
غول نفتی جهان به ایران چراغ سبز می دهد
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مسابقه جدید روس ها برای بازگشت به ایران 
 سالمت بانوان کارمند استان

3 زیر ذره بین مرکز بهداشت
 افتتاح ۱۸۱ پروژه کشاورزی 

ویژه دهه فجر در استان  4 2
اعتدال، تخصص، تعامل و کارایی 

شاخصه مدیران دولت یازدهم است
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معاون هماهنگ��ی امور مناط��ق و س��ازمان ها و روابط 
بین الملل شهردار اصفهان با اشاره به راه اندازی دبیرخانه 
خواهرخوانده های اصفهان در شهرداری پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم گفت: در حال تاس��یس نخستین سازمان 
گردشگری شهرداری ها، در اصفهان هستیم که می تواند 

در توسعه گردشگری و حمایت از فعاالن این عرصه...

 شبکه دیجیتال  سمیرم 
راه اندازی شد

خط هوایی سئول به اصفهان 
کشیده می شود

 سازمان گردشگری
 شهرداری ها به پا می شود

فرماندار شهرستان سمیرم از راه اندازی شبکه دیجیتال 
در گردنه بانه سمیرم در چند روز گذشته با حضور جمعی 
از مس��وولین خبر داد .حامد منیری اظهار داشت: پس از 
پیگیری های فراوان و برگزاری چندین نشس��ت با مدیر 
کل صدا و سیمای اس��تان اصفهان و معاون برنامه ریزی 
استانداری استان اصفهان و کارشناسان بخش دیجیتال 
باالخره سیستم و شبکه دیجیتال شهرستان سمیرم در در 

محل گردنه بانه با حضور جمعی از مسوولین...

ریی��س مجل��س ک��ره جنوب��ی در دی��دار با اس��تاندار 
اصفهان گف��ت: اصفه��ان دارای ظرفیت های بس��یاری 
اس��ت و افزای��ش روابط ب��ا اصفهان، خواس��ته س��ئول 
اس��ت ک��ه ب��رای همی��ن منظ��ور ب��ه زودی پ��رواز 
 مس��تقیم س��ئول به اصفه��ان دای��ر می شود.رس��ول 
زرگر پور در دیدار با رییس مجلس کره جنوبی تمایل خود...

4
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 استکبار با نفس های آخر به
 جنگ اسالم آمده است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز 
اس��تکبار جهانی بار دیگر با تجمیع همه قوا در 
آخرین نفس ها به جنگ اسالم و نظام جمهوری 

اسالمی ایران در عرصه بین المللی آمده است.
س��ردار محمدرضا نقدی در دومین اجالس��یه 
مجم��ع بس��یج اس��تان اصفه��ان در جم��ع 
صاحب نظران، نخبگان، فرهیختگان و مسئوالن 
اقشار متعدد بسیج اظهار داشت: همواره مردم 
اصفه��ان در زمان های متعدد دین خودش��ان 
را به انقالب و نظام جمهوری اس��المی ایران ادا 

کرد ه اند. وی با اشاره به اولین کودتای نظامی در 
ش��هر اصفهان و تقدیم کردن قریب به 23 هزار 
شهید در هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: 
ملت ایران میراث دار و امانت داران کاروان های 

عظیم شهدا هستند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: 
امروز اس��تکبار جهانی بار دیگر با تجمیع همه 
قوایش در آخرین نفس ها به جنگ اسالم و نظام 
جمهوری اس��المی ایران در عرصه بین المللی 

آمده است.

وی بیان کرد: با رشادت شیرزنان و مردان ملت 
ایران و با پایداری و ایستادگی این مردم؛ به فضل 
پروردگار شاهد شکست مستکبران عالم خواهیم 
بود و پرچم این نظام را به دست امام زمان )عج( 

خواهیم داد.
نقدی با بیان اینک��ه اگر دی��روز در دارخوین،  
طالئیه و سوسنگرد برای مقابله با دشمن جمع 
می شدیم امروز باید در این فضا و در دل جامعه 
دانشگاهی جمع شویم تا بتوانیم همان راه انقالب 

و اسالم را بپیماییم.

سردار نقدی در دومین اجالسیه مجمع بسیج استان:

 پیگیری تعدیل قیمت بلیت قطار شیراز-  تهران برای اصفهانی ها
مدی��رکل راه آهن اصفه��ان گف��ت: در حال 
پیگیری تعدی��ل قیمت بلیت قطار ش��یراز به 
تهران برای مس��افران اصفهانی ع��ازم تهران 

هستیم.
 بیش از چهار ماه از توقف حرکت قطار اصفهان 
به تهران می گذرد و مسافران اصفهانی مجبور 
به استفاده از قطار ش��یراز - تهران هستند.این 

مس��افران باید همانن��د دیگر مس��افران قطار 
شیراز به تهران، بلیت خود را به قیمت کل این 
مسیر تهیه کنند.حسن ماسوری اظهار داشت: 
با توجه به عدم کیفیت قطار »رعد« در مس��یر 
اصفهان به تهران و اعتراض م��ردم از خدمات 
کیفی آن و محرز ش��دن عدم توجه پیمانکار و 

صاحب واگن مسافری...

امام خمینی )ره( در ساعت 9:33 دقیقه صبح 
روز 12 بهمن سال 57 پس از 15 سال تبعید 
به کش��ور بازگش��تند. امام خمینی در تهران 

مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار 
 گرفتند. برنامه نخس��تین این بود که امام در

 5 بهم��ن 1357 وارد ایران ش��وند ولی دولت 

شاپور بختیار فرودگاه ها را بس��ته اعالم کرد. 
بس��ته ش��دن فرودگاه ها به پردامنه ش��دن 

اعتراضات و اعتصابات انجامید. 
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شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

 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

نوبت اول

 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پاالیش نفت اصفهان سهامی عام

 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پاالیش نفت اصفهان سهامی عام

 آگهی فراخوان
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/11/1992/12/4خرید 52000 لیتر روغن واکولین 6365525-920مناقصه بین المللی 1

92/11/2492/12/20خرید 1500 تن گل مجرای روغنی5572-920مناقصه بین المللی2

92/11/2192/12/4خرید هفت عدد کالسکه چدن بر1444-920مناقصه   3

9210052شناسایی پیمانکار4
شناسایی شرکتهای توانمند در زمینه عملیات مربوط به آماده سازی ، تجهیز و استخراج 

----------1/6 میلیون تن زغالسنگ خام 

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

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

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

آگهی مناقصه 

روابط عمومی  شرکت پاالیش نفت اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

بوی گل سو سن و یاسمن آمد 

آغازدههفجروخاطره
استقبالتاريخیاز

امامخمينی)ره(گرامیباد
 اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثار گران

 استان اصفهان 

بهمن12

 روزی که امام آمد

گل جام جهانی 
 می ارزد به
 مقام آسیا



اخبار کوتاهيادداشت

 31 درصد از درآمدهای نفتی
 به صندوق توسعه ملی واريز می شود

نمایندگان در جلسه علنی ،سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را 
مش��خص کردند.نمایندگان مجلس در جلسه علنی پنج شنبه گذشته 
مجلس و در ادامه بررسی بخش های درآمدی جزییات الیحه بودجه، 
بند »ب« از تبصره 2 ماده واحده این الیحه را به تصویب رساندند.در بند 
»ب« آمده است وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف 
اس��ت کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 
اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت پس از کسر 
پرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع 
این تبصره و تس��ویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل 
بالفاصله از طریق حساب مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند.

اعتدال، تخصص، تعامل و کارايی 
شاخصه مديران دولت يازدهم است

اس��تاندار اصفهان گفت: در دولت یازدهم اصل بر ابقای مدیران است، 
مگر این که این مدیران چهار اصل اعت��دال، تخصص، تعامل و کارایی 
را نداشته باشند.رسول زرگرپور در گردهمایی شهرداران استان که در 
تاالر شهروند برگزار شد، اظهار داش��ت: امروز شهرها نسبت به گذشته 
در وضعیت بس��یار خوبی قرار دارد و شهرداران مطابق با اصول انتخاب 
می شوند.استاندار اصفهان افزود: س��رمایه گذاری در شهرها بهتر شده 
است، ولی تا حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد که کاهش این فاصله 
تالش ش��هرداران را می طلبد.با ژرف نگری و نگاه تیزبینانه مقام معظم 
رهبری، مبحث حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ابتدای سال جاری 
مطرح و در 24 خرداد به اوج خود رسید.زرگر پور شعار رییس جمهور را 
مطابق با خواسته های مردم دانس��ت و افزود: تدبیر، عقالنیت، تعامل و 
تعادل مسایلی است که مورد قبول مردم واقع شد. ما به عنوان مسووالن 
این سیس��تم باید مطالبات مردم را پیگیری کرده و در راس��تای شعار 

رییس جمهور و تحقق برنامه های وی حرکت کنیم.

وزير دفاع: نظام برای زن ارزش زيادی 
قايل است

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح اظهار داش��ت: با شروع نهضت 
انقالب و اوج گیری آن، ش��اهد حضور هزاران زنی بودیم که پیشتازان 
صحنه مبارزه علیه اس��تکبار بودند.س��ردار حس��ین دهقان در اولین 
گردهمایی اعضای ش��بکه فرهنگی خواهران وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، با اش��اره به تاریخچه حضور زنان در جامعه گفت:  باید 
بدانیم که در صدر اسالم نگاه به زنان چگونه بوده است و در دوره معاصر 
و قبل و بعد از انقالب به چه صورت بوده اس��ت.وی اف��زود: خیلی از ما 
جامعه قبل از انقالب را که به تبعیت از نهاد حاکمیت و دنیای غرب به 
صورت زندگی مصرف محور بود، درک کرده ای��م. در آن زمان به زن به 
عنوان یک انسان نگاه نمی ش��د بلکه برای رفع خواهش نفسانی مردان 
مورد استفاده قرار می گرفت. این فضا تا آنجا پیش رفت که نظریه های 
فمنیس��تی در باب زنان ش��کل گرفت که در واقع علیه آن ها بود.وزیر 
دفاع با اشاره به پیروزی انقالب اس��المی اظهارداشت: با شروع نهضت 
و اوج گیری انقالب، ما شاهدیم که پیش��تازان حضور در صحنه مبارزه 
علیه کفر و طاغوت، زنان جامعه ما بودن��د. اوج این حضور را در بیانات 
امام خمینی )ره(، آن جایی که گفتند مرد از دامن زن به معراج می رسد، 
می توانیم ببینیم. همه جوامع به طور عموم مدی��ون انقالب و رهبری 
هستند. زنان جامعه ما نیز باید نقش خودشان را در این حوزه باور کنند.

واعظی :استعفا از میراث فرهنگی 
درخواست خود نجفی است

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در خصوص اس��تعفای محمدعلی 
نجفی گفت: آقای نجفی مدت ها است به دلیل کسالتی که دارد پیشنهاد 
 خود را ب��رای جایگزینی فرد دیگری در س��ازمان می��راث فرهنگی به

 رییس جمهور داده است.محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
درباره مطرح شدن موضوع استعفای نجفی از سازمان میراث فرهنگی 
و این که این موضوع در جلس��ه هیات دولت مطرح شده است یا خیر، 
اظهار داشت: به صورت رس��می نمی دانم که این کار انجام شده است 
یا نه.وی افزود: آقای نجف��ی از مدت ها قبل به دنب��ال آن بود تا بتواند 
رییس جمهور را راضی کند که فرد دیگری را جایگزین او در س��ازمان 

میراث فرهنگی کند.

 اوباما،تعابیر ناقص و متکبرانه 
از توافق ژنو دارد 

س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات اوباما در نطق ساالنه اش 
را غیر واقع بینانه و غیرس��ازنده خواند و تصریح کرد: مقامات امریکایی 
نس��بت به پایبندی و تعهد متقابل به وظایف خود در چارچوب برنامه 
 اقدام مشترک دچار فراموشی نش��وند.مرضیه افخم سخنگوی وزارت

 امور خارجه کشورمان، سخنان باراک اوباما رییس جمهوری امریکا در 
نطق ساالنه اش در خصوص ایران و منطقه را غیر واقع بینانه و غیرسازنده 
ارزیابی کرد.  مرضیه افخم با بیان این که این سخنان برداشت ناصحیح 
از پایبندی ایران به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه بومی هسته ای کشور 
اس��ت، گفت: توهم تاثیر تحریم ه��ا برانگیزه و عالقه من��دی ایران به 
مذاکرات هسته ای مبتنی بر یک روایت تاریخی اشتباه و تفسیری کامال 
غلط از تمایل ای��ران برای ایجاد فرصتی جدید برای کش��ورهای غربی 
جهت برقراری نوع دیگری از روابط با مردم ایران و تالش در جهت جلب 
اعتماد این مردم بزرگ و رفع هرگون��ه تردید در باره ماهیت صلح آمیز 

برنامه هسته ای خود است .

 دستاورد جديد وزارت دفاع همزمان
 با دهه فجر رونمايی می شود

وزیر دفاع گفت: دستاورد جدید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
همزمان با آغاز دهه فجر رونمایی می شود.س��ردار حسین دهقان وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاش��یه اولین گردهمایی اعضای 
شبکه فرهنگی خواهران وزارت دفاع، در جمع خبرنگاران گفت: ما روزی 
نداریم که شاهد دس��تاورد جدیدی نباش��یم و امروز در آغاز دهه فجر 

خبری از دستاورد جدید وزارت دفاع را اعالم خواهیم کرد.
وی همچنین در خصوص پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت بودجه دفاعی 

گفت: اجازه دهید بودجه تصویب شود بعد راجع به آن صحبت کنید.
وزیر دفاع ادامه داد: دهه فجر دوران اوج حرکت مردم و تحقق پیروزی 

ملت و نقطه عطف سیاسی در کشور ما است.
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رییس اداره عقیدتی و سیاسی نیروی دریایی ارتش منصوب شد

    مراسم معارفه رییس جدید اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
 حجت االسالم والمسلمین آل هاشم، رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ابتدای این مراسم ضمن 

تبریک ایام دهه فجر گفت: بررسی تحلیلی تاریخ معاصر ایران از جهات بسیاری قابل اهمیت است. 

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

نماینده مردم اسدآباد و ماهنشان در مجلس شورای اسالمی 
پس از عدم تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر 
اختصاص 9 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
نفتی به اجرای پروژه های عمرانی شهرستان ها با اعالم تذکر 
و اخطار نس��بت به سخنرانی ریاست کمیس��یون تلفیق در 
مخالفت با این پیش��نهاد اعتراض کردند و نماینده اسد آباد 
صحن مجلس را ترک کرد.در جلس��ه علنی مجلس شورای 
اسالمی بررسی بخش های درآمدی الیحه بودجه در دستور 
 کار قرار داش��ت.پس از پایان بحث های مفصل نمایندگان

 در خصوص سهم صندوق توس��عه ملی از درآمدهای نفتی 
و عدم تصویب پیش��نهاد کمیس��یون اقتص��ادی مبنی بر 
اختصاص 9 درصد از سهم 31 درصدی صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتی به طرح های تملک دارایی شهرستان ها و 
مناطق محروم، بهروز نعمتی و رضا عبداللهی نمایندگان مردم 
اسدآباد و ماهنشان اعالم تذکر و اخطار قانون اساسی کردند.

قبل از رای مخالف نمایندگان به این پیشنهاد، بهروز نعمتی 
در اعتراض به اقدام هیات رییسه مبنی بر این که اجازه اعالم 
تذکر به وی ندادند محکم به میز کوبید به طوری که نظر همه 
خبرنگاران و نمایندگان را جلب کرد.پس از پایان رای گیری و 
عدم تصویب این پیشنهاد، هیات رییسه به نمایندگان فرصت 

داد تا اخطارها و تذکرات خود را مطرح کنند.

دومین اجالسیه مجمع بسیج استان اصفهان با حضور رییس 
سازمان بسیج مس��تضعفین آغاز شد.محسن خدمتکن در 
دومین اجالس��یه مجمع بسیج اس��تان اصفهان در حضور 
روسای سازمان های اقشار مختلف بسیج و اصحاب رسانه در 
تاالر شریعتی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: بسیج به معنای 
به کار انداختن و سمت و سو دادن به همه نیروهای با نشاط 

کشور در جهت اهداف واالی نظام جمهوری اسالمی است.
وی بیان داشت: علم،  سازندگی، فعالیت اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی، زمینه های حرکت نیروی بسیج در جامعه است.
دبیر مجمع بسیج استان اصفهان گفت: بسیج با گستردگی 
جغرافیایی و ب��ا همه قابلیت های کم��ی و کیفی امروز یک 
بازوی قدرتمند نظام جمهوری اس��المی است.وی تصریح 
کرد: تشکیل شوراهای اندیش��ه ورز به عنوان اتاق های فکر 
با حضور نخبگان ضرورتی انکارناپذیر اس��ت که در دستور 
 کار اقشار بسیج قرار گرفته است .خدمتکن ابراز کرد: رصد 
همه جانبه مطابق با اصول نظام و انقالب فرصت ها و تهدیدها،  
کمک به تعهدات نظام جمهوری اس��المی و پیاده س��ازی 
منویان رهبر معظم انقالب، تعامل و هماهنگی با ارگان ها، 
شناسایی خلع های قانونی و انعکاس رده های مافوق، بررسی 
و ارائه طرحهای توانمندس��ازی رده های بسیجو... از جمله 

رسالت های تشکیل اقشار مختلف بسیج است.

معاون اول رییس جمهور از تهیه و ارس��ال گزارش��ی برای 
رییس جمهور در رابطه با مبارزه با ویژه خواری خبر داد.

اس��حاق جهانگیری در بدو ورود به قم، در جمع خبرنگاران 
در تشریح اهدافش از این س��فر گفت: هدف ما از این سفر، 
زیارت حرم حضرت معصومه)س(، دیدار با مراجع و بررسی 
مشکالت استان قم با حضور استاندار و مسووالن این استان 
است.وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا با توجه به اتمام 
مهلت یک ماهه رییس جمهور، گزارشی در زمینه مبارزه با 
ویژه خواری تهیه شده است؟ اظهار داشت: بله. گزارشی برای 

ایشان تهیه و ارسال شده است. 
ما در این دوره اصرار داریم که برای س��المت دس��تگاه های 
اداری، یک نظ��ارت در درون  قوه مجری��ه طراحی کنیم تا 
پیشگیری انجام شود.جهانگیری ادامه داد: برای این که این 
پیشگیری انجام ش��ود، ما باید یک سیستم دولت هوشمند 
ایجاد کنیم و تمام کارهایی را که با تسهیل آن ها گلوگاه های 
فساد از بین می رود، شناسایی کنیم.معاون اول رییس جمهور 
 در پایان گفت: مصادیقی هم که در ح��ال حاضر یک نفر از 
آن ها مطرح اس��ت و حجم بزرگی از پول های دولت یعنی 
بیش از دو میلیارد یورو یا بیش از هشت هزار میلیارد تومان 
پول دولت در حساب ایشان است، دستگیر شده و در اختیار 

قوه قضاییه است .

 رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس از احتمال 
سفر این هیات به لندن در سال آینده خبر داد.

عباس��علی منصوری آرانی اظهار داش��ت: در زمان سفر 
هیات پارلمانی انگلیس به ایران آن ها از ما جهت س��فر 
به لندن دعوت داش��تند که ما به صورت شفاهی با این 

موضوع موافقت کردیم.
وی افزود: این هیات پارلمانی انگلیس در زمان بازگشت 
به کشورشان درخواست کتبی جهت سفر هیات پارلمانی 
ایران به این کشور را برای ما فرستادند که تمامی این ها 
به دلیل پی بردن آن ها به حقانیت مواضع درست ایران 

است.
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس گفت: طبق 
قوانین مجلس باید زمان س��فرهای خارج��ی را کمیته 
سفرهای خارجی مجلس مش��خص کند که بعد از تایید 
این کمیته زمان س��فر هیات پارلمانی ایران به انگلیس 
مشخص می شود و ما بعد از آن این زمان را کتبا به آن ها 

اعالم می کنیم.
 منص��وری آرانی در پای��ان گفت که قطعا این س��فر در

 س��ال جاری انجام نمی ش��ود و به س��ال آینده موکول 
خواهد ش��د اما زمان دقیق آن را باید کمیته س��فرهای 

خارجی مجلس اعالم کند.

