
 ناوگانکمپین انصراف دریافت یارانه برای پولدارها
  اتوبوسراني
  نو می شود

توسط رییس جمهور اجرا شد
 حل مشکالت سوخت

4 جایگاه فرزانگان با همکاری استاندار
 پرواز شهرکرد- کویت در

7 فرودگاه شهرکرد فعال شود 3
3

 طالق عاطفی، زوج های جوان
 را می شکند 
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احتیاط کمتر در راه کفی
بالی جان

مدیر کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات 
کشور دالیل افزایش حوادث در استان اصفهان را تشریح 
کرد. مرتضی مرادی پور با بیان این که طی یک ماه اخیر 
بیشترین امدادرسانی در حوادث کوهستان، برف و کوالک 
در استان اصفهان صورت گرفته است، گفت: از ابتدای دی 

ماه تاکنون 4402 عملیات در سطح استان...

 مدیران غیرفوتبالی را 
خفه می کنند

 68 پروژه گازرسانی به 
بهره برداری می رسد 

 مدیرعامل مستعفی باشگاه پرسپولیس با اشاره به حضور
 28 ماه��ه اش در این باش��گاه از ای��ن دوران ب��ه عنوان 
تجربه ای تل��خ در ط��ول دوران مدیریتش ی��اد و تاکید 
کرد دیگ��ر حاضر نیس��ت به فوتب��ال برگ��ردد. محمد 
 رویانی��ان ک��ه در ماه ه��ای آخر حض��ورش ب��ا اعضای
  هیات مدیره به مشکل برخورده بود بدون این که نامی از

 آن ها ببرد گفت: دو س��ال آزارم دادند و کاری کردند که 
تجربه تلخی در باشگاه پرسپولیس داشته باشم.

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گفت: همزمان 
با جش��ن س��ی و پنجمین فجر پیروزی انقالب اسالمی، 
68 پروژه گاز رس��انی در این اس��تان به بهره برداری می 
رسد. سعید مومنی اظهار داشت: اهالی 38 روستا از توابع 
شهرستان اردستان، چهار روستای نایین و چهار روستای 

دهستان پادنای سفلی شهرستان سمیرم از نعمت گاز ...

4
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 بنزین  بعضی خودروها
 قطع می شود

معاون س��تاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با 
تش��ریح جزییات طرح س��اماندهی کارت های 
بنزین از آغ��از دور جدید تبدیل س��همیه ویژه 
 بنزین برخ��ی از خودروها به س��همیه معمولی 
60 لیت��ری از اول اس��فند م��اه امس��ال خبر 
داد و گفت: س��همیه وی��ژه بنزین خ��ودروی 
ح��ذف  رانندگ��ی  آم��وزش  موسس��ات 
ش��د.همزمان با آغاز ش��مارش معکوس برای 
افزای��ش قیم��ت بنزین ب��ه بی��ش از 1000 
لیتر، دولت ط��رح جدید س��اماندهی و حذف 

س��همیه های ویژه بنزین خودروها را کلید زده 
اس��ت.از این رو، پس از حذف س��همیه بنزین 
 400 تومان��ی خودروه��ا و موتورس��یکلت ها 
و حتی س��وزاندن کارت هوش��مند بنزین این 
دسته از خودروها از ابتدای دی ماه، حال دامنه 
حذف س��همیه های وی��ژه بنزین،دام��ن وانت 
باره��ا، آژانس ه��ای مس��افربری و خودروهای 
 موسس��ات آم��وزش رانندگ��ی را ه��م گرفته

 اس��ت.در این بین دولت پیش بینی می کند با 
حذف سهمیه های ویژه بنزین برخی از خودروها 

از یک سو و افزایش قیمت بنزین از سوی دیگر 
به نوعی بتواند مصرف این فرآورده نفتی را برای 
سال 1393 مدیریت کند.بر این اساس، از ابتدای 
اس��فند دور جدید ابطال کارت های هوشمند 
بنزین و یا تبدیل س��همیه های ویژه به سهمیه 

بنزین خودروهای شخصی آغاز خواهد شد.
حس��ین هاش��می در گفت وگو با مهر، درباره 
جزییات ط��رح جدید س��اماندهی کارت های 
 هوش��مند بنزین گفت: در حال حاضر بیش از

 23 میلیون کارت هوشمند بنزین...

جزییات ساماندهی  سهمیه ها  از اول اسفند

اعالم جزییات اعزام حج تمتع  استان
رییس س��ازمان حج و زیارت اس��تان اصفهان 
گفت: جزییات اعزام حج تمت��ع اصفهان از 16 
و 17 بهمن م��اه در روزنامه های کثیراالنتش��ار 
اعالم می شود. غالمعلی زاهدی در مورد آخرین 
وضعیت اعزام حجاج ثبت نامی مکه مکرمه سال 
93 اظهار داشت: کسانی که تا تاریخ 20 دی ماه 
سال 84 در ش��عب بانک ملی ثبت نام کرده اند 

از 20 بهمن ماه ب��ه کاروان های زیارتی مراجعه 
کنند.وی اف��زود: توضیحات بیش��تر در مورد 
اس��امی کاروان ها، قیمت ها و مشخصات دیگر 
در تاریخ 16 و 17 بهمن در روزنامه های استان 
به اطالع مردم می رس��د.رییس سازمان حج و 
زیارت استان اصفهان در خصوص مدارک الزم 

برای ثبت نام حج تمتع تصریح کرد...

عباس مقتدای��ی ، نماینده م��ردم اصفهان و 
طباطبای��ی نماینده مردم نایی��ن در مجلس 
طی نامه ای با اشاره به این که آلودگی هوا امان 

مردم اصفهان را بریده است از دادستان اصفهان 
خواستار قطع سوخت مازوت در نیروگاه های 
اصفهان شدند.اصفهان دومین کالن شهر کشور 

چند ماهی اس��ت که آلودگی هوایش بحرانی 
شده و مردمش هر روز با هش��دارهای پی در 

3پی پزشکان از... 3
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سوخت مازوت در نیروگاه  اصفهان باید قطع شود
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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

پیرو آگهی مزایده ش��ماره 26174 مورخ 92/10/16 ش��هرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه 

شماره 896 مورخ 92/10/04 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نس��بت به فروش یک قطعه زمین به شماره 

الف -5 با کاربری صنعتی به مس��احت 1370 متر مربع واقع در شهرک سلیمان صباحی بیدگلی با قیمت پایه 

 کارشناسی به ازای هر متر مربع 700/000 ریال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ، لذا از کلیه واجدین شرایط 

 دعوت بعمل می آید جهت اطالع از ش��رایط ، اخذ مدارک و ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از

 تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند . 

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .) کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد ( 

حسین ستاری شهردار آران و بیدگل 

شهرداری آران و بیدگل

آگهی مزایده  )مرحله دوم(   نوبت  دوم

حسین ستاری شهردار آران و بیدگل 

 ش��هرداری آران و بی��دگل به اس��تناد مصوب��ه ش��ماره 2058 مورخ 92/10/28 ش��ورای اس��المی ش��هر

 آران و بی��دگل در نظر دارد  نس��بت به اجاره و بهره ب��رداری تابلو های تبلیغاتی س��طح ش��هر متعلق به این 

ش��هرداری ش��امل 9 عدد بیلب��ورد ، 60 عدد اس��تند و یک ع��دد تبلیغات پل عاب��ر پیاده بر اس��اس قیمت 

پایه س��الیانه به مبل��غ 800/000/000 ری��ال از طریق مزای��ده عمومی به بخ��ش خصوصی  اق��دام نماید ، 

 لذا از کلیه متقاضیان  واجد ش��رایط دع��وت بعمل می آی��د  تا حداکثر ظرف م��دت ده روز از تاریخ انتش��ار

 نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند . 

 ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است وکمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد 

شهرداری آران و بیدگل

آگهی مزایده 

ازنصبوسائلگازسوزدرمس�يررفتوآمددر
ساختمانخوددارینمائيدومراقبباشيدکودکان
هنگامبازی،بابخاریبرخوردنداشتهباشند،

بهتراستهرشبقبلازخوابازاس�تقراردودکشبخاریهاو
گرمبودنآنباشعلهآبیمطمئنشويد.
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اخبار کوتاهيادداشت

 »جبرئیل رجوب«
 به تهران آمد

فرستاده ویژه رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در سفر به تهران 
با مقامات ایرانی رایزنی می کند.

جبرئیل رجوب فرس��تاده وی��ژه محمود عباس رییس تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین که به تهران سفر کرده اس��ت با محمد جواد 

ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدارکرد.
تبادل نظر پیرامون آخرین تحوالت فلسطین در دستور کار فرستاده 

محمود عباس قرار دارد.

 ژنرال عبدالفتاح السیسی
 نامزد انتخابات رياست جمهوری شد
      ش��ورای نظامی مصر، عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع این کشور را

  به عن��وان کاندی��دای انتخابات ریاس��ت جمهوری آین��ده معرفی 
کرد.

شورای عالی نظامی مصر با استعفای عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع 
این کشور برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری این کشور موافقت 
کرد.بدین ترتیب عبدالفتاح السیسی که از ساعاتی پیش فرماندهان 
ارشد ارتش مصر را برای مشورت در خصوص شرکت خود در انتخابات 
 گرد ه��م آورده ب��ود، موافقت آنان ب��رای این اقدام را کس��ب کرده

 است.پیش از این عدلی منصور، رییس جمهور موقت مصر، سرلشکر 
عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع این کش��ور را به رتبه نظامی ارتشبد 

ارتقا داده است.
رییس جمهور موقت مصر پیش��تر اع��الم کرده بود، در نقش��ه راه 
سیاس��ی که برای آینده مصر ترسیم ش��ده تغییراتی به وجود آمده 
 و انتخابات ریاس��ت جمهوری پی��ش از انتخاب��ات پارلمانی برگزار 
می ش��ود.وی با بیان این که دولت موقت در مس��یر دموکراسی گام 
برمی دارد، تصریح کرد: در آینده نزدیک برنامه ریزی برای برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.

دولت و مجلس برای جذب سرمايه 
خارجی بسته تشويقی تهیه کنند

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: دولت با همکاری مجلس، بسته 
تشویقی برای جذب سرمایه خارجی در بخش های مختلف اقتصادی 

کشور را تهیه و اجرا کند.
مجید محتشمی با بیان این که جهانی شدن در بخش های مختلف، 
لزوم اعمال سیاس��ت های جدید برای اس��تفاده از ظرفیت جهانی 
را در همه حوزه ها اجتناب ناپذیر کرده اس��ت، اظهار داش��ت: حوزه 
 اقتصاد از جمله بخش هایی اس��ت که در این زمینه بس��یار اهمیت 

دارد.
وی در ادام��ه افزود: در کش��ورهای پیش��رفته به لح��اظ اقتصادی 
نش��انه های بارزی از س��رمایه گذاری خارجی در حوزه اقتصادی آن 
کشورها دیده می ش��ود. به طور مثال در س��ال 2004 ،کشور چین 
موفق شد با اجرای سیاست درهای باز در یک دوره یک ساله چهارصد 
میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند و چه بسا توسعه کنونی چین 

در همین جذب سرمایه خارجی بوده است.
دبیرکل حزب آزادی در ادامه با اش��اره به این که روحانی در داووس 
سیاس��ت های درهای باز را اعالم کرد، گفت: در واقع رییس جمهور 
اولین عالمت و چراغ س��بز را برای ورود س��رمایه گذاران خارجی به 
کشور نشان داد. اقتصاد ایران نیازمند شدید به سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی است.

 رونمايی  از سامانه های شبیه ساز 
موشکی »هاگ« و »اسکای گارد« 

سامانه های بومی شبیه ساز موش��ک های »هاگ« و پدافند هوایی 
 »اس��کای گارد« با حضور فرمانده ق��رارگاه خاتم االنبی��ا رونمایی 

شد.
 در آستانه سی و پنجمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا دو س��امانه جدید خود را در حوزه شبیه 
س��ازها رونمایی کرد. بنابراین گزارش شبیه ساز موشکی »هاگ« و 
سامانه پدافندی »اسگای گارد« دو نمونه ای بودند که با حضور امیر 

فرزاد اسماعیلی رونمایی شدند.
بنابر گفته امیراس��ماعیلی، طرح اولیه طراحی و ساخت شبیه ساز با 
عنوان غفار یک توس��ط معاونت آموزش و جهاد خودکفایی قرارگاه 
ارائیه و تصویب شد و با استفاده از توانمندی کارکنان نخبه قرارگاه و 
همکاری و استفاده از تجارب پیشکسوتان پدافند هوایی ،سامانه های 
شبیه ساز موشک هاگ واسکای گارد و با ویژگی های برتر از سامانه 

اصلی اجرایی و عملیاتی شده است.

وقوع بزرگ ترين مفسده اقتصادی 
در منابع ملی همه استان ها

یکی از طراحان طرح تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع از 
وقوع بزرگ ترین مفس��ده اقتصادی در منابع ملی استان های کشور 

پرده برداشت.
محمود ش��کری، نماینده مردم تالش در مجلس ش��ورای اسالمی 
در جلس��ه علنی پارلمان به عنوان طراح ط��رح تحقیق و تفحص از 
س��ازمان جنگل ها و مراتع گفت: وزارت جهاد کش��اورزی گزارشی 
 درخصوص علت کاهش میزان جنگل ها و از بی��ن رفتن مراتع داده 
اس��ت. وی اضاف��ه ک��رد: مهمتری��ن م��وارد گ��زارش اج��رای 
 سیاس��ت های دوگانه در برخورد با متخلفین و آمایش س��رزمینی

 است.
نماینده مردم تالش در مجلس با اش��اره به گزارش دیوان محاسبات 
اظهار داشت: دیوان هم گزارشی داده است مبنی بر این که با تغییر 
کاربری زمین ها برای سرمایه گذاری و اش��تغال سودهای کالنی از 

بیت المال کسب کرده اند.
 وی از عدم پیگیری م��وارد ذکر ش��ده انتقاد کرد و اف��زود: بیش از

 سه میلیون هکتار از منابع ملی واگذار شده است اما نظارتی بر روی 
آن ها نبوده که در همین زمینه دیوان محاسبات اعالم کرده بیش از 

50 درصد تخلف صورت گرفته است.
شکری در همین زمینه تصریح کرد: با تغییر کاربری و عدم استفاده 
صحیح برای طرح های اشتغال زایی بیش از 50 درصد تخلف در این 

بخش صورت گرفته که پرونده آن ها در دادسرا وجود دارد.
نماینده مردم تالش در مجلس اضافه کرد: براس��اس گزارش دیوان 
محاسبات این تخلف بزرگ ترین مفسده اقتصادی در منابع ملی بوده 

است؛ البته تخلف در همه استان ها وجود داشته است.
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نشست مشترک دولت و مجلس امروز  برگزار می شود

     علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس خبر داد.رییس 
مجلس شورای اسالمی گفت:امروز  بعد از نماز مغرب و عشا جلسه مش��ترک دولت و مجلس به میزبانی 

مجلس برگزار می شود.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

انتقادم به گروه های 
سیاسی بود نه مردم

گزينه نظامی امريکا 
يک شوخی سیاسی 

مشاور ارشد رییس جمهور با بیان این که انتقاد من نسبت به گروه های سیاسی 
بود نه مردم، گفت: آنچه که در روزنامه آرمان منتش��ر ش��ده مورد تایید بنده 
است و سرجای خود باقی است. اکبر ترکان مشاور ارشد رییس جمهور و دبیر 
شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در خصوص انتقادهای 
مطرح شده نسبت به سخنان وی که در یکی از روزنامه های اصالح طلب منتشر 
شده بود، گفت: متاسفانه برخی رسانه ها رعایت امانت را نکردند.وی افزود: من 
هیچ وقت نگفتم که کسانی که به روحانی رای نداده اند تصمیم دارند در برابر 
قانون بایستند و به نظر من کسانی که چنین تعبیری کردند نهایت بی اخالقی 
و غیرحرفه ای بودنشان را نش��ان دادند و امانت مطلب را رعایت نکردند. باید 
عزیزان آنچه را که گفته شده منعکس کنند نه این که با سلیقه خودشان چیزی 

را کم و زیاد کنند و استنباط های خود را از قول بنده منعکس کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
ما از نسل جنگیم و جنگ را خوب می شناسیم و می دانیم که طرح دوباره گزینه 
نظامی توسط امریکایی ها یک شوخی سیاسی است.عوض حیدرپور در جلسه 
شورای اداری شهرس��تان ش��هرضا افزود: در ابتدای جنگ تحمیلی فشنگ، 
قمقمه آب، سیم خاردار و جزیی ترین وسایل جنگی وارداتی بود.وی افزود: در 
آن زمان ایران فقط توان تولید مقدار کمی اسلحه ژ3 را داشت که آن هم کیفیت 
خوبی نداش��ت.حیدرپور تصریح کرد: اکنون ایران با تجربه ای موفق از جنگ 

تحمیلی، دارای توان دفاع نظامی و موشکی قدرتمند است.
نماینده مردم شهرضا در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به شایعه طرح 
اس��تیضاح وزیر امور خارجه گفت: مطالب مطرح شده س��م پاشی است و با 

واقعیت منافات دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: به حاشیه راندن 
مردم در جش��ن های دهه فجرتهدید و خطری برای نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
آیت اهلل عبدالنبی نمازی در جمع اعضای ستاد بزرگداشت 
دهه فجر انقالب اسالمی این شهرستان با تاکید بر برگزاری 
مردمی جش��ن های دهه فجر گفت: انقالب اسالمی ایران 
دولتی نیست، بلکه از مردم است.وی افزود: خطری که اینک 
احساس می شود این است که مردم آرام آرام به حاشیه بروند.

آیت اهلل نمازی تصریح کرد: جش��ن های انقالب باید حالت 
مردمی پیدا کند تا ماندگار بماند و م��ردم باید در برگزاری 
جشن های دهه مبارک فجر مشارکت کنند و دستگاه های 

دولتی آن را مدیریت کنند.
 وی گفت: سیاس��ت گذاری برگزاری جش��ن های ایام اهلل 

دهه فجر انقالب اسالمی باید مردمی باشد.
عضو ارشد جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با بیان این که 
جشن ها و برنامه های ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی باید 
هدفمند باشد، تاکید کرد: س��خنرانان باید در همایش ها و 
گردهمایی ها زمان خفقان دوران ستمشاهی را برای مردم و 

به ویژه نسل جوان تبیین کنند.
وی اظهار داشت: 150 برنامه متنوع در ایام اهلل دهه فجر این 

شهرستان اجرا می شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی با اعالم خبر 
برگزاری 8 رزمایش در س��ال آینده تاکید ک��رد: نیروهای 
مسلح ما آماده دفاع از اقتدار نظام هستند و هیچ گاه غافلگیر 
نمی ش��وند. امیر س��رتیپ احمدرضا پوردس��تان، فرمانده 
نیروی زمینی ارتش در حاشیه هفتمین همایش فرماندهان 
نیروی زمینی ارتش در جمع خبرن��گاران هدف از برگزاری 
همایش »عاش��وراییان عص��ر غیبت« را بررس��ی اقدامات 
نیروی متبوعش در س��ال 92 عنوان کرد.وی افزود: در این 
همایش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف، برای سال 93 نیز 
برنامه ریزی می ش��ود.فرمانده نیروی زمینی ارتش با اعالم 
خبر برگزاری 8 رزمایش در سال آینده تاکید کرد: نیروهای 
مسلح ما آماده دفاع از اقتدار نظام هستند و هیچ گاه غافلگیر 
نمی شوند.فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی 
س��تون فقرات ارتش و ی��ک نیروی محوری اس��ت که باید 
متناسب با نیازهای عملیاتی و آموزشی ظرفیت های الزم را 
در خود ایجاد کند.پوردستان تاکید کرد که این ظرفیت ها 
در حوزه های انس��انی، آمادی و رزمایش ها هستند که برای 
سال آینده طراحی ش��ده و تالش می کنیم در پیشگاه ملت 
و رهبری سربلند باشیم.وی خاطرنشان کرد که برگزاری 8 
رزمایش در سال 93 پیش بینی شده و یک رزمایش عمده نیز 

در یکی از مناطق کشور برگزار خواهد شد.

 رییس دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات 
استراتژیک مرکز تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت یازدهم 
با در پیش گرفتن روند اعتدال توانسته است فضای عمومی 

کشور را در همه سطوح به نقطه آرامش نزدیک کند.
یاسر هاش��می در واکنش به خبرسازی های برخی رسانه ها 
درباره اخت��الف دولتمردان با ش��خصیت های اصلی نظام، 
اظهار داشت: جریان های افراطی که پیش از این حیات خود 
را در تالطم سیاسی کشور می دیدند، اکنون با رویه اعتدالی 
دولت ،وضعیت بقای خود را در خطر دیده و تالش می کنند 
تا آرامش فعلی کشور را برهم بزنند.فرزند آیت اهلل هاشمی 
رفس��نجانی با بیان این که یکی از روش ه��ای جریان های 
افراطی برای برهم زدن تعادل سیاسی موجود، خبرسازی و 
القاسازی است، افزود: یک شبکه زنجیره ای خبری به صورت 
هماهنگ مشغول خبرسازی و القای دروغ به مردم است تا 
این گونه نشان دهند که میان دولت و شخصیت های اثرگذار 
کشور اختالفاتی وجود دارد.وی با اشاره به انتشار برخی اخبار 
نظیر ناراحتی هاش��می رفس��نجانی از انتصاب های دولت، 
تخلیه دفتر حس��ن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام، و ... گفت: آقای هاشمی 
دس��تاوردهای دولت دکتر روحانی برای کشور در این دوره 

کوتاه را قابل تقدیر می داند. 

وزیر اطالعات با اشاره به تالش دش��منان برای القای وجود 
دوگانگی و اختالف در بین مسووالن عالی رتبه نظام، اظهار 
داشت: دشمنان اسالم در مقابل انقالب اسالمی کم آورده اند.

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی در سفر خود به 
استان اردبیل، در جمع مسووالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در ادارات و نهادهای دولتی این استان افزود: دشمنان از سر 
استیصال درصدد بودند که شرایط را به نفع خود مهندسی 
کنند و البته در این زمینه نیز دچار اش��تباه و س��ردرگمی 
شده اند.وی اضافه کرد: دشمن توطئه جدیدی را به صورت 
خیلی نامرئی و خزنده در القای وجود دوگانگی و اختالف در 
بین مسووالن عالی رتبه نظام طرح ریزی کرده که با رهبری 
هوش��مندانه رهبر معظم انقالب در این زمینه نیز شکست 

خورده است.
وزیر اطالعات با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار داشت: 
برخی روزنامه ها و رسانه ها ناخواسته و گاه تحت تاثیر برخی 
شرایط، اقدام به انعکاس مطالبی می کنند که اساسا صحت 

ندارد و در این زمینه نیز باید هوشمندانه عمل کنند.
علوی با اشاره به توطئه های دشمنان در منطقه و کشورهای 
همسایه گفت: دشمنان می خواهند به اختالف بین شیعه و 
سنی دامن بزنند که البته با وجود سکاندار هوشیار و بیداری 

همچون مقام معظم رهبری، در این امر نیز ناکام بوده اند.

