
جدیدترین سرنخ چوب حراج آنتالیا  به  خاطر ایرانی ها 
دانشمندان  از 
ریشه گرسنگی

بررسی علت ارزانی سفر به ترکیه در نوروز
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بزرگ ترین پارک اصفهان 
نوروز افتتاح  می شود
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تدوین پیش نویس تشکیل 
وزارت ازدواج و طالق 

یک نماین��ده مجل��س از تدوین پیش نویس تش��کیل 
سازمان یا وزارت ازدواج و طالق خبر داد و گفت: با توجه 
این که وزارت ورزش و جوانان نقش قابل توجهی در حل 
مشکالت اجتماعی و ازدواج جوانان نداشته است طرحی 
با عنوان تش��کیل وزارت ازدواج و طالق تدوین شده که 

این وزارتخانه...

وزارتخانه گردشگری باید در 
اصفهان راه اندازی شود

تغییر ساعت پیش فروش 
بلیت قطارهای نوروزی

معاون آموزشی پژوهشگاه شاخص پژوه گفت: وزارتخانه 
گردشگری باید در اصفهان راه اندازی شود، چرا که اصفهان 
از ویژگی های شاخص و بسیار مهمی در عرصه گردشگری 
برخوردار است.سیروس شفقی  با اشاره به این که معرفی 
شهر اسالمی به مردم از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار 
اس��ت، اظهار داش��ت: اصفهان از میراث فرهنگی غنی و 
پر باری برخوردار اس��ت و اصفهان و ویژگی های این شهر 
باید به مردم معرفی ش��ود.وی اضافه کرد: مسووالن باید 

به شهر سازی...

 فروش اینترنتي بلیت قطارهاي مسافري نوروز ۹۳ شرکت 
حمل و نقل ریلي رجاء همزمان با سایر شرکت هاي حمل 
ونقل ریلي مس��افري از ساعت۲۰ روز ش��نبه مورخ ۲۶ 
بهمن ماه ۱۳۹۲ از طریق سامانه یکپارچه فروش بلیت آغاز 
مي شود.فروش اینترنتي بلیت قطارهاي مسافري نوروزي 

رجاء حدفاصل تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ لغایت...
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 اکسیر درمان در بانک 
خون بند ناف اصفهان

مدیر اجرایی بانک س��لول ه��ای بنیادی خون 
بند ناف رویان اصفهان گفت: ای��ن بانک آماده 
همکاری با پزشکان متخصص و بیمارستان ها 
برای پیوند س��لول های بنیادی است. »مجید 
کوهی اصفهان��ی« افزود: یک��ی از اهداف بانک 
س��لول های بنیادی خون بند ن��اف رویان این 
اس��ت که عالوه بر ذخیره کردن س��لول های 
بنیادی وارد عرص��ه درمان در ای��ن زمینه نیز 
 ش��ود.وی گفت: فضای الزم ب��رای انجام پیوند

 سلول های بنیادی در کشور فراهم شده و الزم 

است که پزشکان متخصص و بیمارستان ها در 
این زمینه قدم های ج��دی بردارند.وی با بیان 
این که پیوند سلول های بنیادی شرایط خاصی 
دارد، تصریح کرد: برای انج��ام این عمل نیاز به 
 پزشک، پرستار و تجهیزات مخصوص است که

 س��رمایه گ��ذاری زی��ادی نی��از دارد. مدی��ر 
اجرای��ی بان��ک س��لول ه��ای بنی��ادی خون 
بند ن��اف روی��ان اصفه��ان گفت: اگ��ر دولت 
 در زمین��ه پیون��د س��لول ه��ای بنی��ادی

 س��رمایه گذاری کند به نفع خ��ودش و مردم 

 است زیرا در نهایت منجر به کاهش بسیاری از 
هزینه ه��ای درمان می ش��ود. وی با اش��اره به 
فعالیت هایی که در این زمینه انجام شده است، 
اظهار داشت: تعامالت خوبی با بیمارستان هایی 
که بخش پیوند س��لول های بنیادی در تهران، 
اصفهان و مشهد دارند صورت گرفته است.وی 
اضافه کرد: این بیمارس��تان ها برای پیوند نیاز 
 به مواد اولیه دارند که ما به عن��وان ذخیره گر،
  س��لول های بنی��ادی را در اختی��ار آن ها قرار

می دهیم.

شفای تاالسمی با سلول های بنیادی

اشرار پنج گروگان را به پاکستان برده اند
معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور از دستور 
شخص عبدالرضا رحمانی فضلی برای تشکیل 
کمیته ای جهت آزادی س��ربازانی که از سوی 
گروهک موسوم به جیش العدل گروگان  گرفته 
شده اند، خبر داد.علی  عبداللهی اظهار داشت: 
وزیر کشور دستور دادند که کمیته ای متشکل 
از دستگاه های ذیربط برای پیگیری این موضوع 

تش��کیل ش��ود و ما در حال دنبال کردن کار 
هس��تیم.وی افزود: ب��ا توجه به اخب��اری که 
داریم، آن ها این سربازان را به پاکستان برده اند 
و وزارت خارج��ه نی��ز اقدام��ات الزم را انجام 
می دهد.معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور 
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت پاکستان 

به تعهدات خود در قبال ایران در ...

با نزدیک ش��دن به ای��ام پایانی س��ال و رونق 
خریدهای ن��وروزی مردم، ب��ازار خودروهای 
دس��ت دوم نی��ز روزهای پر جنب و جوش��ی 

را تجرب��ه م��ی کن��د و خری��د و فروش های 
خودروهای نو و کارک��رده در بازار رونق گرفته 
است.بهمن هم از نیمه گذشت و تقریبا روزهای 

پایانی سال با سرعت زیادی می گذرند. در این 
میان آن چه که بازار این روزها را از س��ایر ایام 

43سال متمایز می کند، جنب و جوش... 2

دنده بازار خودرو برای نوروز عوض شد
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دفتر سرمايه گذاری و مشاركتهای شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت احداث فاز اول مجتمع 
كشتار گاه صنعتی دام واقع در غرب نجف آباد از طريق مشاركت اقدام نمايد . 

متقاضيان می توانند جهت دريافت اس�ناد و مدارک با در دست داش�تن مدارک الزم كه مويد 
توانمندی و توانائی های مالی و فنی در جهت اجرای پروژه می باش�د ، به ش�هرداری نجف آباد 
 دفتر س�رمايه گذاری و مش�اركت مراجعه نمايند مهلت تحويل اس�ناد و مدارک ب�ه دبير خانه 

شهرداری نجف آباد آخر وقت اداری 1392/12/4 می باشد .
* مشخصات پروژه : طراحی و ساخت فاز اول مجتمع كشتار گاه صنعتی دام 

* آورده ش�هرداری : زمين به متراژ 100/000 متر مربع و مجوزات ساخت و عوارضات آن طبق 
نقشه های ارائه شده وفق مصوبه شورای اسالمی شهر نجف آباد  و تامين انشعابات مورد نياز 

* آورده سرمایه گذار) شریک ( : هزينه های طراح�ی ، ساخت  تا زمان بهره برداری به ميزان 
سرمايه گذاری حدود 200/000/000/000 ) دويست ميليارد ريال ( 

* نوع مشارکت : مشاركت مدنی 
* مدت زمان اجرای پروژه : 30 ماه 

* شرایط فراخوان :
 - ارائه س�پرده ش�ركت در فراخوان به ميزان 5درص�د مبل�غ كل برآوردبصورت نق�د يا ارائه 

ضمانتنامه بانكی يا اسناد خزانه 
- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند  سپرده آنها به ترتيب 

توسط شهرداری ضبط خواهد شد . 
- كميسيون كارشناسی سرمايه گذاری در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد .

- زمان بازگشائی پاكات پيشنهادی مورخ 92/12/7 می باشد .
- ساير اطالعات  و جزئيات مربوطه به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است . 

 فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت فاز اول 

مجتمع کشتار گاه صنعتی دام ) مرحله دوم (

مسعود منتظری  شهردار نجف آباد

 ش�هرداری زرين ش�هر در نظ�ر دارد ب�ه اس�تناد موافقت نامه ش�ورای 
اس�المی ش�هر نس�بت به اجرای پ�روژه ه�ای ذي�ل از طري�ق مناقصه 
عمومی اقدام نمايد  1- اجرای عمليات ش�بكه برق ش�هرک حمل و نقل 

5/000/000/000 ريال 
2- اجرای عملي�ات ديواره س�ازی پارک س�احلی حاش�يه زاينده رود 

1/416/446/850 ريال . 
متقاضيان جهت كس�ب اطالع بيش�تر و دريافت برگه ش�رايط ش�ركت 
 در مناقص�ه ت�ا پاي�ان وق�ت اداری 92/12/10 ب�ه ش�هرداری مراجع�ه 

نمايند 
* ضمنا هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه ميباشد.

آگهی مناقصه 

جواد جمالی شهردار زرین شهر 

نوبت اول 

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

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

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

 آگهی فراخوان
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/12/492/12/14خرید  شش ردیف قطعات مکانیکی نورد - 650 4449-920مناقصه1

6897R1-920مناقصه  2
 عملیات اجرایی زنگ زدایی و رنگ آمیزی  تجهیزات و تاسیسات

92/11/2892/12/10 مکانیکی کارخانه 

 روابط عمومی
 ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت اول 

اگربخاریبطورصحيحنصبشودتلفاتگرمايشیازطريق
دودکشنداردبنابرايندودکشفلزیرابطبخاریودريچه
ديواریبايددرطولبهحداقلممکنودرمسيربصورت

عمودیباشد

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی



اخبار کوتاهيادداشت

 بزرگداشت شهدای محله سلمان
 با عنوان يادمان اصحاب نور

 یادمان بزرگداشت ش��هدای گران قدر محله س��لمان خوراسگان، 
با عن��وان یادم��ان اصحاب ن��ور ب��ا حضور اقش��ار مختل��ف مردم 
 و خانواده های معظم ش��هدا در مس��جد ام��ام حس��ین )ع( برگزار

 می شود.
به روال س��ال های گذشته یادمان ش��هدای محله سلمان پنج شنبه 

هفته جاری در مسجد امام حسین خوراسگان برگزار می شود.
فرمانده پایگاه مالک اشتر با اعالم خبر برگزاری این مراسم به فارس 
گفت: هدف از برگزاری این یادواره، زنده نگه داش��تن یاد ش��هدا و 

تجلیل از خانواده های معظم و بزرگوار شهدا است.
نصراهلل رضائیان با اش��اره ب��ه برنامه ه��ای یادواره ش��هدای محله 
سلمان خوراسگان بیان کرد: س��ردار صبوری از فرماندهان سرافراز 
شهر خوراس��گان در دوران دفاع مقدس یکی از میهمانان ویژه این 
 مراس��م اس��ت که به بیان خاطره از این دوران و رشادت رزمندگان 

می پردازد.
ب��ه گفته رضائی��ان؛ در ای��ن یادمان وی��ژه برنامه هایی ب��رای زنده 
نگهداش��تن یاد و خاطره ش��هدای گران قدر محله س��لمان ش��هر 

خوراسگان اجرا خواهد شد.
فرمانده پایگاه مالک اشتر با بیان این که انقالب اسالمی ایران مرهون 
خون شهداس��ت، تاکید کرد: این ش��هدا پیش از جنگ تحمیلی در 
فعالیت های انقالبی نیز حضور پررنگی داش��ته  و ب��ه همین منظور 

یادواره بزرگداشت آن ها برگزار می شود.
 این مراس��م که به همت هیات امنای مس��جد و پایگاه مالک اشتر 
برگزار می شود، از روز پنج شنبه هفته جاری بعد از نماز مغرب و عشاء 
آغاز ش��ده و چند س��اعتی به طول می انجامد و از همه خانواده های 
محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران برای حضور در این مراسم معنوی 

دعوت به عمل می آید.

 حماسه آفرينی مردم فالورجان
  در سی و پنجمین سالگرد انقالب

 در سی و پنجمین سالگرد انقالب و سی و ششمین بهار انقالب مردم 
غیور ایران و به خصوص مردم شهرستان فالورجان بار دیگر با حضور 
گسترده خود در راهپیمایی این روز حماسه ای نو آفریدند و امسال 

باشکوه تر از سال های قبل در جشن بزرگ انقالب شرکت کردند. 
در این مراس��م، فرماندار، امام جمعه، نماینده مردم شهرس��تان در 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از روسای ادارات شهرستان در میان 
خیل عظیمی از مردم حضور یافتند و با اقش��ار مختلف مردم همراه 

و هم صدا شدند.
این مراسم عالوه بر شهر فالورجان در هفت شهر دیگر این شهرستان 
به خصوص در شهر جدید التاس��یس زازران به طور همزمان برگزار 

شد. 
در ادامه مردم در گلزار شهدای شهر فالورجان تجمع کردند و بیانیه 
روز 22 بهمن سال 1392 توس��ط غالم حسین رهنما یادگار سردار 

حاج مرشد رحیم رهنما قرائت گردید.

انقالب اسالمی
مديون مردم است

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به حضور 
مردم در برهه های مختل��ف تاریخ ایران اس��المی، گفت که حضور 
مردم در صحنه همواره پشتوانه بزرگی برای نظام مقدس جمهوری 

اسالمی بوده است.
عبدالرضا عزیزی اظهار داشت: ما شاهد این بودیم که پیرو درخواست 
مقام معظم رهبری از مردم برای حضور در صحنه و ایجاد حماس��ه 
بزرگ سیاسی بیش از 70 درصد مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
 حض��ور یافتن��د و این دی��دگاه جهان را نس��بت ب��ه ای��ران تغییر

 داد.
وی با بیان این که انقالب اسالمی مدیون مردم است، گفت: ما شاهد 
بودیم که در تمام پیچ و خم های انقالب مردم حضور چش��مگیری 
داشتند و در پیروزی کشورمان در جنگ تحمیلی هم نقش پررنگی 
ایفا کردند بنابراین اگر مردم نباشند ما هیچ چیز نداریم. رهبری هم 
همیشه بر حضور فعال مردم تاکید داش��ته اند چرا که حضور مردم 

همواره پشتوانه بزرگی برای نظام بوده است.

 واليت فقیه، انسجام کشور را 
تضمین می کند

      امام جمعه فوالد شهر گفت: نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
 بر پایه 3 رکن مردم، اعتقادات و والیت فقیه استوار است.

حجت االسالم سید حسین محمود آبادی در مراسم افتتاحیه مسجد 
بزرگ امام خمینی )ره( شهر فوالدش��هر اظهار داشت: نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران بر پایه 3 رکن مردم، اعتقادات و والیت فقیه 

استوار است.
وی تصریح کرد: والیت فقیه نقش ویژه ای را در حفظ اقتدار کش��ور 
 ایفا می کن��د و وجود نعم��ت رهبری، انس��جام کش��ور را تضمین 

می کند.
امام جمعه فوالد ش��هر به بیداری اس��المی در خاورمیانه اشاره کرد 
و گفت: به دلیل نبود فقیه جامع الش��رایط و رهب��ری، انقالب های 
مردم مس��لمان منطقه، به ویژه مردم مصر مصادره و رییس جمهور 
 قانونی این کش��ور که با رای مردم انتخاب ش��د، اکن��ون در زندان 

است.
حجت االس��الم محمود آبادی با بی��ان این که ای��ن واقعیت ها نقش 
رهبری را م��ورد تاکید ق��رار می دهد، بیان کرد: ام��ام خمینی )ره( 
قبل از پیروزی انقالب، ریش��ه فس��اد داخل��ی را هدف ق��رار داد و 
 نظام شاهنش��اهی را به عنوان مرکز جنایت علیه ملت ایران معرفی

 کرد.
وی به راهبرد های امام خمینی )ره( در عرص��ه نظام بین الملل نیز 
اش��اره کرد و افزود: امام عزی��ز در جریان مب��ارزه و پیروزی انقالب 
اسالمی نیزامریکا را به عنوان شیطان بزرگ معرفی کرد و در مقطع 
فعلی و با گذشت زمان، افکار عمومی جهان متوجه این موضوع شدند 

که امریکا در راس تمام جنایت ها قراردارد.
امام جمعه فوالدش��هر با توضیح این که مقام معظم رهبری نیز بعد 
از درگذشت امام خمینی )ره(، همان مس��یر درست را ادامه دادند، 
خاطرنش��ان کرد: مقام معظم رهبری در مس��یر اصول و ارزش های 
انقالب اسالمی حرکت کردند و اگر امروز موفقیت، امنیت، آسایش 
 و پیش��رفتی داریم نتیج��ه تدبیر های رهبر فرزانه انقالب اس��المی

 است.
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دیدار رییس جمهور با خانواده شهدا قابل تقدیر و ارزشمند است

  سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به دیدار رییس جمهور 
 با خانواده  شهدا، گفت: حضور رییس جمهور در منازل شهدا و جانبازان کار بسیار ارزشمند و قابل تقدیری

 است.
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 ژنو 2 
شکست می خورد

حضور در آب های آزاد 
حق ايران است

وزیر آشتی ملی سوریه پیش بینی کرد: با توجه به روند گفت وگوها و شرایط 
کنونی مذاکرات ژنو2 به شکست خواهد انجامید.

علی حیدر، وزیر آشتی ملی سوریه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی و تا این 
لحظه هیچ اقدام معجزه آسایی در مذاکرات صلح رخ نداده و باید بگویم با این 
اوصاف مذاکرات ژنو 2 به شکس��ت خواهد انجامید اما مساله این است که چه 

کسی شکست ژنو2 را اعالم خواهد کرد؟
وزیر آشتی ملی سوریه با اش��اره به این که اصول مطرح شده در کنفرانس ژنو 
2 این کنفرانس را به شکس��ت خواهد کش��اند افزود: گرچه کشورهای ناظر 
بر برگزاری ژنو2 و س��ازمان ملل در برگزاری این نشست موفق شدند اما این 
طرف ها در فراهم کردن شرایط واقع بینانه برای موفقیت آمیز بودن آن پیروز 

نخواهند شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ،حضور در تمامی آب های آزاد را حق ایران 
دانس��ت و تاکید کرد: ما اهل تجاوز به آب های سرزمینی هیچ کشوری 
نیستیم.امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش در 
حاش��یه راهپیمایی 22 بهمن تهران، با حضور در جمع خبرنگاران و در 
پاس��خ به خبرنگار فارس در خصوص حضور ایران در آب های آزاد گفت: 
حضور در تمامی آب های آزاد حق هر کشوری ازجمله ایران است و ما اهل 

تجاوز به آب های سرزمین هیچ کشوری نیستیم.
سیاری در عین حال گفت: ناوگروه اعزامی ارتش هم اکنون در خلیج عدن 

و در حال حرکت به سمت اقیانوس اطلس است.
وی تصریح کرد: ناوگروه اعزامی بیست و نهم ارتش، فروردین ماه به کشور 

باز می گردد.

اس��تاد حوزه و دانش��گاه اصفهان گفت: برقراری عدالت در 
جامعه و حل مسایل و مشکالت مردم از اهداف اصلی انقالب 

اسالمی ایران است .
 حجت االس��الم والمس��لمین » مهدی گرجی « در جمع 
راهپیمایان یوم اهلل 22 بهمن در میدان ولیعصر )عج( مبارکه 
با تبریک سالروز پیروزی انقالب اسالمی تصریح کرد: حضور 
گسترده مردم در راهپیمایی باعث دلگرمی مسووالن نظام 

اسالمی و نا امیدی دشمنان می شود.
حجت االس��الم و المس��لمین گرجی بابیان این که مردم 
همواره حامی و پش��تیبان مس��ووالن خدمت گ��ذار نظام 
جمهوری اسالمی ایران هس��تند اظهار داشت: پیام حضور 
پرش��ور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ، حمایت همه جانبه 

از مسووالن است. 
وی اخالص امام ، وحدت و انس��جام م��ردم و اطاعت مردم 
از ولی فقیه را س��ه عام��ل اصلی پیروزی انقالب اس��المی 
در سال 57 بیان کرد و گفت: ایران اس��المی برای مقابله با 
دش��منان داخلی و خارجی به وحدت و انسجام همه اقشار 

جامعه نیاز دارد.
این اس��تاد حوزه و دانش��گاه تاکید کرد: وحدت ملی مردم 
 ایران موجب شکس��ت امریکا و زیاده خواهان جهان ش��ده 

است.

