
بیماری هایی که از کلید »  نقش جهان  « در دست اصفهانی ها
انسان های اولیه 
به ما رسیده

سلطان  حسینی در راس ورزش استان؛
 پیش ثبت نام نوروزی

3 عتبات عالیات آغاز شد 
شماره جدید برای اطالع از سبد کاال 

اعالم شد با # ۷۹۹* تماس بگیرید 4 2
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 من با شهید رجایی
 دست  فروشی می  کردیم
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 نرخ دیه ۹۳ 
چند درصد افزایش می یابد؟

بررس��ی ها برای تعیین نرخ دیه در س��ال بع��د در پایان 
بهمن و ابتدای اس��فند هر سال آغاز می ش��ود و امسال 
هم ش��هروندان منتظر تعیین نرخ دیه ۹۳ هستند. برای 
بسیاری از ش��هروندان این نکته به صورت سوالی مطرح 
است که دیه چیست و چه زمانی پرداخت آن الزم و واجب 

خواهد بود.این در حالی است که باید مشخص شود ...

با استودیوهای زیر زمینی 
برخورد می شود 

آزادسازی مسیر راه آهن 
اصفهانـ  تهران

      دادس��تان عمومی اصفه��ان از رویکرد دس��تگاه قضا
در مقابله با جرایم و تش��دید جرایم علیه امنیت عمومی 
خبر داد.محمدرض��ا حبیبی بر برخورد با اس��تودیوهای 
زیر زمینی تاکید ک��رد و گفت: قاعده کل��ی در مورد هر 
ش��غلی مجوز پروانه از مجلس اس��ت و ب��رای این موارد 
نی��ز بای��د از اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��امی پروان��ه، 
 کس��ب کرده باش��ند. وی ادامه داد: صرفنظ��ر از مجاز یا 

غیر مجاز بودن موسیقی و داشتن پروانه از...

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: در جلساتی که در 
استانداری برگزار شد مقرر گردید یکی از معاونان استاندار و 
معاونت توسعه و ساخت راه آهن ماهانه جلساتی در ارتباط 
با روسازی و آزادسازی مس��یر راه آهن اصفهان به تهران 
 داشته باشند. حسن ماسوری با اش��اره به وضعیت پروژه

 قطار سریع  السیر اصفهان به تهران اظهار داشت...
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قطار شهری  و حمل و نقل عمومی  
فقیرترین بودجه را دارند 

عضو شورای اسامی شهر اصفهان گفت: دولت 
بودجه کافی برای تکمیل قطار شهری اصفهان 
را در نظر نگرفته و همین مساله بهره برداری از 

خطوط مترو را  عقب می اندازد.
 محمدرضا فاح اظهار داشت: آلودگی هوا شهر 
اصفهان در وضعیتی اس��ت که س��امت مردم 
درخطر افتاده و 70 درص��د حجم این آلودگی 

مربوط به سوخت وسایل حمل ونقل است.
وی با بی��ان ای��ن ک��ه مدیریت ش��هری باید 
سفرهای درون شهری را کاهش دهد، تصریح 

کرد: پراکندگی مراکز آموزش��ی بدون توجه به 
کاربری ها، مش��کات زیادی را به وجود آورده 
و باید شهرک دانشگاهی در پوسته شهر لحاظ 
ش��ود تا آلودگی ها مربوط به این بخش کاهش 
یابد. عباس حاج رس��ولی ها، دیگر عضو شورای 
اس��امی ش��هر اصفهان به آمار ت��کان دهنده 
بیماران ام اس در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: 
نگرانی های مردم اصفهان در این مورد بسیار زیاد 
است و آالیندگی هوا منجر به تشدید این بیماری 
شده است. وی با بیان این که آمار بیماری ام اس 

در بانوان، ۳ برابر آقایان در شهر اصفهان است، 
تصریح کرد: آلودگی هوا، نگرانی مردم را تشدید 
کرده و مسووالن باید در این بخش راهبرد های 

را برای کاهش آلودگی در نظر بگیرند.
 حاج رس��ولی ها اف��زود: در بودج��ه دول��ت

 هیچ توجه ای به مسایل زیست محیطی و توسعه 
 حمل ونقل عمومی نش��ده و دولت امسال فقط

 ۹4 میلیارد تومان برای قطار شهری اصفهان در 
نظر گرفته و با این وضع مترو تا سه سال آینده 

نیز به بهره  برداری نمی رسد.

اعضای  شورای اسالمی شهر اصفهان:

شرط جدید دولت برای  شماره گذاری خودرو اعالم شد
هی��ات وزی��ران، نی��روی انتظام��ی را موظف 
کرد تا پ��س از اخ��ذ تاییدی��ه س��ازمان های 
مل��ی اس��تاندارد و حفاظت محیط زیس��ت به 
 ترتیب در مورد کیفیت و آالیندگی نس��بت به

 شماره گذاری خودرو اقدام کند. هیات وزیران 
با اصاح تبصره )2( ماده )۳( آیین نامه اجرایی 
قان��ون ارتق��ای کیفی تولی��د خودرو و س��ایر 

تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه ش��ماره 
204۹61/ت4512۳ه م��ورخ 1۳8۹/0۹/15 
نیروی انتظام��ی را موظف کرد تا پ��س از اخذ 
تاییدیه سازمان های ملی استاندارد و حفاظت 
محیط زیس��ت به ترتی��ب در م��ورد کیفیت و 
 آالیندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام
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نوبت اول

شهرداری  ديزيچه بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی ش�هر در نظر دارد نسبت به عمليات 
مالن كاری و پياده رو س�ازی خيابان ش�هيد بهش�تی ش�مالی از اعتبارات ش�هرداری با برآورد 
مبلغ 2/830/000/000 ريال بر اس�اس فهرس�ت بهاء ابنيه س�ال 92 را از طريق مناقصه واگذار و 
 انعقاد قرار داد نمايد ل�ذا متقاضيان واجد ش�رائط می توانند از تاريخ انتش�ار اي�ن آگهی تا روز 
پنج شنبه مورخ 92/11/17 به واحد امور قرار دادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و همچنين 
قيمت پيشنهادی خود راتا روز شنبه مورخ 92/11/19 به دبير خانه محرمانه ) حراست ( شهرداری 
ارائه نمايند . الزم بذكر اس�ت ارائه تاييديه صالحيت فنی و رتبه بندی ) حداقل رتبه مورد نياز 5 
ابنيه ( از مراجع ذيصالح و معاونت برنامه ريزی الزامی می باشد . در ضمن هزينه درج آگهی بعهده 

برنده مناقصه خواهد بود .

آگهی مناقصه )نوبت اول (

شهاب ثابت راسخ شهردار دیزیچه 

آگهی مناقصه عمومی 

دانشگاه آزاد اسللامی واحد اصفهان ) خوراسگان ( در نظر دارد 50 دستگاه رایانه 
مورد نیاز خللود را از طریق مناقصه عمومللی خریداری نماید . از کلیه اشللخاص 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میشود ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این 
آگهی جهت دریافت اسللناد مناقصه  به اداره تدارکات  دانشگاه ، واقع در اصفهان 
 ، خیابان ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ، سللاختمان اداری  اندیشه و یا سایت دانشگاه به

 نشانی www.khuisf.ac.ir  مراجعه فرمایند . 
تذکر: دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 
ضمنا هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

روابط عمومی و اطالع رسانی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ) خوراسگان ( 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
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يادداشت

 نجفی :به دلیل فشار خون باال 
از سمتم استعفا دادم

نخستین استعفای دولت یازدهم صورت گرفت و رییس سازمان میراث 
فرهنگی نامه استعفای خود را به روحانی تقدیم کرد و رییس جمهور نیز آن 
را پذیرفت.علی اکبر نجفی رییس سابق سازمان گردشگری با بیان این که 
بنده به دلیل فشار خون باال استعفا دادم، گفت: رییس جمهور با بزرگواری 
اس��تعفای بنده را پذیرفت؛ البته در میدانی که حجم کار کمتری داشته 
باش��د با دولت همکاری خواهم کرد. روحان��ی رییس جمهور در حکمی 
محمدعلی نجفی را به سمت مشاور رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی 

اقتصادی منصوب کرد.

مسکو: »۱+۵« نبايد خواسته 
جديدی از ايران داشته باشد

یک مقام وزارت خارجه روسیه گفت: ما از ۶ قدرت جهانی طرف مذاکره با 
ایران می خواهیم از خواسته های جدید که اعتماد میان طرفین را تضعیف 
می کند و شرایط را به نقطه شروع بازمی گرداند، خودداری کنند. به نقل 
از شینهوا، یک دیپلمات ارشد روسیه گفت که ۶ قدرت جهانی نباید در 

مذاکرات هسته ای ایران خواسته جدیدی داشته باشند.
»میخائیل اولیانف« رییس دپارتمان امنیتی و خلع سالح وزارت خارجه 
روسیه به خبرگزاری اینترفکس گفت: ما از شرکای خود می خواهیم که 
از خواسته های جدید که اعتماد میان طرفین را تضعیف می کند و شرایط 
 را به نقطه ش��روع بازمی گرداند خودداری کنند.وی تاکید کرد که همه

 طرف ها خواستار ادامه مذاکرات هستند.

امام جمعه گلپايگان: نقش مردم در 
جشن های دهه فجر محوری است

حجت االس��الم والمسلمین محمدرضا اس��ماعیلی در خطبه های نماز 
 جمعه گلپایگان در مس��جد جامع این ش��هر با گرامیداش��ت دهه فجر 
س��ی و پنجمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی افزود: همه موظف 
هستیم در برنامه متنوعی که با هدف تبیین اهداف و دستاوردهای انقالب 
 اسالمی از سوی ستادهای مردمی و مسووالن در این ایام خجسته تدارک 

دیده شده حضور و مشارکت فعال داشته باشیم.
وی تصریح کرد: انقالب اس��المی با مجاهدت های فراوان علما، مراجع 
معظم تقلید، بزرگان دین، استقامت مردم و تقدیم شهدای فراوان حاصل 

شد و پاسداری از این امانت و نعمت الهی وظیفه همگان است.
امام جمعه گلپایگان همچنین ب��ه برخی اظهارات و رج��ز خوانی های 
 مس��تکبران علیه جمهوری اس��المی اش��اره کردو اظهارداش��ت: اگر
 امریکایی ها گزینه زنگ زده نظامی را روی میز دارند ملت بزرگوار ایران در 
سایه والیت و رهبری با گزینه دین مداری، پایداری، استقامت و خودباوری 

نخواهند گذاشت بدخواهان به اهداف شوم خود برسند.

فريادهای اهلل اکبر نمايندگان مردم 
در صحن مجلس

همزمان با ورود تاریخی امام خمینی)ره( به میهن در سال 57 نمایندگان 
در ساعت 9.33 صبح شنبه 12 بهمن ماه فریاد اهلل اکبر سر دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،در جلس��ه علنی دیروزمجلس شورای 
اسالمی نمایندگان مجلس شورای اسالمی همزمان با سالروز ورود تاریخی 
امام خمینی)ره( به میهن اسالمی در سال 57 در صحن مجلس شورای 

اسالمی فریاد اهلل اکبر سر دادند.

امام جمعه اردستان: توهین غربی ها 
به ايران بی پاسخ نمی ماند

حجت االسالم حسن دهش��یری در خطبه های نمازجمعه در حسینیه 
 سیدالشهداء راهمیان این ش��هر افزود: اوباما در س��خنرانی اخیر خود و 
 جان کری در داووس ب��ه ملت و رییس جمهوری ای��ران اهانت کردند و
 آن ها بدانند این توهین آن ها به ضرر آنان تمام خواهد ش��د.وی گفت: 
امریکا امروز در موقعیتی قرار دارد که حتی رییس جمهوری افغانستان 
می گوید ما تحت فش��ار امریکا قرارداد امنیتی را امضا نخواهیم کرد.وی 
همچنین به الیحه بودجه سال 93 کشور اشاره و ضمن تقدیر از دولت به 
خاطر ارسال به موقع الیحه به مجلس گفت: دولت و مجلس توجه داشته 
باشند حضرت امام )ره( توجه ویژه ای به قش��ر کم درآمد و فقیر جامعه 
داشتند.حجت االسالم دهشیری گفت: مجلسی ها هنگام تصویب الیحه 
بودجه و بحث هدفمن��دی یارانه ها باید کاری کنن��د که ضعفا فراموش 
نشوند.وی همچنین خواس��تار کنترل هزینه های برگزاری سمینارها و 
همایش ها شد و ابراز امیدواری کرد: باید با مدیریت صحیح اسالمی این 

نواقص برطرف شود.

 دولت را از میدان دادن
 به ساختارشکنان برحذر می داريم

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس خود را موظف می داند 
دولت را برای رسیدن به اهداف مشروط به رعایت اعتدال و شجاعت در 
تصمیم گیری ها حمایت کند؛ به شرط آن که دولت نیز از میدان  دادن به 
ساختارش��کنان بپرهیزد.محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای 
اسالمی در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس گفت: امروز 
جمهوری اس��المی در جبهه های مختلف درگیر یک جنگ تمام عیار 
دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی است که رمز موفقیت خود را در اصالح  
ساختارهای تولید، الگوسازی اقتصاد مقاومتی و پافشاری بر ارزش های 
به جا مانده از ام��ام راحل و ش��هدای گلگون کفن انقالب اس��المی و 
جنگ تحمیل��ی می داند. وی افزود: مجلس ش��ورای اس��المی خود را 
موظف می داند که از دولت یازدهم در رس��یدن ب��ه این اهداف متعالی 
به ش��رط اعتدال، خردگرایی، عمل فراجناحی، شجاعت در تصمیم و 
 اقدام به موقع حمایت کند و دولت را از اقدامات ش��تاب زده، گرایشات
 تند سیاس��ی و میدان دادن به رادیکال های ساختارشکن و کسانی که 
مجددا خواب های آشفته فتنه گری و هنجارشکنی را می بینند بر حذر 
دارد.نایب رییس مجلس شورای اس��المی با گرامیداشت سالروز ورود 
امام به میهن اظهار داش��ت: پس از 10 ها س��ال که دنیا بین دو قدرت 
استکباری یعنی شرق مارکسیس��ت و غرب لیبرالی دموکرات تقسیم 
شده بود و میلیون ها انس��ان بی گناه که فقط به خاطر آزادی خواهی و 
عدالت طلبی به خاک و خون کشیده شده بودند در کشوری که هزاران 
سال زیر یوغ ظالمانه شاهنشاهان دس��ت و پا می زد به رهبری یکی از 
س��الله پاک حضرت زهرا )س( انقالبی رخ داد که به تعبیر تحلیلگران 
 اس��تکباری زلزله ای بود تا بس��یاری از س��اختارهای جهان س��لطه را
  ب��ه ه��م ری��زد و دگرگون��ی عظیم��ی در تاری��خ معاص��ر ب��ه وجود

 آورد.
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2
رهبر معظم انقالب اسالمی در حرم امام خمینی)ره( حضور یافتند

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با حضور در حرم حضرت امام خمینی)ره( یاد بنیانگذار کبیر جمهوری 
اسالمی را گرامی داشتند. رهبر انقالب اسالمی س��پس با حضور بر مزار شهدای هفتم تیر و گلزار شهدای 

بهشت زهرا، برای ارواح طیبه شهدا علو درجات را مسألت کردند.

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

عقب نشینی برخی 
دموکرات های امريکايی 

با اشاره به این که برخی سناتورهای دموکرات حمایت خود از طرح تحریم ها 
علیه ایران را پ��س گرفته اند افزود که به نظر می رس��د ب��اراک اوباما فعال در 
 تالش برای جلوگی��ری از اعمال تحریم ه��ای جدید در کنگره موفق ش��ده

 است.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارشش نوشت: پس از آن که باراک اوباما رییس 
جمهور امریکا در سخنرانی س��االنه خود طرح تحریم ها را تهدید به وتو کرد 
تعدادی از س��ناتورهای دموکرات که پیش از این از طرح دو حزبی تحریم ها 

حمایت کرده بودند، عقب نشینی کردند.
چندین منبع آش��نا با اتفاقات پش��ت پرده گفتند که تعدادی از سناتورهای 
دموکرات دیگری که حمایت خود را از طرح تحریم ها اعالم کرده بودند در خفا 

خواستار یک رای آسیب زننده به رییس جمهور خود نبودند.

فرید زکریا در یادداشتی به روابط ایران و امریکا به عنوان دو طرف گفت وگوهای 
هسته ای در زمینه  فعالیت های هس��ته ای ایران پرداخت ونوشت که امریکا و 
ایران باید زمینه  را برای توافق نهایی در داخل کش��ور فراهم کنند.فرید زکریا 
خبرنگار شبکه  خبری بی بی سی در سطوحی در روزنامه  واشنگتن پست نوشت: 
پس از آن که ایران و گروه 1+5 توافق هسته ای ژنو را امضا کردند انتظارات باال 
گرفت. این انتظارات در روزهای اخیر پ��س از این که مقامات ایرانی اظهارات 
علنی سرسختانه ای را بیان کردند و نخست وزیر اسراییل بار دیگر مخالفت خود 
را با هرگونه توافقی اعالم کرد کاهش یافت. این به این مفهوم نیست که توافق 
نهایی با ایران غیر ممکن است، اما به این مفهوم است که تهران و غرب هر دو 
باید به این فکر کنند که چگونه می توانند بر این ش��کاف عمیق که بین آن ها 

وجود دارد فایق آیند.

سفیران ایران و سوئد در لبنان خواستار یک راه حل سیاسی 
برای بحران سوریه شدند.غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در 
لبنان و نیکالس کبون،همتای سوئدی اش در سفارت ایران 
در بیروت با یکدیگر دیدار و بر لزوم یافتن یک راه حل سیاسی 
برای حل بحران س��وریه تاکید کردند.س��فیر سوئد پس از 
تبادل دیدگاه در زمینه  تحوالت سوریه با همتای ایرانی اش 
تاکید کرد که جامعه  بین المللی مسوول یافتن راه حلی برای 
 جلوگیری از درگیری های بیش��تر در س��وریه است.کبون 
عالوه ب��ر آن از جامعه  بین المللی خواس��ت که به ارس��ال 
 کمک های انس��ان دوس��تانه ب��رای پناهندگان س��وری و
 همین طور غیر نظامیانی که هنوز داخل س��وریه هس��تند 

ادامه دهند.
سفیر س��وئد در لبنان عالوه بر آن به مذاکرات ژنو 2 درباره  
بحران س��وریه پرداخت و گفت ک��ه حضور ای��ران در این 

مذاکرات حقیقتا الزم بود.
س��فیر ایران در لبنان نیز گفت که جمهوری اسالمی ایران 
همواره تاکید کرده بود که بحران س��وریه می تواند از طریق 

روش های سیاسی و توسط ملت سوریه حل شود.
رکن آبادی گفت که اولین گام برای ح��ل این بحران پایان 
 دادن به حمایت های کش��ورهای خارجی و مس��لح کردن

 شبه نظامیان تکفیری در این کشور است.

س��خنگوی وزارت خارجه امریکا  گفت در صورت شکست 
مس��یر دیپلماتیک، اس��تفاده از گزینه نظام��ی علیه ایران 
محتمل است.وی در پاس��خ به این س��وال که آیا امریکا در 
صورت ع��دم توافق دیپلماتی��ک با ایران ب��ه گزینه نظامی 
روی می آورد، گفت: »خوب، من نمی گویم که اگر در ۶ ماه 
توافقی نشد، ما وارد جنگ می شویم. بخواهم کلی صحبت 
کنم، باید بگویم که جایگزین مس��یر دیپلماتیک این است 
که ما بخواهیم این موضوع را به طرق دیگر حل کنیم. کامال 
هم روشن است که آن راه های دیگر چه هستند.«وی افزود: 
»تنها چند سناریو پیش روی ماس��ت: این موضوع را یا باید 
از طریق دیپلماتیک حل کرد یا از طریقی دیگر. واضح است 
 که آن راه دیگر، می تواند و احتماال استفاده از گزینه نظامی

 اس��ت. رییس جمهور تصریح کرده اس��ت که این موضوع 
روی می��ز است.«س��خنگوی وزارت خارج��ه امری��کا ب��ه 
موض��وع تحریم ها نی��ز پرداخ��ت و ب��ار دیگر کنگ��ره را 
از تصویب تحریم ه��ای ت��ازه بازداش��ت. وی در این رابطه 
گفت: »فک��ر می کنم طب��ق برنامه اقدام مش��ترک )توافق 
ژن��و(، هی��چ تحریم مرتب��ط با موض��وع هس��ته ای، مجاز 
نیس��ت... تصویب ه��ر تحریم هس��ته ای جدی��د و تبدیل 
 آن ب��ه قان��ون ب��ر خ��الف مف��اد برنام��ه اقدام مش��ترک 

است.

رییس کمیسیون امنیت ملی با بیان این که توقف غنی سازی 
 و تعطیلی ف��ردو خط قرمز ایران اس��ت، گفت: ب��ا توجه به

 این که عم��ال نیازه��ای رآکتور ته��ران را برط��رف و انبار 
کرده ایم، هر زمان دیگری نیاز به 20 درصد حتی بیش��تر از 
 آن داشته باشیم، آن را تولید می کنیم.عالءالدین بروجردی

 ریی��س کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی در 
دوازدهمین نشست علمی � تخصصی دفتر مطالعات سیاسی 
مرکز پژوهش ها که با عنوان »مذاکرات هسته ای و رویکرد 
مجلس شورای اسالمی« برگزار ش��د، طی سخنانی اظهار 
داشت: ایران به دنبال این است که حق فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای کشور به رسمیت شناخته شود، چراکه این حق در 
معاهده NPT عمال به رس��میت شناخته شده و بر آن مبنا 

عمل می کنیم که به لحاظ جهانی هم پذیرفته شده است.
وی افزود: امروز تفاوت در این است که اگر کشورهای 5+1 
حقوق هسته ای ایران را به رسمیت بشناس��د و آن را اعالم 
کنند، پایه های قطعنامه هایی که بر مبنای آن ایران را تحریم 
کرده اند، متزلزل می شود، چراکه اگر بگویند شما غنی سازی 
را دارید و به رسمیت شناخته ش��ده است ، فلسفه وجودی 

تحریم ها زیر سوال می رود.
وی ادامه داد: توقف غنی سازی و تعطیلی سایت فردو قطعا 

خط قرمز ماست.

وزیر اسبق اطالع رسانی سوریه با اش��اره به طرح عربستان 
برای متح��د کردن صف��وف تروریس��ت ها،  تاکی��د کرد از 
عربس��تان بیش از این انتظ��ار نمی رود و ب��دون تردید این 
 اقدام ب��ا هماهنگی امریکا ص��ورت گرفته اس��ت.»مهدی
 دخل اهلل«، وزیر اسبق اطالع رسانی سوریه گفت: کنفرانس 
ژنو 2 بدون تردید مقدماتی را برای آینده فراهم خواهد کرد.