رزمایش مصلحت نظامستاد اظهار نظر

 نبايد مردم را 
به حاشیه برد

برگزاری 8 رزمايش ارتش 
در سال آينده

ياسر هاشمی:  افراطیون 
حاشیه سازی  می کنند

 رسانه ها  هوشمندانه
 عمل کنند
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نماینده مردم اردستان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: هدف 
جان کری از بیان س��خنان گزاف علیه ایران در داووس، کس��ب 

میراث برای آینده سیاسی اوباما است.
احمد بخشایش اردستانی پیرامون صحبت های اخیر جان کری 
در کنفرانس داووس علیه ایران و مطرح کردن س��خنانی مبنی 
بر این که گزینه نظامی روی میز است، اظهار داشت: توافق نامه 
هسته ای ایران با گروه1+5 یک بازی برد - برد است، به این معنا 
که هم مقامات ایرانی احساس برد می کنند و هم مقامات امریکا 
احساس برد خواهند کرد.وی اظهار داشت: هدف از بیان چنین 
صحبت های بی انصافانه جان کری علیه ایران این است که یک 
میراثی برای اوباما کسب ش��ود تا رییس جمهور امریکا بتواند در 
آینده سیاسی خودش از آن بهره ببرد.نماینده مردم اردستان در 
مجلس شورای اسالمی افزود: میراث ریگان، اضمحالل شوروی 
است و میراث اوباما این است که جلوی ایران اتمی را گرفته است.

بخشایش اردستانی گفت: موضع و سخن مقامات دیپلمات ایرانی 
این اس��ت که می گوید ایران از ابتدا قصد اتمی ش��دن را نداشته 
و به دنبال فناوری صلح آمیز هس��ته ای اس��ت.وی تصریح کرد: 
برداش��ت طرفین از توافق نامه ژنو به دلیل شفاهی بودن برخی 
از توافقات انجام  ش��ده، متفاوت اس��ت و این دلیل بروز و ظهور 
چنین صحبت های گزاف غرب است.عضو کمیسیون امنیت ملی 
 مجلس نهم افزود: امروز رژیم صهیونیستی و عربستان با سیاست 
تحت فش��ار قرار دادن امریکا ،مقابله کردن با نظ��ام ایران را در 
برنامه و سیاس��ت خود دارند که مصداق بارز آن را در پس گیری 

دعوت ایران از کنفرانس ژنو 2 دیدیم.نماینده مردم اردستان در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که برداشت ها از توافق نامه 
ژنو متکثر است، متذکر شد: برداشت مقامات دیپلماسی ایران و 
 رییس جمهور این اس��ت که پای تحریم ها علیه ایران زده ش��ده 
 و ب��ر ای��ن اص��ل حس��ن روحان��ی در کنفران��س داووس

 از همه شرکت های خارجی دعوت به همکاری کرد.
وی در پایان اذعان داشت: مقامات امریکایی از جمله جان کری با 
بیان سخنان تند علیه ایران، سعی در رساندن این پیام به کنگره 
امریکا، مقامات رژیم صهیونیس��تی و آل سعود دارند که بگویند 

آمریکا با ایران سخت برخورد می کند.
      س�خنان گزاف جان کری علیه ايران مصرف داخلی 

دارد
رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان گفت: سخنان گزاف 
جان کری علیه ای��ران در داووس برای سیاس��ت داخلی امریکا 

مصرف دارد.
عباس��علی منصوری پیرامون صحبت های اخیر ج��ان کری در 
کنفرانس داووس علیه ایران و مطرح کردن سخنانی مبنی بر این 
که گزینه نظامی روی میز است، برچیده شدن کامل تاسیسات 
هسته ای و غنی سازی اورانیوم در ایران اظهار داشت: در این رابطه 
باید برگشت به قبل از امضای توافق نامه ژنو، امریکا و گروه 1+5  و 
همه کشورهای غربی می دانس��تند چنانچه با ایران به این توافق 
نرس��ند، یک جنگ روانی منطقی و چالش بزرگی علیه آن ها از 

سوی افکار عمومی اتفاق می افتد.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ 
به سوال خبرنگار مهر درباره نا آرامی ها در اوکراین گفت: در 
عین این که تحوالت را دنبال می کنیم ؛امیدواریم تماس ها 
بین دولت و گروه ها به نتایج مسالمت آمیز برسد و باور داریم 
ملت اوکراین این ت��وان و خودباوری را دارند که مش��کالت 
را حل کنن��د.وی افزود: امیدواریم دخال��ت خارجی متوقف 
 شود، بهتر است مسایل از راه های مسالمت آمیز حل و فصل

 شود.افخم درباره دس��تور کار مذاکرات اشتون و ظریف در 
نیوی��ورک گفت: پیش از آغ��از مذاکرات نم��ی توانیم بحث 
خاصی را مطرح کنیم، حل و فصل برنامه هس��ته ای و حفظ 
برنامه صلح آمیز هس��ته ای از رئوس کار ما هست  و تا پیش 
از این که برنامه مذاکرات قطعی شود نمی توان در خصوص 
جزییات صحبت کرد.وی در پاسخ به سوالی درباره دور آتی 
مذاک��رات در نیویورک بی��ان کرد: درخص��وص دور بعدی 
مذاکرات هنوز مکان نهایی نشده و مذاکرات طی هفته های 
 آتی برگزار خواهد ش��د ک��ه درباره زمان دقی��ق و مکان آن 

اطالع رسانی خواهیم کرد.
افخم همچنین درباره س��فر اش��تون به ته��ران گفت: طی 
دیدار ظریف و خانم اش��تون در نیویورک دعوت از ایش��ان 
 مطرح شده، این دعوت »باز« اس��ت و متعاقب نهایی شدن

اطالع رس��انی می ش��ود. س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
همچنین درباره سفرهای وزیر امور خارجه در دو هفته آینده 
گفت:  ظریف اول هفته آینده برای شرکت در اجالس امنیتی 

مونیخ به آلمان می رود، وزیر امور خارجه دو س��خنرانی در 
 اجالس امنیتی مونیخ و دو س��خنرانی در برلین در مباحث

 دو جانبه دارد و با مقامات آلمانی نیز دیدار می کند.
وی درباره برنامه سفر وزیر امور خارجه سوئد به تهران گفت: 
درمورد برنامه های سفرهای رس��می چند روز پیش از سفر 
اطالع رسانی انجام می گیرد، سفر وزیر امور خارجه لهستان 
 و س��وئد در برنامه وجود دارد ک��ه چند روز مانده به س��فر

 اطالع رسانی می کنیم.وی در این باره که مجلس درخواست 
کرده در دبیرخان��ه اجرایی کردن توافق ژنو حضور داش��ته 
باشد،گفت: گفت وگوهایی در این زمینه انجام شده که بهتر 
است تا پیش از نهایی ش��دن اطالع رسانی نکنیم.سخنگوی 
 وزارت ام��ور خارجه درب��اره نام��ه 160 نماین��ده مجلس

 در خصوص اطالع رسانی نس��بت به روند اجرای توافق نامه 
ژنو نیز گفت: متن برنامه اقدام مش��ترک ب��ه محض نهایی 
ش��دن اعالم و در س��ایت وزارت امور خارجه قرار داده شد. 
 درباره نحوه اجرای آن نیز جزیی��ات مربوط به آن به صورت

  NON PAPER بوده اس��ت و ش��فاهی اس��ت و سندی 
 به صورت مش��خص ن��دارد زیرا مذاکرات ش��فاهی اس��ت

 در عین حال اطالعات کامل مربوط به آن در اختیار رییس 
مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است و براساس صالحدید 
وی در اختیار کمیسیون ها و نمایندگان قرار خواهد گرفت اما 
چنانچه انتشار آن به وزارت خارجه اعالم شود وزارت خارجه 

آمادگی دارد در این زمینه اطالع رسانی کند.

 پیش از آغاز 
 مذاکرات
 نمی توانیم بحث 
خاصی را مطرح کنیم، 
حل و فصل
 برنامه هسته ای 
و حفظ برنامه 
 صلح آمیز 
 هسته ای از رئوس
  کار ما هست  و 
تا پیش از اين که 
برنامه مذاکرات 
 قطعی شود
 نمی توان در خصوص 
جزيیات صحبت کرد

 میراث ريگان 
اضمحالل شوروی 
است و میراث اوباما 
اين است که جلوی 
ايران اتمی را 
گرفته است. موضع 
و سخن مقامات 
ديپلمات ايرانی اين 
است که می گويند 
ايران از ابتدا قصد 
اتمی شدن را 
 نداشته و به 
دنبال فناوری 
 صلح آمیز 
هسته ای است

افخم: ظريف به آلمان می رودعضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم:

دخالت خارجی در اوکراین متوقف شود کری به دنبال کسب میراث برای اوباما است



یادداشت

سنجش

 نحوه دریافت
 کد سوابق تحصیلی

رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش درباره نحوه دریافت 
کد سوابق تحصیلی فارغ التحصیالن دی ماه گفت: داوطلبان 
کنکور 93 باید کد 14 رقمی سوابق تحصیلی را برای شرکت 
در کنکور 93 دریافت کنند.عبدالرسول عمادی در گفت وگو 
 با خبرنگار »آموزش و پرورش«  )ایسنا(، با بیان این که سامانه

 www.dipcod.medu.ir آم��اده ارای��ه ک��د س��وابق 
تحصیل��ی ب��ه دانش آم��وزان اس��ت، اف��زود: کس��انی که 
داوطلب آزمون سراس��ری 93 هس��تند و در دی ماه امسال 
فارغ التحصیل ش��ده اند بای��د به این س��امانه مراجعه کرده 
و س��وابق تحصیلی خود را بررس��ی کنند.وی اف��زود: برای 
شرکت در آزمون سراسری 93 داشتن کد 14 رقمی سوابق 
 تحصیلی الزامی اس��ت و در همین راس��تا مرکز س��نجش

 آم��وزش و پ��رورش این س��امانه را فع��ال کرده اس��ت تا 
فارغ التحصی��الن دی م��اه و داوطلبان کنک��ور بتوانند کد 
س��وابق تحصیلی خود را دریافت کنند.عمادی گفت: نحوه 
بررسی سوابق تحصیلی همانند شهریور ماه است و داوطلبان 
می توانند هر گونه تناقض در سوابق تحصیلی خود را از طریق 
سایت ارجاع داده تا نواقص آن را برطرف کنیم.وی با بیان این 
که پیش بینی می شود در دی ماه 300 هزار داوطلب متقاضی 
کنکور که فارغ التحصیل می شوند داشته باشیم، گفت: این 
دانش آموزان در رشته های مختلف با گذراندن امتحانات نهایی 
خود فارغ التحصیل می شوند که نتایج امتحانات نهایی آن ها 
نیز در حال اعالم است و تمامی نمرات تا زمان ثبت نام مجدد 
سازمان سنجش برای جامانده های کنکور به آن ها ارایه خواهد 
شد.رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش درباره پرداخت 
حق الزحمه امتحانات فرهنگیان نیز گفت: حق الزحمه معوقه 
این افراد در کسری بودجه 92 دولت به مجلس ارایه شده و 
امیدواریم بتوانیم با تامین اعتبارات حق الزحمه فرهنگیان 
که به هر ش��کلی در برگزاری امتحانات حضور داش��تند را 

پرداخت کنیم.
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پرداخت ماهانه 50 هزار تومان در طرح تغذیه امداد
رییس اداره بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان با بیان این که مبلغ پرداختی 
طرح تغذیه کودکان 3 میلیارد و 300 میلیون ریال در 9 ماهه جاری بوده است، گفت: سرانه ماهیانه 

طرح تغذیه برای هر  نفر 50 هزار تومان است.

3

مدیر کنت��رل و هماهنگی عملیات س��ازمان ام��داد و نجات 
کشور دالیل افزایش حوادث در استان اصفهان را تشریح کرد. 
مرتضی مرادی پور با بیان این که طی یک ماه اخیر بیش��ترین 
امدادرس��انی در حوادث کوهس��تان، برف و کوالک در استان 
اصفهان صورت گرفته اس��ت، گفت: از ابتدای دی ماه تاکنون 
4402 عملیات در س��طح استان اصفهان توس��ط امدادگران 

هالل احمر پوشش داده شده است.
وی با بیان این که 2766 مورد این عملیات ها در جاده رخ داده 
است، گفت: از این میان 154 مورد حوادث صنعتی کارگاهی، 
 78 عملیات مرب��وط به کوهس��تان، 657 مورد در ش��هرها، 
51 مورد عملیات دریایی و س��احلی و 13 مورد نیز مربوط به 
حوادث سیل و آب گرفتگی بوده است.مدیر کنترل و هماهنگی 
عملیات س��ازمان امداد و نجات کش��ور با بیان این که در این 
مدت 180 هزار و 95 نفر دچار حادثه شده اند، گفت: امدادگران 
به 12 هزار و 279 نفر امدادرس��انی کرده و جان 5540 نفر را 
از م��رگ حتمی نج��ات دادند.مرادی پور در پاس��خ به چرایی 
رکورددار  بودن اس��تان اصفهان در حوادث ج��اده ای، برف و 
کوالک و کوهس��تان، گفت: اس��تان اصفهان دارای بیشترین 
طول راه ها اس��ت و به عنوان یکی از وس��یع ترین استان های 
کشور محسوب می شود؛ به گونه ای که حدود 4000 کیلومتر 
راه های اصلی کشور، تخمین زده شده است. وی با بیان این که 

استان اصفهان گسترده ترین شبکه  راه های کشور را دارد، گفت: 
این استان با هشت استان دیگر از جمله سمنان، قم، مرکزی، 
لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس 
و یزد هم  مرز اس��ت و به دلیل این هم م��رزی، به عنوان یکی 
از راه های ترانزیتی کش��ور محس��وب می ش��ود.مدیر کنترل 
 و هماهنگی عملیات س��ازمان ام��داد و نجات کش��ور با بیان

 این که اس��تان اصفهان به نوعی کریدور کش��ور محس��وب 
می ش��ود، گفت: همچنین عالوه بر گس��تردگی راه ها، شاهد 
 آن هس��تیم که در اس��تان اصفهان، تنوع هوایی وجود دارد؛ 
به گون��ه ای که به دلی��ل هم م��رزی اصفهان ب��ا کهگیلویه و 
بویراحمد و استان مرکزی، شاهد افزایش میزان عملیات های 
نجات در برف و کوالک هستیم.وی همچنین با اشاره به وسعت 
زیاد مناطق کوهستانی اس��تان اصفهان، گفت: کثرت مناطق 
کوهس��تانی در این اس��تان س��بب افزایش میزان حوادث در 
 بخش کوهستان شده است. به گزارش ایسنا مرادی پور با بیان 
این که عدم ش��ناخت راه ها و همچنین کفی بودن مسیرهای 
استان اصفهان، س��بب افزایش تعداد تصادفات در این مسیر 
شده است، گفت: با این که همگان تصور می کنند که جاده های 
منتهی به استان های ش��مالی به دلیل پیچ های فراوان، دارای 
بیش��ترین تصادف اس��ت، اما آمارها نش��ان می دهد که کفی 
بودن راه های اصفهان و همچنین یکنواخت بودن آن، س��بب 

افزایش می��زان تصادفات در این منطقه ش��ده اس��ت.همچنین 
مرادی پور در تشریح چرایی رخداد بیش��ترین حوادث در محور 
اصفهان با بیان این که در حوادث جاده ای مثلث عامل انسانی، راه 
و خودرو همواره مورد توجه قرار می گیرد، گفت: در بحث جاده، 
 مسایلی همچون خسته کننده، یکنواخت و طوالنی بودن مسیر

 بسیار حایز اهمیت اس��ت که در محورهای اصفهان و شیراز این 
مساله نیز به چش��م می خورد.وی با بیان این که اکثر محورهای 
 این اس��تان ش��انه خاکی مطمئن��ی ندارن��د و اخت��الف ارتفاع 
فی ما بین س��طح جاده و زمین باعث به وجود آمدن مش��کالتی 

می ش��ود، به گونه ای که پس 
از تصادف و انح��راف، خودرو 
 به دلیل ارتفاع واژگون ش��ده

 که خس��اراتی نیز ب��ه همراه 
دارد.

مرادی پور با بی��ان این که در 
جاده ه��ای این چنین��ی باید 
مس��ایل ایمنی همچون نصب 
گاردری��ل و تامین روش��نایی 
در ش��ب بس��یار مورد توجه 
قرار گیرد گفت: در محورهای 
اصفهان راه ها به دلیل طوالنی 
 بودن، خس��ته کننده هستند.
       خس�ته کنن�ده بودن 

راه، بالی جان رانندگان
ک��ه  ای��ن  بی��ان  ب��ا  وی 
یک��ی دیگ��ر از عامل ه��ای 

تعدد حادث��ه در محوره��ای اصفهان ناش��ناس بودن مس��یر و 
جاده اس��ت ادامه داد: جالب اس��ت بدانید با این ک��ه محورهای 
ش��مالی به دلیل پیچ  و کوهس��تانی بودن خطرناک تر هس��تند 
اما معم��وال مردم ب��ه این مس��یرها آش��ناتر ب��وده و ب��ه دلیل 
 فضای سرس��بز و تنوع ج��اده )گردنه ه��ای متع��دد( راننده ها 
 نش��ده و احتیاط بیش��تری را در رانندگی دارند ب��ه گونه ای که 
موجب کاهش حوادث می شود.مرادی پور با بیان این که مردم به 
دلیل کفی بودن جاده های اصفهان شناخت کمتری نسبت به آن 
داشته و احتیاط کمتری می کنند، افزود: اصفهان و شیراز دارای 
بیش��ترین طول راه ها است که این مس��اله موجب خسته شدن 
راننده می شود.به گفته وی، راه اندازی مجتمع های خدمات رفاهی 
می تواند گام موثری در تنوع بخشیدن به مسیر و کاهش خستگی 
رانندگان باشد، به گونه ای که راه اندازی این مجتمع ها توانست در 

کاهش حوادث اتوبان تهران - قم نیز موثر باشد.
مرادی پور در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به ایمنی 
وس��ایل نقلیه گفت: مهمتری��ن بحث در عملیات ه��ای جاده ای 
واژگونی است به گونه ای که بیش از 40 درصد عملیات ها مربوط 
به واژگونی بوده و جای سوال است که چرا به محض واژگون شدن 

خودروها، آن ها اوراق می شوند؟

مدیر کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات کشور

احتیاط کمتر در راه کفی، بالی جان

 عدم شناخت
 راه ها و همچنین 

کفی بودن 
مسیرهای استان 

اصفهان، سبب 
افزایش تعداد 

 تصادفات 
در این مسیر شده 

است

یادداشت

نام های اسالمی، بیشترین فراوانی را 
در ایران دارند

 مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: با توجه به فعالیت های خوبی 
که در زمینه فرهنگ نام گذاری اسالمی در کش��ور اسالمی مان صورت 
گرفته است، امروز بیشترین فراوانی نام برای پسران و دختران، نام های 
 اسالمی است.تورج حاجی رحیمیان در همایش مهندسی فرهنگ نام و

 نام گزینی گفت: نام به عنوان یک هویت فردی و اجتماعی تاثیر بس��یار 
مهمی بر ش��خصیت افراد دارد، به همین دلی��ل در احادیث هم یکی از 
 حقوق فرزند بر والدین انتخاب نام نیکو برای او است. وی افزود: مجموعه 
ثبت احوال، مجموع��ه فعالی اس��ت و امیدواریم که بتوانی��م در زمینه  
نام گزینی نیز مشاور والدین باشیم. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
تصریح کرد: بیشترین فراوانی نام برای پسران، امیرعلی، علی، امیرحسین، 
محمدطاها و ابوالفضل و برای دختران، فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، فاطمه 
زهرا و ریحانه است. وی خاطرنشان کرد: البته هنوز هم نام های نامناسبی 
وجود دارد که والدین برای گزینش آن ها تاکید دارند که امیدواریم این 

امر نیز با فرهنگ سازی بیشتر مرتفع شود.

سوخت مازوت در نیروگاه  اصفهان 
باید قطع شود

عباس مقتدایی ، نماینده مردم اصفهان و طباطبایی نماینده مردم نایین 
در مجلس طی نامه ای با اشاره به این که آلودگی هوا امان مردم اصفهان 
را بریده اس��ت از دادس��تان اصفهان خواستار قطع س��وخت مازوت در 

نیروگاه های اصفهان شدند.
اصفهان دومین کالن شهر کشور چند ماهی اس��ت که آلودگی هوایش 
بحرانی شده و مردمش هر روز با هشدارهای پی در پی پزشکان از اثرات 
ناشی از آلودگی هوا مواجه هستند.خش��کی زاینده رود و کمبود آب در 
 شهرس��تان های این اس��تان که وجودش بر تلطیف ه��وای اصفهان اثر

 به سزایی داشته نیز مزید بر علت شده و بر افزایش آلودگی هوای اصفهان 
تاثیر گذاشته است.هوای آلوده و دمای وارونه،  نفس تنگی هایش را آغاز 
کرده است، این بار حرف از تهران نیست؛ هوای وارونه امان مردم اصفهان 

را بریده است.

توقیف 50 هزار دستگاه 
موتورسیکلت 

رییس پلی��س راهور اس��تان اصفهان گف��ت: حدود 50 هزار دس��تگاه 
موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ های استان وجود دارد.حسین غالمی 
با بیان این که موتورسیکلت های متخلف سطح شهر جریمه و بعضا متوقف 
می شوند، اظهارداشت: در اس��تان اصفهان عمده تصادفات ناگوار توسط 
موتورسیکلت انجام می شود، چنانکه در نیمی از تصادفات ،موتورسیکلت ها 
مقصر شناخته شده اند.وی با بیان این که 50 هزار دستگاه موتورسیکلت 
 توقیفی در اس��تان اصفهان وج��ود دارد، افزود: مدت زم��ان توقیف این 
موتورسیکلت ها متفاوت بوده و برخی از آن ها بین یک ماه تا یک سال در 

پارکینگ ها خاک می خوردند.

