بخ��ش نمای��ش 
وبخش بازس��ازی آداب ورس��وم 
درقدی��م اس��ت.دربخش گفت 
وگوها،بازیگران ش��ناخته ش��ده 
اصفهانی خاطرات ازدواجش��ان راتعریف می کنند،  حسن اکلیلی،پری 
کربایی،مهدی باقربیگی وآس��یه کان��ی ازجمله بازیگ��ران این آیتم 
هس��تند.بخش دیگر مستند رس��می دیگر، زندگی خانواده ای پنج نفره 
راشامل می ش��ودکه هریک از فرزندان درموقعیت متفاوتی برای ازدواج 

در عصرحاضرقراردارند. 
آخرین بخش این مستند بازس��ازی رسم هادرقدیم اس��ت که براساس 
خاطرات پدرومادراین خانواده به تصویر کش��یده ش��ده است.مجموعه 
مستندرس��می دیگرباهدف ارایه راهکارها برای تس��هیل ازدواج جوانان 
در 13 قسمت وهرقس��مت به مدت 30 دقیقه درش��بکه اصفهان تهیه 
 وتولید می ش��ود.این برنامه برای نوروز 93 ازش��بکه اصفهان روی آنتن 

می رود.

 مسجدالرضا  اردستان میزبان
 آثار جشنواره فیلم عمار

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار 
شهرس��تان اردس��تان از اکران 
فیلم ه��ای برگزیده جش��نواره 
مردمی فیلم عمار در مس��جد 
الرض��ا )ع( اردس��تان به عنوان 
نخس��تین مس��جد شهرستان 

اردستان خبر  داد.
هادی فقرای��ی در  گفت وگو با 
خبرنگار مهر اف��زود: همزمان 
با سراسر کش��ور در شهرستان 
اردستان هم در مساجد، هیات ها،حس��ینیه ها حوزه علمیه برادران 
و خواهران فیلم های برگزیده جش��نواره مردم��ی فیلم عمار پخش 

می شود.  
وی اظهار داش��ت: آثار جش��نواره فیلم عمار در قالب فیلم های بلند 
داس��تانی، فیلم کوتاه، پویانمایی و کلیپ اس��ت که در معرض دید 
عاقه مندان قرار می گیرد.فقرایی افزود: نمایش فیلم های جشنواره 
 عمار به صورت رای��گان بوده و اس��تفاده عموم م��ردم از آن بامانع

 است.

 »روستایی که 
نمی خواهدشهرشود« 

 »رفیق«  
نوروز می آید 

مستندی ازمرکزاصفهان باعنوان» روس��تایی که نمی خواهدشهرشود«برای 
جش��نواره بین المللی فیلم فجرارس��ال گردید.جش��نواره بین المللی فیلم 
 فجر،جش��نواره س��ینمایی اس��ت که بهمن م��اه هرس��ال درته��ران برگزار
 می گرددوامس��ال س��ی ودومی��ن دوره این جش��نواره برگزارخواهدش��د،

ش��رکت کنندگان دربخ��ش ه��ای رقابتی برای کس��ب جای��زه مخصوص 
 که س��یمرغ بلورین ن��ام دارد باهم رقابت م��ی کنند.مستند»روس��تایی که 
نمی خواهدشهرش��ود«به مدت 60 دقیقه، داستان روس��تایی به نام دوماب 
است که عده ای مشغول توس��عه و احیای بافت روستابرای جذب گردشگری 
آن هستندولی این مساله چالش هایی رابرای اهالی روستابه وجودآورده است 
ودهیار 26 ساله روس��تاتاش می کندازمیان مش��کات راهی به آینده برای 

روستابگشاید.

سریال تلویزیونی رفیق در 13 قس��مت 45 دقیقه ای نوروز 93 از شبکه های 
استانی اصفهان و شما پخش می شود. بازیگر این س��ریال افزود: این سریال 
اجتماعی در قالب کمدی به کارگردانی سید محمدرضا ممتاز، تهیه کنندگی 
حسن خرس��ند و نویس��ندگی آرش زارع در حال فیلم برداری است.مرتضی 
ریحانی با بیان این که ترکیب بازیگران اصفهانی و تهرانی از ویژگی های سریال 
رفیق است اظهارداشت: هوشنگ حریرچیان، خشایار راد، کاظم افرندنیا، شهرام 
قاعدی، مرتضی ریحانی و عادل یوسفی ،شهره سلطانی و علی قیومی از جمله 

بازیگران این سریال هستند.
وی با اشاره به ساخت سریال های تاثیرگذار و کمدی در شهرستان ها تصریح 
کرد: ساخت این آثار با موضوعات مختلف باعث پویایی و نشاط در کشور می 

شود.

رسانه های مکتوب

در پی اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی درباره احتمال به تعویق افتادن نمایشگاه بین المللی مطبوعات، معاون 
مطبوعاتی و اطاع رسانی این وزارتخانه توضیحاتی در این باره ارایه کرد.

 حس��ین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی و اطاع رسانی وزیر ارش��اد با اش��اره به چالش های پیش رو در برگزاری 
نمایشگاه مطبوعات گفت: اوال برخی از چهره های صاحب نظر رسانه ای به برگزاری نمایشگاه به شکل موجود انتقاد 
اساسی دارند و آن را مصداق اس��راف می دانند؛ اگرچه تعداد زیادی نیز یکی از محاسن نمایشگاه مطبوعات را دیده 

شدن فعالیت رسانه ها و نشاط سیاسی � اجتماعی می دانند. 
ثانیا مطابق اعام س��تاد نماز جمعه تهران قرار است تا پایان س��ال جاری نماز جمعه در مصای تهران برگزار شود. 
ثالثاتامین اعتبارات الزم برای برگزاری نمایشگاه به شکلی وزین هم از دغدغه های تعیین کننده است که امیدواریم 

حل شود.
حس��ین انتظامی اف��زود: در حال حاضر با چند گزینه مواجه هس��تیم که مش��غول بررس��ی آن ها می باش��یم. آیا 
نمایشگاه مطابق برنامه قبلی در اسفندماه و در مصای تهران برگزار ش��ود و یا با توجه به اقامه نماز جمعه در آن جا 
 به وقت دیگری یا مکان دیگری موکول ش��ود؟ بدیهی است اگر مکان عوض ش��ود، مجبور به تغییراتی در سطح کار 

خواهیم بود.
وی ادامه داد: ظ��رف روزه��ای آینده و ب��ا رایزنی های بیش��تر درب��اره اعتبار و م��کان و همچنی��ن کمک فکری 
از نماین��دگان رس��انه ها ب��ه ط��ور دقی��ق، زم��ان و کیفی��ت برگ��زاری نمایش��گاه را اع��ام خواهی��م ک��رد. 
ب��ا جهت گی��ری عموم��ی در سیاس��ت گذاری ه��ای وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��امی، تصمیم گی��ری 
 نهای��ی پ��س از مش��ورت ب��ا صن��وف ذیرب��ط خواه��د ب��ود ت��ا تصمی��م نهای��ی جامعی��ت بیش��تری داش��ته

 باشد.
معاون امور مطبوعاتی و اطاع رسانی وزیر ارش��اد گفت: البته بیستمین جشنواره مطبوعات کار خود را از روز شنبه 
گذشته شروع کرده و فراخوان ارسال آثار اعام شده است و مطابق برنامه زمان بندی این جشنواره، برگزیدگان نهایی 

در روز چهارم اسفندماه معرفی خواهند شد.
نمایش��گاه مطبوعات عرصه ی نمایش تازه های روزنامه نگاری و فعالیت مطبوعاتی اس��ت و هر ساله اهالی روزنامه 
نگاری و رسانه مکتوب با تمام ظرفیت در این گردهمایی  شرکت می کنند که عاقمندان و مخاطبان از سراسر کشور 

مراجعان آن هستند.

توضیحات حسین انتظامی درباره نمایشگاه مطبوعات

 ش��هرام مکری ،کارگردان فیلم»ماهی و گربه« ک��ه در دو بخش از 
سی و دومین جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است، درباره ساختار 
و موضوع این اثر و ارتباط مخاطبان با آن توضیح داد.شهرام مکری 
نویسنده و کارگردان »ماهی و گربه« درباره حضورهای این فیلم در 
جشنواره های خارجی به خبرنگار مهر گفت: اگر »ماهی و گربه«شروع 

خوبی در نمایش های خارج از کشور و یا حضورهای بین المللی داشته 
است، بخشی از آن را مدیون برنامه ریزی محمد اطبایی، مدیر پخش 
خارجی فیلم می دانم. به پیش��نهاد مانی حقیقی و اطبایی ما اولین 

حضور را از جشنواره »ونیز« آغاز کردیم که البته نتیجه بخش بود.
وی افزود: م��ن فکر می کردم »ماه��ی و گربه« به لح��اظ ارتباط با 

مخاطب فیلم سختی باشد اما خوش��بختانه توانست ارتباط خوبی 
با بینندگان برقرار کند و همانطور که می دانید موفقیت هایی را هم 
به دست آورد. البته روند حضور فیلم در جشنواره ها تا فروردین ماه 
93 ادامه خواهد داشت.مکری درباره ارتباط مخاطبان خارجی با این 
 اثر ایرانی نیز توضیح داد: اولین بار در نشس��ت مطبوعاتی فیلم در

» جشنواره ونیز« این موضوع مطرح شد که چه طور چنین فیلمی با 
این چیدمان مهندسی در سینمای ایران ساخته شده است. نگاه و 
قضاوت مخاطبان خارجی به سینمای ایران بیشتر بر اساس سینمای 
قصه گوی اجتماعی و دینی است و عادت ندارند فیلمی با مشخصات 
»ماهی و گربه« را از کارگردانان ایرانی ببینند.این کارگردان جوان 
با اش��اره به این که چنین قضاوتی درباره سینمای دیگر کشورهای 
اس��امی نیز وجود دارد، بیان کرد: به طور نمون��ه فیلم »وجده« از 
عربس��تان که فیلم مطرحی هم است و توس��ط یک کارگردان زن 
ساخته ش��ده اس��ت، درباره مس��ایل اجتماعی و دینی است. فیلم 
»عمر«ساخته هانی ابو اسد از فلسطین که در اسکار امسال هم حضور 