وی موفقیت سوریه در ژنو 2 را در گرو برخی مقدمات و اصول 
دانست که یکی از آن ها ایستادگی و مقاومت 3 ساله سوریه 
است که موجب شد تا دشمنان سوریه به اهداف خود در این 

کشور دست پیدا نکنند.
دخل اهلل یکی از نش��انه های موفقیت ژنو 2 را از س��رگیری 
روابط دیپلماتیک کش��ورهای اروپایی با سوریه د انست که 
اگر چنین امری رخ دهد، به این معناست که ژنو 2 در مبارزه 

با تروریسم موفق بوده است.
وزیر اس��بق اطالع رس��انی س��وریه درباره طرح عربستان 
سعودی برای پایان دادن به درگیری های گروه های مسلح 
گفت: بیش از این از عربس��تان س��عودی انتظار نمی رفت و 
بدون تردید ارایه ای��ن طرح با هماهنگی ب��ا امریکا صورت 
 گرفته که نمی تواند، اقدام چندان مهم و در خوری باش��د،
  چ��ون آنچه مه��م اس��ت، توافق��ات روس��ی – امریکایی

 است.

بین الملل خانه ملت ژنو 2 بحران سوریه

هم سويی ايران و سوئد 
برای حل بحران سوريه 

هارف: استفاده از گزينه 
نظامی محتمل است

تعطیلی فردو خط قرمز 
ايران 

طرح عربستان با هماهنگی 
امريکا  ارايه شد
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 عضو ش��ورای مرکزی جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری گفت: 
دولتمردان امریکایی پاسخ اظهارات ناعقالیی خود را در 22 بهمن 

امسال خواهند گرفت.
 محس��ن کوهکن ری��زی ، اظهار داش��ت: چنانچ��ه طرف های
 مذاکره کننده در هر مذاکره ای درس��ت و صحیح انتخاب ش��ده 
 باش��ند و در نهایت آن های��ی که زبانی غی��ر از کش��تار، ترور و
 به اصطالح خش��ونت را پیش��ه می کنند و به هی��چ کس رحم 
 نمی کنن��د در پای می��ز مذاکرات نباش��ند، امید ب��ه مذاکرات 

دو چندان خواهد شد.
وی اضافه ک��رد: افرادی که در مس��ایل داخلی س��وریه دخالت 
می کردند و موجب کشتار و بی خانمان شدن هزاران نفر در سوریه 

شده بودند در مذاکره ژنو 2 حضور داشتند.
عضو ش��ورای مرکزی جبهه پیروان ادام��ه داد: رژیم آل خلیفه 
 در بحرین حاضر نیس��ت تن به رای مردم بدهد و ب��ه دلیل این 
 ک��ه دیگ��ر نمی تواند جل��وی م��ردم بایس��تد از ه��م پیمانان 
 خود یعنی عربس��تان صعودی برای س��رکوب مردم اس��تفاده

 می کند.
کوهکن ری��زی تاکید ک��رد: طرفینی ک��ه در مذاک��رات ژنو 2 
انتخاب ش��ده بودند چون به دنب��ال این موض��وع بودند که نظر 
 خود را بر م��ردم تحمیل کنند به همین دلیل چندان نمی ش��د

 روی مذاکرات حسابی باز کرد.
وی با اش��اره به آبرو ری��زی دبیر کل س��ازمان مل��ل در دعوت 
 ایران برای حض��ور در مذاکرات ژنو 2، بیان ک��رد: این آبرو ریزی 

 دبیر کل س��ازمان ملل در تاریخ سیاس��ی جهان برای همیش��ه 
ثبت و ضبط شد.

 این نماینده اس��بق مجلس گفت: کارشناس��ان مسایل سیاسی
 نیز از قبل پیش بین��ی می کردند که این مذاکرات بدین ش��کل 
 چندان به جای��ی نخواهد رس��ید و احتمال شکس��ت آن وجود

 دارد.
وی تاکید کرد: هر س��از و کاری در س��وریه که کار تروریست ها 
 را محکوم نکن��د و بی تفاوت از کن��ار آن بگذرد و همه مش��کل 
 س��وریه را دولت بش��ار اس��د بداند و بعد بخواهد در مورد کشور
شکس��ت ب��ه  محک��وم  کن��د  تصمیم گی��ری  س��وریه    

 است.
کوهکن ریزی ی��ادآور ش��د: امریکایی ه��ا حق ندارن��د در امور 
سوریه دخالت و برای کشور س��وریه تعیین تکلیف کنند چرا که 
تصمیم گیرنده امورات سوریه خود مردمی هستند که در آن کشور 

زندگی می کنند.
این نماینده س��ابق مجل��س بیان داش��ت: ملت ای��ران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی توس��ط امام خمینی )ره( دستاوردهای 
 بزرگی را با رهب��ری  مدبرانه و حکیمانه رهب��ر معظم انقالب در 
 زمینه های مختل��ف به دس��ت آورده اند و امس��ال نی��ز به تبع 
 س��ال های گذش��ته باش��کوه تر و باعظم��ت ت��ر در راهپیمایی

 22 بهمن ش��رکت خواهند کرد و دولتمردان امریکایی پاس��خ 
 اظه��ارات ناعقالی��ی خ��ود را در 22 بهم��ن امس��ال خواهند

 گرفت.

علی با اصرار می گفت مراقب بساطم هست تا برگردم؛ شاید 
فکر می کرد نمی خواهم زحمت دهم ی��ا نگران جنس هایم 

هستم اما فقط نگران اعالمیه ها بودم.
پیرمردی ا ست، انقالبی، بس��یجی، رزمنده و جانباز. گفتند، 
کوله بار خاطرات دارد و حرف هایش گنجینه ای است؛ حتی 
لنز دوربین »س��ید مرتض��ی آوینی« هم در »با من س��خن 
 بگو دوکوهه« ثب��ت اش ک��رده؛ گفتند مویی س��پید کرده 
؛ او هن��وز هی��ات دار اس��ت و خ��وش   و محاس��نش را

صحبت.
مشتاق دیدارش شدیم! همسایه ها کمک مان کردند تا خانه 

پیرمرد را بیابیم.
منتظرم��ان بود؛ ب��ر خالف آنچ��ه گفتن��د، »پی��ر« نبود؛ 
جوان مردی ب��ود ک��ه »مردانگ��ی« را از صدایش می ش��د 
فهمید. مگ��ر نه ای��ن که چم��ران می گف��ت »هنگامی که 
 شیپور جنگ نواخته می شود، ش��ناختن مرد از نامرد آسان

 می شود«.
»حاج سید محمد غضنفری«، که شاید هشتاد و دو سال عمر 
با برکت دارد، میزبان ماست. وقتی صحبت می کرد، اسپری ها 
به کمکش می آمدند و شاید جرعه ای آب. هدیه غربی هاست! 
اثر بمباران های متعدد شیمیایی! وضع او طوری است که یکی 
از پزش��کان فوق تخصص اش به او گفته بود دلم می خواهد 
یک بار بنش��ینی و برایم بگویی که هر ک��دام از مناطقی که 
شیمیایی شدی، رنگ و طعم و اثراتش و ... چگونه بود! انگار 

که او هم متخصصی شده باشد برای خودش.
آنچه خواهید خواند، گوشه ای از خاطرات شیرین اوست.

عصره��ا، بع��د از س��اعت کار در خیاب��ان الل��ه زار ته��ران 
دست فروش��ی می کردم. یک بار مامورین شهرداری دنبالم 
 کردند و در حی��ن فرار چند ت��ا از جوراب هایم بین مس��یر 

افتاد. 
وقتی برگشتم، جوانی جلو آمد و جوراب هایم را داد. بعد هم 
مغازه ای را نشانم داد و گفت که بروم جلوی آن بساط کنم. تا 
مدت ها نمی دانس��تم که او هزینه مرا هم به پاسبان هایی که 
مبلغی به عن��وان خراج می گرفتند، می ده��د تا اجازه دهند 
من هم بس��اط کنم! با این که خودش هم جنس های شبیه 
به من را می فروخت و دست فروش��ی می کرد، ب��ا این حال 
مرا در فاصله ای نزدیک به خودش برد و باهم دست فروش��ی 

می کردیم.
»علی رجایی« معلم بود. و همیش��ه ناچار ب��ود دیرتر بیاید. 
یک روز به او گفتم: اگر اجازه بدهی، تا ش��ما بیایی، وسایل 
تو را هم کنار وسایل خودم پهن کنم. از خدا خواسته، سریع 

قبول کرد.
 یک باره��م او جای م��ن ماند و من دیر رس��یدم ی��ادم آمد
زیر لباس ها و بس��اط دست فروش��ی ام اعالمیه وجود دارد.
سریع برگشتم و وقتی رس��یدم آن قدر حالم بد شد که روی 
زمین افتادم. »عل��ی« برایم آب قند آورد و بع��د آرام به من 

گفت: ما با هم همکاریم.

جوان مردی بود 
که »مردانگی« را 
از صدايش می شد 
فهمید. مگر نه اين 
که چمران می گفت 
 »هنگامی که
  شیپور جنگ

 نواخته می شود، 
 شناختن مرد
  از نامرد
 آسان  می شود

امريکايی ها حق 
ندارند در امور 
سوريه دخالت 
و برای کشور 
سوريه تعیین 
تکلیف کنند چرا 
که تصمیم گیرنده 
امورات سوريه خود 
مردمی هستند 
که در آن کشور 
زندگی می کنند

حاج محمد از روزهای مبارزه می گويد:فرياد  مردم درحماسه سیاسی 22بهمن؛

من با شهید رجایی دست  فروشی می  کردیمدولتمردان امریکایی جواب خود را می گیرند

اخبار کوتاه

راه رسیدن به توافق 
داخلی است



یادداشت

دریچه

 نيمي از ایران 
سپيد پوش مي شود

يك پژوهشگر هواشناس��ي از بارش هاي متناوب برف و 
در برخي مناطق باران طي روزه��اي متوالي اين هفته 
خبر داد.احس��ان مرادي گفت: همان طور که پیش��تر 
نیز بیان ش��د، روزه��اي باقیمانده بهمن م��اه، روزهاي 
پربارش��ي در بیش��تر مناطق میهن خواهد بود و عالوه 
 بر س��رماي ش��ديد و يخبندان، نفوذ پیاپي سامانه هاي

 بارش زا، موج��ب بارش هاي متناوب ب��رف در مناطق 
وسیعي از کشور مي شود.اين پژوهش��گر افزود: با نفوذ 
سامانه سرد از روي روسیه که با امواج ناپايدار همراهي 
مي شود، از ديروز بارش برف و باران در نوار شمالي کشور 
شروع شده است. اين س��امانه از امروز نفوذ بیشتري به 
کشور دارد و مناطقي از مرکز، دامنه هاي البرز، تهران و 
دامنه هاي زاگرس را نیز تحت تاثیر فعالیت بارشي خود 
قرار مي دهد. همچنین با مهیا شدن شرايط مناسب، از 
امروز، در نیمه شرقي و تا حدي در مناطقي از جنوب، نیز 
بارش شروع مي شود که همراه با فعالیت اين سامانه ها 

کاهش محسوس دما در کشور را انتظار داريم.
 مرادي درباره ادامه بارش در کش��ور گف��ت: امروز  نیز
  بارش ها کمابیش ادامه دارد اما س��امانه کمي تضعیف

 مي ش��ود تا اين که بالفاصله از اواخرامروزو اوايل فردا 
 س��امانه قدرتمند ديگري از س��مت غرب کش��ور وارد 
مي ش��ود و بار ديگر موج جديد بارش هاي برف و باران 
شروع مي شود که به تدريج تا اواسط هفته سراسر کشور 
را فرا مي گیرد.وي افزود: بارش هاي ناش��ي از س��امانه 
ياد ش��ده تا اواخر هفته کمابیش ادامه دارد و اين هفته 
 در برخي اس��تان ها از نظر تعداد روزه��اي برفي رکورد

 کم س��ابقه اي را ش��اهد خواهیم بود.اين پژوهش��گر با 
هشدار به مردم و مس��ووالن گفت: به دلیل سردي هوا 
در روزه��اي اين هفته بیش��تر بارش ها به ش��كل برف 
 خواهد بود، و يخبندان هاي گس��ترده، بس��ته ش��دن

 راه ه��اي کوهس��تاني، لغو برخ��ي پروازه��ا، تعطیلي 
مدارس، افت فش��ار گاز و قطع احتمال��ي آن در برخي 
 مناطق را انتظار داريم. همچنین در مناطق گرمسیري

 بارش هاي رگباري، موجب طغیان رودها و آب گرفتگي 
 معابر عمومي خواهد ش��د.مرادي در آخ��ر اضافه کرد:

 بي شك خبرهاي مربوط به اوضاع جوي، طي روزهاي 
آينده به خبر مهم بسیاري از رسانه ها تبديل خواهد شد 
و الزم است کشاورزان و باغداران تمهیدات الزم را براي 

جلوگیري از سرمازدگي محصوالت انجام دهند.
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مشکلی برای تردد اتوبوس های گردشگری وجود ندارد
فرمانده پلیس راه گفت: تردد اتوبوس های گردش��گری بدون مشكل انجام می شود و در صورت 
 وجود موانع پلیس آماده رفع اين موانع است. سردار محمدرضا مهماندار اظهار داشت: پلیس  راه در

 استان ها براساس دستورالعمل صادر شده همكاری الزم را با  اتوبوس های گردشگری دارد.
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در قان��ون مجازات اس��المی که ام��روزه در تم��ام محاکم قضايی 
و کیفری با اس��تناد ب��ه آن آرا و اح��كام پرونده ها صادر می ش��ود 
در کت��اب چهارم اي��ن قان��ون در ب��اب اول و در م��اده 294 آمده 
 اس��ت ديه مالی اس��ت که به س��بب جنايت بر نفس ي��ا عضو به 

مجنی علیه يا به ولی يا اولیای دم او داده می شود.
پس از اين تعريف در ماده 295 از سوی قانون گذار عنوان می شود که 

در 3 مورد ديه پرداخت می شود که عبارت است از:
الف: قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود 
و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنايت نسبت به مجنی علیه 
را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به 

قصد شكاری رها کند و به شخصی برخورد کند.
ب: قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود 
و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنايت 
نمی شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنی علیه نداشته 
باشد مانند آن که کس��ی را به قصد تأديب به نحوی که نوعا سبب 
جنايت نمی شود بزند و اتفاقا موجب جنايت شود يا طبیبی مباشرتا 
بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنای بر او شود.

ج - مواردی از جنايت عمدی که قصاص در آن ها جايز نیست.
        قانون گ�ذار در م�اده ،3 تبصره نيز آورده اس�ت که 

عبارت است از:
تبصره 1: جنايت های عمدی و شبه عمدی ديوانه و نابالغ به منزله 

خطا محض است.
تبصره 2: در صورتی که ش��خص کس��ی را به اعتقاد قصاص يا به 
اعتقاد مهدورالدم بودن بكش��د و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا 
معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است 
قتل به منزله خطا ش��بیه عمد اس��ت و اگر ادعای خود را در مورد 
مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برس��اند قصاص و ديه از او ساقط 

است.
تبصره 3: هرگاه بر اثر بی احتیاطی يا بی مباالتی يا عدم مهارت و 
عدم رعايت مقررات مربوط به امری قتل يا ضرب يا جرح واقع شود 
به نحوی که اگر آن مقررات رعايت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد 

قتل يا ضرب يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
اما در ماده 296 قانون گذار عنوان می کند ک��ه در مواردی هم که 
کسی قصد تیراندازی به کسی يا شی ای يا حیوانی را داشته باشد 

و تیر او به انس��ان بی گناه ديگری اصابت کند عم��ل او خطای محض 
محسوب می شود. در قانون مجازات اسالمی پس از تعريف ديه و حدود 
لزوم آن در باب دوم به موضوع مقدار ديه قتل نفس اشاره می شود. در 
ماده 297 آمده است ديه قتل مرد مسلمان يكی از امور شش گانه ذيل 
 اس��ت که قاتل در انتخاب هر يك از آن ها مخیر اس��ت و تلفیق آن ها

 جايز نیست.
1 - يكصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشند.
2 - دويست گاو سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشند.

3 - يك هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشند.
4 - دويست دست لباس سالم از حله های يمن.

5 - يك هزار دينار مسكوک سالم و غیر مغشوش که هر دينار يك مثقال 
شرعی طال به وزن 18نخود است.

6 - ده هزار درهم مسكوک س��الم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 
12/6 نخود نقره است.

در اين ماده ،2 تبصره نیز وجود دارد که اولی عنوان می کند قیمت هر 
يك از امور ش��ش گانه در صورت تراضی طرفین و يا تعذر همه آن ها 
پرداخت می ش��ود و در تبصره 2 عنوان می شود میزان ديه اقلیت های 
 دينی شناخته شده در قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ايران با نظر

 ولی امر است که توسط قوه قضايیه استعالم و به دادگاه ها ابالغ می شود. 
دادگاه ها مكلف هستند مطابق نظر مذکور و با رعايت ساير مقررات اين 
قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنايت رای مقتضی 
صادر کنند.در ماده 298 اين قانون نیز عنوان شده است ديه قتل عمد 
در مواردی که قصاص ممكن نباش��د يا ولی مقتول به ديه راضی شود 
يكی از امور شش گانه فوق خواهد بود لكن در همه مواردی که شتر به 
عنوان ديه تعیین می شود الزم است که سن آن از پنج سال گذشته و 
داخل در سال ششم شده باشد. همچنین در ماده 299 نیز گفته شده 
 ديه قت��ل در صورتی که صدمه و فوت هر 2 در يك��ی از چهار ماه حرام

 ) رجب - ذيقعده - ذيحجه - محرم ( يا در حرم مكه معظمه واقع شود 
عالوه بر يكی از موارد شش گانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشديد 
مجازات بايد يك سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و ساير 
امكنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای اين حكم نیستند.البته ماده 
299 در اين قانون تبصره ای نیز دارد که در آن عنوان می شود حكم فوق 

در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی شود.
       نرخ دیه در سال های قبل

در سال 92 ديه کامل انس��ان 113 میلیون تومان برآورد شد که اين 
 رقم در ماه های حرام به 152 میلیون تومان افزايش پیدا می کند.اين

 در حالی است که در سال 91 نیز رقم ديه 94 میلیون تومان بود که اين 
رقم نیز در ماه های حرام به 126 میلیون تومان می رسید. البته در سال 
قبل تر يعنی در سال 90 رقم ديه 67 میلیون تومان در ماه های عادی 
و 90 میلیون تومان در ماه های حرام بود. در س��ال 89 نیز رقم ديه در 
ماه های عادی 45 میلیون تومان و در ماه های حرام 60 میلیون تومان 
بود.هر ساله در اواخر بهمن ماه و در اوايل اسفند ماه جمعی از کارشناسان 
بیمه و قضات گرد هم جمع می شوند تا درباره نرخ ديه توافق کنند.اين 
افراد به گفته دادستان کل کشور با استناد به قوانین و مقررات موجود 

اقدام استعالم از ساير مراجع می کنند.

شاخص های محاسبه ميزان دیه

نرخ دیه ۹۳ چند درصد افزایش می یابد؟

یادداشت

انشا، گفت وگو، کتاب خوانی و حقوق 
باید در مدارس احيا شود

معاون پرورش��ی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش گفت: بحث های 
انش��ا، گفت وگو، کتاب خوانی و حقوق مهم اس��ت و بايد احیا ش��ود 
و در بحث گفت وگ��و بايد بچه ها انتقاد کنند و نظ��ر بدهند که قطعا 
کرسی های آزادانديشی تحقق پیدا می کند.حمیدرضا کفاش ،معاون 
پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش در افتتاحیه دومین دوره 
نمايشگاه های آموزشی مدرسه انقالب در دبیرستان دخترانه شهید 
مطهری اظهار داشت: رمز نفوذ و تاثیرگذاری، ورود به دل هاست.وی 
خطاب به مربیان ادامه داد: ش��ما مربیان با نفوذ به قلب ها، بچه ها را 
به سمت خود بكشانید و روزبه روز اين جمعیت را زيادتر کنید و اين 

رسمی است که امت از امام)ره( ياد گرفته است.

پيش ثبت نام نوروزی عتبات عاليات 
آغاز شد 

سرپرست اداره کل عتبات سازمان حج و زيارت از آغاز پیش ثبت نام 
نوروزی سفر زيارتی عتبات عالیات از ديروز خبر داد.

محس��ن نظافتی افزود:متقاضیان می توانندتا س��اعت 24 روز 22 
بهمن ماه جهت نام نويسی اقدام کنند.به گفته وی ،متقاضیان اعزام 
به کربالی معلی و نجف اشرف در ايام نوروز از تاريخ اعالم شده بايد 
با داشتن کد ملی به سیستم جامع ثبت نام عتبات عالیات به نشانی 
اينترنتیhttp://atabat.haj.irمراجعه کرده و پس از نام نويسی، 
کد رهگیری دريافت کنند.وی اظهار داشت :پس از پايان نام نويسی 
در 24 بهمن ماه، قرعه کش��ی انجام و متقاضیانی که نام آن ها اعالم 
می شود از روز 26 بهمن ماه می توانند به ترتیب اولويت برای ثبت نام 

قطعی به کارگزاران يا شرکت های زيارتی مراجعه کنند.
نظافتی ادامه داد: متقاضیان اعزام ب��ه عتبات می توانند به دو روش 
ثبت نام در گروه های يك تا 7 نفره )ثبت ن��ام در اين روش حداقل 
 يك نفر و حداکثر تا 7 نفر است ( و يا ثبت نام در گروه های 35 نفره

 )ثبت نام در اين روش می بايس��ت حتما 35 نفر کامل باشد( اقدام 
کنند.سرپرست اداره کل عتبات س��ازمان حج و زيارت تاکید کرد: 
 آن دس��ته از افرادای که ثبت نام اينترنتی برای آن ها مقدور نیست 
می توانند از طريق دفاتر خدماتی و زيارتی حج وزيارت نام نويس��ی 
کنند.وی با بیان اين که اعزام نوروزی عتبات عالیات از 21 اسفندماه 
آغاز می شود و تا پايان خردادماه ادامه خواهد داشت، از اعالم ظرفیت 
اعزام برای سه ماهه نخست س��ال 93 به جهت مشخص نشدن آن، 
خودداری کرد.نظافت��ی با بیان اين ک��ه هم اکنون روزانه هش��تاد 
 دستگاه اتوبوس، زايران ايرانی را از مرزهای زمینی به کربالی معلی و 
 نجف اش��رف منتقل م��ی کنند، گف��ت: ظرفیت اعزام ن��وروزی به 
 عتب��ات عالیات ح��دود 260 ه��زار نفر اعالم ش��ده اس��ت و طبق

 برنامه ريزی انجام شده در اين مدت هر روز 120 دستگاه اتوبوس زاير 
به عتبات اعزام خواهند شد. نظافتی تصريح کرد: متقاضیانی که نام 
آن ها اعالم شود می توانند با در دست داشتن کد رهگیری و با توجه 
به اولويت اعالم شده از 26 بهمن ماه اقدام به نام نويسی قطعی کنند.