اجالس تفحیصمجلس سیاست خارجی

  بی نظمی
 در مجلس  

برگزاری دومین اجالسیه 
مجمع بسیج استان 

ارايه گزارش »ويژه خواری« 
به  ريیس جمهور

 احتمال سفر هیات
 پارلمانی ايران به لندن 
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انقالب اسالمی تحفه الهی و زمینه ساز حکومت 
حضرت ولیعصر )عج( است

رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: انقالب اسالمی تحفه الهی، ثمره خون هزاران شهید و 
 زمین��ه س��از حکوم��ت جهان��ی حض��رت ولیعص��ر )عج(

 است.
جعفر عسگری  در جلسه دیدار مسووالن کمیته های ستاد 
عالی دهه فجر با استاندار اصفهان افزود: وظیفه و مسوولیت 
مردم در مقابل انقالب اسالمی بسیار سنگین و خطیر است.

وی اظهار داش��ت: مردم در مدت س��ی و پنج ساله انقالب، 
حول محور والیت تمام مشکالت را پشت سر گذاشته اند.

 وی ای��ام دهه فجر را فرصت��ی مغتنم ب��رای تبیین اصول و
 آرمان ه��ای مهم انقالب برش��مرد که به دس��ت معلمان، 
دانش��گاهیان، فرهنگیان، مدیران و همه اقش��ار می تواند 

محقق شود.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره 
به نام گذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و اقتصادی 
گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن به یقین 
موجب عقب نشینی دش��منان انقالب و دست برداشتن از 
زیاده خواهی آن ها می ش��ود.وی اظهار داش��ت: به منظور 
ساماندهی برنامه های دهه فجر 29 کمیته ستاد عالی دهه 
فجر در استان و 400 کمیته شهرستانی در اصفهان تشکیل 

شده است. 
عسگری افزود: در این راس��تا 450 برنامه در مرکز استان و 
یک هزار و 300 برنامه در شهرستان ها جدای از برنامه های 
مساجد، پایگاه های بسیج، کانون ها و تشکل ها در این ایام 

برگزار می شود.
وی مهمترین برنامه های مرکز اس��تان را شامل برنامه ویژه 
سالروز ورود امام در روز 12 بهمن در گلستان شهدا، همایش 
بین المللی ادیان توحیدی در 17 بهمن، همایش پیشگامان 
انقالب اسالمی در 18 بهمن، برگزاری نماز وحدت نیروهای 

مسلح و راهپیمایی 22 بهمن عنوان کرد.

اصفهان  ب�ا 1500 برنامه به اس�تقبال دهه فجر
 می رود 

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: در 
سی وپنجمین سالگرد پیروزی انقالب بیش از 1500 برنامه 

در سطح استان اصفهان برگزار می شود.
 جعفر عسگری، در نشست خبری پیرامون برنامه های ستاد 
دهه فجر استان اصفهان در سی وپنجمین سالگرد پیروزی 
انقالب اظهار داشت: س��تاد دهه فجر با 4 رویکرد مشخص 

وظایف خود را دنبال می کند و برای برگزاری جشن انقالب 
اسالمی در سال 92، هماهنگی هایی را با تمام دستگاه های 

اجرایی استان انجام داده است.

جش�ن های دهه فجر نش�انگر پايبن�دی مردم 
به آرمان های انقالب است

 فرمانده س��پاه ناحیه گلپایگان گفت: برپایی جش��ن های 
دهه فجر نش��انگر پایبندی مردم به آرمان های امام راحل، 

شهدا و رهبری انقالب است. 
سرهنگ محمد اسماعیل علیش��اهی به دستاوردهای مهم 
انقالب اس��المی در عرصه ه��ای مختلف پ��س از پیروزی 
انقالب اسالمی اش��اره کرد و افزود: این موفقیت ها درسایه 
وحدت، استقامت و استکبار ستیزی مردم حول محور والیت 

حاصل شد.
وی با اش��اره به اهمیت برگزاری آیین ها و برنامه دهه فجر 
در راستای تبیین اهداف انقالب اسالمی افزود: به مناسبت 
آغاز سی و پنجمین بهار انقالب اسالمی، 47 عنوان برنامه در 
مناطق شهری و روستایی از سوی سپاه ناحیه این شهرستان 

پیش بینی شده است .
وی نواختن زنگ انقالب، گلباران تمثال مبارک امام خمینی 
)ره( در روز 12 بهمن، برگزاری پیاده روی خانوادگی، اجرای 
مسابقه بزرگ وبالگ نویسی ، برگزاری یادواره شهدا، ختم 
یک هزار و357 صلوات، 35 ختم قرآن، عطر افشانی و غبار 
 روبی مزار ش��هدای انقالب، برگزاری جش��ن شکوفه های

 انق��الب، همای��ش نق��ش ورزش��کاران در پی��روزی 
انق��الب اس��المی، نشس��ت ه��ای بصیرت��ی و سیاس��ی 
 و برگ��زاری ش��ب ش��عر را از برنام��ه ای��ن ده��ه عن��وان

 کرد.

فرمانده سپاه ناحیه گلپایگان، دیدار با پیشکسوتان بسیجی 
و انقالبی در تمام رده ها، برگزاری مس��ابقات قرآن و محفل 
انس با قرآن ،اردوی دانش آموزی، بازدید از بیت حضرت امام 
خمینی)ره( در شهرس��تان خمین، رژه موتوری، مس��ابقه 
نقاش��ی کودکان، نشس��ت حلقه ه��ای صالحی��ن، حضور 
 بس��یجیان در نم��از جمعه و برپای��ی نمایش��گاه تصویری
  روز ش��مار انقالب در کلی��ه رده های مقاوم��ت را از دیگر

 برنامه ها عنوان کرد. 
سرهنگ علیش��اهی همچنین برحضور گسترده و یکپارچه 
مردم به خصوص بسیجیان در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن 

امسال تاکید کرد. 
شهرستان گلپایگان در 180 کیلومتری شمال غربی اصفهان 

واقع است.

وقايع نگاری روز 12 بهمن 57؛ از پاريس تا مزار شهدای انقالب

آغاز جشن های دهه فجر در استان
 روزی که امام آمد 

امام خمینی )ره( در ساعت 9:33 دقیقه صبح روز 12 بهمن سال 
57 پس از 15 سال تبعید به کشور بازگشتند.

امام خمینی در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی 
قرار گرفتند. برنامه نخس��تین این بود که امام در 5 بهمن 1357 
وارد ایران شوند ولی دولت شاپور بختیار فرودگاه ها را بسته اعالم 
کرد. بسته شدن فرودگاه ها به پردامنه شدن اعتراضات و اعتصابات 
انجامید. ام��ام در پاریس اع��الم کردند که به محض باز ش��دن 
فرودگاه ها به کشور بازخواهند گشت و مردم را به ادامه اعتراضات 
دعوت کردند. در 9 بهمن 1357 به فرمان بختیار فرودگاه مهرآباد 
بازگشایی شد.در تاریخ 12 بهمن سال 1357 ابوالحسن بنی صدر 
پرواز چارتر هواپیمایی ایرفرانس را از پاریس به تهران کرایه کرد 
و در ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه صبح 12 بهمن امام خمینی 
با پرواز هواپیمایی ایرفرانس در ف��رودگاه مهرآباد تهران به زمین 

نشستند. گروهی از دانش آموزان سرود »خمینی ای امام« را در 
س��الن فرودگاه اجرا کردند و یک دانشجو به نام نصراهلل شادنوش 
به نمایندگی از جامعه دانشجویان متنی را در خوشامدگویی امام 

)ره( خواند، متنی که گفته شد شهید مطهری آن را نوشته بود.
حضرت امام)ره( طی بیانات��ی در فرودگاه ته��ران گفتند: من از 
عواطف طبقات مختلف ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به 
دوش من بارگرانی است که نمی توانم جبران کنم. ایشان ضمن 
اشاره به این که طرد شاه از کش��ور قدم اول پیروزی بود، همگان 
را به وحدت کلمه و ادامه مبارزه تا قطع کامل ریش��ه های فس��اد 
ترغیب کردند.  ایشان س��پس از آن جا عازم بهشت زهرا شدند. 
فرمانداری نظامی بر اثر فش��ار مردم، راهپیمای��ی و تظاهرات را 
 برای 3 روز آزاد اعالم کرد. امام خمینی در استقبال انبوه مردم به

 بهشت زهرا انتقال یافته و در آن جا به سخنرانی پرداختند.

در ادامه وقایع روز دوازدم بهمن ماه می آید:
ساعت 12:30

� قرار بود امام دانشگاه تهران هم بروند و تحصن عده ای از روحانی ها 
هم در آن جا تمام شود اما خیابان انقالب و مقابل دانشگاه آن قدر 
شلوغ بود که احمدآقا و محسن رفیقدوس��ت � راننده بلیزر � امام 
)ره( را منصرف کردند.-  امام )ره( نگاهی به مردمی که خودشان را 
هرطور بود به ماشین رسانده بودند و برایش دست تکان می دادند 

کرده و گفتند: »من ب��ا این مردم کار دارم و ای��ن مردم هم با من 
کار دارند.«

ساعت 13:45
� بلیزر ناگهان خاموش شد. امام )ره( اصرار داشت که پیاده شوند 
و می گفتند ما باید برویم قطعه17، مردم منتظرند، در را باز کنید. 
رفیقدوست نمی دانس��ت چه کار کند. چون موتور خاموش شده 
بود و درها که قفل بودند دیگر باز نمی شدند. فقط می گفت عجله 
نکنید، چشم! می رویم. باالخره هلی کوپتر آمد و تا قطعه 17 را با 

آن رفتند.
ساعت 14:30

� پسری 11�12ساله چند آیه قرآن می خواند.� سرود برخیزید ای 
شهیدان راه خدا اجرا می شود.

� امام )ره( س��خنرانی اش را ش��روع می کند؛ »م��ا در این مدت 
مصیبت ها دیده ایم، مصیبت های بزرگ«. صدایش بم و رساست؛ 
محافظ ها و دور و بری ها خوشحالند و تعجب کرده اند که امام )ره( 

در آن فشار و خستگی چه طور تاب آورده است.
ساعت 15:30

� سخنرانی تمام شده. هلی کوپتری که برای بردن امام )ره( آمده 
سه بار سعی می کند بنشیند ولی نمی تواند. شلوغ است. عبا و نعلین 
امام )ره( در می آید و بین جمعیت گم می شود. ایشان را به جایگاه 
برمی گردانند و پارچه ای روی سرش��ان می کش��ند تا گردوغبار 

هلی کوپتر اذیتش نکند.
 ساعت 16

� آمبوالنس ش��رکت نفت می آید. ناطق ن��وری و احمدآقا همراه 
امام )ره( سوار می شوند و آمبوالنس به طرف جاده قم می رود. آن 
هلی کوپتر هم از باال دنبالشان می رود تا باالخره در بیابانی، جایی 

بنشیند و امام )ره( را به آن منتقل کنند.



یادداشت

سبک زندگی

حجت االسالم شهاب مرادی:
 صبر خوشبختی می آورد

 نه گیاه بامبو!
حجت االسالم شهاب مرادی با بیان این که انکار واقعیت ها 
حال هیچ کس��ی را بهتر نمی کند، گفت: جامع��ه ما امروز 
 اس��یر تجمالت نابخردانه اس��ت، م��ا باید ای��ن واقعیت را 

بپذیریم.
 حجت االس��الم و المس��لمین مرادی در برنامه تلویزیونی

 آینه خانه که به بررس��ی س��بک زندگی و رفتار جوانان در 
موض��وع ازدواج اختصاص داش��ت، گفت: تفاخ��ر یکی از 
 مظاهر حماقت است و ای بسا هیچ حماقتی مثل تفاخر به 
داشته ها نیست.وی با بیان تفاوت های بین افتخار کردن و 
تفاخر کردن گفت: افتخار به شیعه بودن، ایرانی بودن، محب 
اهل بیت)ع( بودن و ... بسیار پس��ندیده است اما افتخار به 
لباس و ماشین و خانه و... اشتباه بزرگی است که باید از آن 
به حماقت تعبیر کرد.این کارشناس دینی با طرح این سوال 
که چرا باید بچه را به مدرس��ه ای بفرستیم که 20 میلیون 
تومان ش��هریه دریافت می کند گفت: اگر مالک مدرس��ه 
 رفتن»تفاخر« باش��د در واقع داریم رفتار اشتباه را آموزش 
می دهیم.وی با اش��اره به تردد خودروه��ای میلیاردی در 
ش��هر گفت: وقتی وزیر خارجه س��ابق انگلی��س می گوید 
500 پورش��ه وارد ایران ش��ده ، این کنایه و اشاره ای است 
به ما که بدانیم چه ق��در بازارخودروهای لوک��س در ایران 
زیاد ش��ده و چه قدر تجم��ل و تفاخر روز به روز درس��بک 
زندگ��ی م��ا افزای��ش پی��دا ک��رده اس��ت.مرادی گفت: 
 در حال حاض��ر توجه به تجم��الت هر روز جلوت��ر رفته و 
روز به روز پیچیده تر می شود. امروز تعداد جشن هایی که 
برای یک ازدواج معمولی برگزار می شود خیلی بیش از حد 
انتظار است.حجت االسالم مرادی در ادامه به برنامه از پیش 
نوشته شده برخی شبکه های ماهواره ای برای تغییر سبک 
زندگی ایرانیان اشاره کرد و افزود: عالوه بر این ها به اعتقاد 
من بخش بازرگانی دولتی کش��ور و حوزه واردات خارجی 
گمرکات کشور هم در این زمینه مسوولیت سنگینی دارند.

حجت االسالم مرادی به گیاه تزئینی بامبو اشاره کرد و گفت: 
بامبو از کجا آمده است؟ مگر در سرزمین ما چنین گیاهی 
هست؟ چون مردم می خرند وارد کشور می شود و با خودش 
فرهنگ ها و باورهای خاصی م��ی آورد. مثال این که تعداد 
بامبو در گلدان باید فرد و بین 3 تا 5 عدد باشد تا خوشبختی 
 بیاورد، جزو ک��دام باور ایرانی اس��ت؟وی اف��زود: این باور

 هیچ ربطی به دین و آیین و مرام سرزمین ما ندارد و یک باور 
محلی یا خرافی است.
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دهمین و یازدهمین بازار روز کوثر به بهره برداري مي رسد
    مدیرعامل س��ازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: دهمین و 
یازدهمین بازار روز کوثر به بهره برداری می رسد. سید رضا حکیم فعال گفت: عملیات اجرایي دهمین 

بازار روز کوثر در ابتدای بزرگراه شهید آقابابایی و انتهای خیابان شیخ طوسی تکمیل شده است. 
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معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان ها و روابط بین الملل شهردار 
اصفهان با اشاره به راه اندازی دبیرخانه خواهرخوانده های اصفهان 
در شهرداری پایتخت فرهنگی جهان اسالم گفت: در حال تاسیس 
نخستین سازمان گردشگری ش��هرداری ها، در اصفهان هستیم 
که می تواند در توسعه گردش��گری و حمایت از فعاالن این عرصه 

بسیار موثر باشد.
محمد مهدی جمالی نژاد در حاش��یه همایش بررس��ی تطبیقی 
الگوی توس��عه جهانگردی در جهان معاصر و فرهنگ اسالمی در 
جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد زمینه های گردشگری در میان 
خواهرخوانده های اصفهان اظهار داشت: یکی از شعارهای محوری 
حوزه ما مبحث دیپلماسی فعال شهری است به این معنا که ارتباط 
شهر اصفهان با ش��هرهایی که از نظر تاریخی، اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و مذهبی اش��تراکات زی��ادی با اصفه��ان دارند، بیش از 
 گذشته ش��ود.وی افزود: برای اس��تفاده از ظرفیت های مختلف

 تفاه��م نام��ه ه��ای خواه��ر خواندگ��ی، اخی��را دبیرخان��ه 
خواهرخوانده ها را در شهرداری اصفهان راه اندازی کردیم که در 
این مرکز  کارگروه های متفاوت آموزش��ی، فرهنگی، اقتصادی و 
موارد دیگر تعریف شده است تا از تمام ظرفیت های اصفهان برای 

فعال کردن خواهرخوانده ها استفاده شود.
مشاور عالی شهرداری اصفهان تاکید کرد: این کارگروه ها مختص 
مرکز شهرداری اصفهان نیست بلکه از مدیران دستگاه های مختلف 

دعوت شده است تا از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف آن ها در 
زمینه گسترش خواهرخواندگی استفاده شود.

 وی ادام��ه داد: ای��ن کار رویک��ردی نو در ش��هرداری محس��وب 
می شود چرا که با راه اندازی این مرکز برای اولین بار پس از انقالب 
دبیرخانه متمرکزی در ش��هرداری برای مبحث خواهرخوانده ها 

تشکیل شده است.
جمالی نژاد با اعالم این خبر که در حال راه اندازی سازمان توسعه 
گردشگری در ش��هرداری اصفهان به عنوان نخستین شهرداری 
کشورهستیم، بیان داشت: تشکیل این سازمان در شورای معاونان 
تصویب شده و به شورای اسالمی فرستاده شده است که امیدواریم 

هفته آینده تصویب شود.
وی با اشاره به این که گردشگری نیازمند زیرساخت هایی همچون 
حمل و نقل، اقامت پذیرایی، جاذبه ها، خرید و موارد دیگر اس��ت، 
اضافه کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
حوزه محدودی می تواند اقدامات��ی در این زمینه ها انجام دهد اما 
سازمان گردشگری شهرداری بسیار فعال تر و پویاتر است و در تمام 

حوزه ها می تواند ورود پیدا کند.
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اصفهان با اشاره به حمایت از بخش خصوصی گردشگری برای سفر 
به دیگر کشورها ابراز داشت: در این زمینه نیز فعالیت هایی را آغاز 
کرده ایم و  برای مقدمه، هفته پیش نمایشگاه گردشگری ایران در 

اسپانیا )فیتور( با تصاویر،المان ها و جاذبه های شهر اصفهان توسط 
آقای نجفی رییس س��ازمان میراث فرهنگی افتتاح ش��د که ولیعهد 

اسپانیا از آن بازدید و تاثیر خوبی در این کشور داشت.
وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه همچنی��ن نمایش��گاه جاذبه ه��ای اصفهان 
 را در هندوس��تان برپا می کنیم که ش��امل عکس صنایع دس��تی و

جاذبه های تاریخی میراثی اس��ت، اضافه ک��رد: در فازهای بعدی با 
تاسیس سازمان گردشگری در ش��هرداری اصفهان، تورگردان های 
کشور، خبرنگاران و افراد فعال در زمینه گردشگری را به دیگر کشورها 
 اعزام می کنیم اما ش��رط این مساله این اس��ت که ابتدا این سازمان

 راه اندازی شود تا منبع مالی مستقلی داشته باشد.
      برند ویژه پایتخت فرهنگی جهان اسالم طراحی می شود

جمالی نژاد با اشاره به ایجاد برند گردشگری برای ایران در دنیا تاکید 
کرد: با توجه به این که برندس��ازی مبحثی است که تمامی ارگان ها 
باید در آن دخیل باشند؛ اتاق بازرگانی اصفهان کمیسیون برند سازی 
را راه اندازی کرده است که افرادی از دستگاه های مختلف استان در 
آن حضور یافته و در حال طراحی برندی مناسب برای شهر اصفهان 

هستیم.
 وی ب��ا تاکی��د ب��ر ای��ن ک��ه ه��دف م��ا در س��ازمان گردش��گری 
تصدی گری نیست، بیان داشت: باید این خبر خوش را به اتحادیه هایی 
 همچون هتل داران، صنایع دس��تی، مهمان پذیران، راهنمایان تور و

 آژانس داران خدمات مس��افرتی بدهم که ما ی��اور و همکار آن ها در 
سازمان گردشگری شهرداری خواهیم بود و هیچ گونه تصدی گری در 

این زمینه نخواهیم نداشت.
     به مقوله گردشگري، تنها نگاه اقتصادی مي شود

    مشاور عالی ش��هردار اصفهان اظهار داش��ت: مقوله گردشگری از 
جمله موضوعاتی است که به دلیل کم توجهی برخی متولیان فرهنگی 
کش��ورهای اس��المی، بیش از آن که از جنبه فرهنگی بر آن متمرکز 