دارد باز چنین مسایلی را مطرح می کند.
به گفته وی، فیلم »ماهی و گربه«پیش��نهادهایی درباره ژانر و زبان 
سینما می دهد و در بین مخاطبان کنجکاوی برانگیز است و بیشتر آن 
ها را متعجب می کند.وی درباره نوع چیدمان مهندسی فیلم که مورد 
توجه جشنواره های خارجی قرار گرفته است، توضیح داد: »ماهی 
و گربه« با یک پوس��ته بیرونی و با یک مدل فیلم های اسلشر شروع 
می ش��ود و بعد  از آن عبور می کند و به فیلمی درباره مفهوم زمان 

و جبر نزدیک می شود. فیلم درباره گرفتاری های جوانانی است که 
آرزوهایی دارند ولی به دلیل تنگناها به آن نمی رسند. در واقع حدود 
10 تا 15 دقیقه فیلم مدل فیلم های اسلشر است و آرام آرام به سمت 

مفهوم زمان و یا همان ساختار تجربی می رود.
این کارگردان ادامه داد: مخاطب��ان غیر ایرانی که تا کنون این فیلم 
را دیده اند بیشتر درباره مسایل نزدیک به سینما، چگونگی اجرای 
میزانسن و نحوه زمانبندی و تمرین ها سوال می کنند. بیشتر سواالت 
آن ها درباره زبان سینما است که البته این ها مخاطبان 70 درصدی 
فیلم هستند. 30 درصد مابقی هم درگیر موضوع تقابل نسل ها در 
فیلم می شوند؛ چراکه فیلم به تقابل نسل جوان دانشجویی می پردازد 
که برای برگزاری یک کم��پ به این منطقه رفته اند و نس��ل دیگر 
آشپزهایی هستند که در یک کلبه برای آن ها غذا درست می کنند.

وی تاکید کرد: »ماهی و گربه« در جشنواره هایی همچون ونیز و دوبی 
برای بخش خاقیت و نوآوری جایزه گرفت. در آسیا پاسیفیک هم 
برای کارگردانی نامزد دریافت جایزه شد. در جشنواره لیسبون هم 

جایزه بهترین فیلم را به عنوان اثر نوگرا گرفت.
مکری در پایان درباره پیش بینی خود از واکنش بیننده ایرانی به فیلم 
گفت: فکر می کنم یک گروه از مخاطبان جوان سینمادوست با فیلم 
ارتباط برقرار کنند، مثل نسل جوان 20 تا 35 سال. البته فیلم دوستان 
حرفه ای از هر نسلی از س��ینما هم می توانند بیننده این اثر باشند. 
من پیشنهاد می کنم کسانی که عاقه مند به سینمای داستان پرداز 

و مسایل اجتماعی هم هستند این فیلم را ببینند.

پیشنهادی برای مخاطب ایرانی

خارجی ها چیدمان مهندسی این اثر را دوست دارند

»ماهی و گربه«
پیشنهادهایی درباره 

ژانر و زبان سینما 
می دهد و در بین 

مخاطبان کنجکاوی 
برانگیز است و
 بیشتر آن ها را

 متعجب می کند

   تصاویری از

 دکورهای ساخته شده فیلم



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 حتی بی اسپانسرهم
به لیگ می رویم

دبیر هیات شمشیربازی استان اصفهان 
گفت:هنوز اسپانسری برای حمایت از 
تیم شمشیربازی استان پیدا نشده است 
اما هر طوری هست نماینده اصفهان در 

لیگ برتر حضور پیدا خواهد کرد.
فرهاد رضایی اظهارداشت: فصل گذشته 
باوجود هم��ه تالش هایی ک��ه صورت 
گرفت، نتوانستیم اسپانسری برای تیم پیدا کرده و در لیگ شرکت 
کنیم اما امسال به بازیکنان قول داده بودیم که در لیگ شرکت کنیم 
و در هفته نخست لیگ برتر نیز تیم را به مس��ابقات فرستادیم اما با 
همین بضاعت فعلی تیم هیات اصفهان در لیگ برتر شمش��یربازی 

شرکت می کند.

داور،خطا نبود، خطا اعالم کرد 
سرمربی تیم فوتس��ال زمزم اصفهان با 
اشاره به انتقادات سرمربی میثاق علیه 
او گفت: به نظر من بهتر اس��ت محمود 
خوراکچی درباره تیم خودش نظر دهد.

حس��ین افضلی پس از تساوی تیم اش 
مقابل میثاق تهران اظهار داشت: به نظر 
من س��رعت بازی در نیم��ه دوم خیلی 
خوب بود اما داوری در این نتیجه تا حدودی دخالت داش��ت و حتی 

در دقیقه پایانی بازی، در صحنه ای که خطا نبود، خطا اعالم کرد.
افضلی افزود: امیدوارم که خوراکچی دست از سیاسی کاری بر دارد و 

به فکر تیم خودش باشد تا نتیجه بگیرد.

بیانیه باشگاه سپاهان 
باشگاه سپاهان در بیانیه اي در خصوص 
محرومیت یك جلسه اي هادي عقیلي 
تاکید کرده ک��ه امیدوار اس��ت صدور 
چنین حکمي بدون فشار عوامل بیروني 
بر کمیته انضباطي صورت گرفته باشد.

به نقل از س��ایت باش��گاه س��پاهان در 
این بیانیه آمده اس��ت:درخصوص رای 
محرومیت هادی عقیلی و با نگاه��ی به نحوه و مرجع نمایش صحنه 
اوال پخ��ش صحنه خط��ا در یك برنام��ه تلویزیونی، نش��ان دهنده 
عم��دی یا غیرعمدی بودن آن نمی باش��د و تش��خیص آن توس��ط 
داور و تیم برگزارکننده مس��ابقه اس��ت. از طرف دیگ��ر معموال اگر 
دریك بازی یا بازی های متعدد چنین رفتارهایی تکرارش��وند مورد 
 مجازات قرارمی گیرند،نه به صورت تصادفی و سهوی آن هم در یك

 مسابقه.

 ساکت در جمع
 مدیران برتر باشگاهی

به نقل از پایگاه اطالع رس��انی باش��گاه 
فوالد ماهان سپاهان، نخستین همایش 
ملی تجلیل از مدیران برتر سال ورزش 
ای��ران ی��ادواره س��ردار ش��هید غدیر، 
دانشمند فرهیخته ،دکتر حسن تهرانی 
در حضور بزرگان ورزش کش��ور برگزار 
ش��د.در این همایش ملی، برگزیدگان 
بیش از 3 هزار نظرسنجی از خبرگان ورزش و رسانه توسط شورای 
مرک��زی س��ازمان قهرمان��ان انتخ��اب ش��دند.محمد رویانیان از 
پرسپولیس، سیف اهلل دهکردی از فوالد خوزستان، محمدرضا ساکت 
از فوالد ماهان سپاهان و منصور قنبرزاده از نفت تهران به عنوان چهار 
مدیرعامل برتر باش��گاه های ورزشی کشور از سوی س��ه هزار نفر از 

نمایندگان ورزش و رسانه انتخاب شدند.

 اولین اظهار نظر قهرمانی
 پس از محرومیت؛

 قربانی باندبازی شدم
داور فوتبال ایران که به خاطر تبانی و دس��ت داش��تن در 
پرونده فس��اد فوتبال ،هش��ت ماه از فعالیت در این حوزه 
محروم شده اس��ت ،اعتقاد دارد قربانی باندبازی شده که 

همه از آن ها باخبر هستند. 
محسن قهرمانی در اولین اظهار نظرش پس از اعالم رای 
 کمیته انضباطی عن��وان کرد با این ک��ه چیزهای زیادی 
می داند اما فعال ترجیح می ده��د به خاطر جامعه داوری 

سکوت کند و حرفی نزند.
محس��ن قهرمانی که به دنبال اتفاقات بازی س��پاهان و 
پرس��پولیس پایش به پرونده تبانی در فوتبال باز ش��د، با 
رای کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال 8 ماه از قضاوت 
و فعالیت در فوتبال محروم ش��د. با این حال مدعی است 
 در پایان دوران محرومیتش باز خواهد گش��ت و با قدرت 

به کارش ادامه خواهد داد.
قهرمانی که روز یك شنبه گذشته رای خود در این مورد را 
دریافت کرد پیرامون این رای گفت: از رایی که در مورد من 
صادر شده است به هیچ عنوان راضی نیستم. این رای نشان 

داد که در فوتبال ایران چه می گذرد. 
وقتی محرومیتم تمام شد با قدرت برمی گردم و به کارم 
ادامه خواهم داد. دراین مدت از خیلی مسایل باخبر شدم 

اما فعال سکوت می کنم.
وی با اش��اره به حکمی که در این پرونده برای وی صادر 
 ش��ده اس��ت گفت:آقایان دنبال کس��ی می گشتند که

 قربانی اش کنند و هیچ کس بهتر از من برای س��ربریدن 
پیدا نشد.

این داور فوتبال ایران ادامه داد:  ب��ه خاطر جامعه داوری 
فعال سکوت می کنم زیرا در این مدت تهمت های زیادی 
به جامعه مظلوم داوری کشور وارد شده است و کسی هم 
متاسفانه  به این تهمت ها کاری ندارد اما مطمئن هستم 
یك روزی چوب این کارها را خواهن��د خورد ،من راضی 
هستم به رضای خدا و لطف و کرم و عنایت امام رضا )ع( و 
به تمرینات خودم ادامه می دهم تا ان شا ءاهلل پس از دوره 

محرومیت با قدرت به فوتبال و داوری بپردازم.
محسن قهرمانی در پایان در پاس��خ به این پرسش که آیا 
به کمیته استیناف شکایت خواهد کرد یا نه گفت: در این 
رای اشکاالت زیادی وجود دارد اما قول داده ام که به هیچ 
وجه درباره آن ها صحبت نکنم. من قربانی یك باندبازی 

گسترده در فوتبال شدم که خیلی ها از آن با خبرهستند.