 شرط جدید دولت برای
 شماره گذاری خودرو اعالم شد

هیات وزيران، نیروی انتظامی را موظف ک��رد تا پس از اخذ تايیديه 
سازمان های ملی اس��تاندارد و حفاظت محیط زيست به ترتیب در 
مورد کیفیت و آاليندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،هیات وزيران با اصالح تبصره )2( ماده )3( 
آيین نامه اجرايی قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و ساير تولیدات 
صنعتی موضوع تصويب نامه ش��ماره 204961/ت45123ه مورخ 
1389/09/15 نیروی انتظامی را موظف کرد تا پس از اخذ تايیديه 
سازمان های ملی اس��تاندارد و حفاظت محیط زيست به ترتیب در 
 مورد کیفیت و آاليندگی نس��بت به ش��ماره گذاری خ��ودرو اقدام

 کند.
بر اين اس��اس هیات دولت بنا به پیش��نهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و به اس��تناد تبصره )1( ماده )4( قانون ارتقای کیفی تولید 
خوردو و ساير تولیدات صنعتی مصوب 1389 تصويب کرد تا متن زير 
جايگزين تبصره )2( ماده )3( آيین نامه اجرايی قانون ارتقای کیفی 

تولید خودرو و ساير تولیدات صنعتی شود:
 تبص��ره 2-نی��روی انتظامی موظف اس��ت پ��س از اخ��ذ تايیديه 
سازمان های ملی استاندارد ايران و حفاظت محیط زيست به ترتیب 
در مورد کیفیت و آاليندگی نسبت به ش��ماره گذاری خودرو اقدام 
کند.قبل از اين شماره گذاری خودرو توس��ط نیروی انتظامی تنها 

با تايیديه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی امكان پذير  بود. 

 آزادی بيش از 800 زندانی 
جرایم غيرعمد در استان

مديرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان گفت: 
بی��ش از 800 زندانی جرايم غیرعمد زندان های اس��تان اصفهان با 
کمك خیرين و همكاری شاکیان از زندان آزاد شدند.رمضان امیری، 
به اقدامات ستاد ديه استان اصفهان اشاره کرد واظهار داشت: زندانیان 
جرايم غیر عمد با تالش س��تاد ديه و همكاری خیرين از زندان های 

سطح استان اصفهان آزاد می شوند.
 وی با بیان اين که در س��ال جاری بیش از 800 نف��ر زندانی جرايم 
غیر عمد از زندان های استان اصفهان آزاد شده اند، افزود: جرايم اين 
زندانیان شامل بدهكاران مالی غیر از کالهبرداری، نفقه، مهريه و ديه 

بوده که در زندان های استان زندانی بوده اند.

اخبار کوتاه
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رژه موتورهای سنگین به مناسبت 12 بهمن در اصفهان

س: حميدرضا نيکومرام[
]عک

دادستان عمومی شهرستان اصفهان:

با استودیوهای زیر زمينی برخورد می شود 
ریيس پليس راهنمایی و رانندگی استان: 

343جلد گواهينامه رانندگی با نمره منفی ضبط شد
     

دادس��تان عمومی اصفهان از رويكرد دس��تگاه قض��ا در مقابله با 
جرايم و تش��ديد جرايم علیه امنیت عمومی خبر داد.محمدرضا 

حبیبی بر برخ��ورد با اس��توديوهای زي��ر زمینی تاکی��د کرد و 
گفت: قاع��ده کلی در م��ورد هر ش��غلی مجوز پروان��ه از مجلس 
اس��ت و برای اين موارد نیز بايد از اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
 پروانه، کس��ب کرده باش��ند. وی ادامه داد: صرفنظ��ر از مجاز يا 
غیر مجاز بودن موسیقی و داشتن پروانه از نظر ارشاد کافی نیست 
کما اين که ممكن است موسیقی دارای مجوز از لحاظ شرعی دارای 
اشكال باشد و دستگاه قضا ملزم به رسیدگی باشد ولی خوشبختانه 
پرونده های کمی در اين موارد داشته ايم. دادستان عمومی اصفهان 
در بیان رويكرد دستگاه قضا در برخورد با جرم گفت: ما خودمان 
در جامعه حضور نداريم و چشم و گوش ما مامورين دادگستری و 
اماکن و ضابطین هستند. هر جرمی در جامعه واقع شود دستگاه 

قضا وارد می شود و تنها شدت و ضعف مجازات ها فرق می کند. 
ريیس پلیس راهنمايی و رانندگی اس��تان اصفهان از ضبط و 
توقیف 343 جلد گواهینامه رانندگی به علت کسب نمره منفی 

از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.   سرهنگ حسین غالمی 
افزود: بر اساس بند يك ماده هفت قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی، رانندگانی که به دلیل ارت��كاب به تخلفات مختلف 
دارای بیش از 30 نمره منفی باشند، گواهینامه آن ها به مدت 

سه ماه ضبط خواهد شد. 
وی همچنین از ضبط 217جلد گواهینامه به دلیل استعمال 
مواد مخدر ومش��روبات الكلی خبر داد و گفت: اين افراد طبق 
ضوابط با صدور قبض جريمه دو میلیون ريالی روبه رو می شوند.

سرهنگ غالمی افزود: برابر بند ب از ماده 10 قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی کسانی که در حین رانندگی شرب خمر کرده 
و يا از مواد مخدر استفاده کنند گواهینامه آن ها ضبط و به مدت 

شش ماه بايگانی خواهد شد.

ريیس شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به اين که جشن هاي 
انقالب بايد با محوريت مساجد برگزار ش��ود، اظهار داشت: تبیین 
دستاوردهاي انقالب اسالمي، مقايسه ايران امروز و 35 سال گذشته، 
مقايس��ه ايران و جايگاه آن در دنیا در جش��ن هاي پیروزي انقالب 
اسالمي ضروري است.مهندس رضا امیني در جلسه علني شوراي 
اسالمي شهر اصفهان سالگرد پیروزي انقالب اسالمي را تبريك گفت 
و اظهار داشت: پیروزي انقالب اسالمي در تاريخ بي نظیر بود و نجات 
مردم از رژيم 2500 ساله شاهنشاهي مواهب زيادي را به همراه داشته 
است. وي با بیان اين که پیروزي انقالب اسالمي نشان داد که قدرت 
ايمان قوي تر از تجهیزات است، افزود: بعد ازپیروزي انقالب اسالمي، 
ايران در ابعاد سیاس��ي، اقتصادي، فرهنگي، علمي جزو کشورهاي 
طراز اول دنیا محسوب مي شود. ريیس شوراي اسالمي شهر اصفهان 
تصريح کرد: امیدواريم با استقامت و پايداري تا موعود امام زمان)عج( 

اين مسیر شكوفايي و سربلندي را ادامه دهیم. 
امیني خاطرنشان کرد: بنا به فرمايش��ات مقام معظم رهبري براي 
تقويت فرهن��گ ايراني و اس��المي اصالح الگوي مص��رف و اصالح 

سبك زندگي الزم و ضروري است 
چرا که اگر بخواهیم در اين مس��یر 
موفق شويم بايد استفاده صحیح از 
منابع داشته باشیم. وي تاکید کرد: 
آنچه که در زندگي شهري ما را دچار 
مشكل کرده است مصرف گرايي و 

استفاده بیش از حد از منابع است. 
ريی��س ش��وراي اس��المي ش��هر 
اصفهان ب��ا بیان اين ک��ه حضرت 

امام خمیني)ره( رم��ز پیروزي انقالب اس��المي را انگی��زه الهي و 
اجتماع مردم عنوان کرده اند، اظهار داش��ت: 22 بهمن س��ال 57 
حاصل تالش اقشار مختلف مردم در دوره هاي زماني متفاوت بوده 

است و اين پیروزي مشارکت 
 مردم بر محور ايمان را نشان

 مي دهد. امین��ي ادامه داد: 
طبق فرمايشات مقام معظم 
رهبري انقالبي مانند انقالب 
جمهوري اسالمي ايران بعد 
از اهل بیت )ع( وجود نداشته 
است. وي اضافه کرد: مقاومت 
در براب��ر س��ختي ه��ا اصل 
پیروزي انقالب اسالمي است که امروز نیز بیش از گذشته به آن نیاز 
داريم چرا که دنیاي غرب درصدد است تا با به چالش کشیدن زندگي 

مردم ، زندگي را براي اين کشور سخت کنند. 

ريیس شوراي اسالمي شهر اصفهان با تاکید بر اين که در برگزاري 
جشن هاي مردمي بیش از س��ال هاي قبل بايد همت کنیم، گفت: 
الزم است جش��ن هاي انقالب در مس��اجد و يا با محوريت مساجد 

برگزار شود. 
امیني افزود: تبیین دستاوردهاي انقالب اسالمي، مقايسه ايران امروز 
و 35 سال گذشته، مقايسه ايران و جايگاه آن در دنیا در جشن هاي 

پیروزي انقالب اسالمي ضروري است. 
وي در ادامه درگذشت عالم جلیل القدر حضرت آيت اهلل حاج شیخ 
محمد رباني خوراسگاني را تس��لیت گفت و تصريح کرد: اين عالم 
بزرگوار اسطوره اخالق و ساده زيستي بود که عمر خويش را در راه 

نشر معارف اسالم سپري کرد. 
ريیس شوراي اسالمي شهر اصفهان با اش��اره به انتصاب مديرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان خاطرنش��ان کرد: امیدواريم اکنون 
که مديرکل ورزش و جوانان انتخاب شده است، حاشیه هاي ورزشي 
حذف شود و شاهد رسیدن شهرمان به جايگاه اصلي خود در حوزه 

ورزش باشیم.

ریيس شوراي اسالمي شهر اصفهان

جشن هاي انقالب با محوریت مساجد برگزار شود

SMS

بررسی ها برای تعيين نرخ دیه در سال بعد در پایان بهمن و ابتدای اسفند هر سال آغاز می شود و امسال  گروه
هم شهروندان منتظر تعيين نرخ دیه ۹3 هستند. برای بسياری از شهروندان این نکته به صورت سوالی جامعه

مطرح است که دیه چيست و چه زمانی پرداخت آن الزم و واجب خواهد بود.این در حالی است که باید 
مشخص شود دیه بر اساس چه شاخصی باید پرداخت شود و ميزان آن را چه کسی می تواند مشخص کند.



اخبار کوتاهيادداشت

 افتتاح پروژه تله متري شبكه انتقال 
و توزيع آب بهارستان

 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: در دهه فجر 
امسال پروژه تله متري شبكه انتقال و توزیع آب شهر بهارستان افتتاح 
 می شود.هاش��م امینی با اش��اره به ای��ن مطلب،  اظهار داش��ت: پروژه 
تله متري شبكه انتقال و توزیع آب ش��هر بهارستان با هزینه ای بالغ بر 
۴۰۰میلیون ریال اجرا شده اس��ت. وی ادامه داد: با بهره برداری از این 
پروژه فرآیند نظارت بر ش��بكه توزیع آب، ایستگاه های پمپاژ و کنترل 
منابع آبی بهارستان تسهیل می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان تصریح کرد: بهره برداری از این پروژه اقدامی موثر برای 
مدیریت بهینه مصرف آب و کاهش هدر رفت شبكه انتقال و توزیع آب 
بهارستان محسوب می ش��ود.وی در ادامه به عملیات بازبینی ادواری 
والوهای اصلی شبكه آب منطقه ۴ اصفهان اشاره کرد و افزود: به منظور 
کاهش اتالف و هدر رفت شبكه توزیع آب و رسیدگی هرچه سریع تر به 
حوادث شبكه های آب، عملیات بازبینی و مانور ادواری والوهای اصلی 
منطقه ۴ در حال اجرا اس��ت و تاکنون بیش از ۱۵۰ عدد والو بازبینی، 

اصالح و مریی سازی شده است.

تمام خودروهای بنزين سوز از تیر ۹۳ 
يورو ۴ می شوند

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران با اش��اره به این که از اول تیرماه ۹۳ 
 تمام خودروها مجهز به استاندارد یورو۴ خواهند شد، گفت: متاسفانه
 علی رغم وعده داده شده، سوخت یورو ۴ همچنان در کالن شهرهای 

بزرگ به شكل گسترده توزیع نمی شود. 
احمد نعمت بخش ، از تفاهم نامه خودروس��ازان با محیط زیست برای 
تجهیز تم��ام خودروها به اس��تاندارد یورو ۴ خبر داد و اظهار داش��ت: 
براساس این تفاهم نامه از اول تیرماه سال آینده همه خودروهای بنزین 
سوز  مجهز به استاندارد یورو۴ خواهند شد.البته در این میان سازمان 
محیط زیست نیز متعهد ش��د تا از ش��رکت نفت برای توزیع گسترده 

سوخت یورو ۴ پیگیری های الزم را انجام دهد. 
وی با اشاره به این که متاسفانه علی رغم وعده های داده شده، سوخت 
یورو ۴ همچنان در کل کش��ور و حتی کالن ش��هرهای بزرگ به طور 
گسترده توزیع نمی شود، افزود: در حال حاضر محصوالت 2۰6، ویتارا 
س��وزکی ، ال ۹۰ و درصدی از محصوالت پژوپارس و س��مند مجهز به 
استاندارد یورو ۴ هستند. در تولیدات شرکت سایپا نیز تیانا، تیبا ، مگان 
و تمام محصوالت بم خ��ودرو ، کرمان خودرو و مدی��ران خودرو دارای 

استاندارد یورو ۴ هستند.

 رشد 70 درصدی صدور اسناد
 در استان

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اس��تان اصفهان از ابت��دای آذر ماه در خصوص صدور اس��ناد 
نسبت به ماه های گذشته 7۰ درصد رشد داشته است.علی بهبهانی به 
تشریح نحوه پرداخت اضافه کار و کمک رفاهی بر اساس واحد عملكرد 
واحدهای ثبتی پرداخت و اظهار داش��ت: ما باید در توزیع اضافه کار و 

پرداختی ها عدالت را رعایت و اجرا کنیم. 
وی ادام��ه داد: نح��وه تقس��یم اضاف��ه کار و پرداخت��ی بای��د 
براس��اس یک اس��تاندارد خ��اص و متناس��ب ب��ا عملك��رد وکارکرد 
پرس��نل واح��د ه��ای ثبت��ی تعری��ف وپرداخ��ت ش��ود.مدیرکل 
ثبت اس��ناد و امالک اس��تان اصفهان تصری��ح کرد: با این سیاس��ت 
 از آذر س��ال جاری توانس��تیم 7۰ درصد در صدور اس��ناد نس��بت به

 ماه های گذشته رشد داشته باش��یم و در تمام شاخص هایی که برای 
انجام آن ها ارقام خاصی درنظر گرفته ش��ده این موضوع محقق ش��ده 
است. وی تاکید کرد: استان اصفهان با ۱۵6 هزار پرونده تقاضای صدور 
 قولنامه ای نسبت به اس��تان های هم رده خود، پیش��رو بوده و حدود

۵۴ هزار پرونده تقاضا بیشتر دارد.

بهره برداری از ۱۳ پروژه امور عشاير
   مدیرکل امور عش��ایر اس��تان اصفهان گفت: به مناسبت دهه فجر 
امسال ۱۳ پروژه امور عشایری در اس��تان اصفهان با اعتباری بالغ بر 

۱2 هزار و 7۳۰ میلیون ریال به بهره برداری می رسد.
اصغر مرادی در گفت وگو با ایمنا با اش��اره به پروژه های دهه فجر اظهار 
داشت: شبكه برق چاه های کش��اورزی با اعتبار ۳ هزار میلیون ریال در 
قپرکیخا شهرستان  سمیرم به مناسبت دهه فجر به بهره برداری می رسد. 
وی ادامه داد: این طرح از محل اعتبارات ملی تامین شده و تاکنون ۱۰۰ 

درصد پیشرفت فیزیكی داشته است. 
مدیرکل امور عش��ایر استان اصفهان با اش��اره به احداث 2 باب استخر 
آب کش��اورزی در بخش پادنا شهرس��تان س��میرم، تصریح کرد: این 
طرح نیز با اعتب��ار 7۰۰ میلیون ریال از محل تامین اعتبارات اس��تانی 
و پیشرفت فیزیكی ۱۰۰ درصدی به مناسبت دهه فجر به بهره برداری 
می رسد. وی افزود: پروژه مرمت و بازس��ازی قنوات در بخش وردشت 
شهرس��تان  س��میرم انجام ش��ده که تاکنون ۱۰۰ درصد پیش��رفت 
 فیزیكی داش��ته و ۴۳۰ میلی��ون ریال اعتب��ار برای این اق��دام هزینه

 شده است. 

شوراهاي اسالمي، توسعه شبكه هاي 
آب و فاضالب را سرعت دارند

 با هدف بازسازي شبكه هاي آب رس��اني و توسعه طرح هاي فاضالب، 
آبفاي اس��تان اصفهان تاکنون مصوبه جلب مشارکت هاي مردمي را از 

شوراي اسالمي ۳۵ شهر استان اخذ کرده است . 
به گفته مع��اون خدمات مش��ترکین و درآمد ش��رکت آب و فاضالب 
 استان اصفهان بر اساس تبصره ۳ ماده واحده مجلس شوراي اسالمي، 
شرکت هاي آبفا مي توانند به منظور ایجاد راهكارهایي براي مشارکت 
مالي شهروندان در جهت اجراي طرح هاي آب و فاضالب، اقدام به اخذ 

مصوبه همیاري از شوراهاي اسالمي شهرها کنند.
 رضا رضایي افزود : برهمین اساس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با ارای��ه طرح هاي توجیهي، تاکنون موفق ش��ده اس��ت نظر مس��اعد 

شوراهاي اسالمي ۳۵ شهر استان را جلب کند و مصوبه الزم را بگیرد .
وي با اش��اره به این که اجراي تبص��ره ۳ ماده واحده مجلس ش��وراي 
اسالمي، موجب س��رعت بخشیدن بازسازي ش��بكه هاي آب رساني و 
توس��عه طرح هاي فاضالب شده اس��ت افزود: با تعامالت انجام شده با 
ش��وراهاي اس��المي، به زودي براي پنج شهر دیگر اس��تان نیز مصوبه 

شورا اخذ مي شود .
اضافه مي شود آبفاي استان اصفهان در حال حاضر در ۹۳ شهر استان 
خدمات آب رس��اني و در 27 ش��هر خدمات جمع آوري تصفیه و دفع 

فاضالب را بر عهده دارد .

آزاد سازی مسیر راه آهن 
ـ تهران اصفهان 

 آغاز دور جديد
 افزايش قیمت آب

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: در جلساتی که در استانداری برگزار شد 
مقرر گردید یكی از معاونان استاندار و معاونت توسعه و ساخت راه آهن ماهانه 
جلساتی در ارتباط با روسازی و آزادسازی مسیر راه آهن اصفهان به تهران داشته 
باشند. حسن ماسوری با اشاره به وضعیت پروژه قطار سریع  السیر اصفهان به 
تهران اظهار داشت: اداره راه  و شهرسازی و مسووالن استان به این پروژه توجه 
ویژه ای دارند و امیدواریم با توجه به وضع موجود، این پروژه سریع تر ادامه یابد.

وی ادامه داد: بحث ۳۰ کیلومتری ورودی اس��تان اصفهان مطرح اس��ت که 
امیدواریم روسازی آن آغاز شود تا پروژه سریع تر افتتاح شود.

وی با بیان این که در گذشته سرعت قطار سریع السیر اصفهان به تهران حدود 
۳۰۰ کیلومتر اعالم ش��ده بود، گفت: با تصمیمات اتخاذ ش��ده سرعت 2۵۰ 
کیلومتر برای این قطار در نظر گرفته شد که به نظر می رسد مطلوب باشد، اما 

می توان با ارتقای سیستم، سرعت این قطار را در فازهای بعدی افزایش داد.

معاون وزیر نی��رو در امور آب و آبفا ب��ا بیان این که اصالح تعرف��ه های آب از 
دی آغاز شده اس��ت گفت: در حال حاضر تنها 2۵ درصد از قیمت تمام شده 
 آب دریافت می شود اما افزایش ها بیش��تر متوجه مشترکان پرمصرف است.

به گزارش مهر، رحیم میدان��ی با تاکید بر این که اص��الح تعرفه ها به صورت 
تدریجي و گام به گام خواهد بود تا ظرف چند سال آینده به قیمت واقعي خود 
برسد گفت: همچنین در این روند، بیشترین افزایش تعرفه ها متوجه مشترکان 
پرمصرف خواهد شد.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: با افزایش 
هزینه های تولید آب و با توجه به فاصله زیاد تعرفه ها با قیمت واقعي تمام شده 

آب، ضروري بود تا اصالحي در تعرفه ها صورت بگیرد.
 وی در نشس��ت با مدیران آب و آب و فاضالب اس��تان هرمزگان، تاکید کرد:
  هم اکن��ون فقط 2۵ درص��د از قیمت تمام ش��ده آب از مش��ترکان دریافت

 می شود.