 برگزاری پانزدهمین 
جشنواره گل و گیاه 

رییس سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری اصفهان 
گفت: پانزدهمین جشنواره گل و گیاه از یکم اسفندماه در اصفهان برگزار 

می شود.
 سیدرضا حکیم فعال اظهار داشت: سیاست اداره بازارهای روز کوثر فروش 
محصوالت در سرتاسر س��ال به صورت پنج تا 30 درصد زیر قیمت های 
سطح شهر اس��ت که این روند در ایام عید نیز ادامه می یابد. وی افزود: با 
توجه به این که در ایام عید میزان تقاضای مردم برای کاال افزایش می یابد، 
سعی ش��ده تا از نظر کاالیی کمبود احساس نش��ود و مردم برای تامین 

نیازهای خود دچار مشکل نشوند.

  بافت های فرسوده شهرضا
 نوسازی می شود 

شهردار شهرضا گفت: یکی از مهمترین اهداف شهرداری و شورای اسالمی 
شهر شهرضا در س��ال آینده اعمال سیاست های تش��ویقی در راستای 

نوسازی بافت های فرسوده شهری است.
محمد هویدا با بیان این مطلب در نشست وحدت و هم افزایی مسووالن 
شهرضا اظهار داشت: براساس وظیفه از امام جمعه شهرضا به پاس برگزاری 
نشس��ت وحدت و هم افزایی مس��ووالن شهرس��تان قدردانی می کنم و 
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ظهور آثار و برکات این نشست بزرگ در 

جهت رشد و تعالی شهری باشیم.

کارگروهي مشترك براي انتقال 
مشاغل مزاحم تشکیل شود

     عضو ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان اعالم کرد: الزم است کارگروه 
مشترک براي انتقال مشاغل مزاحم تشکیل ش��ود تا به تمامي مباحث 
از جمله کارب��ري، ارایه تس��هیالت و واگذاري زمین رس��یدگي کنند. 
وحید فوالدگر در نشست اعضاي شورا با اس��تاندار اصفهان در خصوص 
 برنامه جامع کنت��رل کیفي ه��وا گفت: در ح��ال حاض��ر 300 کارگاه 
ریخته گري در شهر اصفهان فعالیت مي کنند که سوخت مازوت مصرف 

مي نمایند. 
وي افزود: تاکنون تعطیلي 20 کارگاه صادر ش��ده ول��ي به دلیل تبعات 

اجتماعي آن هنوز اقدامي در جهت تعطیلي آن ها صورت نگرفته است. 

 ارایه تسهیالت اقامتی 
برای تمدید ویزای گردشگران

س��خنگوی وزارت امور خارج��ه از پیش بینی تس��هیالت وی��ژه برای 
 گردش��گران خارجی خبر داد و گفت: در حال بررس��ی کارشناس��ی و
  برنام��ه ری��زی ب��رای زم��ان اقامت گردش��گران هس��تیم ت��ا بتوانند

  وی��زای گردش��گری خ��ود را ب��ه م��دت طوالن��ی ت��ری تمدی��د 
کنند.

مرضیه افخم در پاسخ به این که چرا هنوز بسیاری از کشورهای همسایه 
که بیشترین تعداد گردشگران ورودی به ایران را دارند، برای دریافت ویزا 
با مشکل رو به رو هستند گفت: برای آن ها تسهیالتی در نظر گرفته شده 
 تا امکان تمدید ویزا داش��ته باش��ند و یا این که دوره های اقامتی آن ها 
طوالنی تر شود تا بتوانند ویزایشان را تمدید کنند. اما همه این ها در حد 
کارشناسی است و باید اقدامی که انجام می شود از کار کارشناسی قوی 

برخوردار باشد تا در اجرا با مشکلی رو به رو نشود.

اخبار کوتاه
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نیمه دوم بهمن ماه منتشر می شود؛

اعالم جزییات اعزام حج تمتع اصفهان

افتتاح میدان فاطمیه  در دهه فجرشرکت 3 کشور در پرونده نوروزورود بوتاکس های چینی به کشور

مدیرعامل شرکت اتوبوسراني اصفهان:

ناوگان اتوبوسراني  نو می شود

رییس سازمان حج و زیارت اس��تان اصفهان گفت: جزییات 
اعزام حج تمتع اصفهان از 16 و 17 بهمن ماه در روزنامه های 

کثیراالنتشار اعالم می شود.

 غالمعلی زاه��دی در مورد آخری��ن وضعیت اع��زام حجاج 
ثبت نامی مکه مکرمه س��ال 93 اظهار داش��ت: کسانی که تا 
تاریخ 20 دی ماه سال 84 در شعب بانک ملی ثبت نام کرده اند 
از 20 بهمن م��اه به کاروان ه��ای زیارتی مراجع��ه کنند.وی 
افزود: توضیحات بیش��تر در مورد اسامی کاروان ها، قیمت ها 
و مش��خصات دیگر در تاریخ 16 و 17 بهم��ن در روزنامه های 

استان به اطالع مردم می رسد.
رییس س��ازمان حج و زیارت اس��تان اصفه��ان در خصوص 
مدارک الزم برای ثبت نام حج تمتع تصریح کرد: مدارک الزم 
جهت ثبت نام در کاروان ها طبق سنوات گذشته شامل: فیش 
ثبت نام بانکی،کپی شناسنامه، کپی کارت  ملی و حداقل شش 

قطعه عکس 4*3 می باشد.

رییس انجم��ن جراحان پالس��تیک و 
زیبایی ایران، نس��بت به عوارض تزریق 
بوتاکس های غیراستاندارد هشدار داد 
و گفت: متاس��فانه بوتاکس های چینی 
استاندارد نیستند و بعید می دانم وزارت 
بهداشت مجوز صادر کرده باشد که این 
مواد از مبادی رس��می وارد کشور شده 
باش��ند. بوتاکس های چین��ی معموال 
برچسب وزارت بهداشت را ندارند.دکتر 
س��ید ابوالحس��ن امامی اظهار داشت: 

بوتاکس نام س��می به ن��ام بوتولونیوم 
است که از یک باکتری ترشح می شود. 
در گذش��ته این باکتری در قوطی های 
کنس��رو رایج بود.وی اف��زود: اگر مواد 
غذایی کنس��روی فاسد می ش��د، فرد 
اس��تفاده کننده قطعا جان خ��ود را از 
دست می داد و علت آن از کار افتادن و 

فلج عضالت بود.
رییس انجم��ن جراحان پالس��تیک و 
زیبایی ایران با اش��اره به این که پس از 
انجام تحقیقات و مطالع��ات مقدار این 
سم به قدری کاهش یافت که دیگر برای 
انسان خطرآفرین نباشد، اظهار داشت: 
متاس��فانه کش��ور چین بوتاکس هایی 
 تولی��د می کن��د ک��ه غیراس��تاندارد

 هستند و ما نمی توانیم به آن ها اعتماد 
کنیم.

جش��ن امضای ده کش��ور عضو پرونده 
جهانی ن��وروز برگزار ش��د. ای��ن اعضا 
توافق کردند که س��ه کشور افغانستان، 
تاجیکس��تان و قزاقس��تان نی��ز به این 
پرون��ده الحاق ش��وند و ای��ران پرونده 
ن��وروزی آن ه��ا را به س��ازمان جهانی 
یونس��کو ارس��ال کند.ب��ه گ��زارش 
خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه شورای 
ثبت جهانی نوروز در هت��ل الله تهران 
با حض��ور نمایندگان ده کش��ور ایران، 

هند، آذربایجان، ترکیه، قرقیزس��تان، 
ازبکس��تان و پاکس��تان، افغانس��تان، 
تاجیکس��تان و قزاقس��تان  پس از سه 
روز بحث و بررس��ی الحاق سه کشور به 

پرونده ثبت جهانی نوروز برگزار شد.
از آن جا که الحاق سه کشور افغانستان، 
تاجیکس��تان و قزاقس��تان ب��ه پرونده 
نوروز موجب تغییرات��ی در این پرونده 
می ش��د، در ای��ن نشس��ت ب��ار دیگر 
پرونده مش��ترک نوروز م��ورد بازبینی 
کارشناس��ان و نمایندگان کش��ورهای 
 عض��و ق��رار گرف��ت. بنابرای��ن مت��ن 
پرونده ها برای همه کش��ورهای عضو 
قرائت شد و همگی توافق کردند که این 
سه کشور به پرونده نوروز ملحق شوند. 
به همین منظور جشن امضایی توسط 

این کشورها برگزار شد.

ش��هردار ش��هر بادرود از افتتاح میدان 
فاطمیه و خیابان علی آباد در دهه فجر 
امس��ال خبر داد.مجید صف��اری اظهار 
داش��ت: به منظور رفاه حال شهروندان 
در رفت و آم��د و همچنین س��اخت و 
س��ازهای من��ازل مس��کونی جدید در 
محله فاطمی��ه، این طرح ب��ا هزینه ای 
بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال 
و به مساحت زیربنای 6 هزار مترمربع در 
انتهای خیابان شهید بهشتی بادرود در 

س��ال جاری آغاز و در دهه مبارک فجر 
به بهره برداری می رس��د.وی همچنین 
گفت: در دهه مبارک فجر کلنگ احداث 
فاز اول باند کندرو بلوار شهید مطهری 
به سمت شهرک آزادگان به طول 700 
متر و با اعتباری بالغ ب��ر 800 میلیون 
ریال ب��ه زمی��ن می خ��ورد و عملیات 
زیرس��ازی و جدول گ��ذاری آن آغ��از 
خواهد شد.شهردار بادرود همچنین در 
مورد برنامه ه��ای فرهنگی دهه مبارک 
فجر گفت: فضاسازی تبلیغی سطح شهر 
با بهره من��دی از ظرفیت ه��ای تبلیغی 
از جمل��ه چراغانی خیاب��ان و میادین و 
معابر شهری، بیلبوردها، نصب گسترده 
پرچم جمهوری اسالمی ایران در معابر، 
میادین و خیابان های ش��هر بادرود در 

دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��راني اصفهان و حومه با اشاره به 
نوسازي ناوگان اتوبوسراني اظهار داشت: روند نوسازي ناوگان 
اتوبوسراني اصفهان سرعت گرفت.عباس روحاني با بیان این 

مطلب گفت: روند نوس��ازي ناوگان اتوبوس��راني که طي دو 
سال اخیر متوقف شده بود، شیب تندي به خود گرفته است. 
وي افزود: اتوب��وس هایي که به صورت آزاد خریداري ش��ده 
جایگزین اتوبوس هاي فرس��وده ناوگان مي شود. مدیرعامل 
شرکت اتوبوسراني اصفهان و حومه به اقدامات سازمان براي 
 کاهش آالیندگي اتوبوس هاي ناوگان اش��اره و تصریح کرد: 
اتوبوس هایی که موتورهایي با استاندارد یورو4 داشته باشند، 
مشکالت آن ها از نظر آالیندگي هوا کاهش مي یابد.  روحاني 
خاطرنشان کرد: سوخت مناسب نیز نقش موثري در کاهش 
آلودگي هوا دارد و با پیگیري هاي انجام شده، گازوییلي که در 
اختیار ناوگان اتوبوسراني قرار گرفته است، نسبت به گازوییل 

موجود در شهر میزان گوگرد و آالیندگي کمتري دارد. 

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های وزارت جوانان از افزایش آمار 
طالق های عاطفی در میان زوج های جوان خبر داد و گفت: تغییر در 
سبک زندگی و گرایش به فردگرایی از مهمترین دالیل طالق های 

عاطفی در میان نسل جوان کشور است.
محمد تقی حسن زاده با بیان این مطلب گفت: طالق های عاطفی 
بحران جدی نس��ل جوان و زوج های جوان کشور است که توجه به 
 فرهنگ غربی و تغییر در سبک زندگی از مهمترین دالیل طالق های 

عاطفی است.
وی با بیان این که بسیاری از سریال های ماهواره تبلیغ فردگرایی و 
زندگی مجردی را می کنند، گفت: در حال حاضر نسل جوان کشور 

تمایل به زندگی مجردی دارند و بسیاری از زوج ها نسبت به یکدیگر 
بی تفاوت شده و آن ها دچار طالق عاطفی شده اند.

حسن زاده درباره این که آیا تحقیق خاصی از سوی مرکز روی دالیل 
افزایش طالق های عاطفی انجام شده است، گفت: هنوز این تحقیق 
انجام نشده اما وزارت جوانان مطالعات گس��ترده ای در حوزه های 
مختلفی همچون هویت دینی، ملی انقالبی، روابط خانوادگی، سالمت 

اخالق و تربیت، ارزش های اجتماعی، آموزش و پژوهش، بهداشت و 
سالمت، جمعیت و مهاجرت، اوقات فراغت، ازدواج و طالق، تربیت 

بدنی، رسانه، مشارکت های شهروندی انجام داده است.
     افزایش گرایش جوانان به زندگی مجردی

وی همچنین در پاسخ به س��والی درباره آمار جوانانی که به صورت 
مجردی زندگی می کنند، گفت: نمی توان تعداد دقیق جوانانی که 

 زندگی مجردی دارند را اعالم کرد، ام��ا آنچه که از نتایج تحقیقات
 به دست آمده آن است که جوانان تمایل به زندگی در خانواده ندارند 
و تمایل بیشتر آن ها به زندگی مجردی است. در این حوزه خانواده ها 

باید برای بازگرداندن جوانان به نهاد خانواده تالش کنند.
به گفته حسن زاده در حال حاضر براساس آخرین سرشماری تعداد 
جوانان دختر در گروه س��نی 20 تا 24 سال که بهترین گروه سنی 
برای ازدواج است، بیشتر ازآقایان است که باید برنامه ریزی های الزم 
برای این گروه سنی به منظور افزایش آمار ازدواج انجام شود. از سوی 
دیگر باید برای حل مشکالت جمعیتی روند افزایش طالق را کنترل 

و توسعه ازدواج به هنگام و آسان را در دستور کار قرار داد.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های وزارت جوانان:

طالق عاطفی، زوج های جوان را می شکند 
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اخبار کوتاهيادداشت

حقوقی ها به تعهد خود پايبند هستند
مدیر امور بورس ه��ا و بازارهای س��ازمان بورس با اش��اره ب��ه این که 
حقوقی ها برای حمایت از بازار س��هام به تعهد خ��ود پایبندند، گفت: 
برخی صندوق ها نیز به دلیل ابطال  گذشته در حال تغییر پرتفو هستند. 
محمودرضا خواجه  نصیری با اشاره به جلسه شرکت های حقوقی درباره 
حمایت از بازار،  اظهار داشت: بر اس��اس اطالعاتی که دارم شرکت های 
سرمایه گذاری در برخی سهام فروشنده و در برخی نیز خریدار هستند.

وی ادامه داد: هیچ گونه نقدینگی از بازار خارج نش��ده و تنها در سهام 
شرکت ها جابه جا می شود.خواجه نصیری با بیان این که حقوقی ها طبق 
اظهارات خود به تعهدات خ��ود پایبندند، گفت: برخ��ی حقوقی ها در 

پرتفوی خود تغییراتی دارند.

 عدم تامين گاز نيروگاه ها 
مشكل اساسی توليد انرژى است

مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای اصفهان گفت: عدم تامین گاز برای 
نیروگاه ها مشكل اساس��ی در تولید انرژی و مشكل اصلی ما در استان 
است.موسی رضایی با اش��اره به روند اجرای پروژه های صنعت برق در 
اس��تان و گذر از پیك ۹۳ به دو مساله اساسی در اس��تان، کمبود آب 
وآلودگی هوا و محیط زیس��ت تاکید کرد و اظهار داش��ت: عدم تامین 
گاز برای نیروگاه ها مشكل اساسی در تولید انرژی و مشكل اصلی ما در 
استان است که سعی کرده ایم با کاهش تولید پاسخگوی مراجع نظارتی 
در موضوع آلودگی هوا باشیم.  وی اضافه کرد: کمبود منابع آب استان و 
به دنبال آن کمبود آب نیروگاه های استان به رغم همكاری شرکت های 

ذیربط، از جمله مشكالت اساسی ما است. 

 انتقال آب به دشت سميرم 
ضرورى است

عضو شورای اسالمی شهر س��میرم تاکید کرد: اجرای طرح انتقال آب 
به دش��ت جنوب س��میرم و مزارع این منطقه ضروری اس��ت. منصور 
نادری افزود: موضوع اجرای این طرح چندی قبل در نشس��ت کمیته 
ارزیابی زیست محیطی شهرستان س��میرم بررسی شد.وی با بیان این 
که مردم و اعضای شورای ش��هر مدافع منابع طبیعی و محیط زیست 
 هستند، اظهار داش��ت: مشكالت کش��اورزان مزارع جنوبی به ویژه در 
خشكسالی ها ضرورت انتقال آب به این بخش را دو چندان می کند.وی 
با اشاره به از بین رفتن حدود 200 مزرعه از 800 مزرعه این شهر تصریح 
کرد: مطالعه طرح احداث س��د تنگاب و انتقال آب به دشت سمیرم به 
اتمام رسیده و مرحله عملیاتی طرح منتظر نظر محیط زیست و منابع 

طبیعی است.

مشكلی در تامين گوشت مرغ نداريم
دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان گفت: مشكلی برای تامین 
گوشت مرغ مورد نیاز ایام عید نداریم اما افزایش قیمت جوجه یك روزه 
مرغداران را با مش��كل مواجه کرده اس��ت.بهرام پاکزاد با بیان این که 
مشكلی در زمینه تامین گوشت مرغ برای ایام عید نداریم، اظهار داشت: 
مرغداران از ماه گذش��ته اقدام به جوجه ریزی برای تامین گوشت مرغ 
مورد نیاز برای ایام عید کرده اند که از این نظر مش��كلی وجود نداشته 
و به میزان کافی ذخیره سازی انجام ش��ده است.وی افزود: مشكلی که 
مرغداران در حال حاضر با آن مواجه هس��تند، افزایش 100 درصدی 
قیمت جوجه یك روزه بوده که آن ها را متضرر کرده است، در صورتی 
که با توجه به افزایش نهاده های دامی انتظار کاهش قیمت داریم. دبیر 
انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان با بیان این که قیمت جوجه یك 
روزه سال گذشته 800 تا ۹00 تومان بود، تصریح کرد: امسال نیز قیمت 
مناسب برای آن یك هزار و 50 تومان است اما در حال حاضر با قیمت 

یك هزار و ۹00 تا 2 هزار تومان به فروش می رسد.

برگزارى نمايشگاه تابلوفرش دستباف 
و دست بافته هاى عشايرى 

نخستین نمایشگاه تابلوفرش دس��تباف و دست بافته های عشایری 
ایران در اصفهان ت��ا 12 بهمن ماه در دانش��گاه تربیت بدنی اصفهان 
برگزار می شود.جعفر یعقوبی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: این 
نمایشگاه با هدف باال بردن سطح آگاهی، کاهش واسطه گری و ارایه 
مستقیم کاال از سوی بافنده و مشاوره در زمینه قیمت برگزار می شود. 
وی با اشاره به این که بازدید از این نمایشگاه برای عموم رایگان است، 
بیان داشت: ساعات بازدید از نخستین نمایش��گاه تابلوفرش دستباف 

و دست بافته های عشایری ایران، از ساعت ۳ بعدازظهر تا 22 است.

 جزييات جديد از ورود
4/2 ميليارد دالر به کشور

شش بانك خارجی و بانك های ایرانی که مشمول تحریم نیستند برای 
 ورود دارایی های بلوکه ش��ده ایران در یك اقدام مش��ترک مش��ارکت

  م��ی کنند.در ش��رایطی که کش��ور ب��ا کاه��ش درآمده��ای نفتی و 
 محدودی��ت هایی در منابع ارزی روبه رواس��ت، ش��اید بتوان گفت که

 آزاد سازی4/2 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده ایران در گام اول، 
از دستاوردهای مهم توافق ژنو است.بر این اساس ، 4/2 میلیارد دالر از 
دارایی های ایران در هشت مرحله طی شش ماه وارد کشور می شود و 
آن طور که اعالم شده قسط اول که معادل 550 میلیون دالر است، اول 

فوریه مصادف با 12 بهمن ماه به حساب بانك مرکزی واریز می شود.

 اجراى زيرساخت ها بدون برخوردارى
 از منابع آبی امكان پذيرنيست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: دسترسی آسان 
به منابع آبی، راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار می کند زیرا اجرای 

هرنوع زیرساختی بدون برخورداری از منابع آبی امكان پذیر نیست.
هاش��م امینی با اش��اره به این که کش��ور در زمین��ه آب و هوایی جزو 
مناطق خشك و نیمه خشك محسوب می شود، اظهار داشت: بارندگی 
کش��ور نس��بت به میانگین جهانی بس��یار کمتر بوده و اس��تحصال، 
نگهداری و چگونگی مصرف آب کش��ور در تمام بخش ها از اهمیت به 
 سزایی برخوردار اس��ت و قطره قطره آب نقش موثری در برون رفت از 
 چالش های ک��م آب��ی کش��ور دارد. وی به نق��ش و رویكرد ش��رکت 
 آب و فاضالب در مص��رف بهین��ه آب پرداخت و خاطرنش��ان کرد: از 
آن جایی که وقوع پدیده خشكسالی در کشور امری عادی تلقی می شود 
چگونگی بهره برداری از منابع آبی بس��یار حایز اهمیت است و در این 
زمینه آبفای استان با اعمال تدابیر فنی و فرهنگی توانست تا حدودی بر 
چالش بی آبی در استان غلبه کند و پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد که 
این امر با بهره گیری از تكنولوژی نوین و نیروهای متخصص محقق شد. 

  افتتاح يک هزار
 و 340 پروژه در استان 

مستند سازى حق آبه 
کشاورزان از سد مخزنی 

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در دهه فجر یك هزار و ۳40 پروژه 
عمرانی شهری و روستایی در این استان افتتاح می شود.

 محمد علی طرفه در جلس��ه ای با حضور اعضای کمیته پروژه های افتتاحی 
دهه فجر افزود: برای این پروژه های عمرانی بالغ بر هزار و هفت میلیارد تومان 

هزینه شده است.
رییس کمیته پروژه های افتتاحی دهه فجر اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: 
 از این پروژه ها ه��زار و 200 مورد ش��هری و 140 پروژه در حوزه روس��تایی

 است.
وی برنامه های این کمیته برای ایام مبارک پیروزی انقالب اسالمی را برگزاری 
شب شعر، آذین بندی و چراغانی، انتخاب دهیار نمونه دهه فجر و فضا سازی 
 در ناوگان اتوبوس��رانی، تاکسیرانی، اتوبوس های بین ش��هری، فرودگاه ها و 

راه آهن عنوان کرد.