زاویه

6
برگزاری مسابقات لیگ واترپلوی استان

مسابقات لیگ واترپلوی نوجوانان با حضور چهارده تیم برگزار خواهد شد. سرپرست هیات شنا، شیرجه 
و واترپلو استان اصفهان گفت:این مسابقات در رده سنی زیر 12 سال از روز جمعه 27 دی ماه و مسابقات 

رده سنی زیر 14 سال از روز سه شنبه اول بهمن ماه در استخر انقالب آغاز می شود.

با توجه به پهناوری اقلیمی، و قومی و  فرزانه
قبیله ای در ای��ران، انواع ب��ازی ها با متین فر

هدف های خاص طراحی شده و میان 
مردم رایج بوده است. به طور مثال بازی های مراسم عروسی، 
مراسم کشاورزی، برداشت محصول، اعیاد، تغییر فصول، بارش 
باران، دور کردن خشکسالی و... در واقع بالغ بر 150 نوع بازی 
س��نتی در ایران وجود داشته که سرش��ار از تحرک،شادی و 
سالمتی بوده اند که متاسفانه به مرور زمان و تغییر شیوه های 
زندگی، نسل امروز با بسیاری از آن ها بیگانه است.این بازی ها 
در دو گروه فضای باز و فضای بس��ته تقسیم بندی شده است.

بازی هایی مثل : هفت سنگ، طناب کشی، گرگم به هوا، الك 
دولك، وسطی و... جزو بازی های دس��ته اول )فضای باز( آن 
هستند.برگزاری جشن ها و مراسم شکر محصول مانند: جشن 
خرمن ،بهانه ای بوده ب��رای هم آورد پهلوانان و ورزش��کاران 
منطقه که گاهی به طور وس��یع تر از روستاها و محالت دورتر 
برای رقابت ورزش��ی گرد هم می آیند.پیر و معتمد روستا هم 
داور عادل این نوع مسابقات است و جمعیت مشتاق با هیجان 

وافر دنبال کننده این مراسم شادی بخش و مهیج می شوند.
هنوز در بسیاری مناطق کشور این مسابقات و بازی های بومی 
وجود دارد و متولیان نیز در این سال ها اقداماتی برای ترویج و 

زنده نگه داشتن این رسم زیبا انجام داده و می دهند.

در استان اصفهان مسووالن از برگزاری مسابقات کشتی با شال 
روستاییان استان در بهمن خبر داده اند.

هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان 
به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی روز یازدهم بهمن 
مسابقات کشتی با شال روستاییان استان اصفهان ویژه آقایان 

را در رده سنی آزاد برگزار می کند.
این رقابت ه��ا در اوزان 95 ،85،75-65 و +100 کیلوگرم در 
خانه کشتی اصفهان برگزار خواهد شد که پیش بینی می شود 
جوانان روستایی اس��تان اصفهان از این مس��ابقات استقبال 

خوبی به عمل آورند.
قبل از رقابت های کشتی با شال روس��تاییان استان اصفهان 
لیگ هفت سنگ ویژه آقایان و بانوان را داریم که این مسابقات 
27 دی ماه استارت خواهد خورد که 15 تیم در بخش آقایان 
و 15 تیم در بخش بان��وان با هم رقابت م��ی کنند،همچنین 
مسابقات والیبال بانوان روس��تایی استان اصفهان هم از اواخر 

دی ماه آغاز می شود.
مراسم آیین تجلیل از قهرمانان روس��تایی استان اصفهان در 
هشتم اسفندماه برگزار می شود که در این مراسم از نفرات اول 
تا سوم پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی استان،نفرات اول تا 
سوم اوزان مختلف رقابت های کشتی با شال روستاییان استان 
و تیم های اول تا سوم مسابقات والیبال بانوان روستایی استان 

اصفهان نیز تجلیل می شود.

     یک بازی دیگر بومی اصفهان
در برخی روس��تاهای اصفهان، بازی ای به ن��ام »ِکاله بََرک« 

وج��ود دارد و ش��یوه انجام 
آن نیز به این صورت اس��ت 
که دای��ره بزرگی در وس��ط 
می��دان رس��م م��ی کنن��د 
و ی��ك گروه ده نف��ره داخل 
آن نشس��ته و گروه ده نفره 
دیگری، خارج دای��ره و دور 
آن می چرخند تا در فرصتی 
مناسب بتوانند کاله یکی از 
افراد داخل را برداشته و فرار 
کنند. س��پس کاله را پنهان 
از چش��م اعضای تیم مقابل 
در بین خود ب��ه گونه ای رد 
و بدل می کنند ک��ه معلوم 
نشود دس��ت کیست. سپس 
به محل تعیین ش��ده برای 
انداخت��ن کاله دویده و تیم 

مقابل نیز دنبالش��ان می کند و اگر بتواند کاله را بگیرد برنده 
است و در غیر این صورت، چنانچه کاله به زمین افتاده و خاکی 
شود آن تیم بازنده محسوب می ش��ود.این کار را تا 5 بار تکرار 

کرده و امتیازبندی می کنند.
همان طور که گفته ش��د بازی ها برگرفته از فضای فرهنگی و 
جغرافیایی خود هس��تند و بنابراین هر منطقه ای ارزش ها و 
 آن دسته از مهارت ها را از طریق بازی در اعضای خود تقویت

 می کند که الزمه زندگی در آن منطقه اس��ت. به قول عده ای 
علت وجود خش��ونت در بازی های محلی برخ��ی مناطق نیز 
همین مساله آب و هوا و محیط زیس��ت خشن آن هاست. در 
 مجموع، بازی های محلی، تنوع بس��یار داش��ته و هر کدام در

 زمان های مختلفی از شبانه روز و نیز ایام سال انجام می شوند، 
به جنسیت خاصی تعلق دارند و نیز حالت های مختلف انفرادی 
 و گروهی را ش��امل می ش��وند. بازی های محلی، بخش��ی از

 س��رمایه های فرهنگی ما هس��تند که علی رغم تنوع بسیار 
چشمگیرش��ان امروزه در بس��یاری از مناطق کشور در حال 
فراموشی و نابودی هستند. این مس��اله یکی از عللی است که 

پرداختن به آن ها را به عنوان یك موضوع، ضروری می سازد.

به بهانه کشتی با شال اصفهان

قدرت نمایی ورزش ملی در سایه ورزش های محلی
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چاره ای جز ثبت 
مشترک چوگان نیست

 مراسم
 توپ طالی 2013 

رییس فدراس��یون چوگان با بیان ای��ن که ایران به همراه کش��ورهایی نظیر 
پاکستان و تاجیکستان درصدد ثبت مش��ترک چوگان به نام خود در جهان 
هستند، تاکید کرد: ما دیگر چاره ای جز قبول این موضوع نداریم، چرا که دیگر 

خیلی دیر شده است!
حمزه ایلخانی زاده از برگزاری سمینار بررسی و معرفی ریشه فرهنگی و تاریخی 
ورزش چوگان در ایران در تاریخ هفتم تا دهم بهمن ماه خبر داد و گفت: قرار 
است در این سمینار سه روزه اساتید دانشگاهی و صاحبنظران ورزش چوگان 
به بیان دیدگاه های خود درباره س��ابقه تاریخی انجام ورزش چوگان در ایران 
و همچنین ریشه های فرهنگی آن بپردازند.ایلخانی زاده خاطر نشان کرد: ما 
چاره ای جز ثبت مشترک چوگان در جهان به نام چند کشور نداریم، چرا که 
در طول سال های گذشته مسووالن امر این موضوع را دست کم گرفتند و به 

هشدارهای ما اهمیتی ندادند.که شد بازی دیگران در زمین چوگان ایران.

مراسم انتخاب برترین های فوتبال جهان در سال 2013 در شهر زوریخ برگزار 
شد و برترین های فوتبال جهان در سال 2013 انتخاب شدند.

برترین  بازیکن: 
کریستیانو رونالدو موفق ش��د به عنوان برترین بازیکن جهان در سال 2013 
انتخاب شود و توپ طالی 2013 را به کارنامه افتخارات خود اضافه کند. پس از 

وی، فرانك ریبری، و لیونل مسی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
برترین مربی:

یوپ هاینکس سرمربی فصل قبل بایرن مونیخ در حالی به عنوان برترین مربی 
فوتبال جهان در سال 2013 انتخاب ش��د که سرآلکس فرگوسن یکی از سه 
نامزد نهایی این عنوان ترجیح داد در این مراسم شرکت نکند. هاینکس فصل 
قبل موفق شد با بایرن مونیخ به سه گانه لیگ قهرمانان اروپا، بوندسلیگا و جام 

حذفی آلمان دست پیدا کند.

تیم ملی فوتبال بانوان 
اردوی تیم مل��ی فوتبال بانوان زیر 19 س��ال ب��ا حضور یك 
اصفهانی آغاز ش��د. فائزه جعفری تنها اصفهانی حاضر در این 
اردو است.گفتنی است، ملی پوشان ازدوشنبه 23 دی ماه وارد 
اردو شده و به مدت پنج روز تمرینات خود را پیگیری می کنند.

نکونام به الکویت پیوست
 جواد نکونام که چند روز پیش رس��ما از اس��تقالل جدا ش��د با قراردادی 
چهار ماهه به ارزش بیش از نیم میلیون دالر به الکویت کویت پیوس��ت. 
الکویت در لیگ فوتبال کشور کویت با 31 امتیاز و یك بازی کمتر نسبت به 

دیگر تیم ها در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

تبریک کی روش به رونالدو 
کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان 
انتخاب کریس��تیانو رونالدو را به عنوان بهترین بازیکن دنیا در 
 س��ال 2013 تبریك گفت و جایزه توپ طالی فیف��ا را حق او 

دانست.