۴
افتتاح 82 هزار واحد مسکن مهر 

 روابط عمومی بنیاد مسكن اعالم کرد: به مناسبت دهه فجر، ۸226 واحد مس��كن مهر در استان اصفهان افتتاح 
می شود. روابط عمومی بنیاد مسكن اعالم کرد: تعداد 27۵ طرح هادی با اعتباری معادل ۹۰ میلیارد و ۹۹۴ میلیون 

و 7۵7 هزار تومان به مناسبت دهه فجر در استان های سراسر کشور توسط بنیاد انقالب به بهره برداری می رسد. 
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در حال��ی که قرار اس��ت از  امروز توزیع س��بد کاالیی آغاز ش��ود 
،وزارت صنعت و تجارت به طور ناگهانی یكی از شروط سرپرستان 
خانوار مشمول دریافت این س��بد را درآمد ماهیانه زیر ۵۰۰ هزار 
تومان اعالم کرده و این در حالی است که تا چند روز پیش چنین 
شرطی برای سرپرستان خانوار گذاشته نشده بود و این درصورتی 
 است که ارایه سبد کاالیی پیش زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی
 یارانه ها است.بر اساس اطالعیه توزیع سبد رایگان کاال ،مشموالن 
دریافت سبد کاالیی سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، سرپرس��تان خانوارهای تحت پوش��ش 
سازمان بهزیستی،  سرپرستان خانوارهای مستمری بگیران تامین 
اجتماعی با حقوق مس��تمری زیر ۵۰۰ هزار تومان، سرپرس��تان 
خانوارهای کارگران مشمول قانون کارو تامین اجتماعی با حقوق 
کمتر از ۵۰۰ هزار تومان، سرپرس��تان خانوارهای کارکنان شاغل 
و بازنشس��ته نیروهای دولت��ی و سرپرس��تان خانوارهای طالب، 
 خبرنگاران و دانشجویان متاهل هس��تند.بر این اساس یک مقام
 آگاه در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به خبرنگار ایس��نا اعالم 
کرد که بر اساس ش��رط جدید دولت مبنی بر ارایه سبد کاالیی به 
حقوق بگیران کمتر از ۵۰۰هزار تومانی، سبد کاالیی بین ۹ تا ۱۰ 
میلیون سرپرست خانوار توزیع می شود.از سوی دیگر قرار بود آمار 
طالب، خبرنگاران، دانشجویان متاهل و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی و کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از طریق 

وزارتخانه های مربوطه اعالم شود که محقق نشدن این کار تاکنون 
می تواند بیانگر ضعف در سیس��تم آماری باشد.پیش از این دولت 
شرط »حقوق مستمری و حقوق کمتر از ۵۰۰ هزار تومان« را برای 
 جامعه هدف تعری��ف نكرده بود که با ایج��اد چنین بندی بیش از 
چهار میلیون نف��ر از جامعه هدف، از دریافت س��بد کاالیی خارج 
می شوند.از سوی دیگر به دلیل ضعف در پایه آماری کشور مواردی 
نظیر کارگران فصلی، رانندگان تاکسی ، کشاورزان و مشاغلی از این 
قبیل که به هیچ سازمان و ارگانی وصل نبوده و تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی نیستند در چنین آماری لحاظ نمی شوند زیرا آمار 
دقیقی از تعداد افراد شاغل در این حوزه ها در اختیار دولت نیست.

همچنین نكته قابل توجه این اس��ت که ش��رط حق��وق کمتر از 
۵۰۰هزار تومان صرفا برای سرپرستان خانوارهای مستمری بگیر 
تامین اجتماعی و سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون 
کار و تامین اجتماعی لحاظ شده است و کارکنان شاغل و بازنشسته 
دولت شامل چنین شرطی نیستند.بازتاب توزیع سبد رایگان کاال 
درمیان مخاطبان ایس��نا واکنش هایی را در بر داش��ته که عمده 
انتقادها متوجه نحوه توزیع سبد کاال و برنج هندی بوده است. در 
بسیاری از نظرات مطرح شده عنوان شده است افرادی که نه بیمه 
هستند و نه حقوق بگیر از دریافت سبد رایگان کاال محروم شده اند 
و عده ای نیز این نظر را داده اند که کارمند دولت هستند ولی سبد 

کاالیی به آن ها تعلق نمی گیرد.

برخی از مخاطبان نیز مطرح کرده اند که حداقل حقوق و مزایا 6۳۰ 
هزار تومان است. حال دولت از کجا می خواهد کسی را پیدا کند که 
کمتر از ۵۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد.برخی دیگر از مخاطبان نیز 
اعالم کرده اند که به مشاغلی نظیر کارگری، برق کشی ساختمان، 
راننده تاکسی و امثال آن مشغول به کار هستند اما سبد کاالیی به 

آن ها تعلق نمی گیرد.
 سبد کاالیی مرحله اول شامل ۱۰ کیلوگرم برنج، چهار کیلوگرم 
مرغ، دو بطری روغن مایع ، دو بس��ته پنیر بسته بندی شده، یک 
ش��انه تخم مرغ یا 2۴ عدد بس��ته بندی شده اس��ت که از امروز  
ط��ی ۱۵ روز به تدریج به ص��ورت رای��گان از مراکز توزی��ع ارایه 
می شود.مراکز توزیع عبارتند از فروش��گاه های امكان )کارگران(، 

اس��كاد )کارکنان دولت(، اتكا 
)نیروهای مسلح(، رفاه )کمیته 
امد اد بهزیس��تی(، سپه عموم 
مردم، ش��هروند عم��وم مردم، 
اتحادیه فرهنگیان )فرهنگیان 

و عموم مردم(.
دریاف��ت س��بد کاال منوط به 
ارایه کارت ملی و کارت بانكی 
سرپرس��ت خان��وار ک��ه وجه 
یارانه به آن واریز می ش��ود به 
مراکز توزیع اس��ت و آن دسته 
از اف��رادی ک��ه دارای کارت 
بانكی نیس��تند م��ی توانند با 
مراجعه به بانكی که حس��اب 
یارانه دارند درخواس��ت صدور 
کارت بانكی کنند.سرپرستان 

خانوار نیروهای مسلح برای دریافت سبد کاالیی از حكمت کارت 
استفاده کنند.

اختصاص سبد کاال به ۱0 میلیون سرپرست خانوار

نهايی شدن دستمزد کارگران حقوق زیر 500 هزار تومان سبد می گیرد
تا نیمه دوم اسفند

رییس کانون عالی شوراهای اس��المی کار سراسر کشور با 
تشریح جزییات نخستین جلسه شورای عالی کار، از تعیین 
سه جلس��ه ویژه توس��ط وزیر کار به منظور بررسی موضوع 
دستمزد سال ۹۳ کارگران خبر داد.اولیا علی بیگی گفت: در 
این جلسه از سوی وزیر کار پیشنهاد شد که موضوع دستمزد 
در سه جلسه مطرح و بررسی شود و کمیته های تخصصی مزد 
در مدت باقی مانده تا پایان سال نشست های تخصصی برگزار 
کنند و بررسی های تحلیلی و آماری را که شرکای اجتماعی 
انجام دادند ، مورد ارزیابی قرار بدهند.وی در پاس��خ به این 
پرسش که آیا سه جلسه برای بررسی ابعاد دستمزد کارگران 
کافی است؟ گفت: جلسات رسمی دس��تمزد شورای عالی 
کار که منتج به تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد 
کارگران می شود هر سال بین سه تا پنج جلسه برگزار می شود 
و امسال هم وزیر کار پیش  بینی کرده است که حداقل در سه 
جلسه با حضور شرکای اجتماعی موضوع دستمزد به نتیجه 
برس��د.به گفته وی موضوع دس��تمزد کارگران تا نیمه دوم 
اسفند ماه به نتیجه خواهد رسید و در صورتی که دستمزد 
به اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی یا رای اکثریت متكی 
باشد علی القاعده به سه تا پنج جلسه نیاز است.علی بیگی در 
ادامه به دستور جلسه ش��ورای عالی کار اشاره کرد و گفت: 
دستور جلسه موضوع دس��تمزد نبود و حول محور ترکیب 
شورای عالی کار و تغییر ساختار برخی کارخانه ها بود.رییس 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور افزود: ماده 
۱67 قانون کار ترکیب ش��ورای عالی کار را مشخص کرده 
است و وزیر کار نیز به عنوان رییس شورای عالی کار اختیار 
قانونی دارد که دو نف��ر را بر مبنای م��اده ۱67 قانون کار به 
دولت پیشنهاد بدهد که تایید این افراد به عنوان نمایندگان 
 دولت در ش��ورای عالی کار باید به تصویب هی��ات وزیران 

برسد.
وی ادامه داد: همچنین س��ه نف��ر نماین��ده کارفرمایان در 
 ترکیب شورای عالی کار حضور دارند که از سوی کانون عالی

 انجمن های صنفی کارفرمایان و سه نفر هم نماینده کارگران 
هستند که از سوی کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 

انتخاب و معرفی می شوند.
علی بیگی درباره تغییر ساختار کارخانه ها نیز گفت: برخی 
از کارخانه هایی که دارای مشكل هستند درخواست تغییر 
س��اختار به دبیرخانه ش��ورای عالی کار داده بودند که شورا 
این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد و در خصوص تغییر 

ساختار آن ها تعیین تكلیف می شود.

گوشه کنار؟

بر اساس شرط جديد 
 دولت مبنی

 بر ارايه سبد کااليی 
به حقوق بگیران 
کمتر از 500هزار 

تومانی، سبد کااليی 
بین ۹ تا ۱0 میلیون 

سرپرست خانوار 
توزيع می شود

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: جریمه های سنگین 
مالیاتی و بیمه، صنایع را دچار مشكل کرده است.سیدعبدالوهاب 
س��هل آبادی در نشس��ت کمیس��یون پش��تیبانی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اش��اره به وجود ۱6 نماینده 
از اتاق بازرگانی در هیات های حل اختالف مالیاتی گفت: متاسفانه 
صنعتگران ما گاهی برای مبالغ بسیار ناچیز بدهی به اداره مالیاتی، 
ممنوع الخروج می شوند. وی با اش��اره به چالش هایی مانند تورم 
و ناهماهنگ��ی دولت با بخ��ش خصوصی در بعضی م��وارد، گفت: 
کارشناسان بخش خصوصی و تش��كل هایی مانند اتاق بازرگانی و 
خانه صنعت، معدن و تجارت باید مسایل را به مسووالن انتقال دهند. 
رییس کمیس��یون پش��تیبانی اتاق بازرگانی اصفه��ان افزود: در 
سال گذشته برای پیگیری مس��ایل روز صنعتگران، ۱۹ مصوبه در 

کمیسیون داشتیم که ۱7 تا از آن ها اجرایی شده است و 2 تای دیگر 
در حال پیگیری است. سهل آبادی با بیان این که دنیا می داند جنگ 
با ایران منتفی است، اظهار داشت: صاحبان صنعت این روزها در حال 
انجام جهاد و حماسه اقتصادی هستند. وی خاطرنشان کرد: امروز 
شرایط کشور به گونه ای است که بخش خصوصی باید وارد کار شود.
مش��اور مالیاتی اتاق بازرگانی نیز در این جلس��ه درباره مشكالت 
مالیات��ی تولیدکنندگان گفت: امروز بزرگ ترین مش��كل مالیاتی 
تولیدکنندگان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است به این صورت 

که اداره مالیاتی اس��تان اصفهان لیستی از ش��رکت ها را به عنوان 
لیست سیاه در س��ایت خود منتشر کرده اس��ت و هر تولیدکننده 
 ای که با این شرکت ها معامله داشته باش��د رد دفتر می شود.رضا
  فروزنده فر افزود: متاس��فانه امروز دفاتری به خاطر این مساله رد
 می ش��ود که معامالت ثبت ش��ده در آن مربوط به قب��ل از ارایه 
این لیست توس��ط اداره مالیاتی اس��ت. در ادامه مش��اور حقوقی 
اتاق بازرگانی به تش��كیل کمیته س��رمایه گذاری با همكاری اتاق 
و دادگس��تری برای بررس��ی موانع س��رمایه گذاری در اصفهان، 

اش��اره کرد و افزود: حضور ش��رکت های دولتی یا وابسته به دولت 
در بس��یاری از جاها مانند پیمانكاری ها ام��كان رقابت را از بخش 
خصوصی می گیرد. کامران پورجوهری ادامه داد: متاس��فانه اصل 
۴۴ درس��ت اجرایی نشده است و بس��یاری از واگذاری ها به شكل 
امروزی خصوصی سازی نیست. وی پیشنهاد داد: نهادی با عنوان 
نهاد بازسازی باید شكل بگیرد تا پیش از این که نهاد ورشكستگی، 
مرگ یک شرکت را اعالم کند با اقداماتی مانند ادغام با شرکت های 

بزرگ تر یا پیگیری وام، آن را نجات دهیم.
در ادامه، دیگر مش��اور مالیاتی اتاق بازرگانی اصفه��ان با بیان این 
که در اس��تان های دیگر مش��كل با اداره مالیاتی به اندازه اس��تان 
 اصفهان نیست، گفت: بخشنامه لیست سیاه و رد دفاتر در شورای

 گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد. 

ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران:

تشكل های خصوصی مشكالت صنعت را  به دولت انتقال دهند

شماره جديد برای اطالع از سبد کاال اعالم شدبا # 7۹۹* 
تماس بگیريد

     درپی بروز مشكل در سامانه پیامكی و اینترنتی، وزارت صنعت 
با صدور اطالعیه شماره 2 راهكار جدید استعالم از تعلق گرفتن 
سبد کاال و ثبت درخواست افرادی را که مشمول دریافت سبد 

هستند اما پاسخ مثبت از سامانه دریافت نكرده اند، اعالم کرد.
درپ��ی ب��روز مش��كل در س��امانه پیامك��ی ۵۰۰۰۴۹۹ و 
س��امانه اینترنت��ی اط��الع از س��بد کاال از ش��ب گذش��ته، 
وزارت صنع��ت اطالعیه ش��ماره 2 را منتش��ر و اع��الم کرد: 
به اط��الع آن دس��ته از عزی��زان که خ��ود را جزو فهرس��ت 
 سرپرس��تان خانواره��ای اع��الم ش��ده در ط��رح س��بد کاال
 می دانند می رس��اند که با ش��ماره گیری # 7۹۹* و ثبت کد 
 ملی خود نیز می توانند از تخصیص س��همیه س��بد کاال مطلع 
ش��وند.  البته افراد در صورتی که موفق به دریافت پاسخ مثبت 
نشده اند )در ادامه همین شماره گیری( درخواست پیگیری خود 

را به منظور بررسی بیشتر و اعالم نتیجه ثبت کنند.

رییس انجم��ن جهان��ی خودروس��ازان 
دوش��نبه هفته ج��اری همراه ب��ا هیات 
اقتصادی فرانسه متشكل از ۱۱۰ شرکت 

بزرگ وارد ایران خواهد شد.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده 
عالوه بر رییس انجمن جهانی خودروسازان 
وریی��س انجمن خودروس��ازان فرانس��ه 
،مسووالن پنج شرکت بزرگ قطعه سازی، 
دو شرکت خودروسازی پژو و رنو و رییس 
انجمن قطعه سازان نیز در این سفر حضور 
خواهن��د داش��ت.بازدید از ش��رکت های 
خودروسازی و قطعه سازی ایرانی، مذاکره 
با خودروس��ازان و قطعه س��ازان داخلی و 
همچنین نشس��ت ب��ا مس��ووالن دولتی 
مرتبط از جمله برنامه های حضور سه روزه 

این افراد در ایران است.
ق��رار اس��ت نماین��دگان خودروی��ی و 
قطعه س��ازی فرانس��ه صبح روز دوشنبه 

همراه با هیات اقتصادی متشكل از ۱۱۰ 
شرکت بزرگ فرانسوی وارد ایران شده و 

چهارشنبه کشور را ترک کنند.
رییس انجمن جهانی خودروسازان حدود 
دو ماه پیش نیز برای حضور در کنفرانس 
بین المللی صنعت خودرو وارد ایران شده 
بود. پاتریک بلی��ن در آن زمان از افزایش 
تعامالت این انجمن با خودروسازان ایرانی 

خبر داده بود.
طبق توافق��ات صورت گرفته قرار اس��ت 
اطالعات مربوط به کیفیت و استانداردهای 
روز صنعت خودرو از طریق انجمن جهانی 
خودروس��ازان در اختیار خودروس��ازان 

داخلی قرار گیرد.
انجمن جهانی خودروس��ازان مهمترین 
تش��كل خودرویی جهان اس��ت که نقش 
محوری را در تبادل اطالع��ات مربوط به 

این صنعت در سطح جهان بر عهده دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: تعداد 6۰ پروژه عمرانی، راهسازی 
و راه��داری و مس��كن همزمان با س��ی و 
پنجمین بهار شكوهمند انقالب اسالمی 

در استان افتتاح می شود.
 محمود محم��ودزاده اظهار داش��ت: این 
تعداد پروژه ش��امل ۵7 پ��روژه راهداری 
و راهسازی، س��ه طرح توس��عه و عمران 
ش��هری ب��ا اعتباری بی��ش از ی��ک هزار 
 و ۳۰۰ میلی��ارد ری��ال اعتب��ار و بیش از
 ۱۴ هزار واحد مس��كن مهر اس��ت.وی با 
اشاره به اقدامات و فعالیت های این اداره 
کل گفت: 2۳۴ کیلومتر راه احداثی، 2۰۱ 
کیلومتر بهس��ازی و روکش آس��فالت و 
 ۸۴ کیلومتر راه روس��تایی که مهمترین
 آن ه��ا کنارگذر آران وبی��دگل، باند دوم 
مح��ور زرین ش��هر- ش��هرکرد، باند دوم 
طالخونچه-ش��هرضا، باند دوم اصفهان- 

اردس��تان، بان��د دوم موته-گلپای��گان، 
کمربندی خمینی شهر، کمربندی جنوبی 
سمیرم و چهار خطه اصفهان- ورزنه است، 
آم��اده بهره برداری اس��ت. محم��ودزاده 
در باره فعالیت های ح��وزه راهداری این 
اداره کل برای رفع نق��اط پرحادثه اظهار 
داشت: عملیات ارتقای سطح ایمنی تردد 
در حدود ۱2 ه��زار کیلومت��ر از راه های 
استان اصفهان به صورت خط کشی، نصب 
عالیم و تجهی��زات ایمنی، آرام س��ازی و 
آشكارسازی انجام شده است. محمودزاده 
با بیان اینكه ۱۴ هزار و ۱۹ واحد مس��كن 
مهر نیز آماده افتتاح و بهره برداری است، 
اضافه کرد: از این تع��داد ۱۰ هزار و 26۹ 
واحد در ش��هرهای باالی 2۵ هزار نفر، دو 
ه��زار و 2۵۰ واحد در ش��هرهای زیر 2۵ 
هزار نفر و یک ه��زار و ۵۰۰ واحد در بافت 

فرسوده تحویل متقاضیان خواهد شد. 

ریی��س اتحادیه پوش��اک دوخته فروش 
اصفهان گفت: به طور حتم امسال قیمت 
پوشاک شب عید گران می شود اما درصد 

میزان افزایش آن هنوز مشخص نیست.
ابراهیم خطابخ��ش در گفت وگو با ایمنا 
با اش��اره به وضعیت قیمت پوش��اک در 
اصفه��ان، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
فروشندگان پوش��اک اصفهان در فصل 
حراج هستند و این کار تا آخر بهمن ماه 

ادامه دارد. 
وی ادامه داد: فروشندگان هنوز اجناس  
جدیدی برای فروش بهاره عرضه نكردند 
و همان پوشاک  زمستانه خود را با قیمت 

کمتری به فروش می رسانند. 
ریی��س اتحادیه پوش��اک دوخته فروش 
اصفه��ان افزود: قیم��ت و عرضه اجناس 
جدید ش��ب عید از ۵ اس��فند م��اه آغاز 
می شود و مردم می توانند از آن روز به بعد 

برای خرید پوشاک شب عید اقدام کنند. 
وی تصریح کرد: در ح��ال حاضر قیمت 
پوشاک مشخص نش��ده اما با مشاهداتی 
که صورت گرفت��ه، تاح��دودی اجناس 
امسال نیز مانند پوشاک عید سال گذشته 
اس��ت و تغییرات آن چنان��ی در نوع آن 

وجود ندارد. 
خطابخش اضافه ک��رد: گران��ی پارچه، 
مواد اولیه و دس��تمزدها از جمله عواملی 
هس��تند که قیمت امس��ال پوش��اک را 
افزایش داده اس��ت. وی با اش��اره به این 
که امس��ال قیم��ت پوش��اک مخصوص 
زمستان فقط ۳۰ درصد افزایش داشت، 
بیان کرد: با این وجود میزان خرید مردم 
 در فصل زمستان نسبت به سال گذشته،
 بسیار ضعیف بود به همین منظور فروش 
ویژه و فوق العاده برای ف��روش آن ها در 

نظر گرفته شد. 

 ريیس انجمن جهانی خودروسازان
 به ايران می آيد

60 پروژه راه و شهرسازی در استان 
به بهره برداری می رسد

 پوشاک شب عید
 گران می شود



یادداشت

آلبوم جدید حمید عس��کری، سه ش��نبه همین هفته در بازار موس��یقی منتشر خواهد ش��د.آلبوم جدید 
 این خواننده پاپ »خوش��بختی« نام دارد و فضایی احساس��ی بر آن حاکم اس��ت.این خواننده امس��ال در
 بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز در یک سانس و در برج میالد به روی صحنه خواهد رفت.
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»خوشبختی«  حمید عسکری سه شنبه این هفته
هفتیادداشت

تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب 
اردستان

ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
شهرستان اردستان گفت: همزمان با دهه 
فجر انقالب اس��المی، از خادمان فرهنگ 
مکتوب در شهرس��تان اردستان تجلیل 
می ش��ود. فضل اهلل بصیرت اظهار داشت: 
ایام اهلل دهه فجر یادآور تجلی ایمان، اراده 
و شکوه بی بدیل مردم ایران اسالمی است.

وی با اشاره به این که مردم ایران اسالمی 
در انقالب با هدایت و رهبری امام راحل و توکل به خدا، توانس��تند شعار 
استقالل آزادی جمهوری اسالمی را به منصه ظهور برسانند، افزود: پیروزی 
انقالب اسالمی مرهون رشادت ها و جان فشانی های غیورمردانی است که 
برای اس��تقالل میهن و رهایی از اس��تبداد جان خود را نثار نظام مقدس 
جمهوری اسالمی کردند.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
اردستان با بیان این که انقالب اس��المی دستاوردهای بسیار ارزشمندی 
در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و نظامی داشته، 
بیان کرد: هر سال که می گذرد پیشرفت های انقالب خود را نشان می دهد.

 معاونت صنایع دستی استان 
در کشور برتر شد

      معاونت صنایع دس��تی استان اصفهان 
به عن��وان معاونت صنایع دس��تی برتر 
کشور معرفی شد.معاونت صنایع دستی 
اس��تان اصفه��ان در اج��الس معاونین 
صنایع دس��تی کش��ور که در تهران و با 
حضور معاونین و مدی��ران کل معاونت 
صنایع دس��تی برگزار شد توانست رتبه 

برتر صنایع دستی کشور را کسب کند. 
شایان ذکر است، در این جلس��ه معاونت صنایع دستی استان اصفهان به 
 دلیل اقدامات ش��اخص در سال های گذشته و س��ال جاری و همچنین

 برنامه های موفق و عملکرد مثبت در میان معاونت های صنایع دس��تی 
سراسر کشور برتر شناخته شد و مورد تجلیل قرار گرفت. 