مدی��ر کل دفت��ر مدیری��ت ب��ه ه��م پیوس��ته مناب��ع آب ف��الت مرکزی 
ایران،گف��ت: ب��رای حف��ظ حق��وق و رضای��ت م��ردم، ح��ق آب��ه 
 کش��اورزان گلپای��گان از س��د مخزن��ی این شهرس��تان مس��تند س��ازی 

می شود.
 مهرزاد احسانی در نشست با جمعی از مسووالن امور آب قم، اصفهان، تهران 
و نمایندگان کش��اورزان و مردم روس��تای کوچری در فرمانداری گلپایگان 
افزود: اکنون آب سرش��اخه های دز وارد س��د مخزنی شهرس��تان گلپایگان 
 می شود و از طریق خط انتقال ،بخشی از آب ش��رب قم و گلپایگان را تامین

 می کند.
وی افزود س��د مخزنی خاکی گلپایگان ب��ا قدمت باال برای نیاز کش��اورزی 
 شهرس��تان احداث ش��ده ب��ود و حق آب��ه کش��اورزان از این س��د محفوظ

 است.

4
تب برفکی از واگیر ترین بیماری های دامی است

رییس اداره دامپزشكی نایین گفت: بیماری تب برفكی یكی از واگیر ترین بیماری های دامی است. دکتر بهزاد متولی 
زاده  گفت: این بیماری ویروسی بسیار عفونی و به شدت واگیردار است و به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یكی از 

موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده های دامی محسوب می شود.
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معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تشریح جزییات طرح 
ساماندهی کارت های بنزین از آغاز دور جدید تبدیل سهمیه ویژه 
بنزین برخی از خودروها به سهمیه معمولی 60 لیتری از اول اسفند 
ماه امسال خبر داد و گفت: سهمیه ویژه بنزین خودروی موسسات 

آموزش رانندگی حذف شد.
همزمان با آغاز شمارش معكوس برای افزایش قیمت بنزین به بیش 
از 1000 لیتر، دولت طرح جدید ساماندهی و حذف سهمیه های 

ویژه بنزین خودروها را کلید زده است.
از این رو، پ��س از حذف س��همیه بنزین 400 تومان��ی خودروها 
و موتورس��یكلت ها و حت��ی س��وزاندن کارت هوش��مند بنزین 
این دس��ته از خودروه��ا از ابتدای دی م��اه، ح��ال دامنه حذف 
س��همیه های ویژه بنزین،دامن وانت بارها، آژانس های مسافربری 
 و خودروه��ای موسس��ات آم��وزش رانندگ��ی را ه��م گرفت��ه

 است.
در این بین دولت پیش بینی می کند با حذف س��همیه های ویژه 
بنزین برخی از خودروها از یك سو و افزایش قیمت بنزین از سوی 
دیگر به نوعی بتواند مصرف این فرآورده نفتی را برای سال 1۳۹۳ 

مدیریت کند.
بر این اساس، از ابتدای اسفند دور جدید ابطال کارت های هوشمند 
بنزین و یا تبدیل س��همیه های ویژه به سهمیه بنزین خودروهای 

شخصی آغاز خواهد شد.

جزيي�ات ط�رح جدي�د س�اماندهی کارت بنزي�ن 
خودروها

حسین هاش��می در گفت وگو با مهر، درباره جزییات طرح جدید 
ساماندهی کارت های هوشمند بنزین گفت: در حال حاضر بیش 
از 2۳ میلیون کارت هوش��مند بنزین برای خودروهای س��واری 
شخصی، تاکس��ی، انواع موتورس��یكلت، آژانس های مسافربری و 

خودروهای عمومی و دولتی صادر شده است.
سرپرس��ت معاونت صنایع و انرژی س��تاد مدیری��ت حمل و نقل 
س��وخت با اعالم این که پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین 
تا کنون هی��چ گونه پاالیش و س��اماندهی در خصوص کارت های  
س��وخت برای خودروهای عمومی انجام نشده است تصریح کرد: 
برخی از خودروه��ای عمومی همچون آژانس های مس��افربری و 
موسسات اتومبیل کرایه در حالی سهمیه های بنزین 400 تومانی 
دریافت می کنند اما عمال در خدمت حمل و نقل عمومی نبوده و به 

مردم خدمات نمی دهند.
وی، افزود: حتی برای برخی از خودروها کارت هوش��مند سوخت 
صادر شده و س��همیه های ویژه بنزین را به صورت ماهانه دریافت 
می کنند ام��ا بعضا این خودروه��ا وجود خارجی ندارن��د و از رده 

خارج شده اند.
این مقام مسوول، یادآور شد: از این رو ستاد مدیریت حمل و نقل 
سوخت بر اساس گزارش سازمان بازرس��ی کل کشور ساماندهی 

کارت س��وخت خودروهای آژانس مس��افر بری را در دستور کار 
قرار داده است. 

معاون ستاد س��وخت با یادآوری این که مطابق با گزارش سازمان 
 بازرس��ی کل کش��ور از مجموع 2۳0 هزار کارت هوشمند بنزین

 صادر ش��ده برای آژانس های مس��افربری 50 هزار کارت سوخت 
 اصال در خدمت ناوگان حمل و نق��ل عمومی قرار ندارد، بیان کرد: 
بر این اساس س��تاد س��وخت با همكاری وزارت صنعت معدن و 
تجارت و وزارت نفت با ابالغ دستورالعمل های الزم  به اتحادیه های 
مربوطه سراسر کشور س��اماندهی کارت های هوشمند بنزین این 

دسته از خودروها را آغاز کرده است.

س�هميه ويژه بنزين 
کدام خودروها از اول اسفند 

می سوزد
هاش��می ب��ا بی��ان ای��ن که 
اتحادیه ه��ا و س��ازمان ه��ای 
متول��ی آژانس ها در سراس��ر 
کشور  باید حداکثر تا 15 بهمن 
با لیست مش��خصات فردی و 
 خودروی��ی اف��راد فع��ال در

 آژانس ها را مطاب��ق فرم های 
مشخص به کارگروه ساماندهی 
مصرف بنزین س��تاد مدیریت 
حم��ل و نقل و س��وخت اعالم 
کنند از این رو رانندگان فعال 
در آژانس ها باید تا تاریخ مذکور 
به این سازمان ها و اتحادیه ها 

مراجعه کرده و اطالعات خود را ارایه دهند.
این مقام مس��وول گفت :در ابتدای اسفند ،سهمیه بنزین ویژه آن 
دسته از خودروهای آژانس ها که در طرح ساماندهی ثبت نام نكردند 

به سهمیه بنزین خودروهای شخصی تبدیل می شود.
وی با اع��الم این که پ��س از دریافت اطالعات از اس��تان های کل 
کش��ور ،یك پاالیش و س��اماندهی نهایی هم درب��اره کارت های 
 بنزی��ن، خودروهای آژانس های مس��افر بری در س��تاد مدیریت 
حمل و نقل س��وخت انجام می ش��ود، اظهارداش��ت: در شرایط 
فعلی نظارت و بازرس��ی های انجام گرفته در س��طح جایگاه های 
س��وخت نش��ان می دهد که برخ��ی از خودروه��ای آژانس های 
 مس��افربری س��همیه بنزین خود را در جایگاه ه��ا خرید و فروش

 می کنند.
هاش��می در پایان همچنین از تبدیل س��همیه ویژه خودروهای 
موسسات آموزش رانندگی به سهمیه بنزین خودروهای شخصی 
معادل 60 لیتر در ماه خبر داد و خاطر نش��ان کرد: س��همیه ویژه 
بنزین حدود 26 هزار دس��تگاه خودروی وابس��ته به موسس��ات 
آموزش رانندگی به سهمیه عادی 60 لیتری خودروهای شخصی 

تبدیل شده است.

جزييات ساماندهی  سهميه ها  از اول اسفند

 سقف بدهی مالياتیبنزین بعضی خودروها قطع می شود
 50 ميليون تومان شد

در هفتمین جلس��ه کمیته ماده 76 س��قف ممنوع الخروج 
ش��دن بدهكاران مالیاتی ب��ه 50 میلیون توم��ان افزایش 
یافت. همچنین در پی این جلس��ه اعالم ش��د ک��ه افزایش 
قیمت حامل ه��ای انرژی در ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ها 
 در ب��ازه ۹ ماه��ه ت��ا 25 درص��د و در ب��ازه ش��ش ماه��ه 
50 درصد است.رییس کمیته ماده 76 پس از پایان هفتمین 
جلس��ه  این نشس��ت گفت: مدیریت کمیته اصلی ماده 76 
بهبود فضای کس��ب و کار اس��ت. همچنین اصالح قوانین 
و اصالح رویه ها در دس��تگاه قضایی برای رف��ع موانع تولید 
از س��ر راه تجارت، حذف قوانین زاید و ایجاد قوانین الزم از 
اهداف دیگر این کمیته است.بذرپاش با تاکید بر این که بحث 
ممنوع الخروج شدن برخی بدهكاران مالیاتی همیشه مورد 
سوال بوده است و از همین رو در کمیته ماده 76 مورد بررسی 
قرار گرفت، گفت: دو درخواست در این زمینه مطرح بود که 
یكی رفع ممنوعیت این موضوع و دیگری این که آیا دستگاه 
مالیاتی می تواند ممنوع الخ��روج کند یا خیر. رییس کمیته 
ماده 76 با اشاره به این که قرار بود برای بهبود فضای کسب 
و کار میزان سختگیری ها کاهش یابد، خاطرنشان کرد: لذا 
براساس پیشنهادات مطرح شده سقف ممنوع الخروج کردن 

بدهكاران مالیاتی به 50 میلیون تومان رسید.

 تاثير مثبت توافق ژنو
 بر صنعت پتروشيمی

یك عضو خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان 
گفت: توافق ژنو می تواند تاثیر به سزایی بر وضعیت صنعت 
پتروشیمی داشته باشد.جواد ظهیری با بیان این که صنعت 
پتروشیمی کشور نیازمند دانش، تجهیزات، لوازم و ارتباطات 
است، اظهار داشت:  دس��تیابی به این امكانات در گرو روابط 
گرم با سایر کشورهاست، پیش از این تحریم ها قفلی بر کل 
این صنعت بود که با رفع آن امید به بهبود وضعیت این صنعت 
بیشتر می شود.   وی اضافه کرد: صنعت پتروشیمی با توجه 
به ذخایر نفت و گاز در کش��ور از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و از صنایع مادر به حساب می آید ولی متاسفانه به دلیل 
 عدم توجه کافی، به ظرفیت واقعی کشور در این حوزه دست

 نیافته ایم. این صنعتگر ع��دم برنامه ریزی بلند مدت، تعدد 
مراکز تصمیم گیری، دستورالعمل های متضاد با یكدیگر و 
عدم استفاده از تجربیات کارشناسان را از دیگر مشكالت این 

صنعت عنوان کرد. 

گوشه کنار؟

مش��اور معاون اجرایی رییس جمهور گف��ت: رییس جمهور 
یارانه نق��دی دریافت نمی کن��د و حرکت او ب��رای انصراف از 
دریافت یارانه، یك حرکت سمبلیك اس��ت تا کمپین حذف 
یارانه بگی��ران توانمند، رون��ق گیرد.محس��ن بهرامی ارض 
اقدس در پاس��خ به این پرس��ش که مگر آقای رییس جمهور 
یارانه می گرفت که از دریاف��ت آن انصراف داد؟ گفت: رییس 
جمه��ور یارانه دریاف��ت می کند ولی حرک��ت او یك حرکت 
س��مبلیك اس��ت تا کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی از 

 سوی افراد توانمند در جامعه رونق گیرد. مشاور معاون اجرایی
 رییس جمهور اف��زود: دولت قصد دارد ت��ا در اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها پایشی در یارانه بگیران انجام دهد، چراکه 
هم اکنون حتی بیش از جمعیت ایران، افراد یارانه بگیر داریم 
 که این افزایش مرب��وط به افراد چند شناس��نامه، افرادی که

 هم اکنون در خارج کشور به س��ر می برند و اتباع خارجی که 
هم اکنون در ایران مشغول به کار و فعالیت هستند،می باشد.

وی تصریح کرد: بر اس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
پیش بینی می ش��ود که ۳0 درصد از یاران��ه بگیران فعلی از 
جرگه دریافت یاران��ه نقدی در فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها 
حذف ش��وند.بهرامی ارض اقدس با بیان این که دولت تالش 
دارد تا با راه اندازی کمپینی، برخی افراد توانمند را از دریافت 
یارانه نقدی منصرف کرده و در مقابل، منابع درآمدی حاصل از 
اجرای قانون را به افراد واقعا نیازمند و بخش های مولد اقتصاد 
کشور اختصاص دهد.به گفته وی، مسوولیت کمپین انصراف 
از دریافت یارانه نقدی با مشاور رییس جمهور است و امیدواریم 
که بتوان با این حرکت، منابع کش��ور را به سمت بخش های 

مولد هدایت کرد.

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گف��ت: همزمان با 
 جشن سی و پنجمین فجر پیروزی انقالب اسالمی، 68 پروژه 

گاز رسانی در این استان به بهره برداری می رسد.
 سعید مومنی اظهار داشت: اهالی ۳8 روستا از توابع شهرستان 
اردس��تان، چهار روس��تای نایین و چهار روس��تای دهستان 
 پادنای سفلی شهرستان سمیرم از نعمت گاز بهره مند خواهند 

شد.
وی هزینه اجرایی گازرسانی به این روس��تاها را بالغ بر 152 

میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
این پروژه ها در شرایط دشوار قرار داشت و با تالش همه جانبه 

مهندسان این شرکت صد درصد اجرا شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: همچنین 
پروژه های افتتاحی دهه فجر امس��ال، طرح های مسكن مهر 
دهق، خوانس��ار، گلپایگان، دولت آباد، اردس��تان، مشكات، 
ش��اهین ش��هر و میمه با اعتباری بالغ بر 51 میلیارد و 700 
میلیون ریال به بهره برداری می رسد. مومنی با تاکید بر این 
که گازرسانی به بخش صنعت یكی از اهداف مهم این شرکت 
در راس��تای تقویت بخش تولید و اقتصاد و اشتغالزایی است، 
افزود: به موازات گازرس��انی به بخش های مختلف خانگی و 
تجاری در س��ال های اخیر، گازرسانی به صنایع نیز گسترش 
یافته و تاکنون بیش از ۳۳ ش��هرک صنعتی در استان از این 

نعمت بهره مند شده اند.
وی گفت: در بهمن امسال ش��اهد افتتاح گازرسانی به شش 
شهرک از جمله شهرک صنعتی داشكسن، محمد آباد جرقویه، 
خمینی شهر، کمشچه، اسفرجان و مرغداری های گلپایگان 

خواهیم بود.

مشاور شريعتمدارى : 

کمپين انصراف دريافت يارانه براى پولدارها
مدير عامل شرکت گاز استان :  

68 پروژه گازرسانی به بهره بردارى می رسد 

در ابتداى اسفند 
سهميه بنزين 

ويژه آن دسته از 
 خودروهاى آژانس ها

 که در طرح 
ساماندهی ثبت نام 
نكردند به سهميه 
بنزين خودروهاى 

 شخصی تبديل
 می شود

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گف��ت: اختالفات بین 
شهرداری و شرکت گاز س��بب کاهش ظرفیت سوخت گیری 
اتوبوس های گاز س��وز اصفه��ان در جایگاه فرزانگان ش��ده اما 
با برگزاری جلس��ه ای مقرر شده که این مش��كالت با وساطت 
استاندار برطرف شود.ابوالفضل قربانی در پاسخ به این سوال که 
با توجه به این که در حال حاضر عنوان شده است که اختالفات 
بین شهرداری و شرکت گاز سبب کاهش ظرفیت سوخت گیری 
اتوبوس های گاز سوز شده است، آیا ش��هرداری برنامه ای را در 
راستای رفع این مشكالت در دستور کار خود دارد، اظهار داشت: 
رفع مش��كالت موجود در مسیر س��وخت گیری اتوبوس های 

گاز سوز از برنامه های اصلی شهرداری و شورای شهر است.
وی رفع این مش��كالت را در گ��رو همكاری تمام مس��ئووالن 

مربوطه دانست و اضافه کرد: در حال حاضر جلسه ای را با حضور 
استاندار اصفهان برگزار کرده ایم و در این جلسه تمهیدات الزم 
در راستای رفع مشكالت سوخت اتوبوس های گاز سوز اندیشیده 
شده است.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به دلیل 
اصلی مشكالت سوخت گیری اتوبوس های گاز سوز تصریح کرد: 
اختالفات بین شهرداری و ش��رکت گاز سبب کاهش ظرفیت 
سوخت گیری اتوبوس های گاز سوز اصفهان در جایگاه فرزانگان 
 ش��ده اما با برگزاری جلس��ه ای مقرر ش��ده که این مشكالت 

با وساطت و پا درمیانی استاندار برطرف شود.وی با تاکید بر این 
که اختالفات شهرداری و ش��رکت گاز به این دلیل بوده است 
که شهرداری عنوان می کند که میزان وجه دریافتی متناسب 
با سوخت ارایه ش��ده به اتوبوس های گاز سوز نیست، ادامه داد: 
ش��رکت گاز نیز عنوان می کند که مبلغ مش��خص شده برای 

سوخت اتوبوس های گاز سوز قانونی است.
قربانی با بیان این که در حال حاضر استاندار رسیدگی به مشكل 
سوخت اتوبوس های گاز س��وز را به معاونت عمرانی استانداری 

واگذار کرده است، تاکید کرد: در حال حاضر مقرر شده است که 
با پیگیری های الزم از سوی مدیریت استان ،جایگاه فرزانگان 
به صورت کامل نسبت به ارایه سوخت به اتوبوس های گاز سوز 

اقدام کند.
وی با بیان این که در حال حاضر اتوبوس های گاز س��وز تنها در 
نوبت ش��ب در جایگاه فرزانگان سوخت گیری می کنند، افزود: 
امیدواریم که مش��كل اتوبوس های گاز س��وز ب��ا پیگیری های 

مدیریت استان برطرف شود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر این که آالیندگی 
ناش��ی از فعالی��ت اتوبوس های گاز س��وز کمت��ر از آالیندگی 
اتوبوس های دیزلی است، گفت: البته اتوبوس های گاز سوز نیز 

آالیندگی خاص خود را دارند.

عضو شوراى شهر اصفهان مطرح کرد؛

حل مشكالت سوخت جايگاه فرزانگان با همكارى استاندار



یادداشت

ویژه برنامه »جشن بزرگ ملت ایران« با اجرای محمد سلوکی سی و پنجمین بهار انقالب اسالمی ایران 
 را در شبکه دو جشن می گیرد.مریم جاللی مدیر گروه خانواده شبکه دو گفت: این برنامه در 10 قسمت 

50 دقیقه ای تهیه و تولید شده و از 12 تا 22 بهمن، ساعت 19:30 از شبکه دو پخش می شود 
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»جشن بزرگ ملت ایران« با اجرای محمد سلوکی
هفتیادداشت

»بنیامین« به یاد همسرش خواند
بنیامین بهادری تک آهنگ جدید خود را 
به یاد همس��ر مرحومش منتشر کرد.این 
تک آهنگ »یه خونه« نام دارد و با شعری از 
فرید احمدی همراه است.تنظیم این قطعه 
از نیما وارسته بوده که با ملودی و صدای 
بنیامین همراه شده است.همچنین گیتار 
الکتریک آلن بارسخیان در این اثر شنیده 
می شود.این در حالی است که این خواننده 
پاپ پیش از این ،کنسرت خود را به دلیل شرایط نامساعد روحی  در ارومیه 

لغو کرده بود و از این بابت از مردم ارومیه عذرخواهی کرد.

 بیش از 1800 اثر 
به جشنواره تجسمی فجر ارسال شد

دبیرکل ششمین جش��نواره بین المللی 
هنرهای تجسمی از ارس��ال بیش از یک 
 ه��زار و ۸00 اثر ب��ه بخش ه��ای ملی و 
بین المللی این دوره از جشنواره خبر داد.

سیدعباس میرهاشمی اظهار داشت: آثار 
نهایی بخش بین الملل ششمین جشنواره 
تجس��می فجر انتخاب ش��ده و فهرست 
هنرمندان و آث��ار پذیرفته ش��ده بخش 
رقابتی اعالم شده اس��ت. وی در مورد مرحله داوری بخش فیلم مستند 
هنرهای تجسمی افزود: هیات داوران این بخش از ابتدای هفته به بررسی 
و قضاوت آثار ارسال شده پرداخته اند. وی با بیان این که انتخاب فیلم های 
مستند جشنواره تجسمی فجر تا 10 بهمن ماه انجام می شود، گفت: بخش 
فیلم مستند هنرهای تجسمی امسال در ششمین جشنواره بین المللی 
هنرهای تجس��می فجر، 2۶ بهمن تا اول اس��فندماه در سینما تک موزه 
هنرهای معاصر تهران برگزار می شود. گفتنی است که ششمین جشنواره 
بین المللی هنرهای تجسمی در ۶ بخش ملی و چهار بخش بین المللی از 

1۴ بهمن ماه تا 5 اسفند ماه امسال در تهران برگزار می شود. 

 راه اندازی سایت شعر فجر
 از دهه فجر

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره بین المللی 
شعر فجر درباره جلس��ه ای که  با معاون 
فرهنگی ارشاد برگزار ش��د،  گفت: فیلم 
مستندی از روند شکل گیری تا برگزاری 
هش��تمین دوره از جش��نواره شعر فجر 
توسط یکی از کارگردانان برجسته کشور 
س��اخته می ش��ود.قادر طراوت پور دبیر 
اجرایی هشتمین جش��نواره بین المللی 
شعر فجر اظهار داشت: در این جلس��ه تاکید شد که سایت جشنواره باید 
بتواند در فرآیند داوری به کمک شعر فجر بیاید، در واقع سایت بخشی از 
داوری را همراه با شفاف سازی و تجمیع همه شاعران کشور ارایه می دهد.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره بین المللی شعر فجر در پاسخ به این که 
سایت هشتمین جش��نواره از چه زمانی راه اندازی می شود، ابراز داشت: 
همزمان با دهه فجر و تا 10 روز دیگر سایت هشتمین جشنواره بین المللی 

شعر فجر کار خود را رسما آغاز می کند.

 ویژه برنامه پرده خوانی
 انقالب اسالمی برگزار می شود

مسوول کمیته قرآنی و هیات مذهبی ستاد 
بزرگداشت دهه فجرکاشان گفت: 10 ویژه 
برنامه پرده خوانی انقالب با حضور استادان 
خبره در ایام اهلل دهه فجراین شهرس��تان 
برگ��زار م��ی ش��ود. حج��ت االس��الم 
والمسلمین س��ید عبدالصاحب حسینی 
اظهار داش��ت: پرده خوانی در 10 مسجد 
شاخص کاشان پس از اقامه نماز مغرب و 
عشا برگزار خواهد شد.وی همچنین از برپایی هفت محفل انس با قرآن با 
حضور حافظان و قاریان ممتاز در دهه مبارک فجر انقالب اسالمی خبر داد 
و گفت: گروه های تواش��یح قرآن نیز به میمنت سی و پنجمین سالگرد 

انقالب برنامه هایی اجرا خواهند کرد.