شوند، صرفا از جهت اقتصادی محض به آن می نگرند.
دکتر مهدي جمالي نژاد با اش��اره به اهمیت گردش��گری اس��المی 
 و ارتباطات بین فرهنگی گف��ت: تالش هایي که در راس��تای اثبات

 بهره های اقتصادی گردشگری انجام می شود و مقایسه هایی که بین 
کشورهای اسالمی و دیگر کشورهای توسعه یافته در این حوزه انجام 
می شود،  نشان مي دهد که توسعه گردشگري بیش از آن که برخاسته 
از یک دغدغه فرهنگی و اجتماعی باشد، عمدتا برگرفته از نگاه انتزاعی 

درآمدی به این موضوع است. 
وي افزود: اگر این مقوله را واقعا  فرهنگ��ی بدانیم، نه تنها بحث های 
درآمدی صرف در آن اصل نیست بلکه گاهی توجیهات هزینه ای نیز 

موضوعیت می یابند. 
مشاور عالي ش��هردار اصفهان تاکید کرد: اگر کش��ورهای اسالمی با 
بس��نده نمودن به مدل های گردش��گری غربی، مباح��ث اقتصادی 
گردشگری را از س��طح هدف به س��طح فایده منتقل نکنند، ممکن 
 است از مسیر و جهت اصلی خود در میل به گردشگری اسالمی فاصله 
 گرفته و ای��ن انحراف ن��ه چندان کوچ��ک، در آین��ده ای نه چندان
  دور، موج��ب فنای مدل های گردش��گری اس��المی پی��ش از تولد

 گردد

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان ها و روابط بین الملل شهردار:

راه اندازی دبیرخانه خواهرخوانده های اصفهان

سازمان گردشگری شهرداری ها به پا می شود

یادداشت

 سالمت بانوان کارمند اصفهان
 زیر ذره بین مرکز بهداشت

مسوول سالمت میانس��االن مرکز بهداشت اس��تان اصفهان گفت: 
سالمت زنان کارمند اصفهان زیر ذره بین مرکز بهداشت استان قرار 
گرفته است. مهناز مستاجران به مناس��بت هفته مبارزه با سرطان 
 در جمع خبرنگاران اظهارداش��ت: مرکز بهداشت استان با همکاری
  مرکز بهداش��ت ش��ماره 2 شهرس��تان اصفه��ان اقدام ب��ه اجرای

 برنامه غربالگری س��رطان روده بزرگ در مرکز سالمت صدرا کرده 
اس��ت.وی با بیان این که مرکز س��المت صدرا ویژه س��المت زنان 
کارمند اصفهان اس��ت، افزود: برنامه غربالگری سرطان روده بزرگ 
بر اس��اس دس��تورالعمل وزارت بهداش��ت پس از فراخوان خانواده 
درجه یک بیماران مبتال به این سرطان اقدام به تکمیل پرونده، رسم 
 ش��جره نامه، تعیین میزان خطر ابتال، آموزش عالیم و عوامل خطر 
می کند.مسوول سالمت میانس��االن مرکز بهداشت استان اصفهان 
ادامه داد: معرفی  راه های پیشگیری و تشخیص زودرس، ارسال بلوک 
بافتی یا نمونه خون جهت انجام تست های ژنتیک با نظر فوق تخصص 
گوارش از دیگر اقداماتی است که در راستای اجرای طرح غربالگری 

سرطان روده بزرگ انجام می گیرد. 

رشته کارشناسی ارشد مهندسی 
صنایع - صنایع تصویب شد

محس��ن امینی ، رییس واحد لنجان گفت: ب��ا پیگیری های صورت 
گرفت��ه و ارایه مدارک و مس��تندات به ش��ورای گس��ترش آموزش 
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ظرفیت آموزش��ی بس��یار مطلوب و امکانات و پتانسیل الزم جهت 

جذب دانشجو است. 

 بهره برداري ازبوستان مادر
 و 3 خیابان در منطقه ۱۲

   ش��هردار منطقه ۱2 اصفهان اعالم کرد: بوس��تان مادر و 3 خیابان 
 در منطقه ۱2 به مناس��بت ایام دهه فجر در اختیار شهروندان قرار 
مي گیرد.عباس��علي نصوحي با بیان این مطلب گف��ت: پارک مادر 
به وسعت 2۴ هزار متر در ورودي ش��هر اصفهان در خیابان کاوه در 
مراحل نهایي قرار دارد. وي افزود: این بوستان شهري که نمایی زیبا 
 از شهر چهارباغ را در برابر دید مس��افران قرار می دهد، به مناسبت 
دهه فج��ر در اختیار ش��هروندان قرار م��ي گیرد. ش��هردار منطقه 
 ۱2 اصفه��ان با بیان این ک��ه 3 خیابان در ایام مب��ارک دهه فجر به

بهره برداري مي رس��د، تصریح کرد: خیابان هاي روحاني، رفیعي و 
بهاران در ایام دهه فجر در اختیار اهالي این منطقه قرار مي گیرد. 
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مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: به مناسبت ایام 
مبارک دهه فجر، ۱8 پروژه عمرانی و زیرساختی با هزینه بیش از ۱78 میلیارد 

ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری  می رسد.
سعادت بهرامی اظهار داشت: از شاخص ترین پروژه های افتتاحی دهه فجر 
امسال احداث مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی مورچه خورت با اعتبار 

45 میلیارد ریال  است.
وی گفت: با توجه  به مشکالت استان اصفهان در زمینه آب و محیط زیست 
و در راستای رسالت این ش�رکت برای رعایت جوانب زیست محیطی، این 
پروژه انجام شده و با آغاز بهره برداری از آن ،آب استحصال شده از واحدهای 

صنعتی شهرک مورچه خورت تصفیه شده و به چرخه برمی گردد.
وی اضاف�ه ک�رد: ظرفی�ت ای�ن تصفی�ه خان�ه ی�ک ه�زار و ۲00 مت�ر 
مکع�ب آب در روز  اس�ت.به گفت�ه وی اجرای ش�بکه فاض�الب و تصفیه 
خان�ه ش�هرک صنعت�ی س�روش ب�ادران، اح�داث تصفی�ه تکمیل�ی 
 و اس�تحصال آب صنعت�ی از پس�اب تصفی�ه خان�ه ش�هرک صنعت�ی 
مورچه خورت، اجرای شبکه فاضالب شهرک سعیدآباد گلپایگان از دیگر 

پروژه های افتتاحی امسال است. 
بهرامی بیان کرد: همچنین به مناسب سی و پنجمین بهار انقالب اسالمی، این 
شرکت برای کلیه صنعتگرانی که بدهی در زمینه آب و فاضالب یا گاز دارند 

اقدام به تقسیط بدهی در 30 قسط می کند.
 وی اف�زود: همچنی�ن از ای�ن تاریخ کلی�ه متقاضی�ان دریاف�ت زمین در

 

ش�هرک های صنعتی اس�تان می توانند زمین دریافت و از یک سال آینده 
پرداخت هزینه آن را آغاز  کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: در 9 ماه امسال 
این شرکت از نظر ایجاد منابع حاصل از فروش زمین و میزان شهرک سازی 

در کل کشور رتبه اول را کسب کرد.
 وی اضافه کرد: همچنین این ش�رکت 80 درصد منابع جذب شده را صرف
 شهرک سازی کرده است. به گفته وی شهرک سازی بستر سرمایه گذاری را 
فراهم می کند و با سرعت بخشیدن به روند شهرک سازی با توجه به تورم، 
قیمت تمام شده شهرک ها کاهش می یابد و سرمایه گذار رغبت بیشتری به 

سرمایه گذاری پیدا می کنند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

۱8 پروژه در شهرک های صنعتی اصفهان افتتاح می شود

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

شركت مخابرات استان اصفهان به منظور رفاه 
متقاضيان در نظر دارد در محدوده  كوی طالب 
و بهزيستی - شهرک آيت اديب و مسكن مهر 
حبيب آباد شهرستان برخوار  اقدام به ثبت نام 

تلفن ثابت نمايد . 
متقاضيان محترم می توانند تا پايان بهمن ماه 92 با مراجعه به   دفاتر 
خدمات ارتباطی محل سكونت نسبت به ثبت نام تلفن برابر مقررات 

اقدام نمايند.
اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان 

  شرکت مخابرات استان  اصفهان  شرکت مخابرات استان  اصفهان

احسان کوزه گر - سرپرست شهرداری نیاسر 

مناقصه عمومی  
)مرحله دوم (

 ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ش��هرداری نیاس��ر در نظ��ر دارد  انج��ام عملی��ات آم��اده س��ازی و 
 زی��ر س��ازی معابرپ��اک ه��ای واق��ع ش��ده در ضل��ع جنوب��ی ش��هرک باغش��هر نیاس��ر را 
ب��ا اعتب��اری بال��غ ب��ر 1/200/000/000 ری��ال ب��ر اس��اس فهرس��ت به��ای راه و بان��د در س��ال 
92 از مح��ل اعتب��ارات ش��هرداری و از طری��ق مناقصه ب��ه پیمانکاران و ش��رکتهای واجد ش��رایط 
زیر نظ��ر دس��تگاه نظ��ارت واگ��ذار نمای��د ،  ل��ذا در ص��ورت تمای��ل جه��ت ش��رکت در مناقصه 
 م��ی توانن��د از طری��ق انتش��ار آگه��ی ب��ه م��دت 3 روز جه��ت دریاف��ت م��دارک مناقص��ه 

به شهرداری ) امور پیمانها ( مراجعه نمایند . 
 تاریخ چاپ نوبت اول آگهی : 92/11/5

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک : 92/11/19 
محل تحویل اسناد : دبیر خانه محرمانه شهرداری نیاسر 

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده  مناقصه خواهد بود .

 شهرداری  نیاسر

نوبت دوم  
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چهره روزيادداشت

 برداشت 13  هزار لیتر آب در ثانیه 
از منابع دشت کاشان 

مدیر امور آب و فاضالب آران و بیدگل گف��ت: بیش از 13 هزار لیتر 
آب در ثانیه از منابع زیر زمینی دش��ت کاش��ان برداشت می شود. 
مهدی جعفرزاده اظهار داشت: از این میزان 90 درصد آن در اختیار 
کش��اورزان منطقه قرار می گیرد که با پایین ترین بهره وری، صرف 
آبیاری محص��والت مازاد مصرف منطقه می ش��ود.وی افزود: مجوز 
برداش��ت 16 هزار لیتر آب در ثانیه در دس��ت مردم در حوزه دشت 
 کاش��ان اس��ت اما به علت کاهش مناب��ع آبی، برداش��ت این مقدار

 امکان پذیر نیس��ت.وی تغییر الگوی کش��ت را بهترین اقدام برای 
استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی خواند و اضافه کرد: محصوالتی 
که در این منطقه کشت می ش��ود افزون بر آن که توجیه اقتصادی 
ندارد، مازاد مصرف منطقه است و برای فروش به دیگر مناطق کشور 

انتقال می یابد.

 بهره برداری از 25 طرح مخابراتی
 در خمینی شهر

رییس اداره مخابرات خمینی ش��هر گفت: به مناس��بت ایام مبارک 
 دهه فجر، 25 طرح توس��عه تلفن همراه و ثابت ب��ا هزینه ای بالغ بر

 14 میلیارد ریال در این شهرستان بهره برداری می شود.
 رامین خمسه اظهار داشت: هفت طرح توس��عه جدید دیگر شامل 
 کانال و کابل کش��ی و حفاری ش��بکه به طول 26 هزار متر با هزینه

 11 میلیارد ریال نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: در مجموع امس��ال بیش از 25 میلیارد ریال برای اجرای 
طرح های اداره مخابرات خمینی ش��هر از جمله راه اندازی سایت و 
دکل BTS در مراکز و مناطق مختلف، توسعه کافوهای نوری در سه 
منطقه، توسعه دیتا و ظرفیت سازی در شهرهای خمینی شهر، درچه 

و کوشک هزینه شده است.

 افتتاح 1۸1 پروژه کشاورزی 
ويژه دهه فجر در استان 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در دهه فجر امسال 1۸1 
پروژه با اعتبار 1۸۸ میلیارد ریال در اس��تان اصفهان به بهره برداری 
می رسد.قدرت اهلل قاسمی اظهار داش��ت: در دهه فجر امسال 1۸1 
پروژه جهاد کشاورزی استان به بهره برداری می رسد که 92 پروژه در 
بخش آب و خاک، 37 پروژه در بخش تولیدات دامی و 24 پروژه در 
بخش تولیدات گیاهی، 13 پروژه در بخش امور عش��ایر و 6پروژه در 
مدیریت صنایع کشاورزی و 2 پروژه در بخش دامپزشکی و 7 پروژه در 
بخش منابع طبیعی است.وی تصریح کرد: اعتبار پروژه های شاخص 
از میان این 1۸1 پروژه بی��ش از 1۸۸ میلیارد ری��ال بوده که 132 
میلیارد ریال آن اعتبارات دولتی و بقیه آن توس��ط بخش خصوصی 
تامین شده است.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان 
کرد: این پروژه ها س��بب ایجاد اش��تغال ۸۸7 نفر به صورت تثبیت 
اشتغال می شود و دو هزار و 203 نفر به طور غیرمستقیم از نتایج این 

پروژه ها بهره مند می شوند.
وی با بیان این که 321 روس��تا در اس��تان از این پروژه ها بهره مند 
می ش��وند، گفت: 12 هزار و 2۸7 خانوار نیز از این پروژه ها بهره مند 
می شوند.قاسمی خاطرنشان کرد: تولید انواع سس و خوراک آماده 
س��رد در  برخوار، تولید و بسته بندی مایع پاس��توریزه تخم مرغ در 
اصفهان، تولید کود از فضوالت دامی و مرغداری ه��ا و دام وآبزیان، 
پرورش گاو شیری در کاشان، آب وخاک، توسعه سیستم های آبیاری 
تحت فشار در فریدن، احداث گلخانه سبزی وصیفی در مبارکه تیران 
و کرون و س��میرم و بس��ته بندی بذر دهاقان و فالورج��ان، و تولید 

لبنیات نجف آباد از جمله این پروژه ها است.

تجلیل از کارگران نمونه اداره کل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفه��ان اعالم کرد: از 
کارگران نمونه سال 92 در دهه مبارک فجر تجلیل خواهد شد.

غالمعلی قادری با اشاره به نقش موثر جمعیت کارگری در تحوالت 
 جامعه گف��ت:  در دهه فج��ر امس��ال از 25 کارگر نمون��ه فردی و

 21 گروه کارنمونه برگزیده استانی تقدیر خواهد شد.وی ادامه داد: 
 در راس��تای شناس��ایی و انتخاب کارگران و گروه ه��ای کار نمونه،

 اطالع رسانی در بین واحدهای اقتصادی صورت گرفت تا کارگران 
نمونه خود را  در س��ایت جش��نواره کارگر نمونه ثبت نام کنند. وی 
همچنین گفت: در یک فرصت 2 ماهه تعداد 2763 نفر در س��ایت 
کارگران نمونه ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته  131 درصد 

رشد داشته است.

 افتتاح 2۶ پروژه عمرانی برق 
با ۸ میلیارد ريال اعتبار در اردستان

 مدیراموربرق شهرس��تان اردس��تان گفت: به مناس��بت دهه فجر،
 26 پروژه عمرانی برق با ۸ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان اردستان 
افتتاح می ش��ود. زائری با اش��اره به این مطلب اظهار داش��ت: این 
پروژه ها شامل بهس��ازی ش��بکه های برق، بهبود قدرت مانور برای 
پایداری شبکه ها، فیدر گیری از پس��ت 63 کیلو ولت جدید مهاباد 
اس��ت که با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال انجام می شود.  وی ادامه 
داد: به مناسبت دهه مبارک فجر، 12 پروژه شهری با اعتباری بالغ بر 

5 میلیارد ریال افتتاح می شود.

واگذاری و نصب 420 انشعاب جديد 
در مبارکه

      مدیرام��ور آبف��ار مبارکه گفت: در 9ماهه س��ال ج��اري بیش از 
420 انش��عاب جدید در روس��تاهاي شهرس��تان مبارکه واگذاري 
و نصب ش��ده اس��ت. به گزارش ایمنا احمد جعفری با اشاره به این 
مطلب اظهار داشت:  از ابتداي امسال تا پایان آذر ماه 327 اشتراک 
 جدید در روس��تاهای مبارکه تحویل و لوازم انشعاب آن نصب شده

 است. 
وي افزود: انش��عاب و لوازم اندازه گیري مصرف آب 102 مش��ترک 
جدید در ش��بکه آب رس��اني ش��هرک جدید بالغ آباد نیز طي این 
مدت نصب شده است. مدیرامور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
 مبارکه از نصب انشعابات روس��تاي احمد آباد خبر داد و گفت: لوازم

 اندازه گیري ش��بکه آب رس��اني روستاي ده س��رخ با یک هزار و 3 
مشترک اصالح شده است.

4
جندق و خوروبیابانک دارای پالک کدپستی 10 رقمی می شوند

     مدیرکل پست استان اصفهان گفت: به زودی کد پستي 10 رقمی درسطح شهرستان خوروبیابانک و جندق نصب 
خواهد شد. سید سعید رجالی با اشاره به این مطلب اظهار داشت: با همکاری شهرداری جندق در آینده ای نزدیک 

این شهر دارای پالک کدپستی ده رقمی خواهد شد. 
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پس از زابروژ نفت روس��یه، ش��رکت لوک اویل به عنوان 
دومین ش��رکت ب��زرگ نفت��ی جه��ان برای بازگش��ت 
به صنایع نف��ت و گاز ایران رس��ما اعالم آمادگ��ی کرد و 
یادآور ش��ده اس��ت: با لغو تدریجی تحریم ها علیه تهران 
 هرچه زودت��ر فعالیت های نفتی خ��ود در ای��ران را آغاز

 می کند.
همزمان با آغاز مذاکرات و دیپلماس��ی انرژی ایران برای 
بازگش��ت غول های نفت و گاز جهان به ایران، بزرگ ترین 
شرکت نفتی روسیه به منظور بازگشت به صنعت نفت ایران 

اعالم آمادگی کرد.
 ویگیت الکپروف، مدیرعامل لوک اوی��ل) به عنوان یکی 
 از بزرگ ترین ش��رکت های نفتی روس��یه( با بیان این که

 پیش بینی می ش��ود ک��ه با لغ��و تدریج��ی تحریم های 
بین المللی علیه ایران هرچه زودتر فعالیت های نفتی خود 
را در ایران آغاز کند، گفت: این ش��رکت بزرگ نفتی برای 

بازگشت به صنایع نفت و گاز ایران اعالم آمادگی می کند.
سابقه مشارکت شرکت ملی نفت ایران و شرکت لوک اویل 
روسیه پیش از افزایش تحریم های بین المللی به امضای  
قرارداد اکتشاف و توسعه نفت در بلوک اناران در غرب ایران 

باز می گردد.
از ای��ن رو لوک اویل روس��یه با مش��ارکت ش��رکت ملی 
نفت ایران و ش��رکت اس��تات اویل هیدروی نروژ یکی از 
بزرگ ترین میادین نفت��ی ایران ش��امل آذر و چنگوله را 
در غرب ایران کش��ف کرد که این همکاری برای توس��عه 
 این دو میدان نفت��ی مرزی با افزایش تحری��م ها نافرجام

 ماند.
پس از توافق ژنو، شرکت های بزرگ بین المللی نفت و گاز 
جهان برای بازگش��ت به صنعت نفت ایران اعالم آمادگی 
کرده اند که در این بین شرکت های نفتی روسیه بیش از 
سایر غول های نفتی و گاز جهان برای مشارکت در صنایع 

نفت و گاز ایران اشتیاق دارند.
لوک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی در روسیه است که 
از نظر مالکیت ذخایر اثبات شده نفت و گاز پس از اکسون 
موبیل امریکا دومین ش��رکت بزرگ نفتی جهان به شمار 

می رود.
لوک اویل فعالیت های نفت و گاز گسترده ای، در بیش از 
40 کش��ور جهان از جمله ایران دارد و در سال 200۸ این 
شرکت روسی معادل 19/3 میلیارد بشکه نفت تولید کرد 
که 1/3 درصد از ذخایر اثبات ش��ده نفت جهان را تشکیل 

می دهد.
با این وجود اخیرا ش��رکت زاروبژ نفت روس��یه هم برای 
مشارکت در طرح توسعه یک میدان گازی ایران در نزدیکی 

عسلویه اعالم آمادگی کرده است.
زاروبژ نفت پاییز امسال با ارایه پیشنهادی به شرکت ملی 
نفت ایران خواستار توسعه میدان تازه اکتشاف شده گازی 
خیام شده است با این وجود هنوز توافقی برای نحوه توسعه 
 این می��دان گازی حاصل نش��ده و پیش بینی می ش��ود 
به زودی دفتر نمایندگی زاروبژنفت به طور رسمی در تهران 

گشایش یابد.