 جشن خرمن 
بهانه ای بوده 
برای هم آورد 

پهلوانان و 
ورزشکاران منطقه 

که گاهی به طور 
وسیع تر از 

روستاها و محالت 
دورتر برای

 رقابت ورزشی
 گرد هم می آیند

سید حسن خمینی :

فساد یا پاکی فوتبال بازتاب جامعه است 
 ترویج منش پهلوانی حضرت علی )ع( 

مشکل گشای ورزش
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت ورزش وجوانان، سید حسن 
خمینی که از عالقه من��دان به ورزش و فوتبال اس��ت، ورزش را 
بازتابی از سالمت یا عدم سالمت جامعه دانست و گفت: با داشتن 
 یك جامعه ناس��الم نمی توان ورزش س��الم داش��ت و بالعکس.

این مساله را می توانیم در تمامی حوزه های جامعه لمس کنیم.
 وی در باره نظ��ر امام خمینی)ره( در ب��اره ورزش و فوتبال گفت:

در ایام کودکی و نونهالی معموال روزهای تابس��تان یك توپ زیر 
بغلمان بود و با لباس های خاکی از فوتبال بر می گشتیم. یك روز 
امام مرا دید و صدایم زد و گفت نصیحتی می کنم که همیشه آن 
را به یاد داشته باش و به هم سن و سال هایت هم توصیه کن.از سه 
کار غافل نشو نماز اول وقت، درس خواندن وتفریح و ورزش,مثال 

همین فوتبال بازی که می کنید خوب است.

سید محمد شروین اسبقیان در آیین ورزش باستانی در زورخانه 
علی ابن ابیطالب )ع( تبریز، اظهار داش��ت: مسووالن باید همواره 
نگاهی فرهنگی به مس��ایل داشته باشند و مس��ایلی که در حوزه 
ورزش اس��تان وجود دارد باید از طریق فرهنگ م��ورد توجه قرار 
گیرد.وی اخالق در ورزش را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: 
ورزشکاران ایران اسالمی با برخورداری از اخالق، معرفت، اخالص 

و عزت در مسابقات ورزشی خوش درخش��یده و برای اعتالی نام 
انقالب اسالمی تالش کرده اند.

 اسبقیان گفت: ورزشکاران با تاس��ی از رفتار و فرمایشات موالی 
متقیان حضرت علی )ع( می توانند ب��ا ترویج موضوعات اخالقی 
 و منش پهلوان��ی در ورزش بس��یاری از مش��کالت ورزش را حل

 کنند. 

ذوب آهن،پرانگیزه شده است
بیاتینیا/مهاجمتیمفوتبالذوبآهن

مجتب��ی تق��وی و اکب��ر محمدی ب��ه هم��راه س��عید آذری انگی��زه را 
به تی��م ذوب آه��ن بازگردانده اند و خوش��بختانه انگیزه از دس��ت رفته 
 بازیکنان بازگش��ته اس��ت. این ب��ي انگیزه ب��ودن به دلی��ل باخت های
  پی در پی به وجود آمده بود که فعال رفع شده

 است.
هم اکن��ون ش��رایط تی��م ذوب آهن 
مطلوب اس��ت و بازیکنان تیم از نظر 
روانی در ش��رایط مطلوبی ق��رار دارند، 
اما باید بدانیم که پی��روزی بازی قبل را 
 باید فراموش کنیم و به فکر س��ه امتیاز

 پیش رو باشیم.
تیم فوالد تیم بسیار خوبی است و برای 
قهرمان��ی می جنگد ام��ا ذوب آهن 
هم به روزهای خوبش بازگشته 
است و شرایط بسیار مطلوبی 

دارد.

رونالدو در مراسم توپ طالیی 2013
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مفاد آراء نوبت دوم

921 شماره 103/92/1574/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین 

فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
بیدگل  و  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
مرجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 

تقدیم نمایند .
1- رای شماره 1625هیات : آقای رضا ایرانیان آرانی فرزند علی بشماره 
شناسنامه – صادره از کاشان بشماره ملی 1250164461) 4/5دانگ( و 
خانم خدیجه خدمتی بیدگلی فرزند محسن بشماره شناسنامه – صادره 
از آران و بیدگل بشماره ملی 6190053033 )1/5 دانگ ( در ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 98/75 متر مربع پالک 15 فرعی از 3 فرعی و قسمتی 
از مشاعات مفروز و مجزا شده از 1423 اصلی واقع در اماکن بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند خیراله بشماره  رام  اله  آقای سیف   : 2- رای شماره 1630هیات 
خانم  6199725719و  ملی  بشماره  کاشان  از  702صادره  شناسنامه 
سمیه محمدی  فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 143 صادره از کاشان  
بشماره ملی 1263523668 )بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
143 متر مربع پالک 3 فرعی از 1 فرعی مفروز و مجزی شده از 1338 

اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
3-رای شماره 1632هیات : آقای قاسم قائمی فر فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 7922 صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199241525در 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 134/50 متر مربع پالک 12 فرعی مفروز و 
مجزی شده ازشماره های 1و2و3 و قسمتی از مشاعات مفروز و مجزی 

شده  568 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  بیدگلی  دانیال  ابوالفضل  آقای   : هیات    1634 شماره  رای   -4
بیدگل بشماره ملی  از آران و  یوسف بشماره شناسنامه 273 صادره  
بشماره  محمد   فرزند  بیدگلی   دهقانی  طاهره  خانم  و   6199644514
شناسنامه 222 صادره از کاشان  بشماره ملی 6199626966 )بالمناصفه( 
در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119/25 متر مربع پالک 17 فرعی از 4 
فرعی مفروز و مجزی شده از 223 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
محمد   علی  فرزند  جندقیان  زهره  خانم   : هیات    1626 شماره  رای   -5
بشماره شناسنامه 9273 صادره از کاشان بشماره ملی 6199255021 
 24 شماره  پالک  مربع  متر   104/75 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در 
فرعی از 18 فرعی مفروز و مجزا شده از 12اصلی واقع در اماکن بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
6- رای شماره 1635 هیات  : آقای حسین انتهائی آرانی  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 310 صادره  از کاشان بشماره ملی 6199709901 و 
خانم فاطمه بابائی زاده   فرزند مرتضی  بشماره شناسنامه - صادره از 
کاشان  بشماره ملی 1250074711 )بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه 
از 138 فرعی مفروز و  بمساحت 174/25 متر مربع پالک 1191 فرعی 
ثبتی  حوزه  بخش3  دشت   آران  در  واقع  اصلی   2640 از  شده  مجزی 

آران و بیدگل 
علی  فرزند  رو   خنده  حسن  آقای   : هیات    1442 شماره  رای   -7
ملی  بشماره  بیدگل  و  آران  از  صادره    187 شناسنامه  بشماره  محمد 

بشماره  علی   فرزند  آرانی   آرانی  عباسی  و خانم زهرا   6199494938
 6199518195 ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره   353 شناسنامه 
)بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 348 متر مربع پالک 1190 
فرعی از 280 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران 

دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
8- رای شماره 1621 هیات  : آقای احمد ملکیان آرانی  فرزند قربانعلی 
ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره   184 شناسنامه  بشماره 
6199431367) 4 دانگ( و خانم فاطمه قاسمپور آرانی فرزند قاسم بشماره 
شناسنامه 182 صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199459921 )2 
دانگ ( در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 363/25 متر مربع پالک 1189 
فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران 

دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
: آقای علی محمد محبوبی آرانی   فرزند  9- رای شماره 1619 هیات  
بشماره  بیدگل  و  آران  از  8557 صادره   شناسنامه  بشماره  اله  قدرت 
اله    رحمت  فرزند  آرانی   خانی  مولود  خانم  و   6199125533 ملی 
بشماره شناسنامه 412 صادره از کاشان   بشماره ملی 6199679008 
پالک  مربع  متر   310/75 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه( 
1188 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در 

آران دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
10- رای شماره 1637 هیات  : آقای دخیل عباس درخشان نژاد آرانی  
فرزند عباس بشماره شناسنامه 342 صادره  از آران و بیدگل بشماره ملی 
6199496485 و خانم شهین خادم حضرتی فرزند علی عباس  بشماره 
شناسنامه 8038 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199120345 
پالک  مربع  متر   184/75 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه( 
1187 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در 

آران دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
11- رای شماره 1636 هیات  : آقای سید تقی عباس زاده آرانی فرزند 
سید احمد بشماره شناسنامه 372 صادره  از آران و بیدگل بشماره ملی 
6199570030 و خانم اعظم انیسی  فرزند محمد تقی  بشماره شناسنامه 
11313 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199153103 )بالمناصفه( 
در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 406 متر مربع پالک 1186 فرعی از 235 
آران   آران دشت  در  واقع  اصلی  از 2640  و مجزی شده  مفروز  فرعی 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
12- رای شماره 1617 هیات  : آقای حسن علی اکبرزاده  فرزند رمضان 
ملی  بشماره  بیدگل  و  آران  از  صادره    10171 شناسنامه  بشماره 
6199141679 و خانم رقیه علی حاجی آرانی  فرزند قدرت اله  بشماره 
 6199736801 ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره   564 شناسنامه 
)بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 185 متر مربع پالک 1185 
فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران 

دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی   جعفرزاده  حسن  آقای   : هیات    1640 شماره  رای   -13
ملی  بشماره  کاشان  از  صادره    9968 شناسنامه  بشماره  غالمرضا 
بشماره  امراله   فرزند  آرانی   اکبرزاده  سمیه  خانم  و   6199139641
شناسنامه 421 صادره از کاشان  بشماره ملی 6199711025 )بالمناصفه( 
در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 159/50 متر مربع پالک 1184 فرعی از 
235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
14- رای شماره 1638 هیات : خانم فاطمه سهیلی فر فرزند علی بشماره 
شناسنامه 612 صادره  از آران وبیدگل بشماره ملی 6199553306 در 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 235 متر مربع پالک شماره1183 فرعی از 
235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
15- رای شماره 1618 هیات : آقای عباس توحیدی  فرزند علی بشماره 
از آران وبیدگل بشماره ملی 6199692691 در  شناسنامه 64 صادره  