  کمک 80 میلیاردی خیران
 به کتابخانه های استان

مدیر کل کتابخانه های استان اصفهان با 
اش��اره به رش��د 300 درص��دی اعضای 
 کتابخان��ه ه��ای عمومی اس��تان گفت: 
در طول چهار سال گذشته خیران بیش از 
۸0 میلیارد تومان در قالب های مختلف 
مانند اهدای کتاب، تجهیزات، ساختمان و 
زمین به اداره کتابخانه های اصفهان کمک 
و با این اقدامات در فرهنگ س��ازی برای 

افزایش فرهنگ کتابخوانی تالش کردند.
غالمرضا یاوری اظهار داشت: زیربنای توس��عه هر جامعه فرهنگ است 
و توس��عه فرهنگ مطالعه تاثیرگذارترین مولفه برای گسترش فرهنگ 
محسوب می شود بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که فرهنگ کتاب 
و کتاب خوانی در جامعه نهادینه شده و جزو سبد کاالی هر خانواده قرار 

گیرد.   

 گروه کهن 
دوباره می خوانند

اولین کارگاه بلند مدت 
فیلم سازي مستند 

 کنسرت گروه کهن به سرپرس��تی کامیار فانیان در تاالر س��وره حوزه هنری 
برگزار می شود.

سرپرست این گروه با بیان این مطلب گفت: این اجرا با آواز افشاری آغاز می گردد 
 و به دس��تگاه ماهور ختم می گردد. کامیار فانیان ادامه داد: معموال ملودی ها

 در گردش تصانیف مقام گردانی نمی کنند و در یک بازی ملودی خاصی تولید 
کرده که به نوعی تنوع شنیداری ایجاد می کند. این آهنگ ساز افزود: گذشته از 
 این که در چهار دوره ایقاعی که متعلق به تصانیف بازسازی و ساخته شده است 
بر اس��اس مدل ریتم خاصی که می تواند برای مخاطب جالب باشد، یک ریتم 
شش تایی مدالس��یون در ملودیک ایجاد می شود که ش��ادی شنیداری را در 
مخاطب به وجود می آورد. این کنسرت 10 و 11 بهمن ماه در دو سانس 1۸ و 

20 در سالن سوره حوزه هنری اصفهان برگزار می شود. 

رییس تاالر هنر اصفهان از حضور پیروز کالنت��ری در اولین کارگاه بلند مدت 
فیلم سازي مستند» فیلم سازي در مس��یر« خبر داد.میثم بکتاشیان افزود: با 
توجه به پشت سر نهادن چندین جلسه از این دوره آموزشي، هنر جویاني که از 
ابتدا با این دوره همراه بوده اند، نیاز ها و نقاط تمرکز خود، جهت بهره برداري هر 
چه بیشتر از کارگاه ها را یافته اند، البته الزم به ذکر است با توجه به شیوه کار و 
تئوري متفاوت کارگردان هاي دعوت شده ، هر نشست فضاي آموزشي خاص 
خود را دارد. وي در پایان افزود : جلسه آینده این دوره، روز جمعه 11 بهمن ماه 
از ساعت 9 صبح الي 21 با حضور پیروز کالنتري برگزار خواهد شد. شایان ذکر 
است، این کارگاه به همت تاالر هنر وبا همکاري دانشگاه علمي کاربردي فرهنگ 
و هنر واحد 1 اصفهان برگزار می شود. عالقه مندان جهت ثبت نام می توانند تا 

10بهمن ماه 1392 به تاالر هنر واقع در میدان الله مراجعه کنند .

سینما

پخش کنندگان فیلم ضدایرانی »300: خیزش یک امپراطور« قصد دارند با نمایش یک فیلم 13 دقیقه ای این 
فیلم را پیش از فرارسیدن زمان اکران رسمی اش در جهان تبلیغ کنند.

 به نق��ل از مووی نی��وز، اعالم ش��ده عالقه من��دان همچنی��ن می توانند یک پوس��تر وی��ژه از فیل��م دریافت 
کنند. 

پوسترهای مختلف این فیلم در گالری تصویری این فیلم در وب سایتش ارایه شده است.
بازیگران این فیلم نیز در بیانیه های مختلفی که خطاب به هوادارانش��ان صادر کرده ان��د، تالش دارند تا توجه 

بیشتری را به این فیلم جلب کنند.
 از جمله لنا هیدی از بازی مجدد در نقش ملکه گورگو ابراز خوشحالی کرده و از طرفداران می خواهد تا این فیلم 

13 دقیقه ای را مورد توجه قرار بدهند.
این فیل��م که »نوآم م��ورو« آن را کارگردان��ی کرده با بازی س��الیوان اس��تپلتون، اوا گرین، هانس ماتس��ون، 
 دیوید ونه��ام، رودریگو س��انتونرو، ای��گال ن��وآر، کاالن مالوی، ج��ک اوکانل و اندرو تیرنان، س��اخته ش��ده

 است.

این فیلم مثل قسمت اولش بر مبنای کمیک بوک فرانک میلر با عنوان »خشایارشا« ساخته شده و داستانی که 
جعل تاریخ است درباره نبرد خشایارش��ا با رومیان بیان می کند. در این فیلم سانتورو در نقش خشایار شا ظاهر 

شده است.
این فیلم اکران خود را هفتم مارس )1۶ اسفند( در امریکا آغاز می کند.

تبلیغات تلویزیونی این فیلم نیز با ترانه »خوک های جنگ« ترانه کالس��یکی از گروه بلک س��ابات )یک شنبه 
 سیاه( گروه راک بریتانیایی همراه خواهد بود. این ترانه یکی از ترانه های آلبوم »پارانویید« این گروه در دهه 70

 است.
 این ترانه به عنوان ترانه ای ضد جنگ شناخته می شود که در اعتراض به ایجاد کنندگان جنگ ها که موجب کشته 

شدن هزاران نفر می شوند، هواداران زیادی به دست آورده بود.
فیلم این تبلیغ تلویزیونی نیز تصویر اسلو موشنی از صحنه های وحشیانه جنگ را تصویر می کند.

فیلم »300« در سال 2007 اکران شد و ایرانیان سراسر جهان به مضمون دروغین آن که فضایی ضد ایرانی از 
طریق سینما ایجاد کرده بود، اعتراض کردند. 

تبلیغات گسترده امریکا برای فیلم ضدایرانی »300: خیزش یک امپراطور«

نگاه

امام جمعه اصفهان:

مساجد
بهترین مکان برای فرهنگ سازی

نماین��ده ولی فقیه در اس��تان و امام جمع��ه اصفهان گفت: 
 فعالیت ه��ای فرهنگی بدون توج��ه به مس��اجد بی نتیجه

 است.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی ن��ژاد، در جلس��ه اعضای 
س��تادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر مناطق شهر 
اصفهان با اشاره به نقش مس��اجد در فعالیت های فرهنگی 
گفت: فعالیت های فرهنگی بدون توجه به مساجد به نتیجه 
نخواهد رس��ید.آیت اهلل طباطبایی نژاد تصریح ک��رد: ما نیز 
چون امام معتقدیم که مساجد س��نگرهای اسالم و بهترین 
مکان برای گسترش فرهنگ اسالم اهل بیت )علیهم السالم( 
هستند.وی خاطر نشان کرد: مساجد صرفا سنگرهای مقابله 
با تهاجم فرهنگی نیستند بلکه ما شاهد کارکردهای دفاعی 
مسجد در ۸ سال دفاع مقدس بوده ایم.عضو مجلس خبرگان 
رهبری به وجود حدود 700 مس��جد در شهر اصفهان اشاره 
کرد و گفت: این 700 مسجد، 700 سنگر برای مقابله با انواع 
تهدیدات دشمن است که مردم س��اخته و در اختیار ما قرار 
داده اند.وی در ادامه گفت: حدود 3 س��ال پی��ش به منظور 
بهره بردن از قابلیت های مس��اجد، ش��هر اصفهان را مطابق 
تقسیم بندی شهرداری به 15 منطقه تقسیم و دفاتر رسیدگی 
به امور مساجد را راه اندازی کردیم.آیت اهلل طباطبایی نژاد با 
اشاره به تشکیل شورای هر منطقه اظهار داشت: ریاست هر 
منطقه را به یک روحانی دلس��وز واگذار کردیم تا با تشکیل 
جلسات متعدد با حضور ائمه جماعات مساجد منطقه، نه تنها 
برای مسجد خود بلکه برای همه مساجد فکر، تصمیم گیری 
و برنامه ریزی کنند و از طریق یک رابط، تصمیمات خود را به 
مرکز رسیدگی به امور مساجد انتقال دهند.رییس ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر استان، احیای امر به معروف و نهی 
از منکر را یک وظیفه ش��رعی برای همه مس��لمانان دانست 
و خاطر نش��ان کرد: از آن جا که معتقدیم محله محور شدن 
امر به معروف و نهی از منکر باعث رونق این فریضه و کاهش 
مفاس��د اجتماعی و اخالقی می ش��ود چنین س��اختاری را 
 برای س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز طراحی

 کردیم.
وی بر تش��کیل ش��وراهای امر به معروف و نه��ی از منکر در 
مس��اجد تاکید کرد و گفت: به فرموده امام معصوم )ع( همه 
کارهای خیر و جهاد فی س��بیل اهلل در مقابل امر به معروف و 

نهی از منکر مثل قطره در برابر اقیانوس است.

حسن علیرضایی بازیگر و فیلم س�از جوان اصفهانی فعالیت هنری خود را با ایفای نقش در  گروه 
فیلم سینمایی زندانی 707 به کارگردانی حبیب ا... بهمنی در سال 78 آغاز و تاکنون در بیش فرهنگ 

از هشتاد پروژه سینمایی و تلویزیونی نظیر مختارنامه ، یوسف پیامبر )ع(، آزادراه، چاه دیو، 
 در مس�یر زاینده رود، کالغ ها ، تیغه، قهرمان پوش�الی، خلیج فارس، دوس�تی و... به عنوان بازیگر، نویس�نده،
 تهیه کننده و کارگردان حضور موثری داشته است،علیرضایی امسال به عنوان دستیار کارگردان با فیلم سینمایی 
فصل فراموشی فریبا دربخش سودای سیمرغ سی و دومین جش�نواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد، ایفای 
 نقش مجید در فیلم س�ینمایی آزادراه به کارگردانی عباس رافعی که به تازگی وارد ش�بکه نمایش خانگی شده 

محور اصلی این مصاحبه قرار گرفت.
آزادراه در س�ال 89 تولید شده ولی ش�اهد اکران آن 
در س�ال 92 بودیم علت این فاصل�ه طوالنی بین تولید 

و اکران چه بود
شایعات زیادی در این مورد مطرح ش��د و موضوع فیلم که به 
روحانیت مربوط می شود حساسیت هایی را برای این فیلم رقم 
زد اما حقیقت این است که وضعیت نامناسب اکران در سینمای 
ایران شامل آزادراه هم شد و حتی بعد از سه سال هم در فصل 

خوبی به روی پرده نرفت.
استقبال مخاطبان در زمان اکران آزادراه چگونه بود

در شهرهایی نظیر تهران که فیلم اکران شد مخاطبان استقبال 
خوبی داش��تند و در سایت هایی نظیر س��ینما تیکت با اعالم 
نظرات خود باعث تش��ویق عوامل آزادراه ش��دند و بسیاری از 
بینندگان نیز اعالم کرده اند که این فیلم را به راحتی فراموش 

نخواهند کرد .

 

از ایفای نقش مجید آزادراه بگویید
مجید یک روحانی ش��وخ طبع و حاضر جواب اصفهانی است 
 که با مهدی پاکدل )س��لمان( همش��هری و دوست هستند، 
مجید ب��ا راهنمایی های��ش در تصمی��م نهایی س��لمان که 
 بی��ن دوراهی عش��ق و ایمان س��رگردان ش��ده بس��یار موثر 

است.
پیش از این سابقه بازی با لهجه اصفهانی را داشتید 

بله، سریال های در مس��یر زاینده رود )حسن فتحی(، قفسی 
برای پرواز )یوسف س��ید مهدوی( و فیلم های گراناز )عباس 
رافعی( و ماه قرمز )سعید ابراهیمی فر( را با لهجه شیرین و البته 

سخت اصفهانی بازی کرده ام.
گویا چندین همکاری با عباس رافعی داشته اید

افتخار همکاری با اس��تاد عباس رافعی را در فیلم های گراناز، 
مالق��ات، آزادراه و فصل فراموش��ی فریبا به عن��وان بازیگر و 

دستیار کارگردان داشته ام .
  در بررس�ی نظ�رات، بیش�ترین رضای�ت و تعری�ف
  را مخاطب�ان آزادراه از نق�ش مجید داش�ته اند برای
ق�در فرص�ت  نق�ش مجی�د چ�ه  پی�دا ک�ردن    

داشتید
 ش��اید باور کردنش س��خت باش��د اما از موقع تحویل گرفتن

 فیلم نامه تا ضبط اولین سکانس بازی ام در شهر قم کمتر از 2۴ 
ساعت فرصت داشتم و خوش��حالم که توانسته ام نظر مساعد 

کارگردان و مخاطبان را حاصل کنم.
از بی�ن کارهایی که بازی ک�رده اید کدامی�ک از اقبال 

عمومی بیشتری برخوردار بوده اند
س��ریال ه��ای یوس��ف پیامب��ر )ع(، مختارنامه، در مس��یر 
 زاین��ده رود و فیلم ه��ای س��ینمایی ورود زنده ه��ا ممنوع و

 آزادراه.
در کارنام�ه هنریت�ان آث�ار متفاوت�ی از تاریخ�ی و 
اجتماعی تا کمدی و پلیس�ی دیده می ش�ود این تنوع 
 اتفاقی ب�وده یا ب�ا انتخ�اب خودت�ان ص�ورت گرفته 

است
جالب اس��ت بدانید تا به ح��ال حداقل بازی در بیس��ت فیلم 
سینمایی و سریال را بنا به دالیلی رد کرده ام که اخبار و اسناد 
آن به طور کامل موجود اس��ت بنابراین شک نکنید هرچه که 
هست انتخاب های خودم بوده و پاس��خگوی تمام جوانب آن 

هستم.
گوی�ا در زمین�ه تهی�ه و کارگردانی ه�م فعالیت هایی 

داشته اید
بله، تاکنون تولید بیس��ت و ی��ک فیلم داس��تانی و پویانمایی 
 را به س��رانجام رس��انده ام که در جش��نواره ه��ای داخلی و

 بین المللی متعددی حضورداش��ته و نزدیک ب��ه هفتاد رتبه 
 داخلی و بین المللی را برای مردم س��رافراز ای��ران به ارمغان 

آورده اند.
خیلی از عوامل شهرستانی سینما با کارنامه ای مختصر 
ساکن تهران می ش�وند ش�ما با این کارنامه پربار قصد 

مهاجرت به تهران را ندارید 
گرچه ساکن تهران شدن در پیش��رفت هنری می تواند تاثیر 
داشته باش��د اما اگر وظیفه خود را به درس��تی انجام دهیم از 
تهران برای حضور در آثارشان دعوت می شویم، به طور یقین 
هرکس به زادگاه خود تعلق خاطر بیشتری دارد و بنده نیز شهر 

اصفهان را بسیار دوست دارم .
سخن پایانی؟

 خدم��ت هم��ه هموطن��ان عزی��زم ارادت دارم و صادقان��ه 
 می گویم ک��ه به س��هم خود تم��ام توان��م را ب��رای اعتالی

 فرهنگ و هنر کش��ورم ایران ب��ه کار خواهم بس��ت، عاقبت 
به خیری ایرانی های با صف��ا را از خداوند متع��ال خواهانم و 
امی��دوارم مردم نیز بن��ده را از دعای خی��ر خویش بی نصیب 

نفرمایند. 

گفت وگو با هنرمند جوان و پرکار اصفهانی                         

آزاد راه به سادگی فراموش نمی شود 

کتیبه های تاریخی صحن حرم حضرت عل��ی)ع( پس از ترمیم، 
دوباره زینت بخش این حرم ش��ریف خواهند شد.کارشناس��ان  و 
متخصصان  بازسازی آثار تاریخی،  پروژه ترمیم درب ها و کتیبه های 
تاریخی موجود در بخش های مختلف صحن حرم حضرت علی )ع( 
را آغاز کردند.»محمد علی الحکیم«، عضو ش��ورای دفتر آستان 
علوی درباره پروژه بازس��ازی صحن گفت: بعضی از این کتیبه ها 
که در یک دهه گذشته  دچار آسیب دیدگی جدی شده اند ، با طال 

تزیین و میناکاری شده اند. بعضی از این کتیبه ها که در بخش های 
 مختلف صحن و در ورودی های صحن به کار رفته اند، بسیار قدیمی

 هس��تند.بر روی بعض��ی از آن ه��ا ب��ا زب��ان ترکی ، فارس��ی و 
ی��ا عربی آی��ات قرآن��ی  و اش��عاری در م��دح حض��رت علی)ع( 
نوش��ته ش��ده اس��ت. ای��ن کتیبه ه��ا در زم��ان رژیم ص��دام از 
 محی��ط صح��ن جم��ع آوری و ب��ه خزانه ح��رم مطه��ر منتقل

 ش��دند.علی الحکیم  ادام��ه داد: امروز ما تصمیم داری��م این آثار 
تاریخی را ب��ه جایگاه اصل��ی اش بازگردانیم، اما الزم اس��ت ابتدا 
این آثار ب��ه گروه های تخصصی بازس��ازی آثار تاریخی س��پرده 
و ط��ال کاری ه��ای آن دوب��اره انجام ش��ود و س��پس با س��نگ 
مینای آبی ، تزیین ش��وند. البته برای بازسازی نوش��ته ها باید از 
متخصصان کش��ورهای ایران و ترکیه کمک گرفته شود. پس از 
اتمام بازس��ازی ها، کتیبه های سفالی فعلی برداش��ته و به خزانه 
 حرم منتقل ش��ده و س��پس کتیبه های بازس��ازی ش��ده نصب

  خواهند ش��د.وی تصریح ک��رد: عملی��ات بازس��ازی از ورودی 
باب الرضا)ع( صحن آغاز می شود. بازسازی کتیبه های این ورودی 
از سخت ترین بخش های کار است، زیرا تصویری از این صحن در 
دست نیس��ت و برای بازس��ازی به عکس های قدیمی این بخش 

صحن نیاز داریم.

یک کارگردان تئاتر از به صحنه رفتن نمایش »سمفونیکتیو« 
 ب��ا رویک��رد پرداختن به موس��یقی اصی��ل ایران��ی در تاالر 
خب��ر ش��هر  ش��اهین  بهای��ی   ش��یخ 

 داد.
رادمهر کشانی اظهار داش��ت: در تمام تئاترهایی که طراحی 
ی��ا کارگردانی کرده ام، س��عی داش��تم نگاه��ی منتقدانه به 
 مس��ایل نامحس��وس اطراف داش��ته و آن ها را در کارهایم

 انعکاس دهم.
وی اف��زود: ایده اجرای��ی نمایش »س��مفونیکتیو« زمانی به 
ذهن من رس��ید که پس از دیدن چندین کنسرت و شنیدن 
کارهای جدیدی که در زمینه موس��یقی به بازار عرضه شده، 
متوجه این نکته ش��دم که به دلیل فضای مشابه اجرای تئاتر 
 و موس��یقی، معضالت این دو هنر نیز تا حدودی به یکدیگر

 شبیه هستند.
این کارگ��ردان تئات��ر با اش��اره به ای��ن که ب��ا طراحی این 
نمایش س��عی کردم رس��الت خود در راس��تای آگاهی دهی 
 ب��ه جامع��ه را عمل��ی کن��م، بی��ان داش��ت:  ب��ا توج��ه به 
عالقه ای که به موسیقی ایرانی دارم تصمیم گرفتم تا با نگاهی 
تحلیلی ب��ه این هنر، آفات��ی که درخت تنومند موس��یقی را 
 هدف گرفته است با بیانی طنز گونه و توسط  هنر تئاتر نشان

 دهم.
از  تلفیق��ی  ک��ه  » س��مفونیکتیو«  کم��دی  نمای��ش 
موس��یقی و تئات��ر اس��ت، ب��ه  نویس��ند گ��ی و کارگردانی 
رادمه��ر کش��انی ت��ا یازده��م بهم��ن م��اه از س��اعت 1۸ 
 در ت��االر ش��یخ بهای��ی ش��اهین ش��هر ب��ه روی صحن��ه

 می رود.

عضو شورای آستان علوی خبر داد:

بازسازی کتیبه های تاریخی صحن حضرت علی)ع( 
تلفیقی از موسیقی و تئاتر

»سمفونیکتیو« در شاهین شهر به روی صحنه رفت



اخبار کوتاهیادداشت

 مصدومیت مهاجم ذوب آهن 
برای بازی با گسترش برطرف شد

ذوب آهن با وجود غیبت محسن بیاتی نیا 
مقابل گس��ترش فوالد می تواند از مهاجم 
 باتجرب��ه و رها ش��ده از بن��د مصدومیت 
تی��م اش در این مس��ابقه اس��تفاده کند.

رقابت های هفته بیست و پنجم لیگ برتر 
فوتبال ایران در شرایطی جمعه این هفته 
ادامه پیدا می کند که همه نگاه ها به بازی 
دو تیم پرس��پولیس و س��پاهان در ورزش��گاه آزادی اس��ت که مطمئنا 
حاشیه های زیادی را به دنبال خواهد داشت اما ذوب آهنی ها هم بعد از 
انجام یک بازی خوب و قابل قبول مقابل استقالل این بار هم میزبان یکی 
دیگر از تیم های آبی پوش لیگ یعنی گسترش فوالد هستند تا با شکست 
این تیم هم از بین قعرنشینان جدا شوند و هم انتقام شکست دو بر صفر 
بازی رفت را بگیرند.ذوب آهن در این بازی سرنوشت ساز سینا عشوری و 
محس��ن بیاتی نیا را به خاطر محرومیت در اختیار ندارد که هر دو نفر ار 
تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم در هفته های اخیر بوده اند اما خبر خوش 
برای تقوی به این مساله بر می گردد که مصدومیت همسترینگ مهدی 
رجب زاده برطرف شده و این بازیکن بعد از غیبت در دو بازی حذفی و لیگ 
مقابل استقالل می تواند برای تیم اش مقابل گسترش فوالد تبریز بازی 

کند تا شاید جای خالی محرومان ذوب آهن احساس نشود.