مدیرکل راه آه��ن اصفهان گفت: در حال 
پیگیری تعدیل قیمت بلیت قطار شیراز 
به ته��ران برای مس��افران اصفهانی عازم 

تهران هستیم.
 بیش از چهار ماه از توق��ف حرکت قطار 
اصفهان به تهران می گذرد و مس��افران 
اصفهانی مجب��ور ب��ه اس��تفاده از قطار 
شیراز - تهران هستند.این مسافران باید 
همانند دیگر مس��افران قطار ش��یراز به 
تهران، بلیت خ��ود را به قیم��ت کل این 
مسیر تهیه کنند.حس��ن ماسوری اظهار 
داش��ت: با توجه ب��ه عدم کیفی��ت قطار 
»رع��د« در مس��یر اصفهان ب��ه تهران و 
اعت��راض م��ردم از خدم��ات کیف��ی آن 
و مح��رز ش��دن ع��دم توج��ه پیمانکار 
و صاحب واگن مس��افری این قط��ار، راه 
 آهن اصفهان تصمیم به حذف آن گرفت.

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: ظرفیت 
تعداد مسافران قطار یاد شده به قطار شیراز 
به تهران منتقل شد تا از خدمات بهتری 
استفاده کنند.مدیرکل راه آهن اصفهان با 

بیان این که امور بخش مسافری به بخش 
 خصوصی واگذار ش��ده اس��ت، ادامه داد: 
راه اندازی قطار در مس��یر ریلی منوط به 
توجیه اقتص��ادی برای صاحبان س��الن 

مسافری است.
وی اضاف��ه ک��رد: اداره کل راه آه��ن 
اصفه��ان در ح��ال رایزن��ی ب��ا بخ��ش 
 خصوصی ب��رای راه ان��دازی مجدد قطار

 ترن س��ت یا قطار خواب مناسب شب رو 
اس��ت.وی تاکید کرد: در ص��ورت تحقق 
این ام��ر هزینه این قطاره��ا به طور حتم 
با افزایش کیفیت قطار تغییر کرده و ارایه 
خدمات به ن��وع عرضه و تقاضا بس��تگی 
خواهد داشت.ماسوری با اشاره به استفاده 
مسافران اصفهان از قطار شیراز به تهران 
گفت: برای این که در حق این مسافران به 
دلیل پرداخت کل هزینه بلیت این مسیر، 
اجحافی نش��ود در حال پیگیری تعدیل 
قیمت بلیت این مسیر هستیم که هزینه 
مسیر اصفهان به تهران در سیستم فروش 

کمتر شود.

    مدیر مرک��ز اصالح نژاد و بهبود تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت:  اصفهان 
با وج��ود محدودیت تامین مناب��ع آبی از 
استان های ش��اخص در بخش دامپروری 
است.علی مالصالحی در مراسم افتتاحیه 
دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی 
صنعت دام، طیور و دامپزش��کی کش��ور، 
با اش��اره به این که طی چن��د دهه اخیر 
بحث امور دام در وزارت جهاد کش��اورزی 
به عنوان یک��ی از بخش  های پیش��رو در 
تامی��ن پروتئی��ن م��ورد نیاز س��المت 
 جامعه توسعه چش��مگیری داشته است، 

اظهار داش��ت: تامی��ن تکنول��وژی های 
جدید یکی از پیش��رفته ترین بخش ها در 
 توسعه کش��اورزی بوده که تامین بیش از
  2 میلیون تن گوش��ت س��فید و بیش از

 500 هزار تن گوش��ت قرمز برای تامین 
 نی��از نیم��ی از جامع��ه ،نمونه ب��ارز آن

 است.
وی تصریح کرد: اس��تان اصفهان از اولین 
استان های شاخص در تولیدات دامپروری 
اس��ت که رتبه نخست تولید ش��یر خام، 
رتبه چهارم تولید گوشت قرمز و رتبه دوم 
 کشور را در صنعت طیور از نظر حجم تولید 

دارد. 
مدیر مرکز اصالح ن��ژاد و بهبود تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان 
کرد: اصفهان با اتکا به سرمایه های عظیم به 
ویژه در بخش نیروی انسانی طی سه دهه 
اخیر شاهد پیشرفت  چشمگیری در زمینه 

دام شیری بوده است. 

مسابقه جديد روس ها برای بازگشت به ايران 

غول نفتی جهان به ايران چراغ سبز می دهد

تعديل قیمت بلیت قطار شیراز به تهران 
برای اصفهانی ها پیگیری می شود

 اصفهان، استانی شاخص
 در بخش دامپروری کشور است
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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای     نوبت دوم
 شماره 92/13/ن

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی  استان اصفهان 

      نوبت دوم

م الف 13376

اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان در نظر دارد  
انجام    امور حفاظت و حراست از اراضی  در سطح استان  را به مدت يكسال به بخش خصوصی 
واگذار نمايد . بدينوسيله از ش�ركتهای  دارای صالحيت و مجوز قانونی از مراجع ذيصالح كه 
دارای سوابق كار می باشند دعوت می گردد جهت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 92/11/18 به 
پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند . 

مهلت تحويل پيشنهادها تا تاريخ 92/11/28 
گشايش پيشنهادها ساعت 9 صبح تاريخ 92/11/29 

نشانی : اصفهان - خيابان سعادت آباد  تلفن : 0311-6681068 

محمدرضا نعمت زاده در همایش جهت گی��ری های اقتصادی 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی با انتق��اد از واردات خودرو 
 در مقطعی با ارز غیرآزاد گفت: زمانی که تولید ب��ا ارز آزاد انجام

 می ش��ود، معنا ندارد که خودروهای وارداتی با ارز غیرآزاد وارد 
شود، بنابراین به بانک مرکزی نامه نوش��تیم و آن ها هم ترتیبی 

دادند که خودروها با ارز آزاد وارد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای شفاف سازی امور، دولت 
به هر بنگاهی که تسهیالت بانکی ارایه می دهد یا ارز می پردازد، 
 همه موارد را در س��ایتی که ب��ه این منظور طراحی ش��ده ثبت

 می کند و اجازه تخلف را نمی دهد.
وی تصریح کرد:  گاهی ممکن اس��ت فرصت ها از دس��ت برود؛ 
بنابراین در زمانی که تصمیم گیری می کنیم، باید اولویت بندی 

صورت دهیم تا مقاطع مهم را از دست ندهیم.
 به گفته نعمت زاده، در گذش��ته برای تخلیه بار از روی کش��تی

 در مواقع تعطیلی، کار متوقف می ماند که پیشنهاد دادم در مواقع 
تعطیلی، کارکنان گمرک کار کنند و هزینه های آن را پرداخت 
کنیم، همین طور هم ش��د و برای اضافه کاری به گمرک کمک 

کردیم.
وی اف��زود: چندین هزینه بای��د به علت توقف کش��تی و دموراژ 
پرداخت می شد، اما در روز تاسوعا و عاشورا هم توانستیم کشتی 

را تخلیه و ترخیص کنیم.
نعمت زاده گفت: در کارهای اقتصادی نباید مس��ایل سیاسی را 
دخالت داد، زیرا با اقتصاد باید با زبان اقتصادی و با صنعت باید با 

زبان صنعتی صحبت کرد.
وی با اشاره به این که سازمان ها و بخش های دولتی و خصوصی 
در راه ان��دازی کارها هم��کاری خوبی می کنند، گف��ت: یکی از 
 این دس��تگاه ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از وقتی

 طیب نیا مشغول به کار ش��د ؛شرایط س��ازمان های آن به ویژه 
سازمان امور مالیاتی رو به بهبود است.

نعم��ت زاده گفت: همچنین س��تاد تدابیر ویژه اقتصادی س��ال 
گذش��ته تصویب کرد برای صادرات تعهد ارزی سپرده شود که 
 در این باره ما با وزیر در میان گذاش��تیم که وی دس��تور داد لغو

 شود.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به این ک��ه بهبود روابط 
بین المللی و بهبود وضع تولید دو اولویت مهمی است که دولت 
پیگیری می کند، گف��ت: در این مدت کوتاه ب��ه همین مقداری 
که رسیدیم معجزه اس��ت و به نظر من بخش بین الملل و وزارت 

امورخارجه خوب پیش می رود که نیاز به زمان دارد.
نعمت زاده افزود: بخش��ی از بحث داخلی مربوط به دولت است، 
تعهداتی داریم که باید مقررات را تسهیل، موانع را رفع و همچنین 
ش��فاف س��ازی کنیم، تصمیم ضد تولید و زمینه های رانت را از 
بین ببریم، همچنین اگر ارز تک نرخی ش��ود، مردم تکلیف خود 

را می دانند.
وی با اشاره به این که در ایجاد رانت ها مردم نقشی ندارند و دولت 
آن را به وجود می آورد، گفت: تصمی��م های این دولت در جهت 

پاک سازی زمینه های رانت است.

رییس مجلس کره جنوبی در دیدار با اس��تاندار اصفهان گفت: 
اصفه��ان دارای ظرفیت های بس��یاری اس��ت و افزایش روابط 
با اصفهان، خواس��ته س��ئول اس��ت که برای همی��ن منظور به 
 زودی پرواز مس��تقیم س��ئول به اصفهان دایر می شود.رس��ول 
زرگر پور در دیدار با رییس مجلس کره جنوبی تمایل خود را برای 
حضور سرمایه گذاران این کشور در اصفهان و انجام فعالیت های 
مشترک با این سرمایه گذاران، ابراز کرد.استاندار اصفهان افزود: 
استان اصفهان این آمادگی را دارد که با استان های کره جنوبی 
همکاری های گسترده تری داشته باشد.وی اظهار داشت: اصفهان 
پایتخت تمدن ایران اسالمی و یکی از بزرگ ترین و پرقدرت ترین 

استان های کشور است که مورد عالقه میهمانان ایران است.
زرگر پور با بیان این که برای بازدید از اصفهان حداقل یک هفته 
فرصت نیاز است، یادآور شد: تا کنون چندین بار برای شرکت در 
اجالس های بین المللی به کشور کره س��فرکرده ام و شما دارای 
کشوری زیبا و مردمی بسیار خونگرم هستید.وی با اعالم آمادگی 
برای گسترش همکاری ها با این کشور، خاطرنشان کرد: اصفهان 
صنعتی ترین استان ایران است که 70 درصد فوالد و 50 درصد 

سیمان و مصالح ساختمانی کشور در آن تولید می شود.
مدیر ارشد استان ویژگی های بی شمار اصفهان را برشمرد و افزود: 
اصفه��ان دارای مجموعه ای از نیروگاه ها، صنعت پتروش��یمی، 
دانشگاه های بسیار بزرگ و مراکز علمی پیشرفته همچون رویان 
است.وی ادامه داد: اس��تان اصفهان با مردمی خونگرم، خالق و 
هنرمند، دارای درصد باالیی از صنایع دستی ممهور به مهر اصالت 

یونسکو بوده و آثار تاریخی ارزشمندی را در خود جای داده است.
رسول زرگر پور با بیان این که اصفهان نمونه و الگوی همزیستی 
مسالمت آمیز ادیان الهی اس��ت، اعالم کرد: هفته آینده اجالس 
بین المللی ادیان توحیدی در اصفهان برگزار خواهد شد.وی در 
پایان خاطرنشان کرد: اصفهان استانی صنعتی، هنری، معنوی و 
تاریخی است و امیدوار هس��تیم که این ویژگی ها باعث افزایش 
مناس��بات و همکاری های بین المللی گردد. رییس مجلس کره 
جنوبی نی��ز در این دیدار، آمادگی کش��ورش را ب��رای برقراری 
ارتباطات بیشتر به ویژه در زمینه صنعتی و گردشگری با استان 
اصفهان، اعالم کرد.وی ضمن تش��کر از میهمان نوازی مدیریت 
استان، افزود: از زیبایی های اصفهان بسیار شنیده بودم و اکنون 
این فرصت به دس��ت آمد که این زیبایی ها را تجربه کنم.وی با 
 اش��اره به ضرب المثل کره ای »ش��هرت بزرگ نادرست نیست«

 اظهار داشت: به راستی اصفهان از نظر علمی، فناوری، فیزیکی 
و تاریخی نصف جهان است و ش��هرت اصفهان به این نام واقعی 
بوده است.رییس مجلس کره خواس��تار ارتباط بیشتر و افزایش 
مناسبات شد و تصریح کرد: الزم اس��ت پرواز مستقیم از سئول 

به اصفهان دایر شود.
وی از تمایل برای حضور ش��رکت های کره ای در اصفهان سخن 
گفت و اف��زود: با توجه ب��ه تفاهم نامه قبلی بین ک��ره و اصفهان 
که اس��ناد تاریخی آن موجود اس��ت، برقراری ارتباط بیشتر با 
اس��تان های صنعتی مثل اصفه��ان برای دولت ک��ره از اهمیت 

برخوردار است.

با توجه به 
 تفاهم نامه
  قبلی بین کره
  و اصفهان که
 اسناد تاريخی 
آن موجود است، 
برقراری ارتباط 
 بیشتر با
 استان های صنعتی 
مثل اصفهان برای 
 دولت کره 
 از اهمیت
 برخوردار است

 زمانی که تولید
  با ارز آزاد
 انجام  می شود
معنا ندارد که 
خودروهای 
وارداتی با ارز 
غیرآزاد وارد 
شود، بنابراين به 
بانک مرکزی نامه 
نوشتیم و آن ها هم 
ترتیبی دادند که 
خودروها با ارز آزاد 
وارد شود

ريیس مجلس کره جنوبی : به زودینعمت زاده عنوان کرد؛

خط هوایی سئول به اصفهان کشیده می شودبا ارز تک نرخی مردم تکلیف خود را می دانند



یادداشت

     خبرگزاری سینمایی »فارابی« همزمان با برگزاری سی ودومین جش��نواره  بین المللی فیلم فجر افتتاح 
می ش��ود.  این پایگاه تخصصی، خبری، فکری و تحلیلی س��ینمای ایران در نظر دارد به عنوان بانک جامع 

اطالعات سینمایی در حوزه های گوناگون و در حیطه های مختلف به فعالیت بپردازد. 
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خبرگزاری سینمایی فارابی افتتاح می شود
هفتیادداشت

کتاب »قرار نشد« منتشر شد
کتاب شعر»قرار نش��د« اثر مهدی فرجی 
شاعر خوش ذوق کاشانی چاپ و منتشر 
ش��د. به گزارش ایرنا، کتاب قرار نشد که 
دهمین مجموعه شعر این هنرمند کاشانی 
اس��ت دارای 21 غ��زل و دو مثن��وی ب��ا 
موضوعات عاش��قانه اس��ت که توس��ط 
انتشارات »فصل پنجم« در قطع رقعی با 

شمارگان 1100 در 54 صفحه به چاپ رسیده است.
فرج��ی تاکن��ون جوای��ز و عناوی��ن معتب��ر کش��وری را کس��ب 
ک��رده ک��ه مهمتری��ن آن ه��ا م��ی ت��وان ب��ه دو س��یمرغ بلوری��ن 
جش��نواره بی��ن الملل��ی ش��عر فج��ر در س��ال ه��ای 86 و 87 و مقام 
 نخس��ت جش��نواره سراس��ری ش��عر »ش��ب ه��ای ش��هریور« در

 سال های 80 و 81 اشاره کرد.

 قمصر به »پایگاه پژوهشی 
میراث فرهنگی« ارتقا می یابد

بخشدار قمصر ابراز امیدواری کرد: پایگاه 
حفاظتی میراث فرهنگی این شهر تا پایان 
امسال با موافقت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری به پایگاه پژوهشی 
ارتق��ا یاب��د. احمدرضا طحان��ی ، بودجه 
مستقل حفاظت، پژوهش، مرمت و احیای 
مستمر، تهیه برنامه های مدیریتی و تداوم 
آموزش در حین اجرای این فعالیت ها را از 
مزیت های ارتقای پایگاه پژوهشی دانس��ت.وی افزود: با توجه به جهانی 
ش��دن آیین گالبگیری قمصر و نیز دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل های 
گردشگری و براساس مس��تندات موجود در زمینه جاذبه های طبیعی و 

گردشگری،پرونده ارتقای پایگاه حفاظتی به پژوهشی تشکیل شد.
طحانی خاطرنش��ان کرد: پس از بررس��ی و ارزیابی در کاشان و اصفهان، 
پرونده این درخواست اینک برای بررسی نهایی به سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری ارسال شده است.

دغدغه  اوقاف و میراث
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: دغدغ��ه مش��ترک ادارات اوقاف و 
میراث ،مرمت ابنیه تاریخی موقوفه است.

 حجت االسالم رضا صادقی اظهار داشت: 
ادارات کل میراث و اوق��اف اصفهان وجه 
مش��ترک های بس��یار دارن��د و یک��ی از 
دغدغه های مش��ترک، بازسازی و مرمت 
ابنیه های تاریخی و اماکن متبرکه ای است 
که اوقاف متولی آن است.وی  تصریح کرد: در نشستی که با مدیران میراث 
فرهنگی داشتیم مقرر شد که همکاری های جدی و جدیدی صورت بگیرد 
وبا همکاری  و هم فکری بیشتر و اجماع کارشناسانه، مشکالت موجود در 
مساجد، بقاع متبرکه، امامزادگان و سایر بناهایی که ما بین میراث و اوقاف 

مشترک است حل شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به تصمیمات اخذ شده برای 
حل مشکالت موجود اش��اره کرد و ادامه داد: تعامل 100درصدی اوقاف 
و میراث می تواند خدمت��ی هدفمند را در جامعه به وج��ود آورد و مردم 
می توانند ش��اهد بروز اقدامات مثبت و تاثیرگذار باشند.وی افزود: داخل 
و زیر سقف های بازار هنر توسط کارشناسان اداره اوقاف با نظارت میراث 
فرهنگی در حال انجام است که سعی می  شود تا پایان سال مرمت به اتمام 

و هزینه های آن اعالم شود.

 امیر تاجیک از گزینه های جدی 
خوانندگی در جام جهانی فوتبال

خواننده موسیقی پاپ از دریافت پیشنهاد 
فدراسیون فوتبال برای خوانندگی سرود 
 رس��می تیم ملی فوتبال کش��ورمان در 
جام جهانی خبر داد.امیر تاجیک با اعالم 
این خبر افزود: پیشنهاد خوانندگی برای 
سرود رسمی تیم ملی فوتبال کشورمان در 
مس��ابقات جام جهانی مدتی است که از 
سوی فدراسیون فوتبال به من داده شده و تا آن جا که می دانم من به همراه 
تعدادی دیگر از دوستان به عنوان گزینه های اصلی انتخاب شده ایم.وی 
ادامه داد: فعال غیر از ارایه پیشنهاد به ما برای سفارش و ساخت قطعه مورد 
نظر جزئییاتی بیشتری مورد مذاکره قرار نگرفته است اما حتم دارم به دلیل 
حساس��یت ها و تجربه ای که یک خواننده در خوانش چنین آثاری دارد 
دوس��تان حساس��یت های زیادی برای انتخاب خواننده مورد نظرشان 

خواهند داشت.
این خواننده موسیقی پاپ کشورمان گفت: من تا به حال چندین اثر در این 
زمینه تهیه و تولید کرده ام که از آن جمله می توانم به س��اخت موسیقی 
بازی های ایران آلمان، ایران و بحرین، پرسپولیس و بایرن مونیخ، ایران و 

ژاپن و تیم کشتی بزرگساالن کشورمان در سال 2002 اشاره کنم.
تاجیک داش��تن روحیه متناس��ب با این گون��ه آهنگ ه��ا و همچنین 
دارا بودن تجرب��ه کاری را از مهمترین اصول س��اخت آثار موس��یقایی 
با مضامی��ن ملی قلمداد ک��رد و افزود: چنی��ن آثاری بای��د دارای مولفه 
های ماندگار و خاطره انگیزی باش��ند که بتوانند ع��الوه بر رعایت فنون 
مربوط به موس��یقی تا س��ال های زیادی در ذهن مردم باق��ی بمانند. به 
هر ترتیب امی��دوارم این افتخار نصیبم ش��ود تا بتوام به س��هم خود در 
 حضور باشکوه تیم ملی فوتبال کش��ورمان در جام جهانی نقشی داشته

 باشم.