 خشکی زاینده رود
 در رمان حسن احمدی

رمانی با موضوع خشکی زاینده رود به قلم 
حس��ن احمدی منتش��ر می ش��ود.این 
نویس��نده گفت: قرار است در پی خشکی 
زاینده رود رمانی را بنویس��م و امیدوارم با 
نگارش این رمان دوباره آب در زاینده رود 
جری��ان یابد. ش��ایان ذکر اس��ت که این 
نویسنده به تازگی قرارداد رمان دیگری را 
با عنوان »پس از پاییز« با انتشارات شکوفه 
امیرکبیر بسته است. احمدی درباره رمان خود گفت: »پس از پاییز« رمانی 
تخیلی در حوزه ادبیات پایداری است که به نوعی در امتداد کتاب »پاییز 

گرم« قرار دارد .

گشایش موزه »مقاومت و پیروزی« 
همزمان با روز شهید

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر 
ری گفت: ۲۲ اسفندماه ۹۲ همزمان با 
س��الروز تاس��یس بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران که روز شهید نام گرفته است، 
موزه مقاوم��ت و پیروزی در ش��هرری 
افتتاح می شود. حسین نصراهلل، رییس 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران شهرری 
گفت: شهرری در کشور تنها شهرستانی 
است که هنر والیی را دنبال کرده و از آثار هنری برجسته کشور در این 
زمینه در شهرری تجلیل شد. دو سال پیاپی در سالگرد شهادت شهید 
آوینی یادواره های فراوانی را در سطح شهرستان ری برگزار کردیم که 
می توان گفت در س��طح خودش مجموعه  بکری بوده اس��ت. در این 
راستا روزنگار شهدا ایجاد شد تا پایگاه های بسیج دسترسی به شناخت 

شهدای شهرری داشته باشند.

 نوروز ۹۳ برنامه های خاصی
 در هر استان برگزار می شود

      مع��اون گردش��گری کش��ور از اجرای 
برنامه های خاص در هر اس��تان در نوروز 
۹3 خب��ر داد.مرتضی رحمان��ی موحد با 
اشاره به تشکیل ستاد هماهنگی سفر در 
استان ها گفت: ستاد مرکزی در سازمان 
میراث فرهنگ��ی و با مس��وولیت معاون 
گردشگری و ستادهای اجرایی استان ها با 
مسوولیت استاندار و دبیری مدیران کل 
استان ها تشکیل می شود. وی افزود: وظایف هریک از دستگاه های عضو 
این ستاد مشخص شده اس��ت و به زودی ابالغ می ش��ود، ستاد مرکزی 
یکسری وظایف بر عهده دارد و ستادهای استانی با مسوولیت استانداری 

بخشی از وظایف را عهده دار هستند.

ارسال ۲۰۰ اثر به سومین 
جشنواره ملی نماز

بازگشت »چاق و الغر« 
پس از ۲۰ سال

     دبیر سومین جشنواره ملی فرهنگی- هنری نماز از ارسال ۲۰۰ اثر به دبیرخانه 
جشنواره نماز خبر داد.حسن کرمی نور دبیر سومین جشنواره ملی فرهنگی، 
هنری نماز درباره این جشنواره اظهار داش��ت: در آستانه پایان گرفتن مهلت 
جش��نواره ملی فرهنگی، هنری نماز روز به روز با استقبال بیشتری از اصحاب 
قلم و صاحبان هنر روبه رو می شویم و به طور متوسط روزانه ۱۵ اثر به دبیرخانه 

جشنواره ارسال می شود. 
وی با بیان این که خوشبختانه امسال اعتبار خوبی برای برگزاری جشنواره ملی 
فرهنگی، هنری نماز در نظر گرفته شده است، گفت: اختتامیه این جشنواره طی 
روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در همدان برگزار خواهد شد و به نفرات برگزیده هر 

رشته جوایز نقدی اهدا خواهد شد. 

شبکه آموزش همزمان با آغاز دهه  فجر مجموعه »چاق و الغر« را به روی آنتن 
می برد.قرار است »چاق و الغر« از ۱۲ بهمن ماه س��اعت ۱۴ از شبکه آموزش 
پخش شود.مجموعه »چاق و الغر« نام مجموعه عروسکی است که در فاصله 
سال های ۶۵ تا ۶۹ از شبکه دو سیما پخش می شد. عروسک های »چاق و الغر« 
دو کارآگاه خصوصی هستند که با بی عرضگی خود همواره سبب عصبانی شدن 
رییس بزرگ ش��ده و باعث خنده می ش��وند. ماموریت اصلی این دو عروسک 
برهم زدن جشن های دهه فجر اس��ت اما چاق و الغر به دلیل بی عرضگی شان 
 موفق به انجام ماموریت خود نبودند و رییس بزرگ را کالفه می کردند. سرانجام 
رییس بزرگ تصمیم می گیرد از دست این دو مامور خنگ خود خالص شود و 

ربات ایکس۶۲۵ را به جای آن ها سفارش می دهد.

سینمای جهان

راسل کرو ،بازیگر استرالیایی تبار سینما در حال مذاکره با تهیه کنندگان درام دلهره آور »طعمه« است، تا در یکی 
از دو نقش اصلی آن بازی کند. این فیلم نسخه دوباره سازی ش��ده و انگلیسی زبان یک فیلم پرفروش فرانسوی 

است که در سال ۲۰۱۱ اکران عمومی شد.
کمپانی دریم ورکز نسخه جدید و انگلیس��ی زبان فیلم را با همکاری لوک بوسی )یکی از نویسندگان فیلم نامه 

نسخه اصلی( تهیه و تولید خواهد کرد.
در نس��خه اصلی، آلبرت دوپونئ��ل و آلی��س تاگلیونی ب��ازی می کردند و خ��ط اصلی قصه آن درب��اره مردی 
به نام فرانک آدرین بود که به ش��غل داللی مش��غول بود.قرار اس��ت در نس��خه بازس��ازی ش��ده و انگلیس��ی 
 زبان فیلم، نقش ای��ن کاراکتر را راس��ل کرو بازی کن��د. وی تازه از مطالعه ط��رح اصلی فیلم نام��ه فیلم فارغ

 شده است.
کاراکت��ر فران��ک بای��د به ه��ر ترتیب��ی ش��ده خ��ود را از زندان ب��ه بی��رون بکش��د ت��ا بتواند خان��واده اش 
 را از چن��گ هم س��لولی س��ابق خ��ود نج��ات دهد ای��ن هم س��لولی نیم��ه دیوان��ه، ی��ک قات��ل زنجیره ای

 است.

منتقدان سینمایی نسخه اصلی فرانسوی فیلم را یک قصه جذاب دانستند که تماشاگران را درگیر خود و آن ها را 
هم��راه می کند.منابع با کاراکترهای خود 
دریم ورکز می گویند نزدیک به کمپانی 
تح��ت تاثی��ر قصه و مسووالن آن سخت 
قرار گرفته اند و عقیده حال و ه��وای فیلم 
ظرفیت تبدیل شدن دارن��د قص��ه آن، 
انگلیسی زبان را دارد.به ی��ک کار موفق 
باک��س به نوش��ته س��ایت  اینترنت��ی 
کمپانی دری��م ورکز آفیس، مس��ووالن 
کار ن��گارش فیلم نامه قص��د دارن��د برای 
زبان، از نویس��ندگان نس��خه انگلیس��ی 

نسخه  اصلی استفاده کنند. لوک برسی و چارلز دانیل دو فیلم نامه نویس فرانسوی نسخه اصلی »طعمه« آمادگی 

خود برای نوشتن فیلم نامه نسخه جدید را اعالم کرده اند.هنوز معلوم نیست امر کارگردانی نسخه جدید انگلیسی 
زبان فیلم را هم اریک والت کارگردان نس��خه اصلی آن به عهده خواهد گرفت یا فیلم ساز دیگری برای این کار 

انتخاب خواهد شد.
قرار است فیلم نامه نسخه جدید »طعمه« )که متناسب با حال و هوای شهر نیویورک یا لس آنجلس نوشته خواهد 

شد( تا دو ماه دیگر آماده شود.
به این ترتیب، کلید فیلم برداری آن تا زودتر از اواس��ط فصل تابس��تان زده نخواهد ش��د این فیلم برای نمایش  
عمومی در فص��ل تابس��تان ۲۰۱۵ آماده می شود.مس��ووالن کمپانی دری��م ورکز مدتی قب��ل کار انتخاب دو 
 بازیگر نس��خه انگلیس��ی زبان فیلم خود را آغاز کردن��د. دومین بازیگر فیل��م هم به زودی انتخ��اب و معرفی 

خواهد شد.
راس��ل ک��رو س��ال گذش��ته می��الدی درام موزی��کال و پ��ر تن��ش »بینوای��ان« را در کن��ار 
س��ینماهای  در  خوب��ی  ف��روش  فیل��م  ای��ن  داش��ت.  س��ینماها  پ��رده  روی  جکم��ن   هی��و 

جهان کرد.

راسل کرو به دنبال »طعمه« انگلیسی زبان

هم سطر

رییس سازمان سینمایی:

سینمای ایران متعلق به همه 
گروه های سینمایی است

رییس سازمان سینمایی گفت: یکس��ری اتفاقات افتاده 
و عده ای از هم گله مند هستند و پیام این بود که در یک 
محیط دوستانه و صمیمی باید گله ها را تمام کنیم و همه 
گروه ها باید باشند چرا که سینما متعلق به همه گروه های 
سینمایی است.حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی 
پس از پایان مراسم افتتاحیه جش��نواره فیلم فجر و آ غاز 
تحویل س��ال س��ینمای ایران در جمع خبرن��گاران، در 
خصوص پیش بینی اش از جش��نواره سی و دوم و اهدای 
جایزه توس��ط نهاد ریاس��ت جمهوری به فیلم برگزیده، 
گفت: پیش از این هم در مورد جشنواره فیلم فجر گفته  ام 
و امروز هم احساسم همان است که یک جشنواره پرامید 
و بانش��اط را برگزار می کنی��م و در آغاز جش��نواره و در 
مراس��م افتتاحیه هم این امید و نش��اط را شاهد بودیم.
وی افزود:حضورهمه اهالی س��ینما از بزرگان تا جوانان 
با فیلم های بس��یار درخش��ان در این جش��نواره ازنکات 
امیدبخش است. امسال عالوه بر آن که جشنواره در تهران 
برگزار می ش��ود با کمک بس��یار خوبی که وزارت کشور 
کرد و قابل س��تایش است این شور و نش��اط به استان ها 
هم منتقل خواهد شد و جشنواره همزمان در 3۱ استان 
کش��ور برگزار خواهد ش��د. ایوبی همچنین در خصوص 
اهدای جایزه ویژه توسط نهاد ریاست جمهوری به یکی از 
فیلم های جشنواره فجر، گفت:  جلسات متعددی با دفتر 
نهاد ریاست جمهوری داشتیم و قرار بر این شد که امسال 
جایزه  ای را به عنوان جایزه نهاد ریاس��ت جمهوری برای 
سینما تعیین کنیم که این جایزه یا عنوانش جایزه اعتدال 
خواهد بود و یا جایزه فیلمی که پیام جهانی شده رییس 
 جمهور یعنی مبارزه با ترور، خش��ونت و افراطی گری را 
منتقل کند، تعلق بگیرد. رییس س��ازمان س��ینمایی در 
پاسخ به این سوال که در س��خنانش عنوان کرد کسانی 
که سینمای ایران را وارد حاش��یه کرده بودند می توانند 
بازگردن��د و این بازگش��ت چگون��ه خواهد ب��ود، گفت:  
نمی خواهیم وارد مصادیق شویم اما به هر حال یکسری 
اتفاقات افتاده است و عده ای از هم گله مند هستند و پیام 
این بود که در یک محیط دوستانه و صمیمی باید گله ها را 
تمام کنیم و همه گروه ها باید باشند چرا که سینما متعلق 
به همه گروه های س��ینمایی است و ا ن ش��اءاهلل فضایی 

درست شود تا همه سینماگران بتوانند کار کنند.
                 

مس��لما برای کتاب دوس��تان جالب اس��ت بدانن��د کدامیک از 
چهره های ادب��ی از اهمیت بیش��تری برخوردارند و براس��اس 
اطالعات آماری، باالترین میزان جست وجو حول محور زندگی 
و آثار کدامیک از نویس��ندگان مطرح انجام می ش��ود. بیش��تر 

نویسندگان این رده بندی انگلیسی 
و امریکایی هستند. نکته جالب توجه 
دیگر مربوط به این تحقیق این است 
ک��ه »امیلی دیکنس��ون« و »جین 
آستین« تنها زنانی هستند که موفق 
شده اند به این فهرست ۵۰ عنوانی 

راه پیدا کنند.
 

حدس زدن ن��ام صدرنش��ین این 
ج��دول چندان س��خت نیس��ت؛ 
بی ش��ک جز »ویلیام شکس��پیر« 
کس��ی نمی تواند رتبه  نخس��ت را 
 در این فهرس��ت به خود اختصاص

 دهد. 
تری��ن  ب��زرگ  از  پ��س 
نمایش��نامه نویس و ش��اعر تاری��خ 
ادبی��ات انگلی��س ن��ام »چارل��ز 
دیکن��ز« رمان نوی��س کالس��یک 

آث��اری چ��ون »اولی��ور توییس��ت« و »آرزوهای ب��زرگ« به 
چش��م می خورد.اولی��ن نویس��نده  امریکایی ک��ه در میان ۵۰ 
چهره  برتر ادبی جهان ق��رار گرفته، »مارک تواین« نویس��نده  
 داس��تان های مع��روف »ت��ام س��ایر« و »هاکلب��ری فی��ن«

 است. 
»ادگار آلن پ��و« و »ولت��ر« رتبه ه��ای پنجم و شش��م را از آن 
خود کرده اند و پ��س از آن ها »اس��کار وایل��د«، »ولفگانگ ون 
 گوته« و »دانته الیگیری« قرار دارند. مقام نهم و دهم فهرس��ت

 ۵۰ نویس��نده تاثیرگذار جهان، نصیب »لوییس کارول« خالق 
رمان به یاد ماندنی »آلیس در سرزمین عجایب« و »هنری دیوید 

تورو« شده است.

 نام »جین آس��تین« به عنوان نخس��تین زن نویس��نده  در این 
فهرست خودنمایی می کند. خالق شاهکارهای کالسیکی چون 
»اما« و »غرور و تعصب« رتبه  یازدهم را دارد و بعد از وی »سموئل 
جانسون« و »هومر« بزرگ ترین شاعر یونانی حماسه  »ایلیاد« و 

»اودیسه« در این رده بندی قرار دارند.
»لرد بایرون«، »والت ویتمن«، »جان میلتون«، »جفری چاسر«، 
 »ویرژی��ل« و »ویلی��ام وردرورث« رتبه های ۱۴ ت��ا ۱۹ جدول

 ۵۰ شخصیت برتر ادبی جهان را از آن خود کرده اند.
»اس��تفن کینگ« با کس��ب رتب��ه  بیس��تم ، اولین نویس��نده  
معاصری اس��ت که نامش در کنار چهره های درخش��ان ادبیات 
کالس��یک جهان دیده می ش��ود. این جنایی نوی��س امریکایی 
ک��ه ب��ه »دیکن��ز م��درن« ش��هرت دارد،  مجم��وع رمان های 
تریلر بس��یاری را ب��ه ن��گارش درآورده و از محبوبی��ت باالیی 
برخوردار اس��ت. آثار کینگ که در ژانرهای مختلف ادبی نوشته 
شده اند ، بارها و بارها دس��تمایه  ساخت س��ریال ها و فیلم های 

س��ینمایی ش��ده اند که از آن میان می توان به »مس��یر سبز«، 
 »رستگاری در شائوشنگ«، »درخش��ش« و »زیر گنبد« اشاره

 کرد. نام »امیلی دیکنسون« ش��اعر امریکایی به عنوان دومین 
زن این فهرست در رتبه  بیس��ت ویکم به چشم می خورد و »لئو 
تولستوی« مشهورترین رمان نویس کالس��یک روسیه و خالق 

»جنگ و صلح« پس از وی قرار گرفته است.
»ویکتور هوگو« نویس��نده  »بینوایان« باالت��ر از »جورج برنارد 
ش��او« نمایش��نامه نویس بزرگ ایرلندی مقام بیست وس��وم را 
تصاحب کرده اس��ت. پس از این دو »ناتانائی��ل هاثورن« خالق 
»داغ ننگ« و »فئودور داستایوفس��کی« نویس��نده  سرشناس 
روس و آفریننده  آث��ار مهمی چ��ون »ب��رادران کارامازوف« و 
 »جنای��ات و مکاف��ات« رتبه ه��ای ۲۵ و ۲۶ را از آن خ��ود

 کرده اند.
»میگوئ��ل دو س��روانتس«، »ارنس��ت همینگوی« نویس��نده  
»پیرم��رد و دریا«، »اچ.ج��ی ول��ز« و »هرمن ملوی��ل« خالق 
»موی دی��ک« در رده ه��ای ۲7 ت��ا 3۰ نشس��ته اند.به گزارش 
گاردین ، نویسندگانی که رتبه های 
3۱ ت��ا ۴۰ رده بن��دی »گاردین« 
را ب��ه دس��ت آورده اند، ب��ه ترتیب 
عبارتند از: »رودی��ارد کیپلینگ«، 
»س��وفوکل« تراژدی نویس شهیر 
یونانی، »سموئل تیلر کولریج« شاعر 
رمانتیک انگلیسی، »جان کیتس« 
دیگر شاعر مطرح این دوره،  »رابرت 
برنز«، »پترارک«، »پرس��ی بیشه 
شلی« شاعر سرش��ناس انگلیسی،  
»جورج اورول« خالق شاهکارهای 
ماندگاری چون »۱۹8۴« و »مزرعه 
حیوان��ات«، »کریس��توفر مارلو« 
نمایشنامه نویس هم عصر شکسپیر 
و »توم��اس ه��اردی« آفرینن��ده  

رمان های »تس« و »جود گمنام«.
ن��ام »ایس��کیلوس« یکی از س��ه 
تراژدی نوی��س ب��زرگ یونان��ی، 
»جاناتان س��وییفت« خالق »س��فرهای گالیور«، »رابیندرانات 
تاگور« ش��اعر هندی برنده  نوب��ل ادبیات،  »هنریک ایبس��ن« 
نمایش��نامه نویس ایرلندی »خانه عروسک« و »جیمز جویس« 
 در رتبه ه��ای بع��دی ۵۰ نویس��نده  برت��ر تاری��خ جه��ان ذکر

 شده است.
پس از خالق رمان ه��ای »اولیس« و »بی��داری فینگان ها«، نام 
»هنری جیمز« و »آریستوفان« به چش��م می خورد و سرانجام 
رتبه های ۴8 تا ۵۰ این فهرست به »الکساندر پوشکین« نویسنده  
بزرگ روس ، »بن جانسون« نمایشنامه نویس کالسیک انگلیسی 
و »تی.اس. الیوت« شاعر تاثیرگذار انگلیسی و برنده  نوبل ادبیات 

تعلق گرفته است.

5۰ نویسنده برتر تاریخ کدامند؟

چهره هایی که ادبیات جهان به خود دیده!

سفیر کره جنوبی در تهران گفت که »شاهنامه فردوسی« در حال 
ترجمه به زبان کره ای است و در این کشور منتشر می شود.

سونگ که به بهانه اجرای نمایش»آشپزی نانتا« از کشور کره جنوبی 
 در جش��نواره تئاتر فجر، مقابل خبرنگاران نشس��ته بود، گفت که

 

به عنوان سفیر کره، می کوشد تا زمینه تبادل فرهنگی بین دو کشور 
ایران و کره را بیش از پیش فراهم کند.

او با ش��اره به اس��تقبال مردم ایران از س��ریال های ک��ره ای چون 
»جواهری در قصر« و »افسانه جومونگ« افزود:» این سریال های در 

ایران از محبوبیت باالیی برخوردار بوده اند. ما هم تالش می کنیم، 
فرهنگ ایران را به کره معرفی کنیم.«

سونگ از برپایی نمایشگاه تمدن ایران که سال ۲۰۰7 درکره برگزار 
 ش��ده، به عنوان یکی از این اقدامات نام برد و ادام��ه داد:» در ادامه
 این روند، در حال ترجمه شاهنامه فردوسی به زبان کره ای هستیم 

و این کتاب در سال ۲۰۱۴ منتشر می شود.«
او به قدمت روابط فرهنگی و اقتصادی بین ایران و کره جنوبی اشاره 
کرد و گفت:» مردم ایران و کره از ۱۴۰۰ سال پیش با هم مبادالت 

فرهنگی و اقتصادی داشته اند.«
به گفته س��فیر کره این مب��ادالت از طریق جاده ابریش��م صورت 

می گرفته که شرح آن در کتاب »کوش نامه « ثبت شده است.
او از جش��نواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان یکی از مهمترین و 
باسابقه ترین جشنواره هایی نام برد که در خاورمیانه برگزار می شود. 
سونگ ادامه داد:»در این دوره ۱۰ کشور جهان در جشنواره حضور 
دارند و کره جنوبی تنها کشوری است که با دو گروه نمایشی در این 

رویداد هنری حضور دارد.«
س��فیر کره در ای��ران،  با اش��اره به برگ��زاری »مذاک��رات ۵+۱«، 
افزود:»موفقیت این مذاکرات به طور قطع در توسعه روابط دوستانه 

بین کشور تاثیر می گذارد.«
سونگ از تبادالت فرهنگی به عنوان یک پایه برای گسترش سایر 
روابط  بین دوکش��ور نام برد و گفت:»رییس پارلمان کره از ۲۶ تا 
۲۹ ژانویه )۶ تا ۹ بهمن( به ای��ران آمد و پس از پیروزی انقالب این 

نخس��تین بار بود که یکی از مقامات بلند پایه کره جنوبی به ایران 
سفر می کرد.«

او از این اتفاق به عنوان نقطه عطفی در روابط بین دوکشور نام برد.
حسین طاهری مدیر اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم از ارتباطات فرهنگی و هنر به عنوان پایدارترین رابطه 
بین کشورها نام برد و گفت:»مردم و هنرمندان ایران با غنای هنر 
و فرهنگ کره آشنا هستند اما این آش��نایی ایده آل نیست و باید 

گسترش یابد.«
دوک پارک، نماینده شرکت سامسونگ در ایران هم  در این نشست 
حاضر بود. این شرکت حامی مالی نمایش »آشپزی نانتا« است. او 
از این گروه به عنوان یکی از بزرگ ترین گروه های تئاتری در کره نام 
برد و گفت:»این نمایش بیش از این 7 میلیون نفر مخاطب داشته 

است و ما خوشحالیم که از آن پشتیبانی کرده ایم.«
وی افزود:»فعالیت اصلی شرکت سامسونگ در زمینه تولید لوازم 
دیجیتالی است اما به فرهنگ و مسوولیت های خود در برابر مردم نیز 
توجه دارد.«کیم، سرپرست گروه نمایش »آشپزی نانتا« هم  گفت: 
»این نمایش برنامه ای از ترکیب ریتم های سنتی کره با ریتم های 

مدرن و امروزی است.«
او هدف اصل��ی از تولید این نمایش را ایجاد یک ارتباط درس��ت با 
مخاطبان گوناگون در جهان عنوان کرد  و گفت که برای رسیدن به 
این هدف، زبان بزرگ ترین محدودیت اس��ت. بنابراین آن را بدون 

کالم و بر پایه موسیقی و پانتومیم شکل دادیم.«

پس از استقبال مردم ایران از جومونگ 

رستم به کره جنوبی می رود

 مردم ایران و کره 
از 14۰۰ سال پیش 

با هم مبادالت 
فرهنگی و اقتصادی 

داشته اند.«
به گفته سفیر کره 

این مبادالت از 
 طریق جاده ابریشم

 صورت می گرفته

رتبه بندی چهره های شاخص همیشه یک حوزه از عالیق عموم جامعه بوده است . »گاردین«  گروه 
با بررسی بیش از 8۰۰ هزار صفحه ویکی پدیا و اولویت های نتایج موتور جست وجوی »گوگل«، فرهنگ 

 فهرس�تی از 5۰ نویس�نده  بزرگ تاریخ جهان را منتش�ر کرده که خواندن آن خالی از لطف
 نیست. روزنامه  »گاردین« در گزارشی از مشهورترین و تاثیرگذارترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان نام برده 

و آن ها را به ترتیب در فهرست 5۰ عنوانی قرار داده است.



