
دروغ های شیکی کلید تدبیر در شهرِک علمی و تحقیقاتی چرخید
 که به خودمان
 می گوییم!

سالم سرمایه گذاران کره جنوبی و مالزی به اصفهان
تفکرپشت    میزنشینی مهمترین 

آسیب شغلی جوانان 3
 لیست قطارهای نوروزی

4 مشمول تخفیف شرکت رجاء اعالم شد 2
8

 هیچ شخصیتی 
معادل رهبر انقالب نیست 

3

 تمدید مهلت اعتبار
 کارت های پایان خدمت

مهلت اعتبار کارت های پایان خدمت قدیمی تا پایان بهار 
سال آینده تمدید شد.س��ردار ابراهیم کریمی جانشین 
رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در ای��ن باره گفت: 
 براب��ر تصمیمات اتخاذ ش��ده مهلت اعتب��ار کارت های

 پایان خدمت قدیمی که پیش از این تا پایان امسال اعالم 
شده بود تا پایان بهار سال آینده تمدید شد.

 رفع مشکالت سبد کاال 
در استان

 » انارهای نارس«
  به اصفهان رسید

 معاون برنامه ریزي واشتغال اس��تانداری اصفهان گفت: 
مشكالت ناشي از نحوه توزیع وانتخاب اقالم سبد مرتفع 
شده است.علیرضا همدانیان با اشاره به این مطلب، اظهار 
داش��ت: تاکنون نیمي از خانوارهاي مش��مول در استان 
اصفهان موفق به دریافت سبد کاال شده اند.وی تاکید کرد: 
نواقصي در نحوه و انتخاب اقالم سبد کاال وجود داشت که با 
انعكاس به مرکز و اقدامات درون استاني مرتفع شد. معاون 
برنامه ریزي واشتغال استانداری اصفهان با اشاره به این که 

اقالم مصرفي عید نوروز به مقدار کافي...

مدیر اجرایی پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت: 
 فیلم سینمایی معراجی ها به کارگردانی مسعود ده نمكی 
به عنوان بیستمین فیلم این جشنواره در سینما سپاهان 
این ش��هر اکران می ش��ود.  رضا دهقانی افزود: این فیلم 
س��ینمایی امروزدر  جش��نواره فیلم فجر اصفهان اکران 

خواهد شد.
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توليد كننده انواع گز مغز پسته - آردی - سفارشی- انگبينی و ... 
آدرس : چهار محال و بختياری ش�هر بلداجی - خيابان ش�هيد مفتح جنب دبيرستان 

اسماعيل بختيار

بلداجی خيابان شهيد بهشتی جنب حسينيه امام خمينی 

بلداجی خيابان مدرس روبروی بانک كشاورزی 

 مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

سال 1392، به صورت الکترونیکی یا لوح 
فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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  از حرفم برنمی گردم 
اما قصدم بی احترامی به وزیر نبود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: سرخپوشان در 4 بازی باقیمانده با تمام وجود 
به میدان خواهند رفت و هیچ شانسی را از دست نخواهند داد.سرمربی پرسپولیس 
بار دیگر از صبوری شاگردانش تمجید کرده و عنوان کرد شاگردانش در فصل جاری 
مشكالت زیادی را تحمل کردند و انتظار نداشتند نسبت به مشكالت موجود توجهی 

6نشود. درادامه گفت وگو با علی دایی را می خوانیم...
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 مهاجرت سمیرمی ها
 به اصفهان و شهرضا 

 بخشدار مرکزی س��میرم گفت: بیشتر 
اهالی این شهرستان به شهرهای همجوار 
 به ویژه شهرضا، اصفهان و یاسوج مهاجرت

 می کنند. فخری زاده در نشست کارگروه 
فرهنگی و اجتماعی س��میرم با اشاره به 
منفی ب��ودن مهاجرت این شهرس��تان 
 اف��زود: ای��ن موض��وع را از ه��ر جنبه و 
زاویه ای بررس��ی کنی��م آث��ار و تبعات 
زیانب��اری ب��رای شهرس��تان خواه��د 

داش��ت. وی با بیان ا ین که روس��تاییان 
س��میرم به مرکز ش��هر مهاج��رت نمی 
کنند، اظهارداشت: بیش��تر این خانوارها 
 با توج��ه به نزدیك��ی روستاهایش��ان به

 شهرستان های ش��هرضا، آباده و یاسوج 
به این مناطق مهاج��رت می کنند.مدیر 
آم��وزش و پرورش س��میرم نی��ز گفت: 
الزمه محقق ش��دن اهداف نشست های 
تخصصی ،کار علمی و پژوهش��ی است.

سید ضیاء موسوی افزود: تبادل فرهنگ 
و اقتصاد در جوامع از آثار هجرت است و 
بررسی عوامل و نوع مهاجرت در اثرگذاری 
آن ض��روری اس��ت.وی اظهار داش��ت: 
عموم مهاجرت ها به شهرهای بزرگ بی 
 هدف بوده و باعث حاشیه نشینی، ایجاد

 ش��غل های کاذب و معضالت اجتماعی 
در آن مناطق ش��ده است.معاون شهردار 

سمیرم نیز گفت: ...

بخشدار مرکزی سمیرم خبر داد ؛

سرشناس های شهر در تخت فوالد دفن می شوند
ش��هرداري  اجتماع��ی  و  فرهنگ��ي  مع��اون 
اصفهان گف��ت: ش��هرداري اصفه��ان ط��ي دو دهه 
 گذش��ته اقدام��ات بس��یار خوب��ي در مح��دوده 

 تخت فوالد انج��ام داده به طوري ک��ه در حال حاضر
 تخت فوالد به محلي آباد و مورد استقبال تبدیل شده 
است.معاون فرهنگي و اجتماعی شهرداري اصفهان در 

آیین تودیع و معارفه مدیریت مجموعه فرهنگي مذهبي 
تخت فوالد به نیابت از شهردار مراتب تشكر و سپاس 

شهردار اصفهان را از مدیریت اسبق...

 پیشنهاد احداث یک واحد صنعتی خودروسازی دراصفهان
دهمی��ن نمایش��گاه بی��ن الملل��ی 
صنعت خودرو با حضور مس��ووالن 
استانی و کشوری در محل نمایشگاه 
های بین الملل��ی اصفه��ان برگزار 
 ش��د.  این نمایش��گاه با حض��ور 13 
مشارکت کننده برتر از میان برندهای 
صنعت خودرو برگزار شده و تاامروز  

طی س��اعات بازدید 15 ال��ی 22 در 
محل نمایش��گاه های بی��ن المللی 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
 دای��ر اس��ت. در ای��ن نمایش��گاه از

کارت الكترونیک طالیی ایران خودرو 
و برخی خودروهای محصول مشترک 

ایران با کشورهای خارجی ...



اخبار کوتاهيادداشت

 شکوه حماسه حضور کارکنان
 ذوب آهن در 22 بهمن ماه

همزمان با 22 بهمن ماه ، سالروز پیروزی انقالب اسالمی و همگام با 
اقشار مختلف امت حزب ا... وهمیشه در صحنه ایران اسالمی ، جمعی 
از مسوولین وکارکنان ذوب آهن اصفهان به عنوان طالیه داران خط 
اول جبهه صنعت ، با حضور موثر خود در آیین سالگرد جشن انقالب 
با آرمان های انقالبی اسالمی وحضرت امام راحل ) ره ( تجدید میثاق 
کردند وآمادگی خود را ب��رای تحقق اهداف مق��دس نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ومقام معظم رهبری اعالم کردند .
پوالدم��ردان ذوب آهن اصفه��ان در حالی که با لب��اس های کاری 
به خیل عظیم امت ح��زب ا... در میدان امام اصفهان پیوس��تند ، با 
شعارهای انقالبی ومرگ بر امریکا ومرگ بر اسراییل ، آمادگی خود 
را برای هرگونه جانفشانی در جهت دس��تاوردهای انقالب اسالمی 
وخون شهدا وتالش وهمت برای استقالل وسربلندی میهن اسالمی 

مان اعالم کردند . 

 رابطه پنهانی اوباما
 با خواننده مشهور امريکايی

رسانه های فرانس��وی از رابطه پنهانی رییس جمهوری امریکا با یک 
خواننده مشهور آمریکایی خبر دادند.

رسانه های فرانس��وی از رابطه باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
با بیانس��ه، خواننده مش��هورامریکایی خبر دادند. پیش��تر از سوی 
رس��انه های امریکایی اخباری مبنی بر وجود اختالفات میان اوباما 
و همس��رش منتش��ر ش��ده بود.برخی از این منابع خب��ری اعالم 
 کردند، همس��ر رییس جمه��ور امریکا تنه��ا تا زمان پای��ان دوران 
ریاست جمهوری اوباما وی را همراهی خواهد کرد. بیانسه در کمپین 
انتخاباتی از اوباما  حمایت کرد و در جریان مراسم آغاز به کار دولت 

اوباما در سال 2009، برنامه اجرا کرد.
اختالف میان باراک اوباما و میشل اوباما در زمان مراسم بزرگداشت 

رهبر فقید آفریقا جنوبی به صورت علنی در رسانه ها منتشر شد.

  بازديد دريادار سیاری 
از ايستگاه دريايی آستارا

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران از ایس��تگاه 
دریایی شهرستان مرزی آس��تارا بازدید کرد. امیر دریادار حبیب اهلل 
س��یاری فرمانده  نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران از 

ایستگاه دریایی این شهرستان بازدید کرد.

امريکايیان هرگز قابل اعتماد نیستند
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان گفت: پشتوانه 
مردمی، نظام امری��کا را در کما فرو برده و ع��ده ای که در داخل فکر 

می کنند مشکالت ما در ارتباط با امریکا حل می شود، اشتباه است.
سردار سیدمجتبی فدا در جمع 700 نفر از مدیران کاروان های بسیج 
استان اصفهان شرکت کننده در کارگاه آموزشی اظهار داشت: بابت 
حضور گس��ترده مردم در یوم اهلل 22 بهمن و تکمیل حلقه حماسه 
سیاسی 92 توسط آن ها، باید ش��کر بی کران کرد.وی بیان داشت: 
حضور پرشور مردم در 22 بهمن ظرفیتی را ایجاد کرد که گزینه های 
متعدد ای��ران در قب��ال مس��تکبران و امریکایی��ان، روی میز نظام 
جمهوری اسالمی نشان داده شد، این پشتوانه مردمی مستکبران و 
امریکاییان را در کما فرو برد.جانش��ین فرمانده سپاه صاحب الزمان 
استان اصفهان در ادامه با تشریح اوضاع نابه سامان فرهنگی اجتماعی 
قبل از انقالب در شهر اصفهان تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم 
انقالب اسالمی ساماندهی اوضاع فرهنگی اجتماعی و سیاسی کشور 
ایران است.وی افزود: تجمیع اراده ها و عزم های مردم علیه رژیم ظالم 
پهلوی برای پیروزی انقالب اسالمی در سایه رهنمودهای حکیمانه 
امام راحل صورت پذیرفت.فدا اذعان داشت: همه آنچه که در دوران 
انقالب اسالمی و 8 سال دفاع مقدس بر این مردم گذشته است برگ 
زرینی بر تاریخ ایران است و اصفهان با تقدیم کردن بیش از 10 درصد 

جمعیت شهید کشور والیت مداری خود را به اثبات رسانده است.
وی ابراز کرد: اس��تان اصفهان تنها استانی است که بیشترین سردار 
 ش��هید و فرمانده ش��هید را در راه انقالب نثار کرده و بعد از گذشت

 35 س��ال از عمر بابرک��ت انقالب امروز ب��ه خوبی ثابت ش��ده که 
روسیاهی به ظالم و دشمن اسالم و انقالب مانده است.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان اس��تان اصفهان خاطر نشان 
کرد: راهیان نور ظرفیتی متفاوت از سایر اردوها است، رفتن و بازدید 
کردن از مناطق عملیاتی جنوب کشور باعث تحول در روح و جسم 
انسان ها می ش��ود.وی تاکید کرد: امروز نظام جمهوری اسالمی به 
پاس خون شهدا و در لوای 35 س��ال مقاومت مردم به جایی رسیده  
است که 6 ابرقدرت جهان با ایران مذاکره می کنند و از موشک های 

بالستیک آن هراس دارند.

 يادواره شهدای خور و بیابانک
 برگزار شد

امام جمعه خور در یادواره 120 شهید خور و بیابانک گفت: برگزاری 
یادواره شهدا بسیار ارزشمند و اثرگذار اس��ت و باید از خانواده های 

شهدا و فرزندان این عزیزان نیز تجلیل شود.
 حج��ت االس��الم والمس��لمین اکب��ر ذوالفق��اری با بی��ان این که 
ارزش زنده نگه داش��تن یاد و خاطره ش��هدا کمتر از خود ش��هادت 
 نیس��ت، گفت: ما باید هر چه قوه و توان داریم در مس��یر آمادگی و

 ش��هادت طلبی آماده کنیم زیرا این روحیه دشمن را در رسیدن به 
اهداف شوم ناامید می کند.

وی افزود: پیامبر اک��رم ) صلی اهلل علیه وآل��ه( فرمودند: پروردگارم 
 مرا به انجام هفت خصلت دایما امر کرده اس��ت، اول دوست داشتن 
تهی دس��تان و با آن ها بودن، دوم ذکر الحول وال قوه اال باهلل را زیاد 
گفتن، سوم صله رحم با خویش��ان هر چند با انسان قطع رحم کرده 
باشند، چهارم در امور دنیوی به پایین تر از خود نگاه کردن، پنجم در 
حرام خدا از سرزنش دیگران دلسرد نشدن، ششم حرف حق را بزنم 

اگر چه تلخ باشد، هفتم چیزی را از کسی درخواست نکنم.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: استعمار به سه روش 

ملت ها را مستعمره می کند، جنگ، فساد و فقر.
ذوالفقاری افزود: اس��تعمار با هیچ ی��ک از این روش ها نتوانس��ت 
 ایران اس��المی را با رهبری امام خمینی)ره( و مق��ام معظم رهبری 

به زیر سلطه خود بکشد.
وی فرهنگ ایثار را از ش��اخصه های م��ردم ایران خوان��د و یکی از 
 دالیل پی��روزی انقالب و جنگ تحمیل��ی را ایثار رزمن��دگان بیان

 کرد.
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من فقط سخنگوی خودم هستم

  محم��ود احمدی نژاد ،ریی��س جمهور س��ابق کش��ورمان در خص��وص کاندیداتوری برخ��ی از وزرای
 دولت خود ب��رای دهمی��ن دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی گفت: من فقط س��خنگوی خودم

 هستم.
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»حق ايران از رود 
هیرمند« پیگیری شود 

برگزاری کارگاه 
آموزشی برای مديران

عض��و مجم��ع نماین��دگان اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان گف��ت: 
وزارت ام��ور خارج��ه بای��د موض��وع در نظ��ر نگرفت��ن حق آب��ه ای��ران 
 از رود هیرمن��د توس��ط افغانس��تان را در مجام��ع جهان��ی پیگی��ری

 کند.
هدایت اهلل میر مراد زهی نماینده مردم سراوان ، با اشاره به اعمال محدودیت 
 از س��وی کش��ور افغانس��تان در رس��یدن آب هیرمند به خاک ایران گفت:

 بر اساس قرارداد امضا ش��ده میان ایران و افغانس��تان در سال 1351 کشور 
 افغانستان موظف است تا 23 هزار لیتر در ثانیه از آب رود هیرمند را وارد خاک

 ایران کند.
 این میزان آب به دلیل ایجاد برخی سدها در ماه هایی از سال وارد خاک ایران 

نمی شود.

مسوول اردوی س��پاه صاحب الزمان)عج( از برگزاری کارگاه آموزشی مدیران 
کاروان های بسیج اس��تان اصفهان خبر داد. میثم رضوانی از برگزاری کارگاه 

آموزشی دو روزه برای مدیران کاروان های بسیج استان اصفهان خبر داد.
وی بیان داشت: این کارگاه آموزش��ی با موضوع چرایی، چیستی و چگونگی 
برگزاری اردوهای فرهنگی، تربیتی بس��یج با حضور بیش از یک هزار و 500 
نفر از مدیران کاروان ها از سراسر استان اصفهان اعم از خواهران و برادران در 

حال برگزاری است.
مسوول اردوی سپاه صاحب الزمان)عج( تصریح کرد: این کارگاه به صورت صبح 
و بعد از ظهر و به طور آموزشی در اردوگاه ش��هدای دوروچه و با حضور استاد 
برجسته جاوید شورچی مشاور اردویی سازمان بسیج مستضعفین کشور در 

حال برگزاری است.

بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه مصوب مجلس 
شورای اسالمی مهمترین دس��تور کار مجلس در این هفته 
است.2 دستور جلسه علنی مجلس ش��ورای اسالمی در روز 
دوش��نبه 28 بهمن ماه 92 اعالم شد.براس��اس این گزارش 
رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد الیحه  بودجه 
سال  1393 کل کشور )اعاده ش��ده از شورای نگهبان( اولین 

دستورکاری نمایندگان مجلس در جلسه روز دوشنبه است.
ادام��ه رس��یدگی ب��ه گ��زارش کمیس��یون اقتص��ادی 
درم��ورد الیح��ه اص��الح قان��ون مالی��ات های مس��تقیم 
مص��وب 1366 و اصالح��ات بع��دی آن  بررس��ی گزارش 
 کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و نظ��ارت بر اجرای

 سیاس��ت های کلی اصل)44( قانون اساسی در مورد طرح 
اصالح تبصره)5( بند)الف( ماده)3( قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل وچهارم)44( قانون اساسی و الحاق دو تبصره به 
آن )اعاده شده از شورای نگهبان( نیز در نوبت بررسی در جلسه 
علنی روز دوشنبه مجلس قرار دارند.بررسی گزارش کمیسیون 
اصل نودم قانون اساسی درمورد وضعیت خودروهای وارداتی 
و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد 
الیحه موافقت نامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری 
اس��المی ایران و دولت جمهوری اس��المی پاکس��تان  نیز 

دردستور کار جلسه علنی روز دوشنبه قرار دارد.