 »»معراجی ها« 
به جشنواره رفت 

 داستان »شاهگوش«
 به نقطه اوج می رسد

دو فیلم س��ینمایی »دلتنگی های عاش��قانه« به کارگردانی رض��ا اعظمیان و 
»معراجی ها« به کارگردانی مسعود ده نمکی به جشنواره فیلم فجر اضافه شدند.

 در حالی که طی چند روز گذشته اخبار ضد و نقیضی در خصوص اضافه شدن 
سه فیلم »دلتنگی های عاش��قانه«، »معراجی ها« و »نقش و نگار« به جدول 
مسابقه سینمای ایران سی و دومین جشنواره فیلم فجر منتشر شده بود سرانجام 
روابط عمومی جشنواره با اعالم اضافه شدن دو فیلم »دلتنگی های عاشقانه« و 

»معراجی ها« به شایعات پایان داد.
بر اساس این گزارش س��رانجام با اعالم جدول نمایش س��ینماهای مردمی ، 
اضافه شدن نام »دلتنگی های عاش��قانه« به فیلم های بخش سودای سیمرغ 
تایید شد.همچنین روابط عمومی جشنواره در خبری حضور »معراجی ها« در 

جشنواره را تایید کرد.

داود میرباقری تاکید کرد :ساخت »شاهگوش« براس��اس فیلم نامه از پیش 
نوشته شده جلو می رود و در قسمت های بعدی این سریال شاهد نقطه اوج و 
فضاهای جدید خواهیم بود.داود میرباقری در حاشیه مراسم تقدیر از فریبرز 
عرب نیا در پاس��خ به این که آیا قصه سریال »ش��اهگوش« تا پایان در فضای 
کالنتری و حضور متهم ها پیش می رود یا داستان های فرعی جدیدی به کار 
اضافه می شود، اظهار داشت: سناریو از قبل تعریف و طراحی شده بود و ما همان 
را اجرا می کنیم. البته هرچه »شاهگوش« جلوتر می رود به نقطه اوج و فضای 
جدیدتری می رسد.وی درباره همکاری با عرب نیا نیز گفت: او در بازیگری مسلط 
و با انگیزه است و 6 سال حضور در »مختارنامه« شخصیت او را نشان می دهد. 
به هر حال اگر عشق، شور و اعتقاد او نبود قطعا شش تا هفت سال کار کردن در 

»مختارنامه« امکان پذیر نمی شد.

انیمیشن بیا آشتی کنیم

جنتی از سینماگران خواس��ت که به جای ساخت فیلم های 
 تل��خ ب��ه س��اخت آث��اری ک��ه امی��د را در دل م��ردم زنده

 می کند بپردازند و امروز را زمانی دانس��ت که س��ینماگران 
 ب��ه س��اخت فیلم ه��ای ش��ادی آفرین، امیدوارکنن��ده و 

 روی آورند.
جنتی گفت: در ایران حدود 230 سینما با 330 سالن وجود 
دارد که تقریبا 130 هزار صندل��ی دارند ولی بخش عمده ای 
از آن ها فرس��وده و غیرقابل اس��تفاده هس��تند و بر اساس 
آماری که داریم برای هر 230 هزار نفر یک س��الن س��ینما 
 در کشور وجود دارد که نش��ان از کمبودهایی در این بخش 

است.
وی خواستار تجمیع سالن های سینما با مجتمع های خدماتی، 
تفریحی، تجاری و ورزشی شد و افزود: در جهان، ثروتمندان 
زیادی وجود دارند که ثروت های خود را در بسیاری از راه ها 
خرج می کنند ولی ثروتمندانی که به س��اخت سالن سینما، 
س��اختن یک کتابخانه و یا یک موزه می پردازند بس��یار نادر 

هستند.
وزیر فرهن��گ ،سینماس��ازان را افرادی عاش��ق قلمداد کرد 
و گفت: کس��انی که به ساخت س��الن س��ینما می پردازند، 
عاش��ق کار فرهنگی و س��ینما هس��تند و آن چنان که باید 
به س��ود اقتصادی توجه ای نمی کنند بلکه بیش��تر به نقشی 
که س��اخت ای��ن اماکن در رش��د س��طح فرهنگ��ی جامعه 
دارد، توج��ه می کنند.جنتی جذابی��ت و هن��ر تلویزیون را 

فرس��تادن افراد به خانه هایش��ان دانس��ت و در مورد سینما 
 بیان کرد: تلویزیون جذاب باعث به خانه رفتن مردم می شود

 در صورتی که جذابیت س��ینما باعث می شود مردم گردهم 
 جمع شوند و این کار باعث باالرفتن روحیه جمعی در جامعه 

می شود.
جنتی از سینماگران خواس��ت که به جای ساخت فیلم های 
تلخ به س��اخت آثاری ک��ه امی��د را در دل م��ردم زنده می 
کند بپردازن��د و امروز را زمانی دانس��ت که س��ینماگران به 
 ساخت فیلم های ش��ادی آفرین، امیدوارکننده و جذاب روی

 آورند.
وی دولت یازدهم را دولتی نامید که به دنبال شنیدن تعریف 
از خود نیست و در این مورد توضیح داد: دولت یازدهم دولتی 
نیست که اگر از آن نقدی شود خواهان حذف نقاد شود بلکه 
امروز تالشمان بر این پایه استوار است که هنرمندان با امید به 

ساخت فیلم های امیدآفرین بپردازند.
وزیر ارش��اد در بخش پایانی صحبت های خود به مش��کالت 
اقتصادی حاکم بر کش��ور در س��ال های اخیر اش��اره کرد و 
افزود: در چند وقت پیش ش��رایط به گون��ه ای بود که حتی 
 یک دالر هم نمی توانس��تیم جابه جا کنی��م و به همین دلیل 
در حال حاضر بیش از صد میلیارد دالر از پول نفت ایران در 
کش��ورهای مختلف بلوکه شده اس��ت و نمی توانیم از آن ها 
اس��تفاده کنیم ولی با برگزاری کنفرانس ژنو بخش��ی از این 

مشکالت حل شد.

عبداهلل علیمراد کارگردان پیشکسوت و شناخته شده انیمیشن  
در ایران سریال 13 قسمتی »بیا آشتی کنیم« را با عروسک های 
خمیری و با محور دو همس��ایه و مس��ایلی که بین آن ها پیش 
می آید، ساخت.عبداهلل علیمراد از کارگردانان مطرح و پیشرو در 
ساخت انیمیشن در ایران در گفت وگو با مهر با اشاره به سریال 
»بیا آش��تی کنیم« که در حدود 13 قس��مت به سفارش حوزه 
هنری ساخته شد، گفت: هر قسمت از این داستان 7 دقیقه است 
و قصه آن درباره دو شخصیت است که همسایه یکدیگر هستند 
و به تناس��ب موقعیت های مختلف با یکدیگر دوس��ت شده و یا 
 دعوا می کنند.به گفته وی، زمانی که پای مسایل مادی میانشان

 باز می شود دشمن هستند و زمانی که پای یک دشمن خارجی 
به میان می آید با هم دوست می شوند. وی درباره این سریال که 
به تازگی مراحل صداگذاری آن به پایان رسیده است، گفت: این 
کار یک انیمیشن عروسکی است اما وقتی از کار عروسک نام برده 
می شود غالبا به یاد عروسک های نمایشی می افتند برای همین 
بیشتر در بیان این نوع انیمیشن ها از کلمه استاپ موشن استفاده 
می شود یعنی تکنیک تک فریم که با آن حرکت ها میلی متری 
انجام می ش��ود و فریم فریم فیلم برداری می ش��ود.کارگردان 
انیمیش��ن مجموعه »قصه های بازار« ادامه داد: ویژگی این کار 
این است که با مقیاسی کوچک تر از واقعیت در نسبت یک به ده 
ساخته می ش��ود به طور مثال انسان دو متری 20 سانتی متری 
در نظر گرفته می شود و باقی اش��یا و فضاسازی ها هم به همین 
 میزان اندازه گرفته می شود.  این استاد انیماتور با اشاره به ساخت 

»بیا آشتی کنیم« با اس��تفاده از خمیر نرم بیان کرد: استفاده از 
خمیر نرم در ساخت شخصیت ها باعث می شود به راحتی بتوان 
 با آن ها بازی کرد یعنی ب��ه راحتی در آن ها دگردیس��ی ایجاد 
می ش��ود و گاهی هم در اثر ضربه می توان ف��رم آ ن ها را به هم 
ریخت و هرگونه تغیی��ر اعمال را می ت��وان در آن ها ایجاد کرد.  
کارگردان انیمیشن های »بهادر« و »کشاورز و ربات« به موسیقی 
این کار که از کشور رومانی گرفته شده است، اشاره کرد وگفت: 
به خاطر جذابیت و ریتمی که این موس��یقی داش��ت در تیتراژ 
از آن استفاده شده اس��ت با این حال آهنگ ساز این کار عباس 
دبیردانش است و چون این س��ریال کالم ندارد موسیقی در آن 
نقش مهمی بازی م��ی کند.به گفته وی، در ای��ن کار تنها حس 
و حال ایرانی و خنده و فریاد وج��ود دارد و زبان آن بین المللی و 

تصویری است که موسیقی هم به جای دیالوگ می نشیند.
 علیمراد در پایان درباره علت س��اخت این 13 قسمت و این که 
سریال در تعداد بیشتری تولید نشده است، عنوان کرد: این تعداد 
استاندارد تلویزیون های دنیاست که انیمیشن ها را به 13، 26، 

53 قسمتی و ... تقسیم کرده اند.
 در این سریال محمدرحیم بختیاری تصویربردار، مهرشاد ملکوتی 
صداگذار، مانی کاش��یان طراح و س��ازنده عروس��ک ها، محمد 
 ناصری تدوین، س��روش دیانتی امور رایانه، امیرحسین علیمراد

 ترکیب بندی صحنه ها، محمدرضا علیمراد عکاس و تصویربردار 
پش��ت صحنه، سیدمس��عود معصوم زاده جلوه های ویژه، هدا 

عظیمی و الهام امینیان لوازم صحنه، همکاری داشته اند.

استفاده از خمیر 
نرم در ساخت 
شخصیت ها باعث 
می شود به راحتی 
بتوان با آن ها بازی 
کرد یعنی به راحتی 
در آن ها دگردیسی 
ایجاد می شود و 
گاهی هم در اثر 
ضربه می توان فرم 
آ ن ها را به هم 
ریخت و هرگونه 
تغییر اعمال را 
می توان در آن ها 
ایجاد کرد

در جهان 
ثروتمندان زیادی 
وجود دارند که 
ثروت های خود را 
در بسیاری از راه ها 
خرج می کنند 
ولی ثروتمندانی 
که به ساخت
  سالن سینما 
 ساختن 
یک کتابخانه و یا 
یک موزه 
 می پردازند
 بسیار نادر هستند

اتحاد در برابر هر دشمن خارجیفیلم  های شادی آفرین بسازید

 انیمیشن »بیا آشتی كنیم« با زبان جهانی  هر 230 هزار ایرانی یک سالن سینما

فرماندار شهرستان سمیرم از راه اندازی شبکه دیجیتال در گردنه 
بانه سمیرم در چند روز گذشته با حضور جمعی از مسوولین خبر 
داد .حامد منیری اظهار داش��ت: پس از پیگیری ه��ای فراوان و 
برگزاری چندین نشست با مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان 
و معاون برنامه ریزی استانداری استان اصفهان و کارشناسان بخش 
دیجیتال باالخره سیستم و شبکه دیجیتال شهرستان سمیرم در 

در محل گردنه بانه با حضور جمعی از مسوولین راه اندازی شد .

وی افزود: برای راه اندازی این شبکه 200 میلیون تومان هزینه شد 
و طی آن شهرستان سمیرم از مزایای بهره مندی از 10 شبکه جدید 
برخوردار شد.فرماندار شهرستان س��میرم با بیان این که در سال 
آینده هم مبلغ 200 میلیون تومان برای تکمیل شبکه دیجیتال 
شهرستان لحاظ خواهد شد به اعتبارات شهرستانی جذب شده در 
شهرستان سمیرم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اگر شهرستان 
سمیرم در موضوع جذب اعتبارات رتبه اول را نداشته باشد دارای 
رتبه ای بین رتبه اول تا سوم خواهد بود .وی تصریح کرد: راه اندازی 
شبکه دیجیتال در شهرستان سمیرم گرچه یک حرکت فرهنگی 
اس��ت اما راه اندازی هر ش��بکه به طور جداگانه خاری بر چش��م 

دشمنان خواهد بود .
منیری با اشاره به این سخن مقام معظم رهبری با این مضمون که 
فرمود»باید به بیرون و خارج توجه داش��ته باشیم اما باید تکیه بر 
توان داخل داشته باشیم«افزود: معتقدیم با فعال شدن شبکه های 
داخلی صدا و سیما در منازل مردم ،یکی از ارکان پیشرفت فرهنگی 
و اجتماعی که مقابله با جنگ نرم دشمنان است، محقق می شود .

وی تصریح کرد: این حرکت فرهنگی در بطن خود در نهایت موجب 
رشد عمران و آبادانی شهرستان سمیرم خواهد شد و به بخشی از 

اهداف شعار دولت تدبیر و امید جامه عمل خواهد پوشاند .

    

معاون صنایع دستی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری از راه اندازی خانه های صنایع دستی در همه مراکز 
اس��تان ها خبر داد.نامور مطلق اضافه کرد صنایع دستی یکی از 
بهترین راهکارهای مقابله با بیکاری است چرا که این صنعت عالوه 
بر ارز آوری یکی از صنایع پاک است که هیچ آلودگی و ناپاکی را 
به دنبال ندارد. معاون صنایع دستی گفت: صنایع دستی می تواند 
موجب معروفیت و شناسایی استان ها در جهان شود، هر استان ما 

ظرفیت و توانایی معرفی یک برند صنایع دستی به جهان را دارد که 
باید از این ظرفیت استفاده کرد. وی در ادامه گفت: برای استفاده 
از ظرفیت روستاهای هدف گردش��گری، کارگروهی با مشارکت 
معاونت گردشگری به منظور راه اندازی بازارچه های صنایع دستی 
تشکیل شده است. معاون صنایع دستی همچنین از اجرای طرح 
موزه تخصصی هنرمندان خبر داد وگفت: در این طرح هنرمندان 
در منازل خودشان ویترین های موزه ای خواهند داشت و آثارشان 
را به نمایش خواهند گذاشت. نامور مطلق با اشاره به این که بدون 
همراهی رسانه ،توسعه صنایع دستی ناکارآمد خواهد بود، گفت: 
در حوزه صنایع دستی نیازمند تغییر ارتباط با رسانه و تحول در 

نگرش رسانه ای به صنایع دستی هستیم. 
 وی تصریح ک��رد: حساس��یت های بس��یاری در م��ورد برخی

 بخش های سازمان وجود دارد، حساسیت نسبت به گردشگری 
و میراث فرهنگی وضعیت مناس��بی دارد اما در ارتباط با صنایع 
دستی این حساسیت ها بسیار کم است ودر سال های اخیر نسبت 

به صنایع دستی بی مهری صورت گرفته است. 
 نامورمطل��ق با اش��اره به ای��ن که حج��م اخبار صنایع دس��تی

 حد مطلوبی ندارد، تصری��ح کرد: باید با هم��کاری و هم افزایی، 
حساسیت نسبت به صنایع دستی را باال ببریم. 

فرماندار سمیرم اعالم کرد

شبکه دیجیتال سمیرم راه اندازی شد
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی خبر داد؛

خانه صنایع دستی در استان ها راه اندازی می شود



اخبار کوتاهیادداشت

   قوانین فوتبال انگلیس مانع 
انتقال قرضی قوچان نژاد به چارلتون

قوانین فوتبال انگلیس مانع از انتقال قرضی 
بازیکنی با شرایط بازیکن ایرانی استاندارد 

لیژ به تیم چارلتون خواهد شد.
 مالک باشگاه چارلتون انگلیس قصد دارد 
رضا قوچان نژاد را که به ندرت در استاندارد 
لیژ به میدان رفته به این تیم بیاورد تا این 
بازیکن چهارمین نفر از تیم استانداردلیژ 
پس از آجارویچ، یوهان تورام و آنیل کوچ باش��د که به تیم دس��ته اولی 
انگلیس ملحق می شود.به هر حال قوانین فوتبال انگلیس مانع از انتقال 
قرضی چهار بازیکن باالی 23 سال از یک باشگاه را به یک تیم می دهند و 

این در حالی است که قوچان نژاد 26 سال سن دارد.

  برگزاری جشنواره ورزش 
دانش آموزي وی ژه دهه فجر 

ریی��س فدراس��یون ورزش دانش آموزی 
کشور از برگزاری جشنواره کشتی پهلوانی 
و ورزش زورخانه ای و مس��ابقات قهرمانی 
کشور در چهار رشته ورزشی به مناسبت 
گرامیداشت دهه فجر به میزبانی مشهد و 
اصفهان خبر داد.برنامه رقابت های فرهنگی 
ورزشی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه 
کشور گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی ایران 
از سوی رییس فدراسیون رسما اعالم شد. بر طبق این اعالم، شهر مقدس 
مشهد از تاریخ ۱۷ لغایت 2۰بهمن میزبان جش��نواره فرهنگی ورزشی 
کش��تی پهلوانی و ورزش زورخانه ای دانش آموزان پسر مقطع متوسطه 
خواهد بود. رییس فدراسیون دانش آموزی از برگزاری رقابت های قهرمانی 
چهار رشته فوتس��ال، بس��کتبال، هندبال و والیبال در مقطع تحصیلی 
متوسطه پسران به میزبانی اصفهان نیز خبر داد که از 2 لغایت ۸ اسفند 

برگزار خواهد شد. 

  دایی : با دست خالی نمی شود
 به جنگ رفت

سرمربی تیم فوتبال پرس��پولیس پس از 
نشستی که با سرپرست باشگاه و اعضای 
هیات مدیره سرخپوش��ان داش��ت ابراز 
امی��دواری کرد مش��کالت بازیکنانش به 
زودی حل ش��ود تا آن ها بتوانند در ادامه 
رقابت های لیگ برتر با انگیزه بیشتری به 
میدان بروند. عل��ی دایی گفت: وقتی وارد 
جنگ و کارزار می شوی باید اسلحه و مهماتی داشته باشی تا بتوانی موفق 
باشی و پیروز. با دست خالی نمی شود به جنگ رفت.به گزارش مهر، علی 
دایی درباره نشست مش��ترک با هیات مدیره باشگاه گفت: برگزاری این 

نشست در شرایط کنونی می تواند مفید و راهگشا باشد.

6
مسابقات تنیس روی میز نوجوانان اصفهان پایان یافت

مس��ابقات تنیس روی میز آزاد و دس��ته یک نوجوانان پس��ر اس��تان اصفهان با معرفی نف��رات برتر 
 به پایان رس��ید.  بخش آزاد این رقابت ه��ا با حضور 49 بازیک��ن به ص��ورت دوره ای و حذفی برگزار

روزنامه فرهنگی ، اجتماعی| شماره 1234| شنبه 12 بهمن  1392 | 1 ربیع الثانی  1435 شد. 

سرمربی تیم  ملی فوتبال کشورمان گفت: زدن یک گل و یا یک برد در جام جهانی با ارزش تر از هر مقامی در لیگ قهرمانان آسیاست. کارلوس کی روش 
گروه 
ورزش

با انتقاد از شرایط حاکم بر فوتبال کشورمان گفت: مجبوریم اردوی تیم ملی را لغو کنیم به دلیل اجبار این تصمیم را می گیریم. برای این موضوع هم دلیل 
منطقی وجود دارد چراکه وقتی بازیکنان مان را در اختیار نداریم چرا باید به این اردو برویم. بازیکنان اصلی، تیم ملی ایران را ترک کردند و االن هم بیش 
از چهار نفر خارج از ایران هستند. چیز دیگری که به نظر می رسد این است که بازیکنان دیگر هم به همین مسیر می روند بنابراین بدون هیچ گونه حمایت 

مالی و بازیکنانی که نیستند منطقی نیست که اردو را برگزار کنیم.