 به داوری اعتراض نکردیم 
اما گل ذوب آهن آفساید بود

سرپرست تیم فوتبال استقالل گفت: ما در 
جری��ان بازی براب��ر ذوب آهن ب��ه داوری 
اعتراض نمی کردیم و تنها اعتقاد داشتیم 
گل این تیم آفس��اید بوده است. میرشاد 
ماجدی، سرپرست تیم فوتبال استقالل در 
گفت وگو با تس��نیم، درباره اعتراضش به 
عملکرد داور دیدار اس��تقالل - ذوب آهن 
اظهار داشت: ما به داور اعتراض نمی کردیم، بلکه اعتقاد داشتیم گل تیم 
ذوب آهن آفساید بوده است. پس از پایان بازی هم سکوت کردیم و گفتیم 
کارشناسان باید در این زمینه نظر دهند.وی در مورد درگیری آندرانیک 
تیموریان با بازیکنان ذوب آهن در راهروی تونل ورزشگاه آزادی گفت: در 
آن لحظه در رختکن ب��ودم و نه این صحنه ها را دیدم و نه س��روصدایی 
شنیدم. در ضمن بازیکنان استقالل هم چیزی نشنیده اند. من در این مورد 

حتی با آندو هم صحبت کردم و گفت هیچ اتفاقی نیفتاده است.

»بچیروویچ و شاهین طبع «همراه 
مشحون به اسپانیا سفر می کنند

فدراس��یون جهانی بس��کتبال عالوه بر 
محمود مش��حون از مهم��د بچیروویچ و 
مهران شاهین طبع نیز دعوت کرده تا در 
مراس��م قرعه کشی مس��ابقات قهرمانی 
جهان حضور داشته باشند. بر این اساس 
این سه نفر یکش��نبه آینده به این کشور 
سفر می کنند.پیش از این اعالم شده بود 
که محمود مشحون، رییس فدراسیون بس��کتبال به منظور حضور در 
مراسم قرعه کشی مسابقات 2014 قهرمانی جهان به اسپانیا سفر خواهد 
کرد. این در حالی است که فدراسیون جهانی بسکتبال )فیبا( در دعوت 
نامه ارسالی خود به ایران عالوه بر محمود مشحون از مهمد بچیروویچ و 
مهران شاهین طبع، سرمربی و مربی تیم ملی بسکتبال نیز دعوت کرده 
تا در این مراسم حضور داشته باشند.مراسم قرعه کشی هفدهمین دوره 
مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان دوش��نبه آینده )14 بهمن ماه( در 
بارس��لونا برگزار می ش��ود. به همین منظور محمود مش��حون، مهمد 
بچیروویچ و مهران شاهین طبع یکشنبه آینده به اسپانیا سفر می کنند 
تا در کنار نمایندگان 23 تیم دیگر شرکت کننده در مسابقات قهرمانی 

جهان در مراسم  قرعه کشی این رقابت ها حضور داشته باشند.

 بازی در تیم ملی ایران
 برایم افتخار است

»استیون )مهرداد( بیت آشور« از پیوستن 
به تیم فوتب��ال ونکوور وایت کپ��س ابراز 
خوشحالی کرد ضمن این که حضور در تیم 
ملی ایران را افتخار دانس��ت.بیت آش��ور 
دوشنبه  گذشته با انعقاد قرارداد رسمی به 
تیم فوتبال ونکوور وایت کپس پیوس��ت. 
مبلغ قرارداد این بازیکن اعالم نشده است.

 whitecapsfc.com مدافع راست تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگو با
اظهار داشت: این انتقال در بهترین شرایط انجام شد. از این که عضوی از 
تیم فوتبال وایت کپس هستم خوشحالم و نگاه امیدوارانه ای به آینده دارم 
و به همین دلیل به این تیم پیوسته ام.به احتمال خیلی فراوان بیت آشور 
در جام جهانی 2014 برزیل با تیم ملی ایران به میدان می رود. اگرچه او 

در امریکا متولد شده اما پدر و مادری ایرانی داشته و دو ملیتی است.

 برای ادامه ورزش 
هیچ روزنه امیدی ندارم

عادل��ه ن��وری ملی پ��وش اصفهان��ی 
دوچرخه سواری گفت: تا مسابقات آسیایی 
وقت چندانی نداریم. فدراسیون باید یک 
اردو بگذارد و نفراتی که واقعا نسبت به بقیه 
برتری دارند به مس��ابقات اعزام شوند. در 
شرایط فعلی بدون مسابقه، اردو و تمرین، 
هیچ روزنه امیدی به آین��ده ندارم.عادله 
نوری اظهار داش��ت: از آخرین مس��ابقه ای که برای لیگ در شهریور ماه 
داشتم، حدود 5 ماه می گذرد و متاس��فانه فدراسیون در این مدت هیچ 
مسابقه ای برنامه ریزی نکرده است. فاصله بسیار زیادی بین مسابقات افتاده 

که اتفاق خیلی بدی است و اصال برای ورزشکار خوب نیست. 
وی راجع به وضعیت تمرینات خود افزود: به دلیل س��ردی هوا تمرینات 
بدنس��ازی را انجام می دهم و برای تمرین در جاده هم که اصال این اجازه 
را نداریم و مکانی هم برای تمرین بانوان در نظر گرفته نشده اس��ت. اکثر 
تمرین های من بدنسازی است و سعی می کنم که با دستگاه آمادگی بدنی 
خودم را حفظ کنم تا قدرت و استقامت خود را در سطح مطلوبی نگه دارم. 

به جای تمرین در جاده هم فقط روی دستگاه ثابت تمرین می کنم. 
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 سالن شهدای قدس 
باز شد

وضعیت خسرو حیدری 
مشخص شد

رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان خمینی ش��هر گفت: سالن ورزشی 
 سرپوش��یده ش��هدای مجموعه قدس که بازسازی شده اس��ت به مناسبت

 دهه فجر بازگشایی خواهد شد.
 جواد محمدی  با بیان این که این س��الن بیش از سی سال قبل ساخته شده 
است، اظهارداشت: در مدت سه دهه استفاده ورزشکاران، این سالن هیچ گونه 
بازسازی و تعمیری نش��ده بود. وی افزود: با هزینه بالغ بر یک میلیارد ریال و 
حمایت بخش خصوصی، این سالن از نظر تجهیزات و امکانات، نصب سیستم 
وایرلس، تعویض و نصب کامل کف پوش استاندارد بین المللی، رنگ آمیزی 
و تعمیرات سقف و دیوارها، بازسازی ش��د.وی افزود: همزمان با بهره برداری 
مجدد این سالن دور نهایی مسابقات اسکیت هاکی کشور به میزبانی شهرستان 

خمینی شهر در آن برگزار خواهد شد. 

با توجه به آس��یب دیدگی بافت عضله همسترینگ خس��رو حیدری، او برای 
بازگشت دوباره به تمرینات تیم استقالل نیاز به سه هفته فیزیوتراپی  دارد.

دکتر نوروزی درباره آخرین وضعیت خس��رو حیدری پ��س از انجام معاینات 
داخلی و با توجه به ام آر آی صورت گرفته از عضله همس��ترینگ پای راس��ت 
حیدری، گفت: به دلیل صدم��ه ای که به بافت عضله همس��ترینگ خارجی 
حیدری وارد ش��ده و با توجه ب��ه معاینات انجام ش��ده،  او نیاز به س��ه هفته 
 فیزیوتراپ��ی و آب درمانی دارد تا دوباره امکان حضورش در مس��ابقات فراهم

 شود.
وی در پایان با اشاره به این که مشکل خسرو حیدری زیاد حاد نیست، تصریح 
کرد: حیدری باید با انجام تمرینات قدرتی بتواند امکان بازگشت دوباره اش به 

مسابقات را هر چه سریعتر فراهم کند.

خانه  تکانی  آقای خاص ادامه دارد
ستاره غنایی تیم فوتبال چلسی رسما راهی آ.ث میالن ایتالیا شد. 
سایت رسمی باشگاه چلسی از پیوستن مایکل اسین به میالن ایتالیا 
خبر داد. این هافبک کهنه کار برای امض��ای قراردادی 18 ماهه با 

روسونری به توافق رسیده و رسما به هواداران این تیم معرفی شد.

رقابت جام ملت های آفریقایی
مرحله نیمه نهایی رقابت ه��ای جام ملت های آفریق��ای 2013  امروز در 
آفریقای جنوبی برگزار خواهد ش��د تا چهار تیم برای فینالیست شدن با 
یکدیگر رقابت کنند. در اولین مسابقه زیمبابوه که با برتری مقابل مالی به 

این مرحله رسید، از ساعت 18:30 به مصاف لیبی خواهد رفت.

بازیکن متخلف  اتریش از زندان آزاد شد
بازیکن خطاکار فوتبال اتریش که در ماجرای تقلب و شرط بندی 
نقش داشت، پس از ۶0 روز حبس از زندان آزاد شد.  »دومینیک 
تابوگا« در تاریخ 28 نوامبر گذشته دستگیر شد. وی در ماجرای 

رشوه و تقلب که در فوتبال اتریش به وجود آمد، نقش داشت.

همگروه های والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان
 تیم ملی والیبال ایران باری دیگر با ایتالیا در مس��ابقات قهرمانی 

جهان بازی می کند.
 تیم ملی ایران تقریبا همه حریفانش در دور مقدماتی جام جهانی 

والیبال 2014 را شناخت. 
قرعه کش��ی مس��ابقات والیبال قهرمان��ی مردان جه��ان 2014 
در مرک��ز علم��ی فرهنگ��ی ورش��و پایتخ��ت لهس��تان برگزار 
 ش��د و تیم مل��ی والیب��ال کش��ورمان حریف��ان جهانی خ��ود را 

شناخت.
 تیم ملی والیبال کشورمان در گروه چهارم مسابقات قهرمانی جهان 
با تیم های ایتالیا، فرانسه، بلژیک، تیم اول و چهارم منطقه نورسکا 

همگروه شد.

 مس��ابقات والیبال قهرمانی م��ردان جهان س��ال 2014 با حضور
 24 تیم از هشتم تا 30 شهریورماه س��ال آینده در ۶ شهر لهستان 

برگزار خواهد شد. 
تا کنون چهره 1۶ تیم این رقابت ها 
در مسابقات انتخابی مشخص شده 
اس��ت که تیم ملی والیبال ایران در 
قاره آسیا نخستین تیم صعود کننده 

به این رقابت ها  بود.
هش��ت تیم باقی مانده از مسابقات 
انتخاب��ی آمری��کای ش��مالی و 

 مرکزی )نورس��کا پنج تیم( و قاره آفریقا )سه تیم( به این رقابت ها 

راه خواهند یافت.
دور مقدماتی این رقابت ها در چهار گروه  ۶ تیمی برگزار می شود که 

گروه بندی از این قرار  است.

    گ�روه اول: لهس��تان )میزب��ان(، 
آرژانتین، صربس��تان، استرالیا، تیم سوم 

قاره آفریقا و ونزوئال
    گروه دوم: برزیل، تیم دوم نورس��کا، 
آلم��ان، تی��م اول آفریقا، ک��ره جنوبی و 

فنالند
    گروه سوم: روسیه، بلغارستان، تیم سوم نورسکا، تیم دوم آفریقا، 

چین و تیم پنجم نورسکا
    گروه چهارم: ایتالیا، تیم اول نورسکا، ایران، فرانسه، تیم چهارم 

نورسکا و بلژیک
الزم به ذکر است بازی های گروه اول در شهر وروکوالرو، گروه دوم 
در شهر کاتوویک، گروه سه در ش��هر گدانس و گروه چهار در شهر 

کراکو برگزار می شود.
رقابت های مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان 

به مدت پنج روز برگزار خواهد شد .
سپس از هر گروه سه تیم به مرحله بعد صعود می کنند تا دو گروه 
 مرحله دوم ب��رای عنوان ه��ای اول تا دوازدهم ب��ا یکدیگر مبارزه 

کنند.

پیشکس��وت ورزش اصفهان گفت: با توجه به این که از گذشته 
مدیران همیش��ه به فکر ورزش قهرمانی بوده ان��د مدیر جدید 
 بای��د ب��ه ورزش پایه و آموزش��گاه ها توجه بیش��تری داش��ته

 باشد.
مهدی منتظر با اشاره به اولویت های پیش روی مدیرکل جدید 
ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به این که از 
گذشته مدیران ورزش اصفهان همیشه به فکر ورزش قهرمانی 
بوده اند مدیر جدید باید ب��ه ورزش پایه و آموزش��گاه ها توجه 

بیشتری داشته باشد.
وی با بیان این که باید در رشته های مختلف هیات ها را مجبور 
به انجام این کار کنن��د، تصریح ک��رد: درصورتی که این توجه 
انجام ش��ود ورزش اصفهان مانند گذشته پیش��رفت می کند، 
امکانات وجود دارد اما این امکان��ات در اختیار ورزش مدارس 

 ق��رار نمی گیرد. این مدرس دانش��گاه افزود: چندین س��ال در 
آموزش و پروش بودم و در کمال تاسف مشاهده می کردم که به 
ورزش پایه هیچ توجهی نمی شود و مدارس غیرانتفاعی جایی 

برای ورزش کردن نداشتند.
وی تاکید کرد: در دانشگاه ها بهترین تاسیسات ورزشی وجود 
دارد اما هیچ استفاده ای از آن نمی شود درحالی که این مکان ها 
باید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد تا پایه ورزش تقویت 

شود.
منتظر اضافه کرد: مس��ووالن ما تنها به فک��ر ورزش قهرمانی 

به ویژه در رشته فوتبال هس��تند و باید مدیرکل جدید ورزش 
و جوانان اس��تان ای��ن نکته را مدنظ��ر قرار دهد ک��ه توجه به 
 اص��ول ورزش پای��ه از نیازه��ای ورزش ای��ران و اصفه��ان

 است.
وی ادام��ه داد: در هیات های مختلف فعالیت کرده و س��الیان 
بسیار قبل، رییس هیات بدمینتون استان بودم، این که مدیران 
کل یکی دو سال روی کار بیایند پس از آن تغییر کنند نیز کار 

صحیحی نیست.
پیشکس��وت ورزش اصفهان گفت: امکانات و بودجه ای که در 

اختیار ورزش قرار می گیرد کافی نیست چراکه ورزش مقوله ای 
مصرفی است.وی با اشاره به ورزش��گاه نقش جهان تاکید کرد: 
سال های سال اس��ت که این ورزش��گاه در حال ساخت است، 
درس��ت اس��ت که اصفهان باید دارای چنین ورزشگاهی باشد 
 اما تاسیس��اتی که کوچک تر از این هم باشد اصفهان نیاز دارد،

 در حال حاضر به طور مثال در س��پاهان شهر س��وله ای برای 
ورزش بانوان زده ش��ده اس��ت که چندین س��ال از ساخت آن 
می گذرد و تاکنون تکمیل نشده است درصورتی که باید به این 

مسایل توجه شود.
منتظر با بیان این که ورزش آموزشگاهی اصفهان به طور حتم 
دچار اشکال است، گفت: در آموزش و پرورش به ویژه در مدارس 
دخترانه هیچ توجهی به ورزش نمی شود در حالی که پایه ورزش 

در آموزش و پرورش شکل می گیرد.

پیشکسوت ورزش اصفهان:

ورزش پایه مورد توجه مدیر جدید باشد

دو سال و چهار ماه 
در باشگاه پرسپولیس 
بودم و در این مدت تا 
می توانستند
 مرا زدند. با شرایطی 
که برایم به وجود 
آورده بودند 
 چاره ای جز رفتن
 نداشتم

 مدیرعامل مس��تعفی باشگاه پرس��پولیس با اشاره به حضور
 28 ماهه اش در این باش��گاه از این دوران به عنوان تجربه ای 
تلخ در طول دوران مدیریتش یاد و تاکی��د کرد دیگر حاضر 

نیست به فوتبال برگردد. 
 محمد رویانیان ک��ه در ماه ه��ای آخر حضورش ب��ا اعضای
  هیات مدیره به مش��کل برخورده بود بدون ای��ن که نامی از

 آن ها ببرد گفت: دو سال آزارم دادند و کاری کردند که تجربه 
تلخی در باشگاه پرسپولیس داشته باشم.

محم��د رویانی��ان ک��ه هفته قب��ل ب��ه دنب��ال اتفاقاتی که 
پیرامونش رخ داده بود از مدیرعاملی باش��گاه پرس��پولیس 
اس��تعفا کرد، ضمن اشاره به مش��کالتی که در این باشگاه با 
آن دس��ت به گریبان بود گفت: دو سال و چهار ماه در باشگاه 
پرس��پولیس بودم و در این مدت تا می توانستند مرا زدند. با 
 ش��رایطی که برایم به وجود آورده بودند چ��اره ای جز رفتن

 نداشتم.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: متاسفانه فضای کار کردن در 

فوتبال خیلی سخت است. دو سال مرا آزار دادند.
 مدیران غیر فوتبالی در فضای فوتبال خفه می شوند. شما اگر 
بخواهید برخالف جریان فوتبال ش��نا کنی نمی توانی. با این 
ش��رایط دیگر به فوتبال برنمی گردم. دو سال تجربه تلخی را 

پشت سرگذاشتم و روزهای تلخی را سپری کردم.
محمد رویانیان خاطرنش��ان کرد: نمی دان��م من چه گناهی 
کرده بودم که دو سال مرا آزار دادند و تا می خوردم مرا زدند. 

گودرزی را از زمانی که به عنوان وزیر انتخاب ش��ده اس��ت 
ندیده ام. 

 در حالی ک��ه وی با  فت��ح اهلل زاده مالقات کرده ب��ود اما من
 هر چه درخواست کردم کس��ی صدای ما را نشنید اما بعد از 
این که ما رفتیم ایشان جلساتش را با هیات مدیره پرسپولیس 

شروع کرد.
مدیرعامل مس��تعفی باش��گاه پرس��پولیس بدون این که از 
اعضای هیات مدیره نامی ببرد به انتقاد از اتفاقات رخ داده در 
باشگاه پرسپولیس اش��اره کرد و گفت: جریانی در کار بود تا 

رویانیان را حذف کنند.
  آن ه��ا از قب��ل کارهایش��ان را ش��روع ک��رده بودن��د و 
برنامه هایش��ان را هم چی��ده بودند. وقتی م��ن رفتم همین 
برنامه ها را اجرا کردند.محمد رویانی��ان که با دوربین برنامه 
نود گفت وگو می کرد خاطرنش��ان کرد: قب��ل از این که من 
 بروم جلساتی را گذاشته بودند تا مدیریت باشگاه را در اختیار

 بگیرند.
 متاسفانه وزارت ورزش هم هیچ حمایتی از ما نکرد. وضعیت 
مالی دوران حضورم در پرس��پولیس کامال ش��فاف است که 
 آن را در اختیار رس��انه ها و همه مراجع مس��وول می گذارم. 
 ۶2 میلی��ارد توم��ان در ای��ن م��دت هزین��ه ش��ده که 57

 میلیارد تومان درآمدزایی داشته ایم.
 ما فقط 5 میلیارد تومان برای باشگاه پرسپولیس بدهی باقی 

گذاشته ایم که به حل شدن بخشی از آن امیدوارم.

چاره ای جز رفتن  نداشتم

مدیرانغیرفوتبالیراخفهمیکنند
 آندرانی��ک تیموریان می گوی��د بعد از اتفاقات دی��دار برابر 

ذوب آهن در جام حذفی، محتاط تر بازی می کند.
آندرانیک تیموریان به دلیل آنچه ک��ه در دیدار جام حذفی 
مقابل ذوب آهن رقم خورد، به کمیت��ه انضباطی فراخوانده 
شد. همین موضوع همراه با هجمه ش��دیدی که این روزها 
علیه او به راه افتاده، بهانه ای شد تا گفت وگویی با وی در این 

خصوص داشته باشیم.
از بازی اس�تقالل و ذوب آهن بگو؛ استقالل در دقایق 
 پایان�ی، باخت را با تس�اوی ع�وض کرد ت�ا همچنان

 در صدر بماند
به نظر من ب��ازی چندان خوب��ی ارایه ندادیم. اس��تقالل به 
 دلیل فش��ردگی زیاد ب��ازی ها و خس��تگی بازیکن��ان ،آن

 بازی های همیش��گی خودش را انجام نمی دهد. ضمن این 
که در هفته های اخیر هم س��فرهای متعددی همراه تیم به 
شهرهای مختلف داشته ایم و تغییر آب وهوا روی بازیکنان 
اثر گذاشته است. با این حال  توانستیم به گل تساوی برسیم 

و بازنده از زمین خارج نشویم.
به نظر می آمد مقابل ذوب آهن، نس�بت به بازی های 

قبل محتاط تر بودید
بله همین طور اس��ت؛ در این چند وق��ت و مخصوصا بعد از 
بازی جام حذفی مقابل ذوب آه��ن ، اتفاقاتی برایم افتاد که 
باعث شد دست به عصا ش��وم و محتاط تر بازی کنم و واقعا 
 هنوز نمی دانم این همه هجمه در طی این مدت علیه من به

 چه علتی بوده است.
امیر قلعه نویی هم در مقابل هجمه این روزها علیه تو، 
گفته بود تیموریان سرمایه ملی است و نباید با چنین 

بحث هایی در مورد او سرمایه سوزی کنیم
دست امیر قلعه نویی را می بوسم چون او سرمربی من است. 
وی حقایق را گفته و از او تشکر می کنم چون کمتر کسی را 

دیده ام که چنین کاری انجام دهد.
حاال خودت فکر می کنی تیموریان بازیکن خش�نی 

محسوب می شود
 نه اص��ال. آن های��ی که فوتب��ال م��ن را در 10 س��ال اخیر

 می شناسند می دانند آندو هم در زمین فوتبال و هم بیرون 
از آن روحیه مهربانانه ای دارد.

بعد از بازی مقابل ذوب آهن هم بحث دیگری را مطرح 
کردند با این مضم�ون که در راهروی تون�ل آزادی، با 

ذوب آهنی ها درگیر شده اید
نه اصال این طوری نبود. من به خاطر این که عملکرد کل تیم 
مقابل ذوب آهن خوب نبود ناراحت بودم چون معتقد بودم ما 
می توانستیم ببریم و از سایر رقبا فاصله بگیریم. بعد از خروج 
از رختکن، با یکی از دوس��تان صمیم��ی ام در مورد همین 
قضیه صحبت می کردم اما چون فضای راهروی تونل کوچک 
 است این طوری وانمود شد که درگیر شده ام اما این چنین

  نب��ود و م��ن فق��ط در م��ورد تی��م خ��ودم صحب��ت 
کردم.