رییس جمهور ب��ا تاکید بر ض��رورت خبررس��انی دقیق و 
کامل، حقوق دانان کش��ور را به بررس��ی دقیق و محتوای 
 توافقات و اطالع رسانی به جامعه دعوت کرد. هیات دولت به 

ریاست دکتر روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد.
 حس��ن روحانی در ابتدای این جلس��ه از حضور باش��کوه 
و معن��ادار م��ردم در راهپیمایی س��الروز پی��روزی انقالب 
 اسالمی در سراسر کش��ور س��پاس گزاری و قدردانی کرد. 
 رییس جمهور این حضور ش��کوهمند و متفاوت را نش��ان 
فضای مثبت و امید بخش ایجاد ش��ده در کشور دانست که 
نویدبخش وحدت و انسجام ملی اس��ت. روحانی در ادامه بر 
پیگیری مجدانه برنامه دولت در تحقق خواست ملی و ادامه 
مذاکرات ایران با کش��ورهای 1+5 برای حراست از حقوق و 
منافع ملی تاکید و تصریح کرد: دستاوردهای مرحله نخست 
مذاکرات هسته ای ایران دس��تاوردهای بزرگی است که در 
پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های دولت 
تدبیر و امید و با حفظ همه ارزش های م��ورد قبول جامعه 
و حفظ حقوق هس��ته ای به دس��ت آمده اس��ت که خشم 

صهیونیست ها نشانه ای بر این موفقیت ها است.
 رییس جمهوری ب��ا تاکید بر ضرورت خبررس��انی دقیق و 
کامل، حقوق دانان کش��ور را به بررس��ی دقیق و محتوای 

توافقات و اطالع رسانی به جامعه دعوت کرد. 

رییس نه��اد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها 
با بیان این که اس��الم سیاس��ی مش��کل اصلی نظام سلطه 
است،گفت: شناخت شگردها و راهبردهای نظام سلطه مهم 
است.  حجت االسالم محمدیان رییس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانش��گاه ها ضمن حضور در دوازدهمین 
اردوی جهاد اکبر اتحادیه های انجمن های اسالمی مستقل 
سراسر کشور حامل پیام شفاهی رهبر انقالب به این اتحادیه 
بود.رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
در رابطه با این پیام رهبری بیان کرد، تشکل های دانشجویی 
زیادی در دانشگاه ها مشغول فعالیت هستند و این پیام شامل 
این ها نیز می شود البته نامه ش��ما به حضرت آقا شان نزول 
این پی��ام را فراهم کرد؛ مقام معظم رهب��ری فرمودند همه 
تش��کل های دانش��جویی انتظار پیام دارند و این پیام من را 
 به سایر دوس��تان خود نیز برس��انید.نماینده ولی فقیه در

 دانش��گاه ها با بیان این که 7 روز مهمان بارگاه نورانی امام 
رضا)ع( بودن توفیق زیادی می خواهد، در ابتدا صحبت هایش 
روایتی از امام رضا )ع( به عنوان هدیه ای از این حضرت برای 
دانشجویان بیان کرد.وی این روایت را راهگشا برای زندگی 
افرادی دانست که انگیزه سیر و س��لوک معنوی و پیمودن 
مراحل و منازل کمال را دارند. امام رضا )ع( یک برنامه جامع 

را در 10 دستور برای پیروانشان بیان کرد.

دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره 
به حضور مردم در عرصه های سیاس��ی گفت: االن نوبت 
دولت است که با کلید مخصوص، قفل زندگی مردم را باز 
کند.  سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا در برنامه زنده تلویزیونی نگاه 
دو، با اشاره به حماس��ه حضور مردم در راهپیمایی 22 
بهمن، گفت: مردم ما از نظر سیاس��ی افرادی هوشمند 
هستند و ش��رایط سیاسی کش��ور خود و جهان را کامال 
درک می کنند وی افزود: مردم ما به نظام سیاسی خود 
کامال وفادار هستند و ستون های این نظام به روی دوش 
مردم است.دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
اظهار داشت: حرف  های ابلهانه ای که بعضی از مسوولین 
امریکایی به زب��ان آوردند مردم ما را واداش��ت و حضور 
پرشور مردم ما در این راهپیمایی باعث تقویت کشورهای 
دوست ما ش��د و ناراحتی امریکا و رژیم صهیونیستی از 

ثمرات این حضور پرشور بود.
سردار صفوی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن یک پیام داخلی نیز داشت و تصور 
من این است که مردم با این حضور خود گفتند که االن 
نوبت دولتمردان است که حماسه اقتصادی را بیافرینند و 

قفل زندگی مردم را با کلید مخصوص باز کنند.

دولت نهادمجلس اظهار نظر

قرائت گزارش 
خودروهای وارداتی 

دعوت از حقوق دانان برای 
بررسی محتوای توافقات

 اسالم سیاسی 
مشکل اصلی نظام سلطه 

دولت قفل زندگی مردم را 
باز کند 
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    اصفهان ،میزبان همايش انديشه سیاسی اسالم
نماینده مردم اصفه��ان در مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به 
وظایف مجلس خبرگان و کمیسیون اصل 107 و 109 گفت: در 
یکی از اجالس مجلس خبرگان مطرح شد که با تمام بررسی هایی 
که در کل دنیا کرده ایم در زمان فعلی هیچ شخصیتی را معادل 
رهبر انقالب نیافته ایم.به گزارش مهر، آیت اهلل س��ید ابوالحسن 
مهدوی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت برگزاری 
همایش اندیشه سیاسی اسالم با عنوان مجلس خبرگان رهبری و 
جایگاه والیت فقیه برگزار شد، اظهارداشت: تا کنون هیچ شخصی 
در کل دنیا پیدا نشده اس��ت که تمام ابعاد و جامعیت را به اتفاق 
داشته باشد و در کل دنیا منحصرا یک نفر اس��ت و امید است تا 
ظهور امام زمان )عج( ایش��ان زنده باش��ند.وی در ادامه سخنان 
خود به برگزاری همایش اندیشه سیاسی اسالم با عنوان مجلس 
خبرگان رهبری و جایگاه والیت فقیه اشاره کرد و بیان داشت: این 
همایش به جز جلسه رسمی مجلس خبرگان رهبری است که در 
هر سال دو بار برگزار می شود و دلیل آن نیز تبیین جایگاه مجلس 
خبرگان است که تاکنون در دو استان دیگر نیز برگزار شده است.

آیت اهلل مهدوی ادامه داد: مساله ای که ما را به سمت برگزاری این 
همایش کشاند این است که جایگاه مجلس خبرگان یک جایگاه 
اس��تثنایی اس��ت که به دلیل رابطه ای که با رهبری دارد دارای 
اهمیت است و چون جلس��ات خبرگان بر اساس قانون محرمانه 
 اس��ت مردم کمتر از صحبت هایی که می ش��ود اط��الع دارند و

 آن ها باید و حق دارند بدانند تا حضور جدی تری در این انتخابات 

داشته باشند.این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان 
خود به اهداف این همایش نیز اش��اره کرد و بیان داشت: در این 
همایش تفسیر اندیشه سیاسی اس��الم برای نسل جدید، تبیین 
جایگاه فقهی و حقوقی مجلس خبرگان رهبری، آشنایی مردم با 
کارکرد و کارآمدی مجلس خبرگان رهبری، زمینه سازی آگاهانه 
و حضور مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبیین نظام 
حکومت اس��المی و تفاوت آن با دیگر نظام ه��ای رایج در دنیا از 
جمله اهدافی است که در این همایش دنبال می شود.وی ادامه 
داد: این همایش روز چهارشنبه این هفته طی دو روز در اصفهان 

برگزار خواهد شد.
    مجلس خبرگان ،مسايل و مش�کالتی چون معیشت 

مردم را نیز دنبال می کند
وی در ادامه س��خنان خود بیان داش��ت: ما به شدت در مجلس 
خبرگان رهبری دنبال مس��ایلی چون معیشت مردم هستیم اما 
به س��بب وظیفه حقیقی خودمان ، معموال شخصیت های مهم 

را دعوت می کنیم.
آی��ت اهلل مهدوی ادام��ه داد: مجلس خبرگان به س��بب وظایف 
محوله به خود از چندین کمیس��یون تشکیل ش��ده است که در 
این کمیسیون ها مسایل دنبال می شود و کمیسیون ها موظف 
 هس��تند تا هر به دو ماه تش��کیل جلس��ه دهند که کمیسیون 
سیاس��ی – اجتماعی، کمیس��یون پاس��داری از وظایف والیت 
فقیه،کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی و کمیسیون اصل 

110 از جمله این کمیسیون ها است.

اس��تاندار اصفهان در آیین��ی » اصغر هدای��ت« را به عنوان 
فرماندار جدید شهرستان فالورجان معرفی کرد.

 در این آیین که در س��الن آم��وزش و پرورش شهرس��تان 
فالورجان برگزار ش��د از زحمات همت اهلل مومنی فرماندار 
س��ابق قدردانی شد.اس��تاندار اصفهان در این آیین با اشاره 
به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: حضور 
 م��ردم در راهپیمای��ی 22 بهمن امس��ال در تاری��خ انقالب 
 ب��ی نظیر بود.رس��ول زرگ��ر پور اف��زود: این حض��ور مردم

نش��ان دهنده حمایت از انقالب، آرمان ه��ای امام و رهبری 
 و همچنی��ن دول��ت ب��ود.وی گفت: ب��رای رفع مش��کالت 
شهرستان ها اولویت استانداری تعادل بخشی به امکانات در 
بین شهرستان های استان است.وی افزود: استان اصفهان به 
عنوان یک استان برخوردار در کشور شناخته شده است در 
صورتی که این برخورداری فقط در مرکز اس��تان است ولی 
در شعاع 20 کیلومتری مرکز استان برخورداری دیده نمی 
ش��ود.وی با بیان این که باید از ظرفیت های استان استفاده 
کرد، افزود: این استان صنعتی ترین استان کشور است و باید 

امکانات بالقوه آن تبدیل به بالفعل شود.
زرگرپور افزود: اس��تان اصفهان یکی از اس��تان های کم آب 
کشور با میانگین بارندگی 120 میلیمتر در سال است و میزان 
بارندگی در این اس��تان به اندازه نیمی از متوس��ط بارندگی 

کشور و یک ششم متوسط بارندگی در دنیاست.
وی گفت: باید خود را در خدمات، شرب، صنعت و کشاورزی 

با این شرایط کم آبی سازگار کنیم. وی یکی از دالیل خشکی 
زاینده رود را استفاده نادرست و بارگذاری بیش از حد روی 

این رودخانه خواند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس نی��ز در این آیین گفت: 

این شهرستان یکی از شهرستان های محروم استان است.
حجت االس��الم والمس��لمین س��ید ناصر موس��وی افزود: 
فالورجان بیش��تر ش��بیه یک روس��تای بزرگ است و هیچ 

شباهتی به شهرستان با امکانات شهری ندارد.
وی با اشاره به این که بیش از 60 درصد مردم این شهرستان 
 کش��اورز هس��تند، افزود: این شهرس��تان از خشکس��الی

 150 میلیارد تومان در سال گذشته خسارت دید.
 فرمان��دار س��ابق فالورجان هم گف��ت: در این شهرس��تان
  20 هزار افغان��ی زندگی می کنن��د که از ای��ن تعداد فقط

 13 هزار نفر دارای مجوز هستند.
همت اهلل مومن��ی با اش��اره به طرح ه��ای نیمه تم��ام این 
شهرستان افزود: بیمارستان کلیشاد و سودرجان، مرکز بستر 
درمان قهدریجان و دو پل جزو طرح های مهم این شهرستان 

است که باید تکمیل شود.
 وی گفت: ش��بکه آب شهرس��تان فرس��وده اس��ت و پروژه 
آب رسانی به 18 روس��تا نیز ناتمام مانده که همگی نیازمند 

تامین اعتبار است.
 شهرس��تان فالورج��ان ب��ا 243 ه��زار نف��ر جمعی��ت در

 10 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد. 

فالورجان بیشتر 
شبیه يک روستای 
بزرگ است و 
هیچ شباهتی به 
 شهرستان 
با امکانات شهری 
ندارد
اين شهرستان از 
 خشکسا لی
  150 میلیارد تومان
 در سال گذشته 
خسارت ديد

 تا کنون
  هیچ شخصی
 در کل دنیا پیدا 
نشده است که تمام 
ابعاد و جامعیت را  به 
اتفاق داشته باشد و 
در کل دنیا منحصرا 
يک نفر است و امید 
است تا ظهور  امام 
 زمان )عج( ايشان
 زنده باشند

با حضور استاندار ومسووالنآيت اهلل مهدوی:

» اصغر هدایت« فرماندار فالورجان شدهیچ شخصیتی معادل رهبر انقالب نیست 



یادداشت

تلنگر

تفکرپشت میزنشینی مهمترین 
آسیب شغلی جوانان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تفکر اشتباه پشت 
میزنشینی مهمترین آسیب برای اشتغال جوانان است. باید 
سعی کنیم با تقویت اشتغال آزاد و تولیدی چنین تفکری را 

از بدنه جامعه و به خصوص جوانان خارج کنیم.
عباس صالحی با بیان این مطلب گفت:رونق و تعالی کشور 
به ویژه در بخش های اس��تانی بیش از پیش در حال تحقق 
است. باید سعی کنیم برای رفع مشکالت پیش روی جوانان 
برنامه ریزی کرده و مباحث جوانان به ویژه مس��اله اشتغال 
را در اولویت کار دول��ت و مجلس قرار دهی��م.وی افزود: با 
 حل مش��کالت جوانان از جمله اش��تغال، ازدواج و مسکن، 
نس��ل جوان دچار  تاثیرپذیری از تهاجم فرهنگی و جنگ 
نرم نمی ش��وند. البته در این زمینه س��ازمان ها و نهادهای 
مس��وول مانند آموزش و پرورش، صدا و سیما و خانواده ها 
نقش بس��یار مهمی در ایجاد زمینه های مناسب آموزشی 
برای جوان��ان دارند. نهاده��ای فرهنگ��ی و اجتماعی باید 
نکات و اصول فرهنگ��ی و اجتماعی را ب��ه جوانان آموزش 
دهند.صالحی با اشاره به ویژگی های جوانان ایرانی گفت: 
امام خمینی)ره( در دوران پیروزی انقالب اسالمی فرموند 
س��ربازان من اکنون در قنداق هایش��ان هس��تند. جوانان 
 امروز همان س��ربازان هس��تند که مانند جوانان گذش��ته

 اس��تقالل طلبی و خودکفای��ی را دنبال م��ی کنند.عضو 
کمیس��یون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به این 
حس اس��تقالل طلبی که در جامعه جوان کشور دیده می 
ش��ود، با وجود تحریم های مختلف توانسته ایم استقالل و 
خودکفایی خود را در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی 
حفظ کنیم و ارتقا ببخشیم. این مساله بسیار خوب و قابل 
تقدیر است.وی تاکید کرد: با توجه به توانمندی هایی که در 
مس��ایل مختلف در جوانان امروز سراغ داریم، می توانیم به 
کشور خود ببالیم. حمایت های دولت هم باعث شکوفایی و 

رشد بیشتر جوانان ما در جامعه شده است.
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مصرف مواد مخدر در زندان شهرضا صفر است
رییس زندان شهرضا گفت: با اجرای برنامه های فرهنگی و تدابیر مدیریتی، آمار مصرف مواد مخدر در 
زندان شهرضا به صفر درصد رسیده است. حامد منیری فرماندار س��میرم در نشستی با رییس زندان 

شهرضا و چند نفر از اعضای شورای تامین، اشتغال را در کاهش آسیب های اجتماعی موثر دانست.
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معاون فرهنگي و اجتماعی ش��هرداري اصفهان گفت: شهرداري 
 اصفهان طي دو دهه گذش��ته اقدامات بس��یار خوبي در محدوده 
تخت فوالد انجام داده به طوري که در ح��ال حاضر تخت فوالد به 

محلي آباد و مورد استقبال تبدیل شده است.
معاون فرهنگي و اجتماعی ش��هرداري اصفه��ان در آیین تودیع و 
معارفه مدیریت مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فوالد به نیابت از 
شهردار مراتب تشکر و سپاس شهردار اصفهان را از مدیریت اسبق 
مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فوالد به پاس ۸ سال خدمت صادقانه 
اعالم و انتصاب حجت االسالم منوچهر مهروي پور را به عنوان مدیر 

جدید مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فوالد تبریك گفت. 
علي قاسم زاده با بیان این که طي سال گذشته شهرداري اصفهان 
 اقدامات بس��یار موثري در س��طح ش��هر به خص��وص مجموعه 
تخت فوالد انجام داده اس��ت عنوان کرد: طي دو دهه اخیر اتفاقات 
و فعالیت هاي خوبي در مجموعه تخت فوالد صورت گرفت که به 
خوبي قابل مشاهده مي باشد.   وي افزود: در گذشته تخت فوالد نقطه 
آسیبي براي ش��هر بود ولي با همت شهرداري طي دو دهه گذشته 
اقدامات بسیار خوبي در این محدوده انجام شده به طوري که در حال 
حاضر تخت فوالد به محلي آباد و مورد استقبال مردم تبدیل شده 
است. معاون فرهنگي و اجتماعی شهرداري اصفهان اذعان داشت: 
روزهاي آخر هفته جمعیت زیادي به این مکان مي آیند لذا امید است 
مدیریت جدید این مجموعه اقدامات خوبي را انجام دهد.در ادامه این 