مدیر اطالع��ات ملی  امری��کا اعالم ک��رد: رییس جمهوری 
افغانستان احتماال معاهده امنیتی دوجانبه با ایاالت متحده 
امریکا را امض��ا نمی کند.جیمز کالپر، مدی��ر اطالعات ملی 
امریکا در جریان پرسش و پاسخ در کنگره این کشور درباره 
سوالی در خصوص این که آیا بهتر نیست واشنگتن منتظر 
انتخابات آوریل سال جاری میالدی در افغانستان و تعیین 
رییس جمهوری جدید این کشور بماند و سپس این معاهده 
امنیتی دوجانبه را امضا کند، گفت: من گمان نمی کنم که 
حامد کرزای، رییس جمهوری کنونی افغانس��تان به دنبال 
امضای این توافق نامه امنیتی باش��د.دولت اوباما، کرزای را 
برای امضای این معاهده امنیتی که امکان حضور نیروهای 
امریکایی را پس از 2014 در افغانستان می دهد تحت فشار 
گذاشته است اما تاکنون کرزای از امضای آن امتناع کرده و 
امضای آن را منوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

و تعیین فرد جدیدی دانسته است.
روزنامه وال اس��تریت ژورنال نوش��ت، ارتش امریکا برنامه 
خروج نیروهای خود از افغانس��تان را تحت بررس��ی مجدد 

قرار داده است.
جی کارنی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید نیز عنوان کرد 
که امریکا از دولت کابل می خواهد تا این توافق نامه امنیتی را 

ظرف چند هفته امضا کند.

رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح، تهدیدات مقامات کاخ 
سفید علیه ایران را »بلوف سیاس��ی« عنوان کرد و گفت: ما 
برای »جنگ تعیین کننده« با امریکا و رژیم صهیونیس��تی 
آماده هستیم.س��ردار سرلش��کر سید حس��ن فیروزآبادی 
رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح در واکنش ب��ه اظهارات 
مقامات امریکایی مبنی ب��ر روی میز بودن تم��ام گزینه ها 
اظهار داشت: ما برای »جنگ تعیین کننده« با امریکا و رژیم 
 صهیونیستی آماده هستیم.وی با بیان این که برای این نبرد،

سال هاست که برنامه ریزی کردیم، رزمایش های مختلف انجام 
داده ایم و نیروهایمان نیز آماده هستند، افزود: اگر جنگی علیه 
ایران رخ دهد، میدانی برای دشمن باقی نخواهیم گذاشت و 
خودشان هم این موضوع را می دانند.فیروزآبادی خاطرنشان 
کرد: در دهه گذشته نیز آن ها گزینه حمله نظامی را بررسی 
کردند، نیروهایشان را هم آوردند اما به این نتیجه رسیدند که 
نمی توانند و رفتند. حاال هم که این حرف ها را می زنند، بلوف 
سیاسی است.رییس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: این 
هشدار را هم می دهیم که اگر از هر سرزمینی به نیروهای ما 
تهاجم شود، به همه موقعیت های متعلق به آن حمله خواهیم 
کرد.فیروزآبادی در عین حال تصریح کرد: البته ما خصومتی با 
کشورهای منطقه نداریم اما اگر از پایگاه های امریکا در منطقه 

مورد هدف قرار بگیریم، آن جا را خواهیم زد.

دبیر کل حزب موتلفه اس��المی با اشاره به ش��عار مرگ بر 
سازش��کار که از ط��رف راهپیمایان س��ر داده ش��د، گفت: 
امیدواریم توطئه گران داخلی و خارجی پیام این ش��عار را 
درک کنند.محمد نبی حبیبی در حاشیه مراسم راهپیمایی 
35 فجر اس��تقالل در گفت وگ��و با مهر با اش��اره به حضور 
پررنگ مردم در یوم اهلل 22 بهمن گفت: گستاخی های اخیر 
دولتمردان امریکایی نسبت به جمهوری اسالمی ایران عامل 

اصلی حضور پررنگ تر مردم در راهپیمایی  بود.
وی این حضور گسترده را اعالم پش��تیبانی از نظام مقدس 
جمهوری اس��المی و آرمان های امام و شهدا نامید و گفت: 
مردم قهرمان پرور ایران در راهپیمایی حماس��ه سیاس��ی 

آفریدند و نمره آنان در خلق این حماسه 20 است.
دبی��ر کل حزب موتلفه اس��المی ب��ا تاکید بر ای��ن که این 
راهپیمایی مربوط به حزب و گروه خاصی نیس��ت، تصریح 
کرد: تلقی غیر از حمای��ت از حریت انق��الب از این حضور 

حماسی گونه ظلم به مردم است.
وی همچنین با اشاره به ش��عار مرگ بر سازشکار که توسط 
ملت ایران طنین انداز ش��د گفت: امیدواری��م توطئه گران 
داخلی و خارجی پیام این ش��عار را درک کنند و بدانند که 
مردم ایران همچن��ان پایبند به ارزش ه��ای انقالب، امام و 

شهدا هستند.

بین الملل دفاعیاتحاد احزاب

برقراری عدالت در جامعه 
هدف  انقالب ايران 

کرزای، احتماال توافق نامه 
امنیتی را امضا نمی کند

برای »جنگ تعیین کننده« 
آماده ايم

 نمره مردم در خلق
 حماسه سیاسی 20 است
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معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور از دستور شخص عبدالرضا 
رحمانی فضلی برای تشکیل کمیته ای جهت آزادی سربازانی که 
از سوی گروهک موسوم به جیش العدل گروگان  گرفته شده اند، 
خبر داد.علی  عبداللهی اظهار داشت: وزیر کشور دستور دادند که 
کمیته ای متشکل از دستگاه های ذیربط برای پیگیری این موضوع 
تشکیل ش��ود و ما در حال دنبال کردن کار هستیم.وی افزود: با 
توجه به اخب��اری که داریم، آن ها این س��ربازان را به پاکس��تان 
برده اند و وزارت خارجه نیز اقدامات الزم را انجام می دهد.معاون 
امنیتی - انتظامی وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت 
پاکس��تان به تعهدات خود در قبال ایران در مناطق مرزی عمل 
می کند؟ گفت: ب��ه هر ترتیب در مناطق مرزی ش��رایط خاص و 
ویژه ای وجود دارد که البته این ها مسوولیت دولت پاکستان را کم 
نمی کند. ما توقع و انتظارمان این است که آن ها اقدامات الزم را در 
این موضوع انجام دهند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه 
به اقداماتی که در حال انجام است به آزادی این سربازان امیدوار 
باشیم، تصریح کرد: تالشمان این است که این اتفاق حاصل شود و 

امیدواریم که این تالش ها هر چه زودتر به نتیجه برسد.
به آزادی سربازان ربوده شده امیدوار باشیم

حسینعلی امیری در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات مسووالن 
امنیتی وزارت کش��ور در موضوع آزادی سربازان گروگان گرفته 
شده از س��وی جیش العدل گفت: برای نجات این پنج نفری که 
مورد ربایش قرار گرفته اند یکسری اقدامات دیپلماتیک از طریق 
وزارت خارجه در حال انجام است و از آن جا که اطالعات موثقی 

مبنی بر این که اش��رار این پنج نفر را به خاک پاکس��تان منتقل 
کرده اند وجود دارد ؛وزارت خارجه اقدامات الزم را انجام می دهد.

سخنگوی وزارت کش��ور همچنین گفت: کشور پاکستان کشور 
دوست و برادر ماست و ما هم توقع داریم که اجازه ندهد اشرار از 
خاک کشورش علیه جمهوری اسالمی ایران استفاده کند.وی در 
پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید تکرار مکرر این جمالت که 
پاکستان کشور دوست و برادر ماس��ت و نگاه این چنینی، ما را از 
توجه به عمل کردن این کشور به تعهدات خود غافل کرده است؟ 
گفت: ما از مقامات پاکستانی سوء نیتی تاکنون احراز نکرده ایم و 
خود آن ها از این موضوع ناراحت هستند ولی به هر ترتیب آن ها 
با مشکالت داخلی هم مواجه هستند که نمی توانند به خوبی در 
این منطقه اعمال حاکمیت کنند.امیری همچنین گفت: از سوی 
دستگاه های امنیتی - انتظامی اقداماتی در حال انجام است که 

نمی توانیم آن ها را فعال اطالع رسانی کنیم.
قائم مقام وزیر کشور همچنین در پاس��خ به این سوال که آیا این 
اقدامات به گونه ای است که ما به نجات این سربازان امید داشته 
باش��یم، گفت: در تمامی نهادهای ذیربط و استان های همجوار 
پاکستان اقدامات الزم انجام می شود و باید به آزادی این سربازان 

امیدوار بود.
پیش��تر گروهک تروریس��تی جیش العدل با انتش��ار تصاویری 
مس��وولیت ربودن این مرزبانان را برعهده گرف��ت. این گروهک 
تروریس��تی همچنین مس��وولیت چند حمله در مناطق مرزی 

سیستان و بلوچستان را برعهده گرفته بود.

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: هیچ ادعایی را از 
سوی آژانس نمی پذیریم مگر آن که سند ادعا مشخص شود 
و کسی که این سند را به آژانس ارایه کرده برای ما روشن کند 

که اتهام بر چه اساسی است.
علی اکبر صالحی رییس س��ازمان انرژی اتمی کشورمان در 
گفت وگو با مهر درباره مذاکرات ص��ورت گرفته بین ایران و 
آژانس و 7 مورد توافق ش��ده گفت: 7 بندی که بین ایران و 
آژانس مورد توافق قرار گرفت��ه تقریبا 5 بند آن در چارچوب 

توافق نامه ایران و 1+5 است.
 وی اف��زود: م��ا در آن چارچ��وب متعه��د ش��ده ای��م ک��ه
  قدم هایی را برداریم و 5 سوال از 7 مورد توافقی در آن جهت

 است.
 صالحی با اش��اره به این که ی��ک مورد درب��اره ای بی دبلیو

 )نس��ل جدید چاش��نی های ایمن(در موارد توافقی وجود 
 دارد تصریح کرد: بنا ش��د ما توضیحات خود را ارایه دهیم و

 آن ها ارزیابی کنند. 
 حرکت هوش��مندانه و هوش��یاری ای��ران را م��ی توانیم در 
پیش بینی آسوشیتدپرس از مذاکرات ایران و آژانس ببینیم 
که نتیجه توافق ما با آژانس چ��ه تفاوتی با پیش بینی آن ها 

دارد.
وی در پاسخ به این سوال که در گفت وگو های ایران و آژانس 
چه چارچوبی برای انتهای مذاکرات در نظر گرفته شده؟ بیان 

کرد: ما با آژانس سوال هسته ای نداریم.

 یک مطالعات ادعایی مطرح است که آن ها از قبل ادعا کرده 
بودند و ما گفتی��م که باید ب��رای مطالع��ات ادعایی توجیه 

داشته باشید.
رییس س��ازمان انرژی اتمی افزود: ما به آژانس گفته ایم که 
 این طور نمی شود که هر کسی هر ورق پاره ای را برای شما 
 آورد ادع��ا بکنی��د ک��ه م��ا ی��ک چنی��ن اتهام��ی را 

داریم. 
 رفتار ش��ما مثل این می ماند ک��ه از یک برگه یورو اس��کن 
 بکنید ک��ه آن برگ��ه کامال ش��بیه یورو اس��ت ام��ا تقلبی

است.
 ما نمی توانیم مبنا را بر این ادعاها بگذاریم بر این اساس که 

شکل و شمایل آن ها شبیه یک سند است.
وی بیان کرد: ابتدا باید اصالت س��ند برای ما ثابت شود واال 
اگر بخواهیم همین ط��ور ادامه دهیم ه��ر روز آژانس برای 
ما س��ند می آورد و هر روز م��ی خواهد اعالم کند که ش��ما 
یک اقدام جدی��د انجام داده اید، بای��د در هر موردی اصالت 
سند برای ما روشن شود و کس��ی که این اسناد را به آژانس 
داده است بیاید و اس��ناد اصلی را به ما ارایه کند و زمانی که 
 ما از اصالت آن مطمئن ش��دیم می توانیم با آژانس صحبت 

کنیم.
صالح��ی گفت: مته��م کردن دیگ��ران بدون این که س��ند 
بااصالتی وجود داشته باشد کار آسانی است و هیچ عاقلی این 

موضوع را نمی پذیرد.

صالحی: 
ما به آژانس
 گفته ايم که اين طور 
نمی شود که هر کسی 
هر ورق پاره ای
  را برای شما 
آورد ادعا بکنید 
که ما يک چنین 
اتهامی را  داريم

 امیری: 
کشور پاکستان 
کشور دوست و 
برادر ماست و ما 
هم توقع داريم که 
اجازه ندهد اشرار 
از خاک کشورش 
علیه جمهوری 
اسالمی ايران 
استفاده کند

قرار نیست تا ابد به سواالت جديد و بی سند پاسخ دهیمکمیته ای برای آزادی سربازان ربوده شده تشکیل شد

ادعای آژانس با سند مشخص شوداشرار پنج گروگان را به پاکستان برده اند



یادداشت
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با سيستم سنتي نمي توان ناوگان را هدايت كرد
   مدير طرح سامانه هوشمند تاكسي اصفهان گفت: با سيستم سنتي نمي توان ناوگان را هدايت كرد 
لذا اجراي طرح سامانه هوشمند تاكسي يك ضرورت بود كه در دستور كار قرار گرفت.فرهاد گلي اظهار 

داشت: سامانه هوشمند طي مناقصه اي بزرگ و به صورت كامال شفاف طي دو مرحله برگزار شد. 

3
یادداشت

 اولین همایش توسعه ذهن
 در استان برگزار می شود

مدير موسسه امام علی )عليه السالم( اصفهان از برگزاری اولين همايش 
توسعه  ذهن از طريق چرتکه در اصفهان خبر داد.زهرا رضايی با بيان 
اين مطلب گفت: موسسلله امام علی )عليه السللالم( از سال گذشته 
برگزاری دوره های آموزشی توسللعه ذهن از طريق چرتکه در سطح 
استان اصفهان راآغاز كرده است. وی افزود: »يو سی مس«  يا توسعه 
ذهن از طريق چرتکه در سراسللر جهللان دارای  نمايندگی برگزاری 
دوره های آموزشی می باشد و ايران به عنوان چهل و نهمين كشور به 

عضويت سازمان جهانی »يو سی مس« در آمده است.  
 مدير موسسلله امام علی )عليه السللالم( اصفهان با بيللان اين كه اين 
دوره های آموزشی نقش تاثيرگذاری در پرورش و كشف استعدادهای 
كودكان و نوجوانان 5 الی 13 سال دارد، ادامه داد: بيش از 60 شعبه در 
سطح شهر اصفهان و ديگر شهرستان ها در حال برگزاری اين دوره ها 
می باشند.  وی افزود: مسابقات جهانی»يو سی مس«  يا توسعه ذهن 
از طريق چرتکه در سال  جاری در كشور مالزی برگزار شد كه ايران در 
رتبه سوم جهانی قرار گرفت كه سه نفر از اعضای تيم اعزامی از استان 
اصفهان بوده اند.زهرا رضايی با اشللاره به اينکه اين همايش با حضور 
اسللاتيد، دانش آموزان و عالقه مندان به اين رشللته جمعه 25 بهمن 
ساعت 10 صبح در سالن همايش های مجموعه علی بن ابيطالب )عليه 
السالم( اصفهان برگزار خواهد شللد گفت:عالقه مندان جهت كسب 

اطالعات بيشتر می توانند با شماره تلفن 6605916 تماس بگيرند.

وزارتخانه گردشگری باید در 
اصفهان راه اندازی شود

معاون آموزشی پژوهشگاه شللاخص پژوه گفت: وزارتخانه گردشگری 
بايد در اصفهللان راه اندازی شللود، چرا كلله اصفهللان از ويژگی های 
شاخص و بسيار مهمی در عرصه گردشگری برخوردار است.سيروس 
شللفقی  با اشللاره به اين كه معرفی شهر اسللالمی به مردم از اهميت 
بسيار بااليی برخوردار است، اظهار داشت: اصفهان از ميراث فرهنگی 
غنی و پر باری برخوردار اسللت و اصفهان و ويژگی های اين شهر بايد 
به مردم معرفی شللود.وی اضافه كرد: مسللووالن بايد به شهر سازی 
شللهر های بزرگ اسللالمی بپردازند و از ديدگاه ويژه بلله اين موضوع 
نگاه و توجه كنند.معاون آموزشللی پژوهشگاه شللاخص پژوه با اشاره 
به وجود ظرفيت های گردشللگری در اصفهللان تصريح كرد: اصفهان 
يکی از شللهر هايی اسللت كه بايد به كانون و مركز گردشللگری دنيا 
تبديل شللود و گردشللگری در اصفهان بايد توسللعه پيدا كند.وی با 
تاكيد بر اينکلله البته تبديل اصفهللان به كانون و مركز گردشللگری 
 دنيا بلله تدابير و سياسللت های مسللووالن بسللتگی دارد، ادامه داد:

 15 سللال پيش در كنگره هايی كه بر روی مسايل گردشگری بحث و 
گفت و گو می شده، عنوان كردم كه توسعه گردشگری در سطح كشور 
نيازمند راه اندازی يك وزارتخانه گردشگری است.شفقی با بيان اينکه 
در حال حاضر مسايل حوزه گردشگری توسط سازمان ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی انجام می شود، تاكيد كرد: اما رسيدگی به 
مسايل گردشگری بايد توسط يك وزارتخانه انجام شود، البته مخالف 

راه اندازی اين وزارتخانه در تهران هستيم.

اخبار کوتاه
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چهار گوشه

بزرگ ترین پارک اصفهان 
نوروز افتتاح  می شود

شللهردار منطقه 12 اصفهان گفت: پارک مادر به مسللاحت 
45 هللزار مترمربللع واقللع در خيابللان كاوه نوروز امسللال 
به صورت ويژه افتتاح می شللود. عباسللعلی نصوحی با بيان 
اين كه منطقلله 12 از آلوده ترين مناطللق 15 گانه اصفهان 
اسللت، اظهار داشللت: اين منطقلله به دليللل اسللتقرار در 
 محدوده صنايع كارگاهی جللزو آلوده ترين مناطق اصفهان

 است. وی توسعه فضای سبز را يکی از مهمترين راهکارها برای 
مشکل آلودگی دانست و افزود: بزرگ ترين پارک اصفهان در 
خيابان كاوه سمت اتوبان معلم به مساحت چهار و نيم هکتار 

نوروز امسال به بهره برداری می رسد. 

عرضه رایگان داروی بیماران 
ام اس در داروخانه   هالل احمر

 مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان گفت: جمعيت 
هالل احمر استان با توجه به ماهيت خيرخواهانه ای كه دارد 
اقدام به عرضه داروی ام اس به صورت رايگان كرده است. محسن 
مومنی با بيان اين كه داروهای بيماری ام اس بسيار پرهزينه 
است، اظهار داشللت: جمعيت هالل احمر با توجه به خدمات 
خيرخواهانه ای كه برای بيماران نيازمند دارد و بر اساس سياست 
كلی مديران ارشد اقدام  به اين كار كرده است. وی با اشاره به اين 
كه اين داروها فقط مربوط به بيماران ام اس است، گفت: بيماران 

بايد دارای پرونده پزشکی و تاييديه پزشك معتمد باشند.

تدوین پیش نویس تشکیل 
وزارت ازدواج و طالق 

يك نماينللده مجلللس از تدوين پيش نويس تشللکيل 
سللازمان يللا وزارت ازدواج و طللالق خبللر داد و گفت: 
بللا توجلله ايللن كلله وزارت ورزش و جوانللان نقللش 
قابللل توجهللی در حل مشللکالت اجتماعللی و ازدواج 
جوانللان نداشللته اسللت طرحللی بللا عنوان تشللکيل 
 وزارت ازدواج و طالق تدوين شللده كه ايللن وزارتخانه
  می توانللد جايگزيللن مناسللبی بللرای وزارت جوانان

 باشد.
ابراهيم نکو گفللت: طرح تشللکيل وزارت ازدواج و طالق از 
سوی عده ای از نمايندگان مجلس تدوين شده است و پس 
 از بررسی بودجه، هفته آينده به هيات رييسه مجلس اهدا 
می شللود تا در صورت موافقت، اين طرح برای بررسللی به 

كميسيون اجتماعی مجلس برود.