تیموریان: از دعوت شدن به کمیته انضباطی استقبال می کنم

خشونت؟همهمیدانندچهقدرمهربانم

 من به خاطر این که 
عملکرد کل تیم

 مقابل ذوب آهن خوب 
 نبود ناراحت بودم
چون معتقد بودم
ما می توانستیم 
  ببریم و از سایر 

رقبا فاصله
بگیریم 
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استان از منابع مالی و داخلی

سهم می خواهد
رییس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری با اشاره به دیدار این 
مجمع با برخی از وزیران، گفت: در این دیدارها افزایش س��هم استان 
از منابع مالی خارجی و داخلی برای رفع محرومیت از چهره اس��تان 
مطرح شد. حمیدرضا عزیزی اظهار داشت: پیرو تصمیمات مشترک 
 نمایندگان استان و اس��تاندار، به تازگی به همراه اس��تاندار با وزرای

 راه و شهرسازی و نیرو دیدار داشتیم.وی با بیان این که مشکالت حوزه 
آب، برق، راه و شهرسازی استان فراوان اس��ت، افزود: در این دیدارها 
در حوزه راه، پروژه اصل��ی جاده ارتباطی چهارمح��ال و بختیاری به 
خوزستان، توجه به راه های روستایی، سدهای نیمه کاره، انتقال آب بین 
حوضه ای و ابالغ مصوبه شورای عالی آب مباحث مختلفی مطرح شد.

 برگزاری کنفرانس
 CPR و کنترل راه هوایی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از برگزاری کنفرانس 
تخصصی» CPR و کنت��رل راه هوایی«با حضور بی��ش از ۵۰۰ نفر 
در این دانش��گاه خبر داد. ناصر خس��روی اظهار داش��ت: باال بردن 
توان علمی کاربردی کادر درمان��ی از اهداف برگزاری این کنفرانس 
یک روزه است.وی افزود: ایس��ت قلبی، تنفس��ی، بی گمان یکی از 
خطرناک ترین وضعیت هایی است که نیاز به اقدام فوری برای حفظ 
حیات و پیشگیری از ضایعات جبران ناپذیر اندام های حیاتی بدن دارد 
که این اقدامات بر اساس پروتکل های خاصی صورت می گیرد و الزمه 

اجرای آن کسب دانش و مهارت فرد احیاگر است.

 4 مخزن آب 
به بهره برداری می رسد

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری گفت: چهار 
مخزن آب در ایام مبارک دهه فجر در این استان به بهره برداری می رسد.

قدرت اهلل بیگلری در نشست بررسی مش��کالت آب شرب شهرستان 
 ش��هرکرد، اظهار داش��ت: بر اس��اس هماهنگی های ص��ورت گرفته 
چهار مخزن آب جدی��د در ایام مب��ارک دهه فجر در این اس��تان به 

بهره برداری می رسد.

سبد کاالیي به بيش از 85 درصد 
مردم  استان تعلق می گيرد

رییس تنظیم بازار چهارمحال و بختیاري با اشاره به ورود سبد کاالیی 
پیش بینی ش��ده به اس��تان، گفت: بیش از 8۵ درصد مردم استان 
مشمول دریافت این سبد کاالیي ش��ده اند.مجید بیاتي با اشاره به 
توزیع اولین سبد کاال در ایام دهه فجر در سراسر کشور، افزود: بیش 
از 8۵ درصد مردم استان مشمول دریافت این سبد کاالیي شده اند.

وي از ورود سبدهاي کاال به اس��تان خبرداد و تصریح کرد: کاالهای 
پیش بینی شده به استان وارد و در شبکه مربوطه قرار گرفتند که به 

محض فراهم شدن زیر ساخت هاي الزم در استان توزیع مي شوند.

اخبار کوتاه 

نخستین ایستگاه سنجش آلودگي هوا در  چهارمحال و بختیاری با حضور استاندار و مدیرکل حفاظت 
 محیط زیست چهارمحال و بختیاري راه اندازی شد.سعید یوس��ف پور در این آیین، اظهارداشت:

راه اندازی این دستگاه اقدامی در خصوص پیشگیری از آلودگی هوا در استان است.

7 راه اندازی  نخستین ايستگاه سنجش آلودگي هوا 

خط

پرواز شهرکرد- کویت در 
فرودگاه شهرکرد فعال شود

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: تعداد 
مس��افرت های هوایی از اس��تان به مقصد کویت به گونه ای 
است که نیاز به فعال کردن پرواز شهرکرد– کویت به شدت 
احساس می شود.امیرعباس سلطانی اظهار داشت: مشکالت 
استان بیشتر در بخش های راه آهن، راه شوسه، فرودگاه، آب 
و سرمایه گذاری است که البته به دلیل پرحادثه بودن جاده 
بروجن– لردگان– خوزس��تان این جاده از عمده مشکالت 
استان تلقی می شود.وی افزود:درصد زیادی از تلفات جاده ای 
کشور در این جاده اتفاق می افتد.به گفته سلطانی، براساس 
تفاهم انجام گرفته با اس��تاندار مقرر ش��د قاسم سلیمانی به 
همراه اعضای مجمع نمایندگان استان در جلسات مشترک 
با وزرای دولت ش��رکت کنند و پروژه های اس��تانی و جذب 
س��رمایه گذاران به اس��تان به ویژه در پروژه های راه و آب در 

نشست های مشترک در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی با ابراز تاسف 
از انجام نشدن پروازهای هوایی از فرودگاه شهرکرد،گفت: امید 
می رود پروازهای هوایی توسط ایرالین های دولتی و خصوصی 
با توجه به حجم مسافرت های هوایی از چهارمحال و بختیاری 

به استان های شمال و شمال شرق کشور انجام شود.
سلطانی به باال بودن تعداد مسافران به مقصد کویت اشاره کرد 
 و افزود: تعداد مسافرت های هوایی از استان به مقصد کویت 
به گونه ای است که نیاز به فعال کردن پرواز شهرکرد– کویت 
به شدت احساس می شود.وی تصریح کرد: درحالی که امکان 
برقراری پروازهای داخلی و خارجی از طریق فرودگاه شهرکرد 
وجود دارد، ولی پروازها از طریق فرودگاه اصفهان انجام می 

شود و این جای تاسف است.
تقاضای ۲5 هزار مسافر برای پرواز به کویت

 نماینده مردم شهرکرد گفت: عالوه بر سفر ساالنه تعداد زیاد 
حجاج برای انجام مناس��ک حج و عمره، ۲۵ هزار مس��افر به 
کویت سفر می کنند که تقاضای پرواز از فرودگاه شهرکرد را 
دارند. سعید زمانیان اظهار داشت: برای فعال شدن فرودگاه 
شهرکرد با وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری در دولت دهم و اخیرا در دولت یازدهم رایزنی هایی 

انجام داده ایم ولی نتیجه بخش نبوده است.
زمانیان با یادآوری چگونگی ساخت فرودگاه شهرکرد، گفت: 
فرودگاه ش��هرکرد به دس��تور مقام معظم رهبری و با هدف 
محرومیت زدایی از اس��تان با صرف میلیاردها تومان بودجه 
احداث شد، ولی مسووالن وزارت راه و شهرسازی و سازمان 

هواپیمایی کشوری دولت های قبل آن را تعطیل کردند.

رییس ح��وزه هن��ری چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: فیلم های 
این جش��نواره برای نخس��تین بار ب��ا هم��کاری اداره فرهنگ و 
ارش��اد اس��تان و حوزه هنری از تاریخ 14تا ۲3 بهمن  در چندین 
مرکز اس��تان از جمله س��ینما بهمن ش��هرکرد اکران می  ش��ود. 
 حجت اهلل ش��یروانی اظهار داش��ت : سینما بهمن ش��هرکرد که

 به تازگی مجهز به سیستم دیجیتال نیز شده است آثار جشنواره 
س��ی و دوم فیلم فجر را همزمان با تهران اک��ران خواهد کرد.وی 
افزود: جشنواره بین المللی فیلم فجر یکی از مهمترین رخدادهای 
سینمایی ایران و آسیا است.ش��یروانی خاطرنشان کرد: فیلم های 
این جشنواره برای نخس��تین بار با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 
استان و حوزه هنری از تاریخ 14 تا ۲3 بهمن در چندین مرکز استان 
 از جمله سینما بهمن شهرکرد اکران می  شود.رییس حوزه هنری

 چهارمحال و بختیاری افزود: استقبال بیشتر مردم از این برنامه ها 
موجب رونق سینما، س��ینما داری و سینما روی در استان خواهد 
شد.وی اضافه کرد: همچنین در صورت روبه رو شدن با سالن خالی 
احتمال اکران نشدن فیلم ها درسال های بعد وجود  خواهد داشت.

شیروانی بیان داشت: یکی از مش��وق های حضور مردم استان در 
سینما فیلم های اکران شده همزمان با استان های دیگر خواهد بود.

برگزاری سومين جشنواره فيلم کوتاه بسيج
مسوول سازمان بسیج هنرمندان چهارمحال وبختیاری از برگزاری 

سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج همزمان با ایام اهلل دهه فجر در 
شهرکرد خبر داد.

 محمدرضا سلیمانی اظهار داشت: س��ومین جشنواره فیلم کوتاه 
بسیج با نام سکانس حماسه برگزار می  شود.

وی افزود: 14۲ اثر در پنج زمینه  فیلم داستانی، مستند، نماهنگ، 
انیمیشن و فیلم نامه نویس��ی به دبیرخانه استانی جشنواره ارسال 

شده است.
 س��لیمانی تصریح کرد: اکران فیلم های رس��یده به این جشنواره 
از ۲4 تا ۲۵ بهمن ماه و اختتامیه این جشنواره در ۲7 بهمن در تاالر 

مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان انجام می شود.
مسوول سازمان بسیج هنرمندان چهارمحال وبختیاری از برگزاری 
کارگاه فیلم نامه نویس��ی در این جش��نواره خب��ر داد و گفت: این 
کارگاه ۲6 بهمن در تاالر مهر اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��تان 

برگزار می شود.
 س��لیمانی، بازخوان��ی ارزش ه��ا و آرمان های انقالب اس��المی،

 دفاع مقدس، بیداری اسالمی، انتظار، امید و آرمان گرایی، مضامین 
آیینی، اجتماعی و س��ال جهاد سیاس��ی و جهاد اقتص��ادی را از  

محور های مهم برگزاری این جشنواره برشمرد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج، 
افزود: شناسایی اس��تعدادهای خوب در زمینه فیلم سازی و تولید 
فیلم های فاخر، به نمایش گذاشتن توانمندی های بسیج در مقابله 

با تهاجمات دشمن به ویژه در جنگ نرم و ایجاد رقابتی سالم در بین 
جوانان و نوجوانان  بسیجی استان از مهمترین این اهداف هستند.

سلیمانی با اش��اره به این که آثار برتر بر اس��اس معیارهایی چون 
موضوع و محتوای مناسب و مسایل فنی در این جشنواره انتخاب 
 می شوند،خاطرنش��ان کرد: برگزیدگان هر بخش از این جشنواره

 به جشنواره کشوری فیلم کوتاه بسیج اعزام می شوند.

نمای�ش خيابانی »کوچ�ی دیگر« به جش�نواره فجر
 راه یافت

 مع��اون فرهنگ��ی هن��ری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
چهارمحال و بختیاری گفت: نمای��ش خیابانی »کوچی دیگر« به 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر تهران راه پیدا کرد.
 بهمن اکبریان اظهار داش��ت: نمایش خیابان��ی »کوچی دیگر« 
نوش��ته و کارگردانی فرزاد صفدری از گروه شهرس��تان فارسان و 
 تنها نماینده استان است که در جش��نواره فجر پذیرفته شده و تا

 1۲ بهمن ماه اجرا می شود.وی تصریح کرد: این گروه که شامل ۲۰ 
نفر از عوامل اجرایی است، قرار است با ۲۰ گروه دیگر برتر کشور تا 

1۲ بهمن سه برنامه را در مناطق مختلف تهران اجرا کنند.
اکبری��ان اف��زود: فراه��م ک��ردن زمین��ه رش��د و ش��کوفایی و 
گس��ترش هنر مبتنی بر معرفت اس��المی و متعهد به ارزش های 
انق��الب اس��المی از اه��داف کالن نمایش های خیابانی  اس��ت.
 مع��اون فرهنگ��ی هن��ری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی

 چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به موضوع ای��ن نمایش، گفت: 
ارزش ها و دستاوردهای انقالب اسالمی، وفاق و انسجام اجتماعی 
و خودباوری مل��ی و اتحاد از جمله محورهای این نمایش اس��ت.

اکبریان با بیان این که هنر نمایش مجالی برای ارتباط بی واسطه 
و صمیمی با مخاطب است، اظهارداشت: این ویژگی های در تئاتر 

خیابانی دوچندان است.
وی با اشاره به وجوه مستند و اجتماعی نمایش خیابانی، خاطرنشان 
کرد: این نوع نمایش در مورد مس��ایل روز مردم اظهار نظر کرده و 

مردم را نسبت به مسایل بیشتر آگاه می کند.
اکبریان با تاکید بر ایجاد حس هنرمندانه، دلس��وزانه و متعهدانه 
هنرمند در این نوع نمایش، گفت: در تئاتر خیابانی گیش��ه حذف 
می ش��ود چون قرار نیس��ت بده و بس��تان بین هنرمندان و مردم 

صورت بگیرد.
 مع��اون فرهنگ��ی هن��ری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی

 چهارمحال و بختیاری با بیان این که این نوع نمایش در باال بردن 
آگاهی اجتماعی موثر است، افزود: نمایش خیابانی مخاطب را وادار 

می کند درباره خود و مسایل اش بیشتر فکر کند.

برای نخستين بار

فیلم های جشنواره فجر در شهرکرد به نمايش در می آيد

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

مزایده مال غيرمنقول
1002بر اساس پرونده اجرائی به شماره بايگاني 8900003 و8900004 تمامت اصل 
ومازادششدانگ پالك ثبتي هفت فرعي ازيكصدوشصت وهشت اصلي واقع درقصرچم 
بخش يك ثبتی شهرضا  به مساحت 444 مترمربع مورد ثبت صفحات 445 و 448 دفتر 
409 با حدود اربعه ذيل:شماالً به طول 75 / 14 مترمربع درب وديواريست به خيابان 
شرقًا به طول 80 / 29 مترديواريست به زمين پالك 6 / 168 جنوبًا به طول 90 / 14 
مترديواريست به ديوارپالك 17 / 168 غربًا به طول 30 مترديواريست به ديوارپالك 7 / 
168 حقوق ارتفاقي ندارد. به نام يزدان بهرامي ) نسبت به دودانگ مشاع ( وخانم ملوك 
ذكرگو ) نسبت به چهاردانگ مشاع ( ثبت و سند صادر شده است وتمامت ششدانگ 
قطعه زمين به شماره پالك ثبتي پنج هزارودويست وهفتادوچهارفرعي ازچهارصدوسي 
وهفت اصلي واقع دربخش شانزده ثبتي اصفهان به مساحت 253 مترمربع مورد ثبت 
صفحه 499 دفتر 373 با حدود اربعه ذيل:شماالً به طول 11 مترپي است به پي 5267 
فرعي شرقًا به طول 23 مترپي است به پي پالك 5273 فرعي جنوبًا به طول 11 مترپي 
فرعي   5275 پالك  پي  به  است  مترپي   23 طول  به  غربًا  متري   10 خيابان  به  است 
است  صادرگرديده  سند  و  ثبت  علويجه  پورجم  عباس  نام  به  ندارد  ارتفاقي  حقوق 
مورخ   120235 و   1384  /  07  /  16 مورخ   111672 شماره  رهنی  اسناد  موجب  به 
بانك  نامبردگان دررهن  23 / 08 / 1386 دفتراسنادرسمي شماره 4 شهرضااز طرف 
بنابه  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته  قرار  شهرضا  انقالب  خيابان  شعبه  ملت 
اجرائيه  ابالغ  از  اجرائيه صادروپس  اصفهان  استان  ملت  بانك  اداره حقوقي  تقاضاي 
به درخواست بانك بستانكار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئين 
نامه اصالحی مربوطه پالكهاي مذكور مورد ارزيابی قرارگرفته وبرابر صورت مجلس 
شرح  بدين  دادگستری  رسمی  كارشناس  ارزيابی  وبرگ  اجرا  مامور  توسط  تنظيمي 
توصيف وارزيابی گرديد. 1( پالك ثبتي شماره  هفت فرعي ازيكصدوشصت وهشت 
دوزي  تشك  كارگاه  موردبازديدكه  شهرضا:  ثبتی  يك  بخش  درقصرچم  واقع  اصلي 
ازسمت  باشدوقسمتي  مي  سندمالكيت  ازمساحت  بيش  موجودآن  ومساحت  است 
شده  انجام  سندمالكيت  براساس  ارزيابي  ولي   ، است  گرديده  اضافه  پالك  به  شرق 
است ومساحت عرصه طبق سندمالكيت 444 مترمربع مي باشدومساحت اعياني 319 
مترمربع است ساختمان باديوارهاي باربروسقف قسمتي تيرچه وبلوك وقسمتي ايرانيت 
وآشپزخانه  وخاك  گچ  بدنه  داخلي  وسطوح  فلزي  ودربهاي  وتوري  وشيشه  وپشم 
است  پالسترسيمان  حياط  نماي  سفيداست  سيمان  بهداشتي  سرويس  سفيد،  سيمان 
داراي اشتراكات آب وبرق وگازمي باشد به مبلغ سيصد وپنجاه ميليون ريال ) 000، 
هزارودويست  پنج  شماره  ثبتي  پالك   )2 است.  گرديده  ارزيابی  ريال   )  350  ،000
وهفتادوچهارفرعي ازچهارصدوسي وهفت اصلي واقع دربخش شانزده ثبتي اصفهان: 
شهرك  پالك موردبازديدعبارت است ازيكباب منزل مسكوني به نشاني خورزوق – 
سيمرغ – بلوارعالمه حلي – كوي اطلس غربي يك – پالك سوم شمالي به مساحت 
به مساحت  اعياني شامل دوطبقه هريك  مترمربع  مترمربع عرصه وحدود317   253

اول  وطبقه  شده  تكميل  همكف  طبقه   – زيرزمين  مترمربع  وحدود15  مترمربع   151
وزيرزمين به صورت سفت كاري رهاگرديده است. بامصالح ديوارهاي باربرآجري – 
سقف هاتيرچه بلوك – طبقه همكف بانماي آجري ، كف موزائيك ، پنجره هاپروفيل 
فلزي ، دربهاي داخلي چوبي ، آشپزخانه وسرويس هاي بهداشتي باكف سراميك وبدنه 
گازي  بخاري  وگرمايش  كولرآبي  سرمايش   ، فلزي  آشپزخانه  كابينت   ، كاري  كاشي 
 ،000( ريال  ميليون  ششصدوبيست  مبلغ  به  وگازاست  وبرق  آب  اشتراكات  وداراي 
000، 62 ريال (  ارزيابي گرديده است در جلسه مزايده كه ازساعت 9 صبح الی 12 
روز  چهارشنبه مورخ 1393/01/27در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكيل ميگردد.
بينی نشده ای  با تعطيل پيش  از طريق مزايده به فروش ميرسد .چنانچه روز مزايده 
مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل ميگردد.مزايده ششدانگ پالك ثبتي 
مبلغ كارشناسی سيصد  از  ثبتي شهرضا  / 168 واقع درقصرچم بخش يك  شماره 7 
ثبتي شماره  ( ومزايده ششدانگ پالك  ريال   350 ،000 ،000 ( ريال  ميليون  وپنجاه 
5274 / 437 واقع در بخش 16 ثبتي اصفهان از مبلغ كارشناسی ششصدوبيست ميليون 
به هر كس كه  پيشنهادی  باالتربن قيمت  ريال ) 000، 000، 620 ريال ( شروع وبه 
خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه از موارد مزايده به 
خورزوق  واصفهان  بعدازدهياري  اصلي  خيابان  قصرچم  روستاي  شهرضا  آدرسهاي: 
شهرك سيمرغ بلوارعالمه حلي كوي اطلس غربي يك پالك سوم شمالي بازديد بعمل 
به  شرق  ازسمت  كه  قسمتي  درقبال  مسئوليتي  اجراهيچگونه  اين  اينكه  آورندباقيدبه 

قانونی  های  هزينه  كليه  كه  است  ذكر  به  الزم  ندارد،  گرديده  اضافه   168  /  7 پالك 
دارائی وعوارض شهرداری  وماليات  انتقال سنددردفاتراسنادرسمي  هاي  ازهزينه  اعم 
های  وگازوسايرهزينه  برق  و  ،آب  وآبونمان  انشعاب  به حق  مربوطه  های  وبدهی  

متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در روزنامه زاينده رود در تاريخ  
1392/11/09چاپ ومنتشر ميشود.