مراسم حجت االسالم نیلي پور با تاکید بر این که تخت فوالد یکي 
 از سرمایه هاي معنوي اس��تان اصفهان و کشور است گفت: قبل از 
این که این مکان آرامستاني براي مومنین باشد، قطعه زمیني مقدس 
بود براي سیر و سلوك افراد که بار معنوي زیادي داشت به طوري 

که این مکان محلي براي پرورش روح بسیاري از عرفا بوده است. 
     تمهی�دات الزم ب�راي دف�ن اف�راد سرش�ناس ش�هر 

در تخت فوالد اتخاذ شود
رییس ستاد اقامه نماز شهرداري اصفهان با بیان این که رهبر معظم 
انقالب در بازدیدهاي استاني خود همیشه بازدید از تخت فوالد را در 
برنامه داشتند عنوان کرد: تخت فوالد بار معنوي بسیار باالیي دارد و 
این مکان در تربیت و حفظ معنویت نقش بسیار باالیي داشته است. 
 وي اظهار داش��ت: تخت فوالد همچون صدفي اس��ت که بیش از

 ۴۰ هزار نفر از علما و عرفا را در خود جاي داده اس��ت لذا مسووالن 
باید نگاه ویژه اي به این مجموعه داشته باشند. حجت االسالم نیلي 
پور ادامه داد: تخت ف��والد در طول تاریخ همواره س��ایت عرفان و 
معنویت بوده و در حال حاضر نیز دعاها و نمازهاي عید بسیاري در 
این مکان مقدس برگزار مي شود. رییس ستاد اقامه نماز شهرداري 
اصفهان تصریح کرد: تخت فوالد سرمایه معنوي گرانبهایي است و 
باید این مجموعه به صورت پویا فعالیت خود را ادامه دهد. وي تاکید 
 کرد: الزم اس��ت تمهیدات الزم براي دفن افراد سرشناس شهر در

 تخت فوالد اتخاذ شود تا این افراد به صورت پراکنده در سطح شهر 

دفن نشوند همچنین رهبر معظم انقالب نیز تاکنون اجازه دفن ۴ نفر را 
در این مجموعه صادر کرده اند و نظر ایشان در رابطه با این مساله مثبت 

است لذا باید یك ساز و کار قانوني براي این موضوع تعریف شود. 
    جلد سوم دانشنامه تخت فوالد آماده چاپ است

مدیر س��ابق مجموعه فرهنگ��ي مذهبي تخت فوالد نی��ز ضمن ابراز 
خرسندي از ۸ سال فعالیت صادقانه در این مجموعه به اقدامات انجام 
شده در طي مدیریت خود اشاره و تصریح کرد: احیا، مرمت و بازسازي 
و نوسازي محوطه، مقابر و تکایا، چاپ و انتشار ۲۲ جلد کتاب در معرفي 
بزرگان مدفون شده در تخت فوالد، افتتاح موزه روزنامه نگاران و توسعه 
 موزه هاي عکس و س��نگ نوش��ته ها، توس��عه کتابخانه تخت فوالد، 
محوطه سازي گلستان شهدا، نورپردازي و اجراي شبکه صوت گلستان 
شهدا و احداث مسیر سید العراقین حدفاصل خیابان فیض و آب ۲۵۰ از 

اقدامات انجام شده طي این مدت مي باشد. 
 حسین حمیدي اصفهاني بیان داش��ت: پیاده روسازي در کل سایت 
تخت فوالد، احیاي آب انبار کازروني و استفاده از آن براي آبیاري فضاي 
س��بز، برگزاري همایش هاي مختلف جهت معرفي مشاهیر مدفون 
در تخت فوالد، برگزاري نشس��ت هاي مختلف ب��ا هنرمندان، علما و 
دانشمندان اصفهان و کشور و احیاي چاه آب صفوي)چاه آب حسیني( 
جهت آبیاري فضاي سبز تخت فوالد از دیگر اقداماتی می باشد که انجام 
شده است.وي افزود: راه اندازي سایت تخت فوالد، معرفي بیش از ۵۰۰ 
نفر از علما و مشاهیر مدفون در تخت فوالد در سایت این مجموعه، ارایه 
خدمات به گردشگران در قالب گرو ه هاي متعدد از ارگان هاي مختلف 
کشور، کاشت ده ها هزار اصله درخت و ایجاد فضاي سبز، ایجاد قطعه 
شهداي مفقود الجسد در گلستان شهدا و شاخص کردن قبور بیش از 
۵۰۰ نفر از علما، دانشمندان و مش��اهیر تخت فوالد از دیگر اقدامات 
انجام شده مي باشد. مدیر سابق مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فوالد 
با اشاره به ارتباط علمي و فرهنگي با بیش از ۴۰۰ نفر مدخل نویس براي 
 تهیه دانشنامه تخت فوالد تصریح کرد: تهیه دانشنامه تخت فوالد در

 چهار جلد است که جلد اول و دوم آن به چاپ رسیده، جلد سوم آماده 
چاپ و بخش اعظمي از جلد چهارم نیز آماده مي باشد. 

    مجموعه تخت فوالد را باید به نسل جوان معرفي كرد
مدیر جدید مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فوالد نیز عنوان کرد: امید 
 اس��ت با برنامه ریزي و همکاري و هماهنگي با مس��وولین شهرداري 
به خصوص معاونت فرهنگي در راستاي رسیدن به اهداف خود در این 
مجموعه گام هاي مثبتي برداریم .  حجت اسالم منوچهر مهروي پور 
بیان داشت: مجموعه تخت فوالد مجموعه تاثیر گذاري است و باید آن را 
به نسل جوان معرفي کنیم.  مهروي پور در ادامه ضمن تشکر از زحمات 
مدیریت سابق مجموعه ابراز خرسندي کرد که در ادامه راه از تجربیات 

مدیریت سابق استفاده می کند. 

در آیین تودیع و معارفه مدیریت مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فوالد؛

تخت فوالد یکي از سرمایه هاي معنوي استان اصفهان و كشور
سرشناس های شهر در تخت فوالد دفن می شوند

یادداشت

 همایش بصیرت خانواده
 در فریدونشهر برگزار شد

همایش بصیرت خانواده با حضور والدین متربیان حلقه های صالحین 
با موضوع س��بك زندگی در مس��جد حضرت ابالفضل )ع( این شهر 

برگزار شد.
حسنعلی نرگسیان در جمع مردم و مسووالن این شهرستان با بیان 
این که مس��ایل خانواده و ش��یوه رفتار با فرزندان و همچنین نحوه 
برخورد با آن ها بسیار مهم است اظهار داشت: خانواده بهترین محل 
برای تربیت فرزندان و رفتار صحیح و سالم پدر و مادر و رفتار متقابل با 
آن ها است چرا که بچه ها بیشترین زمان خود را در طول روز درکنار 

پدر و مادر سپری می کنند.
 وی در رابط��ه ب��ا  مخاط��رات ماه��واره اذعان ک��رد:  ک��ه ماهواره 
وسیله ای است که در اختیار غرب و صاحبان سرمایه و رسانه است 
و برنامه هایی که از آن به نمایش در می آی��د  به نفع منافع و اهداف 
 خودشان می باش��د و قصدش��ان ضربه زدن به ارکان خانواده و نهاد

 خانواده های اصیل ایرانی است.
 فرمانده س��پاه فریدونش��هر ادامه داد: خان��واده ها بای��د در زمینه

 آسیب های اجتماعی و خطراتی که در جامعه در کمین فرزندانشان  
است دقت الزم را داشته باشند و بس��یار آگاه و با اطالع برای تربیت 

سالم فرزندان تالش کنند.

جلوگیري از تردد ۲۰۰ هزار خودرو 
بسیار دشوار است

     رییس ستاد مرکزي معاینه فني خودرو شهرداري اصفهان با اشاره 
به تصویب طرح جامع کاهش آلودگي ۸ کالنشهر کشور اظهار داشت: 
 در حال حاضر ۲۰۰ هزار خودروي س��واري با طول عمر بیش��تر از

 ۲۰ سال در شهر اصفهان تردد مي کنند.
 جمش��ید جمش��یدیان با بیان این مطلب گفت: جلوگیري از تردد 
خودروهاي سواري ش��خصي با طول عمر بیش از ۲۰ سال در سطح 
کالنش��هرها یکي از مباحث مهم مصوبه کاهش آلودگي ۸ کالنشهر 
است که با اجراي آن حمل و نقل با چالش��ي اساسي روبه رو خواهد 
شد. وي با اشاره به این که در حال حاضر ۲۰۰ هزار خودروي سواري 
با طول عمر بیشتر از ۲۰ سال در شهر اصفهان تردد مي کنند، افزود: 
تعداد خودروهاي فرس��وده با طول عمر بیش از ۲۰ س��ال در شهر 
اصفهان زیاد است و جلوگیري از تردد این خودروها و خودروهایي که 

از سایر شهرها به اصفهان وارد مي شوند بسیار دشوار است. 
رییس س��تاد مرکزي معاینه فني خودرو شهرداري اصفهان تصریح 
کرد: نزدیکي شهرهاي اس��تان به اصفهان نیز موجب افزایش تردد 
خودرو به این کالنش��هر ش��ده اس��ت و س��االنه بیش از ۱۰۰ هزار 
 خودروی جدید وارد چرخ��ه حمل و نقل اصفهان مي ش��ود بدون

 این که خودروهاي فرسوده از شهر خارج شود. 

 تهیه جهیزیه 35 نوعروس 
توسط خیر نطنزی

مدیر کمیته ام��داد امام خمینی نطنز گف��ت: جهیزیه 3۵ نوعروس 
توس��ط خیر نطنزی به ارزش 7۰ میلیون تومان خریداری و تحویل 

نوعروسان شد.
محمدرضا مومنی اردستانی اظهار داش��ت: به همت یکی از خیران 
نطنزی مقیم تهران، 3۵ جهیزیه شامل )یخچال، ماشین لباسشویی، 
سماور گازی، سرویس تفلون، سرویس قاش��ق چنگال، کریستال، 
فرش ۱۲ متری، اتو بخار( به مبلغ 7۰۰ میلیون ریال برای نوعروسان 

به کمیته امداد نطنز اهدا شد.
وی گفت: به مناسبت سی و پنجمین س��الگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی طی مراسم باشکوهی 3۵ جهیزیه بین 3۵ نوعروس 

کمیته امداد توزیع شد.

 وجود مراكز بازیافت مطابق
 با استانداردهای جهانی در ایران

وزیر محیط زیس��ت ارمنس��تان ب��ا تاکید ب��ر ضرورت اس��تفاده از 
ان��رژی خورش��یدی، ب��ادی و آب��ی در طبیع��ت گف��ت: در ایران 
 مراک��ز بازیاف��ت مطاب��ق ب��ا اس��تانداردهای جهانی ایجاد ش��ده 

است.
آرام هاروتونیان وزیر محیط زیست کشور ارمنستان در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست که در محل نمایشگاه بین المللی 
برگزار شد ضمن تبریك فرارسیدن س��ی وپنجمین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی اظهار داشت: در طول سفر چند روزه فرصت داشتم 
با همکاران در مورد مسایل جدی زیست محیطی مذاکراتی داشته 
 باش��م که این مذاکرات حول محور اقتصاد س��بز و توس��عه پایدار

 بود.
وزیر محیط زیست کشور ارمنستان افزود: محیط زیست فقط مربوط 
به یك کشور نیست و مربوط به جهانیان می شود و هم اکنون فرصتی 

فراهم شده تا در این باره سیاست مشترکی اتخاذ کنیم.
وی ادامه داد: تغییرات آب و هوایی ،گازهای گلخانه ای ،دسترس��ی 
به منابع آب های زیرزمین و حفاظت از الی��ه ازن از جمله معضالت 

موجود در جهان است.
وی با بیان این که خوش��حال هس��تیم در زمینه محیط زیست تیم 
کامل و فعالی در ایران تشکیل شده اس��ت بیان داشت ما می توانیم 
با همکاری همدیگر مسایل را پیش ببریم از جمله می توان به نهایی 
شدن افتتاح پارك صلح و دوستی ارس با همکاری ایران اشاره  کنیم.

بودجه سال 93 شهرداری سفید 
شهر آران و بیدگل تصویب شد

شهردار سفید شهر گفت: شورای اسالمی بودجه پیشنهادی سال 93 
شهرداری سفیدشهر را تصویب کرد.

محس��ن حیدری  اظهار داش��ت: بودجه پیش��نهادی س��ال آینده 
شهرداری ۱۴ میلیارد و ۵۸6 میلیون ریال است که این رقم ۱۵ درصد 
نسبت به بودجه امسال افزایش داشته است.  وی با بیان اینکه اولویت 
طرح های عمرانی سفیدشهر آزادسازی و آسفالت معابر شهری است، 
تصریح کرد: در بودجه سال آینده شهرداری سفیدشهر سهم بودجه 
عمرانی 6۰ درص��د و بودجه جاری ۴۰ درصد افزایش یافته اس��ت. 
شهردار سفیدشهر همیاری شهروندان این شهر را در تحقق بودجه 
شهرداری مهم توصیف کرد و گفت: شهرداری و شورای اسالمی برای 
تامین بودجه ش��هر به درآمدهایی غیر از فروش زمین و اموال ملی 
امید بسته و انتظار می رود شهروندان نیز با پرداخت بموقع عوارض، 

شهرداری را در تحقق این هدف یاری کنند.

اخبار كوتاه
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تمدید مهلت اعتبار كارت های پایان خدمت

كلید تدبیر در شهرِک علمی و تحقیقاتی چرخید

سالم سرمایه گذاران كره جنوبی و مالزی به شهرک علمی
بخشدار مركزی سمیرم خبر داد ؛

مهاجرت سمیرمی ها به اصفهان و شهرضا 

پذیرش حوزه علمیه خواهران استان آغاز شد

مهلت اعتبار کارت های پایان خدمت قدیمی تا پایان بهار س��ال 
آینده تمدید شد.سردار ابراهیم کریمی جانشین رییس سازمان 
وظیفه عمومی ناجا در این باره گفت: برابر تصمیمات اتخاذ شده 

مهلت اعتبار کارت های پایان خدمت قدیم��ی که پیش از این تا 
پایان امسال اعالم شده بود تا پایان بهار سال آینده تمدید شد.

وی با بیان این که پس از تاری��خ مقرر این کارت ها از درجه اعتبار 
ساقط ش��ده و خدماتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، خاطرنشان 
کرد: متقاضیان تعویض کارت های پایان خدمت باید برای تعویض 

کارت های خود به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.
وی درباره زمان صدور کارت های جدید نیز اظهار داشت:  تالش ما 
بر این است تا آن دسته از افرادی که تا پایان بهمن ماه برای تعویض 
کارت های خود مراجعه می کنند کارت هوشمندشان را تا پیش از 
پایان سال دریافت کنند.کریمی درباره روند تعویض کارت های 
معافیت نیز گف��ت: این کارت ها از درجه اعتبار س��اقط ش��ده با 
این وجود تعویض آن ها همچنان در حال اجراس��ت و متقاضیان 

می بایست به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.

 

سرپرست اداره انتقال فناوری و تجاری س��ازی شهرك علمی و 
تحقیقاتی اصفهان گفت: س��رمایه داران دو کشور کره جنوبی و 
مالزی برای انتقال دانش فنی سه شرکت دانش بنیان مستقر در 
این شهرك سرمایه گذاری می کنند. »کیوان اصغری« افزود: سه 
شرکت دانش بنیان مستقر در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان 
در حال مذاکره با سرمایه گذاران کره جنوبی و مالزی برای انتقال 

دانش فنی خود به این کشورها و تاسیس کارخانه هستند.
وی ادامه داد: این ش��رکت ها در زمینه های نانو فناوری، آموزش 
الکترونیک��ی و طراحی فرایند های ش��یمیایی فعالی��ت دارند و 
دانش فنی تجاری س��ازی ش��ده آن ها تا ۱۲۰ میلیارد ریال نیز 
 قیمت گذاری شده است.وی جذب سرمایه گذاران خارجی برای 
شرکت های دانش بنیان را یکی از برنامه های اداره انتقال فناوری 
و تجاری سازی شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان عنوان کرد  و 
اظهارداشت: ما از شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی برای حضور 
 در ایران و آش��نایی با توانایی ش��رکت های دانش بنیان دعوت

 می کنیم.وی با اشاره به این که سرمایه گذاری کره جنوبی و مالزی 
در همین راستا شکل گرفته است، افزود: برای صادرات محصوالت 
دانش بنیان و انتقال دانش فن��ی ایرانی به بازار بین المللی تالش 

م��ی کنیم.اصغری اصل��ی ترین فعالی��ت اداره انتق��ال فناوری 
 شهرك در سه سال اخیر را جذب سرمایه گذار برای شرکت های 
دانش بنیان اعالم و بیان کرد: صاحبان دانش فنی باید در مرحله 
اول آن را جهت حفظ مالکیت معنوی، ثبت اختراع کنند و سپس 
به دنبال انتقال فناوری و س��رمایه گذاری به منظور تولید انبوه و 
ثروت بروند.رییس اداره انتقال فناوری شهرك علمی و تحقیقاتی 
اصفهان گفت: در این راستا بانك اطالعاتی قوی از سرمایه گذاران 
خصوصی کشور تهیه شده که بیش��تر آن ها از استان های تهران 

و اصفهان هستند.
وی تصریح کرد: س��رمایه گذاران به دلیل ریس��ك پذیری باالی 
س��رمایه گذاری بر روی دانش فنی ترجیح م��ی دهند که با یك 
مجموعه قابل اعتماد طرف مذاکره ش��وند که ش��هرك علمی و 
تحقیقاتی اصفهان به عنوان یك ارگان دولتی، نقش واسطه گری 

بین صاحب فناوری و سرمایه گذار را ایفا می کند.
وی با بیان این که درابتدا ش��هرك علم��ی و تحقیقاتی اصفهان 
 بیشتر به دنبال پیدا کردن سرمایه گذار بود، افزود: اما این روزها

 سرمایه گذاران بیشتر به سراغ ما می آیند.
 وی ادام��ه داد: در م��اه های اخی��ر مراجعه کنن��دگان زیادی از

 سرمایه گذاران جامعه پزشکی کشور داشته ایم.
وی با تاکید بر این که س��رمایه گذاران ما هنوز چندان خطرپذیر 
نیستند، گفت: یك بحث فرهنگی در این میان وجود دارد و این 
 که س��رمایه داران، س��رمایه گذاری بر روی فن��اوری جدید را با 
سرمایه گذاری بر روی سایر زمینه ها مقایسه می کنند و به دنبال 

این هستند که کدام زودتر به سود می رسد.
این کارشناس با اشاره به این که سرمایه گذاری بر روی یك دانش 
فنی نسبت به سایر زمینه ها مانند مسایل عمرانی دیرتر به سود 
می رسد، افزود: به همین دلیل خطر پذیری در این زمینه در ایران 

بسیار باالست.