ترک ها خوب می دانند در اوايل بهار، گردشگران زيادی به سواحل 
جنوبی اين كشللور سللفر نمی كننللد و تنها مشللتری های آن ها، 
ايرانی ها هسللتند كه اتفاقا تعطيالت طوالنی هم برای نوروز دارند 
و به مسللافرت هم فکر می كنند، برای همين در تمام شللبکه های 
 ماهواره ای، آژانس های مسللافرتی ايرانللی و روزنامه های داخلی،

 رد پايللی از تبليغات تركيه ديده می شللود، تبليغاتللی با قيمت ها 
و خدماتی وسوسلله برانگيز.هتل های پنج سللتاره ای كه همه نوع 
خدماتی را با قيمتی كمتر از دو ميليون تومان به مسافران می دهند. 
شايد برای خيلی ها، همين مقدار هم زياد باشللد؛ اما قطعا اگر اين 
قيمت ها با نرخ تورهللای داخلی مانند كيش، چابهار و شلليراز در 
نوروز مقايسه شود، در نهايت برای خيلی ها سفر به سواحل تركيه 
در اولويت قرار می گيرد.اما واقعا داسللتان چيسللت؟ چرا تورهای 
آنتاليا كه همين حاال با قيمتی بيشللتر از دو ميليون تومان برگزار 
می شوند، برای نوروز كه اتفاقا فصل شلللوغی سفر ايرانی هاست و 
 آژانس های مسللافرتی هم به هيچ وجه حاضر نيستند از فروش به

 دو برابر قيمت كوتاه بيايند يا به مسافران تخفيف بدهند، ارزان تر 
از حد معمول فروخته می شللوند؟از نظر فروشللندگان اين تورها، 
قيمت های پايين تركيه اصال اتفاق عجيبی نيست؛ اما واقعيت اين 

است كه ترک ها بازار ايران، فصل سفر، شرايط اقتصادی، سليقه و 
حتی محدوديت های ايرانی ها را به خوبی می شناسند و می توان با 
قاطعيت گفت كه ترک ها به بازار ايران نفوذ كرده اند، موضوعی كه 
حسرت مسووالن گردشگری ايران شده، وگرنه مدام چپ و راست 
از ترک ها مثال نمی زدند كه به كشور همسايه نگاه كنيد كه تاريخ و 
تمدنی به اندازه  ما ندارد، اما »گردشگری« سومين منبع درآمدش 
شده است.هر سال نوروز كه می رسد، ترک ها از هر ابزاری برای تبليغ 
استفاده می كنند. هرچند سللال پيش به خاطر قيمت ارز در ايران، 
بازار سفر به تركيه اندكی كساد شللد؛ اما ظاهرا امسال خواب های 
ديگری ديده اند تا مشللتری های خود را بازگردانند.امسال تركيه 
چوب حراج را بر سر آنتاليا باال برده اسللت، اما ظاهرا آنچه فروخته 
می شود، آنتاليای واقعی نيست. اگر از آژانسی كه فروشنده  اين تورها 
است، بپرسيد حتما خواهد گفت كه اين تور برای سواحل آالنيا، الرا، 
كمر، بدروم و .... است كه با ساحل اصلی كه به نامش تبليغ كرده اند، 
چندين كيلومتر و ساعتی فاصله دارد. تور هم عموما شامل خدماتی 
با گشت يك روزه، اقامت در هتلی 4 يا 5 ستاره با صبحانه، ناهار و شام 
اسللت. اگر از نوع هواپيما هم اطالعاتی بخواهيد، خواهند گفت كه 
برای پرواز ايرانی و ترک، قيمت ها تفاوت می كند. در واقع، پروازهای 

ايرانی كه ارزان ترند و معموال آژانس ها با قيمت آن ها تورهای شان 
را تبليغ می كنند، به شللركت های هواپيمايی اختصاص دارند كه 
بيشتر مسافران در حالت عادی ترجيح می دهند با آن ها سفر هوايی 
نداشته باشند، ولی در نوروز ظاهرا مسللافران كمتر به اين موضوع 
توجه می كنند و ارزانی تور برای شان اهميت و اولويت بيشتری دارد.

اگر پرواز بهتر يا مطمئن تری هم از آژانس بخواهيد، قيمت سفر به 
همين سواحل دورافتاده كه به گفته برخی آژانس داران داخلی با پول 
مسافران ايرانی آباد شده اند، بيشتر از چيزی خواهد شد كه قبال پيام 

تبليغاتی اش را گرفته ايد.
مثال آژانسللی كه ايللن روزها به طور گسللترده تللور آنتاليللا را به 
قيمت يك ميليللون و 199 هزار تومان تبليللغ می كند، مقصدش 
سللاحل »الرا« اسللت كلله بلله گفته  مسللوول فللروش تللور، در 
42 كيلومتری آنتاليا قللرار دارد، اقامت مسللافران نيللز در هتلی 
 چهار سللتاره و با پروازی ايرانی اسللت و اگر همين تور را در هتلی

 5 ستاره و با يك شللركت هواپيمايی ايرانی معتبرتری درخواست 
كنيد، قيمتش حتما به بيشتر از  دو ميليون تومان می رسد.فروش 
اين تورها با قيمت ويژه در زمانی مشللخص انجام می شللود، يعنی 
رفت و برگشت كامال تعيين شده اسللت و چندان در اختيار مسافر 
نيست، چراكه هتل های ترک اين زمان خاص را برای ايرانی ها تعيين 
كرده اند، وگرنه اگر زمان اختياری را برای سفر مشخص كنيد، قيمت 

تغيير قابل توجهی خواهد داشت.
ظاهرا در رقابتی كه هر سال پيش از رسيدن تعطيالت نوروزی برای 
فروش تور آغاز می شود، آژانس های ايرانی چندان در قيمت گذاری 
كاره ای نيسللتند، آن ها سللود خللود را دارند و تللالش می كنند با 
ترفندهای تبليغاتی، مشتری جذب كنند. اگر هم تور خالی بماند، 
در لحظه  آخر با قيمتی كمتر و ترفندی ديگر، آن را می فروشند. اين 
جريانی است كه سال هاست رواج يافته و آژانس های قديمی هم اين 
بازی ها و ترفندها را كار آژانس های جديدتر می دانند كه می خواهند 

از تعطيالت نوروزی برای كسب سود و درآمد بيشتر استفاده كنند.
به نظر می رسللد، آژانس های ايرانی پکيج شسللته و رفته ای را كه 
ترک ها برای ايرانی ها آماده كرده اند می فروشللند. عللالوه  بر اين، 
برخی شللركت های هواپيمايی داخلی كه به خاطر سطح كيفيت 
خدمات شان، در طول سال مسافر زيادی ندارند، به قراردادی با اين 
پکيج ها وارد می شوند تا پروازهای خود را بفروشند كه قيمت پايين 
آن ها نيز به ارزانی نرخ اين تورها كمك زيادی می كند. قطعا ترک ها 
دل شان برای ايرانی ها نمی سوزد كه چوب حراج به مال خود بزنند و 
قيمت ها را ارزان كنند، آن ها حساب و كتاب اين ارزانی را كرده اند، 
اين حرفی است كه بسياری از آژانس دارهای كهنه كار ايرانی كه از 
گذشته ها با تركيه كار می كنند، می گويند.آن ها معتقدند، ترک ها 
كامال با سليقه و بازار ايران آشنا هستند و می دانند كجا و چه وقت 

قيمت ها را پايين بياورند.
 آن ها می دانند اگر هزينه  سفر به كشورشللان را ارزان كنند، حتما 
از محل ديگری جبران می شللود، ترک ها با تمام بازارهای جهانی 
 ايللن كار می كنند و رفتارشللان فقط خللاص ايرانی هللا و در نوروز

 نيست.

بررسی علت ارزانی سفر به ترکیه در نوروز

حراج آنتاليا  به  خاطر ايرانی ها!

»نرخ ویژه، تور آنتالیا نوروز 93« این، یک پیام آشناست که این روزها زیاد روی صفحه  تلفن همراه، 
 گروه
در ایمیل ها و  آگهی روزنامه ها نقش می بندد، آن هم با اعالم قیمت هایی باورنکردنی که از یک میلیون  شهر

و 199 ه�زار تومان ش�روع می ش�ود؛ ام�ا از قدی�م گفته اند ک�ه هی�چ ارزانی بی حکمت نیس�ت.



اخبار کوتاهيادداشت

 دو بانده شدن جاده علويجه 
با کمبود اعتبار مواجه است

عضو شورای اسالمی شهر علویجه گفت: دو بانده شدن جاده علویجه 
به سمت پلیس راه اصفهان با کمبود اعتبار مواجه است و امیدواریم 

در بودجه سال آتی اعتبارات الزم به این پروژه اختصاص داده شود.
مهران صادقی در پاسخ به این س��وال که با توجه به این که براساس 
مصوبه سفر هیات دولت به اصفهان در سال 1388 مقرر شد که جاده 
علویجه به سمت پلیس راه اصفهان دو بانده شود، در حال حاضر این 
پروژه در چه مرحله ای قرار دارد، اظهارداشت: جاده علویجه به سمت 
پلیس راه اصفهان حدود 40 کیلومتر است.وی با بیان این که پروژه 
دو بانده شدن جاده علویجه از سال 1389 آغاز شده و در سال گذشته 
هفت کیلومتر از این جاده دو بانده شده است، اضافه کرد: 23 کیلومتر 

از این جاده نیز زیر سازی شده و آماده آسفالت ریزی است.
عضو شورای اس��المی ش��هر علویجه با تاکید بر این که قراردادی با 
پیمانکار در راستای اجرای این پروژه منعقد شده است، تصریح کرد: 
عدم اختصاص اعتبارات و بودجه های الزم از دالیل اجرایی نش��دن 

کامل این پروژه محسوب می شود.

پیش بینی حق خواربار و مسکن 
مستمری بگیران در بودجه 93

مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی گفت: حق خواربار و مس��کن 
مستمری بگیران در بودجه س��ال 93 پیش بینی شده که به زودی 
تصمیمات و س��از و کار اجرایی آن اعالم می ش��ود.دکتر سیدتقی 
نوربخش اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی در دو سال اخیر فراز و 
فرودهای زیادی را تجربه کرده و جزو دستگاه های پرحاشیه بوده اما 
در سایه نگاه هوشمندانه دولت تدبیر و امید به ماموریت های اصلی 
خود بازگشته است.وی با بیان این که رویکرد دولت تدبیر و امید به 
رفاه اجتماعی و نظام سالمت به عنوان یکی از اولویت ها است، اظهار 
داشت: در حال  حاضر سازمان تامین اجتماعی معیشت 4 میلیون نفر 
و تامین خدمات درمانی و بیمه ای نیمی از جمعیت کشور را برعهده 
 دارد و 16 مزیت بیمه ای را دنبال می کند.نوربخش تصریح کرد: در

 5 ماهه اخیر رضایتمندی بیمه ش��دگان از طری��ق ارتقای کیفیت 
فضاهای درمانی و شعب جزو اولویت ها بوده و با وجود کسری 5 هزار 
میلیارد تومانی و مشکل تامین منابع این سازمان تالش می شود تمام 

تعهدات قانونی و پرداخت مستمری بدون تاخیر انجام شود .

بهره برداری از10 طرح اقتصاد 
مقاومتی در آران و بیدگل 

جانشین قرارگاه بسیج سازندگی آران و بیدگل از آغاز بهره برداری 
10 طرح اقتصاد مقاومتی در این شهرس��تان خبر داد.س��ید اصغر 
مرتضوی این طرح ها را ش��امل پرورش ش��ترمرغ، پ��رورش قارچ، 
گلخانه، پرورش سبزیجات، مرغداری، تولید ورمی کمپوست، کارگاه 
 قالب بافی و پرورش ماهی دانس��ت.وی افزود: ب��رای راه اندازی این
  ط��رح ها حدود س��ه میلی��ارد ری��ال تس��هیالت از مح��ل اجرای
 طرح های اقتص��اد مقاومتی به متقاضیان پرداخت ش��ده اس��ت.

مرتضوی گفت: با اجرای این طرح ه��ا برای حدود 40 نفر به صورت 
مستقیم وغیرمستقیم ایجاد اشتغال شده است.

 بهره برداری از 197 پروژه برق
 در استان 

     مدیر عامل شرکت توزیع برق اس��تان اصفهان گفت: به مناسبت 
دهه فجر، 197 پروژه با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان در سطح 
اس��تان اصفهان مورد به��ره برداری ق��رار گرفته اس��ت.حمیدرضا 
پیرپیران با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: این طرح ها در راستای 
 توس��عه و پایداری ش��بکه به منظور کاهش خاموش��ی ها، توس��عه 
زیر ساخت های س��خت افزاری و نرم افزاری به منظور ارایه خدمات 
ساده به مردم استان و توسعه ش��بکه برای تامین برق متقاضیان در 
سطح استان اجرایی شده اند. وی در خصوص توسعه برق روستایی، 
افزود: با نگاه عدالت مح��ور نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران 
مبنی بر استفاده تمام اقش��ار جامعه از نعمت برق، نخستین استانی 
هستیم که تمام روستاهای با سکنه دایم بالغ بر 10 خانوار از نعمت 
برق برخوردار شده اند. مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
تصریح کرد: فقط دو روس��تای عش��ایری قاس��م لو و نور آباد را در 
شهرستان سمیرم سکنه دایم پیدا کرده که در سال جاری شبکه برق 
آن با هزینه ای بالغ بر 350 میلیون تومان احداث شد و در دهه فجر 

به بهره برداری رسید. 

 اعتبار 300 میلیارد تومانی شیر
 ابالغ شد

مصوبه پرداخت یاران��ه 300 میلیارد تومانی ش��یر از س��وی معاونت 
برنامه ریزی به خزانه داری کل کش��ور ابالغ ش��د.بعد از اصالح مصوبه 
هیات وزیران پرداخت اعتبار 300 میلیارد تومانی در نظر گرفته ش��ده 
برای دامداران نهایی و ابالغ شده اس��ت اما از آن جایی که اصوال مبالغ 
سنگین و زیاد به طور یک جا و در یک مرحله ابالغ و تخصیص داده نشده 
و طی چندین مرحله انجام می ش��ود با توجه به همزمانی پرداخت این 
یارانه با ایام پایانی سال پرداخت کامل آن به منابع موجود در خزانه نیز 
بس��تگی دارد.در عین حال فرض و تصمیم دولت پرداخت کامل یارانه 

300 میلیارد تومانی شیر تا پایان سال جاری خواهد بود.

توزيع سیار بیش از 3 هزار مترمکعب 
آب شرب در روستاهای مبارکه

    مدیر امور آبفار مبارکه گفت: طی 10 ماه نخست سال جاری3 هزار 
و 960 متر مکعب آب شرب به صورت سیار برای بیش از 2 هزار نفر 
از روستاییان شهرستان مبارکه توزیع شده است.جعفری با اشاره به 
این که طی 10 ماهه امسال یک هزار متر به طول شبکه آب رساني 
روستاهاي شهرستان مبارکه اضافه شده است، اظهار داشت: طي این 
مدت شبکه داخلي و انشعابات روستاي احمد آباد نیز به طول 1730 
متر تعویض شده است. وی با اش��اره به لزوم انجام تعمیرات شبکه و 
تعویض لوله هاي فرسوده و اهمیت آن در پیشگیري از هدر رفت آب 
و افت فشار، افزود: این شرکت در س��ال جاري 381 مورد تعمیرات 
روي خطوط و ش��بکه توزیع آب ش��رب انجام داده است. مدیر آبفار 
مبارکه تصریح کرد: با توجه به خشکسالي هاي اخیر و مواجه شدن 
برخي روستاها با بحران آب، این شرکت آب شرب مورد نیاز آنان را به 

صورت سیار با تانکر تامین مي کند. 

افتتاح کارگاه های سبد و 
کارتن سازی در سمیرم

 قیمت  بنزين 
هنوز نهايی نشده است

یک کارگاه کارتن س��ازی و دو کارگاه س��بد سازی در س��میرم افتتاح شد. 
 کارگاه تولید انوع س��بد می��وه ارجمندی در ش��هرک صنعتی »هس��ت« با 
20 میلیارد ریال س��رمایه، تولید شش هزار سبد در ش��بانه روز و اشتغالزایی 

مستقیم برای 20 نفر به  بهره برداری رسید.
کارگاه س��بد زنی عمرانی هم با تولید روزانه یک هزار سبد و با سرمایه هشت 
میلیارد و 500 میلیون ریال و ایجاد اش��تغال مستقیم برای 9 نفر در شهرک 
صنعتی هس��ت س��میرم آغاز به کار کرد. یک واحد کارگاهی کارتن س��ازی 
 نیز با س��رمایه هفت میلیارد ریال در این ش��هرک صنعتی به به��ره برداری

 رسید.
 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت درباره این م��وارد به ایرنا گفت: افتتاح و

 بهره برداری این کارگاه های تولیدی عالوه بر اشتغال و پویایی شهرک های 
صنعتی، سرمایه گذاری در منطقه را رونق می دهد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت هنوز در مورد قیمت و یا تک نرخی 
شدن بنزین تصمیم نهایی اتخاذ نشده است اما در صورتی که بنزین سهمیه 
ای حذف شود کارت های سوخت نیز حذف می ش��وند. علی مروی با اشاره به  
 احتمال حذف کارت های سوخت اظهار داش��ت: در صورتی که قیمت بنزین 
تک نرخی شود کارت های سوخت حذف می ش��وند.نماینده مردم نیشابور و 
فیروزه در مجلس شورای اس��المی افزود:  ارایه کارت سوخت اقدام مناسبی 
جهت جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین اتالف وقت مشتریان بوده است و 
تا زمانی که بنزین دو نرخی و سهمیه ای باشد کاربرد خواهد داشت.نایب رییس 
کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هنوز در مورد قیمت و یا تک نرخی شدن 
بنزین تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و در صورت نهایی شدن، راجع به حذف 
یا تداوم کاربرد کارت های سوخت تصمیم گیری خواهد شد.اما قطعا در نبود 

بنزین سهمیه ای دلیلی برای استفاده از کارت های سوخت وجود ندارد.