 باید به فرگوسن و مورینیو زنگ بزنم!

کی روش گفت: شما خبرنگاران درک می کنید که این موضوع در 
آینده و در تصمیم های ما تاثی��ر دارد اما در حال حاضر نمی توانیم 
چیزی را به تیم مل��ی اضافه کنیم چون نمی دانیم ش��رایط آینده 
چیس��ت. برنامه های لیگ کماکان ادام��ه دارد و تیم ها می توانند 

بازی هایشان را کامل انجام دهند چون برنامه ما کنسل شد.
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ادامه داد: مطلب دومی که باید 
در بیانیه خود مطرح کنم این است که از زمانی که وارد ایران شدم 
از جانب ش��خص خودم، کادر فنی، بازیکنان و فدراسیون فوتبال 
مفتخرم که بگویم هیچ شکی ندارم که هیچ گونه حمایتی از ما نشد 
و حمایتی دریافت نکردیم تا وجهه تیم  مل��ی باالتر رود.وی افزود: 
هیچ شکی نیست که تالش می کنیم وجهه تیم ملی را باال ببریم. 
به نظر من این دستاورد باید به عنوان وظیفه باشد برای کسی که 
کار من را ادامه می دهدتا پیراهن تیم ملی را درجایگاه باالتری قرار 
دهد. موفق شدیم باالتر از کره جنوبی به جام جهانی صعود کنیم. از 
االن صعود به جام ملت های آسیا را قطعی کردیم و در رنکینگ فیفا 

و آسیا شرایط خوبی داریم.
ک��ی روش تصریح کرد: مطل��ب بعدی که 

می گویم این اس��ت که بعد از صعود 
به جام جهانی این حس را داش��تم 
که این غرور و ش��ادی که به وجود 
آمده را در ج��ام جهانی می توانیم 

ادامه دهیم و توقعات ۸۰ میلیون 
ایرانی را برآورده کنیم. شرایط 

خیلی سریع به شکلی 
رق��م خورد 

که ما در 
بل  مقا

حریف��ان خواهی��م ب��ود برعکس ش��د و مقاب��ل خودم��ان قرار 
 گرفتی��م. این ب��رای من قابل قب��ول نیس��ت. از زم��ان صعود به

 جام جهانی پی در پی بازی ها و اردوهایم��ان را لغو کردیم. دقیقا 
به همین شیوه ش��انس حضور قدرتمند در جام جهانی را به خطر 
انداختیم. دوباره یادآوری می کنم یک گل، یک برد در جام جهانی 
بسیار ارزش��مندتر از س��ایر مقام ها در لیگ قهرمانان آسیا است. 
هنوز به من یادآوری می کنند که چه ش��ادی بعد از پیروزی ایران 
مقابل امریکادر جام جهانی 9۸ به وجود آمده است.کی روش تاکید 
 کرد: ناراحت هس��تم و دچار تشویش شدم، احس��اس بسیاری از

 ۸۰ میلی��ون ایرانی با من یکی اس��ت. هیچ ش��کی نیس��ت که با 
این راهی که در پیش گرفتیم فقط ش��انس خودم��ان را به خطر 
انداختیم. از دوس��تان رس��انه ای درخواس��ت می کنم بازی های 
مختلف از آرژانتی��ن، نیجریه و بوس��نی را پخش کنن��د چرا که 
بعضی ها نمی دانند ما با چه تیم هایی بازی داریم. تا همه از س��طح 
حریفانمان آگاه شوند. وی افزود: در مدت مسابقات مقدماتی خیلی 
تیم ها کارهایی کردند که ما به جام جهانی نرویم. دوباره به خاطر 
بیاورید تمامی سختی ها و دشواری هایی که پشت سر گذاشتیم 
بازی با لبنان، کره جنوبی و تمام س��عی هایی که انجام شد تا ما به 
جام جهانی نرویم. در دیدار قطر و ازبکستان چه اتفاقی افتاد ما به 
 جام جهانی رفتیم اما خودمان داریم حضورم��ان را با کارهایی که

 می کنیم به خطر می اندازیم. در انتها می گویم کس��ی نمی تواند 
با وعده زندگی کند. اعتقاد دارم با ابعاد و مقیاس کلی کشور ایران 
حمایت از تیم ملی در راه جام جهانی کار خاصی نیست.کی روش 
در ادامه تاکید کرد: ش��ما می دانید جزو وظایف فدراسیون نیست 
که بخواهد در امور بازیکنان و باش��گاه ها دخالت کند. وی در ادامه 
در پاسخ به این س��وال که آیا موافق تصمیم بازیکنانی است که در 
این شرایط راهی خارج از کشور می شوند، عنوان کرد: واقعیت این 
است که در پشت پرده تمام تالشم را می کنم که جلوی این کارها 
را بگیرم. بحران ها و مشکالت زیادی را در ایران پشت سر گذاشتم. 
یک روز یک نفر من را محکوم کرد اطالعات ایران را 
به قطر می فروشم، این توهین بزرگی به من بود. 
تمام تالشم را کردم بازیکنان را القا کنم 

که باید امید داشته باشند.
س��رمربی تیم ملی افزود: در ماه 
مهر، شهریور، آبان و آذر باید امید 

را زنده نگه داریم. امروز بار دیگر با شرایطی روبه رو هستیم که موافق 
تصمیم آن ها نیستم اما از تصمیم آن ها حمایت می کنم چرا که حق 
شاد بودن دارند و در این شرایط به  تیم ملی بیشتر کمک می کنند. 
در این کش��ور در طول 2 س��ال و ۸ ماه، زمان های زیادی بوده که 
بدون گرفتن حقوقم تمام تالش��م را برای موفقیت تیم ملی انجام 
دادم. دستیاران و کادر من نیز این کار را کردند. یکی چیزی هست 
که دیگر قادر به انجام این کار نیس��تم و آن جمع  کردن تیم بدون 
بازیکنان است. باید با دوستان صمیمی خودم مثل کاپلو، فرگوسن، 
مورینیو و ...  تماس بگیرم تا آن ها راهکار بدهند وگرنه باید کاپرفیلد 
یا شعبده باز بیاوریم که این کار را کنند. با توجه به این دوستان که 
سعی کردند شخص بنده را به مسیر دیگری ببرند فقط باید به آن ها 
بخندم بعضی از افراد به بقیه نگاهی دارند به همان شکل که خودشان 
در باطن هستند. خداوند آن ها را مورد بخشش قرار دهد چرا که من 

صبر خدا را برای بخشش آن ها ندارم.
وی در ادامه صحبت های خود گفت: درس��ت است سالیان زیادی 
تجربه دارم و نگاه استراتژیک خود را در برنامه ریزی پلکانی در نظر 
می گیرم. برای این که بتوانیم راهکاری را معرفی کنیم باید برخی 
اطالعات ریز را در نظر بگیریم. یک تاریخ رسمی در فیفا داریم. روز 
۱۸ می آماده سازی رسمی را شروع خواهیم کرد. قبل از این تاریخ 
یک سیس��تم داوطلبانه داریم و افرادی که ب��ه اردو بیایند با آن ها 
کار می کنیم. این برنامه ما است. ۱۸ می که برابر با 2۸ اردیبهشت 
اس��ت با افراد داوطلبانه کار می کنیم. کادرفنی آماده اس��ت با این 
افراد داوطلبانه کار کند. بعد از ۱۸ می کار را رسمی آغاز می کنیم. 
این مساله قسمتی از دغدغه من است.هیچ گاه مسایل شخصی و 
منفعت خود را بر کار در تیم ملی ترجیح ندادم. در تمام طول سالیان 
دراز مربیگری این کار را نکردم. برایم بسیار مهم است که به منافع 
شخصی خودم فکر نکنم این مساله مهم نیست. هدف اصلی و دغدغه 
بزرگ من فکر کردن به منافع ۸۰ میلیون ایرانی است. کامال احساس 
خوبی نس��بت به خودم دارم و وجدانم راحت اس��ت چراکه تالش 
کردیم. رییس فدراسیون هم این کار را کرد اما واقعیت این است که 
باید با مسایل روبه رو شویم.وی ادامه داد: قبال بارها اعالم کردم فرقی 
نمی کند هدف ما یک رویا بیشتر نیست من هر روز با این رویا به کارم 
ادامه می دهم. همان طور که گفتم با شرایط کنونی که اردوها یکی 
بعد از دیگری لغو می شود و حمایتی انجام نشده شانس خود را پایین 
می آوریم با کاری که انجام می دهیم امیدمان را به خطر می اندازیم. 

موافق تصمیم بازیکنان نیستم اما از آن ها حمایت می کنم

مهدوی کیا:کی روش: گل جام جهانی می ارزد به مقام آسیا

 سهمیه آسیایی گرفتن 
پرسپولیس سخت شده

مهدی مهدوی کیا نگران ش��رایط پرس��پولیس در جدول 
رده بندی لی��گ برتر اس��ت.  در حالی که هم��ه طرفداران 
تیم قرمزپوش در این فصل امید زیادی به کس��ب قهرمانی 
 در یک جام داش��تند این مهم تاکنون در پرسپولیس دیده 

نشده است. 
مهدوی کیا در گفت وگویی اختصاصی با خبرورشی با افسوس 
از حذف پرسپولیس در جام حذفی، جدیدترین حرف هایش 

را می زند.
بازی پرسپولیس و فوالد را دیدید، درخصوص حذف 

پرسپولیس در اهواز چه نظری دارید
باالخره جام حذفی جامی بود که پرسپولیسی ها امید زیادی 
به قهرمانی در آن داشتند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد اما 
صرف نظر از این مسایل امسال فوالد مستحق قهرمانی در هر 
دو جام ایران است و به دلیل سبک بازی من باید به حسین 

فرکی تبریک بگویم.
فکر می کنید فوالد برابر پرس�پولیس در جام حذفی 

مستحق برد بود
به نظرم فوالد بهتر و روانتر از پرس��پولیس ب��ازی کرد و به 

هدفش هم رسید.
ضعف پرس�پولیس در عدم نتیجه گی�ری در لیگ و 

جام حذفی را در چه موضوعی می دانید
من از پرسپولیس دور هستم به همین دلیل نمی توانم راجع به 
مسایل درونی این تیم حرف بزنم اما اعتقاد دارم پرسپولیس 
 در این فصل و خصوص��ا در چهار دیدار قبل��ی اش در لیگ

 به یک باره امتیازات حساسی را از دست داد و با صدر فاصله 
گرفت. 

این در حالی بود که بس��یاری از هواداران پرسپولیس امید 
بس��یاری داش��تند )و دارند( که تیم شان امس��ال یک جام 

کسب  کند.
شما شانس چه تیمی را بیشتر می دانید

من شانس فوالد را برای قهرمانی بیشتر می دانم چون این تیم 
هم شایسته تر و هم نوع فوتبالش از نگاه من تحسین برانگیزتر 

است.
شانس قهرمانی پرسپولیس را چه قدر می دانید

اگر پرس��پولیس 6 بازی پایانی اش را ببرد قهرمان می شود. 
در واقع اگر قهرمانی می خواهد راهی ج��ز این برایش باقی 

نمانده است.
 در مورد دربی حس�اس ای�ران که بین پرس�پولیس 

و سپاهان برگزار می شود چه نظری دارید
سپاهان تیم خیلی خوبی است که ماهرانه در حال چسباندن 

و نزدیک کردن خودش به صدر است.

زاویه؟

شهردارنجف آباد از برنامه ریزی برای توسعه وپیشرفت نجف آباد می گوید؛

مشارکت شهروندان درامورشهری نجف آباد افزایش می یابد
با آغازدوره چهارم شورای اسالمی شهردرنجف آباد، برنامه ریزی برای 
افزایش مشارکت ش��هروندان درامورشهری آغازشده است. مسعود 
منتظری، شهردارجدید نجف آباد که بیست وسوم مهرماه سال جاری 
و با موافقت اعضای شورای اسالمی ش��هر،کلیداین شهررا در دست 
گرفته است، اکنون تاکید دارد مشارکت شهروندان وبخش خصوصی 
می تواندشرایط ویژه ای رابرای رشدوپیشرفت نجف آباد ایجاد کند.

اوپس ازای��ن که به عنوان ش��هردارنجف آبادانتخاب ش��د، قول داد 
تاهر سه ماه یک بار درنشس��ت باخبرنگاران ورسانه ها،پاسخگوی 
افکارعمومی مردم باش��د.این اتفاق هم افتاد و درس��ت سه ماه پس 
ازآن که کلیدش��هررادر دس��ت گرفت،درمقام پاس��خگویی برآمد.

منتظری درنشس��ت خبری خودباخبرن��گاران باتاکی��د براین که 
توجه به مش��ارکت های مردمی وبخش خصوصی یکی ازمهمترین 
رویکردهای شهرداری نجف آباد در مباحث مرتبط بابودجه نویسی 
خواهدبود،گفت:شهرداری از جمله نهادهای خدمت رسانی است که 
بودجه های عمومی خود را ازطریق م��ردم تامین می کند،بنابراین 
بهترین راهکارورویکرد برای شهرداری این است که بتواندمشارکت 
 ش��هروندان رادراجرای پ��روژه ه��ای عمرانی جلب کند.ش��هردار

نجف آباداظهارداش��ت:تالش می کنیم باتدوین اصول مش��ارکت 
وسرمایه گذاری مردم وبخش خصوصی در پروژه های شهری،شرایط 
الزم برای خدمت رسانی مطلوب به مردم رافراهم آوریم.وی بابیان 
این که بسیاری ازشهرهای بزرگ کشوردرسال های اخیربه سمت 
ایجاد درآمد پایداربرای اجرای پروژه های شهری حرکت کرده اند، 
افزود: ش��هرداری نجف آباد نیز قصد دارد باحرکت درمس��یرهای 
نوین جذب س��رمایه وتامی��ن اعتبارپ��روژه های نوی��ن، گام های 
 بیش��تری رابرای خدمت رسانی به مردم وتوس��عه و پیشرفت شهر

نجف آبادبردارد.

ش�رایط ویژه ب�رای اج�رای پ�روژه های مش�ارکتی
 درنجف آباد

ش��هردارنجف آبادهمچنی��ن بااش��اره ب��ه این ک��ه پ��روژه هایی 
 نظیر:قطارشهری،کشتارگاه صنعتی،س��اخت هتل وایجادبازارهاو

غرفه های عرضه مس��تقیم گل وگیاه بامش��ارکت دوجانبه بخش 

خصوصی وش��هرداری انجام خواهدشد،گفت:ش��هرداری ش��رایط 
مطلوبی رابرای مش��ارکت ش��هروندان وبخش خصوصی درساخت 
پروژه های مختلف شهری نجف آبادایجادکرده است که ازآن جمله 
می توان به عدم دریافت سهم ش��هرداری درصدورپروانه ومباحثی 

نظیرآن اشاره کرد.

تخفیف های ویژه برای دریافت پروانه ساخت
وی دربخش دیگ��ری ازصحبت ه��ای خودبه تخفیف ه��ای ویژه 
درنظرگرفته ش��ده برای صدورپروانه س��اخت اش��اره کردوگفت: 
ش��هرداری ش��رایطی رادرنظرگرفته تاش��هروندانی ک��ه تمایل به 
 س��اخت واحدهای مس��کونی درمحدوده ش��هرنجف آب��اد دارنداز

تخفیف های ویژه ای استفاده کنند.
شهردارنجف آباداظهارداشت:طی جلسات مختلفی که بین مدیران 
شهری نجف آباد برگزار شد و با مصوبه شورای اسالمی شهر، به این 
نتیجه رس��یدیم که ازاکنون تا 29 اسفند ماه س��ال جاری، هریک 
ازشهروندان که برای دریافت پروانه های مسکونی، تجاری و تفکیکی 
خودبه ش��هرداری مراجعه م��ی کند،از35درصدتخفیف درصدور 
پروانه برخوردارش��ود.وی ادامه داد:همچنین مالکینی که تا3۰دی 
 ماه عوارض نوسازی واحدهای مسکونی خودراپرداخت کنند،جوایز
 ویژه ای به قید قرعه دریافت خواهندکرد.منتظری خودروس��واری،

لپ تاپ،دوچرخه، دوربین و...را ازجمله جوایزدرنظرگرفته شده برای 
شهروندان خوش حساب نجف آبادی عنوان کرد.

فعالیت های ویژه عمرانی برای توسعه نجف آباد

ش��هرداری نجف آباددربخ��ش دیگ��ری ازصحبت ه��ای خود به 
بخش��ی ازفعالیت های عمرانی درنظرگرفته ش��ده برای این ش��هر 
 اش��اره کردوگفت:ازس��ه ماه پی��ش ک��ه دوران جدیدمدیریتی در

نج��ف آبادآغازشد،جلس��ات مختلفی بامس��ووالن دس��تگاه های 
اجرایی مختلف اس��تان مانند شرکت گاز،ش��رکت توزیع برق،اداره 
کل راه وشهرس��ازی و...برگزارکرده ایم تابتوانیم پروژه های شهری 
راباتعامل وس��رعت بیش��تری انجام دهیم.اوهمچنین به برگزاری 
جلسات مختلف بامعصومه ابتکار،رییس س��ازمان حفاظت محیط 
 زیست کشوراشاره کردوگفت:طی جلساتی که درسازمان حفاظت

 محیط زیست کشور برگزار شد،به بررسی مباحث زیست محیطی 
نجف آباد پرداختیم واین س��ازمان نیزپیش��نهادات مطلوبی دراین 
زمینه ارایه کرد.منتظری همچنین به ساماندهی وضعیت آب های 
 سطحی ش��هرنجف آباد اش��اره کردوادامه داد:به منظور ساماندهی

 آب های س��طحی درش��هر،فعالیت های ویژه ای انجام داده ایم که 
ازآن جمله می ت��وان به حفرچاه هایی درمیدان بس��یج وهمچنین 
تعبیه کانال هایی دربلوار منتظری ش��مالی اش��اره کرد.وی اضافه 
کرد:باحفراین کانال هادربلوار منتظری ش��مالی ،آب های سطحی 
بخش��ی ازش��هرنجف آباد ب��ه حاش��یه ش��هرنجف آبادمنتقل می 
شود.ش��هردارنجف آباد همچنی��ن ازواگذاری واحده��ای تجاری 
چهارباغ این ش��هرخبرداد وگفت:همچنین بامش��ارکت شهرداری 
وبخش خصوص��ی ،بازارچه های روزدرحال س��اخت هس��تندکه 
درآینده نزدیک واگذارخواهندش��د. وی درباره ایمن سازی ورودی 
ویالشهردربلوارآزادگان اظهار داشت:براساس مذاکرات انجام شده 
باشرکت آب وفاضالب ،نسبت به ایمن س��ازی کانال این بلواراقدام 

کرده ایم تابیش ازاین شاهد وقوع حوادث تلخ نباشیم. منتظری انجام 
مراحل ساخت پل زیرگذردانشگاه،ساماندهی ترافیک بلوارآزادگان، 
ساخت بلوارکشاورزازشمال به جنوب، آزادسازی خیابان شریعتی، 
آزاد س��ازی خیابان فجروش��یخ بهایی وتکمیل بلوارولیعصررانیزاز 

دیگرفعالیت های درحال انجام شهرداری نجف آبادعنوان کرد.

زیباسازی نجف آباد،یکی ازاولویت های اصلی شهرداری
شهردارنجف آبادهمچنین بااشاره به این که زیباسازی معابر، میادین 
وفضای ش��هری یکی ازاولویت های اصلی ش��هرداری درسال های 
 آینده خواهدبود، گفت: به دنبال آن هس��تیم تاباطراحی وجانمایی 
المان های ش��هری، اقدام به زیباس��ازی میدان ها، معابروفضاهای 
 شهری نجف آبادکنیم.اوهمچنین ازتشکیل کمیته زیباسازی شهر

نج��ف آبادخبردادواظهارداش��ت:این کمیت��ه ب��ا حضورنخب��گان 
وهنرمن��دان شهرتش��کیل ش��ده تافعالیت ه��ای وی��ژه ای برای 
زیبایی ش��هرنجف آبادانجام ش��ود. منتظری توجه ویژه به آسفالت 
معابررانیزازدغدغ��ه های دیگرمدیران ش��هری نجف آباددانس��ت 
واضافه ک��رد: یکی دیگرازدغدغ��ه های مدیران ش��هری نجف آباد، 
جمع آوری زباله های ش��هری اس��ت که هم بافرهنگ سازی وهم 
بابرنامه ریزی ویژه مسوولین،شرایط ویژه ای برای نظافت وپاکیزگی 

شهرایجادخواهدکرد.
  اوبابی��ان این که ه��م اکن��ون روزانه۱2۰ت��ن زباله درنج��ف آباد
 جاب��ه جام��ی ش��ود،تصریح کرد:ش��هرداری اق��دام ب��ه ایج��اد

ایس��تگاه ه��ای جم��ع آوری موادبازیافتی درس��طح ش��هرکرده 
 وش��هروندان می توانند ب��ا ارایه اق��الم بازیافت��ی به ایس��تگاه ها،

 لوازم التحریر و هدایایی دریافت کنید.