 

بخشدار مرکزی س��میرم گفت: بیش��تر اهالی این شهرستان به 
 ش��هرهای همجوار به ویژه ش��هرضا، اصفهان و یاسوج مهاجرت

 می کنند.
 فخری زاده در نشس��ت کارگروه فرهنگی و اجتماعی سمیرم با 
اش��اره به منفی بودن مهاجرت این شهرستان افزود: این موضوع 
را از هر جنبه و زاویه ای بررسی کنیم آثار و تبعات زیانباری برای 

شهرستان خواهد داشت.
وی با بیان ا ین که روس��تاییان س��میرم به مرکز شهر مهاجرت 
نمی کنند، اظهارداشت: بیش��تر این خانوارها با توجه به نزدیکی 
روستاهایشان به شهرستان های ش��هرضا، آباده و یاسوج به این 

مناطق مهاجرت می کنند.
مدیر آموزش و پرورش سمیرم نیز گفت: الزمه محقق شدن اهداف 

نشست های تخصصی ،کار علمی و پژوهشی است.
س��ید ضیاء موس��وی افزود: تبادل فرهنگ و اقتصاد در جوامع از 
آثار هجرت اس��ت و بررس��ی عوامل و نوع مهاجرت در اثرگذاری 

آن ضروری است.
وی اظهار داشت: عموم مهاجرت ها به شهرهای بزرگ بی هدف 
بوده و باعث حاشیه نشینی، ایجاد ش��غل های کاذب و معضالت 

اجتماعی در آن مناطق ش��ده است.معاون ش��هردار سمیرم نیز 
گفت: کسانی که کمبود برخی امکانات و بی برنامگی ها در سمیرم 
را عامل مهاجرت می دانند اگر تجربه زندگی در س��ایر مناطق را 

داشتند این گونه نظر نمی دادند.
عل��ی کاوه اف��زود: وضعی��ت اجتماع��ی و فرهنگ��ی، مس��ایل 
آموزش و پ��رورش، آب و هوا، تعام��ل مردم و بس��یاری از موارد 
 دیگر در س��میرم از س��ایر شهرس��تان ها بس��یار بهتر و سالمتر

 است.
کارشناس امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سمیرم نیز 
خاطر نشان کرد: عامل اصلی مهاجرت سمیرمی ها بیکاری است.

رقیه نصیری اظهارداش��ت: نبود امکانات اولیه زندگی و رفاه نیز 
یکی دیگر از عواملی اس��ت که حتی در میان شاغالن و معلمان 

باعث مهاجرت شده است.
 ریی��س دانش��گاه آزاد اس��المی س��میرم ه��م ب��ه برگ��زاری

 نشست ها و کارگروه های زیاد و بی هدف اشاره کرد و گفت: این 
 که جلسه ای برگزار ش��ود اما خروجی مش��خصی نداشته باشد 

بی فایده است.
احمد آقایی تاکید کرد: ابزارهای اصلی کار پژوهشی نیروی انسانی 
و اقتصاد اس��ت و اگر این موارد با مدیریت صحیح و اعتبار کافی 
 دنبال ش��ود می توان به انجام پژوهشی مفیدو س��ازنده امیدوار

 بود.
معاون فرماندار سمیرم نیز با بیان این که عمده روستاهای سمیرم 
در فصل زمستان خالی از سکنه هستند، اظهار داشت: این موضوع 
بیشتر در بخش وردشت و پادنای وسطای سمیرم دیده می شود.

محمد رضا عس��گریان اف��زود: نزدیکی به ش��هرهای برخوردار، 
مس��ایل بهداش��ت و درم��ان، فرهن��گ و اقتص��اد از مهمترین 
 عوامل مهاجرت س��میرمی ها به س��ایر شهرس��تان ها ارزیابی

 شده است.

     

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان از آغاز پذیرش 
حوزه علمیه خواهران استان اصفهان خبر داد.

حجت االس��الم و المسلمین س��یدمهدی ابطحی ابراز داشت: 

پذیرش اس��تانی حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان، 
همزمان با سراسر کشور از امروز آغاز مي شود و تا ۱۰اسفندماه 
ادامه خواهد داشت. وی افزود: حوزه های علمیه خواهران استان 
اصفهان در راس��تای ماموریت های مصوب، هر سال نسبت به 
جذب و تربیت بان��وان متدین و عالقه مند ب��ه تحصیل علوم 
اسالمی و حوزوی در بیش از ۴9 واحد آموزشی تربیتی در سطح 
استان اقدام می کنند. ابطحی اظهار داشت: به همین منظور در 
سطح دو و س��ه حوزه های علمیه خواهران متناسب با شرایط 
زندگی بانوان محترم، دوره ها و ش��یوه های متنوع تحصیلی 
مانند حضوری تمام وقت، پاره وقت، نیمه حضوری و مجازی در 

نظر گرفته شده است.
  عالقه مندان به پای��گاه اینترنت��ی www.whc.ir مراجعه

 کنند.



اخبار کوتاهيادداشت

 بهره مندی 2 میلیون نفر 
از خدمات شبکه فاضالب

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: هم اکنون 
بالغ بر ۲ میلیون و ۵۴۶ هزار نفر دراستان اصفهان از خدمات شبکه 

فاضالب بهره مند شده اند.
هاش��م امینی با اش��اره به این مطل��ب، اظهار داش��ت: در طول 3۵ 
 س��ال گذش��ته، بیش از ۲ میلیون و 3۷۸ ه��زار نفر از مش��ترکان

 تحت پوشش ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان قرار گرفتند 
 که این بهره مندی در کالن ش��هر اصفهان به مرز ۹۴ درصد رسیده 

است.
 وی اف��زود: با ه��دف ارتق��ای س��طح خدم��ات، تعداد ش��هرهای 
 تحت پوش��ش ش��بکه فاضالب ه��م اکنون به ۲۷ ش��هر رس��یده 

است.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح کرد: در طول 
3۵ سال گذشته بالغ بر ۵۰۲ هزار فقره انشعاب فاضالب به متقاضیان 

واگذار شده است.
وی ادامه داد: این خدمات در حالی محقق شد که در سال های اخیر 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تنگناهای شدید مالی مواجه 
شده بود اما با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
آن در قالب قراردادهای بیع متقابل و فاینانس این روند از سال جاری 

سرعت بیشتری به خود گرفته است.
 امینی تاکید کرد: نس��بت به 3۵ سال گذش��ته، هم اکنون عملیات 
لوله گذاری فاضالب در سطح استان ۶ هزار و ۵۲۱ کیلومتر افزایش 

یافته است.

 حمل و نقل جاده ای از حالت سنتی 
به صنعتی تبديل شود

     معاون حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان گفت: با بهره وری 
ناوگان و برنامه ریزی علمی و جامع می توانیم حمل ونقل جاده ای را 

از حالت سنتی به صنعتی تبدیل کنیم.
علیرض��ا صفاتاج با اش��اره به ای��ن مطل��ب، اظهار داش��ت: یکی از 
 مهمترین عوامل در حمل و نقل به��ره وری ناوگان حمل و نقل کاال

 است. 
وی اف��زود: تعاونی های حمل و نقل کاال در چند س��ال گذش��ته از 
 رش��د کافی برخوردار نبوده اند ک��ه باید در این خص��وص چاره ای

 اندیشید.
 معاون حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان ادامه داد: با بهره وری 
ناوگان و برنامه ریزی علمی و جامع می توانیم حمل ونقل را از حالت 
س��نتی به صنعتی تبدیل کنیم ام��ا در این زمینه نی��از به برگزاری 

جلسات بیشتری با صنوف و اتحادیه ها داریم.
وی تاکید کرد: در این جلسات نیازمند کمک های فکری و پیشنهاد 

افراد خبره در حوزه کاال هستیم.
  صفاتاج تصریح کرد: با کمک انجمن های صنفی و همکاری سازمان 
حمل و نقل می توانی��م تا اندازه ای به مش��کالت بخش حمل و نقل 

جاده ای رسیدگی کنیم.

 اعتبار 300 میلیارد تومانی شیر
 ابالغ شد

مصوبه پرداخت یارانه 3۰۰ میلیارد تومانی ش��یر از س��وی معاونت 
برنامه ریزی به خزانه داری کل کشور ابالغ شد.

بعد از اصالح مصوبه هیات وزی��ران پرداخت اعتب��ار 3۰۰ میلیارد 
 تومانی در نظر گرفته ش��ده ب��رای دام��داران نهایی و ابالغ ش��ده

 است اما از آن جایی که اصوال مبالغ س��نگین و زیاد به طور یک جا 
و در یک مرحله ابالغ و تخصیص داده نش��ده و طی چندین مرحله 
انجام می ش��ود با توجه به همزمانی پرداخت این یارانه با ایام پایانی 
 س��ال پرداخت کامل آن ب��ه منابع موج��ود در خزانه نیز بس��تگی

 دارد.
در عین حال فرض و تصمیم دولت پرداخت کامل یارانه 3۰۰ میلیارد 

تومانی شیر تا پایان سال جاری خواهد بود.

صرفه جويی با اجرای پروژه بهبود 
دستگاه بريج ريکاليمر

     مس��وول شیفت واحد انباش��ت و برداشت ش��رکت فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: با اجرای پروژه بهبود بر روی سیس��تم گریس��کاری 
 دس��تگاه بریج ریکالیمر ش��ماره یک ای��ن واحد، ۷ میلی��ارد ریال 

صرفه جویی حاصل شد.
 داود عبداللهی افزود: این کار س��بب کاهش زم��ان توقف و افزایش

 آماده کاری این تجهیز شد. 
وی همچنین از طراحی، س��اخت و نصب سیس��تم اتوماتیک شارژ 

گریس توسط گروه بهبود )QCC( خبر داد. 
ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان با تولی��د بیش از ۶میلی��ون تن در 
 س��ال بزرگ تری��ن تولید کنن��ده فوالد خ��ام کش��ور و خاورمیانه

 است. 
عمده محصول این ش��رکت به صورت ورق ف��والدی در بازار عرضه 

می شود.

 8 طرح کشاورزی در کاشان
 به بهره برداری رسید

مدی��ر جه��اد کش��اورزی کاش��ان از بهره ب��رداری هش��ت طرح 
کش��اورزی با س��رمایه گذاری ۴۲ میلیارد ریال به میمنت س��ی و 
 پنجمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی در این شهرستان خبر

 داد.
 مجید کاف��ی زاده اظهار داش��ت: ۱۵ میلی��ارد ریال ای��ن اعتبارها 
 از محل تس��هیالت بانکی و بقی��ه از بخش خصوصی تامین ش��ده

 است.
وی افزود: این طرح ها ش��امل باغ مکانیزه، پرورش ماهیان زینتی و 
پنج استخر ذخیره آب در روستاهای سن سن، رحق و نشلج از توابع 

شهرستان کاشان است.
وی گاوداری صنعتی با تولید ساالنه یک هزار و ۴۰۰ تن شیر و 3۰ تن 
گوشت قرمز در شهر مشکات کاشان را از دیگر طرح های افتتاح شده 

در دهه فجر امسال عنوان کرد.
کافی زاده گفت: میزان تولید ش��یر در این شهرس��تان در سال ۵۷ 
ساالنه ۱۰ هزار تن بود که با تالش و سرمایه گذاری های انجام شده 
و با بهره گیری از تس��هیالت بانکی به برکت نظام مقدس جمهوری 

اسالمی این رقم امسال به ۴3 هزار تن رسیده است.

 استاندار  اصفهان
 34 پروانه صادر کرد

رفع مشکالت 
سبد کاال در استان

کمیته عالیم اداره کل اس��تاندارد اس��تان اصفهان در بهمن م��اه 3۴ پروانه 
استاندارد صادر، ۱۸ فقره پروانه را باطل و هشت پروانه استاندارد دیگر را امهال 

کرده است.
 در کمیته عالیم با صدور پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد برای فرآورده های 
پنج واحد تولیدی به دلیل ع��دم احراز صالحیت الزم و ع��دم انطباق کامل 
با استانداردهای ملی مخالفت شد و س��ه پروانه کاربرد عالمت استاندارد نیز 

تعلیق شد. 
همچنین به منظور همراهی با تولید کنندگان استان و امهال در راستای رفع 
نواقص موجود ، به هشت فرآورده مختلف از واحدهای تولیدی متعدد که آخرین 
مهلت قانونی برای تمدید پروانه اس��تاندارد آن ها گذشته و هنوز اقدام به این 
کار نکرده اند و دارای دالیل موجه و قابل پذیرش نیز بودند، حداکثر شش ماه 

فرصت برای مبادرت به این امر داده شد.

     معاون برنامه ریزي واشتغال استانداری اصفهان گفت: مشکالت ناشي از نحوه 
توزیع وانتخاب اقالم سبد مرتفع شده است.علیرضا همدانیان با اشاره به این 
مطلب، اظهار داش��ت: تاکنون نیمي از خانوارهاي مشمول در استان اصفهان 
موفق به دریافت سبد کاال شده اند.وی تاکید کرد: نواقصي در نحوه و انتخاب 
اقالم س��بد کاال وجود داش��ت که با انعکاس به مرکز و اقدامات درون استاني 
مرتفع شد. معاون برنامه ریزي واشتغال استانداری اصفهان با اشاره به این که 
اقالم مصرفي عید نوروز به مقدار کافي ذخیره ش��ده است، برافزایش نظارت 
 مستمر و دقیق دستگاه هاي نظارتي تاکید کرد. وی گفت: مردم مشکالت خود 

در خصوص اقالم عید نوروز را از طریق سامانه ۱۲۴ اطالع دهند. 
همدانیان درخصوص برگزاری نمایش��گاه هاي بهاره، بیان داشت: غرفه هاي 
 این نمایش��گاه درشهرس��تان ها باید رایگان ویا با حداقل قیم��ت دراختیار

 غرفه داران قرار گیرد.

محدودیت س��قف خرید به میزان حداکثر ۹۰ ورق��ه برای هر کد معامالتی در هر جلس��ه معامالت��ی و در کلیه 4
 نمادهای اوراق تسهیالت مسکن از امروز اعمال  می ش��ود.با این روند باید دید چه وضعیت تازه ای در بازار مسکن

 پدید می آید.
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رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
تهران با بیان این که گردش مالی صنعت طال در جهان بیش 
از هزار میلیارد دالر اس��ت گف��ت: برنامه ریزی ما این اس��ت 
 تا س��ال ۹۵،بالغ بر دو میلی��ارد دالر صادرات ط��ال و جواهر 

داشته باشیم.
عباداهلل محمدولی در مراس��م افتتاحیه شش��مین نمایشگاه 
بین الملل��ی طال، نق��ره و جواهر در جمع خبرن��گاران، اظهار 
داشت: گردش مالی صنعت طال در جهان بیش از هزار میلیارد 

دالر است. وی افزود: کش��ور ما این پتانسیل را دارد تا ساالنه 
۵ میلیارد دالر صادرات داش��ته باش��یم و برنامه ریزی ما این 
 است تا سال ۹۵ دو میلیارد دالر صادرات طال و جواهر داشته

 باشیم.
ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان طال و 
 جواهر گفت: در حال حاضر اش��تغال مس��تقیم در تولید طال
  ۱3۰ هزار نفر است و می توانیم این شاخص را به 3۵۰ هزار نفر

 برسانیم.
وی اف��زود: در وهل��ه اول ب��ه دنب��ال آن هس��تیم ت��ا 
پاس��خگوی ب��ازار داخ��ل باش��یم و پ��س از آن ب��ه دنبال 
 توانمندی ه��ای صادرات��ی این صنع��ت و بازاره��ای هدف 

می رویم.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان ط��ال و جواهر گفت: بازارهای 
هدف صادراتی طال و جواهر ایران شامل روسیه، بلوک شرق و 

کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس است.
محمدولی گف��ت: در حال حاضر فن��اوری الزم در تولید طال 
افزایش قابل توجهی داش��ته اس��ت و به لحاظ کیفیت تولید 

طالی کشور از کیفیت باالیی برخوردار است.