4
سکه تمام در مسیر صعود

بهای طال در ایران افزایش یافت.دیروز ارزش طالی 18 عیار در بازار تهران با افزایش 1385 تومانی نسبت به چندروز 
گذشته، گرمی 91 هزار و 879 تومان اعالم شده است. این درحالی است که اونس جهانی با 13 دالر افزایش و نرخ 

دالر با 11 تومان افزایش به ترتیب 1286 دالر و 50 سنت و 2958 تومان ارزش گذاری شده است.
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با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و رونق خریدهای نوروزی مردم، 
بازار خودروهای دست دوم نیز روزهای پر جنب و جوشی را تجربه 
می کند و خرید و فروش های خودروهای نو و کارکرده در بازار رونق 
گرفته است.بهمن هم از نیمه گذشت و تقریبا روزهای پایانی سال 
با سرعت زیادی می گذرند. در این میان آن چه که بازار این روزها 
را از سایر ایام س��ال متمایز می کند، جنب و جوش گسترده مردم 
برای خرید و فروش و نو کردن بخش های مختلف زندگی ش��ان 
اس��ت. در این میان خودرو نیز در این جنب و جوش، سهم زیادی 
دارد و بس��یاری از مردم اگر خودرو ندارند، خودرو می خرند و اگر 
هم دارند و توانایی مالی شان نیز به گونه ای باشد که آن را تبدیل 
به احسن کنند، حتما این کار را خواهند کرد.بر همین اساس است 
که هم اکنون بازار آگهی های خودرو داغ است و مردم نیز مشتاقانه 

در این بازار به جست و جوی خودروی مورد نظر خود می پردازند. 
البته شاید از جمله دالیل اصلی این جنب و جوش را بتوان در گران 
 بودن خودروهای نو دانست و البته برخی محدودیت های فروش

 اعمال شده از سوی خودروسازان بر روی خودروهای مورد عالقه 
مردم است.به هرحال، اکنون همه تالش دارند تا به نوعی تغییر و 
تحولی در خودروهای خود ایجاد کنند و اگر توانایی اش را داشته 
باش��ند، نوع بهترش را خری��داری کنند یا حداق��ل در همان نوع 
خودرویی که دارند، نمونه ای با س��ال ساخت کمتر پیدا کنند. به 
هرحال همین رونق خرید و فروش س��بب باال رفتن قیمت ها نیز 
شده است چراکه مطابق با اصل عرضه و تقاضا، هر گاه تقاضا برای 
یک کاال باال رود، به تناسب اگر عرضه نباشد، قیمت حتما افزایش 
خواهد یافت و این واقعیت کنونی بازار خودرو اس��ت چراکه تولید 
اگرچه افزایش یافته است، اما هنوز پاسخگوی کل نیاز بازار نیست. 
هم اکن��ون قیمت یک س��مند ال ایک��س نقره ای دوگانه س��وز 
بدون تصادف 24 میلیون و 800 هزار تومان قیمت گذاری ش��ده 
اس��ت. یک خودروی 206 تیپ 5 هم که مدل 90 اس��ت و البته 
کارکرد بس��یار پایینی دارد، به قیمت 31 میلیون تومان از سوی 
 فروشنده قیمت گذاری شده است.یک دستگاه پراید سال 84 نیز

 دو گانه سوز با 200 هزار کیلومتر کارکرد نیز 9 میلیون و 800 هزار 
تومان قیمت گذاری شده است. همچنین قیمت رانا آخر سال 91 
نیز با 22 هزار کیلومتر کارکرد 28 میلی��ون و 800 هزار تومان از 

سوی فروشنده قیمت گذاری شده است.پراید 131 اس ایکس نیز 
که مدل آخر 90 است و 41 هزار کیلومتر کارکرد دارد، به قیمت 16 
میلیون و 400 تومان قیمت گذاری شده است. همچنین قیمت یک 
دستگاه زانتیا مدل 85 با کارکرد 170 هزار کیلومتر نیز 37 میلیون 
تومان قیمت گذاری شده است. یک دستگاه رنو پی کی مدل 83 با 

140 هزار کیلومتر کارکرد نیز 
به قیمت 6 میلیون تومان به 
فروش می رسد. یک دستگاه 
هیوندایی آوانت��ه مدل 91 با 
37 هزار کیلومتر کارکرد نیز 
به قیم��ت 67 میلیون تومان 
به ف��روش م��ی رس��د.بازار 
خودروهای گ��ران قیمت نیز 
ب��ه همین ترتیب اس��ت. هم 
اکن��ون قیمت یک دس��تگاه 
خودروی س��انتافه بادمجانی 
2008 که به گفته فروشنده 
صد ه��زار کیلومت��ر راه رفته 
است، 98 میلیون تومان است. 
ضمن این که ماکسیما تولید 
83 نقره ای رنگ نیز که دارای 
مانیت��ور، سنس��ور و دوربین 

دنده عقب بوده و 134 هزار کیلومتر راه رفته اس��ت به قیمت 51 
میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.قیمت یک دستگاه ال 

90 مدل 87 با 101 هزار کیلومتر کارکرد نیز 20 میلیون و 800 هزار 
تومان قیمت گذاری شده است. تیبا اس ایکس مدل آخر 90 نیز 42 
هزار کیلومتر کارکرد 20 میلیون و 600 هزار تومان قیمت گذاری 
شده است. یک دستگاه ام وی ام ایکس 33 نیز که مدل 92 است و 

تنها 4 هزار کیلومتر راه رفته 57 میلیون تومان به فروش می رسد.

بازار داغ خريد و فروش های پايان سال

 مديران کارشکن باعث دنده بازار خودرو برای نوروز عوض شد
سرمايه گريزی استان شده اند 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی گفت: اگر امروز اصفهان به مرحله  سرمایه گریزی 
رس��یده اس��ت به دلیل وجود مدیران کارش��کنی است که 
با دیدگاه های دولت دهم مش��غول به کارند و باید توس��ط 
استانداری از سیستم دولتی حذف شوند.عوض حیدرپور در 
ابتدا با اعالم این که مش��کلی برای جذب سرمایه گذاری در 
اس��تان اصفهان وجود ندارد، اظهار داشت: با روی کار آمدن 
دولت یازده��م و جابه جایی که در سیس��تم دولتی صورت 
گرفت سبب شده س��ازوکارهایی که الزم است برای ایجاد 
بستر وزمینه الزم س��رمایه گذاران در اصفهان شکل بگیرد، 
معوق بماند.وی با بیان این که متاسفانه در دولت دهم تفکر 
جذب س��رمایه داران و ضرورت س��رمایه گذاری بخش های 
خصوصی در کنار دولت به آن صورتی که باید شکل می گرفت 
ایجاد نش��د، افزود: وجود مدیران با ن��گاه دولت دهم ضربه 
س��نگینی بر پیکره اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور 
زده اس��ت.عضو کمس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��المی ادامه داد: استانداری اصفهان باید 
قبل از این که دیر شود مدیرانی که با برخی از قوانین دست 
و پاگیر خود سد راه سرمایه داران هستند را از سیستم های 
دولتی حذف کند.وی ابراز داش��ت: س��رمایه گذاری نیاز به 
همراهی ش��رکت های مختلف دارد که برخی از ارگان های 
دولتی در اصفهان از همکای کردن با شرکت های خصوصی 
 پرهی��ز می کنند.حیدرپ��ور گف��ت: الزم اس��ت بانک ه��ا ، 
محیط زیس��ت و نیروی انتظامی و س��ایر ارگان های خرد و 
کالنی که به نوعی مرتبط با س��رمایه داران و سرمایه گذاران 
در اصفهان هستند بیش از پیش همکاری الزم با بخش های 
خصوصی داشته باش��ند.وی از وجود کمیته برنامه ریزی در 
سطح اس��تانداری اصفهان خبر داد و ابراز داش��ت: در این 
کمیته الزم اس��ت تمامی عواملی که سبب سرمایه گریزی 
در اصفهان شده است بررس��ی و اگر به جایگزینی و اصالح 
 مدیران نیاز اس��ت در ق��دم اول ای��ن کار ص��ورت بگیرد.

حیدر پور با بیان این که برخی از مدیران استانی که در پست 
قبلی خود در شهرهای کوچک مش��غول به کار بودند هنوز 
هم با نگاه خرد به اداره استان می پردازند، افزود: مدیرانی که 
منافع بلند مدت کشور و استان را به منافع کوتاه مدت ترجیح 
می دهند نباید به کار گرفته ش��وند.وی ادامه داد: مدیرانی 
که صالحیت شخصی را به قانون کش��ور ترجیح می دهند 
 و قانون کشور را با قانون س��لیقه ای عوض می کنند آینده

 سرمایه گذاری را به خطر می اندازند.

سرمايه گذاری????

مدی��ر کل اعتب��ارات بانک مرکزی ب��ا بیان این ک��ه با توجه 
ب��ه افزایش ن��رخ ت��ورم در م��ورد تس��هیالت کاال و خودرو 
تصمیم گیری می ش��ود، گفت:البت��ه در گام اول باید تجهیز 
منابع و اصالح نرخ سود صورت گیرد بنابراین در سال جاری 
که بانک ها با مشکل تجهیز منابع روبه رو هستند، خیلی موافق 
افزایش سقف تسهیالت نیستیم.س��ید علی اصغر میر محمد 
صادقی در گفت وگو باایس��نا، با بیان این ک��ه افزایش میزان 
تسهیالت خرید خودرو از هفت به 10 میلیون تومان از سوی 

بانک ها به بانک مرکزی ارایه شده و دردست بررسی قراردارد، 
خاطرنشان کرد:مشکل فعلی ما، تخصیص منابع است.

وی افزود:اگر تس��هیالت خرید خودرو را از هف��ت به 10 و یا 
پانزده میلیون توم��ان افزایش دهیم، با توج��ه به محدودیت 
منابع تعداد افراد کمتری را می توانیم پوشش دهیم.مدیر کل 
اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به این که بخش اقتصادی بانک 
مرکزی بررسی های الزم را در زمینه اصالح میزان تسهیالت 
انجام می دهد،اب��راز امیدواری کرد:در س��ال آینده با تجهیز 

منابع کارها انجام شده و میزان تسهیالت افزایش یابد.
میرمحمدصادقی تاکید کرد:در حال حاضر هدف ما پوش��ش 
تعداد افراد بیشتر با توجه به محدودیت منابع است،در چنین 
شرایطی در سال جاری خیلی موافق افزایش سقف تسهیالت 
نیستیم، مگر این که با اصالح نرخ سود سپرده ها در سال آینده 

بتوانیم تجهیز منابع بیشتری در بانک ها داشته باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد:با توجه به افزایش نرخ ت��ورم در مورد 
 تس��هیالت کاال و خ��ودرو تصمیم گی��ری می ش��ود ام��ا در 
 گام اول بای��د تجهی��ز مناب��ع و اص��الح ن��رخ س��ود صورت 

گیرد.

     

رییس شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر گفت: پروژه مسکن 
مهر فوالدشهر 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون 4 هزار 

و 500 واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده است.
حسن حجتی در مراسم افتتاح مس��جد بزرگ امام خمینی )ره(  
فوالدشهر، اظهار داش��ت: شرکت عمران فوالدش��هر از سال 67 
تاسیس شده و براساس وظایف مشخص شده از سوی مجلس به 
کار خود ادامه داده اس��ت.وی با بیان این که این شرکت از ابتدای 
تاسیس تاکنون، 14 واحد آموزشی را به بهره برداری رسانده است، 

تصریح کرد: در مقطع فعلی نیز 12 واحد آموزش��ی توس��ط این 
شرکت در حال ساخت است.رییس ش��رکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر با بیان این که تا شروع سال تحصیلی جدید 3 مدرسه 
آماده بهره  برداری است، افزود: در تالش هستیم تا پایان سال 93 

سایر مراکز آموزشی در اختیار مردم قرار گیرند.
وی با بیان این که 8 باب مسجد نیز از س��ال 67 از سوی شرکت 
عمران فوالد ش��هر به بهره برداری رس��یده، اظهار داشت: مسجد 
بزرگ امام خمینی )ره( نیز با مشارکت شرکت عمران فوالد شهر و 

شهرداری این شهر ساخته شده است.
حجتی به پروژه های مسکونی مهر فوالد شهر نیز اشاره کرد و گفت: 
این پروژه ها تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 4 هزار و 

500 واحد مسکونی نیز تحویل متقاضیان شده است.
وی با اشاره به این که 4 هزار واحد مسکونی آماده به تحویل داریم، 
بیان داشت: به دلیل مشکالتی از جمله صادر نشدن دفترچه قسط 

به طور صرف 2 هزار و 676 واحد مسکونی افتتاح شده است.
 رییس شرکت عمران ش��هر جدید فوالدش��هر خاطرنشان کرد: 
در تالش هستیم تا پایان خرداد 93 واحد های باقی مانده آماده به 

تحویل نیز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

مديرکل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرد؛

بررسی افزايش تسهیالت خريد خودرو و کاال 
ريیس شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر:

تحويل 4500 واحد مسکن مهر فوالدشهر به متقاضیان

رونق خريد و فروش 
سبب باال رفتن قیمت 

ها نیز شده است چراکه 
مطابق با اصل عرضه 

و تقاضا، هر گاه تقاضا 
برای يک کاال باال رود، 

به تناسب اگر عرضه 
نباشد، قیمت حتما 

افزايش خواهد يافت و 
 اين واقعیت کنونی
 بازار خودرو است

 فروش اینترنت��ي بلی��ت قطارهاي مس��افري نوروز 93 ش��رکت 
حمل و نقل ریلي رجاء همزمان با سایر شرکت هاي حمل ونقل ریلي 
مسافري از ساعت20 روز شنبه مورخ 26 بهمن ماه 1392 از طریق 
سامانه یکپارچه فروش بلیت آغاز مي ش��ود.فروش اینترنتي بلیت 
قطارهاي مسافري نوروزي رجاء حدفاصل تاریخ 25 اسفند 1392 
لغایت 15 فروردین 1393، از س��اعت 20 روز ش��نبه 26 بهمن ماه 
آغاز مي شود.متقاضیان سفر با قطارهاي رجاء مي توانند با مراجعه 
به نش��اني http://ticket.rai.ir یا لینک فروش اینترنتي سامانه 
www. یکپارچه فروش بلیت در پایگاه اینترنتي این شرکت به نشاني

raja.ir نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.براساس برنامه ریزي صورت 
گرفته از سوي راه آهن ساعت 20 روز ش��نبه 26 بهمن ماه، فروش 
اینترنتي بلیت قطارهاي محور هاي شمال،  آذربایجان، شمال غرب 

و قطارهاي کمربندي منتهي به مش��هد آغاز مي ش��ود.آغاز فروش 
اینترنتي بلیت قطارهاي محور هاي جنوب، جنوب ش��رق، ش��رق، 
اصفهان، هرمزگان و قطارهاي منتهي به کمربندي مشهد نیز ساعت 

20 روز یک شنبه 27 بهمن ماه است.
همچنین فروش اینترنتي بلیت قطارهاي محورهاي خراسان شامل 
قطارهاي تهران - مشهد، نیشابور ،طبس و خواف از ساعت 20 روز 
دوشنبه 28 بهمن 1392، آغاز خواهد شد.کاربران اینترنتي بلیت 
قطارها دقت کنند که بعد از خرید بلیت از طریق سیس��تم فروش 

اینترنتي، نسبت به پرینت بلیت در کاغذ A4 اقدام کرده و نیازي به 
مراجعه به دفاتر فروش نیست.براین اساس پرینت بلیت خریداري 
شده از سامانه فروش اینترنتي به طور کامل انجام شده و مخدوش 
نباشد. خوشبختانه با مدیریت و برنامه ریزي صورت گرفته، به منظور 
پاسخ گویي بیشتر به هموطنان گرامي در خرید اینترنتي بلیت قطار، 
ظرفیت ایجاد شده نس��بت به سنوات گذش��ته افزایش پیدا کرده 
است.هر کاربر اینترنتي امکان خرید حداکثر 12 قطعه بلیت و مبلغ 
ریالي تا سقف 8 میلیون را در س��امانه فروش اینترنتي بلیت قطار 

دارد. شرکت حمل و نقل ریلي رجاء از هموطنان گرامي درخواست 
مي کند براي بهره مندي از تخفیفات ارایه شده در بهاي بلیت، حتما 
قبل از اقدام به خرید به جدول مربوطه که منتشر مي شود توجه کرده، 
تا بتوانند با توزیع س��فر از این تخفیفات بهره مند شوند. طبق اعالم 
شرکت راه آهن فروش سراسري بلیت قطارهاي رجاء همراه با سایر 
ش��رکت ها، بعد از فروش اینترنتي از طریق سامانه یکپارچه فروش 
بلیت قطار در کلیه نمایندگي هاي مجاز فروش سراسر کشور انجام 
شده که زمان آن متعاقبا اعالم مي شود.همچنین روابط عمومي راه 
آهن جمهوري اسالمي ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: در راستاي 
رفاه حال هموطنان عزیز و افزایش زمان خرید به منظور تهیه بلیت 
قطارهاي نوروزي؛ ساعت شروع پیش فروش بلیت اینترنتي قطارهاي 
نوروزي از ساعت 24 روز 26 بهمن 92 به ساعت 20 تغییر یافته است.

آغاز فروش اينترنتی بلیت رجاء از 26 بهمن

تغییر ساعت پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی



یادداشت

کتاب »شایسته ترین همسر پیامبر )ص(« با موضوع بررس��ی مختصر زندگی حضرت خدیجه )س( نوشته 
»علی محمد بشارتی« منتشر شد.این کتاب دارای پنج فصل با عناوینی همچون »خدیجه کیست؟«، »عاقلی 
در عصر جاهلیت«، »همسران پیامبر اسالم«، »عالیم همسران نامناسب« و »خصوصیات همسر شایسته« است.
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کتاب »شایسته ترین همسر پیامبر )ص(« منتشر شد
هفتیادداشت

 نمایش آثار رئال مدرن
در گالری آپادانا اصفهان

    نمایشگاهی از آثار پرستو اسکندری در 
گالری آپادانای اصفهان برپا می شود.

این هنرمند با بیان این مطلب افزود: در 
این نمایشگاه حدود ۳۰ تابلو با تکنیک 

روغن به شیوه آب رنگ ارایه کرده ام. 
پرستو اس��کندری ادامه داد: این شیوه، 
ش��یوه ای تازه در رنگ و روغن است که 
در آن رنگ ها از روشن به تیره می رود و 
حس خیلی در آن دخیل است، به شکلی که می توان به راحتی با ضرب 
قلم احساس را در آن نش��ان داد. وی اضافه کرد: شاید بتوان بر این شیوه 
عنوان کار رئال مدرن را گذاشت زیرا حس نقاشی کامال در آن دخیل است و 
قابل کپی کردن نیست و با هر بار اتفاق افتادنش رنگی تازه شکل می گیرد. 
اس��کندری درباره موضوع این آثار گفت: این نقاشی ها که موضوع آن ها 
 گل، طبیعت بی جان و منظره است، به صورت زنده یا از روی عکس خلق 
ش��ده اند. عالقه مندان می توانند برای تماش��ای این آثار هر روز از ۲۵ تا 
۳۰ بهمن ماه ساعت ۴ تا ۸ شب به گالری آپادانای اصفهان مراجعه کنند.

در تاالر هنر » می خواستم برات یک 
استکان چای تلخ بریزم«

نمایش »می خواستم برات یک استکان   
چای تلخ بریزم« از ۲۳ بهمن ماه ش��روع 
شد و تا ۲ اسفندماه در تاالر هنر اصفهان 

به روی صحنه می رود.
مدیر تاالر هنر با بیان این مطلب گفت:این 
نمایش را اس��داله اس��دی نویسندگی و 
کارگردانی کرده است و ناهید یادگاری، 
ش��هرام قائ��دی، الهام گوه��ری، مهدی 
رضایی در این نمایش بازی می کنند. میثم بکتاشیان افزود: داستان این 
نمایش قصه دو مهاجر است که در دریا غرق می شوند و بیننده در گزار بین 

زندگی و مرگ آن دو، با گذشته و خاطرات آنان آشنا می شود. 
عالقه مندان می توانند جهت تماش��اي این نمایش از ساعت 1۸:۳۰ به 
تاالر هنر اصفهان واقع در میدان الله مراجعه کنند و جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره ۵۶۶۰۸۸1 تماس حاصل نمایند. 

انتشار آلبوم خواننده معترض
تازه تری��ن آلبوم موس��یقی حمید حامی 
خواننده موسیقی پاپ کشورمان وارد بازار 
موسیقی شد.آلبوم »یک لحظه عاشق شو« 
پنجمین اثر موس��یقایی حام��ی در مقام 
خواننده است که برای اولین بار در سبک 
 موس��یقی پ��اپ راک در 11 قطع��ه  
با ترانه هایی از بابک صحرایی، مریم اسدی 
 و پوری��ا ربیع��ی روانه ب��ازار موس��یقی

 شد.
علیرضا قرایی منش، علی موثقی، نیکان ابراهیم��ی، مهران خلیلی، رضا 
تاجبخش و ستار اورکی به عنوان آهنگس��از و تنظیم کننده در این آلبوم 
حضور دارند.طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته این آلبوم موسیقایی 
ازدیروز در یک تیتراژ ۲۰۰ هزار نسخه ای به عالقه مندان آثار موسیقایی 
در سراسر کشور عرضه شد. البته 1۸۰ هزار نسخه از این آلبوم به صورت 
ولت )پاکتی( توسط پخش سیما شهر و ۲۰ هزار نسخه به صورت دیجی 
 پک ) کتابی(  توس��ط ش��رکت آوای باربد در بازار موسیقی منتشر شده

 بود.
 این خواننده که طی ماه های اخیر در گفت وگو با رسانه ها از شرایط این 
روزهای موس��یقی پاپ انتقاد کرده بود تاکنون آلبوم های »حامی«، »دو 
نیمه رویا«، »فقط نگاه می کنم«، »بوی گندم« و »آخدا« را منتشر کرده 
است البته از س��ال ۸9 تاکنون این خواننده آلبومی را وارد بازار موسیقی 

نکرده بود.
حمید حام��ی همچنی��ن تیت��راژ فیلم های س��ینمایی چون »س��ام و 
نرگ��س«، »گل ی��خ«، »ه��دف اصل��ی« و مجموعه ه��ای تلویزیون��ی 
 »مردان کوچک«، »جوانی«، »س��الم« و »با من حرف ب��زن« را خوانده

 است.