متر مربع پالک شماره 2036 فرعی  یکبابخانه بمساحت 121  ششدانگ 
مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
عباس  فرزند  پناه  مهدوی  فاطمه  خانم   : هیات   1440 شماره  رای   -16
ملی  بشماره  وبیدگل  آران  از  صادره    9756 شناسنامه  بشماره 
6199137523 در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 203/86 متر مربع پالک 
شماره 1179 فرعی از 6 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع 

در آران دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بیدگلی   هاشمیان  حسن  سید  آقای   : هیات    1641 شماره  رای   -17
بشماره  کاشان  از  123 صادره   شناسنامه  بشماره  هاشم  سید  فرزند 
بشماره  احمد   فرزند  نژاد    یاسمی  افسانه  و خانم  ملی 6199554604 
 6199546202 ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره   315 شناسنامه 
پالک  مربع  متر   252/40 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه( 
2037 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی   صیادی  فخراله  آقای   : هیات    1615 شماره  رای   -18
عبدالحسین بشماره شناسنامه 80 صادره  از آران و بیدگل  بشماره ملی 
6199501349 و خانم صدیقه احمد آبادی آرانی   فرزندمیرزا  بشماره 
 6199508361 ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره   182 شناسنامه 
پالک  مربع  متر   234/30 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه( 
7434 فرعی از 1245 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
آرانی  خالقی  حاجی  حسین  آقای   : هیات   1645 شماره  رای   -19
ملی  بشماره  کاشان  از  صادره    191 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند 
6199621786 در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/35 متر مربع پالک 
شماره 7433 فرعی از 1189 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی 

واقع در مسعود آباد آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
جواد  فرزند  آرانی  شکاری  نیره  خانم   : هیات   1624 شماره  رای   -20
بشماره شناسنامه 54 صادره  از کاشان بشماره ملی 6199745418 در 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135/25 متر مربع پالک شماره 7432 فرعی 
از 780 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 

آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی  ریحانی  اله  آقای نصرت   : هیات   رای شماره 1620   -21
بیدگل   و  آران  از  استاد علی اصغر  بشماره شناسنامه 7734 صادره  
بشماره ملی 6199117301 و خانم اعظم اصغری آرانی   فرزند محمد 
حسین  بشماره شناسنامه 377 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 
6199489578 )بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 365/80 متر 
آباد   مسعود  در  واقع  اصلی    2637 شماره  از  فرعی   448 پالک  مربع 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی   دالور  مصطفی  آقای   : هیات    1438 شماره  رای   -22
بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره    667 شناسنامه  بشماره  محمد 
بشماره  عباس   فرزند  آرانی  قاسمی  زینب  خانم  و   6199701501 ملی 
شناسنامه - صادره از کاشان  بشماره ملی 1250049210 )بالمناصفه( 
فرعی  پالک 1953  مربع  متر   121/90 بمساحت  یکبابخانه  در ششدانگ 
مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی   خاکسار  جعفر  آقای   : هیات    1439 شماره  رای   -23
ملی  بیدگل  بشماره  و  آران  از  محمد بشماره شناسنامه 205 صادره  
بشماره  عباس   فرزند  آرانی    دهقانپور  جمیله  خانم  و   6199559398
 6199559576 ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره   233 شناسنامه 
پالک  مربع  متر   160/65 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه( 
1178 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در 

آران دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی  خدامیان  کبری  خانم   : هیات   1451 شماره  رای   -24

ملی  بشماره  بیدگل  و  آران  از  صادره    307 شناسنامه  بشماره  محمد 
6199389867 در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 465/30 متر مربع پالک 
شماره 1180 فرعی از 142 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی 

واقع در آران دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
25- رای شماره 1643 هیات : آقای مرتضی دانش پژوه  فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 25 صادره  از کاشان بشماره ملی 6199675134 در 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/15 متر مربع پالک شماره 913 فرعی 
از 340 فرعی مفروز و مجزی شده از 2645 اصلی واقع در وشادآران   

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
26- رای شماره 1628 هیات  : آقای حسین شانه ئی آرانی  فرزند علی 
اصغر بشماره شناسنامه 1535 صادره  از آران و بیدگل  بشماره ملی 
بشماره  علی   فرزند  آرانی  هاشمی  خانم  علیا  خانم  و   6199929454
از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199097475  شناسنامه 5748 صادره 
)بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 203 متر مربع پالک 1958 
آران   آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی   پور  رزاق  محمد  آقای   : هیات    1629 شماره  رای   -27
ملی  بشماره  کاشان   از  صادره    107870 شناسنامه  بشماره  تقی 
6199147847 و خانم زینب فردنژاد فرزند ماشاهلل  بشماره شناسنامه 
471 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199735870 )بالمناصفه( در 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 76/75 متر مربع پالک 1959 فرعی مفروز 
آران  بخش3 حوزه  آباد  احمد  از 2638 اصلی واقع در  و مجزی شده 

ثبتی آران و بیدگل 
28- رای شماره 1622 هیات  : آقای مهدی مهلکی آرانی  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 376 صادره  از کاشان  بشماره ملی 6199662792 
 415 شناسنامه  بشماره  اکبر   علی  فرزند  آرانی  مرشدی  زکیه  خانم  و 
صادره از کاشان  بشماره ملی 6199722841 )بالمناصفه( در ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 120/75 متر مربع پالک 1960 فرعی  از 442 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
محمد  فرزند  الیدزاده   حسن  آقای   : هیات   1639 شماره  رای   -29
ملی  بشماره  خرمشهر  از  صادره    24649 شناسنامه  بشماره  علی 
پالک  مربع  87متر  بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در   1827896493
1962فرعی از 13 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در 

احمد آباد آران   بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
30- رای شماره 1644 هیات : آقای حمید رضا خرم آباد آرانی  فرزند 
رحمت اله  بشماره شناسنامه 93 صادره  از آران و بیدگل بشماره ملی 
6199761413 در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 124/66 متر مربع پالک 
از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  1961 فرعی  مفروز و مجزی شده 

آران   بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
محمود  فرزند  نوروزیان   جواد  آقای   : هیات    732 شماره  رای   -31
بشماره شناسنامه 283 صادره  از کاشان  بشماره ملی 6199640470 و 
خانم لعیا صالح نیا فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 11177 صادره از 
کاشان  بشماره ملی 6199151747 )بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 190/05 متر مربع پالک 1139 فرعی مفروز و مجزی شده از 
235 فرعی از 2640  اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالیکت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/10/9 

تاریخ انتشار نویت دوم : 92/10/25 
عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

فقدان سند مالكيت
921 نظر به اینکه آقاي سعیدغفاري طالخونچه فرزند بختیار باارائه دو برگ 
استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 
سند مالکیت دودانگ مشاع ازششدانگ پالک 710 / 100 واقع دربخش یک 
ثبت 50527  درصفحه 55 دفتر 321  ثبتي شهرضاشده که سندمذکورذیل 
بنام اصغرمحمودي صادرگردیده سپس بموجب سندرسمي 134892 – 19 
/ 4 / 92 دفتر4 شهرضابه سعیدغفاري طالخونچه انتقال گردیده اینک نامبرده 
درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس 
از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
اعتراضي  مقرر  مهلت  واگر ظرف  نماید  تسلیم  معامله  یا سند  مالکیت  سند 
نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
.در  متقاضي تسلیم خواهد کرد  را طبق مقررات صادر وبه  المثني  مالکیت 
صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک 

شهرضا

فقدان سند مالكيت
920نظر به اینکه آقاي سعیدغفاري طالخونچه فرزند بختیار باارائه دو برگ 
استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 
سند مالکیت یک دانگ مشاع ازششدانگ پالک 710 / 100 واقع دربخش یک 
ثبت 50526  درصفحه 52 دفتر 321  ثبتي شهرضاشده که سندمذکورذیل 
بنام طوبي رضائي صادرگردیده سپس بموجب سندرسمي 134892 – 19 / 
4 / 92 دفتر4 شهرضابه سعیدغفاري طالخونچه انتقال گردیده اینک نامبرده 
درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
اداره ثبت سند مالکیت  ارائه نشود  اعتراض اصل سند مالکیت  در صورت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت 

نزد  آن  بر وجود  مبني  معامله صورت مجلس  یا سند  مالکیت  ارائه سند 
معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد مي گردد. 
  میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ اجرائيه

912 شماره پرونده: 9100400200400169/1 شماره بایگانی: 9100463/2 
شماره ابالغیه: 139205102004003216 بدینوسیله به فاطمه قناعتی بدهکار 
 92/9/26 تاریخ  مامورابالغ   گزارش  برابر  9100463که  کالسه  پرونده 
شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 1822 مورخ 90/2/29 
بین شما و بانک مسکن  مبلغ 442098651 ریال تا 92/9/26  بین و روزانه به 
مبلغ 350685 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به 
کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی ) 

از 14039 بخش 5 ثبت اصفهان ( طبق  موضوع ششدانگ خانه 7054طبق 
رئیس اداره  مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . م الف: 12085 اسدی – 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائيه
913 شماره پرونده: 9204002004000520/1 شماره بایگانی: 9201403/2 
شماره ابالغیه: 139205102004003162 بدینوسیله به خانم سیمین تراکمه 
منزل  زهره  بست  بن  گلشن  کوی  رزمندگان  بلوار  اصفهان  سامانی ساکن 
شخصی  بدهکار پرونده کالسه 9204002004000520/1 که  برابر گزارش 
مامورپست شناخته نگردیده ایدابالغ می گردد که برابر اسناد رهنی شماره 
14513 و 18633 و 20959 دفتر 520 تهران بین شما و بانک پارسیان شعبه 
چهارراه تختی تهران مبلغ 4055200000 ریال اصل بدهی و 1052392000 
تاریخ 92/5/1 و  تا  تاخیر  بابت سود و 3161192627 ریال خسارت  ریال 
نیز روز شمار مبلغ 4472235 ریال تا زمان تسویه بدهکار می باشید  که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می 

باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت بدون 
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی ) موضوع ششدانگ پالک 4 فرعی از 
1925 بخش 5 ثبت اصفهان طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . م الف: 