      براس��اس گزارش قیمت خرده فروشی بانک مرکزی در هفته 
 منتهی به ۱۸ بهمن ماه امسال، 3 گروه مواد خوراکی با کاهش، 
 3 گ��روه ب��دون تغیی��ر و ۵ گروه ب��ا افزای��ش قیم��ت مواجه

 شدند. 
قیمت تخم مرغ در این هفته ش��انه ای ۷۹۵۰ تا ۱۱ هزارتومان 
فروخته شد. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از 

مواد خوراکی در تهران را اعالم کرد. 
لبنیات و تخم مرغ 

در گروه لبنی��ات قیمت پنیر غیرپاس��توریزه معادل ۱.3 درصد 
افزایش داشت و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. قیمت 
تخم مرغ معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت و شانه ای ۷۹۵۰۰ الی 

۱۱۰۰۰۰ ریال فروش می رفت. 
برنج و حبوبات 

در گ��روه برنج، بهای برن��ج داخله درجه دو مع��ادل ۰.3 درصد 
کاهش داشت و قیمت برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه 
حبوبات، بهای لوبیای س��فید معادل ۰.۴ درصد افزایش یافت و 

بهای سایر اقالم این گروه بدون تغیر بود. 
میوه ها و سبزی های تازه 

 در گروه میوه در میادین زیر نظر ش��هرداری لوبیا س��بز عرضه 
نمی شد و انگور عرضه کمی داش��ت اما سایر اقالم میوه و سبزی 
تازه که تع��دادی از آن ها از نظ��ر کیفی در س��طح پایینی قرار 
 داش��تند به نرخ مصوب س��ازمان میادین میوه و ت��ره بار عرضه

 می شد. 
میوه  فروشی های سطح ش��هر اقالم مرغوب میوه و سبزی تازه 
را عرضه می کردند که در گ��روه میوه های ت��ازه قیمت پرتقال 
درجه یک معادل ۰.۱ درص��د و انگور ۰.3 درص��د کاهش ولی 
 قیمت س��ایر اقالم این گروه بین ۰.۴ درصد تا ۲ درصد افزایش

 داشت. 
در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل ۸.۴ درصد، 
بادنجان ۵.۴ درصد و کدو س��بز ۵.۷ درصد کاه��ش اما قیمت 
 سبزی های برگی ۱۶.۶ درصد و بهای سایر اقالم این گروه بین

 ۱ تا ۵ درصد افزایش یافت. 
گوشت قرمز و گوشت مرغ 

در گروه گوش��ت بهای گوش��ت گوس��فند معادل ۱.۱ درصد و 
گوشت مرغ معادل ۴.۴ درصد افزایش یافت و بهای گوشت تازه 

گاو و گوساله ثابت بود.

ريیس اتحاديه صادرکنندگان طال و جواهر پیش بینی کرد

صادرات 2 میلیارد دالر طال و جواهر تا سال ۹۵
گزارش بانک مرکزی از قیمت موادغذايی

۵ گروه خوراکی گران شد

لیست قطارهای شرکت حمل و نقل رجاء که در سفرهای نوروزی 
بلیت آن ها با تخفیف ارایه می ش��ود، اعالم شد. شرکت رجاء اعالم 
کرد: بر اس��اس برنامه ریزی صورت گرفته و به منظور دسترس��ی 
هموطنان گرام��ی به هم��ه قطارهای ن��وروزی، بلی��ت برخی از 
 قطارهای این شرکت در ایام و مس��یرهای مختلف با تخفیف ارایه 

می شود.
شرکت رجاء از هموطنان درخواست کرد با توزیع سفرهای خود در 
ایام مختلف، از قطارهای گوناگون این شرکت در مسیرهای مختلف 
با ارایه بلیت تخفیف دار استفاده کنند. مطابق لیست ارایه شده از 
سوی شرکت رجاء، بلیت قطارهای مختلف به این شرح با تخفیف به 

متقاضیان سفر در نوروز ارایه می شود.
حدفاصل تاریخ های ۲۶ لغایت ۲۹ اسفند ۹۲ با ۲۵ درصد تخفیف 

شامل: مسیر مش��هد- تهران قطارهای تندروی پردیس به شماره 
3۷3، 3۷۵ و 3۷۷ همچنین قطار دو طبقه صبا به ش��ماره 3۸۱- 
قطار دوطبقه صبا مش��هد - شاهرود به ش��ماره 3۲۷- سالن های 
دانمارکی از قطار نیشابور- تهران به شماره 3۵۵- قطار دوطبقه صبا 

شاهرود- تهران به شماره ۹۵۱
حدفاصل تاریخ های ۲۶ اس��فند ۹۲ لغایت اول فروردین ۱3۹3 از 
۲۰ لغایت 3۰ درصد تخفیف شامل: قطار دانمارکی مشهد- تهران 
به شماره 3۵۱، قطار دانمارکی و اتوبوسی ساری- تهران به شماره 

۲۱۹ همچنین قطار اتوبوسی تربت – تهران به شماره 3۵۵ ) با ۲۵ 
درصد تخفیف(- قطارهای اتوبوسی مشهد- تهران به شماره های 
3۷۹، 3۶۵، 3۷۱، 3۴۹، 3۶۱، 3۲3، 3۶3 و 3۴۷ ) ب��ا 3۰ درصد 
تخفیف(- س��الن های دانمارکی از قطارهای مش��هد- سمنان به 
شماره 3۲۵ و خواف – تهران به شماره 3۵۷ ) با ۲۰ درصد تخفیف(

حدفاص��ل تاریخ ه��ای ۲۵ اس��فند ۹۲ لغای��ت ۱3 فروردین ۹3 
 با ۲۰ درص��د تخفیف ش��امل قط��ار: مراغ��ه- تهران به ش��ماره

۴۲۱ 

حدفاصل تاریخ های ۹ لغای��ت ۱۵ فروردی��ن ۱3۹3 از ۲۰ تا 3۰ 
درصد تخفیف ش��امل: قطار دانمارکی تهران- مش��هد به شماره 
3۵۰ و قطار اتوبوسی تهران- تربت به ش��ماره 3۵۴ ) با ۲۵ درصد 
تخفیف( – قطارهای اتوبوسی تهران- مشهد به شماره 3۷۸، 3۶۴، 
3۷۰، 3۴۸ و 3۶۰ ) با 3۰ درصد تخفیف(- سالن های دانمارکی از 
قطارهای سمنان- مشهد به شماره 3۲۴ و تهران- خواف به شماره 

3۵۶ ) با ۲۰ درصد تخفیف(
تاریخ های ۱۰، ۱۲ و ۱۴ فروردین ۱3۹3 با 3۰ درصد تخفیف شامل: 

قطار اتوبوسی تهران- مشهد به شماره 3۲۲
س��امانه اطالع رس��انی و ارتباط با مشتری ش��رکت حمل و نقل 
 ریل��ی رجاء ب��ا ش��ماره ۱۵3۹ آماده پاس��خگویی ب��ه هموطنان

 است.

 لیست قطارهای نوروزی
 مشمول تخفیف شرکت رجاء اعالم شد

     اشتباهات خودرو س�ازان، باور نادرستی 
نسبت به صنعت خودرو ايجاد کرده است

مدی��ر عامل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو گفت: 
متاس��فانه به دلیل اش��تباهاتی که خودروس��ازان  
داشته اند باور نادرس��ت و غیر عادالنه ای نسبت به 

صنعت خودرو ایجاد شده است.
هاش��م یک��ه زارع در مراس��م آغاز ب��ه کار دهمین 
نمایش��گاه بین المللی صنعت خودرو در اصفهان با 
بیان این که مش��تری حق دارد خودروی کیفی با 
قیمت مناس��ب و خدمات پس از فروش شایس��ته 
خری��داری کن��د، اظهار داش��ت: صنع��ت خودرو 
لکوموتیو ازدیگ��ر صنایع ایران اس��ت و در دو دهه 
اخیر با رش��د این صنعت بس��یاری از صنایع دیگر 

مانند فوالد و پتروشیمی نیز توس��عه یافته اند. وی 
با تاکید بر این که نباید صنعت خ��ودروی ایران را 
با کش��ورهایی مانند کره مقایس��ه کرد، ادامه داد: 
هم اکنون ظرفیت تولید ی��ک میلیون و ۸۰۰ هزار 
دستگاه خودرو در داخل کشور وجود دارد بنابراین 
دیگر نیازی به توس��عه کمی صنایع خودروس��ازی 
وجود ندارد و باید در زمینه توس��عه زیرس��اخت ها 
اق��دام ک��رد. وی تصری��ح ک��رد: مش��تری تا کی 

می خواهد خودروی ۴۰۵ در خیابان ها ببیند؟! 
یکه زارع تنها راه نجات صنعت خ��ودرو را توجه به 
تولید داخلی عنوان کرد و بیان داش��ت: بی ش��ک 
اس��تفاده از نظریات مش��تریان و مخاطبان کمک 

زیادی به صنعت خودروسازی ایران خواهد کرد. 

مدیر عام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو همچنین 
از آغاز پیش فروش خ��ودروی دن��ا از اواخر بهمن 
خبر داد و گفت: همچنین در طرحی که تا دو هفته 
آینده اجرایی خواهد شد هر فردی که محصولی را 
از ایران خودرو خریداری می کند از پش��تیبانی ۲۴ 
ساعته یک پشتیبان در ایران خودرو در امور مختلف 
برخوردار خواهد شد و در طرح دیگری ایران خودرو 
درب��اره کیفیت خودروهای تولیدی از ش��هروندان 

نظرخواهی خواهد کرد. 
     خدمات پس از ف�روش خودرو بايد هزينه 

کمتری به بخش خصوصی تحمیل کند 
معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی استاندار 
اصفهان گفت: جدا از تقویت تولید کیفی خودرو باید 

به خدمات پس از فروش هم توجه ویژه ای داشت و 
دولت باید با حمایت خود جلوی هزینه های زیادی 

که به بخش خصوصی وارد می شود را بگیرد. 
حسین سیستانی با حضوردر نمایشگاه بین المللی 
صنعت خودرو با اشاره به این که خودروسازان باید 
به منافع کشور اهمیت دهند نه منافع شخصی اظهار 
داشت: بدون صادرات و واردات نمی توان به توسعه 
رس��ید.وی با تاکید بر این ک��ه امیدواریم در دولت 
جدید ش��رایط را برای توس��عه مهیا کنیم، تصریح 
کرد: باید شرایط مناسبی برای قطعه سازان و سایر 
دس��ت اندر کاران صنعت خودرو مهیا شود. عالوه 
بر آن واحدهای صنعتی نیازمند حمایت هس��تند 
و بای��د تس��هیالت الزم را برای آن ه��ا فراهم کرد.

سیستانی ادامه داد: معضل آب زاینده رود ساکنان 
شرق اصفهان را با مش��کالت اقتصادی و معیشتی 
زیادی مواجه ساخته اما با احداث یک واحد صنعتی 
خودروس��ازی در منطقه ش��رق اصفهان می توان 

بخشی از مسایل مالی این منطقه را حل کرد. 
     تمرکز دولت در بخش خودرو کاهش يابد

همچنین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: وقتی چرخ صنعت خودرو به حرکت 
 درمی آی��د ۶۰ صنع��ت دیگ��ر را نیز ب��ه حرکت 
می اندازد. عباس مقتدایی در این مراس��م تصریح 
کرد: کشور دچار ضعف در توس��عه صادراتی است 
و قیمت های ما رقابتی نیس��ت.وی با اعالم این که 
متاسفانه کامال نتوانس��ته ایم آزاد سازی اقتصادی 
به ویژه مرتب��ط با صادرات خ��ودرو را انجام دهیم، 
 افزود: نمایندگان در این زمین��ه آمادگی دارند تا با 
خودرو س��ازان ب��ه راه حلی ب��رای رفع ای��ن نقاط 
ضعف برسند.مقتدایی گفت: در این زمینه نیازمند 
بازنگری در س��اختار کالن خودرو هستیم. تمرکز 
دولت در بخش خودرو بای��د کاهش یابد و ظرفیت 
پایین صنعت خودرو و قطعه س��ازی باید به سمت 

مهارت کنترل کیفی پیش رود.
     بازارس�ازی و بازارس�نجی های وسیع تر

 از طريق حضور در نمايشگاه ها 
محسن رخشان مدیر امور نمایش��گاه های شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در مراسم 
افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو 
پیام رسول محققیان مدیرعامل این شرکت را قرائت 

 کرد.  به گزارش واحد رس��انه شرکت نمایشگاه های
 بین المللی اس��تان اصفهان در این پیام آمده است: 
صنعت نمایش��گاه، صنعتی س��بز و ب��دون آالینده 
 اس��ت که رس��الت اصلی آن نمایش دس��تاوردها و

 یافته ه��ای جدید دیگ��ر صنایع اس��ت. در فضای 
 نمایش��گاه، تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران در 
 بخش ه��ای مختل��ف م��ی توانند ب��ا فراغ ب��ال و

 امنیت خاط��ر، محصوالت و خدم��ات نوین خود را 
به مخاطبان و رقبای خ��ود معرفی کنند. همچنین 
 دس��ت ان��درکاران صنای��ع از طری��ق حض��ور در 
 نمایش��گاه ه��ا، دای��ره مخاطب��ان هدف خ��ود را 
گس��ترده تر کرده، بازارس��ازی و بازارسنجی های 
وس��یع تری انجام می دهند. در ادامه این پیام آمده 
اس��ت: ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان به عن��وان دومین ش��رکت نمایش��گاهی 
 )UFI( کش��ور و عضو اتحادیه جهانی نمایشگاه ها
 با برگزاری س��االنه بی��ش از ۴۵ عنوان نمایش��گاه

 بین المللی و تخصصی داخلی و چندین پاویون در 
نمایش��گاه های معتبر خارجی و همچنین به عنوان 
مجری اعزام کننده تورهای تج��اری و تخصصی به 
نمایشگاه های مهم جهان، امسال دهمین نمایشگاه 
بین الملل��ی صنعت خ��ودرو را با حض��ور برندهای 
برتر این حوزه برگزار کرده اس��ت و امید آن دارد که 
بتوان اه��داف پیش روی این نمایش��گاه را از طریق 
همکاری مشارکت کنندگان، کارشناسان، مسووالن 

و بازدیدکنندگان آن محقق سازد.   
     گارانت�ی خودروه�ای ايران خ�ودرو 

الکترونیکی شد
مدیر عامل ایس��اکو از الکترونیکی ش��دن گارانتی 
و دیگر س��وابق خودروهای تولیدی گروه صنعتی 

ایران خودرو خبر داد.
علی نمکین در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
خودرو اظهار داش��ت: سیس��تم کارت الکترونیکی 
خودرو به عنوان جایگزینی برگ گارانتی راه اندازی 
ش��د.وی با بیان این ک��ه تمام اطالع��ات مربوط به 
خودرو اعم از اسم خریدار، مشخصات فنی و به ویژه 
س��وابق تعمیر در کارت الکترونیک��ی ثبت و ضبط 
می شود ، خاطرنشان کرد: این اقدام باعث سهولت در 
رسیدگی به سوابق خودرو به ویژه در صورت شکایت 

مشتریان خواهد شد.

در دهمین نمايشگاه صنعت خودرو عنوان شد

 پیشنهاد احداث یک واحد صنعتی خودروسازی دراصفهان

سقف خرید اوراق تسهیالت مسکن کاهش می یابد

دهمین نمايشگاه بین المللی صنعت خودرو با حضور مسووالن استانی و کشوری در محل نمايشگاه های بین المللی اصفهان  گروه
برگزار شد.  اين نمايشگاه با حضور 13 مشارکت کننده برتر از میان برندهای صنعت خودرو برگزار شده و تاامروز  طی ساعات اقتصادی

بازديد 1۵ الی 22 در محل نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان داير است. در اين نمايشگاه از کارت 
الکترونیک طاليی ايران خودرو و برخی خودروهای محصول مشترک ايران با کشورهای خارجی رونمايی شد.



یادداشت

     رمان »آواز بی س��از« اثر کنت هریف با ترجمه امیر مهدی حقیقت فردا در شهر کتاب اصفهان نقد و 
بررسی می شود.این رمان در دو هزار نسخه، در ۲۹۶ صفحه و به بهای ۱۴ هزار تومان از سوی نشر ماهی 

راهی کتاب فروشی ها شده است. 
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»آواز بی ساز« نقد و بررسی می شود
هفتیادداشت

 همایش ویدئو آرت با موضوع
 هنر عمومی برگزار می شود

نمایشگاه و همایش ویدئو آرت با موضوع 
هنر عموم��ی در گال��ری نق��ش خانه 

اصفهان برگزار می شود.
مدیر س��ایت ویدئو ارت اظهار داش��ت: 
این همایش به نمایش و نقد و بررس��ی 
 آثار هنرمندان ویدئ��و آرت  فیلم کوتاه

 در بخش های مختلف می پردازد.
 فرش��ته عالمش��اه افزود: این جشنواره

  ب��ه هم��ت س��ایت ویدئ��و آرتیس��ت و ح��وزه هن��ری اس��تان ب��ا 
موضوعات فوتوس��نتز و واکنش ذهنی، زندگی ش��هری و آزاد برگزار 

می شود.
وی گف��ت: آثار ای��ن همای��ش و نمایش��گاه از می��ان 7۹ اث��ر از 5۹ 
 هنرمند ایرانی ساکن ایران، انگلستان، فرانس��ه و سوئد انتخاب شده 

است.
عالمشاه افزود: از مجموع آثار رسیده پس از بازبینی و کارشناسی ۱8 اثر 
به عنوان اثرهای برتر انتخاب و چهار اثر نیز عالوه بر آثار برگزیده برای 

حضور در این نمایشگاه انتخاب شد.
وی گفت: نشس��ت نقد و بررس��ی نی��ز توس��ط آزاده نیلچیانی ،هلیا 
 دارابی و مینو ایرانپور در س��اعت ۱7  امروز  در س��الن س��وره برگزار

 می شود.

 بودجه مصوب خانه فرهنگ
 شهید بهشتی جذب نشده است

خواهر شهید بهش��تی گفت: در بودجه 
 امس��ال ش��هرداری 500 میلی��ون

تومان برای توسعه و 500 میلیون تومان  
 ب��رای بح��ث تامی��ن فض��ای فیزیکی
  خانه فرهن��گ اختصاص یافته اس��ت
  ک��ه پ��س از گذش��ت ۱۱ ماه از س��ال

 نش��انه ای از جذب بودجه مقرر ش��ده 
نیست.