اخبار کوتاهیادداشت

غالمی: شریفی نباید اخراج می شد
مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: بازی هفته 
بعد ما خیلی مهم است چون دربی است و 
۳ امتیاز این دیدار می تواند ما را در کورس 
 نگه دارد. محمد غالمی پس از شکس��ت 
تیم اش برابر پرس��پولیس عنوان کرد: در 
نیمه اول خوب نبودیم اما نیمه دوم شرایط 
خیلی بهتر شد و بازی بهتری را دیدیم. ما 
 خیلی تالش کردیم ک��ه نتیجه را عوض کنیم اما ای��ن اتفاق نیفتاد. وی

 در مورد وضعیت س��پاهان در جدول رده بندی خاطرنش��ان کرد: فعال 
کارمان خیلی س��خت تر شده اس��ت البته این را هم باید بگویم که بازی 
سخت ما فقط با نفت تهران در اصفهان است. بازی هفته بعد ما خیلی مهم 
است چون دربی اس��ت و ۳ امتیاز این دیدار می تواند ما را در کورس نگه 
دارد.مهاجم تیم فوتبال س��پاهان با اشتباه دانس��تن نظر داور در اخراج 
ش��ریفی یاد آور ش��د: بازیکن ما نباید در آن صحنه اخراج می شد و فکر 

می کنم یک کارت زرد برای او کافی بود.

دولت، بخش خصوصی در ورزش را 
رقیب خود نبیند 

مدیرعامل باش��گاه فوالد ماهان معتقد 
اس��ت بهترین راه برای حضور بیش��تر 
بخش خصوصی در عرصه ورزش کمک 
دولت به بخ��ش خصوص��ی در جهت 
مش��ارکت در  امور اس��ت. محمدرضا 
ساکت پیرامون  صحبت های امیررضا 
خادم مبنی بر تس��هیل روند کار برای 
حضور بیش��تر بخش خصوص��ی در ورزش، اظهارداش��ت: معتقدم 
بهترین راه و بهترین همکاری برای حضور بیشتر بخش خصوصی در 
عرصه ورزش کم��ک دولت به بخش خصوصی در جهت مش��ارکت 
اس��ت؛ دولت، بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود نبیند و اجازه 
دهد بخش خصوصی هر چه بهتر در ورزش کار خود را انجام دهد. این 
مدیر ورزشی افزود: بعضا مشاهده شده که به بخش خصوصی که در 
عرصه ورزشی باشگاه و تیم دارد، گفته می شود» این پول ها را که برای 
ورزش خرج می کنید از کج��ا آورده اید؟« همین ن��وع دیدگاه ها و 

صحبت ها مسلما کار را برای بخش خصوصی سخت می کند.

 شهنازی: والیبال ایران 
کاری به اسم حریفان ندارند

مربی تیم ملی والیبال با اشاره به قرعه کشی 
مسابقات قهرمانی جهان گفت: شخصیت 
تیمی والیبالیس��ت های ای��ران به حدی 
رسیده است که زیاد به اسم حریفان کاری 
ندارند.ناصر شهنازی اظهار داشت: قبال هم 
اعالم کردم که شرایط تیم ملی ما به نوعی 
اس��ت که همه تیم های مط��رح جهان از 
رویارویی با ایران هراس دارند. بعد از بازی های بسیار خوبی که تیم ملی 
والیبال ایران در لیگ جهانی ارایه داد، شخصیت تیمی والیبالیست های 
ایران به حدی رسیده است که زیاد به اسم حریفان کاری ندارند. مهم این 
است که در لیگ جهانی و مسابقات قهرمانی جهان از تجربیاتی که تاکنون 
به دست آورده ایم اس��تفاده کنیم. وی افزود: ذهنیت خیلی خوبی برای 

بازیکنان ایران ایجاد شده است. 

 برگزاری مسابقه مردان آهنین 
با نام »جام خلیج فارس«

رییس کمیته قوی ترین مردان فدراسیون 
پرورش اندام و بدنسازی گفت: مسابقات 
امسال بدون حضور فرامرز خودنگاه برگزار 
می ش��ود.مهدی مختاری اظهار داش��ت: 
ح��دود دو هفته پی��ش در فدراس��یون با 
خودنگاه صحبت کردم و به صورت رسمی 
از او دعوت کردم تا با توجه به تجربه ای که 
دارد ما را در برگزاری مسابقات قوی ترین مردان امسال کمک کند اما گفت 
که به خاطر مشغله کاری و مشکالتی که دارد نمی تواند امسال در کنار ما 
 باش��د.وی اف��زود: مس��ابقات ق��وی تری��ن م��ردان ای��ران در س��ال

 92 )مردان آهنین( از 10 تا 22 اسفند در جزیره قشم با حضور ۳6 نفر از 
برترین های کشور برگزار خواهد شد.

ذوب آهن در معرض  ورود به منطقه خطر
در جدول رده بندی لی��گ برتر فوتبال 
س��پاهان در رده پنجم و ذوب آهن در 
جاي سیزدهم قرار دارند.همه مسابقات 
هفته بیست و پنجم برگزار شد که طی 
آن ب��ا نتایج��ی ک��ه ب��ه دس��ت آمد 
پرسپولیس به کورس مدعیان قهرمانی 
بازگش��ت تا ش��اهد رقابت 5 تیم برای 
قهرمانی در پایان فصل باشیم.همچنین در انتهای جدول ذوب آهن 
با تساوی دیگري که کسب کرد نتوانس��ت از رتبه خود تکان بخورد 

ضمن این که حاال در معرض ورود به منطقه خطر قرار گرفته است.

میزبانی اصفهان برای رقابت های 
اسکیت لیگ برتر باشگاه های کشور

رییس هیات اسکیت اس��تان اصفهان 
گفت: به مناس��بت دهه مب��ارک فجر، 
اصفهان میزبانی رقابت های اس��کیت 
لیگ برتر باش��گاه  های کشور را برعهده 
گرفته است.علیرضا شجاعی ذوالقدر در 
گفت وگو با مهر اظهار داشت: مسابقات 
اسکیت لیگ برتر باشگاه های کشور در 
شهرستان خمینی شهر و در تاریخ 17 و 18 بهمن ماه اجرا می شود.

وی تاکید کرد: از دیگر برنامه های هیات اسکیت استان اصفهان در 
دهه فجر  برپایی رقابت های جشنواره ای نونهاالن و نوجوانان ) منطقه 

دو کشور( است. 
رییس هیات اس��کیت اس��تان اصفهان ادامه داد: ش��رکت فعال در 
راهپیمای��ی 22 بهمن ماه و حضور ورزش��کاران اصفه��ان همراه با 
دوچرخه، اس��کیت و موتور ) در مراس��م ویژه 12 بهمن ماه( نیز در 

دستور کار این هیات قرار گرفته است.

6
سیدجالل حسینی عازم قطر شد

سیدجالل حسینی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس که زمزمه پیوستنش به یک تیم قطری مطرح بود و 
حتی قصد داشت قبل از بازی با سپاهان به قطر برود باالخره پس از پیروزی دو بر صفر پرسپولیسی ها 
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 برگزار ی مسابقات 
ورزشی جام فجر 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را درباره دیدار نیمه تمام دو تیم 
فوتسال راه  ساری و گیتی پسند اصفهان صادر کرد . دیدار دو تیم لیگ برتری 
فوتسال راه ساری  و گیتی پس��ند اصفهان در تاریخ 92/10/28 به میزبانی راه 
ساري و در سالن فوتسال سید رسول حس��نی این شهر در حال  برگزاری بود 
که در دقیقه ۳2 یکی از تماشاگران تیم میزبان به داور این دیدار حمله کرد و 
به دلیل نبود  امنیت برای برگزاری ادامه مسابقه، این دیدار نیمه تمام ماند. بر 
همین اساس کمیته انضباطی پس از  بررسی رای خود را به این شرح اعالم کرد  
  1-  با احراز تخلف تماشاگران منتسب به تیم راه ساری و فحاشی آنان به داور 
و مضروب کردن داور  مسابقه توسط یکی از تماشاگران، نتیجه این دیدار سه 
بر صفر به سود تیم گیتی پسند اصفهان اعالم  شد. 2-  تیم فوتسال راه ساری 
به جهت تخلفات ذکر شده که منتسب به تماشاگران تیم اش است و با توجه 
 به وجود سوابق قبلی به استناد بند ۴ ماده 22، به برگزاری دو مسابقه به عنوان 
میزبان بدون حضور  تماشاگران و پرداخت جریمه ۳0 میلیون ریالی محکوم شد .  

مدیر تربیت بدنی ارتش منطقه اصفهان از برگزاری مس��ابقات جام فجر ویژه 
کارکنان پایور، کارکنان وظیفه و خانواده های کارکنان ارتش خبر داد.

 سرهنگ حسین عادلی اظهارداشت: هرسال به مناسبت دهه فجر یک دوره 
مسابقات ورزشی توس��ط یگان های مختلف ارتش منطقه اصفهان از ابتدا تا 
پایان این دهه در رشته های دو و میدانی، فوتسال، والیبال، تنیس روی میز و دو 
همگانی برگزار می شود.مدیر تربیت بدنی ارتش منطقه اصفهان اظهار داشت: 
این مسابقات از روز دوازدهم بهمن با مس��ابقه دوی همگانی نیروهای مسلح 
مستقر در اصفهان از میدان انقالب تا گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.

وی ادامه داد: مسابقه دوی همگانی در سطح کارکنان و سربازان ارتش، سپاه و 
بسیج و نیروی انتظامی به میزبانی ارتش برگزار می شود.

س��رهنگ عادلی اظهار داش��ت: مس��ابقات ارتش منطقه اصفهان با حضور 
ورزشکاران ارتشی به صورت هماهنگ در راهپیمایی 22بهمن پایان خواهد 

یافت.

شکایت باشگاه استقالل از کی روش به فیفا
صحبت های کارلوس کی روش مبن��ی بر این که لیگ 
برتر به خاطر منافع قلعه نوی��ی و فتح اهلل زاده به تعویق 
افتاد واکنش باشگاه استقالل را درپی داشت.فتح اهلل زاده 

گفت: باشگاه از کی روش به فیفا شکایت خواهد کرد.

بهترین ورزشگاه جهان برای رئالی ها
رییس باشگاه رئال مادرید گفت در نظر دارد ورزشگاه »سانتیاگو 
برنابئو«را به بهترین ورزشگاه جهان تبدیل کند. فلورنتینو پرز در 
نظر دارد با هزینه ای بالغ بر ۴00 میلیون یورو، ورزشگاه قدیمی رئال 

مادرید را بازسازی کند.

»آگرو« بازی مقابل بارسلونا را از دست داد
ستاره آرژانتینی خط حمله منچسترسیتی مصدوم شده و نمی تواند تیم اش را در 
بازی رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر بارسلونا همراهی کند.

سرخیو آگرو به دلیل مصدومیت پای راستش حداقل یک ماه خانه نشین خواهد بود 
و به این ترتیب نمی تواند آبی پوشان شهر منچستر را برابر بارسلونا همراهی کند.

دم کی روش گرم اما قبل از او هم به جام جهانی رفته بودیم

عابدینی: آقای کی روش بهانه جویی نکن
تحلیل حاج رضایی از اوضاع فوتبال ایران؛

آرزوی جام جهانی داشتیم اما حاال در خواب هستیم

عضو هیات رییسه سازمان لیگ گفت: آقای کی روش بهانه جویی 
نکن ما پول داش��ته ایم که 10 میلیارد تومان فقط به تو دستمزد 
داده ایم.امیر عابدینی در مورد اظهارات کارلوس کی روش در برنامه 
ورزش و مردم گفت: متاس��فانه کی روش س��وار بر افکار عمومی 
می شود و مسایلی را می گوید که درست نیس��ت. بهتر است به او 
یادآوری کنیم که ما پول داش��ته ایم که به ت��و 10 میلیارد تومان 
دس��تمزد داده ایم. اگر پول و مدیریت نداشتیم فردی مثل تو را به 
ایران نمی آوردیم.وی ادامه داد: 10 میلیارد تومان خرج حضرتعالی 
کردیم تا در آس��یا و در یک گروه نصفه و نیمه ما را به جام جهانی 
ببری که این کار را انجام داده ای و دمت هم گرم اما باید بدانی که 
ما قبل از تو هم به جام جهان��ی رفته ایم و این تنها هنری نبوده که 
تو ما را در جمع چهار تیم فوتبال آس��یا ق��رار داده ای ما با فوتبال 
زیبا هم به جام جهانی رفته ایم. اس��ترالیا را بردیم و به جام جهانی 

صعود کردیم. پیش از آن هم با حش��مت مهاجرانی جام جهانی را 
 تجربه کردیم. بنابراین این خیلی هنر بزرگی نیست که تو ما را به

 جام جهانی بردی.عابدینی با اش��اره به دوندگ��ی بازیکنان ایرانی 
گفت: کی روش می گوید بازیکنان ما فقط 5 تا 7 کیلومتر می دوند اما 
بهتر است خودش ببیند علیرضا جهانبخش ما که کی روش او را در 
لیگ ایران نمی دید طی دو هفته توانست در لیگ برتر هلند حضور 
90 دقیقه ای داشته باشد. پس بازیکنان ما پتانسیل دویدن تا 12 
کیلومتر را دارند اما ما بلد نبوده ایم از این ظرفیت و بضاعت استفاده 
کنیم. تو هم از این ظرفیت استفاده نکردی دلیل واضحش همین 
علیرضا جهانبخش است.مدیرعامل باشگاه داماش گیالن با اشاره به 
لغو اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی گفت: آقای کی روش اردوی 
ما لغو می شود به این دلیل که تو یک ماه یک ماه در ایران نیستی و 
دومین دلیل لغو اردو این است که تو نمی توانی از بازیکنان شاغل در 
لیگ های خارجی استفاده کنی و نمی توانی آن ها را همراه خودت 
به آفریقای جنوبی بب��ری. بازیکنانی مثل ش��جاعی، قوچان نژاد، 
نکونام، جباری، دژاگه، بیت آشور این ها همراه تو به آفریقای جنوبی 
نمی آیند چون قوانین به شما این اجازه را نمی دهد.وی ادامه داد: 
شما 8 هفته قبل از جام جهانی بازیکنان را در اختیار خواهی داشت 
و در این 8 هفته می توانی بازیکنان را به اوج آمادگی مطلوب برسانی 
همان طور که جهانبخش ما دو هفته ای توانست در لیگ برتر هلند 
بدرخشد پس آقای کی روش بهانه جویی نکن بر سر ما هم نزن و آن 
قدر تحقیرمان نکن. نباید همه کاسه کوزه ها را بر سر ما خراب کنید 

ما هم مدیریت داشته ایم هم پول.

 مربی پیش��ین تیم ملی فوتبال ای��ران معتقد اس��ت فوتبال ما از 
هرج و مرج رنج می برد که این مشکل به خاطر عدم دوراندیشی در 

ماه ها و سال های گذشته ایجاد شده است. 
حاج رضایی می گوید هرچند کی روش هم از این هرج و مرج خسته 
شده است ولی برخورد سرمربیان باشگاهی با سرمربی تیم ملی به 
سود فوتبال ایران نیست.امیر حاج رضایی درباره لغو اردوی تیم ملی 
فوتبال ایران و درگیری رسانه ای کارلوس کی روش با امیر قلعه نویی 
و زالتکو کرانچار اظهار داشت: متاسفانه از اردوی تیم ملی فوتبال 
اخبار خوشی به گوش نمی رس��د. من هم بخشی از صحبت های 

کی روش را شنیده ام. 
تصور کنید آرزوی همه بوده است که تیم ملی به جام جهانی برسد 
و حاال تیم به این هدف رسیده ولی در خواب زمستانی فرو رفته ایم.

وی درباره این که آیا باید حق را به باشگاه ها داد یا تیم ملی، تاکید 
کرد: باید طبق برنامه ریزی و تفاهم، هم منافع باش��گاه ها در نظر 
گرفته شود و هم منفعت تیم ملی. باالخره باشگاه ها هم هزینه های 
سنگینی انجام داده اند و باید از آن بهره برداری کنند. اگر یک تیم 
به لیگ دسته اول سقوط کند و یا به عنوانی که می خواهد، نرسد 

خسارت چند میلیاردی می بیند.
کارش��ناس فوتب��ال ای��ران خاطرنش��ان ک��رد: ح��ل ای��ن 
مش��کل نیازمند ای��ن بود ک��ه قبل از ش��روع مس��ابقات لیگ 
برت��ر، برنامه ریزی ه��ا بررس��ی  و منافع دو ط��رف در آن ذکر 
می ش��د. لیگ قهرمانان آس��یا هم اسفندماه ش��روع می شود 
و در دو مقط��ع پیگیری می ش��ود. ب��ه نظرم یک ن��وع هرج و 

م��رج، تداخ��ل و آنارش��ی در فوتب��ال ای��ران م��وج می زند که 
 ناش��ی از عدم دوراندیش��ی در ماه ها و س��ال های گذشته است. 
حاج رضایی ادامه داد: از خردادماه که تیم ملی به جام جهانی رفته، 
چند ماه سوخته است و کاری انجام نشده. همیشه می گویند برای 
تیم ملی اردو دیده ایم ولی عمال دیدیم اردوها لغو ش��د. همیش��ه 

می ش��نویم. ما داری��م به جام اخبار ناامید کننده 
جهانی می رویم ولی اصال 
از اردوها خبری نیست. 
از دودک��ش تیم ملی 
دودی بیرون نمی آید 
که ببینیم آیا غذایی 
 طب��خ می کنی��م یا

 نه.

        س�لطان حسینی:ارتقای س�رانه ورزشی 
در اولویت می باشد

نیروهای بسیار توانمندی را در ورزش استان اصفهان 
داریم که می توانیم از ظرفیت های آن ها بهره ببریم.

ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری ورزش و جوان��ان 
اصفهان،محمد سلطان حس��ینی در مراسم تودیع 
مدیرکل سابق و معارفه خود با بیان این مطلب اظهار 
داشت:برای برعهده گرفتن این سمت با مدیران سابق 
ورزش اصفهان صحبت کردم،همگ��ی آن ها اذعان 
داش��تند که مدیریت در ورزش اصفهان کار بس��یار 
سختی است،اما ما نیروهای بس��یار توانمندی را در 
ورزش این استان داریم که می توانیم از ظرفیت های 

آن ها استفاده کنیم. وی ادامه داد:امیدوارم الیق این 
اعتماد باش��م و در آینده ک��ه روز خداحافظی من با 
ورزش استان خواهد بود از اقدامات موثر انجام شده 
صحبت ش��ود. وی افزود:امام راحل)ره( فرموده اند 
که کجای دنیا مردمی شبیه مردم اصفهان می توان 
یافت،اصفهانی ها در حوزه ه��ای مختلف حرف اول 
را در کشور می زنند و ش��اخص به شمار می روند اما 
متاس��فانه مدتی اس��ت که در بخ��ش ورزش دچار 
مشکالتی شده ایم که از آن جمله می توان به سرانه 

پایین ورزشی استان در کشور اشاره کرد.
س��لطان حس��ینی گفت:ورزش��گاه  یک��ی دیگر از 
مشکالت بزرگ ورزش اصفهان اس��ت که پیرامون 

آن بسیار صحبت شده است و ظرفیت های مدیریت 
 ورزش اس��تان به گونه ای نبوده که این ورزشگاه در 

دو دهه اخیر به مرحله بهره برداری برسد.
سلطان حسینی به سرانه پایین ورزشی اصفهان در 
میان استان های کشور اشاره کرد و اظهار داشت:باید 
ارتقای سرانه ورزشی استان را در اولویت  قرار بدهیم 
تا در سال های آینده من و یا مدیر بعدی این نوید را 
بدهد که اصفهان در سرانه ورزشی نیز به جایگاهی در 

شأن خود رسیده است.
       مدیریت  را به اصفهان  واگذار می کنیم

وزارت ورزش و جوانان آمادگی خود را برای واگذاری 
مدیریت ورزش��گاه  به اصفهان رسما اعالم می کند. 