رییس شورای اسالمی شهرنجف آباد:
پیگیری مطالبات مردم دغدغه اصلی مدیران شهراست

رییس شورای اسالمی ش��هرنجف آباد در ادامه این جلسه بااشاره به 
لزوم خدمت رسانی به مردم درتمامی ابعاداجتماعی گفت:پیگیری 
مطالبات مردم وپاس��خگویی به نیازهای آنان دغدغه اصلی مدیران 

شهری  نجف آباداست.
مجیدپزشکی بااش��اره به این که مردم شهرنجف آبادلیاقت بهترین 
ش��رایط زندگ��ی را دارندواین وظیفه ش��هرداری اس��ت که چنین 
ش��رایطی رابرای آن ها ایجادکند،اظهارداش��ت: به منظور پیگیری 
 مسایل ومش��کالت مردم و ش��هروندان مناطق مختلف نجف آباد،

 ش��ورایار های��ی از مناطق مختل��ف نجف آب��اد انتخاب ش��ده اند 
تابیشتربامشکالت مردم  آشناشویم. 

 وی  باتقدیرازفعالیت اعضای دوره س��وم ش��ورای اس��المی ش��هر
 نجف آباداظهار داشت:اعضای شورای شهروشهردارنجف آباد دردوره 
قبل فعالیت های بسیارمطلوبی رابرای توس��عه، پیشرفت وآبادانی 
ش��هرانجام دادندکه الزم اس��ت این حرکت های مفی��د ادامه پیدا 
کندودوره چهارم نیزدرجهت توس��عه وآبادانی ش��هرهرچه درتوان 

داردانجام دهد.
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  ارایه 500 درخواست رسیدگی 

به خسارات زلزله کوهرنگ 
مديرکل دفتر بازس��ازي و حوادث غير مترقبه چهارمح��ال بختياري از 
ارايه 500 درخواست رسيدگی به خس��ارات واحدهای مسکونی و دامی 
شهرستان کوهرنگ در اثر زلزله خبر داد.ستار فرهادی اظهار داشت: بر 
اساس بررس��ی های انجام شده بر اثر زلزله 5/1ريش��تری به 500 واحد 
مسکونی و دامی خسارت وارد شد.وی با بيان اين که اين زلزله تلفات جانی 
در بر نداشت، تصريح کرد: بررسی ها به منظور تعيين خسارات مالی وارده 

شده به ساکنان منطقه زلزله زده کوهرنگ همچنان ادامه دارد.

۱50 واحد مسکن مهر در بروجن 
واگذار می شود

 فرمان��دار شهرس��تان بروج��ن گف��ت: همزمان ب��ا ايام اهلل ده��ه فجر 
150 واحد مسکن مهر در شهرستان به متقاضيان واگذار می شود.

 فتاح کرمی اظهار داش��ت: انقاب اس��امی ايران يکی از بزرگ ترين و 
مردمی ترين انقاب ها در طول تاريخ اس��ت.وی با بيان اين که استقال 
و عزت عمومی از جمله افتخارات انقاب اسامی است، گفت: دهه فجر 
فرصتی برای تبيين ارزش های انقاب اسامی به نسل جوان، کودکان و 

نوجوانان است.

 طرح آب رسانی نصیرآباد همزمان
 با دهه فجر افتتاح می شود

اس��تان  روس��تايي  فاض��اب  و  آب  ش��رکت   سرپرس��ت 
  چهارمح��ال و بختي��اري از افتت��اح ط��رح آب رس��اني نصيرآب��اد در
  ده��ه فجر خب��ر داد.اصغر يزدان��ي اظهار داش��ت: با هزين��ه اي بالغ بر

 س��ه ميليارد  و 200 ميليون ريال طرح آب رساني به روستاي نصيرآباد 
از توابع شهرستان بروجن تکميل شد. وی در تش��ريح عمليات اجرايي 
اين پروژه اف��زود: احداث مخزن ذخيره 150 مت��ر مکعبي بتني، اجراي 
5300 متر شبکه داخلي، لوله گذاري خط انتقال چهار اينچ به طول 450 
متر، فنس کشي، محوطه س��ازي، تهيه و نصب کانکس ايستگاه پمپاژ و 
همچنين احداث حوضچه شيرآالت مخزن و نصب شيرآالت در خروجي 
مخزن ذخيره و ايستگاه پمپاژ از جمله اقدامات انجام شده براي تکميل 

طرح آب رساني به روستاي 511 نفري نصيرآباد است.

 تعیین 23 فروشگاه برای توزیع
سبد کاال به مردم

سرپرست فرمانداری شهرس��تان اردل گفت: 23 فروشگاه در شهرها و 
روستاهای شهرستان جهت دريافت س��بد کاالی رايگان مردم در نظر 
گرفته شد. کوروش سبزواری اظهار داش��ت: تنظيم بازار در ايام پايانی 
سال يکی از مهمترين موضوعات می باشد. وی افزود: بايد قالب توسعه 
شهرس��تان را با رويکرد توليد به مصرف در جهت مايحتاج عموم مردم 
به کار ببنديم.سرپرس��ت فرمانداری اردل گفت: با توجه به توزيع سبد 
کااليی رايگان دولت به مردم ،تعداد 23 فروشگاه در شهرها و روستاهای 

شهرستان جهت دريافت سبد کاالی رايگان مردم در نظر گرفته شد.

اخبار کوتاه 

مجيد جلي��ل  ،نماينده م��ردم لردگان در مجلس ش��ورای اس��امی گفت: برای رفع مش��کات 
 واحدهای صنعتی چهارمح��ال و بختياری بايد پروژه  های دولت��ی و غيردولتی از يکديگر تفکيک 

شوند.

7 پروژه های دولتی و غیردولتی چهارمحال و بختیاری تفکیک شوند

سرمایه گذاری

منطقه گردشگري»  شیدا « از 
امیدهاي توسعه استان است

استاندار چهارمحال و بختياري با تاکيد بر لزوم در اولويت 
ق��رار گرفتن پ��روژه گردش��گري ش��يدا، گف��ت: پروژه 
 گردش��گري ش��يدا از اميده��اي توس��عه اس��تان

 است.
قاسم س��ليماني در دومين مجمع عادي شوراي سازمان 
همياري شهرداري هاي اس��تان افزود: شوراهاي شهر و 
 روس��تا به عنوان پارلمان و عصاره منطقه خود افرادي را

 به عن��وان ش��هردار انتخ��اب مي کنن��د که ب��ه عنوان 
 نماينده تام االختيار مردم کليه مس��ايل شهر را مديريت

 کنند.
 وی با بي��ان اين که ش��هرداران بايد س��هام داران اصلي
  اي��ن س��ازمان باش��ند، تاکيد ک��رد: معاون��ت عمراني

  اس��تانداري ش��رايط الزم را در اي��ن زمين��ه فراه��م 
کند.

 س��ليمانی ب��ه برخ��ي نواقص و مش��کات موج��ود در 
 ش��رکت ه��اي زي��ر مجموع��ه س��ازمان همي��اري 
شهرداري هاي استان اش��اره و خاطر نشان کرد: منطقه 
ويژه اقتصادي ش��يدا که مي تواند منشا تحول در استان 
 باشد سال گذش��ته راکد ماند، در حالي که اين سازمان

  بايد اي��ن منطق��ه را دراولويت ه��اي کاري خ��ود قرار 
دهد.

استاندار ،پروژه گردشگري ش��يدا را از اميدهاي توسعه 
استان برشمرد و افزود: شرکت شيدا بام در برخي موارد 
چون اصاح مرز استان و بعضي از واگذاري ها مي توانست 
 بهت��ر عمل کند اي��ن درحالي اس��ت که اگر اي��ن پروژه

 به خوبي سازماندهي ش��ود مي تواند از اميدهاي توسعه 
استان شود.

به گفته وی، ش��رکت ش��يدا بام مي تواند با سازماندهي 
صحيح در راس��تاي جذب س��رمايه گذار و ارايه خدمات 

گردشگري گام هاي مهمتري بردارد.

فرمانده سپاه چهارمحال و بختياری گفت: همزمان با دهه فجر، از 
مبارزان انقاب اسامی استان تجليل می شود.

رضا محمدسليمانی اظهار داش��ت: مردم محوری و ايجاد روحيه 
جهاد، خودباوری و اميد به آينده در جوانان مهمترين ويژگی های 

بارز برنامه های دهه فجر امسال است.
وی با اشاره به اين که 485 عنوان برنامه برون سازمانی و 25 عنوان 
برنامه درون سازمانی توسط کميته بسيج ستاد دهه فجر در  استان 
برگزار می شود، گفت: نواختن زنگ فجر انقاب اسامی همزمان با 
سالروز ورود تاريخی حضرت امام )ره(  به ايران، صبحگاه مشترک 
و اجرای  سرودهای انقابی همگانی در سطح مدارس استان، اعزام 
تيم های پزشکی به مناطق محروم، برپايی  ايستگاه های صلواتی از 

مهمترين برنامه های برون سازمانی اين کميته است.
فرمانده سپاه چهارمحال و بختياری افزود: برپايی نمايشگاه انقاب 
و دفاع مقدس در استان،  رژه موتورسواران همزمان با سالروز ورود 
امام خمينی به ميه��ن،  برپايی نمايش��گاه های فرهنگی- هنری 
و بهره برداری از اين نمايش��گاه ها، برگزاری همايش طايه داران 
انقاب اسامی، برگزاری همايش يادگاران و پيشکسوتان جهادو 
سعادت، برپايی تريبون های آزاد با موضوع خودباوری، نهضت اميد 
به آينده در مراکز دانشگاهی و  همايش روز فناوری فضايی جوانان 
و خودباوری،  نشست سياس��ی و تقدير و تجليل از جوانان ممتاز 

بسيجی در استان از ديگر برنامه ها اين دهه است.

محمدسليمانی تصريح کرد: ديداربا خانواده معظم شهدا، برگزاری 
همايش های هادي��ان بصيرت در پايگاه ه��ای مقاومتی، همايش  
ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر  و هماي��ش نقش اصناف در 
پيروزی انقاب اس��امی، برگزاری مراسم  عصر ش��عر با موضوع 
انقاب اسامی و همايش ش��اهدان گمنام در اس��تان، همکاری 
ستاد بسيج دربرگزاری جش��نواره  فيلم فجر و برپايی کرسی های 
 آزاد انديش��ی با موضوع��ات انقاب اس��امی  از ديگ��ر برنامه ها 
است. وی خاطرنشان کرد: برگزاری همايش زن و انقاب اسامی، 
همايش  س��بک زندگی و منزلت زن در تحکي��م خانواده، حضور 
بسيجيان در راهپيمايی بزرگ 22 بهمن ، نورافشانی شب پيروزی 
انقاب اس��امی و  تقدير و  تجلي��ل از مبارزان انقاب اس��امی 
 در اس��تان از ديگر برنامه های مهم  اجرايی کميته  بس��يج ستاد 

 دهه فجر است.
     خانواده ش�هدا و ایثارگ�ران چهارمحال و بختیاری 

تجلیل می شوند
مديرکل بنياد ش��هيد و امور ايثارگران چهارمحال و بختياری 
گفت: 250 نف��ر از خانواده های ش��هدا و ايثارگران اس��تان در 
دهه فجر تجليل می ش��وند.قدرت اهلل رئيس��ی اظهار داش��ت: 
بنياد ش��هيد و ام��ور ايثارگ��ران 44 عنوان برنام��ه فرهنگی و 
اجتماعی همزمان ب��ا دهه فجر در اس��تان اج��را می کند.وی 
افزود: عطرافشانی گلزار ش��هدا، ديدار با خانواده معظم شهدا، 

برگزاری جش��ن  انقاب در شهرستان های اس��تان و تجليل از 
جانبازان و ايثارگران از جمله اين برنامه ها است. رئيسی تصريح 
 کرد: گلزار ش��هدای روستای شيخ شبان شهرس��تان بن برای

 دهه فجر امسال به عنوان نماد ملی گلزار شهدای روستايی کشور 
انتخاب شد.مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران چهارمحال و 
بختياری خاطرنشان کرد: برگزاری يادواره های شهدای فرهنگی، 
يادواره زنان ايثارگر و رونمايی از کتاب های نگاه آش��نا و همين 

حوالی از ديگر برنامه های محوری در اين ايام است.
     گرامیداش�ت دهه فجر ب�ا اجرای 80 وی�ژه  برنامه

 در فالرد لردگان
رييس ستاد بزرگداش��ت دهه فجر فارد گفت: در دهه مبارک 
فجر 80 برنامه مختلف در بخش فارد برگزار خواهد شد. کورش 
فتحی اظهارداشت: پيروزی شکوهمند انقاب اسامی خاطره ای 
خوش برای ملت ايران اس��ت که با توجه به اين مهم بايد ياد و 
خاطره اين پيروزی همه س��اله در ذهن مردم تداعی شود.وی 
بر ضرورت برگزاری با کيفي��ت برنامه های دهه فجر تاکيد کرد 
و گفت: برگزاری با کيفيت و مطلوب برنامه های گراميداش��ت 
ايام اهلل دهه فجر بهترين راه برای يادآوری خدمات ارزنده نظام 
اسامی اس��ت.فتحی با تاکيد بر اين که مسووالن دستگاه های 
اجرايی بايد نگاه تکليفی به برنامه های دهه فجر داشته باشند، 
گفت: حاکم بودن نگاه تکليفی در تمام مسايل از شاخصه اصلی 
الهی بودن و خالصانه بودن عملکرد دستگاه های اجرايی به شمار 
می رود.رييس ستاد بزرگداشت دهه فجر فارد با تاکيد بر احيا و 
استمرار ارزش های انقاب اسامی و ضرورت حضور همه جانبه 
مردم در صحنه ها، اظهار داشت: دهه فجر فرصتی برای آشنايی 
هرچه بيشتر نسل جديد با انقاب شکوهمند اسامی و اهداف 

مقدس آن است.
       ش�ب ش�عر و موس�یقی ویژه ایام دهه فجر برگزار 

می شود
اس��امی  ارش��اد  و  فرهن��گ  کل  اداره   مدي��رکل 
چهارمحال و بختي��اری از برگزاری ويژه برنامه ش��ب ش��عر و 
موسيقی همزمان با دهه فجر در استان خبر داد.حسين گنجی 
به برنامه های امس��ال اس��تان در س��ی و پنجمين بهار انقاب 
اشاره کرد و افزود: به مناس��بت ايام دهه فجراز 16تا21 بهمن 
شب ش��عر و موس��يقی در تاالر غدير فرهنگ و ارشاد شهرکرد 
از س��اعت 19تا21 شب برگزار می ش��ود.وی با بيان اين که در 
اين ايام شب های شعر وموسيقی در س��اير نقاط استان برگزار 
می شود ، تصريح کرد: در اين مراسم از گروه موسيقی و شعرای 
توانمند استان استفاده می شود که اين برنامه ها عاوه بر تاالر 
غدير شهرکرد در فرهنگ سراهای سراسر استان برگزار می شود.

گنجی به اجرای تئاتر کودک و نوجوان و پخش فيلم در س��الن 
 آمفی تئاتر اميرکبير ش��هرکرد اشاره و خاطر نش��ان کرد: اين 
برنامه ها از ابتدای هفته جاری آغاز شده است که دانش آموزان، 
پيش دبستانی ها ومهدهای کودک می توانند برای ديدن تئاتر 

وفيلم به اين سالن مراجعه کنند.

فرمانده سپاه  خبر داد:

تجلیل ازمبارزان انقالبی چهارمحال و بختیاری

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

مزایده 
 : پرونده  شماره   139203902004000247  : آگهی  شماره     946
 9001365 و   9102024 کالسه  اجرایی  پرونده   9100400200400832
ششدانگ پالک 6967 فرعی 15190 مجزی شده از پالک 240 فرعی از 15190 
واقع در اراضی پایین دروازه بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس : اصفهان خیابان 
سروش کوچه اعظم کوچه شهید معصومی بن بست اعظم پالک 16 کد پستی 
67653- 81559 که سند مالکیت آن در صفحه 463 دفتر 300 ششدانگ بنام 
آقای مهدی فالحتی و سند مالکیت شماره 2/227504 ثبت و صادر شده است 
با حدود : شماال پی دیوار ی است به کوچه چهار متری به طول دوازده متر 
و هشتاد سانتی متر شرقا بمرز اشتراکی با زمین دویست و چهل و دو فرعی 
پانزده هزار و یکصد و نود بطول 28/43 متر جنوبا به پی دیوار پالک دویست 
وچهل و پنج فرعی پانزده هزار و یکصد و نود به طول 10/95متر غربا پی 
پانزده  فرعی  و شش  و  شصت  نهصد  و  پالک ششهزار  به  است  دیواری 
نظر  ندارد که طبق  ارتفاقی  متر حقوق  به طول 27/88  نود  هزار و یکصدو 
کارشناس رسمی ملک مورد نظر مساحت عرصه پس از رعایت بر اصالحی 
برابر 337/50 متر مربع و مساحت اعیانی که در دو طبقه بصورت مسکونی 
و با قدمت حدود 30 سال ساخته شده تقریبامعادل 450 متر مربع است که 
با دیوار های بار بر آجری و سقف از نوع تیر آهن وآجر ، کف از موزاییک ، 
در و پنجره آهنی ، نمای بیرونی از سنگ سفید و نمای داخلی از گچ و نقاشی 
مستعمل ،  درهای داخلی چوبی قدیمی با شیشه های رنگی ، آشپزخانه با کف 
از نوع سنگ و کاشی بدنه تا نیمه دیوار و کابینت فلزی ساخته شده و دارای 
سیستم گرمایش با بخاری گازی و سرمایش با کولر آبی انشعابات آب و برق 
و گاز و حیاط سازی وپارکینگ در همکف و انباری در زیر زمین می باشد . 
که طبق اسناد رهنی شماره 130423 – 86/4/11 و 130414-86/4/11 دفتر 
خانه یک اصفهان در رهن موسسه قوامین قرار گرفته و فاقد بیمه میباشد از 
ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1392/12/10 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت چپ ابتدای 
خیابان الهور به مزایده گذارده می شود . مزایده از مبلغ پایه پنج میلیارد و 
نهصد و سی میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بد هی های مربوط به 
آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است صمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد 
، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

مورخ 1392/11/12 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
در جلسه  در جلسه  توضیحا جهت شرکت   . گردد  می  موکول  بعد  روز  به 
مزایده مبلغ ده در صد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی وارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید م الف 12357اسدی رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی 

تاسیس 
شرکت  اساسنامه  و  نامه  تقاضا  خالصه   103/92/2240/24 شماره   1019
تحت   1392/9/18 تاریخ  در  که  محدود  مسئولیت  با  میمه  سبز  رامسر 
رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   14003767635 ملی  شناسه  و   330 شماره 
برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت های ذیل 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد : خرید و فروش ، صادرات 
وواردات، تولید و توزیع  انواع سنگ ساختمانی و سنگ کوپ ، عقد قرار داد 
مناقصات و مزایدات دولتی  ، شرکت در  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  با 
و خصوصی  دولتی  های  شرکت  از  نمایندگی  اعطاء  و  اخذ   ، و خصوصی 

داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و بانک 
کسب  از  پس  شرکت  اهداف  تحقق  جهت  صرفا  خصوصی  و  دولتی  های  
 – میمه   – اصفهان   : شرکت  اصلی  مرکز   -2  . ذیصالح  مراجع  از  مجوز 