زینت الس��ادات حس��ینی بهش��تی در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس ب��ا 
اش��اره به وضعی��ت خان��ه فرهنگ ب��ا صراحت ب��ه س��وءمدیریت، 
فرهن��گ خان��ه  هدفمن��د  و  یکپارچ��ه  مدیری��ت   ع��دم 

 )زادگاه شهید بهشتی( اش��اره کرد و اظهارداشت: پس از فوت خواهر 
بزرگ تر و براس��اس وصیت وی خانه شهید بهشتی به قیمتی کمتر از 
قیمت معمول به شهرداری فروخته و این خانه با تمام وسایل محل به 
 شهرداری واگذار شد، به شرطی که روال فعالیت های خانه همانند سابق

 ادامه پیدا کند.
وی افزود: از آن زمان این خانه به ش��هرداری واگذار ش��د، اما قرار شد 
 که محتوا و فعالیت های خانه تحت نظارت خانواده ش��هید بهش��تی

 باشد.
خواهر شهید بهش��تی تصریح کرد: با نقل و انتقال مدیران شهرداری 
مدیریت این مجموعه که زیرمجموعه آن ها محس��وب می شود، نیز 

دگرگون شد.

» انارهای نارس«  به اصفهان رسید
مدیر اجرایی پنجمین جش��نواره فیلم 
فجر اصفه��ان گفت: فیلم س��ینمایی 
معراجی ها به کارگردانی مس��عود ده 
نمکی به عن��وان بیس��تمین فیلم این 
جشنواره در سینما س��پاهان این شهر 

اکران می شود.
رضا دهقانی افزود: این فیلم سینمایی  

امروزدر  جش��نواره فیلم فجر اصفهان 
اکران خواهد شد.

وی اظهار داش��ت: فیلم س��ینمایی» انارهای نارس« به کارگردانی 
مجی��د رض��ا مصطف��وی نی��ز جایگزی��ن فیلم»ح��ق س��کوت« 
 کار محم��د ه��ادی نائیج��ی ب��رای اک��ران در همی��ن روز ش��ده

 است.
وی با اش��اره به اس��تقبال خوب اصفهانی ها از جش��نواره فیلم فجر 
گفت: آرش رنجبر، امیر هوشنگ جمشیدیان، سید مهدی مدنیان، 
غالمرضا آب آب و سید محمد طباطبایی جشنواره فیلم فجر اصفهان 

را داوری می کنند.
دهقانی در باره مراسم اختتامیه این جشنوره گفت: اجرای این مراسم 
را بهمن هاشمی به عهده دارد و امیر تاجیک نیز در این آیین حضور 

می یابد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه حض��ور هنرمن��دان عرصه س��ینما در مراس��م
  اختتامی��ه گفت: رضا داد، دبیر س��ی و دومین جش��نواره فیلم فجر

خواه��د  حض��ور  اصفه��ان  در  اختتامی��ه  آیی��ن  در  نی��ز    
داشت.

آیین اختتامیه پنجمین جش��نواره فیلم فج��ر اصفهان عصر فردا در 
سینما سپاهان برگزار می شود.

پایگاه پژوهشی ش��هر تاریخی و زیرزمینی نوش آباد طی آیینی 
با حضور مدی��رکل امور پایگاه های س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گش��ایش یافت. مدیرکل امور پایگاه 
های س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی وگردش��گری در 
آیین گش��ایش این پایگاه افزود: فراهم کردن ش��رایط حفاظت، 
پژوهش، مرمت و احیای مس��تمر، تهیه برنامه ه��ای مدیریتی، 
 تداوم آموزش در هنگام اجرا و ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت 
 پایگاه ها براس��اس پ��الن مدیریت��ی از جمله اه��داف ایجاد این 
پایگاه هاس��ت. فرهاد عزیزی تصری��ح کرد: حفاظ��ت از میراث 
فرهنگی و آثار تاریخ��ی بدون همراهی و مش��ارکت مردم کاری 
 سخت و غیرممکن است.وی گفت: مسووالن باید با برنامه ریزی از 

ظرفیت های داوطلبانه برای توسعه و آبادانی کشور و ساماندهی 
آثار تاریخی استفاده کنند.وی پایگاه های میراث فرهنگی را برای 
حفاظت و احیای آثار تاریخی و معنوی کش��ور و زمینه ای برای 
رشد و توسعه همه جانبه دانس��ت.عزیزی اظهار داشت: حفاظت 
از میراث فرهنگی و آثار تاریخی، نیازمند وقت و حوصله و اندیشه 
 جمعی ب��ا رعایت اصول فنی و کارشناس��ی اس��ت.مدیرکل امور 
پایگاه های میراث فرهنگی کش��ور تصریح ک��رد: حفظ و احیای 
میراث فرهنگی به عنوان منبعی تجدید ناپذیر و غیرقابل جایگزین، 
است.وی یادآور شد: مش��ارکت فعال شهروندان نوش آباد به ویژه 
انجمن دوست داران آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی این شهر در کمتر 
جایی از کشور دیده می شود.سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری آران و بیدگل نیز در این مراسم گفت: ایجاد 
پایگاه پژوهشی به عنوان بازوی پژوهشی و اجرایی میراث فرهنگی 
در شهر زیرزمینی نوش آباد ضروری به نظر می رسید. عباس متولی 
 گفت: با توجه به اهمیت ثبت مجموعه باس��تانی شهر زیرزمینی
  نوش آباد در فهرس��ت میراث جهانی یونس��کو، انجام مطالعه و

 کاوش های بیشتر در این مجموعه کم نظیر یک ضرورت است.
 به گفته وی تاکن��ون برای 30 بن��ای تاریخی در ش��هر تاریخی 
نوش آباد، پرونده ثبتی تهیه شده و پرونده ثبت این شهر تاریخی 
اینک در فهرست میراث جهانی نیز درحال پیگیری است. وی اظهار 
داشت: نوش آباد از جمله مناطق باستانی استان اصفهان با سابقه 
تمدنی چند هزار ساله است که محوطه های باستانی و آثار تاریخی 

فراوانی از دوره های مختلف را در خود دارد. 

مدیر شبکه یک اعالم کرد :س��ریال معراجی ها خرداد ۹3 از 
شبکه یک سیما پخش می شود.

مهدی فرج��ی مدیر ش��بکه یک س��یما در حاش��یه اکران 
 فیل��م »معراجی ه��ا« در س��ی و دومی��ن جش��نواره فیلم

 فج��ر در س��ینما فردوس��ی ته��ران گف��ت: خ��رداد م��اه 
 س��ال ۹3 س��ریال »معراجی ه��ا« روی آنت��ن ش��بکه یک

 می رود. 
این سریال ۴0 قسمت داشته و از دغدغه های دفاع مقدس و 

ارزش های انقالب سخن می گوید.
وی تاکید کرد: مجموعه »معراجی ها« داستان های جذاب و 
باورپذیری داردو اثری فاخر و ارزنده است که وقایع جبهه های 

جنگ ما با دشمنان اسالم و انقالب را بازگو می کند.
     تصویر واقعیات دفاع مقدس در »معراجی ها«

مجید زین العابدین مدیر شبکه سه س��یما نیز در اظهاراتی 
گفت: »معراجی ها« فیل��م خیلی خوبی اس��ت. نگارش این 
فیلم با زبان شیرین و س��اده بیان کننده واقعیت های دوران 
دفاع مقدس اس��ت. برخالف برخی از آثار دف��اع مقدس که 
نگاه غلوآمیز دارند، رش��ادت و دالوری رزمندگان در برهه ای 
از جنگ را منعکس می کن��د. »معراجی ها« فداکاری جوانان 
ایرانی را برای رسیدن به هدفی خاص به شکل واقعی روایت 

می کند.
    انتقال حقایق به نسلی که جنگ را لمس نکردند

مسعود ده نمکی کارگردان و نویس��نده »معراجی ها« نیز در 
مورد فیلم خود گفت: این فیل��م از 80 درصد فیلم های آمده 
به جش��نواره 3۲ فیلم فجر بهتر است. طنز »معراجی ها« نیز 
با طنز »اخراجی ها« متفاوت است زیرا جنس آدم های این دو 

فیلم فرق می کند. 
آدم هایی که در »اخراجی ه��ا« بودند از جنس جبهه و جنگ 
 نبودند ام��ا در »معراجی ها« آدم ها عاش��ق جبهه هس��تند
  ب��ه همین دلی��ل نوع طن��ز آن ه��ا نی��ز متف��اوت و زیباتر

 است.
ده نمکی خاطرنش��ان کرد: هر چه در جنگ دیدم؛ ترس��یم 
می کنم وحماس��ه آفرینی های رزمندگان را نشان می دهم. 

سینما ابزاری برای انتقال حقایق دوران دفاع مقدس است.

 مدیرکل امور پایگاه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خبر داد

گشایش پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی نوش آباد
مسعود ده نمکی

 انتقال حقایق به نسلی که جنگ را لمس نکردند

کارگ��ردان و بازیگ��ر اصفهانی گف��ت: حمایت 
صحی��ح و منطقی از س��ازندگان فیلم های کوتاه 
 زمینه س��از فعالی��ت آن ه��ا در س��اخت و تولید

 فیلم بلند می شود.
حسن علیرضایی کارگردان و بازیگر اصفهانی نبود 
امکانات و حمایت های مالی از سوی مسووالن را 
یکی از بزرگ ترین مشکالت فیلم سازان اصفهانی 
دانس��ت و اظهار داش��ت: تا زمانی که مسووالن 
انجمن س��ینمای جوان اصفهان و پیشکس��وتان 
عرصه سینما و فیلم س��ازی با برنامه ریزی دقیق 
و س��نجیده به حمایت از فعاالن ای��ن عرصه در 
 اصفه��ان نپردازن��د، ش��اهد پیش��رفت اصفهان

 نیستیم.
وی اف��زود: بنده تا کن��ون در اصفه��ان موفق به 
دریافت حمای��ت مالی و یا تجهیزات��ی از انجمن 
س��ینمای جوان و یا دیگ��ر س��ازمان ها مربوطه 

نش��ده ام و تمام کارهای خود را با هزینه شخصی 
و یا در برخی زمان ها با حمایت س��رمایه گذاران 
ش��خصی تولی��د ک��رده ام و قطعا این مش��کل 
 برای دیگ��ر فیل��م س��ازان اصفهان نی��ز وجود

 دارد.
این کارگردان اصفهانی یکی از مهمترین مشکالت 
سرمایه گذاری در فیلم سازی اصفهان را حمایت 
از کار های ضعیف خواند و تصریح کرد: متاسفانه 
در اصفهان از فیلم هایی حمایت می ش��ود که از 
ابتدای کار ضعیف بودن آن مش��خص اس��ت، اما 
بودجه های محدود ش��هر اصفهان در این فیلم ها 
 هزینه می ش��ود و نتیجه مطلوبی نیز به دس��ت

 نمی آید.
وی ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه س��رمایه گذاری های 
مقطع��ی و م��وردی نتیجه بخش نیس��ت و باید 
فیلم س��از به ص��ورت بلند م��دت و برنامه ریزی 

ش��ده مورد حمایت قرار بگیرد تا ب��ه تولید آثار 
متنوع و دارای س��طح ب��اال بپ��ردازد، ادامه داد: 
در واق��ع حمایت ه��ای م��وردی و مقطعی هدر 
دادن بودجه و س��رمایه ها اس��ت و بای��د به جای 
حمایت از تعداد بس��یاری  فیلم کوتاه ضعیف از 
 تعدادی فیلم کوتاه خوب و دارای کیفیت حمایت

 شود.
علیرضایی حمایت صحیح و منطقی از سازندگان 
فیلم های کوتاه را زمینه س��از فعالی��ت آن ها در 
س��اخت و تولید فیلم بلند دانس��ت و تاکید کرد: 
بنده معتقد نیستم که به طور حتم باید سازندگان 
فیلم های کوتاه پس از مدتی به س��وی س��اخت 
فیلم ه��ای بلن��د گرایش پی��دا کنند ام��ا اگر در 
اصفهان فردی درصدد دنبال کردن چنین روندی 
 باشد به دلیل ش��رایط موجود به موفقیتی دست 

پیدا نمی کند.

وی حضور نداش��تن بزرگان عرصه فیلم س��ازی 
و بازیگ��ری در اصفهان را از دیگ��ر نقاط ضعف و 
مشکالت اصفهان در عرصه ساخت و تولید فیلم 
دانست و اضافه کرد: زمانی که اس��اتید، بزرگان 
و اش��خاص صاحب س��بک در اصفه��ان حضور 
ندارند و فیلم س��از تازه کار ناچار است برای قرار 
 گرفتن در کنار این اش��خاص ب��ه پایتخت برود،

 به طورقطع ش��اهد اتفاق خوبی در شهر اصفهان 
نیستیم.

کارگ��ردان اصفهان��ی در ادام��ه با بی��ان این که 
البته حضور یافتن در تهران مش��کالت بسیاری 
نیز در پی دارد، ک��ه باال ب��ودن هزینه ها یکی از 
 این مشکالت اس��ت، گفت: همچنین اشخاصی

 در راس��تای  جلوگیری از حضور شهرس��تانی ها 
در نقش ه��ا و قس��مت های مه��م فیلم ه��ای 
پایتخت ت��الش می کنند و بنده نی��ز برای بازی 
در سریال های یوس��ف پیامبر و مختارنامه با این 

مشکل مواجه بودم.
وی ضمن اب��راز تاس��ف از نادیده گرفته ش��دن 
هنرمندان اصفهانی توس��ط فیلم س��ازانی که در 
اصفهان اقدام به تولی��د آثار خود می کنند، اظهار 
داش��ت: ما ش��اهد تولید فیلم ه��ا و تله فیلم های 
بس��یاری در اصفه��ان هس��تیم ک��ه بازیگ��ران 
 و عوام��ل آن از تهران به س��ر صحن��ه می آیند و
  فوای��د و درآمده��ای فیل��م نی��ز در نهای��ت به

 پایتخت می رس��د و در واق��ع اصفه��ان در این 
میان تنها به عنوان لوکیش��ن مورد استفاده قرار 

می گیرد.
علیرضای��ی با اش��اره به حض��ور خ��ود در فیلم 
 س��ینمایی آزاد  راه ادام��ه داد: دو بازیگ��ر اصلی
  ای��ن فیل��م اصفهان��ی هس��تند، ام��ا بای��د
  در شهرس��تان قم و ته��ران به جل��وی دوربین

 برویم و یک��ی از اصلی ترین دلیل این موضوع که 
برخی کارگردان ها تمایل ب��ه حضور در اصفهان 
و اس��تفاده از عوامل و بازیگران اصفهانی ندارند، 
رفتار غل��ط برخ��ی از هنرمندان قدیمی ش��هر 

اصفهان است.
وی با انتقاد از س��اخت و پخش فیلم های دارای 
ایده های زنگ زده ، کهنه و کم مخاطب در اصفهان 
گفت: تا چه زمانی قرار است که در اصفهان شاهد 
تولید کلیش��ه هایی باش��یم که نه تنها داس��تان 
و ایده آن ها به ش��دت کهنه و پوس��یده اس��ت، 
بلکه دیگ��ر مخاطبان نی��ز از این آثار اس��تقبال 
نمی کنن��د و تنه��ا این دس��ته از فیلم ها س��بب 

 می ش��ود که جوانان خالق و دارای ای��ده نادیده 
گرفته شوند.

کارگ��ردان و بازیگ��ر اصفهان��ی نداش��تن 
 برنامه ریزی و نگاه نو را یک��ی دیگر از بزرگ ترین

 مش��کالت فیلم س��ازی در اصفه��ان دانس��ت 
 و اف��زود: در اصفه��ان ظرفی��ت خوب��ی ب��رای

 تولی��د آث��ار س��ینمایی و تلویزیون��ی ق��وی و 
مخاطب پس��ند وجود دارد، اما الزمه این مطلب 
برنامه ریزی ه��ای دقی��ق و منطق��ی از س��وی 
مس��ووالن برای می��دان دادن و حمای��ت از این 

نی��روی داخل��ی 
اصفه��ان  در 

 است.
وی ارتب��اط ب��ا 
دفات��ر ته��ران را 
تنها راه پیشرفت 
شهرستانی ها در 
عرصه فیلم سازی 
دانس��ت و تاکید 
ک��رد: ارتب��اط با 
و  فیلم س��ازان 
دفاتر تهران برای 
اف��رادی که قصد 
حض��ور حرفه ای 
در عرصه س��ینما 
را  تلویزی��ون  و 
ام��ری  دارن��د، 
حیات��ی  و  الزم 

ب��وده ک��ه مس��تلزم هزینه های بس��یار ب��اال و 
س��نگینی اس��ت و ای��ن موض��وع ک��ه هجرت 
و ارتب��اط با تهران حای��ز اهمیت ش��ده به دلیل 
 پایین بودن کیفیت آثار تولید ش��ده در اصفهان

 است.
 علیرضایی ن��گاه صرفا تج��اری را از مش��کالت
  س��ینما و تلویزیون خوان��د و گفت: متاس��فانه
  برخ��ی اف��رادی ک��ه در ب��ازار آزاد مش��غول

  ب��ه کار بودن��د، در عرص��ه س��ینما و تلویزیون 
 اصفه��ان دارای س��مت ش��ده اند و همچن��ان

 نگاهی که در بازار کار و در فضای کسب و تجارت 
 داش��ته اند را حفظ ک��رده و صرفا ن��گاه تجاری

 و مال��ی نس��بت به آث��ار دارن��د و سر رش��ته ای 
از هن��ر ندارند و این موضوع س��بب اف��ت و عدم 
 پیش��رفت فیلم س��ازی و بازیگ��ری در اصفهان

 می شود.