 امیررض��ا خ��ادم مع��اون حقوقی،ام��ور مجلس و
 استان های وزارت ورزش و جوانان در مراسم تودیع 
مدیرکل س��ابق و معارفه مدیرکل جدی��د ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان اظهار داشت:وزارت ورزش 
و جوانان آمادگی خ��ود را برای واگ��ذاری مدیریت 
ورزشگاه  به اصفهان رسما اعالم می کند و از این پس با 
پیگیری های سلطان حسینی باید زمینه اجرایی این 
موضوع فراهم شود که طی روزهای آینده استارت این 

توافق زده خواهد شد.
 وی ادامه داد:ورزش اس��تان اصفهان که در گذشته

نه چندان دور به عنوان یکی از پایه های اصلی ورزش 
کشور شناخته می شد دچار کمی ها و کاستی هایی 
شده است و ورزش اصفهان با مشکالت بسیار عظیمی 
دست به گریبان است و در مدت اخیر نیز تالش های 
بسیاری برای انتخاب مدیرکلی که بتواند مشکالت 

ورزش استان را مدیریت کند انجام دادیم.
وی افزود:محمد س��لطان حسینی به عنوان مدیری 
دانش��گاهی در رأس ورزش اس��تان اصفه��ان قرار 
می گی��رد و امیدواریم حضور وی زمین��ه ای را برای 
وفاق،همدلی و برگش��تن اصفهان ب��ه روزهای اوج 
گذش��ته فراهم کند. معاون حقوقی، امور مجلس و 
اس��تان های وزارت ورزش و جوانان ب��ا بیان این که 
تنها وظیفه م��ا مدیریت در حوزه ورزش نیس��ت و 
جوانان نیز نباید فراموش شوند اظهار داشت:با ادغام 
سازمان تربیت بدنی و س��ازمان ملی جوانان در هر 
استان ساختمانی که متعلق به سازمان جوانان بوده 
برای انجام فعالیت های این ح��وزه پابرجا مانده اما 
در اصفهان این چنین نبوده اس��ت که به دنبال این 
هستیم تا این س��اختمان نیز در اصفهان در اختیار 
حوزه جوانان قرار گیرد.خ��ادم تصریح کرد:عالوه بر 
ای��ن اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان باید 
 در بخش ان جی او و س��من ها نیز وارد عمل شود و

 فعالیت های مطلوبی در حوزه جوانان به انجام برساند. 
 وی ادامه داد:بحث مانیتورینگ و نظارت بر عملکرد 
دس��تگاه ها و همچنین توجه به قابلیت های بانوان 
ورزش��کار از جمله اهداف مورد نظ��ر وزارت ورزش 
و جوانان اس��ت ک��ه در اس��تان اصفهان نی��ز باید 
مورد توجه جدی ق��رار گیرد.مع��اون حقوقی،امور 
مجل��س و اس��تان ه��ای وزارت ورزش و جوانان در 
بخش دیگری از صحبت های خود به حضور خیران 
در ورزش اش��اره ک��رد و گفت:کمب��ود اعتبارات به 
صورت عمومی در کشور وجود دارد که این مورد در 
ورزش بیش از نهادها و دستگاه های دیگر به چشم 
می خورد. بنابراین توجه ج��دی به بحث خصوصی 
و اس��تفاده از ظرفیت خی��ران باید در دس��تور کار 

قرار گی��رد. وی افزود:ه��ر زمان خی��ران در ورزش 
وارد شده اند مورد تشویق رس��انه ها و اهالی ورزش 
 قرار گرفته اند اما بعد از مدتی ش��اهد این بودیم که

 عدم حمایت از آن ها و انتظ��ارات نامعقول باعث به 
عقب رانده ش��دن خیران برای س��رمایه گذاری در 
ورزش شده اس��ت،به دنبال این مورد حاشیه هایی 
ایجاد شده و انتظاراتی که به هیچ عنوان قابل قبول 
نیست از بخش خصوصی و خیران مطرح شده است 
بنابراین س��رخوردگی دیگر خیران را برای ورود به 
عرصه ورزش به دنبال داش��ته اس��ت.خادم تصریح 
کرد:مدیریت استان اصفهان باید با نگاه ویژه خیران را 
مورد حمایت قرار دهد و بخش خصوصی را برای ورود 

به ورزش مورد تشویق قرار دهد.
       اس�تاندار اصفه�ان:ورزش اصفهان دیگر 

نباید شاهد حواشی باشد
رس��ول زرگرپور در مراس��م تودیع مدیرکل سابق 
و معارفه مدیرکل جدی��د ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان با بی��ان این مطلب اظهار داش��ت:مدیریت 
جدید نباید فرصتی برای ایجاد حواشی و چالش ها 
فراهم کند بلکه فضا باید از سوی همه اهالی ورزش 
برای رسیدن به اهداف تعیین شده فراهم گردد.رسول 
زرگرپور ادامه داد:اس��تان اصفهان تا دو دهه قبل به 
 دلیل برخورداری از نیروهای ب��ا ارزش،مدیر،مدبر و 
به��ره من��دی از امکانات خ��دادادی وس��یع،وجود 
تاسیس��ات زیربنایی نهفته،برخورداری از ظرفیت 
ب��اال در بخ��ش تولی��دات صنعتی،همچنین وجود 
مدیرانی که بی��ش از چهل درصد پس��ت های مهم 
کش��وری را در اختیار گرفته اند،وجود تاسیس��ات 
 انرژی هسته ای و مراکز بس��یار دانشگاهی در ردیف

 اس��تان های تراز اول کشور قرار داش��ته است.وی 
افزود:اما به دلیل ای��ن که در دو دهه گذش��ته نرخ 
رشد مشکالت از نرخ رشد اقدامات انجام شده پیشی 
گرفته است این اس��تان اکنون به استان های دسته 
 چندم کش��ور تبدیل شده که در ش��أن نام اصفهان

 نیست.زرگرپور با بیان این که تالش مدیریت استان 
این است که اصفهان بار دیگر نامش در میان استان 
های تراز اول کشور عنوان شود گفت:این کاستی ها 
در ورزش نیز دیده می شود،اس��تانی که پیش از این 
نامش در صدر اس��تان های برتر کش��ور قرار داشته 
اکنون جایگاه چهارم،پنجم و یا پایین تر را در اختیار 

گرفته است.
اس��تاندار اصفهان ادامه داد:اگر قرار بر این باشد که 
استان اصفهان در چهار سال آینده به استان تراز اول 
کشور تبدیل شود باید در ورزش نیز بتواند خود را تا 

رده های باالی کشور ارتقا دهد.

سلطان  حسینی در راس ورزش استان

کلید نقش جهان در دست اصفهانی ها

مراس�م تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان اس�تان اصفهان با حضور استاندار برگزار شد. مراس�م تودیع محمدرضا  گروه 
محمدجواهری مدیرکل سابق و معارفه محمد سلطان حسینی ،مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان اصفهان با حضور رسول ورزش

زرگر پور استاندار اصفهان،امیر رضا خادم معاون حقوقی،مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان وحمیدرضا 
گرشاسبی مش�اور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان،مهدی تاج، رییس سازمان لیگ کش�ور و جامعه ورزش استان اصفهان اعم از 

ورزشکاران،مربیان،پیشکسوتان و روسای هیات ها در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی کوثر ملک شهر برگزار گردید.

برد گیتی پسند در دیدار
نیمه تمام
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 راه اندازی سامانه »ایران نمایه« 

در 38 کتابخانه عمومی 
 س��امانه »ایران نمای��ه« با حض��ور معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار 
 به صورت همزم��ان در 38 کتابخان��ه عمومی چهارمح��ال وبختیاری 
راه اندازی شد.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در مراسم رونمایی 
این سامانه که در کتابخانه آیت اهلل احمدی انجام شد، گفت: این سامانه 
بیش از یک و نیم میلیون مقاله فارس��ی دارد و روزانه ده ها عنوان مقاله، 
 نقد و گفت وگوی چاپ شده در نش��ریه های کشور را به شکل تخصصی 
نمایه سازی می کند.صادقی با بیان این که این س��امانه دو هزار و 712 
عنوان نشریه و امکاناتی مانند جست وجوی ساده و چند فیلدی را داراست، 
افزود: اعضای کتابخانه ها می توانند به ص��ورت رایگان و نامحدود از این 

بانک اطالعاتی بهره مند شوند.

  آغاز  جشن هاي دهه  فجر
 در دانشگاه شهرکرد 

  در آستانه  دهه  مبارك فجر و س��ي و پنجمین سالروز پیروزي انقالب 
اسالمي، جشن ها و برنامه هاي گرامیداش��ت این ایام، از 12 بهمن 92 
با آذین بندي فضاي دانش��گاه، پخش س��رود هاي انقالب، استقبال و 
پذیرایي، در دانشگاه شهرکرد آغاز شد. گفتني است مراسم سخنراني با 
حضور دکتر محمدحسن قدیري ابیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک و 
استرالیا، اجراي شب شعر دانشجویي با محوریت فجر انقالب اسالمي و 
اهداي جایزه به اشعار برگزیده، نشست هم اندیشي با موضوع هاي مرتبط 
با دهه فجر، غبارروبي گلزار شهداي گمنام دانشگاه و جشن بزرگداشت 
مقام ش��هدا و تبیین نقش آنان در اقتدار انقالب اسالمي و جشن ویژه  
زوج هاي دانش��جو، برگزاري تریبون آزاد با موضوع انقالب اس��المي، 
برگزاري برنامه سبک زندگي ایراني اسالمي همراه با مسابقه کتابخوانی 
و ورزش��ي، برنامه ي خاطره گویي دوران انقالب توس��ط دانشگاهیان، 
نمایشگاه عکس و پوسترهاي انقالب اسالمی همراه با نمایشگاه کتاب، 
پخش فیلم هاي جشنواره عمار، از برنامه هاي پیش بیني شده  دانشگاه 

شهرکرد براي گرامیداشت ایام فجر انقالب مي باشد.

 افزایش 50 درصدی
 بودجه سال 93 شهرداری شهرکرد

شهردار شهرکرد گفت: بودجه پیشنهادی سال 93 شهرداری شهرکرد 
نسبت به بودجه فعلی سال 92 حدود 50 درصد افزایش داشته است.

  ن��وراهلل غالمیان دهکردی در صحن ش��ورای ش��هر ش��هرکرد، اظهار 
 داش��ت: بودجه پیش��نهادی س��ال آینده این ش��هرداری ی��ک هزار و

 31 میلیارد ریال است که به منظور بررس��ی و تصویب نهایی به شورای 
اسالمی شهر ارایه شده است.وی با اشاره به جزییات این الیحه، گفت: از 
کل بودجه پیشنهادی ارایه شده مبلغ 796 میلیارد و 450 میلیون ریال 
به اقدامات عمرانی شهرکرد اختصاص یافته و مبلغ 234 میلیارد و 550 
میلیون ریال برای هزینه های جاری، اداری و شهری در نظر گرفته شده 
اس��ت.غالمیان دهکردی افزود: بودجه پیش��نهادی سال 93 شهرداری 
شهرکرد نسبت به بودجه فعلی سال 92 حدود 50 درصد افزایش داشته 

است.

اخبار کوتاه 

مسوول تشکل های ستاد دهه فجر شهرستان بروجن گفت: همزمان با ایام اهلل دهه فجر، کاروان های 
نیکوکاری به مناطق محروم این شهرستان اعزام می شوند. علیار کیانی اظهار داشت: ملت ایران در 

این دهه با فروپاشی حکومت ستم شاهی برگ زرینی را در تاریخ دنیا به یادگار گذاشتند.

7 اعزام کاروان های نیکوکاری به روستاهای محروم بروجن

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
گفت: جشن های دهه فجر باید به صورت مردمی برگزار شوند زیرا 
انقالب اسالمی برخواس��ته از مردم است و دس��تاوردهای فراوانی 
داش��ته اس��ت.حجت االس��الم محمد علی نکونام در خطبه های 
این هفته نماز جمعه ش��هرکرد اظهار داشت: بکوش��یم از برکات 
تقوا به دور نباش��یم و باید بدانیم معاد و قیامت خیلی آس��ان تر از 
 تصور ما رخ خواهد داد و پرونده اعمال ما مورد حساب و کتاب قرار
 می گیرد.وی افزود: طبق روایات قرآن جمعی از جن ها آیات قرآن 
 را ش��نیده و بعد از شنیدن از خود عکس العمل نش��ان داده اند و از 
بی همتایی والهی بودن ق��رآن بر انگیخته و متحیر ش��ده اند.وی 
اظهار داش��ت: جن ها بع��د از ش��نیدن آیات قرآن خداپرس��ت و 
خداش��ناس ش��دند و گفتند پروردگار ما دارای عظم��ت ویژه ای 
است. انس��ان ها باید بکوش��ند ایمان خود را تقویت کنند و بدانیم 
که هس��تی خداوند با تمام هس��تی موجود در دنیا کامال متفاوت 
اس��ت و هرگز ش��ریک و کمکی برای او وج��ود ندارد.نماینده ولی 
فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد عنوان کرد: 
ما باید بکوش��یم تا خداوند بر دل ها و زندگی ما حاکم باشد و باید 
 رنگ خدایی داش��ته باش��یم.حجت االس��الم محمد علی نکونام 
امداد رسانی به قشر آس��یب پذیر جامعه و دغدغه برای رشد ایمان 
را از مصادیق تقوا بیان کرد و افزود: بد اخالقی یک بیماری اس��ت و 
این بیماری باید درمان شود.وی با اشاره به اهمیت تقویت باورهای 
دینی، ادامه داد: باید باورهای خود را به قیامت و معاد تقویت کنیم و 

ایمان امروز ما باید از دیروز افزون گردد.

        حل مشکل دهستان موگویی در دستور کار قرار گیرد
وی با اشاره به محرومیت استان، عنوان کرد: مسوولین باید با نگاه 
ویژه به مناطق محروم استان توجه کنند. دهستان موگویی استان 
در محاصره برف قرار دارد و باید حل مش��کالت مردم این روس��تا 
 مورد توجه مسوولین قرار گیرد و حل ش��ود.نماینده ولی فقیه در
  چهارمح��ال و بختی��اری و ام��ام جمعه ش��هرکرد  تاکی��د کرد:
 جشن های دهه فجر باید به صورت مردمی برگزار شود زیرا انقالب 
اسالمی برخواسته از مردم است و دستاوردهای فراوانی داشته است.
حجت االسالم محمد علی نکونام تصریح کرد: انقالب اسالمی یک 
انقالب فرهنگی و دینی است و اسالم آن به ما حیات ابدی می بخشد.
وی با اشاره به مطالبات انقالب اسالمی از مردم و مسوولین یادآور 
 ش��د: ما باید بدانیم برای این انقالب اس��المی چ��ه کارهای انجام 
داده ایم و اخالق اسالمی، تربیت اسالمی ، حیات  و اقتصاد اسالمی 

از مطالبات انقالب اسالمی از ما است.
        دهه فجر امسال متفاوت با س�ال های گذشته برگزار 

می شود
علی گرجی اظهار داش��ت: مراس��م گرامیداشت س��ی و پنجمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی بای��د متفاوت تر از س��ال های 
دیگر برگزار ش��ود.گرجی، ادامه راه ش��هیدان و امام خمینی)ره( 
را وظیفه هر ایرانی دانس��ت و اف��زود: باید خط ام��ام را در احیای 
اس��الم و ارزش های دینی، اع��اده روح عزت به مس��لمانان، ایجاد 
 درك ام��ت اس��المی در مس��لمان ها، اثب��ات عملی ب��ودن اصل

»نه شرقی و نه غربی«تبیین شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
برگزاری جشنواره شهر برفی یکی از فرصت های مناسب برای 
معرفی جاذبه های اس��تان اس��ت.  خدابخش مرادی درآیین 
اختتامیه جشنواره شهر برفی در چغاخور بروجن اظهارداشت: 
چهارمحال و بختیاری دارای نعمت ها و جاذبه های گردشگری 

بسیاری است.
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره برفی احیای فرصت ها، 
ایجاد روحیه شاداب، توجه به استعدادهای افراد و ایجاد زمینه 

برای بروز این استعدادها است.
مرادی تصریح کرد: برگزاری این جش��نواره  فرصت مناس��بی 
برای معرفی اس��تان چهارمحال و بختیاری و جاذبه های آن به 

ایرانگردان و جهانگردان  است.
معاون سیاس��ی امنیت��ی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: این جشنواره نشانگر این است که هموطنان 
بدانند استان ما عالوه بر فصول بهار و تابستان در فصل زمستان 

هم در حوزه گردشگری قابلیت میزبانی از مسافران را دارد.
مرادی اف��زود: ایرانگ��ردان و جهانگ��ردان در فصل زمس��تان 
می توانند از فرصت اکوسیستم و برف این منطقه استفاده کنند.
        برترین هاي هفتمین برف آورد کشور معرفي شدند
اختتامیه هفتمین جشنواره ملي برف آورد با معرفي برترین ها و 

به میزباني چهارمحال و بختیاري پایان یافت.
 مدی��رکل می��راث فرهنگی،گردش��گری و صنای��ع دس��تي 
چهارمحال و بختی��اری در این آیین، برگزاري این جش��نواره 

را زمینه ساز رونق و توسعه گردش��گری در استان عنوان کرد. 
مژگان ریاحی با مطلوب ارزیابي کردن هفتمین برآورد ساالنه، 
 تصریح کرد: جش��نواره ش��هر برفی س��ال های آت��ی با کمک
  س��رمایه گذاران حوزه گردش��گری گس��ترده تر و با کیفیت 

مطلوب تر برگزار خواهد شد.
ریاحی با بیان ای��ن که هیچ گروه��ی در این جش��نواره حایز 
رتبه نخست نشد، خاطر نش��ان کرد: در این جش��نواره گروه 
»سپیداران« به سرپرستی عباس امانی با ارایه اثر »بی قرار« مقام 
دوم و گروه »غزل« به سرپرستی غالم عباس صالحی با ارایه اثر 

»شوق زندگی«  مقاوم سوم را کسب کردند.
 وی اظهار داش��ت: دو گروه »خاك پاش« به سرپرس��تی الهام
 خاك پاش با اثر »عودت« و »گروه جهانبین« به سرپرس��تی 
علی نوذری با اثر »سورنا« به ترتیب چهارم و پنجم شدند که در 
 مجموع 100 میلیون ریال به پنج گروه برگزیده این جشنواره

 به عنوان جایزه اهدا شد.
 با توجه به رای هی��ات داوران 10 میلیون ری��ال جایزه نقدی
به صورت مشترك به گروه های »باغ هنر« به سرپرستی غالمرضا 
هادیان و اثر »م��رگ طبیعت«، گروه »آفتاب«به سرپرس��تی 
حمیده سلیمانیان و اثر »عرش«، گروه نقش جهان به سرپرستی 
پیمان کریم��ی و اثر »چوپ��ان« از گروه مهریز به سرپرس��تی 
ابوالقاسم صالحی و اثر »خروش زمان« و گروه »آوا« به سرپرستی 
 سعادت شگفت و اثر »کش��تن دیو سپید به دست رستم« اهدا 

شد.

این جشنواره 
نشانگر این است 
که هموطنان بدانند 
استان ما عالوه 
بر فصول بهار و 
تابستان در فصل 
زمستان هم در 
حوزه گردشگری 
قابلیت میزبانی از 
مسافران را دارد

 جشن های
  دهه فجر باید
 به صورت مردمی 
 برگزار شود 
زیرا انقالب اسالمی 
 برخواسته از
 مردم است و 
دستاوردهای فراوانی 
داشته است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار :حجت االسالم نکونام:

جشنواره »شهر برفی« استان را معرفی می کندانقالب اسالمی برخواسته از مردم است

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

تحدید حدود اختصاصی 
1026  شماره 92/6306/33/و چون خانم فاطمه بیگم فتوحی اونجی فرزند 
سید موسی در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن 
تقاضا ی صدور سند مالکیت نسبت به یکباب ساختمان  بر روی قسمتی 
از پالک 463 فرعی از 147 اصلی واقع در دهستان علیا بخش هفده ثبت 
اصفهان را نموده است و رای شماره 139260302032000319مورخه 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   هئیت   92/9/24
ساختمانهای فاقد سند رسمی نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود 
تعیین  قانون  یک  ماده  طبق  لذا  نیامده  عمل  به  تاکنون  اولیه   463 پالک 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13 
حال  در  ساختمان  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  آن  اجرائی  نامه  آئین 
ساخت پالک شماره 506 مفروز شده از شماره 463 فرعی از 147 اصلی 
واقع در دهستان علیا بخش هفده ثبت اصفهان در روز یکشنبه مورخه 
لذا  آمد   به عمل خواهد  و  در محل شروع  از ساعت 9 صبح   92/12/4
به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز 
اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند  مقرر در محل حضور  و ساعت 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم 
ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض 
اداره تسلیم نمایند.م  این  قضایی گواهی تقدیم داداخواست را اخذ و به 

الف 477عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

اجرائیه
بایگانی:  شماره   9100400200301407/1 پرونده:  شماره   1029
به  بدینوسیله   139205102003004581 ابالغیه:  شماره   9102398/2
صادره   437 شناسنامه  شماره  به  اله  شکر  فرزند  سراج  فرزاد  آقای 
 ، ایثار  خیابان   ، بهشت  بلوار   ، بهارستان   ، اصفهان  ساکن  اهواز  از 
بدهکار  راست   دست  فرعی  اولین   ، راست  دست  چهارم،  چهارراه 
 91/12/15 گزارش  برابر  9100400200301407/1که  کالسه  پرونده 
مامور پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرار داد بانکی 
910222/20262 مورخ 1388/1/19 بین شما و مدیریت شعب بانک سپه 
ریال خسارت  مبلغ 3/191/783  و  اصل  بابت  ریال   33/ مبلغ 850/457 
روزانه تا تاریخ 1391/10/05 و از آن به بعد روزانه مبلغ 17620 ریال 
خسارت روزانه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 

و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد  . م الف: 13398 

اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

فقدان سند مالکیت 
غالمرضا  فرزند  طیبی  زهرا  خانم   103/92/3039/337 شماره   1007
رسما  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  باستناد 
زمین  قطعه  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  است  شده  گواهی 
معروف 9 قفیزی جنب راه پالک شماره 51/266 واقع در رهن جزء بخش 
ثبت 9371  ذیل  امالک  متمم  دفتر 67  که در صفحه 265  ثبتی  9 حوزه 
گردیده  تسلیم  و  و صادر  ثبت  غالمرضا  فرزند  رهنی  طیبی  زهرا  بنام 
اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود  انجام نشده و در  و معامله دیگری 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 

می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 

را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت  یا  صورتمجلس و اصل سند 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 264 

مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

فقدان سند مالکیت 
1006 شماره 103/92/3040/337 آقای عباس طیبی رهنی  فرزند حاجی 
بابا  باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما 
گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین پالک شماره 51/365 واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
که در صفحه 80 دفتر 19- امالک ذیل ثبت 3307 بنام عباس طیبی رهنی 

فرزند حاجی بابا       ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری 
بین رفته/مفقود شده است چون  از  اسباب کشی  اثر  انجام نشده و در 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
تا مراتب صورتمجلس و اصل  نماید  سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
 – صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 263 مجتبی شادمان 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