خیابان چهاردهم سنگ بری رامسر کد پستی   – شهرک صنعتی نگین میمه 
: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد  8351711111 ، 3- سرمایه شرکت 
عامل شرکت  مدیر  دراختیار  و  پرداخت  ء شرکت  از طرف شرکا  تماما  که 
قرار گرفته است . 4- مدت شرکت : از تاریخ 1392/9/18 به مدت نامحدود  
ملی  شماره  به  پور  هاشمی  مجتبی  آقای   : امضاء  صاحبان  و  مدیران   -5
1141082438 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای غالم رضا منصوری به 
شماره ملی 1140518496 به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مددیر 
عامل و رئیس هیات مدیره متفقا و مهر شرکت معتبر می باشد . ضمنا امضا 

ء ذیل دفاتر ثبت شرکت ها در تاریخ 1392/9/18 تکمیل گردید . 
حسین نوروز- رئیس ثبت میمه 

مفاد آرا

999 شماره 103/92/1765/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه 

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

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بشماره  رضا  فرزند  زمینی  فاطمه  خانم   : هیات   7554 شماره  رای   -1
شناسنامه 78 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 107 متر مربع پالک 
1206فرعی از 6 فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  میرزا   فرزند  باقری   اصغر  آقای   : هیات   7615 شماره  رای   -2
شناسنامه 2718 و خانم مریم معصومی فرزند رحمت به شماره شناسنامه 
144) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 261/40 متر مربع 

پالک شماره 3670 فرعی مفروز و مجزی شده  از 151 فرعی از 2715 اصلی 
واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

3-رای شماره 7455 هیات : آقای حجت اقبالیان فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
637 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 104/66 متر مربع پالک 3669 
در  واقع  اصلی   2715 از  فرعی   206 ازشماره  شده  مجزی  مفروزو  فرعی 

ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
4- رای شماره 7561 هیات : آقای عباس حاجی حسنی آرانی فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 312 و خانم پروین باغبانی آرانی  فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 322در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 242/05 متر مربع 

 2637 از  فرعی  1129و1142  از  شده   مجزی  و  مفروز  فرعی   7459 پالک 
اصلی واقع در مسعود آباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

آقا  عباس  فرزند  آرانی  فایض  سعید  آقای   : هیات   7520 شماره  رای   -5
بشماره شناسنامه 9295 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 187/25 متر 
مربع پالک 7458 فرعی مفروز و مجزی شده  از 1189 فرعی از 2637 اصلی 

واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
6- رای شماره 7529 هیات : آقای حسنعلی رمضانی بیدگلی  فرزند مصطفی  
بشماره شناسنامه 63 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 563/35 متر 
مربع پالک 16فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
اهلل    اسد  فرزند  بیدگلی  رزاقی  مهدی  آقای   : هیات   7552 شماره  رای   -7

به  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی   فاطمه کوچکی  بشماره شناسنامه 134 و خانم 
شماره شناسنامه 113) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
120/35 متر مربع پالک شماره 738 فرعی از 106 فرعی و باقیمانده 6 اصلی 

در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  اله    خیر  فرزند  رام  ماشااهلل  آقای   : هیات   7565 شماره  رای   -8
شناسنامه 10582 و خانم اعظم جباریان فرزند عباس بشماره شناسنامه 331 
) نسبت به چهار و دو دانگ ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 102/75 
متر مربع پالک 5 فرعی  از1 فرعی از 1338  اصلی واقع در اماکن  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
غالمحسین  فرزند  بیدگلی  طامه  علی  آقای   : هیات   7555 شماره  رای   -9
بشماره شناسنامه 36 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 241متر مربع 
پالک 14 فرعی  از 2و3و4و5 و قسمتی از مشاعات 932  اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  فرزند حسین    بلندی  آقای حسن   : هیات  رای شماره 7568   -10
شماره  به  محمد  فرزند  آرانی   دشتی  آران  فاطمه  خانم  و   171 شناسنامه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   ) بالمناصفه   (11863 شناسنامه 
214/50 متر مربع پالک شماره 1986 فرعی از 35 فرعی و مفروز و مجزی 
شده از 2638اصلی واقع در احمدآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
11- رای شماره 7472 هیات : آقای رضا حاجی جمالی آرانی فرزند فرج اهلل    
به  فرزند حسن  آرانی  زهریا عسگر حکیمی  خانم  و   19 بشماره شناسنامه 
شماره شناسنامه 183) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
221/4 متر مربع پالک شماره 1985 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
اهلل   سیف  فرزند  آرانی  شائی  احسان  آقای   : هیات   7692 شماره  رای   -12
 192/26 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   188 شناسنامه  بشماره 
مترمربع پالک 1984 فرعی  از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی   اهلل خدام حضرتی  قدیر  آقای   : هیات  رای شماره 7519   -13
نعمت اهلل  بشماره شناسنامه 283 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
126/50 مترمربع پالک 1983 فرعی  از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
14- رای شماره 7489 هیات : آقای علی محمد دارچینی آرانی فرزند حسین    
بشماره شناسنامه 72 و خانم فاطمه سلطان داداشی آرانی  فرزند عبداهلل به 
شماره شناسنامه 206) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
ازمفروز و مجزی شده  2840  203/25 متر مربع پالک شماره 213 فرعی 

اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
محمد      فرزند  آرانی   تقدیری  ماشاهلل  آقای   : هیات   7524 شماره  رای   -15
بشماره شناسنامه 9322 و خانم اقدس سادات شمسی  فرزند سید رضا  به 
شماره شناسنامه 166) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
102/15 متر مربع پالک شماره 4573 فرعی مفروز و مجزی شده  از 163 
از 2840  اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران  فرعی 

و بیدگل 
16- رای شماره 7484 هیات : آقای تقی دهقان آرانی  فرزند آقا احمد  بشماره 
شناسنامه 306 در شش دانگ یک باب دامداری به مساحت 293/50 مترمربع 
پالک 1207 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آراندشت  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/11/12 تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/11/28 

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 

ابالغ وقت رسیدگی
1024 در خصوص پرونده کالسه 901/92 خواهان صندوق قرض الحسنه 
تقدیم  طائبی  مریم  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  محمد   حضرت 

تعیین   16:30 ساعت   92/12/17 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل 
و  دادخواست  ثانی  و نسخه  مراجعه  اختالف  مجتمع شماره 2 شورای حل 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

1025 در خصوص پرونده کالسه 902/92 خواهان صندوق قرض الحسنه 
تقدیم  ترکان  فاطمه  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  محمد   حضرت 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/12/17 ساعت 16 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع  وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
1023 شماره: 397/92 به موجب رأی شماره 843 تاریخ 92/8/14 شعبه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه زهرا واعظی پور نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ بیست و سه مییلیون ریال بابت اصل خواسته و چهار صدو 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک 92/4/11 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر اجرایی در حق دولت  . محکوم له صندوق قرضا الحسنه حضرت 
محمد به مدیریت احمد صابریان  نشانی محل اقامت: خ حکیم نظامی جنب 
ک 33. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید
. شورای حل اختالف شعبه 27 حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی

1022 شماره: 401/92 به موجب رأی شماره 671 تاریخ 92/6/30 شعبه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سید هادی جالدتی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهارصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
در حق  االجراء  نیم عشر حق  همچنین  و  اجرا  لغایت   91/3/9 موصوف  
دولت. محکوم له صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به مدیریت 
احمد صابریان  نشانی محل اقامت: خ حکیم نظامی جنب ک 33. ماده 34 
محکوم  ابالغ شد  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 
به  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  از آن میسر  به  استیفاء محکوم 
دارائی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 

شورای حال اختالف شعبه 27 حقوقی اصفهان 
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مهارت

همه می دانیم که داش��تن قدرت فیزیکی بس��یار خوب 
است و درواقع قدرت فیزیکی می تواند باعث شود از نظر 
احساسی هم احساس قدرت بیش��تری داشته باشید اما 
آیا می دانس��تید نداشتن قدرت احساس��ی و فکری می 
تواند همه زندگی تان را خ��راب کند؟وقتی فردی از نظر 
احساسی قوی تر می ش��ود، مشکالت زندگی به چشم او 
کوچک تر می آیند.امروز درمورد راه و روش قوی بودن در 

زندگی صحبت کنیم 
ضعف قدرت احساسی و مشکالت زندگی

اگر می خواهید در برابر مشکالت زندگی قوی باشید، باید 
اول دلیل ضعیف بودنتان را بفهمیددرادامه به مهمترین 
عوامل ضعیف بودن انس��ان ها در برابر مشکالت زندگی 

اشاره می کنیم.
 قدرت و وابس�تگی:هر چه به چیزی وابسته تر شوید، 
 ضعیف  تر خواهید ش��د. منظورمان را اش��تباه نگیرید.

 نمی خواهی��م دس��ت از آرزوه��ا و اهدافت��ان بردارید. 
منظورمان این است که وقتی می بینید راهی بسته است، 
باید به اندازه کافی قوی باشید که آن را کنار بگذارید و به 

دنبال راهی دیگر باشید. 
ق�درت و ش�جاعت:هیچ شکی نیس��ت که برای قوی 
بودن در زندگی باید ش��جاع باشید اما منظورمان آن نوع 
شجاعتی که برای دعوا الزم است نیست! منظور شجاعتی 
است که جلوی شما را برای روی آوردن به عادت های بد، 
موادمخدر، پرخوری، خواب زیاد، سیگار یا حتی یک رابطه 

به جای رویارو شدن با مشکالت بگیرد.
سیستم اعتقادی ش�ما: این یکی از مهمترین عواملی 
است که می تواند هم ش��ما را فوق العاده در زندگی قوی 
کند و هم به ضعیف ترین موجود تبدیل کند. یک اعتقاد 
 محدودکننده مث��ل »زندگی عادل نیس��ت« می تواند

 قوی ترین فرد را به ضعیف ترین تبدیل کند.
چه طور در برابر مشکالت زندگی قوی باشیم

حاال  باید برنامه ای طرح کنید که به شما برای قوی بودن 
در برابر مشکالت زندگی کمک کند.

فراموش کنید: فرد ضعیف به گذشته خود می چسبد و 
نمی تواند جلو برود درحالی که یک فرد واقعا قوی تصمیم 
می گیرد که فراموش کند و راهی دیگر برای رس��یدن به 

چیزی که می خواهد پیدا کند.
خود را آموزش دهید: هر مش��کل جدی��دی که با آن 
برخورد می کنید، ممکن اس��ت به دانشی بیشتر از آنچه 
دارید نیاز داش��ته باش��د. برای این ک��ه در زندگی واقعا 
 قوی باش��ید، باید بتوانید علم و آگاه��ی الزم برای حل 

مشکالت تان را به دست آورید.
سیس�تم اعتقادی خ�ود را اص�الح کنی�د: وقتی 
 باور داش��ته باش��ید که می توانید کاری را انجام دهید،
  هیچ چیز نم��ی تواند جلوی ش��ما را بگیرد اما مش��کل

 این جاس��ت که نمی توانید قبل از اینکه از ش��ر افکار و 
اعتقادات محدودکننده خود خالص شوید، چنین باوری 

پیدا کنید.

      قوی باشید         
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این روزها خبر از تولید محصوالت دست ورزی شده ژنتیکی زیاد 
به گوش می رس��د ولی خبر تولد انسان های دست ورزی شده 
اندکی دور از ذهن اس��ت. انگلیس قصد دارد تا بهار سال آینده 

امکان تولد نوزادان دست ورزی شده را فراهم کند.
به گزارش مهر، پارلمان انگلیس قصد دارد در مورد شکل نوینی 
از درمان ناباروری لقاح خارج از رحمی )IVF( رای دهد که در 
آن از DNA 3 والد برای تولید یک جنین اس��تفاده می شود.

تصویب این قانون، درمانی را برای زوجین قانونی می کند که در 
 آن چشم انداز انسان اصالح ژنتیکی ش��ده قریب الوقوع به نظر 
می رسد.این فرآیند برای خالص شدن از جهش های ژنتیکی 
است که منجر به بروز نابینایی، صرع و دیگر مشکالت سالمتی 
برای انسان می ش��وند.اگر سیاس��تمداران این فرآیند درمانی 
را بپذیرند، این قانون نخس��تین قانونی خواه��د بود که امکان 

دستکاری DNA انسان را پیش از تولد فراهم می کند.
اگر ای��ن قانون تصویب پارلم��ان را بگیرد، این ش��یوه پیچیده 

DNA میتوکندری را تعویض می کن��د تا مانع از جهش های 
سلولی نابود کننده  شود.به نظر می رسد این مساله پیش از ماه 

جوالی 2014) تیر- مرداد 93( بررسی شود.
 میتوکندری ان��رژی غذا را ب��ه مولفه های بس��یار ضروری که 
سلول های بدن انس��ان برای عملکرد خود به آن ها نیاز دارند، 

تبدیل می کند.
عالوه بر این، میتوکندری حاوی DNA  هس��ته در کروموزوم 

انسانی نیز هست که بخش عمده ای از اطالعات ژنتیکی انسان 
را در خود ذخیره می کند.

DNA میتوکن��دری فقط از مادر به فرزند منتقل می ش��ود و 
گاهی اوقات حاوی جهش هایی اس��ت که م��ی تواند به صرع، 
دیابت، نابینایی و دیگر مش��کالت برای س��المتی برای جنین 
منجر شود.تخمین زده می شود از هر پنج هزار تا 10 هزار نفر، 
یکی حاوی جهش ه��ای DNA میتوکندریایی باش��د که در 

برخی موارد می تواند به بروز بیماری های کشنده منجر شود.
با این حال، می توان با استفاده از شیوه های دستکاری ژنتیکی 
از این مشکالت پیشگیری کرد. اگر این قانون به تایید پارلمان 
 انگلی��س برس��د، دانش��مندان DNA میتوکن��دری یک زن

 اهدا کننده را با هس��ته تخمک مادر ترکیب ک��رده و از این رو 
جنین دچار اختالالت ناشی از جهش های ژنتیکی نخواهد شد.

این شیوه که تا کنون با موفقیت بر روی میمون  آزمایش شده 
باید بر روی انسان نیز آزمایش شود تا نتایج مثبت آن در مورد 

انسان نیز به تایید برسد.

انگلیسی ها ژنتیک را دستکاری کردند

روانش��ناس حوزه س��رطان از کش��ف ژن 
جدیدی خبر داد و گفت: این ژن که س��ال 
آینده معرفی می شود در زمینه تغییر رفتار، 
تغییر ذهن و ت��وکل به خدا ب��وده که افراد 
 را از نظر فیزیکی نس��بت به بیماری مقاوم 

می کند.
فرح لطفی کاشانی در نشست خبری مرکز 
تحقیقات سرطان دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هید بهش��تی گفت: س��بک زندگی که 
مجموعه ای از رفتارها و اندیشه هاس��ت بر 
سالمت افراد بسیار موثر اس��ت و می تواند 
در پیش��گیری و مقابل��ه با س��رطان به کار 
گرفته ش��ود.وی ادامه داد: ع��الوه بر رفتار، 
اف��کار و اندیش��ه ها نیز تاثی��رات موثری بر 

س��رطان داش��ته اند به ط��وری ک��ه تاثیر 
مسایل روانشناختی در کاهش ایمنی بدن 
موثر ش��ناخته ش��د هر چه قدرت سیستم 
ایمنی بدن کاهش یاب��د مقاومت در مقابله 
با بیماری ها نیز پایین می آید.لطفی تصریح 
ک��رد : در رابطه با مداخالت روانپزش��کی و 
اثرات آن بر بیماری دو تحقیق در کشور انجام 
شده که تفاوت های معناداری را ایجاد کرده  
است در یک پژوهش، تاثیر معنویت درمانی 
در ترشح هورمون مقابله با مشکالت در خون 
بیماران دیده شده و تحقیق دیگر در زمینه 
مداخالت روانشناختی است که باعث تغییر 
ژنتیکی شده و در درمان بیماران سرطانی و 

مزمن باید به الزام تبدیل شود.

گروهی از دانش��مندان با ط��رح این ادعا 
که دهان ش��ویه های ضد عفونی کننده با 
افزایش فشار خون، خطر حمله های قلبی 
و س��کته ها را افزایش می دهن��د، آن ها را 
فاجعه ای برای س��المتی نامیدند. تحقیق 
جدیدی نشان می دهد که دهان شویه های 
ضد عفونی کننده خط��ر حمله های قلبی 
و س��کته ها را افزایش می دهند.به ادعای 
دانش��مندان  این پژوهش، دهان شویه ها 
فش��ار خون را با از بین بردن باکتری های 
ضروری که به گش��اد ماندن رگ  ها کمک 
می کنند، افزایش می دهند.این گروه بعد از 
آزمایش کردن کورسودیل، بر روی گروهی 
از داوطلبان به این نتیجه رسیده اند که این 

ماده در عرض چند س��اعت فشار خون را 
افزایش می دهد. پروفسور آمریتا آلووالیا که 
سرپرس��تی این تحقیق را بر عهده داشت، 
می گوید: »کشتن این همه باکتری در هر 
روز فاجعه اس��ت و افزایش اندک هر روزه 
 فشار خون، اثر چشمگیری روی بیماری و

 مرگ و می��ر ناش��ی از حمله ه��ای قلبی  
دارد«. وقتی ک��ه 19 داوطلب دو بار در هر 
روز از کورسودیل اس��تفاده کردند، فشار 
خون آن ها 2 تا 3/5واحد افزایش را نشان 
داد. دیگر یافته این تحقیق این اس��ت که 
اختالف س��طح فش��ار خون در همان روز 
اول استفاده از دهان ش��ویه، خود را نشان 

می دهد.

  توکل به خدا انسان را 
در برابر بیماری مقاوم می کند

 دندان و لثه سالم دارید
 دهان شویه  مصرف نکنید

 تولد  دوقلوهای به هم چسبیده
 در شیراز       

در ی��ک عمل س��زارین، دو ن��وزاد که از ناحیه ش��کم و س��ینه به هم 
چسبیده اند، متولد شدند.»مریم کسرائیان«، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز در این باره گفت: این نوزادان از سه  ماهگی در زمان 
بارداری مادر، تحت مراقبت بودند.وی با بیان این که نوزادان متولد شده، 
جمعا6 کیلو و 100 گرم وزن دارند، گفت: هر دو نوزاد پس��ر هستند و 
حالشان مساعد است.این پزشک زنان و زایمان که عمل سزارین را بر 
روی مادر دوقلوها انجام داده است، گفت: عمل جراحی سزارین برای 
تولد این نوزادان با حضور یک تیم کامل پزش��کی انجام شد.وی گفت: 
زمانی که مادر در س��ن بارداری 3 ماهگی قرار داشت، با آزمایش های 
س��ونوگرافی و ام .آر .آی، متوجه به هم چس��بیدگی دوقلوها شدیم و از 
همان زمان نیز مراقبت ها آغاز شد.کس��رائیان خاطرنشان کرد: به نظر 
می رسد عضو مش��ترک این دو نوزاد، کبد آنان باش��د که این موضوع 
امیدواری زیادی را برای موفقیت در انجام عمل جداسازی آنان، ایجاد 
کرده است.به گزارش ایسنا، حدود 2 سال پیش نیز دو قلوهای پسری 
در شیراز متولد شدند که از ناحیه سینه و شکم به هم چسبیده بودند، 
این نوزادان که تنها در کبد مشترک بودند، توسط یک تیم جراحی، طی 

یک عمل موفقیت آمیز، از یکدیگر جدا شدند.

سوژه

دل نوشته
 هر حقيقت از س�ه مرحله مي گذرد: اول مورد تمسخر قرار

 مي گيرد؛ دوم به شدت با آن مخالفت مي شود و سوم به عنوان 
يك امر بديهي مورد پذيرش قرار مي گيرد.
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 12 بهمن
 ماندگار ترین  روز تاریخ انقالب 

 روابط عمومی 

 بنیاد مسکن انقالب  اسالمی
 استان اصفهان 

روزی که هر گز از حافظه تاریخ پاک نمی شود  

 جشن 35 سالگرد  پیروزی  انقالب اسالمی  
 و سالروز  ورود  امام خمینی)ره (  

را به وطن   تبریک می گوییم 

12 بهمن    روز آزادی ایران از 
اسارت سلطه گران است 

خوشا صفای زمانی که ماه بهمن بود
      تو آمدی و دل انقالب خندان شد

 روز به یاد ماندنی

  12 بهمن  57 
گرامی باد 

 روابط عمومی شهرداری

 و  شورای اسالمی شهر 
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