12086 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائيه

914 شماره پرونده: 9204002004000284/1 شماره بایگانی: 9200730/2 
شماره ابالغیه: 139205102004002804 بدینوسیله به شرکت کشت و صنعت 
فارسان دیاکو به نشانی اصفهان ، خیابان شیخ بهائی ، چهارراه اردیبهشت ، 
جنب نمایشگاه اکبر بدهکار پرونده کالسه 9204002004000284/1 که برابر 
گزارش مامور ابالغ در آدرس فوق شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که  
برابر سند رهنی شماره 102068 -85/11/29 دفتر اسناد رسمی شماره 4 
اصفهان بین شما و بانک کشاورزی شعبه اصفهان مبلغ 649973104 ریال 
اصل – اجور عقب افتاده مبلغ 76019516 تا مورخ 92/2/25 و از آن تاریخ به 
بعد روزانه مبلغ 320534 ریال بانضمام 5000000 ریال حق الوکاله بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 

نموده پس از  تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب  ابالغ می گردد از تاریخ 
است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
این  غیر  در  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت  گردد ظرف 
از طریق  مقررات  اجرایی طبق  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت 
ارزیابی و مزایده مورد وثیقه ) 16 حبه از 72 حبه ششدانگ پالک 87/19 
بخش 21 اصفهان ( تعقیب خواهد شد .  م الف: 12087 اسدی – رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تاسيس 

919 شماره : 103/2809ث/92 آگهی تاسیس شرکت سریر سازان صفاهان 
 51681 شماره  تحت   1392/10/15 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص  سهامی 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  10260703751در  ملی  شناسه  و 
1392/10/15 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار 
زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – طراحی – محاسبه – نظارت 

فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتونی – مشارکت در 
ساخت و انبوه – مرمت و نوسازی  ابنیه و بافتهای فرسوده – اجرای سازه 
و  طراحی   – فاضالب  و  آب  انتقال  خطوط  احداث  دریایی-  و  زمینی  های 
اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان – مشارکت در اجرای کلیه پروژه های 
عمرانی – شهر سازی – راه سازی – طراحی و اجرای فضای سبز- محوطه 
مصالح ساختمانی و  سازی و جدول بندی و آسفالت و خرید و فروش – 
ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی و ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی 
در سطوح  نیاز شرکت  مورد  موقت  انسانی  نیروی  تامین   – راه سازی  و 
اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  از  بانکی  اعتبارات  وام  اخذ   – مختلف 
شرکت در مناقصات  داخلی و خارجی فقط در راستای موضوع شرکت – 
و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی – انعقاد قرار داد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی با یک مجوز از مراجع 
ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
کوی   – زینبیه  خیابان   – اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شرکت 
  8197974159 کدپستی   – نگار  کوچه   – علی  امام  کوچه   – الله  متری   8
به یکصد سهم 10000  : مبلغ 1000000 ریال  منقسم  4- سرمایه شرکت 
ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 576 مورخ 1392/10/14 نزد بانک ملی 
شعبه هرند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
به  قهی    شنگی  محسن  آقای  مدیران شرکت5-1-  اولین    -5  . باشد  می 
سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای حسین شنگی قهی به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره   3-5- آقای مصطفی شنگی قهی  به سمت  عضو هئیت مدیره 
4-5- آقای مصطفی شنگی قهی  به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت با 
امضای مصطفی شنگی قهی مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
و اداری با امضای مصطفی شنگی قهی همراه با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  
8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای مهدی قاسمی سیانی به عنوان 
بازرس اصلی 2-8- آقای علی قاسمی سیانی به عنوان بازرس علی البدل 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تغييرات 
915 شماره : 4123/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت تابان طب نور سهامی 
استناد  به   10260595371 ملی  وشناسه   41800 ثبت  شماره  به  خاص 
العاده  و هئیت مدیره مورخ  صورتجلسه مجمع عمومی عادی  بطور فوق 
به  عسگری  رضا  محمد  آقای   -1: شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/09/21
عنوان بازرس اصلی ، خانم راضیه کاظمی به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار 
ذیل می باشند : آقای سید اکبر امامی و خانم رویا شریف زاده و خانم منیر 
السادات امامی  تا تاریخ 1394/09/21-4- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار 
امامی به سمت رئیس هئیت مدیره و  اکبر  : آقای سید  ذیل تعیین گردیدند 
خانم رویا شریف زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم منیر السادت 
امامی به سمت عضو هئیت مدیره و آقای سید اکبر امامی  به سمت مدیر 
عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور با امضای مدیر عامل منفردا 
و با مهر شرکت  معتبر می باشد  ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. در تاریخ 1392/09/30 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
بازرگانی  گروه  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4036/ت   : شماره   916
ستاره طالیی آیندگان  سهامی خاص به شماره ثبت 48390 وشناسه ملی 

مورخ 1392/09/19  مدیره    هئیت  استناد صورتجلسه  به   10260666035
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1392/09/18 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 
ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی 
و از طریق باال بودن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ 1000000 ریال به 
مبلغ 500000000 ریال منقسم به یکصد سهم بی نام ، به ارزش هر سهم 
5000000 ریال که مبلغ 499000000 ریال بموجب گواهی شماره 895 مورخ 
1392/09/18 بانک ملی شعبه پل فلزی اصفهان پرداخت گردیده است افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  بموجب گواهی شماره . در 
تاریخ 1392/09/24 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 

پرداز سرآمد  ایده  تغییرات شرکت  آگهی   92/103 3990/ت   : 918 شماره 
سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 45835 وشناسه ملی 10260637602 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/9/5 تصمیمات 
ذیل اتخاذ: 1- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت در زمینه های مشاوره و پیاده سازی سیستم  فعالیت نمی باشد – 
ایزو  های  سیستم  قبیل  از  سازمانی  تعالی  و  وری  بهره  و  مدیریتی  های 
9001و14001و18001 و اچ اس آ اس و شش سیگما و سایر امور مرتبط 
و وابسته و انعقاد قرار داد و همکاری با کلیه ارگانها و ادارات و اشخاص 
حقیقی و حقوقی در زمینه های مذکور و شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی جهت 
تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی 
و انجام سایر هماهنگیهای الزم با شرکتها و موسسات و هرگونه اموریکه 
با موضوع شرکت مرتبط باشد – تولید و خرید و فروش قطعات پالستیکی- 
نایلون و نایلکس و لوله پالستیکی و سایر کاالهای مجاز و همچنین صادرات 
.در  ذیصالح   مراجع  مجوزاز  از کسب  پس  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و 
تاریخ 1392/09/23 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 

ماشین  تغییرات شرکت سبز دشت  آگهی   92/103 4345/ت   : 926 شماره 
سهامی خاص به شماره ثبت 42982 وشناسه ملی 10260608175 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/7/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد آقای قزوینی  به عنوان بازرس 
اصلی ، آقای رسول زائرین  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : 
آقای سید جعفر سبط روضاتی و خانم نفیسه سبط روضاتی و آقای سید 
حسین سبط روضاتی   تا تاریخ 1394/7/01- 4- سمت اعضاء هئیت مدیره 
به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای سید جعفر سبط روضاتی  به سمت رئیس 
هئیت مدیره و خانم نفیسه سبط روضاتی به سمت نائب رئیس هئیت مدیره 
و آقای سید حسین سبط روضاتی  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای سید 
حسین سبط روضاتی   به سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهد ات شرکت با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل وبا مهر شرکت  
در  باشد.  می  مدیره  هیئت  عامل مجری مصوبات  مدیر  ظمنا  است   معتبر 
تاریخ 1392/10/15 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



 دستورالعمل هایی
 برای زندگی بهتر

گرچه دس��تورالعمل های مختلفی ب�رای زندگی بهت��ر در این دنیا 
 منتش��ر ش��ده این یکی را بیشتر پس��ندیدم و تقدیم ش��ما عزیزان

 می کنم .
۱. همیشه به مردم بیش از انتظارات شان ببخشید و این کار را با روی 

خوش انجام دهید.
۲. شعر مورد عالقه تان را از بر کنید.

۳. هر آن چه که می شنوید را باور نکنید.
۴. همه دارایی تان را خرج نکنید.

۵. هر چه قدر که می خواهید، نخوابید.
۶. وقتی به کسی می گویید »دوس��تت دارم« واقعا دوستش داشته 

باشید.
۷. وقتی می گویید »متاسفم«، در چش��م طرف مقابل نگاه کنید. از 
گفتن کلمات جادویی» معذرت می خواهم« ، » ببخشید«، »تشکر 
می کنم«، »ممنونم«و نظایر این ها برای جبران اشتباه یا کم توجهی 

دریغ نکنید.
۸. هیچ گاه به رویاهای دیگران نخندید.

۹. عمیق و مشتاقانه عشق بورزید. ممکن است صدمه ببینید ولی این 
تنها راه کامل زندگی کردن است. به ویژه برای همسری که با اعتماد 

شما را شریک زندگی خود کرده ، عشق و احترام قایل باشید.
۱۰. در اختالفات، منصفانه مبارزه کنید. بدون صدا زدن اسامی افراد!

۱۱. مردم را از روی خویشاوندانشان مورد قضاوت قرار ندهید.
۱۲. آرام صحبت کنید، سریع فکر کنید.

۱۳. وقتی کسی از شما سوالی می پرس��د که تمایلی به پاسخ دادن 
ندارید، لبخند زده، و سوال کنید، »چرا می خواهی بدانی؟«

۱۴. به یاد داشته باشید که عشق بزرگ و کامیابی های بزرگ ریسک 
بزرگ می طلبند.