کارگردان و بازیگر اصفهانی مطرح کرد؛

نداشتن نگاه نو بزرگ ترین مشکالت فیلم سازان 
ضرورت حمایت بیشتر از فیلم سازان

متاسفانه 
در اصفهان از 

فیلم هایی حمایت 
می شود که از

 ابتدای کار ضعیف 
بودن آن مشخص 

است، اما بودجه های 
محدود شهر اصفهان 

در این فیلم ها 
هزینه می شود
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ابالغ وقت رسیدگی
1066 در خصوص پرونده کالسه 1701/92 خواهان سید حسین حسینی 
خیر آبادی فرزند سید جمال شغل کاسب نشانی اصفهان خیابان هاتف 
کوی مشیر پاساژ الغدیر فروش حسینی  دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
و  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بانضمام  ریال    26/500/000
تقاضای صدور تامین خواسته به طرفیت علیرضا رهرو مستقیم  بنشانی 
 93/1/19 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  المکان  مجهول 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  در جراید منتشر 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
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 13867 مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
خالقی  حسین  خواهان   1424/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   1067
پ  حمزه  کاشی  بزرگمهر  خ  اصفهان  نشانی  آزاد  شغل  رضا  فرزند 
یک  بابت  ریال   36/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی    72
طرفیت  به   92/9/9 بتاریخ   121191 363883/62و  شماره  به  چک  فقره 
شنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  شیروانچی    پیروز 
مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   10/30 ساعت   93/1/16 مورخ 

منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع درخیابان سجاد اول 
پالک 57 کد   – نیلی پور جنب ساختمان صبا  ارباب روبه روی مدرسه 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6  شورای حل 
در  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
 اتخاذ می شود. م الف 13659 مدیر دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف

 اصفهان

ابالغ رای 
1068  کالسه پرونده : 92-849 شماره دادنامه 1851 مرجع رسیدگی : 
: وحید فروغی نشانی  اختالف اصفهان  خواهان  شعبه 13 شورای حل 
اصفهان – خ رباط اول – خ هدایت پ 109  خوانده : 1- منصوره امامی 
کوپائی  2- شرکت طلوع سجاد هر دو مجهول المکان اعالم گردیده است 
این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق  از ارجاع پرونده به  : پس  . گردشکار 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : رای 
خانم  طرفیت  به  فروغی  وحید  آقای  دعوای  در خصوص  قاضی شورا: 
منصوره  نمایندگی  به  سجاد  طلوع  شرکت  و  کوپائی  امامی  منصوره 
امامی کوپائی مبنی بر الزام خوانده نسبت به رفع فک ) رهن ( یک دستگاه 
خودرو سواری پژو407 به شماره انتظامی 917ه 39 ایران 13 به انضمام 
با عنایت به محتویات پرونده  هزینه دادرسی مقوم به 50000000 ریال 
الرغم  علی  خواندگان  غیاب  در  رسیدگی  جلسه  در  خواهان  اظهارات  و 

ابالغ قانونی به آنها نشر آگهی و نیز با توجه به رای صادره به شماره 
دادنامه 107 مورخ 92/1/31 مبنی و انتقال سند قطعیت یافته و خواهان 
ادعامی نماید که کل مبلغ خرید خودرو را به جز مبلغ پنج میلیون تومان به 
خوانده پرداخت نموده و این در حالی است که خوانده هیچ اقدامی جهت 
فک رهن خودروی  که در لیزینگ  می باشد انجام نداده است علی هذا از 
آنجا که خوانده  نیز در جلسه شورا حضور نداشته و الیحه ای نیز جهت 
رد اظهارات خواهان تقدیم شعبه ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را 
مقرون به صحت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به فک رهن کل مبلغ 
خودروی فروخته شده  منهای مبلغ پنج میلیون تومان آن و مبلغ 110000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محکام عمومی  و 
حقوقی اصفهان می باشد .م الف 13872 قاضی شورای حل اختالف 13 

حوزه قضائی اصفهان 

اعالم مفقودی 
به  ایران 546ه75  بانی 23  به شماره شهر  به رنگ سفید  پراید مدل 82 
شماره شاسی s1412282955629 و شماره موتور M13496202 به نام 
تقاضا می  یابنده  از  است  زاده ونهری سرقت شده  فرحناز نصیر  خانم 

شود با این شماره تماس حاصل فرمائید 09131763545

تاسیس 
1070 شماره 92/6660/33/وآگهی تاسیس موسسه حقوقی میزان سنجان 

راد خالصه اساسنامه و تقاضا نامه موسسه حقوقی سنجان راد که تحت 
ثبت شماره 42 و شناسه ملی 14003880459 در تاریخ 1392/11/14 در 
دایره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عمومی به شرح 
زیر اعالم و آگهی می شود 1- نام  موسسه : حقوقی میزان سنجان راد 
2- موضوع موسسه : با این مقدمه که ثبت موضوعات ذیل به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمیباشد – انجام کلیه امور حقوقی و ثبتی به جز 
مواردی که در انحصار وکال میباشد پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
 : اصلی  مرکز   -4. ایران  اسالمی  جمهوری  دولت   : تابعیت   -3 ذیصالح 
اردستان – خیابان امام خمینی – کوچه دفتر اسناد رسمی 50 اردستان 
راد  امیر حسین  آقا   : اسامی موسسین   -5 ، کد پستی 8381958331   –
و  پستی 8381884891  کد  و  ملی 1180005341  کد  با  عباسعلی  فرزند 
آقای محمد سعید راد فرزند عباسعلی با کد ملی 1180017854 و کد پستی 
8383156146 ، 6- تاریخ تشکیل و مدت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 
. 7- مدیران شرکت : آقای امیر حسین راد به سمت مدیر عامل و آقای 
محمد سعید راد به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و  . 8- دارندگان حق امضاء  شدند 
تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرار دادها ، وامها و عقود 
اسالمی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد . 
9- دارائی موسسه : مبلغ 1000000 ریال نقد که از طرف شرکاء پرداخت 
گردیده و در اختیار مدیر عامل موسسه قرار گرفت . م الف 492 خیر اله 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

حق خواهی اصفهان در کبدی
مربی تیم کبدی بانوان استان اصفهان 
گفت: با زیر پا گذاشتن حقوق هیات 
کبدی اصفهان ، جایی برای پیشرفت 
کبدی اس��تان اصفهان باقی نمانده 
است.زهرا حس��ینی نژاد با اشاره به 
برگزاری رقابت های لیگ برتر کبدی 
بان��وان، تاکید ک��رد: تی��م کبدی 
گلستان به لطف داور ی ها، بر سکوی 
نخس��ت قرار گرفت.وی تاکید کرد: اصفهان تنها استانی بود که حمایت 
ازاین ورزش را به صورت باشگاهی ادامه داد.مربی تیم کبدی بانوان استان 
اصفهان ادامه داد:اگر مشکل حمایت های ناحق فدراسیون کبدی از برخی 
تیم ها برطرف نشود، چاره ای ندارم غیر از این که تیم کبدی اصفهان را رها 
کنم. حسینی نژاد گفت: دیگر دلیلی برای سکوت کبدی استان اصفهان در 

برابر این همه حق خوری فدراسیون کبدی وجود ندارد.

بازگشت ریيس محبوب قایقرانان
احمد دنیامالی با کس��ب ۲۳ رای از

 ۳۶ رای ماخوذه ب��ه عنوان رییس 
چهار س��ال آینده این فدراس��یون 
 انتخاب ش��د. علی اکبرحس��ن پور 
۷ رای و ناصر طالبی ۶ رای کس��ب 
کردند.دنیامالی در شرایطی بار دیگر 
ریاس��ت فدراس��یون قایقران��ي را 
برعهده گرفت که پی��ش از این دو 
دوره ریاست فدراسیون قایقرانی را برعهده داش��ت اما در دوران وزارت 
محمد عباس��ي و چند ماه تا آغاز المپیك لندن از سمتش برکنار شد و 
مشکالتی در عرصه بین المللی برای قایقرانی ایران به وجود آمد. دنیا مالي 
در دوران ریاست خود در فدراسیون قایقراني موجب تحول این رشته شده 
بود به طوري که اولین مدال طالي قایقراني ایران در آس��یا نیز در زمان 

مدیریت وي به دست آمد. 

وینگادا وارد تهران شد 
نلو وینگادا سرمربی سابق پرسپولیس 
برای هدایت تیم المپیك با مسووالن 
فدراس��یون فوتبال ب��ه توافق اولیه 
رسیده است.مربی پرتغالی که رابطه 
خوبی با کارلوس کی روش دارد، در 
حال حاضر در ایران است. وینگادا در 
مورد هدایت تیم المپیك با مسووالن 
فدراسیون مذاکرات نهایی را انجام 
خواهد داد. او که با فدراسیون ایران به توافق اولیه رسیده،قرارداد نهایی 

خود را امضا خواهد کرد.

تلفيق علم و تجربه نياز مبرم 
مدیریت ورزشی استان 

رییس هیات شنای استان اصفهان 
گفت: با توجه به دانش��گاهی بودن 
مدی��ر کل ورزش و جوانان، به طور 
حتم بسیاری از رشته  های ورزشی از 
جمله شنا، از حمایت های علمی و 
 تجرب��ی الزم بهره من��د خواهن��د

شد. 
حمید شب انگیز تاکید کرد: شنای 
استان اصفهان باید  جایگاه واقعی خود را در سطح کشور و همچنین در 
رقابت های آسیایی به دست آورد و این امر تنها بر اساس تلفیق دو مقوله 

علم و تجربه میسر است.
وی با اشاره به تالش کارشناسان ورزش برای ارایه هر چه بهتر روش های 
نوین ورزشی، ادامه داد: در حال حاضر در رده شنای قورباغه، روش های 
مختلفی از نظر بیومکانیك مورد بررسی قرار گرفته تا شناگران بتوانند با 

سرعت بیشتری در آب حرکت کنند.

ایران در رده ۳۸ ایستاد

  سقوط ۴ پله ای
 شاگردان کی روش

تیم ملی فوتبال ای��ران در آخرین رده بندی فیفا در مکان 
سی و هشتم ایستاد.فدراسیون جهانی فوتبال جدیدترین 
رده بن��دی تیم های ملی دنیا را منتش��ر ک��رد و تیم ملی 
 ایران با ۷۲9 امتیاز و 4 پله س��قوط در رده س��ی و هشت

 ایس��تاد.ژاپن با ۶01 امتیاز در رده 50 دنیا قرار گرفته و 
دومین تیم آسیایی است. این در حالی است که استرالیا و 
ازبکستان به ترتیب با قرار گرفتن در رده های 5۳ و 5۷ نیز 

در رده های سوم و چهارم قرار دارند.
در رده بن��دی فیفا، اس��پانیا همچن��ان ب��ا 150۶ امتیاز 
صدرنشین اس��ت و آلمان در رده دوم قرار دارد. آرژانتین 
سوم است و پرتغال با یك پله صعود در رده چهارم ایستاد.

      رده بندی 10 تيم برتر دنيا به این شرح  است:
 1- اس��پانیا۲ - آلمان۳- آرژانتی��ن4- پرتغال5- کلمبیا

۶ - سوئیس۷- اروگوئه8- ایتالیا9 - برزیل10 - هلند
      رده بندی تيم های آسيایی نيز در این رنکينگ 

به این شرح است:
 ۳8- ای��ران50- ژاپ��ن5۳ - اس��ترالیا5۷- ازبکس��تان
 58- ام��ارات۶1- کره جنوبی۶9- اردن۷5- عربس��تان

80- عمان88- چین.

تقدیر از 110 ورزشکار برتر 
مسابقات جام فجر

طی مراس��می از 110 ورزش��کار برگزیده مسابقات جام 
فجر دهیاران و شوراهای بخش دنا کوه سمیرم تقدیر شد.

بخش��دار دنا کوه در حاشیه این مراس��م گفت: این سری 
مس��ابقات با حضور بیش از 500 نفر  در رده های س��نی 
مختلف در رشته های والیبال، فوتبال، کشتی، دومیدانی، 
فوتسال در ایام دهه فجر برگزار ش��د.وی در ادامه افزود: 
مردم بخش دنا کوه ب��ا حضور پرش��ور و انقالبی خود در 
گردهمایی بزرگ انقالب، حماس��ه سیاس��ی امس��ال را 

تکمیل کردند.
قدمعل��ی غالم��ی تصری��ح کرد: ای��ن حضور حماس��ی 
مش��تی محکم به دهان یاوه گویان و دش��منان نظام بود 
 و ثابت کردند که همیشه پشتیبان والیت و نظام اسالمی 

هستند.

رتبه وتقدیر

6
برگزاری مسابقات شنای ادارات شهرستان مباركه

چهارمین دوره مسابقات شنا ادارات شهرستان مبارکه به مناسبت ایام اهلل دهه مبارك فجر در استخر 
ابوذر این شهرستان برگزارشد که شهرداري مبارکه به مقام قهرمانی رسید. تیم های شهرداري زیباشهر 

و شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه به ترتیب دوم و سوم شدند.

»آق��ای خاص«والیبال دنی��ا ،برای همیش��ه ای��ران را ترك 
می کند. خولیو والسکو که پنجره ای رو به روشنی پیش روی 
 والیبال ایران گش��ود به درخواست رس��می، جدی و مصرانه 
رییس جمهور کشورش به آرژانتین برمی گردد تا تیم ملی این 

کشور را در جام جهانی هدایت کند.
مسیر موفقیت آمیزی که والیبال ایران در آن گام نهاد همزمان 
با یك انتخاب آگاهانه آغاز ش��د، خولیو والس��کو که به»آقای 
خاص« والیبال جهان معروف اس��ت پس از مدت ها دوری از 
 میادین والیبال تصمیم گرفت به درخواس��ت ایرانی هایی که 
جاه طلبانه ب��ه دنبال پیمودن گام های موفقیت بودند پاس��خ 
مثبت بدهد و داستان ش��یرین والیبال ایران از همین جا آغاز 

شد .
شش ماه پس از حضور والسکو در کنار تیم ملی والیبال ایران، 
برای اولین بار قهرمانی در قاره کهن به دس��ت آمد، والس��کو 
تیمی را بر سکوی اول آسیا نش��اند که نام های بزرگ والیبال 
ایران در آن حرف اول را می زدند، شاید با حضور بازیکنانی که 
فوق ستاره های والیبال ایران بودند، علیرضا نادی، امیرحسینی، 
فرهاد ظری��ف، مهدی مه��دوی، مهدی بازارگرد و ... کس��ب 
قهرمانی در خانه دور از انتظار نب��ود اما ایران هیچ وقت موفق 
به گذشتن از سد تیم هایی همچون چین، ژاپن و کره جنوبی 

نشده بود.
 س��رمربی آرژانتینی بعد از حفظ ترکیب اولیه و تقریبامس��ن 
 ایران در ج��ام بین ق��اره ای، انتخابی المپی��ك و لیگ جهانی

 دست به کاری بزرگ زد. 
او که س��رزمین والیبال ایران را حاصلخیز می دید دس��ت به 
انتخاب زد و میوه های نو رسیده والیبال ایران را چید تا امروز 
نه یك تیم، نه دو تیم بلکه چهار، یا پنج تیم والیبال با بازیکنان 

پرانرژی با انگیزه و جوان داشته باشیم.
تکرار قهرمانی در آسیا با بازیکنان شناخته شده که اندکی پس 
از درخش��ش در لیگ جهانی و رقابت ه��ای انتخابی قهرمانی 
جهان به دست آمد قابل پیش بینی بود، این روزها والیبال آن 
قدر مورد اعتماد هوادارانش قرار گرفته که کمتر کسی توقف 

روند رو به رشد والیبال ایران را تصور می کند.
انگیزه ای که والسکو به والیبال ایران هدیه کرد آن قدر اثر گذار 
 بود که پس از در هم شکس��تن قدرت ب��زرگان والیبال جهان

 حاال بگوییم سکوی المپیك را می خواهیم.
والس��کو نه در جام ملت های آس��یا ق��ول قهرمان��ی داد و نه 
کس��ی انتظار داش��ت تیم اش قدرت های والیبال جهان را در 
جام جهانی ژاپن، جام قهرمانان قاره ه��ا و لیگ جهاني خیره 
عملکرد خود کن��د. او آن قدر اعتماد ایرانی ه��ا را جلب کرده 

بود که وقتی اولین بار وعده قهرمان��ی در رقابت های انتخابی 
 المپی��ك را داد هی��چ کس حتی ب��ه نایب قهرمان��ی هم فکر

 نکرد.
اغراق نیس��ت اگر بگوییم این تیم، امروز قوی ترین تیم تاریخ 
والیبال ایران است. تیمی که پله پله رش��د کرد و امروز ژاپن، 
چین و کره تیم هایی که تا همین دو، س��ه سال پیش پیروزی 
 برابر آن ه��ا برای ما روی��ا بود مقاب��ل ما حرفی ب��رای گفتن

 ندارند. 
ما امروز در شکس��ت ژاپن هت تریك می کنی��م، دیوار چین 
را ف��رو می ریزیم و کره جنوبی آرزوی شکس��ت دوب��اره ما را 

دارد، تیمی ک��ه گام های 
بلندش را فراتر از قاره کهن 
برداشت و اولین حضور در 
لیگ جهانی را با شکس��ت 
صاحبان قدرت در والیبال 
جهان تجربه کرد تا جایی 
که ح��اال ایتالیا، روس��یه، 
صربستان، امریکا، آرژانتین 
و ... نگران رویارویی دوباره 
با ای��ران در تورنمنت های 

جهانی هستند.
ام��ا ق��رار نب��ود رفی��ق 
نیم��ه راه باش��د. او که به 
 اص��رار کریس��تینا کرنچر 
رییس جمهور و فدراسیون 
و  نتی��ن  آرژا لیب��ال  وا
لبت��ه ب��ه درخواس��ت  ا

م��ردم کش��ورش، ب��ار س��فر را بس��ته اس��ت می گوی��د 
 ش��رمنده اس��ت از ای��ن ک��ه ب��رای اولی��ن ب��ار در

 زندگی کاری اش قراردادی را نیمه تمام می گذارد .
آقای خاص به رسم ادب و احترام و به پاس حمایت های مردم و 
اهالی والیبال به ایران می آید تا در مقابل دوربین های تلویزیونی 

رسما از مردم ایران عذرخواهی کند.
 والس��کو بارها گفته اس��ت که به ای��ران تعلق خاط��ر دارد و 
 ایرانی ها نیز حمایت او از هویت و فرهنگ ایرانی را که در برابر

 س��واالت غرض ورزانه رس��انه های اروپای��ی در جریان لیگ 
 جهان��ی والیب��ال پاس��خی محک��م و قاطعان��ه داد فراموش

 نمی کنند.
ما که معروفي هس��تیم به مردم خوش اس��تقبال و بد بدرقه 
فراموش نکنیم که به احترام این مربی ب��زرگ و به پاس همه 
تالش او ب��رای تح��ول والیبال ای��ران و با ی��ادآوری روزهای 
 ش��یرین و خاطره انگیز پیروزی های غرور آفرین ملي پوشان، 
بدرقه ای ب��ه یادماندنی از والس��کوی بزرگ به عم��ل آوریم. 
 پس به افتخار او کاله از س��ر برمي داریم و ایس��تاده تشویقش

 مي کنیم...  .