حافظ ناظری و پدرش در امریکا 
کنسرت می دهند

حافظ ناظری اوایل فروردین ماه سال آینده 
کنسرت بزرگ موسیقی کالسیک ایرانی 
را با هدف معرفی فرهنگ و هنر اقوام کرد 

ایرانی در لس آنجلس برگزار می کند.
این خوانن��ده و نوازنده موس��یقی ایرانی 
نه��م فروردی��ن م��اه س��ال آین��ده در 
 NOKIA THEATRE  ت��االر
شهر لس آنجلس قطعاتی را اجرا خواهد کرد. در این کنسرت شهرام ناظری 
خواننده حماسی موسیقی ایرانی و دیپاک چوپرا فیلسوف و هنرمند جهانی 

کشور هندوستان حافظ ناظری را همراهی خواهند کرد.
دیپاک چوپرا، فیلسوف و پزش��ک هندی  تباری است که تاکنو ن کارهای 
پژوهشی اش در زمینه  ارتباط جسم با روح و روان و همچنین آشتی دادن و 

پل زدن بین خرد غربی با خرد و اندیشه   شرقی انجام داده است.
این فیلسوف از موالناشناس��ان غیر ایرانی نیز به حساب می آید. »هدیه 
عشق« )A Gift Of Love( از معروف ترین آلبوم های موسیقی است که 

بر مبنای اشعار موالنا ساخته شده است.

شرط استرداد اشیای 
تاریخی سرقتی به کشور

 »سگ سالی«
 به بازار آمد

رییس پلیس بین الملل نیروی انتظامی گفت: ثبت آثار و اشیای تاریخی باید به 
موقع انجام شود تا در صورت سرقت بتوان موضوع را پیگیری کرد و آن را به کشور 
بازگرداند.سرهنگ مسعود رضوانی با اشاره به  موضوع قاچاق اشیای عتیقه در 
کشور ما و کشورهای همسایه گفت: پلیس اینترپل برای مقابله با قاچاق اشیای 
تاریخی و فرهنگی، س��از وکار ویژه ای را طراحی کرده اس��ت. استرداد اشیای 
فرهنگی از سال های گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در سال های اخیر 

تعداد قابل توجهی از آثار تاریخی و فرهنگی به کشور بازگردانده شده است.
رییس پلیس بین الملل نیروی انتظامی با اش��اره به مش��کالت پیش رو برای 
بازگرداندن اشیای عتیقه س��رقتی، گفت: مهمترین مشکل این است که ثبت 
آثار فرهنگی مسروقه به موقع انجام نمی شود. این اموال باید در بانک اطالعاتی 

میراث انجام شود. 

    بلقیس سلیمانی درباره انتشار تازه ترین رمانش با نام »سگ سالی« گفت: این 
رمان با کارهای قبلی ام دو تفاوت اساسی دارد؛ یکی این که شخصیت اصلی این 

رمان مرد است و دیگر این که داستان آن واقعی است. 
 او درباره موضوع این رمان اظهارداش��ت: م��ن در این رمان وقای��ع دهه ۶۰ را 
دست مایه کار قرار دادم و در واقع رمان به نوعی در راستای کارهای قبلی من 

نوشته شده است. 
سلیمانی همچنین درباره واقعی بودن داستان این رمان گفت: این داستان در 
یکی از استان های شرقی کشور اتفاق افتاده است و من موضوع یک خطی را به 
یک داستان بلند تبدیل کردم. حوادث  و شخصیت ها همه ساختگی هستند. من 
قبال تجربه نوشتن رمان براساس یک اتفاق واقعی را نداشتم و این اولین بار است 

که با این سبک رمانی می نویسم. 

هنر دست و دل

 یک هنرمند رشته  قایق سازی گفت: بسیار معدودهستند کسانی 
که قایق چوبی دست ساز را به قایق موتوری ترجیح دهند و تصمیم 
بگیرند که با این محصول که در واقع صنایع دس��تی اس��ت، برای 

صید به دریا بروند.
قایق سازی یکی از رشته های در حال منسوخ شدن صنایع دستی 
است. این رشته در گذش��ته، یعنی زمانی که ماهیگیری شخصی 
رونق بیش��تری داش��ت و بازار قایق های موتوری ه��م مانند حاال 
داغ نبود، در شهرهای ساحلی رایج بود؛ ولی امروزه کمتر کسی با 

استفاده از قایق چوبی به دل دریا می زند و صیادی می کند.
هادی جش��ن س��ده )علی نیا( یکی از معدود هنرمندان این رشته  
صنایع دستی اس��ت که در روس��تای »ناصرکیاده« در شهرستان 
الهیجان زندگی می کند. او بیش از ۶۰ سال سن دارد و می گوید که 

هنوز در صورت وجود سفارش، قایق می سازد.او درباره  ورودش به 
این رشته صنایع دستی به خبرنگار ایسنا توضیح داد: وقتی هفت 
ساله بودم، قایق سازی را از پدرم یاد گرفتم. او در زمان استالین در 
کشور شوروی، کش��تی می س��اخت. من نیز همراه او به آن کشور 
مهاجرت کرده بودم و در تولید کشتی کمک می کردم. بعد از مدتی، 
هر دو به ایران آمدیم و کار س��اخت قایق چوبی را آغاز کردیم.وی 
ادامه داد: من س��اخت قایق چوبی را تا زمانی که تصمیم به ازدواج 
گرفتم، ادامه دادم. بعد از ازدواج نیز چون فکر می کردم قایق سازی 
آینده  مشخصی ندارد، به قزوین رفتم و آن جا در کارخانه تولید مواد 
شوینده کار کردم. در این کارخانه، 11 سال مشغول بودم تا این که 
دوباره به دلیل برخی مش��کالت خانوادگی، به شهرستان لنگرود 
بازگشتم و ساخت قایق را از سر گرفتم.»جشن سده« با بیان این که 

قایق سازی مشتری کافی ندارد، اظهار داشت: فقط در صورتی قایق 
می سازم که سفارش داشته باشم. در گذشته، مشتریانی بودند که 

هزینه  مواد اولیه را پرداخت می کردند و حتی در خانه  خود، جایی 
را برای س��اخت قایق اختصاص می دادند. من هم با خریدن مواد 
مرغوب، به خانه  آن ها می رفتم و برای ش��ان قایق می ساختم.این 
هنرمند صنایع دستی درباره  مواد اولیه  رشته  قایق سازی، بیان کرد: 
در گذشته، مواد اولیه  قایق ها، چوب توسکا بود. این چوب مقاوم بود 
و سال ها دوام می آورد؛ ولی حاال به دلیل ممنوع بودن قطع درختان 
توسکا، از چون درخت های وارداتی »نراد« برای تهیه  قایق استفاده 
می کنیم. چوب درختان »نراد« س��فید رنگ است و غالبا استفاده 
از آن ها جنبه  تزیینی دارد. ضمن این که در مقایسه با چوب توسکا 
مقاومت ندارد و عمر آن زیاد نیست؛ ولی ما ناگزیریم برای ساخت 
قایق، از این چوب استفاده کنیم.او درباره  حرفه  قایق سازی، توضیح 
داد: در گذش��ته، از قایق های دست س��از برای صید ماهی و مرغ 

دریایی استفاده می کردند؛ ولی حاال افراد کمی با قایق چوبی برای 
صید به دریا می روند. در نتیجه، قایق چوبی از رونق افتاده، کسی 
هم دیگر رغبت نمی کند به س��مت این حرفه  برود، چون آینده ای 
ندارد. بیشتر افراد به سراغ قایق موتوری می روند که سرعت بیشتر 
و عمر طوالنی تری  دارد و به حرکت درآوردن آن  نیز آسان تر است. 
»جشن س��ده« با بیان این که بیمه به او تعلق نگرفته است ، گفت: 
وقتی در کارخانه بودم حدود 11 س��ال، حق بیمه پرداخت کردم. 
بعد از آن، حدود هفت سال به شکل ش��خصی حق بیمه پرداخت 
کردم تا جمع این س��ال ها به 1۸ رس��ید؛ ولی اکنون با این که ۶۰ 
سال سن دارم، هنوز بازنشسته نشده و نتوانسته ام مستمری بیمه 
 بگیرم. به من گفته شد باید دو س��ال دیگر را پر کنم تا به ۲۰ سال

 سابقه  کار برسد. 

قایق سازی از شوروی تا الهیجان

 مدیریت بر مبنای عشق 
یا مدیریت بر قلب ها از 
مباحث نوین مدیریتی 
در جهان است که درس��ال های اخیر کتاب های 
زیادی در این حوزه به نگارش در آمده است )مانند 
کتاب مدیریت برقلب ها نوشته دکتر رابرت کوری(. 
از قوی ترین آثار در ای��ن مورد می توان به غزلیات 
حافظ شیرازی اشاره کرد که تاثیر عشق را در رشد 
و تعالی فردی و سازمانی و اجتماعی به ما گوشزد 

می کند.
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید             

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
و یا :

 عاقالن    نقطه   پرگار   وجودند   ولی    
 عشق داند که در این دایره سر گردانند...

      دی��وان ش��یخ بهائ��ی از گنجین��ه ه��ای 
ذی قیمتی اس��ت که معارف عمیق »مدیریت بر 

 خویشتن« را به  ما می آموزد آن جا که تاثیر پیامد
 )out come( را از خروجی )out put( مهمتر 

می داند:
علم آن  باشد که  بنماید  رهت                

علم آن  باشد که  سازد آگهت
علم آن  باشد گر از  من  بشنوی               

کز   بدیع   خلق  را   آگه شوی
علم آن  باشدکه بشناسی به وی                   

لطف و فیض قادر و قیوم وحی
پس   بدانی    قدرت   بی   حد او         

فیض  و جود  و نعمت بی حد او
آن  به  تعظیم  آردت  بی اختیار             

 وین کند در جمله حال امیدوار
     در زیر به نمونه های دیگ��ر مدیریتی در ادبیات 

فارسی اشاره می کنیم.
 )Problem solving( تکنیک های حل مساله *

در داستانهای کلیله و دمنه .

*  احوال بزرگان و منش شخصیتی آنان در تذکره 
االولیاء عطار نیشابوری .

*  اخالق انسانی در نفحات االنس جامی .
*  اخالق حرفه ای و سازمانی  در نصیحه الملوک 

امام محمد غزالی .
*  مدیریت تغییر و تحول در کیمیای سعادت امام 

محمد غزالی .
*  مدیریت تعالی در کشف االسرار خواجه عبدا... 

انصاری .
*  مدیریت بر مبنای هدف در رس��اله دلگش��ای 

عبید زاکانی .
     در دهه های اخیر هم ادبیات داس��تانی بس��یار 
غنی داشته ایم که با س��بکی جدید ارایه گردیده  
است که نقطه شروع داس��تان های کوتاه فارسی 
به ش��یوه نوین را می توان انتشار مجموعه »یکی 
بود یکی نبود«  سید محمدعلی جمالزاده دانست 
در واقع جمالزاده بر اثر آشنایی با آثار نویسندگانی 

چون چخ��وف، آگوگول، مولیرو ولتر به داس��تان 
کوتاه فارسی شکلی تازه بخشید جمالزاده در آثار 
خود واقعیات مدیریتی را ب��ه زبان طنز ارایه کرده 
است که به دلیل نثر س��اده وعامیانه آن، شیرینی 
خاصی دارد. س��عید نفیس��ی نیز از پیش��گامان 
داس��تان کوتاه فارسی اس��ت از آثار او می توان به 
ستارگان س��یاره و آتش های نهفته اشاره کرد که 
در آن ها با نثری س��اده و روان به بیان تجربیات و 
پارادایم های حاکم می پ��ردازد و ذهن خواننده را 
به سمت روشنی ها سوق می دهد.محمد حجازی 
)مطیع الدوله( نیز از قصه نویس��ان معاصر اس��ت 
که مبتکر داستان نویس��ی اجتماعی است عمده 
داستان های او را » مسایل اجتماعی، فساد اداری 
 و اخالقی عصر نویسنده ) دوره پهلوی(« تشکیل

 می دهد. برجس��ته ترین اثر او» زیب��ا« رمانی در 
توصیف روانشناس��ی اجتماعی عصر پهلوی است 

که ارتباط تنگاتنگی با مدیریت کالن ملی دارد. 
     جالل آل احمد از قصه نویس��ان بزرگ و پرکار 
 امروز اس��ت که به لحاظ تعهد و مسوولیتی که در

نوشته هایش دیده می شود. تاثیر مطلوبی بر نسل 
خود و پس از خود نهاده از مهمترین آثار داستانی 
او می توان به »مدیر مدرس��ه« ، »سه تار« و »نون 
و القلم« اش��اره کرد که در مطبوعات آن زمان به 
چاپ رسیدند. نوشته های جالل به گفته همسرش 
سیمین دانش��ور عناصر    حساس��یت ، تیز بینی، 
صراحت ، صمیم��ت و پویایی ک��ه از ویژگی های 
یک مدیر موفق  اس��ت را  به خواننده القا می کند. 
دکتر غالمحسین ساعدی نویس��نده نمایشنامه 
نویس و روانپزش��ک معاصر اس��ت که با توجه به 
تخصص روانپزش��کی خود می کوشد شخصیت 
های داستان هایش را از زاویه روان شناختی تجزیه 
و تحلیل کند که این بحث در مدیریت منابع انسانی 
بسیار حایز اهمیت اس��ت.   غالمحسین ساعدی، 
وضع موج��ود و وضع مطلوب جامع��ه را به خوبی 
به تصویر می کش��د و تلویحا برای رفع مشکالت 
موجود نظیر فق��ر فرهنگی راهکاره��ای ظریفی 
ارایه می دهد این مس��اله در   »عزاداران بیل« به 
خوبی نمایان اس��ت. »مدیریت برخورد« و حذف 
باطله های زندگی از جمل��ه مباحث مدیریتی در 
 عصر حاضر به شمار می رود. خسرو شاهانی طنز را

 وس��یله ای مناس��ب برای اصالح عیوب انسان و 
جامعه می داند و با همین رس��الت، ضمن بزرگ 
نمایی این عیوب آن ها را به چش��م م��ا می آورد. 
به عنوان مثال ش��اهانیدر داس��تان »یک تحقیق 
تاریخی« به انتقاد از افرادی می پردازد که به جای 

پرداختن به متن اصلی،        حاشیه پردازی می کنند 
و از اصل باز می مانند.

 هوش��نگ گلش��یری کوش��یده اس��ت در نث��ر 
داستانی اش که بسیار صیقل یافته و جذاب است، 
خواننده را به سمت شناخت بیشتر از خود رهنمون 
س��ازد چرا که ش��ناخت مقدمه حرکت و حرکت 
شرط اساسی رشد و تعالیست، هوشنگ گلشیری 
می گوید: » مس��اله اساس��ی برای من در داستان 
نویس��ی، با توجه به اینکه مرکز داس��تان انس��ان 
می تواند باشد شناخت انس��ان است « . مجموعه 
داستان» نماز خانه کوچک من« مهمترین اثر او در 

شناخت بهتر از خود است.
     ن��ادر ابراهیم��ی از نویس��ندگانی اس��ت ک��ه به 
 قالب داس��تان های تمثیل��ی روی آورده اس��ت، از

 کتاب های وی می توان داستان های»سالهای بد« 
»تضادهای درون��ی« و »ابوالمشاغل«اش��اره کرد، 
مضمون این داس��تان ها را فرار از ظلمت و تاریکی، 
زندگی خانوادگی کارمندان و مشکالت اجتماعیت 

شکیل می دهد. 
در کل آنچه بر مجموعه داستان های او حاکم است 

پند آموزی و اخالق گرایی است.
     صمد بهرنگی که بیش��تر نویس��نده ک��ودکان و 
نوجوانان به ش��مار می رود هدف از ادبیات کودکان        

را دو چیز می داند : 
1-پل میان دنیای کودکانه و واقعیت های اجتماعی .

۲- دادن معیار جهان بینی دقیق نسبت به مسایل 
گوناگون .

    در داس��تان های صم��د بهرنگی قهرم��ان های 
داستان به دنبال تحول اند و وضع موجود را بر نمی 
تابند یک از زیباترین داس��تان های او»ماهی سیاه 
کوچولو«اس��ت که چند جایزه بین المللی را از آن 

خود کرد .

هر آنچه از اندیشه بخواهید! ) ادامه بخش اول(

تاثیر ادبیات فارسی بر مدیریت  جهانی

حسین علیان 
عطاآبادی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: عرصه هنر عرصه آزاداندیشی 
است البته رعایت قواعد شرعی، عرفی و ارزش های انقالب همواره 

موردنظر سینماگران ایرانی بوده است.
 وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در مراس��م اختتامیه سی و دومین 

جشنواره بین المللی فیلم فجر اظهار داشت: سالم همه هنرمندان 
عزیز و سینماگران ارجمند، سالم به سینمایی که خرسند است و 
با امید سیمرغ را به پرواز سراسر زمینی اش بدرقه می کند، سالم به 
همه هنرمندان خالق که با آفرینش های خود پیام امید را بر پرده 

سینما می نمایاند، سالم می کنم به همه سوداگران سیمرغ که گرچه 
نوپایند اما نوآورند و به آنان که ب��ا خالقیت خود قله  های جهانی را 

درنوردیده اند با افتخار تبریک می گویم.
وی افزود: افسانه سیمرغ زیباست، خواندنی و شنیدنی است مرغان 
س��یمرغ همه در بزم خود هزار رنگ و نقش دارند اما با هم به سوی 
سعادت بال گشودند امسال سیمرغ شاداب و سرحال پرگشود و پیام 

دوستی و همدلی آورد.
علی جنتی تاکید کرد: امسال سیمرغ همه آن ها را که با دل خوری 
و ناامیدی روی برگردانده بودند فرا خواند و زیر بال های خود جای 
داد. امسال پرنده افسانه ای ایران زمین بیش از پیش اهالی هنر را زیر 

بال های خود گرد آورد. 
امسال س��یمرغ بیش از پیش به اهالی س��ینما احترام گذاشت و 
هنرمندان عزیز از آن جا که ازگزارش های مختلف برمی آید در همه 

بخش ها بسیار گرم و پرتوان حاضر شدند.
وزیر ارش��اد ادامه داد: مهمترین نکته جش��نواره امس��ال افزایش 
جغرافیای برگ��زاری در جای جای ایران ب��ود و بی تردید این دوره 
گامی در مسیر عدالت فرهنگی به حساب می آید که در برنامه های 
دولت جای دارد ویژگی ای  که کمترین فایده آن تجهیز س��ینماها 
خواهد بود.جنتی تصریح کرد:  این دوره متف��اوت بود البته در این 
میان نباید از ایده های فکر سازمان سینمایی عبور کرد. هدیه ویژه 
سازمان سینمایی به مردم هنردوست در قالب طرح سینما سالم با 
استقبال مردم مواجه شد و زمینه آشتی دوباره مردم با هنر هفتم را 

فراهم آورد و تجلیل از سینماسازان حرکت مهم دیگری بود که در 
انگیزه و افزایش سینماسازی موثر است.

وزیر ارشاد تاکید کرد: این سینما ویژگی های مخصوص به خود را 
دارد و در طول سه دهه به سبکی دست یافته که به خانواده احترام 
می گذارد ؛ فیلم های مردم پسند که ریشه های بداخالقی را دور نگه 
داشته و سنت های بش��ری را در معرض خطر می بیند. هر چند در 
پی چند دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته اما 
اصوال نمی توان با تنگ نظری مانع رشد عرصه فرهنگ و هنر شد. 
عرصه هنر عرصه آزاداندیشی است البته رعایت قواعد شرعی، عرفی 
و ارزش های انقالب همواره موردنظر سینماگران ایرانی بوده است و 
حفظ این قواعد باعث شد تا سینمای ایران به بستر خانواده احترام 
بگذارد و امروز سینمای ایران به جهت تصویری و سوژه های ناب و 
مردان و زنان هوشمند می تواند همپای سینمای جهان حرکت کند 
شاید بتوان گفت کمبود امکانات مشکل ساز باشد و این درد مشترک 

انبوهی از عالقه مندان سینما است. 
سینمای قبل و بعد از انقالب چه به جهت محتوا و شکل با یکدیگر 
قابل مقایسه نیستند. تعداد آثار قابل اس��تناد در سینمای قبل از 
انقالب انگشت شمار هستند هر چند تعدادی از این هنرمندان هنوز 
در قید حیات هس��تند اما هنرمند بزرگی مثل علی حاتمی در قید 
حیات نیست اما به طور کلی مقایسه  بین سینماگران بعد از انقالب 
 و قبل از انقالب نش��ان می دهد که جنبه فرهنگی انقالب اسالمی 

چه قدر ارجحیت دارد.