۱۵. همیشه با مادرتان در تماس باشید.
 ۱۶. وقتی کس��ی عطس��ه می کند ب��ه او بگویید»عافیت باش��ه!«

)اگر عربی بلدید بگید: یَرَحُمَک اهلل(
۱۷. وقتی شکست می خورید، درس��ی که از آن شکست می آموزید 

را فراموش نکنید.
۱۸. سه چیز را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران 

و پذیرفتن مسوولیت همه کارهایتان.
۱۹. اجازه ندهید یک مش��اجره کوچک یک دوستی بزرگ را خراب 

کند.
۲۰. وقتی متوجه اشتباه خود ش��دید، قدم های فوری برای جبران 

آن بردارید.
۲۱. وقتی گوشی تلفن را برمی دارید لبخند بزنید، فرد تماس گیرنده 

لبخند شما را در صدایتان حس خواهد کرد.
۲۲. با کسی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. وقتی 
سن تان باالتر می رود، مهارت های محاوره ای به اندازه مهارت های 

دیگر اهمیت پیدا خواهد کرد.
۲۳. مقدار زمانی را در تنهایی سپری کنید.

 ۲۴. آغوش ت��ان را برای تغیی��ر باز کنید ول��ی نه به ان��دازه ای که
 ارزشهای تان زیر سوال رود.

۲۵. به یاد داشته باشید که گاهی سکوت بهترین پاسخ است.
۲۶. بیشتر کتاب بخوانید و کمتر تلویزیون تماشا کنید.

۲۷. ش��رافتمندانه و خوب زندگی کنید تا در زم��ان پیری وقتی به 
گذشته فکر کردید، فرصتی دوباره برای لذت بردن از آن پیدا کنید.

 ۲۸. ب��ه خدا ت��وکل کنی��د ولی درب ماش��ین ت��ان را قف��ل کنید
۲۹. وجود فضایی عاشقانه در خانه تان بسیار مهم است. هر آنچه که 

می توانید برای ایجاد خانه ای آرام، آسوده و امن انجام دهید.
۳۰. در اختالفات با کسی که دوستش دارید، با موقعیت کنونی دست 

و پنجه نرم کنید. گذشته را پیش نکشید.
۳۱. مفهوم عمیق و ژرف مطالب را درک کنید.

 ۳۲. دانش خ��ود را به اش��تراک بگذارید. این روش��ی اس��ت برای 
دست یابی به ابدیت.

۳۳. با محیط زیست مهربان باشید.
۳۴. با خدا راز و نیاز کنید. قدرت بیکرانی در این کار است.

۳۵. وقتی کس��ی از ش��ما تعریف می کند هی��چ گاه حرفش را قطع 
نکنید.

۳۶. حواستان به کار خودتان باشد.
۳۷. یک بار در سال به جایی بروید که تابه حال نرفته اید.

۳۸. اگر درآمد زی��ادی دارید، بخش از آن را در زم��ان زنده بودنتان 
برای کمک به دیگران اختصاص دهی��د. این بزرگ ترین لذت بردن 

از ثروت است.
۳۹. به خاطر داشته باشید که دست نیافتن به چیزی که دوست دارید 

گاهی خوش اقبالی است.
۴۰. قوانین را بیاموزید سپس برخی را بشکنید.

۴۱. به یاد داشته باش��ید بهترین رابطه آنی اس��ت که عشق شما به 
یکدیگر بزرگ تر از نیاز شما به یکدیگر باشد.

۴۲. موفقیت خود را این گونه محک بزنید که چه چیزی را از دست 
می دهید تا چه چیزی را به دست آورید.

 ۴۳. به خاطر داش��ته باش��ید که ش��خصیت ش��ما سرنوش��ت شما
 است.
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مهارت

خواندنی

محقق��ان کالج س��لطنتی لندن، ش��یوه جدی��دی طراحی 
کرده اند که پزش��کان با اس��تفاده از آن ب��ه زودی می توانند 
بیم��اری س��رطان را ظرف چند س��اعت تش��خیص دهند.

آزمایش ه��ای جدید حتی پزش��کان را از نوع س��رطانی که 
بیمار از آن رنج می برد، آگاه  می کند و آن ها می توانند فرآیند 
درمان را بالفاصل��ه آغاز کنند.پیش��رفت های فناورانه بدین 
معناس��ت که نیازی نیس��ت، نمونه های بافتی ب��رای انجام 
آزمایش ها به آزمایشگاه منتقل ش��وند و به جای انجام یک 
تست منفرد، »تصویربرداری طیف سنجی جرمی« )MSI( به 
 متخصصان امکان پردازش این نمونه ها را با استفاده از رایانه 

می دهد.
فن��اوری جدید قادر به اس��کن گرفتن از ه��زاران جزء بافت 
جهت رصد کردن امکان وجود سرطان و تعیین نوع آن است.

پروفسور جرمی نیکلس��ون، رییس گروه جراحی و سرطان 
 کالج س��لطنتی لندن گفت: این موفقیت فرصت ایده آلی را 
در خصوص طی��ف تش��خیصی، افزایش س��رعت و کاهش 

هزینه ها ارایه می دهد و بر خدمات  آتی در زمینه پاتولوژی و 
ارتقای ایمنی بیماران کمک می کند.

در ش��یوه جدید به ج��ای تعریف ان��واع بافت با اس��تفاده از 
س��اختارش، می توان آن  را با اس��تفاده از ترکیب شیمیایی  
بافت تعیی��ن کرد.این روش مس��تقل از کارب��ر و مبتنی بر 
داده های ش��یمیایی و نه چش��مان یک متخصص اس��ت و 

به پزش��ک اطالعات بیش��تری را حین انجام ی��ک آزمایش 
 در مقایس��ه با چندین آزمایش در ش��یوه های پیشین ارایه

 می دهد.
سال هاست که دانشمندان استفاده از MSI را برای شناسایی 
انواع بافت ها پیشنهاد داده اند، اما تاکنون هیچ شیوه ای برای 

انجام آن طراحی نشده بود.
این پیش��رفت، روش بررس��ی بافت های بیمار را دستخوش 
تغییر می کند و از میزان مرگ های ناشی از سرطان می کاهد.

فناوری MSI با حرکت دادن یک پرتو در سطح نمونه بافتی 
عمل کرده و س��پس تصویر پیکسل بندی ش��ده ای را تولید 
می کند.تصاویر به دس��ت آمده س��پس به رایانه ای که پایگاه 
داده های نمونه بافتی اس��ت، برای تش��خیص امکان وجود 

سرطان منتقل می شوند.
فن��اوری ارایه  ش��ده دیدگاه ه��ای جدی��دی را در خصوص 
زیست شناس��ی س��رطان در اختیار می گذارد و در طراحی 

داروها نیز کارآمد خواهد بود.

محققان  اج��زای جدید برای باطری تولید ک��رده اند تا برد 
مس��افتی که خودروهای الکترونیک طی می کنند افزایش 

یابد.
طراحی جدید ب��رای یک بخش مهم از باط��ری خوردهای 
الکترونیک به شکل چش��مگیری طول عمر این فناوری را 
افزایش داده است و استفاده تجاری آن را یک گام به واقعیت 

نزدیک کرده است.
محققان ب��ا تولید یک ان��د )قطب مثبت باط��ری( هیبرید 
 در آزمایش��گاه ملی ش��مال غربی اقیان��وس آرام متعلق به
  وزارت ان��رژی ای��االت متحده امری��کا موفق ش��دند عمر
ب��ر   باط��ری ه��ای لیتی��وم- س��ولفور را چه��ار برا

کنند.
براساس آزمایش های ملی ش��مال غرب، این» اند« جدید 
طول عمر سیستم های باطری ها را به چهاربرابر بیشتر 

از گذشته افزایش داده است.
ج��ون لی��و نویس��نده مقال��ه ای که 
در همی��ن رابط��ه منتش��ر ش��ده 
گفت: باط��ری ه��ای لیتیوم – 
س��ولفور م��ی توانن��د روزی به 
ما کم��ک کنند که ب��ا اتومبیل 
طوالن��ی  الکترونی��ک  ه��ای 

 ت��ر رانندگی کنی��م و انرژی ب��اد تجدیدپذی��ر را به صورت 
 ارزان ت��ری ذخیره کنی��م، اما پی��ش از آن بای��د به برخی 

چالش های فنی غلبه کرد.
خودروهای الکترونیک امروز به صورت معمول با باطری های 
لیتیوم – یون قابل شارژ تغذیه می شوند اما مواد شیمیایی 
این باطری ها میزان انرژی که آن ها می توانند ذخیره کنند 

را محدود می کند.
 مهمتری��ن چالش های ای��ن باطری واکنش ه��ای جانبی 
ناخواس��ته اس��ت که موجب می ش��ود عمر این باطری ها 

کاهش یابد.
تاکن��ون اکث��ر تحقیقات��ی ک��ه روی باطری ه��ای لیتیوم 
 س��ولفور ش��ده روی متوقف کردن نشت س��ولفور از کاتد
  )قطب منف��ی باط��ری( متمرک��ز ش��دند ام��ا تحقیقات

  جدی��د روی اف��زودن ی��ک الیح��ه محافظتی ب��ه» اند« 
متمرکز شده که از گرافیت ساخته شده  است.