فقدان سند مالکیت 
محمد   فرزند  خردمند  سکینه  خانم   103/92/2478/24 شماره   1030
رسما  شهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  یک  باستناد 
گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ دو باب اطاق 
متصل به هم در کوی نو به انضمام یک سهم از پنج سهم مشاعات شامل 
راهرو و چاه آب و صحن حیاط به پالک شماره 1/1645 واقع در میمه 
بخش ثبتی  میمه که در صفحه 179 دفتر 5 امالک ذیل شماره 896 به 

نام سکینه خردمند فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده وبموجب 
سند رهنی به اونتقال قطعی یافته و  معامله دیگری نیز انجام نشده و در 
قید رهن و وثیقه نیزنمیباشد و بعلت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده 
است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده، است طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 

کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت 
رئیس   – به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز  مرقوم صادر و 

ثبت میمه  

تغییرات 
مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4371/ت   : شماره   1031
ملی  وشناسه   49128 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  کیا  فرآیند  طراح 
10260674330 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/10/14 مورخ  مدیره  هئیت  و  العاده  

1- آقای یونس قالوند به عنوان بازرس اصلی ، خانم مریم شاه زمانی 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- 
روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
عضویت  از  البدل  علی  عضو  عنوان  به  قالوند  یونس  آقای   -3 شدند  
ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  ء  اعضا  نتیجه  در  گردید.  خارج  مدیره  هیئت 
می  باشند آقای پیمان میر جانی و آقای مهدی رضا زاده و آقای محمد 
به  مدیره  هیئت  اعضاء  . 4- سمت  تاریخ 94/10/14  تا  اصفهانی  سیفی 
به سمت رئیس هیئت  میر جانی  پیمان  آقای   . تعیین گردیدند  ذیل  قرار 
مدیره و آقای مهدی رضا زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمد سیفی اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سیفی 
، 5- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور  اصفهانی به سمت مدیر عامل 
به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مدیر عامل 
مجری مصوبات هیات مدیره می باشد  . در تاریخ 1392/10/16 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار 
 گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

تغییرات 
چوب  آراد  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4367/ت   : شماره   1033
ملی  وشناسه   45218 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  جهان   نقش 
سالیانه   و  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10260631704
و هئیت مدیره مورخ 1392/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای 
احمدی  اختر  خانم   ، اصلی  بازرس  عنوان  به  مبارکه   پور  ایران  مهدی 
انتخاب  مالی  یک سال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  مبارکه  
های  آگهی  نشر  جهت  رود  زاینده  االنتشار  کثیر  روزنامه   -2. گردیدند 
باشند  ذیل می  قرار  به  مدیره  هیئت  ء  اعضا  انتخاب شدند  3-  شرکت 
آقای بابک احمدی مبارکه و آقای مجید شب و خانم غزال ارزانی شهنی 
تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  4- سمت   .  94/9/10 تاریخ  تا 
گردیدند . آقای بابک احمدی مبارکه  به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
مجید شب  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم غزال ارزانی شهنی  
به سمت عضو هیئت مدیره و خانم غزال ارزانی شهنی  به سمت مدیر 
هیئت  رئیس  امضای  با  آور  تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -5  ، عامل 
عامل  مدیر  باشد  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  عامل  مدیر  یا  مدیره 
مجری مصوبات هیات مدیره می باشد  . در تاریخ 1392/10/16 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار 
 گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان 

تغییرات 
سپاهان  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4370/ت   : شماره   1032
وشناسه   45391 ثبت  به شماره  محدود  مسئولیت  با  رود   زنده  رازی 
شرکا  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260633501 ملی 
اساسنامه   14 ماده   -1 اتخاذ شد.   ذیل  تصمیمات   1392/09/30 مورخ 
مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضاء   -2  . گردید  اصالح  بشرح صورتجلسه 
فرزاد  آقای  و  فروتن  نغمه  گردیدند:خانم  انتخاب  ذیل  قرار  به  نامحدود 
قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  پور.3- سمت  زید  راضیه  و خانم  سعیدی 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  فروتن   نغمه  خانم   . گردیدند  تعیین  ذیل 
راضیه  خانم  و  مدیره  هئیت  عضو  سمت  به  سعیدی   فرزاد  آقای  و 
زیدپور به سمت عضو هئیت مدیره و آقای فرزاد سعیدی بسمت مدیر 
 – چک  قبیل  از  شرکت   آور  تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -4 عامل 
سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو امضا از سه 
میباشد  معتبر  مهر شرکت  با  متفقا همراه  مدیره  هیئت  اعضای  امضای 
و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه  با مهر 
شرکت  معتبر می باشد. در تاریخ 1392/10/16 ذیل دفتر ثبت شرکتها 

 . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و 
ثبتی واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری   منصور 

اصفهان 

تغییرات 
1036 شماره : 4656/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت آسمان پیمای نقش 
جهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47227 وشناسه ملی 10260653080 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/10/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد 1- ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید . 2- 
تعیین گردیدند:خانم  قرار ذیل  به  نامحدود  برای مدت  اعضاء هیئت مدیره 
صدیقه حسینی و آقای روح اله اله دادی و آقای رضا کریمی .3- سمت اعضا 
به سمت  حسینی   خانم صدیقه   . گردیدند  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت 
رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله اله دادی   به سمت عضو هئیت مدیره و 
آقای رضا کریمی  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای روح اله اله دادی به 
سمت مدیر عامل 4- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد ات شرکت با امضای آقای 
روح اله اله دادی و   با مهر شرکت  معتبر می باشد. در تاریخ 1392/11/02 
ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء 
واحد  ثبت شرکتها و موسسات  اداره  رئیس   – آذری  . منصور  قرار گرفت 

ثبتی اصفهان

تغییرات 

1035 شماره : 4669/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت تجهیز صنعت نصر  
به   10260686701 ملی  وشناسه   50199 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/08/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد 1- نشانی شرکت از استان اصفهان واحد اصفهان به استان 
اصفهان واحد خمینی شهر به نشانی جدید استان اصفهان شهر خمینی شهر 
– دانشگاه صنعتی اصفهان – مرکز رشد دانشگاه – طبقه اول – واحد 212- 
کد پستی 8415683111 – تلفن 09124049923 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . در تاریخ 1392/11/03 ذیل دفتر ثبت 
شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
1034 شماره : 3926/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت فراز دندان  اصفهان   
سهامی خاص به شماره ثبت 47566 وشناسه ملی 10260656805 به استناد 
تصمیمات   1392/08/27 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه 
خیابان شهید  تهران  تهران شهر  استان  نشانی  به  1- شعبه  اتخاذ شد  ذیل 
بهشتی – خیابان کاووسی فر – برج میترا – طبقه هفتم – واحد 2- کد پستی 
1577953148 – تلفن 02188754196 و به مدیریت آقای علیرضا محمودیان 
شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/9/18 تاریخ  در   . گردید   تاسیس  اصفهانی 
الف  م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  و موسسات 
ثبتی واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری   13329منصور 

 اصفهان 

تغییرات 
مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4374/ت   : شماره   1037
ملی  وشناسه   44492 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  گویا   صنعت  مهان 
مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260623978
ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/10/08
کوچه   - میر  خیابان  فیض-  میدان   - اصفهان  شهر  آدرس  به  اصفهان 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   8164998311 پستی  کد   4 پالک   - ملک 
دفتر  ذیل   1392/10/16 تاریخ  در   . گردید   اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه 
قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت 
ثبتی ثبت شرکتها و موسسات واحد  اداره  رئیس   – آذری  . منصور   گرفت 

 اصفهان
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تازه ها

محققان دانشگاه آکس��فورد، ناحیه ای در مغز انسان را 
شناس��ایی کرده اند ک��ه متفاوت از تمام��ی نواحی مغز 
نزدیک ترین خویشاوندان بشر است.ناحیه کشف شده در 
تع��دادی از پیش��رفته ترین فرآینده��ای برنامه ریزی و 
تصمیم گیری منحصر  به انسان دخیل است و دانشمندان 
هم معتقدند فعالیت هایی مانند برنامه ریزی برای آینده، 
منعطف ب��ودن در رویکرده��ای کنون��ی و یادگرفتن از 
دیگران مولفه هایی هستند که مخصوص انسان است.در 
مطالع��ات پروفس��ور »ماتی��و روش ورث« از گ��روه 
روانشناسی تجربی دانشگاه آکس��فورد و همکارانش، از 
تصاوی��ر ام آرآی متعلق ب��ه 25 داوطلب انس��انی برای 
شناس��ایی اج��زای کلی��دی در ناحیه قش��ر پیش��انی 
ونتروالترال مغز انس��ان و چگونگی اتص��ال این اجزا به 
دیگر حوزه های مغز استفاده شد. نتایج حاصل سپس، با 
داده های ام آرآی معادل در 25 میمون ماکاک مقایسه 
ش��د.گفته می ش��ود، این ناحیه از مغز در بس��یاری از 

باالترین جوانب شناختی و زبانی دخیل است.
مغز موزاییک��ی از حوزه ه��ای به هم مرتبط اس��ت و با 
اس��تفاده از داده ه��ای ام آرآی، محقق��ان حاضر ناحیه 
مزبور را به 12 حوزه تقسیم کردند؛ هر یک از این نواحی 
دارای الگوهای ارتباطی خاص خود با مابقی مغز هستند 
و این موضوع درست مانند »اثرانگشت عصبی« فعالیت 
منحصربه فرد آن ها را نشان می دهد.محققان دریافتند 
در مجموع، 11 ناحی��ه از این 12 حوزه در انس��ان ها و 
میمون های تحت مطالعه یافت می شوند و به شیوه های 
مشابه با دیگر نواحی مغز در مرتبط هستند؛ با این حال، 
یک ناحیه  در قش��ر پیش��انی ونتروالترال انسان دارای 
همتای معادلی در ماکاک نبود و این حوزه قشر پیشانی 

جانبی قطب پروفرونتال نامیده می شود.
محققان مدعی اند، ناحیه کشف ش��ده ب��ا برنامه ریزی 
اس��تراتژیک، تصمیم گی��ری و انجام چند مس��وولیت 
همزمان مرتبط است.تیم تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد 
همچنین دریافت، بخش های ش��نیداری مغز به خوبی 
با قش��ر پروفرونتال مغز متصل بودند اما این موضوع در 
میمون ها تا حد کمتری صادق بود؛ چنین واقعیتی برای 

توانایی انسان در درک و تولید کالم حیاتی است.

کشف ناحیه مغزی که انسان 
را منحصربه فرد می کند
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هرکس قرآن را قرائت کند و آن را سبب و وسیله روزی 
خویش ق��رار دهد روز قیام��ت بیاید در حال��ی که صورتش 

استخوانی باشد یعنی بی آبرو به محشر وارد شود.
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ژنی که زنبور را ملکه می کند

دانش��مندان ژن منفردی را در زنبورهای عس��ل یافته اند ک��ه ملکه را از 
کارگران متمایز می کند.به گزارش ایسنا، محققان دانشگاه ایالتی میشیگان 
و دانشگاه وین استیت ساختار درونی ژن مطلوب را آشکارسازی کردند و 
دریافتند این مولفه مسوول رشد بال و ران بوده و نقش مهمی را در تکامل 
توانایی زنبور برای حمل گ��رده ایفا می کند.زاچ��اری هوانگ، عضو تیم 
تحقیقاتی، گفت: حضور ای��ن ژن در متمایزکردن پاهای عقبی کارگران 
حیاتی است و موجب می شود آن ها دارای ویژگی های جسمانی الزم برای 
حمل گرده باش��ند.ژن مزبور Ultrabithorax یا Ubx نام دارد و به 
 کارگران امکان رش��د نقطه ای مسطح روی پاهای عقبش��ان را می دهد

 به طوری که آن ها می توانند میزبان س��بدهای گرده باش��ند. در بخش 
دیگری از پاهایشان، این ژن امکان شکل گیری 11 موی دارای فضابندی 
مناسب )بخشی موسوم به »شانه گرده«( را فراهم می کند.ژن موردبحث 
همچنین برآمدگی که روی پاهای عقبی وجود دارد را رشد می دهد و این 
 برآمدگی به بس��ته بندی و انتقال دوباره گرده به کن��دو کمک می کند.

در حالی که کارگ��ران دارای این ویژگی های مجزا هس��تند، ملکه فاقد 
آن هاست و تیم علمی با ایزوله کردن و خاموش کردن ژن Ubx این موضوع 
 را ثابت کرد.جزییات این مطالعه در مجله Biology Letters منتش��ر

 شد.

دانستنی

نتایج دو پژوهش عمده نشان می دهد برخی از ژن هایی که عامل 
بیماری هایی مثل دیابت نوع دوم، افس��ردگی درازمدت، کرون، 
لوپوس، سیروز صفراوی و همچنین  اعتیاد به سیگار در انسان های 
امروزی اس��ت، از نئاندرتال ها به ارث رس��یده اس��ت.به گزارش 
مهر، این انتقال ژن نتیجه آمیزش اجداد انس��ان های امروزی با 
نئاندرتال هاست که بین ۴۰ تا ۸۰ هزار سال پیش در خاورمیانه 
و در جریان مهاجرت انسان های اولیه از قاره آفریقا صورت گرفته 
است و دو تا چهار درصد ژن انسان های امروزی آسیایی و اروپایی 
محصول آمیزش اجداد آن ها با نئاندرتال ها است.در این تحقیق 
وسیع، دانش��مندان فرمول ژنتیکی حدود هزار نفر از انسان های 
امروزی را با DNA اس��تخوان شست پای یک زن نئاندرتال که 
در غاری در سیبری کشف ش��ده بود، مقایسه کردند.آن ها سال 

گذشته ژنوم تقریبا کامل این زن را تعیین و منتشر کرده بودند.
در میان این هزار نفر ،1۷۶ نفر نیز از مردم صحرای جنوب آفریقا 
بودند. این گروه به عنوان گروه ش��اهد در نظر گرفته شده بودند؛ 
زیرا DNA نئاندرتال ها در مردم شرق آسیا و اروپا یافت می شود 

اما بومیان آفریقا فاقد ژن نئاندرتال ها هستند چون اجداد آن ها به 
قاره های دیگر مهاجرت نکردند و با نئاندرتال ها آمیزش نداشتند.

این مقایسه نش��ان داد که ژن نئاندرتال ها  به صورت همگون در 
تمام ژنوم انسان های امروزی پراکنده نیست اما بعضی از نواحی هم 
کامال عاری از ژن نئاندرتال ها است.سریرام سانکارارامان یکی از 
محققانی که بر روی ژن نئاندرتال ها تحقیق کرده، گفت: مناطقی 

در ژنوم انسان های امروزی وجود دارد که کامال عاری از ژن های 
نئاندرتال هاست چون انتخاب طبیعی باعث حذف ژن های مضر و 
بد شده است.پروفسور دیوید رایش، استاد ژنتیک دانشگاه هاروارد 
معتقد است در تفسیر یافته های این پژوهش باید احتیاط کرد 
چرا که ژن نئاندرتال ها بخش اندکی از ژنوم ما را تشکیل می دهد 
اما در کل ژن های نئاندرتال ها بیشتر ژن های بد بوده تا ژن خوب.

آن مقدار ک��ه از ژن نئاندرتال ها در ما باقی مان��ده، باعث ایجاد 
شماری از بیماری هاست، البته بعضی از آن ها هم باعث کاهش 

بیماری می شوند.
ای��ن بررس��ی همچنی��ن نش��ان داد ژن ه��ای نئاندرتال ها در 
بیماری های خودایمنی نق��ش دارند و همچنی��ن ژن اعتیاد به 
سیگار به ویژه در اروپایی ها هم از نئاندرتال ها به ارث رسیده است.

البته این به آن معنا نیس��ت که نئاندرتال ه��ا به چیزهایی مانند 
س��یگار عادت داش��ته اند بلکه نش��ان می دهد این ژن احتماال 
کارکردهای مختلفی دارد و یکی از تاثیرات آن ترک س��یگار را 

دشوار می کند.

بیماری هایی که از انسان های اولیه به ما رسیده
اعتیاد به سیگار میراث پیشینیان! دل نوشته

بلژیکی ها س��ه براب��ر مص��رف روزانه خود 
یعنی ۹ گرم نمک مصرف می کنند. انجمن 
مصرف کنندگان با بررس��ی که انجام داده 
اس��ت گفت: بین 1۶1 از محص��والت قابل 
 فروش بلژیکی و خارجی، بلژیکی ها روزانه

 ۹ گرم نمک مصرف می کنند.
آم��ار خریده��ا نش��ان داد؛ مناب��ع اصلی 
نمک؛ نان و غ��الت و حبوب��ات 3۰ درصد، 
گوش��ت ها 13 درصد، پنیره��ا 11 درصد، 

س��وپ ها 1۰ درص��د و تم��ام غذاه��ای 
کنسرو ش��ده ۸ درصد اس��ت.عالوه براین، 
این نظرس��نجی نش��ان داد ک��ه محتوای 
نمک موج��ود در 25درص��د از موادغذایی 
بس��ته بندی ش��ده نش��ان داده نمی شود.

محص��والت مختلفی در بس��ته بندی های 
متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص 
ش��د در بلژی��ک برچس��بی برای نش��ان 
 دادن مق��دار س��دیم روی بس��ته ها وجود

ب��ه  نی��از  ندارد.مصرف کنن��دگان   
هماهنگ سازی سیاس��ت تغذیه در سطح 
اروپا دارند و همچنین نیاز به اطالعات دقیق 
توس��ط یک کد رنگی در بس��ته بندی ها به 
طوری ک��ه مصرف کننده ف��ورا و به راحتی 
بتواند مقدار نمک محصول مورد نیاز خود را 

بر روی برچسب ببیند.

چاپگ��ر  فن��اوری  چین��ی،  محقق��ان 
جوهرافشان س��اده ای را توس��عه داده اند 

که به جای جوهر از آب استفاده می کند.
با توجه به گران بودن جوهر چاپگرها، آب 
جایگزین مناس��ب و ارزان تری محس��وب 
می ش��ود که عالوه بر کاهش چش��مگیر 
هزین��ه  خرید جوه��ر از تولی��د صدها تن 
کاغذ باطله جلوگی��ری می کند.محققان 
دانش��گاه جیلین، فن��اوری چاپ جدیدی 

را توس��عه داده اند که به جوهر نیاز ندارد.
پروفس��ور »ش��ین ژان��گ« سرپرس��ت 
تی��م تحقیقاتی دانش��گاه جیلی��ن تاکید 
می کن��د: از ی��ک چاپگ��ر جوهرافش��ان 
معمولی اس��تفاده کردیم که کارتریج آن 
با آب پر شده است، اما نکته اصلی طراحی 
کاغذهای مخصوص برای این چاپگر است.

یک پوش��ش مخص��وص ،س��طح کاغذ را 
می پوش��اند که در تماس ب��ه آب واکنش 
نشان می دهد؛ نوش��تارهای چاپ شده با 
این چاپگ��ر  آبی ب��ر روی کاغذ مخصوص 
تا چن��د روز دوام داش��ته و پ��س از محو 
 شدن، کاغذ تا 1۰ بار مجددا قابل استفاده 
 خواهد بودهمچنین امکان چاپ نوشتار به 
رنگ های آب��ی، قرمز، طالی��ی و بنفش با 

کمک آب وجود دارد.

 چاپگرهایی که با آب کار می کنندبیشترین مصرف کننده نمک در دنیا

نیاسایید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش 
از آن که بمیرید ، چیزی نیرومن�د و متعالی از خود به جای 

گذارید ، تا بر زمان غالب شوید . 
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نوبت اول

شهرداری  ميمه به استناد مجوز شماره 92/439 مورخ 92/11/8  شورای محترم اسالمی شهر در نظر 
دارد نسبت به تامين نيروی انسانی خدماتی و پشتيبانی مور دنياز خود از محل اعتبارات مربوطه و 
از طريق مناقصه و واگذاری به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد . لذا متقاضيان می توانند از تاريخ 
درج  آگهی در روزنامه حداكثر ظرف مدت يک هفته به شهرداری واقع در ميمه ، بلوار انقالب اسالمی 
مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مناقصه اقدام و يا جهت كسب اطالعات  با شماره 
تلفن 4222434-0312 اين شهرداری تماس حاصل و يا به سايت WWW.meymeh.ir مراجعه 

نمايند . 
ضمنا شهردار ی در رد يا قبول يک يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهی بعهده برنده 

مناقصه ميباشد 

شهرداری ميمه به استناد مجوز شماره 92/443 شورای اسالمی شهر در نظر دارداز طريق مزايده عمومی  نسبت 
به واگذاری 4 واحد تجاری ملكی ذيل به صورت اس�تيجاری واقع در سطح شهر ميمه  اقدام نمايد . لذا متقاضيان 
می توانند از تاريخ درج  آگهی در روزنامه حداكثر ظرف مدت ده روز به اين شهرداری واقع در  بلوار انقالب اسالمی 
مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به شركت در مزايده و همچنين بازديد از محل اقدام و يا جهت كسب اطالعات  
با شماره تلفن 4222434-0312 اين شهرداری تماس حاصل و يا به سايت WWW.meymeh.ir مراجعه نمايند . 

1. يک واحد تجاری واقع در خيابان ساحلی جنب شهرداری ميمه ) خدمات اداری فعلی ققنوس( 
2. يک واحد تجاری واقع در خيابان ساحلی جنب شهرداری ميمه ) نانوايی شهرداری ( 
3. يک واحد تجاری واقع در خيابان ساحلی جنب گلخانه شهرداری ميمه ) پليس + 10 ( 

4. يک واحد نانوايی با تجهيزات متعلقه واقع در خيابان امام حسين )ع( ميمه .
 ضمنا ش�هرداری در رد يا قب�ول يک يا تم�ام پيش�نهادات مختار اس�ت وهزينه چ�اپ آگهی بعه�ده برندگان 

مزايده ميباشد 

آگهی مناقصه ) نوبت اول ( 

آگهی مزایده

محسن صدر الدین کرمی شهردار میمه 

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر محسن صدر الدین کرمی شهردار میمه 

آگهی مزایده 
شهرداری خمينی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده با مشخصات زير از طريق آگهی اقدام نمايد :

موضوع مزایده : اجاره ساختمان واقع در پارک وليعصر ) عج ( )جنگلی ( جهت رستوران سنتی 
- مبلغ پایه ماهیانه : 5/500/000 ريال 

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 3/300/000 ريال 
- مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده  : ساعت 14 يكشنبه مورخ 92/12/4

- محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهر داری مركزی خمينی شهر 
- محل ارائه پیشنهادات : دبير خانه شهر داری مركزی خمينی شهر 

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت 8 صبح روز سه شنبه 92/12/6 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 92/12/17 

- اصالح ، جايگزينی و پس گرفتن پيشنهاد ها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمی شود .
- امور قرار دادهای شهرداری خمينی شهر  
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