در اختتامیه جشنواره فیلم فجر عنوان شد؛

جنتی: عرصه هنر، عرصه آزاداندیشی است

 امسال سیمرغ همه
 آن ها را که با دل خوری 

و ناامیدی روی 
 برگردانده بودند

 فرا خواند و زیر بال های 
خود جای داد. امسال 

پرنده افسانه ای 
ایران زمین بیش از پیش 

اهالی هنر را زیر
 بال های خود گرد آورد

از قوی ترین آثار در این مورد 
می ت�وان ب�ه غزلی�ات حافظ 
شیرازی اش�اره کرد که تاثیر 
عشق را در رشد و تعالی فردی 
و س�ازمانی و اجتماع�ی به ما 

گوشزد می کند.
عاش�ق ش�و ار ن�ه روزی کار 

جهان سرآید         
   ناخوان�ده نق�ش مقص�ود از 

کارگاه هستی



اخبار کوتاهیادداشت

تماشای رایگان بازی!
از س��وی باش��گاه ذوب آه��ن 
تماشای بازی روز یک شنبه این 
تیم مقابل فجر سپاس��ی شیراز 

رایگان اعالم شد.
بدون ش��ک رقاب��ت ذوب آهن 
 و فج��ر سپاس��ی در هفت��ه

بیس��ت و هفت��م رقابت ه��ای  
لیگ برتر فوتبال باش��گاه هاي 
كش��ور را باید یکی از مهمترین 
بازی های ذوب آهن در تاریخ فوتبالش به حساب آورد كه سه امتیاز 
آن می تواند خیال ذوب آهنی را بابت عدم سقوط به لیگ دسته اول 
تا حدودی راحت تر كند. این بازی به قدری حس��اس و مهم اس��ت 
كه حضور پرتعداد تماش��اگران اصفهانی در ورزش��گاه برای تشویق 
تیمش��ان می تواند كمکی بزرگ برای افزایش موفقیت ش��اگردان 
مجتبی تقوی باشد. به همین خاطر ذوب آهنی ها تصمیم گرفته اند 
برای رفاه حال تماشاگرانشان تماشای این بازی را رایگان اعالم كنند 
تا هواداران این تیم با خیالی راحت راهی ورزشگاه فوالدشهر شوند و با 
پر كردن سکوهای ورزشگاه كمکی بزرگ در راه موفقیت تیمشان ایفا 
كنند. این مسابقه روز یک شنبه هفته آینده از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه 

در ورزشگاه فوالدشهر آغاز می شود.

انصراف تیم فوتسال گیتی پسند 
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان 
ب��ه دلی��ل مش��کالت تی��م و 
مصدومیت بازیکن��ان از ادامه 
حضور در جام حذفی فوتس��ال 

انصراف داد.
با توجه به فش��ردگی بازی های 
گیتی پس��ند در لی��گ برت��ر و 
همچنی��ن مصدومان ف��راوان 
گیتی پسند، این باشگاه از ادامه 
حضور در جام حذفی فوتس��ال انص��راف داد.این تی��م اصفهانی در 
چارچوب لیگ برتر فوتس��ال ایران فردا به مصاف فرش آرای مشهد 
می رود كه این دیدار در مشهد برگزار می شود. به این ترتیب و با توجه 
به فشردگی مسابقات و احتمال اضافه شدن مصدومان گیتی پسند، 

این باشگاه اصفهانی از ادامه حضور در جام حذفی انصراف داد.

درخشش هافبک سپاهان در جهان
ب��ه نق��ل از س��ایت رس��می 
فدراسیون فوتبال، فیفا گزارش 
فنی اش درب��اره ج��ام جهانی 
نوجوانان ۲۰۱۳ را منتشر كرد 
و در آن از س��عید عزت اللهی و 
امیرحس��ین كریمی به عنوان 

بازیکنان كلیدی ایران نام برد.
فیفا پس از پایان هر جام جهانی 
و اكن��ون بع��د از ج��ام جهانی 
فوتبال نوجوانان ۲۰۱۳ - ام��ارات، گزارش فنی بر اس��اس نظرات 
كارشناسان فدراسیون جهانی فوتبال منتشر و برای كشورهای عضو 

فیفا ارسال می كند.
س��عید عزت اللهی بازیکن تیم بزرگس��االن ملوان انزلی در ۳ بازی 
 مرحله مقدماتی و دی��دار با نیجری��ه در مرحله یک هش��تم نهایی

 به طور كامل در بازی حضور داش��ت. امیرحس��ین كریمی بازیکن 
تیم بزرگساالن فوالد مباركه سپاهان اصفهان هم در ۳ بازی مرحله 
مقدماتی و دیدار مرحله یک هش��تم نهایی به عنوان بازیکن ثابت به 
میدان رفت و در بازی با كانادا هم تک گل تیم ایران را به ثمر رساند. 
این دو بازیکن با ۱۷ سال سن در تیم های لیگ برتری بازی می كنند.

سه دیدار سخت براي سپاهان
هفته سوم از دور برگشت سوپر 
لیگ كاراته باش��گاه های كشور 
امروز در سالن شهید افراسیابی 

تهران برگزار می شود.
هفته سوم از دور برگشت سوپر 
لیگ كاراته باش��گاه های كشور 
با برگ��زاری ۱۵ دیدار در س��ه 

مرحله پیگیری می شود.
این دیداره��ا می تواند قهرمان 
فصل جاری سوپر لیگ را مشخص كند. قرار است در خصوص غیبت 
دو تیم آذرخودرو نوین قم و باش��گاه پرهام در هفته دوم سوپر لیگ 
كاراته باشگاه های كش��ور، جلسه ای میان مس��ووالن فدراسیون و 
سازمان لیگ برگزار شده و پس از بررسی مدارک و مستندات تصمیم 

نهایی اتخاذ و اطالع رسانی شود.

 غیبت بازیکن تاثیرگذار مس 
مقابل سپاهان

بازیک��ن تاثیرگ��ذار تیم مس 
كرمان كه توانایی بازی در همه 
خطوط تیم اش را دارد به خاطر 
س��ه اخطاره ش��دن، در بازی 
مقابل س��پاهان غای��ب خواهد 
بود.هرچند كه مس كرمان باید 
در ب��ازی فین��ال ج��ام حذفی 
باشگاه های كشور فردا در خانه 
به دیدار تراكتورسازی برود اما 
هر نتیجه ای در این مسابقه به دس��ت آید تاثیری در بازی های لیگ 
برتری كرمانی ها نخواهد داشت و همانطور كه مدیر عاملشان گفته 
این تیم برای بق��ا در لیگ به امتیازات كامل چه��ار بازی آینده خود 
احتیاج دارد. اما در سوی مقابل سپاهان هم برای گرفتن سه امتیاز 
این مسابقه و نزدیک شدن به صدر جدول به دیدار مس خواهد رفت 
و البته كرانچار و تیم اش با كسب برد در این مسابقه لطف بزرگی را 
هم در حق ذوب آهن خواهند كرد كه رقیب مستقیم مس برای بقا 
در لیگ برتر اس��ت.به همین خاطر طبیعی اس��ت كه این مسابقه از 
اهمیتی دو چندان برای هر دو تیم مس و سپاهان برخوردار باشد اما 
مسی ها برای این بازی مجتبی ترشیز را به خاطر محرومیت در اختیار 
ندارند و این مساله می تواند به س��پاهان كمک كند تا با دست پر از 

كرمان خارج شوند.

۱۲۰ روز تا جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

کی روش: من جادوگر نیستم
س��رمربی پرتغالی ایران معتقد اس��ت ب��دون حمایت 
مالی نمی تواند جادوگری كند.س��ایت فاكس اسپورت 
در گزارش��ی به بررس��ی گروه های مختلف رقابت های 
 F جام جهانی پرداخته و در بخشی از این گزارش به گروه
كه تیم های آرژانتین، نیجریه، بوسنی و هرزگوین و ایران 
در آن حضور دارند، اشاره ش��ده است. این سایت معتقد 
اس��ت كه در گروه F همه نگاه ها به لیونل مسی خواهد 
بود و توضیح داد: همه نگاه ها در گروه F به لیونل مس��ی 
معطوف اس��ت و او خود این را می داند.وی در گفت و گو 
با بی بی س��ی فوتبال فوكس، گفت: من به آرامی خودم 
را آماده می كنم تا مطمئنا در جام جهانی حضور داش��ته 
باشم و در وقت مناس��بی به اوج آمادگی خواهم رسید. 
امیدوارم سال فوق العاده ای باشد هم برای من، بارسلونا 
و تیم ملی آرژانتین.مسی معتقد اس��ت كه امسال سال 
ویژه ای برای نماینده امریکای جنوبی خواهد بود و افزود: 
سال فوق العاده  ویژه ای خواهد بود و فراتر از همه جام های 
جهانی اس��ت. جام جهانی در برزیل اس��ت و این معنای 
زیادی برای ما دارد. مارتین دمیکلیس، مدافع آرژانتینی 
منچسترسیتی همچنان امیدوار است كه برای حضور در 
تركیب تیم ملی آرژانتین برای رقابت های جام جهانی از 
او دعوت شود و امیدوار اس��ت كه بازی در تركیب ثابت 
سیتی به این امر كمک كند.وی اظهار داشت: هنوز امید 
دارم كه در جام  جهانی بازی كن��م؛ هرچند مدت زیادی 
اس��ت كه به تیم ملی دعوت نش��ده ام. تا زمانی كه عالی 
بازی كنم ، امید خواهم داشت.دمیکلیس ادامه داد: زمان 
زیادی منتظر ماندم تا برای اولین بار به تیم ملی دعوت 
شوم. در بایرن مونیخ خیلی خوب بازی می كردم اما دعوت 
نشدم اما یک روز دعوت ش��دم و بازی را شروع كردم تا 

جام جهانی ۲۰۰6 فرا رسید و من دعوت نشدم.
كارلوس كی روش، س��رمربی تی��م ملی فوتب��ال ایران 
ناراحتی اش را از روند آماده سازی تیم ملی كه تنها ۲۷۰ 
دقیقه در رقابت های مقدماتی بازی های آسیایی به میدان 

رفته، اعالم كرد.
وی اظهار داش��ت: در ۳۲ ماه گذش��ته ای ك��ه به عنوان 
س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران این جا بودم، همیش��ه 
تالش كردم بهترین عملکرد را داشته باشم و تیم را كامال 
آماده نگه دارم. باید با دوس��تانم، س��ر الکس فرگوسن، 
مورینیو و كاپلو مشورت كنم تا بهترین تصمیم را بگیرم 
زیرا من جادوگر نیستم كه بدون حمایت مالی كاری كنم.

زاویه

6
سرقت پورشه روبرت لواندوفسکی 

 دزدان چرخ های اتومبیل پورش��ه گران قیم��ت مهاجم باش��گاه دورتموند را ربودن��د و این اتومبیل
 شاسی بلند را روی آجر قرار دادند. هنوز مشخص نیست سارقان هواداران عصبانی بودند یا بدون این 

كه لواندوفسکی را بشناسند چرخ های اتومبیل او را به سرقت برده اند.

پرورش ان��دام از ورزش های مورد عالقه 
پیمان 
فتاحی

بسیار از جوانان اس��ت  اما این ورزش نیز 
حواشی ای دارد و گاهی جا برای هشدار به 
اف��رادی كه نه به ط��ور طبیع��ی بلکه با 
 داروهای غیر مجاز و دوپینگ به س��المت خودآس��یب می زنند 
می گذارد .این موضوع د ر آینده افرادی كه به دوپینگ می پردازند 
 و در دوران كهولت و پیری  آثار بس��یار مخ��رب و منفی ای ایجاد

 می كند،  مشهود می شود.چنانچه بسیاری معتقدند  صد رحمت 
به پیرهای گذشته!

حاال طرح سالم سازی باشگاه های بدنسازی جهت نظارت بیشتر و 
اصالح بعضی مشکالت به اجرا در آمده كه در صدر آن رفع معضل و 

رانت موجود در دوپینگ كشور است.
در حال حاضر اپیدمی وحشتناكی در بحث مکمل ها در سطح كشور 
دیده می شود كه متاسفانه افرادی با عنوان مربی بدون هیچ گونه 
صالحیت مربیگری این مواد را در اختیار ورزشکاران قرار می دهند 

كه عواقبی همچون ابتال به سرطان را در پی دارد.
این مواد نیروزا باعث رش��د نابه جای عضالت ش��ده و گاهی دیده 
 شده ورزشکاری حتی پس از كس��ب مقام در رده های كشوری و

 بین المللی دچار كاهش و یا افزایش شدید وزن می شود و از آن بدن 
روی فرم ورزشی دیگر خبری نیست.

 گواه ای��ن مدعا، وجود چه��ار هزار باش��گاه بدنس��ازی و فعالیت

 سه میلیون ورزشکار در این رش��ته در گوشه ، گوشه كشور است.
فدراسیون پرورش اندام با شش رشته تحت پوشش)پرورش اندام، 
پاورلیفتینگ،قوی ترین مردان، بادی كالسیک، مچ اندازی و پرس 
سینه(، به عنوان متولی، سیاست گذار و باالترین مرجع این رشته 

ورزشی در داخل كشور ، قدمتی  هشت ساله در ایران مان دارد.
به گفته رضا س��لطانی نژاداز زمان تش��کیل این فدراسیون یعنی 
سال ۱۳۸۴ حاش��یه های مدیریتی مختلفی همواره به مدیریت 
این فدراسیون گره خورده است. در حوزه روابط بین الملل  اعالم 
دوپینگ سه ورزشکار ایرانی در مسابقات آسیایی و جهانی و جریمه 
نه هزار دالری -كه با ممانعت در پرداخت توسط فدراسیون- منجر 

به تعلیق فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد.
قهرمان اس��بق بادی پرورش اندام ایران و آس��یا افزود:رش��ته ای 
با این س��طح توجه همگانی ، این قدر مهجور افت��اده كه اتفاقاتی 
 تلخی چون تعلیق را به جان خریده اس��ت. وجود پیشکس��وتان

خوش نامی از اهالی این رشته كه تخصص، تعهد و اهلیت رشته را 
دارند ، می تواند ناجی این ورزش پر طرفدار شود.

دكتر كیوان رضواني در این خصوص اظهارداشت: این روزها تجارت 
كثیفي در برخي باش��گاه بدنسازي رواج پیدا كرده كه متاسفانه 
ورزشکاران را به این سمت س��وق می دهد كه براي داشتن بدني 
ورزیده حاضرند ه��ر تركیبي را با عنوان آمپ��ول كه حجم دهنده 
عضالت باشد اس��تفاده كنند بي آن كه ازعواقب این نوع تركیبات 

باخبر باشند.
شاید دانستن این نکته برایتان جالب باشد كه واژه دوپینگ اصالتا 
از زبان آفریقایي نشأت گرفته و اشاره  به نوعي نوشیدني الکلي دارد 
كه براي مراسم رقص و آواز و ب��اال بردن انرژي به كار می رود و این 

واژه به دنیاي ورزش نیز پا گذاشت. 
آمپول هاي نیروزا اس����تروئیدهاي آنابولی��ک پرطرفدارتری��ن 
تركیب��ات نی��روزا هس��تند. در واق��ع اف��رادي ك����ه اقدام به 
مص��رف تركیبات نی��روزا م��ي كنند از هم����ان اول، بدترین 

گزینه ان��د.
افرادي كه متیل تستس��ترون را براي عضله استفاده كنن��د اگرچه 

در م����دت كوتاهي داراي  
عضله  می شوند اما پیامدش 
نارس��ایي ش��دید كبدي 
است.متیل تستس��ترون 
به س��رعت در كبد رسوب 

مي كند.
محمدرضا كاظمی آشتیانی 
م��ی گوید: یک ورزش��کار 
نمونه در رشته هایی مانند 
بدن س��ازی و پرورش اندام 
ورزشکاری است كه از آفت 
شوم و ننگ آور دوپینگ به 
دور باشد، آن وقت است كه 
می توانیم بگوییم كه رسالت 
خود را در اج��رای اهداف و 
برنامه های این فدراسیون و 

هیات های استانی خوب انجام داده ایم.این فعال درمدیریت ورزشی 
افزود: هرگز نمی توانیم چشم خود را به روی واقعیت ها ببندیم و به 
مردم چیزی خالف واقع را بگوییم، واقعیت این اس��ت كه ورزش 
بدن سازی و پرورش اندام از مش��کل شوم و بزرگی به نام دوپینگ 

آسیب پذیر است.
وی ابراز داش��ت: به تمام همکارانم در فدراس��یون بدن س��ازی و 
پرورش اندام گفته ام كه یکی از مهمتری��ن اولویت های خود را در 
این رش��ته ها مبارزه با آفت دوپینگ قرار بدهن��د و برای این مهم 
دوره ها و كارگاه های مختلف آموزشی برگزار می كنیم كه قهرمانان 

و ورزشکاران با آسیب های جبران ناپذیر دوپینگ آشنا شوند.
كاظمی آش��تیانی اضافه كرد: این رش��ته ها متاسفانه به دوپینگ 
آلوده هستند و بسیاری از قهرمانان ما هنگامی كه از مسابقه خارج 
می شوند تست دوپینگ ش��ان مثبت در می آید، بنابراین باید در 
هنگام برگزاری مسابقات این موضوع جدی تر مورد توجه قرار گیرد.

 همه جوانان و ورزش دوس��تان ك��ه تمایل ب��ه ورود و فعالیت در 
رشته های پرورش اندام هستند باید با برنامه ای علمی و تحقیقی 
به تالش و زحمت در این رشته بپردازند و  نباید ره صد ساله رایک 
شبه بپیمایند و بخواهند نتیجه  بگیرند كه این نتیجه چیزی جز 

آسیب به جان نیست.

صد رحمت به پیران گذشته!

دوپینگ در پرورش اندام ممنوع!
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 صعود
 با گل های رونالدو

 اصفهان پیشرو 
در ورزش زورخانه ای 

رئال مادرید با پیروزی دو بر صفر مقابل اتلتیک��و مادرید به فینال رقابت های 
كوپا دل ری راه یافت. 

رئال كه در دور رفت مرحله نیمه نهایی این مس��ابقات با نتیجه سه بر صفر به 
پیروزی رسیده بود با دو پنالتی كه در دور برگشت به گل تبدیل كرد، توانست 

راهی فینال شود.
اولین گل رونالدو در دقیقه هفت از روی نقطه پنالتی كار را برای اتلتیکو مادرید 
بسیار سخت كرد اما ستاره پرتغالی 9 دقیقه بعد باز هم از روی نقطه پنالتی گل 

زد تا شروعی رویایی برای شاگردان آنچلوتی رقم بزند.
رئال مادرید با رسیدن به فینال  بدون گل خوردن، تنها تیمی شد كه توانست 
این ركورد را ثبت كند. رافائل واران اولین حضورش را پس از نوامبر و بهبودی 
از مصدومیت زانو در تیم تجربه كرد؛ در حالی كه اتلتیکو بازیکنان كلیدی اش 
مثل داوید ویا و تیاگو را به دلیل مصدومیت و دیگو كاستا را به دلیل محرومیت 

در اختیار نداشت.

 ریی��س كمیت��ه ورزش زورخانه ای اس��تان اصفه��ان گفت: بر اس��اس نظر
 رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی، اصفهان قوانین جدید این 

دو رشته اصیل ایرانی را تدوین می كند.
مسعود ملکی اظهار داش��ت: افزایش هر چه بهتر كیفیت و جذابیت از جمله 
مواردی است كه در قوانین آینده رش��ته های پهلوانی و زورخانه ای گنجانده 
می شود.رییس كمیته ورزش زورخانه ای اس��تان اصفهان در مورد برگزاری 
ششمین رقابت های باستانی دهه مبارک فجر، گفت: این رقابت ها در رده های 
سنی نونهاالن، خردساالن، نوجوانان، و بزرگساالن برگزار شد كه تنها در رده 
 سنی نونهاالن و خردساالن، ۱۷۰ ورزشکار ش��ركت كردند.وی بیان داشت:

 پنج سال است كه هیات باستانی اس��تان اصفهان به دنبال مکان قابل قبولی 
برای فعالیت های خود ) آن هم در قبال پرداخت اجاره( است اما در عوض برخی 

از هیات های ورزشی به راحتی از امکانات دولتی استفاده می كنند.
ورزش زورخانه ای و پهلوانی ایران دارای آموزه های واالی اخالقی است .