تشخیص سریع سرطان با شیوه ای جدید

تولید باتری جدید برای افزایش برد خودروهای الکترونیک

عکس نوشت

 صف معاینه 
 بینایی چشم در
 کلکته هند

اگ��ر احس��اس کنید ک��ه موفقی��ت آن فرد ب��ه خاطر 
پارتی بازی یا شرایط ناعادالنه جامعه است، ممکن است 
بخواهید اتفاق بدی برای آن فرد بیافتد تا موقعیت خوب 

خود را از دست بدهد.
به موفقیت دوست تان حسودی می کنید و دوست دارید 
بدانید چه طور می توانید چنین حسی را در خود از بین 
ببرید؟ حسادت احساسی بسیار ناراحت کننده است هم 
برای خودتان و هم برای دیگران. اما براس��اس مقاله ای 
»Communication «که در سال ۲۰۱۱ در مجله 

به چاپ رسید، حسادت یک احس��اس طبیعی انسانی 
اس��ت که افراد مختلف در فرهنگ های متفاوت تجربه 
می کنند. بااین حال، ش��ما دوس��ت دارید ک��ه به جای 
حسادت کردن، برای موفقیت درسی دوست تان، امنیت 
ش��غلی برادرتان و یا زندگی زناش��ویی دخترخاله تان، 

شاد باشید.
روش هایی هست که بتوانید این حسادت ها را از خودتان 

دور کنید. 
وقتی آن فرد را تحسین می کنید

مجل��ه  در   ۲۰۱۲ س��ال  در  ک��ه  مقال��ه ای   در 
“Motivation and Emotion” به چاپ رس��یده 
است، مشخص ش��ده که وقتی حس کنید آن موفقیت 
حق آن فرد است، حس��ادت تان به شما انگیزه می دهد 

عملکرد خودتان را بهتر کنید.
در این شرایط، حسادت ش��ما احساسی مثبت است که 
تشویق تان می کند سخت تر تالش کنید و اهدافی باالتر 
پیدا کنید. اگر احساس می کنید که تالش تان به اندازه 
کافی نیس��ت، به جای موفقیت آن فرد، تمرکزتان را به 

رفتارهای خودتان معطوف کنید.
وقتی به نظرتان می رسد آن فرد شایسته آن 

موفقیت نیست 
 اگ��ر احس��اس کنید ک��ه موفقی��ت آن فرد ب��ه خاطر 
پارتی ب��ازی یا ش��رایط ناعادالنه جامعه اس��ت، ممکن 
است بخواهید اتفاق بدی برای آن فرد بیافتد تا موقعیت 
خوب خود را از دس��ت بده��د. همان مقال��ه در مجله 
“Motivation and Emotion” ب��ه ای��ن حالت 
حس��ادت بدخواهانه می گوی��د. این که اج��ازه بدهید 
حس��ادت بدخواهانه بر ش��ما غلبه کند، انگیزه تان را از 
بین برده و شما را به فردی تلخ و عصبانی تبدیل خواهد 
 کرد. برای مقابله با این حس، به کس��انی فکر کنید که 
تحسین شان می کنید. این افکار مثبت، احساس درونی 
شما را تغییر داده و به شما این امکان را می دهد که روی 

اهدافی که در سر دارید تمرکز کنید. 
به پیروزی هر دوی تان فکر کنید

ش��اید به نظر برس��د که وقتی آن فرد چیزی که ش��ما 
می خواهی��د را دارد، او پیروز ش��ده و ش��ما شکس��ت 
خورده اید. اما در بس��یاری از موارد، برای همه به اندازه 
کافی ش��انس موفقیت وجود دارد. الگ��و فکری تان را از 
پیروزی او شکس��ت ش��ما، به پیروزی او-پیروزی شما 
تغییر دهید و ب��ه خودتان فکر کنید ک��ه وقتی یک نفر 
می تواند موفق شود، بقیه هم می تواند، ازجمله خودتان. 
متمرکز کردن افکار و انرژی ت��ان روی کارهایی که باید 
برای رس��یدن به اهداف تان انجام دهید، باعث می شود 
وقت کمتری ب��رای نگران کردن خودت��ان با این قبیل 

حسادت ها داشته باشید.
کاری متناقض انجام دهید

مردم بازخوردهای مثبت را دوس��ت دارند و همچنین 
کسانی که به آن ها بازخورد مثبت می دهند را. می توانید 
اثر منفی حسادت بدخواهانه تان را با تحسین کردن آن 
فردی که به او حس��ادت می کنید، تغییر دهید. چیزی 
 برای تحس��ین کردن در آن ف��رد پیدا کنی��د و ببینید

 چه طور این کار رابطه ش��ما را با آن ها تغییر می دهد. 
حتی ممکن است متوجه ش��وید که آن ها برای کمک 

به شما برای رسیدن به اهداف تان هم داوطلب شدند.

 نام رضا زاده و علی دایی 
در کتاب گینس

کت��اب گین��س )ثب��ت رکورده��ای جهان در س��ال 
۲۰۱۴(، ب��وی ایران و ایران��ی گرفت زیرا ن��ام و عکس 
 علی دایی، به عنوان رکورددار بیش��ترین گل ملی، ثبت

 شده است.
گینس در س��ال ۲۰۱۴، همچون چند س��ال گذشته، 
 علی دای��ی را به علت به ثمر رس��اندن ۱۰۹ گل ملی در

 س��ال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶ میالدی، رکورددار جهان 
معرفی کرد.

 در این کتاب، تیم ملی فوتبال برزیل هم به عنوان تیمی 
معرفی شده که رکورددار رسیدن به فینال جام جهانی 

فوتبال است.
به نوشته کتاب گینس ۲۰۱۴، تیم ملی فوتبال برزیل، 
در همه مس��ابقات فینال ج��ام جهانی فوتبال از س��ال 

۱۹۳۰ تاکنون حضور داشته است.
 در بخ��ش قهرمان��ی مس��ابقات وزن��ه ب��رداری
  دردس��ته به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم م��ردان نیز کماکان

  ن��ام حس��ین رض��ازاده، ب��ه عن��وان رک��ورددار 
جهان در پایگاه رسمی گینس به چشم  می خورد.

چگونه به موفقیت دیگران 
حسادت نکنیم
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به ب��زرگ ترهايت��ان احت��رام بگذاريد و ب��ا كوچك ترها 

مهربان باشيد و صله رحم كنيد.
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دانش��مندان با استفاده 
از فناوری که در تعمیر 
پنج��ره ترک برداش��ته 
اتومبی��ل اس��تفاده می 
 شود، ش��امپویی تولید 
ک��ه  ن��د  ا ک��رده 
ضخی��م  را   موه��ا 

می کند.
فیلوکسین یک ترکیب 
جدید در شامپوهای ضخیم کننده موی دانشمندان است که 
شبیه ذرات ژل س��یلیکا که شیشه های لب پریده اتومبیل را 

ترمیم کرده، عمل می کند.
براساس اظهارات محققان، این ژل پیش از حجیم شدن داخل 

تارهای مو می شود.
این فن��اوری که موج��ب می ش��ود تارهای مو س��خت تر و 
در نتیج��ه ضخیم ت��ر ش��ود در کنفرانس تحقیق��ات مواد 
 تعاملی ک��ه در الب��ک آلم��ان برگزار ش��ده ب��ود، رونمایی

 شد.
براساس اطالعات ارایه ش��ده در این همایش یک شامپو که 
حاوی ۱۰ درصد فیلوکسین است می تواند هر تار مو را تا ۶۰ 
درصد ضخیم کرده و محصول تا ۱۰ بار شست وشو روی موها 

باقی می ماند.
 تاره��ای م��و از میکروفیبری��ل ها تش��کیل ش��ده اس��ت،
  فیلوکس��ین ب��ا پروتئی��ن ه��ای میکروفیبریل ه��ا تعامل

  برقرارم��ی کن��د ت��ا ی��ک ش��بکه حجی��م تش��کیل 
دهد.

نتایج یک تحقیق جدید 
که به طرفداران طبیعت 
و پ��ارک های ش��هری 
دلیل��ی ب��رای تروی��ج 
آرمانش��ان م��ی دهد، 
نش��ان داد که بازگشت 
به طبیعت تاثیر مثبتی 
روی سالمت روانی دارد.

افسردگی، نگرانی اصلی 
بخش س��المت عمومی در رابط��ه با ۸۰ درص��د از جمعیت 
مردمی اس��ت که دارای درآمدهای متوس��ط تا ب��اال بوده و 
در ش��هرها زندگی می کنند.این افراد ب��ه فضاهای طبیعی 

دسترسی ندارند.
»متیو پ��ی وایت«و همکارانش از دانش��گاه اکس��تر تصمیم 
گرفتند که این موضوع را ثابت کنند. آن ها برای این موضوع 
وضعیت سالمت روانی صدها نفر از بریتانیایی هایی را بررسی 
کردند که از یک محله شهری خاکستری به یک محله شهری 
س��بزتر نقل مکان کرده بودند.آن ها با بررسی این اطالعات 
طی یک دوره پنج ساله به این نتیجه رسیدند که افرادی که 
به محله های سبزتر نقل مکان کرده اند، شادتر هستند و پس 

از این نقل مکان شادتر باقی مانده اند.
 محقق��ان در تحقیقات��ی ک��ه نتای��ج آن در مجل��ه عل��م و

 فناوری زیس��ت محیطی اس��ت نتیجه گیری ک��رده اند که 
 سیاس��ت های زیس��ت محیطی برای افزایش فضای س��بز
  ش��هری دارای مزای��ای قاب��ل توجهی در س��المت عمومی

 است.

ب��اری  کپس��ول 
ک��ه  »س��یگنوس« 
چندی پیش به ایستگاه 
لملل��ی  بین ا فضای��ی 
ISS(  ملح��ق ش��د،  (
۸۰۰ مورچ��ه فضانورد 
را برای انجام تحقیقات 
دانش آم��وزی ب��ه فضا 
منتقل کرد.فضانوردان 
مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی با الحاق کپسول باری 
س��یگنوس، عالوه بر دریافت محموله ای شامل: آب، غذا، 
اکس��یژن و تجهیزات علمی، پذیرای چن��د کلونی مورچه 

فضانورد هستند.
این برنامه بخش��ی از یک آزمایش دانش آموزی اس��ت که 
در آن هش��ت کلونی مورچه در محفظه های مخصوص در 

محیط میکروگرانشی فضا قرار می گیرند.
طی م��دت حضور ای��ن مورچه های فضان��ورد، محققان و 
دانش آموزان تغییرات رفتار حرکتی این حش��رات را مورد 

بررسی قرار می دهند.
این هشت کلونی متش��کل از ۸۰۰ مورچه معمولی از نوع 
Tetramorium caespitum هستند که بهترین گونه 

برای انجام این سفر فضایی محسوب می شوند.
دوربین هایی ب��ر روی محفظه های مخص��وص نگهداری 
مورچه ها نصب شده اس��ت که عکس و فیلم های ویدیویی 
از وضعیت حرکتی آن ها را تهیه و ب��رای دانش آموزان در 

مناطق مختلف زمین ارسال می کند.

شامپوی ضخیم کننده مو با 
الهام از فناوری اتومبیل

زندگی در فضاهای سبز 
شادی می آورد

 مورچه های فضانورد
 به ایستگاه فضایی رسیدند

اخبارکوتاه
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