محمد مهدی يوسفيان – مسئول واحد اجرای  اسناد رسمي 

فقدان سند مالكيت
1001نظر به اينكه ورثه بنده علي ترابي زيارتگاهي باستناد دو برگ استشهاديه محلي 
 19 وفرم  حصروراثت  گواهي  وباارائه  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هويت  كه 
مالياتي مربوطه وباوكالت آقاي رضا ترابي بموجب وكالتنامه رسمي شماره 197930 
مورخه 15 / 12 / 91 دفتر3 شهرضا مدعي مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ پالك 
مذكورذيل  سندمالكيت  كه  شهرضاشده  ثبتي  يك  بخش  درزيارتگاه  واقع   10  /  744
الواسطه  مع  وباانتقال  صادرگرديده  خجسته  حسين  بنام   55 دفتر   527 صفحه  ثبت 

وبموجب سندرسمي شماره 773 مورخه 16 / 5 / 41  دفتر3 شهرضابه بنده علي ترابي 
سندالمثني  مذكوردرخواست  باوكالت  نامبرده  ورثه  اينك  گرديده  انتقال  زيارتگاهي 
نموده اندكه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي 
مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده 
ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض 
مقررات صادر  را طبق  المثني  مالكيت  ثبت سند  اداره  نشود  ارائه  مالكيت  اصل سند 
وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 
 المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و

امالك شهرضا

فقدان سند مالكيت 
961 شماره 103/92/2996/337آقای محمد رضا فرخ شاد فرزند علی  باستناد دو برگ 
استشهاديه محلی كه هويت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است كه 
سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه و باغچه جديد البناء كه قبال 
قطعه زمين سه قفيزی معروف باغ باال بوده واقع در وشوشاد بشماره 259 فرعی از 
52- اصلی واقع در بخش  9 حوزه ثبتی نطنز كه در صفحه 588 دفتر 80 امالك ذيل 
ثبت 10616 بنام محمد رضا فرخ شاد فرزند علی  ثبت و صادر و تسليم گرديده و 

به موجب سند رسمی شماره 82672-87/11/9 دفتر 7 نطنز به او انتقال قطعی يافته 
و معامله ديگری انجام نشده و در اثر اسباب كشی از بين رفته/مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از 
آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم 

خواهد شد. م الف: 261 مجتبی شادمان – رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

فقدان سند مالكيت 

باستناد دو  962 شماره 103/92/2997/337آقای محمد رضا فرخ شاد فرزند علی   
برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است 
كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت نود متر مربع 
واقع در وشوشاد بشماره 770 فرعی از 52- اصلی  مفروز و مجزی شده 258 فرعی 
از اصلی مذكور واقع در بخش  9 حوزه ثبتی نطنز كه در صفحه 16 دفتر 80 امالك 
ذيل ثبت 10480 بنام محمد رضا فرخ شاد فرزند علی  ثبت و صادر و تسليم گرديده 
وبموجب سند رسمی شماره 82673-87/11/12 دفتر 7 نطنز به او انتقال قطعی يافته  
معامله ديگری انجام نشده و در اثر اسباب كشی از بين رفته/مفقود شده است چون 

درخواست صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از 
آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم 

خواهد شد. م الف: 260 مجتبی شادمان – رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

تغييرات 
998 شماره 103/92/3029/337 آگهی تغييرات شركت مهندسی پاسارگاد نطنز سازه 
استناد صورت  به  ملی 10260091250  ثبت 433 و شناسه  به شماره  سهامی خاص 
العاده و هيات مديره مورخ 1392/10/1  جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق 
تغييراتی به شرح ذيل در شركت نامبرده به عمل آمده كه مراتب جهت اطالع عموم در 
روزنامه رسمی كشور و روزنامه كثير االنتشار زاينده رود آگهی می گردد : 1- آقايان 
عليرضا كبيری رهنی و عليرضا حاج باقری و خانم بنت الهدی كبيری رهنی به سمت 
پروانه  خانم   -2. گرديدند  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مديره  هيات  اصلی  اعضای 
شهبازی و آقای حسين يوسف زاده با رعايت ماده 147 قانون تجارت به ترتيب به 
سمت بازرسان اصلی و علی البدل شركت برای مدت يك سال مالی انتخاب گرديدند 
.3- روزنامه كثير االنتشار زاينده رود جهت درج آگهی های شركت انتخاب گرديدند 
.4- تراز نامه و حساب سود و زيان  سال مالی 1391 به تصويب رسيد . 5- مجمع 
تصويب نمود رئيس هيات مديره مدير عامل نيز می تواند باشد . 6- مطابق صورت 
جلسه هيات مديره آقای عليرضا كبيری رهنی به سمت رئيس هيات مديره و مدير 
عامل خانم بنت الهدی كبيری رهنی به سمت نايب رئيس هيات مديره و آقای عليرضا 
اسناد و  كليه  و  انتخاب گرديدند  مديره شركت  هيات  به سمت عضو  باقری  حاجی 
و  اسالمی  عقود   – بروات   – سفته  قبيل چك  از  شركت  آور  تعهد  و  بهادار  اوراق 
مشاركت های مدنی و آنچه برای شركت ايجاد تعهد نمايد و يا شركت را بری سازد 
همچنين كليه اوراق عادی و اداری شركت با امضای منفرد آقای عليرضا كبيری رهنی 
) رئيس هيات مديره و مدير عامل ( همراه با مهر شركت معتبر می باشد . م الف 262 

مجتبی شادمان كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز 

حصر وراثت 
1004 خانم فريده رضائی زاده  دارای شناسنامه شماره 436 به شرح دادخواست به 
كالسه 5074/92ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان اسكندر رضائی زاده بشناسنامه 759 در تاريخ 88/3/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جيران 
بهادر ش ش 621 )همسر(. 2- پری ناز رضائی زاده  ش ش 5308 )فرزند(. 3- فريبا  
رضائی زاده  ش ش 5307 )فرزند(. 4- فريده  رضائی زاده  ش ش 436 )فرزند(. 
5- طيبه رضائی زاده  ش ش 1733 )فرزند(. 6- حبيبه  رضائی زاده  ش ش 1566 
)فرزند(. 7- شاپور رضائی زاده  ش ش 332 )فرزند(. 9- ناصر رضائی زاده  ش ش 
721 )فرزند(. 9- نادر  رضائی زاده  ش ش 3726 )فرزند(. و الغير. اينك با انجام 
كسی  هر  تا  نمايد  می  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  م الف 13271شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1005 خانم مهناز طالبی  دارای شناسنامه شماره 468 به شرح دادخواست به كالسه 
5446/92ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان كرمعلی طالبی بشناسنامه 974 در تاريخ 92/10/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر ، سه دختر و 
يك همسر به نامهای ذيل : 1- علی اصغر طالبی  ش ش 41578 )فرزند (. 2- ايمان  
طالبی  ش ش 16556 )فرزند (3- حسين طالبی  ش ش 47339 )فرزند (.4- مهناز 
طالبی  ش ش 468 )فرزند (.5- شهناز طالبی  ش ش 2261 )فرزند (.6- زينب طالبی  
ش ش 766 )فرزند (.7- صاحب جان طالبی ش ش 9  و الغير. اينك با انجام تشريفات 

مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد شد.  م الف 13270شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
1003در خصوص پرونده كالسه 300/92 خواهان مرضيه ناجی اصفهانی فرزند سيد 
 2 همافری ط   6 بلوك  هشتم شكاری  پايگاه   – اصفهان  بنشانی  دار  خانه  عبالرسول 
راست- راست تلفن : 5772065 كد ملی 5649693994 دادخواستی مبنی بر الزام به 
تنظيم و انتقال سند رسمی يك دستگاه خودروی سواری 405 به شماره 587و 97 
علی الحساب مقوم به بيست ميليون ريال  به  ايران 13 و كليه خسارات دادرسی – 
طرفيت اشكان جاللی و يك نفر فرزند نصر اله شغل آزاد مجهول المكان  تقديم نموده 
تعيين گرديده  مورخ 92/12/11 ساعت 16  يكشنبه  برای روز  است. وقت رسيدگی 
است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
با  اصفهان  اختالف شهرستان  محترم شوراهای حل  رياست  می شود.  اتخاذ  مقتضی 
سالم و احترام به استحضار می رساند به نشانی مذكور برابر قرار داد مورخه 91/3/19 
آبی شماره  نقره  رنگ  مدل 1383  انژكتور  اتومبيل سواری 405 سيستم  دستگاه  يك 
 13 ايران  587و97  دائمی  شماره   83049318 شاسی  شماره   12483110602 موتور 
دارای يك جلد سند مالكيت به شماره 12100129437596 اداره راهنمائی و رانندگی 
اصفهان را از خوانده رديف اول خريداری نموده و مبلغ آنرا به صورت معاوضه يك 
دستگاه پرايدپرداخت  نمودم عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار ، متاسفانه خواندگان 
مذكور از اجرای مفاد قرار داد مبنی بر انتقال سند رسمی خودرو امتناع نموده اند . اينك 
اوال پيش از حلول جلسه رسيدگی صدور دستور استعالم مالكيت از اداره راهنمايی و 
رانندگی اصفهان و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تاييديه حضور در دفتر 
خانه استدعا می شود . ثانيا با عنايت به مراتب فوق و امتناع خواندگان از اجرای مفاد 
قرار داد ، صدور حكم محكوميت ايشان به تنظيم و انتقال سند رسمی مورد معامله به 
استناد مواد 10،220 الی 225،238،و239و1301 قانون مدنی به نام اينجانبه به انضمام 
جميع لوازم و اواحق شرعيه و عرفيه و خسارات و هزينه دادرسی در خواست می گردد 
خوانده رديف دوم : آقای محمد صادق مطهری فرزند ابراهيم آدرس : مجهول المكان . 

م الف 13277 مدير دفتر شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان 

تغييرات 
1009 شماره 92/6183/33/و آگهی تغييرات شركت مسافربری آسان سفر مهر اردستان 
استناد صورت  به  ملی 10260055751  شناسه  و  ثبت 227  به شماره  سهامی خاص 
جلسات مجمع عمومی عادی ساليانه و هيات مديره شركت مسافربری آسان سفر مهر 
اردستان مورخه 92/10/11 كه ذيل مرقومه شماره 21/19380-1392/10/26 اداره كل 
حمل و نقل پايانه های استان اصفهان به اين اداره ارسال شده است تصميماتی اتخاذ 
و تغييراتی به شرح زير در شركت به عمل آمده است : 1- آقای محمد رضا فريدنی 
اردستانی فرزند حسن با كد ملی 1189346591 و كد پستی 8381875583 به عنوان 
عضو هيات مديره و به سمت رئيس هيات مديره و آقای حسن فريدنی اردستانی فرزند 
هيات  عضو  عنوان  به   8381875583 پستی  كد  و   1189256207 ملی  كد  با  مصيب 
با كد ملی  فرزند عباس  اردستانی  فدائی  به سمت مدير عامل و خانم مهين  مديره و 
1189281031 و كد پستی 8381875583  به عنوان عضو هيات مديره و به سمت نايب 
رئيس هيات مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2- كليه اوراق و اسناد مالی و 
تعهدات شركت با امضای مدير عامل و رئيس هيات مديره متفقا و با مهر شركت معتبر 
است و در غياب رئيس هيات مديره با امضای نايب رئيس و يا مهر شركت معتبر است . 
و اوراق عادی با امضای مدير عامل و با مهر شركت معتبر ميباشد .3- تراز نامه و حساب 
سود و زيان سالی مالی 1390 پس از قرائت گزارش توجيهی هيات مديره و بازرسان 
به تصويب رسيد . 4- آقای عبداله پوريان  فرزند محمد با كد ملی 1189321221 و 
كد پستی 8381789194 به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی فدائی فرزند عباس با 
كد ملی 1189294850 و كد پستی 8381836441 به سمت بازرس علی البدل شركت 
اله عصاری رئيس ثبت اسناد و  . م الف 475 خير  انتخاب شدند  برای مدت يكسال 

امالك اردستان
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دانش 

دانش��مندان به راز چگونگی ایج��اد توالی های رفتاری 
توسط مغز پی بردند.

زمانی که ش��خصی خواندن و نوشتن یاد می گیرد، ابتدا 
الفبا و دس��تور زبان را می آموزد و س��پس این عناصر را 

برای خلق جمالت و عبارات توالی می دهد.
اکنون این پرس��ش مطرح اس��ت که چگونه مولفه های 
کوچک جدا برای تش��کیل یک توال��ی منحصر به فرد و 

معنادار گرد هم می آیند.
گفته می شود، ناحیه ای در مغز به نام »گانگلیون بازال« 
در مکانیسمی موسوم به »قطعه بندی« دخیل است که 
این مکانیسم به مغز امکان سازماندهی کردن خاطرات 
و فعالیت ها را می دهد. تاکنون دانشمندان در خصوص 
چگونگی عملکرد چنی��ن مکانیس��می در مغز آگاهی 

نداشتند.
»روی کاستا«، دانش��مند علوم اعصاب و همکارانش در 
»برنامه عل��وم اعصاب چامپالیم��اود« )CNP( پرتغال 
 به همراه »ژین جین« از موسس��ه »سالک« سن دیه گو 
نشان دادند، عصب ها به تسلسل عناصر فردی به شکل 

توالی رفتاری سیگنال می دهند.
»روی کاس��تا« گفت: ما به موش ها آم��وزش دادیم به 
تدریج توالی های س��ریع تر فش��اردادن اهرم ها را انجام 
دهند و این عمل مش��ابه ش��خصی اس��ت که در حال 
یادگرفتن قطعه ای موسیقی با س��رعتی فزاینده است. 
با ضبط فعالیت عصب��ی حین این فعالیت، توانس��تیم 
دریابیم عصب ها توالی کامل��ی از اعمال را به عنوان یک 

رفتار منفرد انجام می دهند.
ناحی��ه گانگلیون ب��ازال دو گذرگاه اصلی )مس��تقیم و 

غیرمستقیم( را در برمی گیرد.
محققان پی بردن��د فعالیت در ای��ن گذرگاه ها در طول 

انجام توالی رفتاری تا حدی متفاوت بود.
گانگلیون ب��ازال و این گذرگاه ها در اج��رای فعالیت ها 
نقش اساس��ی ایف��ا می کنن��د و چنی��ن مدارهایی در 
ایجاد اختالل های عصبی مانند پارکینس��ون یا بیماری 
هانتینگت��ون موثر هس��تند. در بیم��اری هانتینگتون 

یادگرفتن توالی های عملی دچار نقصان می شود.
 گفته می ش��ود، تیمی 20 نفره از محقق��ان به رهبری 
»روی کاستا« به مطالعه سازماندهی کاربردی در طول 

یادگیری و اجرای توالی های رفتاری ادامه خواهند داد.

دست مغز در ایجاد 
توالی های رفتاری رو شد
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غارعجایب100متردرزیرزمین

 غار بسیار عجیب و خیره کننده ای در جنوب اسپانیا  وجود دارد
  که به »غار عجایب معروف« است  و در صدمتری زیرزمین قرار 

گرفته است.
این غار کامال ساکت، زیبا و عجیب است.

این تصاویر توسط »مانوئل بنیتو دو واله« گرفته شده است.
 شما در تصاویر انداخته شده توسط این عکاس اسرار و زیبایی های

 غار عجایب را مشاهده خواهید کرد

دریچه

 از چه سنی کودکی را 
فراموش می کنیم

روانشناس��ان امریکای��ی در مطالع��ات خ��ود دریافته ان��د، س��ن هفت 
 س��الگی زمانی اس��ت که اولین خاط��رات ک��ودک به م��رور فراموش 

می شود.
به گزارش س��رویس پژوهش��ی خبرگزاری دانش��جویان ایران)ایسنا(، 
ناتوانایی در بازیابی خاط��رات دوره قبل از دو تا چهار س��الگی اصطالحا 
childhood amnesia( گفت��ه  فراموش��ی دوران کودک��ی )

 می شود.
محقق��ان دانش��گاه ام��وری ب��ا ه��دف تعیین س��ن دقیق فراموش��ی 
 نخس��تین خاطرات زندگی، پژوهش��ی را با حضور 83 کودک سه ساله

 انجام دادند.
در این مطالعه، ک��ودکان خاطرات و رویدادهایی را ک��ه به تازگی تجربه 
کرده ان��د، توضیح دادند و به ط��ور همزمان از پدر و مادر در مورد ش��ش 
رویدادی که کودک طی ماه های اخیر تجربه کرده است، مانند: سفر، رفتن 

به باغ وحش یا جشن تولد سوال شد.
پس از ضبط این خاطرات پایه، در سال بعد کودکان بار دیگر در خصوص 

خاطراتشان مورد پرسش قرار گرفتند.
 در ادامه تحقیق، کودکان به پنج گروه تقس��یم ش��دند و ه��ر گروه تنها 
یک بار در سن پنج، ش��ش، هفت، هشت یا نه س��الگی در آزمون مجدد 

شرکت کردند.
 نتایج به دست آمده نش��ان می دهد، کودکان در سن پنج و هفت سالگی 
 63 ت��ا 72 درص��د خاط��رات زی��ر چهارس��الگی خ��ود را ب��ه خاط��ر
  دارن��د و در ک��ودکان هش��ت و 9 س��اله این می��زان تنه��ا 35 درصد

 است.
بر اس��اس این مطالعه که نخس��تین آزمایش تجربی بروز فراموشی در 
کودکان محسوب می شود، سن آغاز محو خاطرات کودکی از سن هفت 
 س��الگی اس��ت.نتایج این پژوهش در مجله Memory منتش��ر شده

 است.

مهارت

یک روانپزش��ک ،عیادت از بیمار را موجب افزایش آس��تانه 
تحمل وی عنوان کرد و مالقات های کوتاه و مکرر را در درمان 

بیماری های جسمی و روانی موثر دانست.
 علی باغبانیان اظهار داشت: عیادت به لحاظ آموزه های دینی 

و روان شناسی قابل تقدیر و بسیار موثر است.
وی افزود: وقت��ی افراد به عی��ادت یکدیگ��ر می روند زمینه 
خوش��حالی خود و دیگران را فراهم می کنن��د اما این بحث 
دایره بزرگ تری دارد و به عیادت بیماران نیز اطالق می شود.

وی ادامه داد: به جز آموزه های دینی و احادیث که بر عیادت 
تاکید کرده اند، از منظر روانشناسی کسی که بیمار می شود 
با محدودیت هایی مواجه می شود که نیاز به بازسازی روحی 
و روانی دارد.وی تصریح کرد: ف��ردی که توانمندی هایش را 
چه در بعد جس��می و روانی به شکل موقت و دایمی از دست 
داده با عیادت می تواند آرام ش��ود و دیدار دوس��تان موجب 

التیام او می شود.
باغبانیان گفت: ثابت ش��ده انس��ان با حضور دیگران قدرت 

تحمل بیشتری نس��بت به مش��کالت پیدا می کند و آستانه 
تحریکاتش افزایش پیدا می کند. حداق��ل نفعی که عیادت 

برای بیمار ایجاد می کند حضور اطرافیان کنار او است.
وی اذعان داشت: کس��انی که به مالقات بیمار می روند نباید 
درباره مس��ایل تخصصی بیماری اش صحب��ت کنند یا مثال 
پیش��نهاد کنند ک��ه وی داروهایش را قطع کن��د یا به فالن 

پزشک مراجعه کند زیرا این مطالب موجب آزردگی بیمار و 
افزایش نگرانی اش می شود.

استاد یار دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: موقع عیادت کافی 
اس��ت از بیمار دلجویی کرده و به او امی��د دهیم که با توکل، 
 صبر و رعایت دس��تورات پزش��ک بیماری اش بهبودی پیدا

 می کند.
وی افزود: موقع عیادت، فرد عیاد ت کننده متوجه این موضوع 
می ش��ود که افرادی هس��تند که با بیماری ها و مش��کالت 

شدید تر از این مواجه هستند.
باغبانیان تصریح کرد: تحقیقات نشان داده وقتی فرد دوستان 
و عزیزانش را می بیند یک سری انتقال دهنده عصبی در مغز 
او ترشح می شود که در درمان بیماری ، کاهش درد و احساس 

خوشحالی نقش موثری دارد.
 وی اذع��ان داش��ت: ای��ن زمان��ی حاص��ل می ش��ود ک��ه
  بر بالین بیمار حاضر شویم و با عش��ق و محبت از او عیادت

 کنیم.

عیادت، آستانه تحمل بیمار را بیشتر می کند دل نوشته

عشق شیرین اس��ت و تحقیقات نشان می 
دهد وقتی مردم به عش��ق و دوست داشتن 
فکرمی کنند مزه آب و شکالت به نظر آن ها، 
 شیرین تر ست .این در حالی است که اگرچه

 به صورت استعاری گفته می شود حسادت 
تلخ است اما حس حسادت واقعا موجب بروز 
مزه ترش و تلخ نمی ش��ود.در این بررس��ی 
روانشناسان حس هایی را مورد بررسی قرار 
دادند که در استعاره های روزمره به کار می 
رود. مردم این موضوعات را به معنای واقعی 
کلمه در استخوان های خود حس می کنند 
 و دریافتند عش��ق درک حسی فرد را تغییر

 می ده��د. »کای کین چ��ان« مجری این 
تحقیقات از دانشگاه رادبوند نایمیخن هلند 
گفت: ما همیش��ه می گوییم عشق شیرین 
است و فکر کردیم ببینیم آیا این مزه در عشق 

نهفته اس��ت یا خیر. چان و همکارانش سه 
آزمایش را بر روی 197 دانشجو در دانشگاه 
ملی س��نگاپور انجام دادن��د. در 2 آزمایش 
نخست محققان از دانش��جویان خواستند 
تجربه خود را در مورد یک عشق رومانتیک، 
یا حسادت و یا در مورد یک موضوع خنثی 
بنویسند.سپس از دانش��جویان خواستند 
آدامس ترش و ش��یرین یا ش��کالت تلخ و 
شیرین را مزه کنند. دانش��جویان مزه ها را 
 با ش��یرین، ترش و تلخ رتبه بندی کردند. 
آن هایی که تجربه عش��قی خود را نوش��ته 
بودند شکالت ها را ش��یرین تر از آن هایی 
توصیف کردند که در مورد تجربه حسادت یا 
خنثی خود نوشته بودند.به گفته این دانش 
پژوهان نوشتن در مورد حسادت هیچ تاثیری 

در دسته بندی مزه تلخی نداشت.

نتایج یک پژوهش جدید نش��ان می دهد: 
پیش��رفت س��رطان تیروئید، افراد فقیر را 
به نس��بت بیماران ثروتمند بیشتر تهدید 

می کند.
پژوهش��گران، اطالعات حاصل از 26 هزار 
نفر از افراد در کالیفرنیا را که بین سال های 
1999 تا 2008 مبتال به سرطان تیروئید 
تشخیص داده ش��ده بودند، مورد تجزیه و 

تحلیل قرار دادند.
از این تعداد بیمار،57 درصد سفید پوست 
امریکایی، 24 درصد اسپانیایی، 15 درصد 
آسیایی و چهار درصد س��یاه و سفید )دو 

رگه( بودند.
محققان اظهار داش��تند: بیماران با درآمد 
پایین در تمام گروه های ن��ژادی، بیماری 
پیش��رفته تری در زمان تش��خیص نسبت 

به افراد با درآمد باالتر داش��تند. همچنین 
س��رطان تیروئی��د در بیم��اران س��یاه 
 پوس��ت نس��بت به گروه های نژادی دیگر 

پیشرفته تر بود.
حتی پس از آن که پژوهشگران از نظر سن، 
جنس و وضعی��ت اقتص��ادی و اجتماعی 
نمونه ها را دس��ته بندی کردند، گروه های 
اقلیت هنوز هم پیشرفت بیماری بیشتری 
نسبت به سفیدپوستان در زمان تشخیص 

داشتند.
همچنین محققان دریافتند مردم آمریکای 
التین و جزایر آس��یایی )اقیان��وس آرام( 
نس��بت به گروه های ن��ژادی دیگر زندگی 

طوالنی تری داشتند.
این مطالع��ه در مجل��ه غ��دد درون ریز و 

متابولیسم امریکا منتشر شده است.

افراد فقیر سرطان تیروئید می گیرند»عشق«آب را شیرین می کند 

بردهیکارب�ابداردام�اجاهطلببهتع�دادافرادیکه
بهاوکمکمیکنند.
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