ستاره فوتبال نقش بر زمین شد
در دیدار اتلتیکو و رئال مادرید در ورزش��گاه ویس��نته 
كالدرون در صحنه ای رونالدو مشغول صحبت با سرخیو 
راموس مدافع رئال بود كه ناگهان یک فندک به سرش 

خورد و او نقش بر زمین شد.

امروز  ۲ دیدار معوقه بسکتبال 
دو دیدار معوقه از هفته بیس��ت و یکم لیگ برتر كه لغو شده بود، 
امروز برگزار می ش��ود و در ماهش��هر، صنایع پتروشیمی میزبان 
همیاری زنجان است. استقالل زرین قشم و افرا خلیج فارس هم در 

جزیره به مصاف هم خواهند رفت.

عضالت منحصر به  فرد هافبک رئال
گرت بیل هافبک تیم فوتبال رئال مادرید كه ب��ه دلیل مصدومیت مدتی دور از 
میادین بود، به مسابقات بازگشت . در تصویری كه از این بازیکن گرفته شده است، 
عضالت در هم تنیده و منحصر به فرد ران پای هافبک ولزی مورد توجه رسانه ها 

قرار گرفته است.

 این روزها تجارت 
کثیفي در برخي

  باشگاه بدنسازي
 رواج پیدا کرده که 

متاسفانه ورزشکاران 
براي داشتن بدني 

 ورزیده حاضرند
  هر ترکیبي را با

  عنوان آمپول که
 حجم دهنده عضالت 

باشد  استفاده کنند

حاشیه بازی بسکتبال استانی

جنجال در شهرآورد اصفهان / طغیان آسمان خراش ها
حساسیت ش��هرآورد بس��کتبال اصفهان باعث 
درگیری چند بازیکن ماهان با هواداران ذوب آهن 
در سالن ملت اصفهان شد.دیدار شهرآورد بسکتبال 
اصفهان بین تیم های ذوب آه��ن و فوالد ماهان با 
حواشی مختلفی همراه بود كه در ادامه می خوانید.

     ماهان كه با بازیکنان ج��وان خود هفته قبل 
یک پیروزی شیرین مقابل دانشگاه آزاد تهران به 
دست آورده بود، با انگیزه بیشتری در این مسابقه 

بازی می كرد.

      هواداران ذوب آهن از دقایقی قبل از ش��روع 
مسابقه، تکبیرگویان به تشویق تیم خود مشغول 

بودند.

      سالن ملت مملو از تماشاگران ذوب آهن بود 
كه به ش��دت به تشویق تیم ش��ان می پرداختند. 
اندک هواداران ماهان هم در جواب آن ها ش��عار 

ماهان آسیایی را سر می دادند.

      بازیکنان ماهان برای كنترل ورانس بازیکن 
بلندقامت ذوب آهن، خطاهای زیادی در زیر سبد 

روی او انجام دادند و ورانس هم از ضربه های آزادی 
كه به سود تیم اش اعالم شد نهایت استفاده را برد.

      صادق زاده در وقت اضافه این مسابقه به شدت 
به عملکرد دفاع تیم اش اعتراض كرد. او همچنین 
اعتقاد داشت كه پرتاب اكبری در ثانیه های پایانی 
۳ امتیازی بوده است و داور با اعالم دو امتیاز به سود 

تیم اش، مانع پیروزی ماهان شده است.

      داور مس��ابقه در وقت اضافه بازی خطاهایی 
را از جابر روزبهانی اعالم كرد كه با اعتراض شدید 
وی همراه بود و بازیکنان ماهان سعی در آرام كردن 
او داش��تند. روزبهانی در صحن��ه دیگری مجددا 
مرتکب خطا ش��د كه داور مس��ابقه این بار او را از 

زمین اخراج كرد.

      روزبهانی كه به شدت عصبانی بود حاضر به 
ترک زمین نبود و مرب��ی و بازیکنان ماهان او را به 
زور به بیرون زمین بردند.  در این هنگام درگیری 
كوچکی هم بی��ن روزبهانی و برخ��ی از هواداران 
ذوب آهن ب��ه وجود آمد و تماش��اگران ذوب آهن 

اشیایی را به داخل زمین پرتاب كردند.

      ای��ن درگیری ها حتی بع��د از رفتن جابر به 
رختکن ادامه یافت و این بار عماد سلمانی 
با ه��واداران درگیر ش��د كه ب��ا دخالت 

ج��واد داوری و دیگ��ران ب��ه 
پای��ان رس��ید. البت��ه این 
اتفاقات باعث ش��د مسابقه 
 ۳، ۴ دقیق��ه ای متوق��ف

 شود.

      پ��س از ب��ه ص��دا 
درآم��دن س��وت پایان 
بازی و شکست ماهان، 
كادرفن��ی و بازیکنان 
این تیم به س��رعت و 
درحالی كه مش��غول 
بودن��د،  اعت��راض 
 ب��ه رختک��ن خ��ود

 رفتند.
این دی��دار در نهایت 
با نتیج��ه 69 بر 6۰ به 
س��ود ذوب آهن پایان 

یافت.
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شهرکرد هوشمندسازی شد

مدیرکل آم��وزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: به همت 
خیران مدرسه ساز چهار کالس از مرکز استعدادهای درخشان شهرکرد 
هوشمندسازی شد.علیرضا کریمیان در آیین بهره برداری از کالس های 
هوشمند مرکز اس��تعدادهای درخشان شهید بهش��تی شهرکرد اظهار 
داشت: از خیرانی که در زمینه هوشمندسازی کالس های درس مشارکت 
داشته اند قدردانی کرده و بی شک پاداش عظیمی در نزد پروردگار نصیب 
آن ها می ش��ود. وی افزود: برای هوشمندس��ازی هر یک از کالس های 
درس  این مرکز ، مبلغ 70 میلیون ریال هزینه شده که هزینه مربوط به 

هوشمندسازی چهار کالس توسط چند تن از خیرین تامین شده است.

 وقف زمین ۷ میلیارد ریالی 
برای درمان بیماران خاص

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: زمینی به ارزش 
7 میلیارد ریال از سوی دو بانوی خیر در استان وقف شده است.

حجت االسالم محسن غالمیان اظهارداشت: این زمین 65 هزار مترمربع 
زمین زراعی است که درآمد حاصل از آن برای هزینه دارو و درمان بیماران 
خاص در استان صرف می ش��ود.وی با بیان این که امس��ال تاکنون 85 
موقوفه جدید در استان ثبت شده اس��ت، گفت: چهارمحال و بختیاری 
بیش از 160 موقوفه و هزار و 270 رقبه دارد. غالمیان با اش��اره به وجود 
107 امامزاده و بقاع متبرکه در استان، تصریح کرد: 15 طرح جامع برای 

امامزادگان استان به تصویب رسیده است.

 افزایش ۱۷ درصدی مراجعان نزاع
 به مراکز پزشکی قانونی 

مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمحال و بختیاری از افزایش 17 درصدی 
مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان در 10 ماه امسال خبر 
داد. منصور فیروزبخت اظهار داشت: در 10 ماه امسال 9 هزار و 498 نفر 

به دلیل صدمات ناشی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند.
وی افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان 

نزاع 8 هزار و 135 نفر  بود، 17 درصد افزایش یافته است.

آغاز به کار جشنواره فرش دستباف
جشنواره فرش دستباف در استان چهارمحال و بختیاری ازدیروزآغاز 
شد. رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در آیین 
آغاز به کار این جشنواره، اظهارداشت: این جشنواره تا 22اسفند ماه 
در اس��تان برگزار می شود.رحمان کرمي با اش��اره به کیفیت فرش 
دستباف استان تصریح کرد: در اس��تان فرش به چهار سبک یلمه، 
بختیاري، ناییني و گبه  و با کیفیت بسیار مطلوب بافته مي شود.وی 
افزود: این جشنواره در 40 مرکز در سراس��ر استان برگزار مي شود 
که عالقه مندان مي توانن��د به منظور بازدید و خری��د به این مراکز 
مراجعه کنند.به گفته وی، در این مراکز فرش با 10 درصد تخفیف به 
فروش مي رسد و خریدار تا 72 ساعت حق تعویض فرش خریداري 

شده را دارد.

اخبار کوتاه 

 مدیر کمیته امداد امام خمیني)ره( بروجن از کم��ک 400میلیون ریالي یک نیکوکار براي تامین کمک 
جهیزیه نو عروسان ایتام زیر پوشش این نهاد خبر داد. علیار کیاني  اظهارداشت:همزمان با دهه فجریک 

نیکوکار براي تامین جهیزیه 20 نو عروس تحت حمایت ایتام 400میلیون ریال مساعدت کرد.

۷ كمك 400ميليون ريالي يك خير به نيازمندان بروجني

هنر هفتم

راه یابی ۱۱ فیلم از حوزه هنری 
به جشنواره سکانس حماسه

رییس حوزه هن��ری چهارمحال و بختی��اری از راه یابی 
11 فیلم از تولیدات این حوزه به مرحله نهایی جشنواره 

سکانس حماسه خبر داد.
 حجت اهلل شیروانی اظهار داش��ت: هیات انتخاب سومین 
جش��نواره س��کانس حماس��ه از بین 142 اثر رسیده به 
این جش��نواره ش��امل 82 فیلم نامه و 60 فیلم داستانی 
و مس��تند، 30 اثر فیلم و 23 فیلمنامه را برای شرکت در 

مرحله نهایی این جشنواره انتخاب کردند.
وی با بی��ان این ک��ه از این تع��داد، 11 فیل��م برگزیده 
تولیدات حوزه هنری اس��تان اس��ت، گف��ت: فیلم های 
»بادکنک«و »گواهینامه« ب��ه کارگردانی فاطمه برزکار  
و فیلم های »یک روز معمولی«، »خانواده نوکانکش��ن«، 
»چس��ب زخم« ،»س��اکنین س��رزمین خوش��بختی«، 
»چه��ارراه«، »فصل«، »پش��ت چراغ قرمز«، »س��نگ، 
کاغذ، آدم«، »گیس های��ی که ب��ه آب دادم«و »یکی از 
 ما عک��س بگیره«فیلم ه��ای راه یافته به این جش��نواره

 است.
 ش��یروانی تصری��ح ک��رد: ای��ن فیلم ه��ا را ب��ه ترتیب 
محم��د هلل گانی، احس��ان بیگ��ی، پرتو ش��مس، مجید 
ابراهیمی��ان، محس��ن باق��ری دس��تگردی، احس��ان 
 ایزدی دهکردی، نس��یم برزکار، حامد اصغ��رزاده، ناصر 
 قائ��دی و س��ولماز هم��ت زاده کارگردان��ی ک��رده 

است.
رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری افزود: سومین 
جش��نواره استانی س��کانس حماس��ه در روزهای 25 تا 
27 اسفند ماه امس��ال در مجتمع فرهنگی و هنری مهر 

شهرکرد برگزار می شود.
شیروانی خاطرنشان کرد: واحد هنرهای تصویری حوزه 
هنری استان در نیمه دوم امس��ال بیش از 15 اثر کوتاه 

تصویری تولید کرده است.

فلسفه  توزیع سبد کاال براساس گفته های مسووالن دولتی کاهش 
تورمی ناخواسته اس��ت که به دلیل سیاست های گذشته به اقشار 
آس��یب پذیر جامعه فش��ار زیادی وارد کرده اما به نظر می رس��د 
برنامه ریزان توزیع سبد کاال در تدوین برنامه ها و انتخاب مشموالن 
این سبد مقداری دچار قصور شده و از ابتدا آن چنان که باید و شاید 
نتوانسته اندرضایت مندی مردم را کس��ب کنند، گرچه قرار شده 
مشکالت آن حل شود.با آغاز عرضه سبد کاال گروهی از سرپرستان 
خانوار در این استان به عدم دریافت سبد کاالیی و همچنین نحوه 
دس��ته بندی برای توزیع این س��بد انتقاد کردند، در همین راستا 
خبرگزاری ایسنا با انجام مصاحبه هایی به بررسی موضوع پرداخت.

      کشور از اجرای عجوالنه برنامه ها ضربه  می خورد
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری  با اشاره به طرح 
دولت یازدهم در توزیع سبد کاالی حمایتی، اصل این خدمت رسانی 
 را مطلوب دانست اما بر حفظ ش��أن و کرامت ملت ایران در اجرای

این گونه برنامه ها تاکید کرد.حجت االسالم محمدعلی نکونام با بیان 
این که مردم جمهوری اسالمی ایران یک ملت با عظمت و با ارزش 
هستند، تاکید کرد: انجام هرگونه خدمت رسانی و کمک به مردم 

باید متناسب با ارزش و جایگاه و کرامت انسانی آنان صورت گیرد.
وی با بیان این که م��ردم از دولت جدید انتظ��ارات فراوانی دارند، 
برنامه ریزی و تدبیر را یکی از مهمترین خواس��ت های مردم از این 
دولت عنوان کرد و گفت: مردم ماانتظ��ار دارند هرگونه خدمت و 

فعالیت در راستای رفاه حال آنان با برنامه ریزی، تدبیر و عقالنیت 
 انجام ش��ده و از ش��تابزدگی و عجله در امور پرهیز شود.نماینده

 ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: کشور ما 
در تمام دوران ها از اجرای عجوالنه و بدون تدبیر و تعقل برنامه ها 
ضربه های فراوانی رامتحمل شده است؛ بر همین اساس می طلبد 
دولت جدید در همین ابتدا بنا را بر برنامه ریزی مدبرانه و خردمندانه 
قرار دهد.نکونام افزود: این طرح باید در راس��تای کمک به اقشار 
آسیب پذیر و با هدف حل مش��کالت مردم اجرا ش��ود، و دغدغه 
اصلی اش حفظ شأن و جایگاه ملت ایران باشد.وی خاطرنشان کرد: 
انتظارات از دولتی که با ش��عار تدبیر و امید بر سر کار آمده بسیار 
باالست، چراکه باید در همه امور تدبیر و تعقل را سرلوحه کار خود 
قرار دهد.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان این که 
مردم نباید فدای اهداف جناحی ش��وند، تاکید ک��رد: دولتمردان 
با تدبیر و کار عالمانه از حاشیه س��ازی وبازیگری های سیاس��ی و 
مخدوش کردن شأن و جایگاه مردم خودداری کنند و تنها به فکر 
خدمت رسانی صادقانه همراه با برنامه ریزی دقیق و راهگشا باشند.
      برنامه ریزی ناقص، نارضایتی اقشار آسیب پذیر از توزیع 

سبد کاال را به دنبال داشت
نماینده مردم شهرس��تان های ش��هرکرد، بن و سامان در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این باره گفت: طرح توزیع سبد کاال با هدف 
کمک به اقشار آسیب پذیر اجرا شد اما بخش��ی از این قشر نادیده 

گرفته شده اند و این امر موجب شد دولتمردان به دنبال رفع نواقص 
باشند.سیدسعید زمانیان با اشاره به مراجعات و تماس های تلفنی 
فراوان مردم مبنی بر اعالم نارضایتی از نحوه توزیع سبدهای کاال 
اظهار داشت: می طلبد دولت روش توزیع و ارایه این سبدهای کاال 
به مردم را اص��الح و تدبیری منطقی در راس��تای رفاه حال مردم 
بیاندیشد.زمانیان با اشاره به تعلق نگرفتن این سبد کاالیی به برخی 
از اقشار ضعیف و کمتر برخوردار، عدم برنامه ریزی صحیح را علت 
اصلی نارضایتی در اجرای این طرح دانست.وی هزینه و اعتبار الزم 
برای تامین و خرید کاالهای این ط��رح حمایتی را 2 هزار میلیارد 
تومان برآورد کرد و گفت: ایران یک کشور ثروتمند و مقتدر است 
و هیچ گاه از نظر منابع مالی به مشکالت و موانع بر نخواهد خورد. 
نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس از تحقیق و تفحص طرح سبد 
کاال در مجلس خبر داد و افزود: نمایندگان طرح تحقیق و تفحص 
از ارایه سبد کاال در راس��تای تعیین منبع درآمدی و تامین اعتبار 
کاالهای ارایه ش��ده در این طرح را مورد بررسی قرار خواهند داد. 
زمانیان عدم برنامه ریزی مناسب در اجرای برخی طرح ها را زمینه 
ساز کم و حتی خالی شدن خزانه کشور و همچنین ایجاد نارضایتی 

در میان مردم عنوان کرد.
      برخی از نیازمندان واقعی از سبد کاال محروم ماندند

»قدرت اهلل.ک« به عنوان یکی از متمکنین که به آن سبد کاال تعلق 
گرفته است گفت: من از تمکن مالی مطلوبی بهره مند هستم و این 
در حالی است که سبد کاال به من تعلق گرفته است.وی خاطرنشان 
کرد: بنده دارای چندین واحد آپارتمان مسکونی هستم و ماهانه 
نزدیک به 10 میلیون تومان درآمد دارم، خانواده و فرزندانم نیز از 

نظر مالی در رفاه هستند. 
به گفت��ه وی، می طلبد دولت تدبیر و امید با تدبیر، کس��انی که از 
تمکن مالی برخوردار هس��تند را شناس��ایی و س��بد کاالیی را به 
نیازمندان واقعی ارایه کند.»صغری. الف«مستخدم یکی از ادارات 
استان اظهارداشت: خودم و همسرم در مجموع 800 هزار تومان 
در ماه درآمد داریم اما سبد کاال به ما تعلق نگرفته است در حالی که 
افرادی که از وضعیت مالی بهتری برخوردارند این سبد را دریافت 

کرده اند.
      دولت یازدهم نیازمندان را دریابد

»فریبا. ب« فردی که سبد کاال به خانواده اش تعلق نگرفته با اشاره 
به اهمیت شناس��ایی افراد نیازمند برای اجرای این گونه طرح ها، 
خاطرنش��ان کرد: از دولت تدبیر وامی��د انتظار م��ی رود با تدبیر 
نیازمندان را شناسایی و در راستای برداشتن باری از دوش این قشر 
ضعیف با حفظ کرامت انسانی آنان، آن گونه که شایسته یک جامعه 

اسالمی است، اقدام کند.

در پیچ و خم جاده توزیع سبد کاال 

 اظهار نظر مسووالن  استانی درباره توزيع سبد كااليی 
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مزایده  

 : پرونده  شماره   9210110371701314  : نامه  1073شماره 
دادگاه   7 شعبه  احکام  اجرای   920019  : بایگانی  9009980350700665شماره 
اجرای  پرونده  خصوص  در  ای  مزایده  جلسه  دارد   نظر  در  اصفهان  حقوقی 
علیه  زاده  عبدالهی  محمد  وکالت  با  غیره  و  مجید سلطانی   لهم   7/ ح  920019ج 
چهارراه  از  بعد  سجاد  خ   – اصفهان  نشانی  به  عباس  فرزند  اول  بنکدار  هومن 
آپادانا روبروی پمپ بنزین گالری پنجره مبنی بر مطالبه 385299121 ریال بابت 
هزینه  همچنین  الوکاله  حق  وو  دادرسی  هرینه  و  تادیه  تاخیر  و  خواسته  اصل 
های اجرا که پس از مزایده تعیین می شود و مبلغ نیم عشر دولتی 10000000 
ریال درروز شنبه مورخ 92/12/17 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا 
اتاق 313 طبقه 3 دادگستری کل اصفهان جهت فروش تعداد 22 طاقه پارچه چرم 
ریال   246000000 مبلغ  اصفهان  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  که  پرده 
ارزیابی گردیده و نظریه کارشناس مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید 
به  توقیف  محل  به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 از  توانند  می  خرید  طالبین  لذا 
نشانی خ سجاد بعد از چهارراه آپادانا روبروی پمپ بنزین گالری پنجره مراجعه 
با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی شده مذکور در مزایده  بازدید و  از آن  و 
بود اوصاف  برنده مزایده خواهد  قیمت  باالترین  پیشنهاد دهنده   ، نمایند  شرکت 
مصنوعی  چرم  پارچه  طاقه   22 تعداد  شامل  مزایده  موضوع   : مزایده  موضوع 
ترک پرده ای ، رنگ کرم قهوه ای به متراژ 410 متر که برروی آن طرح و نقش 
باشد طبق  تکه دوزی صورت گرفته ودر سه رنگ بعرض 150 سانتی متر می 
. است  گردیده  برآورد  ریال   600/000 طولی  متر  هر  قرار  از  پایه  قیمت   نظریه 

. م الف 13879 صادقی - مدیر اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی

1074 به موجب رأی شماره 1089 تاریخ 92/7/30 شعبه 14 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای عطار رستمی شغل 
آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 26450000  
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 104000ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه ارشاد و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/5/31 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له . نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له آقای 
رسول شعرباف کرمی فرزند اکبر  نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان آتشگاه-

قانون  ماده 34   . نفت منزل شخصی  کلیجه روبروی شعبه  خیابان بهشت جاده 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. م الف:13868 شورای حل اختالف شعبه 14 حقوقی اصفهان  

اخطار اجرایی

1075 به موجب رأی شماره 1475 تاریخ 92/9/25 شعبه 32 شورای حل اختالف 
نشانی  ترکاشوند   بهمن  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 29500000  ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یکصد هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید 431229بتاریخ 88/11/30 به مبلغ نه میلیون و پانصد 
هزار ریال و 430065 بتاریخ 88/9/28 به مبلغ بیست میلیون ریال از تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و و اعدام می نماید ضمنا نیم عشر دولتی محاسبه 
اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  نریمانی    محسن  آقای  له  محکوم  حق  در  گردد 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .   49 پالک  لت  کوی  آباد  احمد  خیابان 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:13873 

شورای حل اختالف شعبه 32 حقوقی اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی

فرزند  پور  نجف  مرتضی  پرونده کالسه 1902/92 خواهان  در خصوص   1076
کوچه هوشمند بن بست  حسینعلی شغل آزاد نشانی اصفهان خیابان سروش – 
ناز پ 30  دادخواستی مبنی برالزام خوانده به انتقال سند یک باب منزل مسکونی 
پالک ثبتی شماره 13235/14915 بطرفیت  سکینه اسماعیلی خاتون آبادی فرزند 
عباس  مجهول المکان  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
93/1/26 ساعت 9:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خیابان سجاد اول ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
اصفهان  اختالف  پستی 8165756441 شورای  حل  کد   57 پالک   – ساختمان صبا 
اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف   6 شورای حل  شعبه 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. مدیر دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

1077 در خصوص پرونده کالسه 905/92 خواهان سعید ساکی  فرزند علیرضا  سن 
28  شغل آزاد نشانی سپاهانشهر – بلوار توحید مجتمع نوبهارو واحد 2   دادخواستی 
مبنی برمطالبه مبلغ بیست میلیون ریال تمام به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسی بدوا تقاضای صدور قرا ر تامین خواسته بطرفیت محمد رستمی الخورشید 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/12/17  المکان  مجهول 
بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   15:30 ساعت 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
قاضیی  مجتمع   – عمران  جنب شرکت   – الفت  انتهای خیابان   – بهارستان  در  واقع 
در صورت  نمایید.  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  نسخه  و  مراجعه  بهارستان  
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 

13656مدیر دفتر شعبه 38 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی

اختالف  تاریخ 92/9/14 شعبه 14 شورای حل  به موجب رأی شماره 1354   1078
اللهی  فضل  علی  آقای سید  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان 
به: فک پالک  المکان محکوم است  اقامت: مجهول  فرزند سید مهدی    نشانی محل 
و تحویل پالک خودروی پراید به شماره انتظامی 0111ج 74 ایران 13 و پرداخت 

مبلغ 106000 ریال بابت هزینه ی دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له 
و نیم عشر حق االجرا طبق دادخواست )50000000 ریال ( در حق محکوم له آقای 
اقامت: اصفهان- خ خواجه عمید  حسنعلی رحیمی فرزندنور محمد  نشانی محل 
فلکه مفتح خ فرهنگ کوچه ش موسوی هشت متری شهید بهشتی بن بست سجاد 
پ 34  . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:13870 شورای حل اختالف شعبه 14 حقوقی

 اصفهان  

اخطار اجرایی
1079 به موجب رأی شماره 1090 تاریخ 92/7/30 شعبه 14 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای غفار رستمی  شغل 
بابت اصل  به: پرداخت مبلغ 41300000 ریال  المکان محکوم است  آزاد مجهول 
خواسته و مبلغ 104000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق اداره 
ارشاد و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/5/31 لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له آقای رسول شعرباف 
فرزند اکبر   نشانی محل اقامت: اصفهان- خ  آتشگاه جاده کلیجه روبروی شعبه 
نفت منزل شخصی   . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:13869 شورای حل 

اختالف شعبه 14 حقوقی اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی

1080  در خصوص پرونده کالسه 1760/92 خواهان مجید رحمانی  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 50000000 ریال وجه چک و مطلق خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه به طرفیت علی کیانی فالورجانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 93/1/17 ساعت 12:15 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 13862 مدیر 

دفتر شعبه نهم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطاریه 

1081شماره پرونده : 2326/92 نام و نام خانوادگی محمود رضا دارانی فرزند حیدر  
نشانی : مجهول امکان  محل حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ 
سجاد – حاج رحیم ارباب اصفهان وقت حضور 92/12/22 ساعت 9:30 صبح علت 
حضور مطالبه نفقه فرزند مشترک  دعوی سمانه نصر اصفهانی بطرفیت شما جهت 
 رسیدگی در شعبه حاضر شوید م الف 13864 شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی

 اصفهان 

اخطاریه 
سید  فرزند  خدادادیان   بهمن  خانوادگی  نام  و  نام   2310 پرونده  شماره   1082
کرم  نشانی : مجهول امکان  محل حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان 
حاج رحیم ارباب اصفهان وقت حضور 92/12/20 ساعت 9  واقع در خ سجاد – 
صبح علت حضور مطالبه نفقه دعوی مریم اسدی  بطرفیت شما جهت رسیدگی 
حقوقی  دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای   13863 الف  م  شوید  حاضر  شعبه   در 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  براتی   پرونده کالسه 1662/92 خواهان مهدی  1083 در خصوص 
مبنی بر الزام به انتقال سند  موتور سیکلت به شماره 2358 اصفهان 54 به طرفیت 
آقای سید مهدی ملکوتی علون آبادی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 93/1/31 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 

مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 13865 مدیر 

دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
1084شماره ابالغیه : 9210100369400483 شماره پرونده : 9009980358001268 
شماره بایگانی : 920748 خواهان / خواهان ها دادخواستی به طرفیت خواندگان به 
خواسته کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان 
چهار باغ باال – چهارراه نظر – مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع 
و به کالسه 9009980358001268 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/4/15 و 
ساعت :10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف 13875مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه تجدید 

نظر استان اصفهان 

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9210460352300064 درخواست  شماره   1085
9209980352300448 شماره بایگانی شعبه : 920467  در پرونده کالسه بایگانی 
ساختمان  نیکبخت  شهید  باال  باغ  چهار  خیابان  اصفهان  در  واقع  شعبه   920467
زهرا  خانم  خواهان   455 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
فرزند سیاوش  نادری  آقای محمد رضا  بطرفیت خوانده  فرزند حسن  زاده  عبداله 
ظرف  زوج  که  تعین  داور  معرفی  به  امر  ارجاع  قرار  که  تقدیم  طالق  خواسته  به 
به  نظر   . شود  حاضر  دادگاه  در  و  نموده  اقدام  داور  معرفی  به  نسبت  هفته  یک 
دستور  خواهان  درخواست  با  شده  اعالم  المکان  مجهول  خوانده  آدرس  اینکه 
انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  دادگاه 
شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  امور  در 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی 
حقوقی  23 شعبه  منشی   13880 الف  م   . گردد  حاضر  داور  معرفی  جهت   فوق 

 اصفهان  

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9210460352300065 درخواست  شماره   1086
9209980352301739 شماره بایگانی شعبه : 921879  در پرونده کالسه بایگانی 
ساختمان  نیکبخت  شهید  باال  باغ  چهار  خیابان  اصفهان  در  واقع  شعبه   921879
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 455 خواهان آقای محمد کاظم 
فرزند  بیگی چهارگنبدی  بیگر  مریم  بطرفیت  خوانده خانم  علی  فرزند  ربیعی  حاج 
ابراهیم به خواسته حضانت فرزندان مشترک  تقدیم که دارای وقت رسیدگی مورخه 
1393/4/11 ساعت 11 می باشد  . نظر به اینکه آدرس خوانده مجهول المکان اعالم 
شده با درخواست خواهان دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت معرفی داور حاضر گردد . م الف 13881 منشی 

شعبه 23 حقوقی اصفهان  
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  امام رضا ) ع (  :
آن کس که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی 

را که به او گمان بد برده است مالمت کند.
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                              فکس : 6284166 - 0311

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
119، واحد 3

یک زن انگلیسی 75 ساله ژاکتی را که از مادر شوهر خود 
هدیه گرفته بود را بیش از پنج دهه پوشید.

»پام هاپکینز« ژاکت زرد، س��بز و قهوه ای خود را هرگز 
در نیاورده است.»پام« ساکن سوانسی یکی از شهرهای 
ساحلی در جنوب ولز است. این ژاکت که هدیه سال نو از 
طرف مادر شوهرش بوده را 54 سال به تن کرده با این حال 
کامال نو به نظر می رسد. وی با افتخار به یکی از روزنامه ها 
گفت که ای��ن ژاکت زیبا و راحت اس��ت و حت��ی یکی از 
دکمه های آن تا به حال نیفتاده است.این خانم انگلیسی 
75 ساله مادر 4 فرزند و هشت نوه است.وی گفت: حسی 
که او به این ژاکت دارد برای خانواده او تمسخرآمیز است و 

فکر می کنند این ژاکت از رده خارج شده است.

 ماست موجب
کاهش دیابت می شود

 محققان در تحقیقات جدید خ��ود دریافتند که خوردن 
 چهار تا پنج بار ماس��ت در هفته خطر ابتال ب��ه دیابت از
  نوع 2 را کاهش می دهد.درحال حاض��ر دیابت نوع دوم

 2/7 میلیون نفر را درفرانس��ه تحت تاثیر قرار داده است 
به عالوه ح��دود 300 تا 500 هزار نفر از داش��تن دیابت 
خود خبر ندارند.افرادی که دارای دیابت در سطح باالتری 
هستند انسولین تزریق می کنند.این بیماری خیلی جدی 
است و اگر بیمار به موقع رس��یدگی نکند برای او عواقب 
بدی خواهد داشت. بنابراین پیشگیری از آن اهمیت زیادی 
دارد..به گفته محققان خوردن ماست به طور منظم خطر 

ابتال به دیابت را کاهش می دهد.

شواهدی جدید از وجود 
آب مایع روی مریخ 

 یک مدار گ��رد مریخ ناس��ا تصاویری منتش��ر کرده که
 قوی ترین شواهد از وجود آب مایعی است که ممکن است 

هنوز روی سطح سیاره سرخ جریان داشته باشد.
تصاویر به دست آمده از مدارگرد اکتشافی مریخ حاکی از 
وجود نشانه های انگشت مانندی بر روی دامنه های مریخ 
است.کارشناس��ان می گویند اگرچه این شواهد هنوز به 
تایید نرسیده اما معتقدند این نشانه ها توسط مواد معدنی 
ایجاد شده که امکان شکل گیری آن ها بدون جریان مایع 

وجود نداشته است.
این نشانه ها تیره و انگشت مانندی است که وقتی که دما 
افزایش می یابد تا پایین برخی دامنه های مریخ کشیده 

می شوند.
 این ش��واهد جدید ش��امل تغییر فصلی مرتبط در مواد 
معدنی آهنی در همین دامنه ها و بررسی دماهای سطحی 

و دیگر ویژگی ها در مناطق فعال است.

 ژاکتی که 54 سال 
پوشیده شد

کمترین اندازه اسراف چیست؟

در گیر و دار زندگی و مسایل روزمره گاهی گرفتار می شویم و یادمان 
می رود که در آنچه می کنیم تدبر و تفکر کنیم و اگر مسیری را اشتباه 

می رویم اصالح نماییم.
به گزارش ایسنا، یکی از اعمال ناپس��ند و گناه در دین مبین اسالم 
اسراف و ریخت و پاش است که گاهی ما در زندگی های خود گرفتار 
این عمل هستیم اما نمی خواهیم اصالح کنیم، همه ما می دانیم که 

اسراف کاری حرام و مذموم است اما بی توجهی می کنیم.
برای یادآوری مجدد قبح این عمل و ناپس��ند ش��مرده شدن آن در 
لسان معصومین)ع( چند حدیث و روایت در این باره را مرور می کنیم.

ام��ام عل��ی)ع( در تعریف عم��ل مذموم و ناپس��ند اس��راف چنین 
 می فرماین��د: خرج ک��ردن ب��ه ناحق م��ال، حیف و میل و اس��راف 

است.
 پیامبر خدا)ص( در بیان نش��انه های انس��ان اس��راف کار فرمودند: 
اسراف کار چهار نشانه دارد؛ به کارهای باطل می نازد، آنچه را فراخور 
حالش نیست می خورد، در کارهای خیر بی رغبت است و هر کس را 

که بدو سودی نرساند، انکار می کند.
 امام صادق)ع( نیز می فرمایند: کمترین اندازه اس��راف، دور ریختن

 ته مانده ظرف )غذا یا آب( است.
در ایام منتهی به س��ال نو یا به عبارتی ش��ب عید که ب��ازار خرید و 
فروش ها و ریخت و پاش ها گرم می ش��ود حواسمان باشد که اسراف 

نکنیم.
پیامبر خدا)ص( در حدیث��ی فرمودند: این که هرچ��ه دلت بخواهد 

بخوری، اسراف است.
همچنین ایشان در بیان یکی از موارد اسراف چنین می فرمایند: یکی 

از انواع زیاده  روی، این است که هر آنچه را دوست داری، بخوری.

کالم روز

دانش��مندان به س��رنخ های جدیدی درباره علت گرسنه شدن 
افراد پی بردند.

بیش از 20 س��ال اس��ت که »برادفورد لوول« از مرکز پزشکی 
BIDMC واقع در بوستون، در حال مطالعه مدارهای عصبی 
پیچیده ای در مغز است که در ایجاد گرسنگی نقش دارند؛ این 
محقق و همکارانش نموداری را برای توضیح نواحی این وضعیت 

انگیزه ای شدید خلق کرده اند.
آن ها دریافتند عصب های بیان کننده AgRP توسط نارسایی 
کالری فعال می ش��وند و در آزمایش��ات انجام ش��ده به هنگام 
فعال ش��دن ایمن عصب ه��ا، موش ه��ا پس از جس��ت وجوی 
خستگی ناپذیر برای غذا، آن را با ولع تمام خوردند. عصب های 
AgRP گروهی از س��لول های عصبی در ناحیه هیپوتاالموس 

مغز هستند.
آزمایش��گاه لوول دریافت، عصب های اغواکننده گرسنگی که 

خود این عصب های AgRP را فعال می کنند، در هسته  اطراف 
ای��ن یافته های غیرمنتظ��ره، درک دانش��مندان از مولفه های 
تحریک کننده اشتها را افزایش می دهد. هدف آن ها شناسایی 
چگونگی کنترل گرس��نگی توس��ط مغز بود، زیرا گرس��نگی 
غیرمعم��ول منجر ب��ه اخت��الالت در خ��وردن و چاقی مفرط 
می ش��ود.تیم لوول در ح��ال انج��ام رویکرد گام ب��ه گام برای 
درک این موضوع هس��تند که چگونه پیغام های نش��ان دهنده 
غذاخوردن یا گرس��نه بودن وارد مغز می شوند. آن ها تحقیقات 
ش��ان را با اس��تفاده از فناوری های بی نهایت قدرتمند از جمله 
نقشه برداری مداری انجام می دهند که تحلیل عصب به عصب 

ناحیه اغواکننده گرسنگی در مغز ممکن را می سازد.
جزییات این مطالعه در مجله Nature منتشر شد.

جدیدترین سرنخ دانشمندان از ریشه گرسنگی

یک شرکت خودروسازی کروات خودروی 
سریع Concept_One را عرضه کرده 
است که خودروی فوق الکتریک خوانده 
می ش��ود و به لطف برخورداری از باتری 

91 کیلووات س��اعتی خود دارای قدرت هزار و 88 اس��ب 
بخار است.ش��رکت خودروس��ازی ریماک فعال قصد دارد 
فقط 88 نس��خه از این مدل را تولید کند ام��ا در این بین 
شایعاتی ش��نیده می ش��ود مبنی بر این که این محصول 
در س��ال 2015 و با قیمت هر دس��تگاه یک میلیون دالر 
روانه بازار می شود.باتری 91 کیلووات ساعتی این خودرو 
 س��رعت فوق س��ریعی را برای 4 موت��ور الکتریکی ایجاد 
می کند که ه��ر یک در باالی چرخ ها ق��رار گرفته اند. هر 
یک از این سیس��تم به طور مجزا و مستقل کار می کنند و 

در هر ثانیه می توانند صدها بار، ش��تاب بگیرند و از شتاب 
خود بکاهند - سیس��تمی که ریماک آن را بردار گشتاور 
کل چ��رخ AWTV م��ی خواند.این خودرو م��ی تواند 
 طی 2/8ثانیه از س��رعت صفر به 100 کیلومتر در ساعت 

برسد.
این خودرو توس��ط »میت ریماک« 24 ساله اهل کروات 
ساخته شده اس��ت. وی گفت: ما کار را از یک کاغذ سفید 
آغاز کرده و ای��ده این بود که یک ابرخودروی اس��تثنایی 
 با مفه��وم نیرومحرکه جدید بس��ازیم.در مقام مقایس��ه

می توان گفت س��ریع ترین خودروی جهان 
به نام »بوگاتی ویرون س��وپر اس��پورت« در 
2/4 ثانیه از صفر به صد می رسد که خوردویی 
بنزینی اس��ت.از بین خودروهای فوق سریع 
جهان می توان به چهارمین خودروی بنزینی سریع موسوم 
به »سالین اس 7 توین توربو«اشاره کرد که طی2/8 ثانیه 
از صفر تا صد کیلومتر در ثانیه می رس��د که از این نظر با 

ریماک قابل مقایسه است.
 طراح خوردوی کانس��پت وان اظهار داش��ت آنچه که ما 
 این جا داریم ی��ک ابرخودروی کامال عملیاتی اس��ت که

 به اندازه بوگاتی قدرت دارد و به ش��یک و لوکسی بنتلی 
 اس��ت همه این ها در حالی اس��ت که خ��ودروی ما حتی

 قطره ای هم بنزین مصرف نمی کند.

تصاویر سریع ترین ابرخودروی جهان 

خودرویی که بنزین مصرف نمی کند

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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نوبت اول
آگهی  مناقصه 

شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد اجرای عمليات آماده سازی ، جدول گذاری ، بلوک فرش و آسفالت پاركها ی محله مهران واقع در شهر 

جديد مجلسی با اطالعات مشروحه زير را به شركتهای پيمانكاری تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد . 

1- موضوع مناقصه : اجرای عمليات آماده سازی ، جدول گذاری ، بلوک فرش و آسفالت پاركهای محله مهران واقع در شهر جديد مجلسی 

2- برآورد انجام کار : 2/556/000/000 ريال بر اساس فهرست بهای راه و باند  سال 1392 

3- رشته و پایه پیمانکار : پيمانكاران بايد دارای گواهينامه صالحيت حداقل پايه پنج رشته راه و باند باشند . 

4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت هفت روز از نشر آگهی ، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه  به امور 

قرار دادهای اين شركت مراجعه نمايند . اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه رتبه بندی  و معرفی نامه از شركت مربوطه با مهر و امضا 

مجاز تحويل داده خواهد شد . 

5- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهای الک و مهر شده 

به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند .

6- نش�انی دس�تگاه مناقص�ه گ�زار: اصفه�ان - كيل�و مت�ر 20 ج�اده مبارك�ه بروج�ن - ش�هر جدي�د مجلس�ی - بل�وار ارم ش�ركت 

5452214-0335 صن�دوق پس�تی: 11178-86316  س�ايت اينترنت�ی :  عم�ران مجلس�ی  تلف�ن : 5452286-0335 ، دورن�گار :

 WWW.majlessi-ntoir.gov.ir 

كليه هزينه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی 
م الف : 14147
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