به بهانه خداحافظي خوليو والسکو با واليبال ایران

داستان شيرین واليبال ایران با او آغاز شد

به افتخارش ايستاده تشويقش كنيم...
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هندبال اصفهان 
قهرمان  شد 

توجه به زیر ساخت های 
ورزشی در تيران و کرون

بیستمین دوره مسابقات هندبال جوانان کشور با حضور ۲0 تیم در 4 گروه پنج 
تیمی با هم به رقابت پرداختند که تیم سپاهان در دیدار نهایی با حساب ۲4 بر 
۲0 تیم ثامن الحج سبزوار را از پیش روی برداشت و بر سکوی قهرمانی تکیه 
زد. تیم کاسپین قزوین نیز در دیدار رده بندی با نتیجه ۲4 بر 18 از سد ثامن 

مشهد گذشت و به مقام سومی بسنده کرد.
 در ای��ن رقابت ه��ا از اس��تان اصفهان تی��م ه��ای س��پاهان،هیات هندبال 
نجف آباد،هیات هندبال فالورجان و تیم س��ازمان رفاهی تفریحی شهرداری 

کاشان حضور داشتند.
دیدار نهایی این  دوره  بین تیم های س��پاهان و ثامن الحج سبزوار برگزار شد 
که در آن میهمان های ویژه ای حضور داشتند که می توان به محمد سلطان 
حس��ینی و غالمعلی ابراهیمی مدیرکل و معاون اداره ورزش و جوانان استان 
اصفهان،کوزه گری رییس فدراسیون هندبال،فرامرز می آبادی رییس هیات 

هندبال استان اصفهان و دیگر پیشکسوتان اشاره کرد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران و کرون گفت: فعالیت در عرصه 
قهرمانی نیازمند تامین و ارتقای زیر ساخت های ورزشی در تیران و کرون است.

عباس مرادیان در همایش ژیمیناستیك شهرستان تیران و کرون با اشاره به 
ظرفیت های ورزشی این شهرستان اظهارداشت: ظرفیت های خوبی در حوزه 
ورزش این منطقه وجود دارد که با تامین زیر ساخت های ورزشی و تقویت آن ها 
 فعالیت در حوزه قهرمانی افزایش می یابد.وی افزود: با تامین زیر س��اخت ها

 حوزه قهرمانی ورزش در شهرستان تیران و کرون افزایش می یابد که در این 
خصوص همکاری خیران، مسووالن شهرستانی، استانی و کشوری نیاز است تا 

به رشد ورزش شهرستان سرعت بخشد.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان تیران و کرون بیان کرد: با همکاری 
دهیاری ها و ش��وراهای اسالمی ش��هرها و روس��تاها پایگاه های ورزشی در 
بخش های مختلف شهرستان ایجاد و فضایی برای توسعه ورزش در بخش های 

مختلف شده است.

برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی ایران 
مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی بزرگساالن در اوزان 
۶0،۷0 ، 80 ،90 کیلوگرم و س��نگین وزن های 90+ 
کیلوگرم برای تصاحب بازوبند پهلوانی، روزهای اول و 

دوم اسفنددر استان سمنان برگزار می شود.

اعزام تيم های تنيس ایران به مالزی 
تیم تنیس زیر 14 سال دختران کشورمان راهی کوچینگ مالزی 
شد. ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، سریالنکا، لبنان و ایران 
در این دوره از مسابقات حضور دارند که تیم کشورمان نیز به مصاف 

حریفان خود می رود.

خطای رونالدو 
پرش بی محابای  رونالدو ستاره پرتغالی کهکشانی ها برای تصاحب توپ در دربی 

شهر مادرید ،خاویر مانکی یو مدافع اتلتیکومادرید را تا مرز قطع نخاع پیش برد.
این اتفاق برای رونالدو یك کارت زرد به همراه داش��ت، پس از این اتفاق یکی از 

تماشاگران اتلتیکومادرید یك فندك را به سمت رونالدو پرتاب کرد.

والسکو نه
 در جام ملت های آسيا 

قول قهرمانی داد و
 نه کسی انتظار داشت 

تيم اش قدرت های 
واليبال جهان را د
 جام جهانی ژاپن

 جام قهرمانان قاره ها 
و ليگ جهاني

 خيره عملکرد 
خود کند

سرمربی تيم فوتبال پرسپوليس

 از حرفم برنمی گردم اما قصدم بی احترامی به وزیر نبود
س��رمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: سرخپوش��ان در 4 بازی 
باقیمانده با تم��ام وجود به میدان خواهند رفت و هیچ شانس��ی را 
از دست نخواهند داد.س��رمربی پرس��پولیس بار دیگر از صبوری 
شاگردانش تمجید کرده و عنوان کرد شاگردانش در فصل جاری 
مش��کالت زیادی را تحم��ل کردند و انتظار نداش��تند نس��بت به 
مشکالت موجود توجهی نش��ود. درادامه گفت وگو با علی دایی را 

می خوانیم.
  4 هفته به پایان بازی ها باقی مانده و پرسپوليس 5 امتياز با
 تيم های صدرنش�ين فاصله دارد، از طرفی تيم های باالی 
جدول همه با یکدیگر بازی خواهند داش�ت، شما شانسی 

برای قهرمانی تيم قایل هستيد یا خير
مطمئنا از حاال راجع به قهرمان این فصل و تیم هایی که سهمیه آسیا 
می گیرند نمی شود حرف زد. خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیافتد 
هر نتیجه ای احتمال دارد که شاهد آن باشیم. به قول شما تیم های 
باالی جدول هم باهم بازی دارند، این موض��وع هم می تواند تاثیر 
خاص خودش را داشته باشد. اصال و ابدا چنین چیزی نیست که ما 
فکر کنیم شانسی نداریم هرگز چنین چیزی نخواهد بود بچه ها با 

جان و دل کار می کنند که حداکثر امتیازات را کسب کنند 
ولی در مصاحبه های بازیکنان این گونه احساس می شود که 

آن ها کامال نااميد شده اند
نه مطمئن باشید تمام تالش خودمان را می کنیم تا فصل را آبرومند 
تمام کنیم. ما ناامید نیستیم و هم بحث قهرمانی مطرح است و هم 
بحث سهمیه آسیا بنابراین در 4 بازی باقی مانده با حداکثر توان و 

تمام وجود به میدان خواهیم رفت و شما این را خواهید دید.

 پس از مصاحبه هفته گذشته شما، برخی این گونه برداشت 
کردند که به وزارت ورزش و شخص وزیر بی احترامی شده 

شما خودتان چه نظری دارید
 به طور مش��خص م��ا اصال ن��ه قص��د مداخل��ه داریم و ن��ه قصد

 حرمت ش��کنی و خدای ناکرده بی احترامی. بن��ده به هیچ فردی 
بی احترامی نمی کن��م، اتفاقا احترام ه��م می گذاریم، حرف ما این 
است که پرسپولیس و اس��تقالل متعلق به دولت هستند و دولت 
باید جوابگو باش��د و پاس��خگو. من حرفی نزده ام که بخواهم از آن 
 برگردم، هرگز هم تاکید می کنم که قص��د مداخله یا بی احترامی

نداشتم.

یخ نوردی در دره هملون

دووميدانی را قربانی فوتبال 
نکنيد

محمود گودرزی /وزیر ورزش و جوانان

به عنوان یك معلم اعتقاد دارم که باید چند رشته ورزشی اصلی مانند 
دوومیدانی، ژیمناستیك و شنا را احیا و از آن ها هم در زمینه مادی 
و هم در زمینه معنوی حمایت کرد. این جا  در دیدار با ملی پوش��ان 
دوومیدانی اظهار می کنم  دوومیدانی مادر ورزش هاس��ت که باید با 
حمایت های م��ادی و معنوی 
روبه رو شود.همچنین در مورد 
واگذاری س��رخابی ها بعضی 
می گویند ای��ن دو تیم فوتبال 
هواداران میلیون��ی دارندمگر 
سپاهان، تراکتورسازی، فوالد، 
نفت آبادان و ابومس��لم هوادار 
ندارند؟ هم��ه تیم هایی که در 

لیگ هستند هوادار دارند.
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سومین فرماندار جدید استان 

معرفی شد
 س��عید صالحی به عنوان فرماندار جدید شهرس��تان س��امان اس��تان 
چهارمحال و بختیاری معرفی شد.امام جمعه ش��هر سامان در مراسم 
تودیع و معارفه فرماندار شهرستان سامان گفت: این شهر از استعدادهای 
خدادادی باالیی برخوردار اس��ت و این اس��تعدادها هم از نظر نیروی 
انس��انی و هم نیروی مادی در شهرس��تان س��امان وجود دارد.حجت 
االسالم سید احمد میردامادی عنوان کرد: با همت مسوولین و مدیران 
باید تمامی استعدادها و پتانس��یل ها از بالقوه به بالفعل  برسند.وی در 
ادامه یادآور ش��د: اتحاد و هماهنگی یکی از اص��ول خدمت گزاری به 

مردم است.
 امام جمعه شهر سامان با اشاره به حضور پرش��ور مردم در راهپیمایی

 22 بهمن، اذعان داش��ت: راهپیمایی 22 بهمن ویژگی هایی ممتازی 
داشت که این مهم باید مورد توجه مسوولین قرار گیرد.

  بسته های فرهنگی نوروز 93 
آسیب شناسی شد

 مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به اهمیت حضور پرش��ور و فعال 
نیروی انتظامی در ای��ام نوروز همکاری و تعامل ای��ن دو ارگان موجب 
برنامه ری��زی هرچه بهتر در راس��تای تهیه تولی��دات فرهنگی خواهد 
شد.مژگان ریاحی در نشست هماهنگی با معاونت اجتماعی فرماندهی 
نیروی انتظامی استان در راستای تهیه تولیدات فرهنگی مرتبط با ایام 
نوروز 93، اظهار داشت: با توجه به اهمیت حضور پرشور و فعال نیروی 
انتظامی اس��تان در ایام نوروز همکاری و تعامل ای��ن دو ارگان موجب 
برنامه ری��زی هرچه بهتر در راس��تای تهیه تولی��دات فرهنگی خواهد 
شد.وی افزود: برهمین اساس هماهنگی های الزم به منظور تهیه نقشه 
گردشگری اس��تان و درج توصیه های ایمنی سفر، مقررات راهنمایی و 

رانندگی ویژه مسافران نوروزی صورت گرفته است.

۵ اسفند آخرین مهلت ارسال 
شعر به جشنواره» تلخند «

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: شاعران 
عالقه مند به شرکت در جشنواره شعر طنز تلخند می توانند تا پنجم اسفند 
آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. حسین گنجی ، اظهار  
داشت: جشنواره ش��عر طنز تلخند پس از چهار دوره برگزاری به صورت 
استانی در پنجمین دوره برگزاری خود از جشنواره  استانی به جشنواره 
منطقه ای تبدیل شده است.وی افزود: برهمین اساس شهرستان کیار 15 
اسفند ماه امسال میزبان شاعران طنزپرداز استان های اصفهان،کهگیلویه 
و بویراحمد، بوشهر، فارس، خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری 
است.گنجی، هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج اشعار طنز انتقادی 
و ارای��ه الگ��وی صحیح طنز در بین ش��عرای ج��وان برش��مرد و گفت: 
این جش��نواره با موضوع تجمل گرایی، آس��تانه تحمل، لبخند و  ایران 
 پس از تحریم با رویکرد رفتار ضدانس��انی اس��تکبار علیه ای��ران برگزار

 می شود.

اخبار کوتاه 

نصرت اهلل موسایی ، مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان اردل گفت: با اجرای طرح اکرام، ایتام 
و محسنین در طی 10 ماهه امسال افزون بر 4 میلیارد و 350 میلیون به نیازمندان این شهرستان 

کمک شده است.
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دیدگاه

تونل گالب و تونل بهشت آباد 
نابودی اقلیم را در پی دارد

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گف��ت: حفرتونل گالب 
 م��رگ زاین��ده رود و حفر تونل بهش��ت آباد ناب��ودی اقلیم 

چهارمحال وبختیاری را در پی دارد.
قاسم س��لیمانی در جمع مردم شهرستان س��امان با اشاره 
به حضور پر ش��ور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن، اذعان 
داشت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن موجب 
تقویت نظام، روابط بین الملل و جایگاه ایران درسطح جهان 

شده است.
وی ادامه داد: مردم حماسه دیگری را خلق کردند و این مهم 

نقشه های دشمنان ایران اسالمی را ناکام گذاشت.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به شهرستان 
س��امان اس��تان چهارمحال و بختیاری، گفت: شهرس��تان 
سامان شناسنامه اس��تان چهارمحال و بختیاری است و این 
 شهرستان دارای پتانسل و استعدادهای باال و فرهنگ غنی ای

 است.
      در نوع انتق�ال آب از طریق تونل باید تجدید نظر 

شود
قاس��م س��لیمانی گفت: ما در دولت تدبیر و امی��د به دنبال 
این هس��تیم که فقر و بیکاری کاهش یابد و معیش��ت مردم 

بهتر شود.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه تونل ه��ای انتقال آب از اس��تان 
 چهارمح��ال و بختی��اری، گف��ت: حفرتون��ل گالب مرگ 
 زاین��ده رود و حف��ر تون��ل بهش��ت آب��اد ناب��ودی اقلی��م 

چهارمحال وبختیاری را در پی دارد.
قاسم سلیمانی عنوان کرد: مسایل انتقال آب و مشکالت آب را 
در کمیته صیانت از آب ارایه داده ایم و جلسات مختلفی برای 
حل مشکالت این حوزه با اس��تانداران استان های همسایه 
برگزار شده است. استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در نوع 
انتقال آب از طریق تونل باید تجدید نظر شود و برای انتقال آب 

شرب از روش های دیگر استفاده شود.

نماینده مردم شهرستان های ش��هرکرد، بن و سامان در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر لزوم رفع مشکالت شهرستان بن، تحقق 

این مهم را مستلزم نگاه ویژه مسووالن استانی و کشوری دانست.
سید سعید زمانیان  در دیدار با مردم شهرستان بن با اشاره به حضور 
گسترده و ش��گفت انگیز مردم در راهپیمایی 22 بهمن بصیرت، 
والیت مداری، غیرتمندی و موقع شناسی ملت ایران را بی بدیل و 

قابل تقدیر دانست.
وی 22 بهمن را مشت محکمی بر دهان یاوه گویان داخلی و خارجی 
به ویژه امریکا دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران بار دیگر دفاع 
از نظام، ارزش ها و رهبر انقالب را در راهپیمایی 22 بهمن نش��ان 
 دادند و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی در راس آن ها امریکا

 زدند.
      اشتغال؛ از مهمترین مشکالت شهرستان بن

 زمانیان در ادامه ضمن تش��ریح وضعیت کنونی شهرستان بن، به 
بیان مهمترین مشکالت و چالش های پیش روی این شهرستان 
پرداخ��ت و تصریح کرد: اش��تغال یکی از مهمترین مش��کالت و 
معضالت موجود در شهرس��تان بن اس��ت که بی توجهی و عدم 
چاره اندیشی نسبت به آن خس��ارت ها و آثار زیانباری را به همراه 

خواهد داشت.
 وی با بی��ان این که زیر س��اخت ها و امکانات در این شهرس��تان 
مناسب اما مدیریت و برنامه ریزی مسووالن به شدت ضعیف است، 

تصریح کرد: زیرساخت ها و امکانات بسیار خوب و ارزشمندی در 
این شهرس��تان وجود دارد اما عدم برنامه ری��زی صحیح و جذب 
 اعتبارات مناس��ب این ظرفیت ه��ا را خنثی و بی اس��تفاده کرده

 است.
 زمانیان اصالح مرزی بین چهارمحال و اصفهان را یکی از طرح های 
 مهم در این شهرستان بر شمرد و با انتقاد از بی توجهی مسووالن

 در راس��تای تحقق این مهم تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر خط 
مرزی بین اصفهان و ش��هرکرد نامشخص اس��ت که اجرای طرح 
 اصالحیه م��رزی یکی از اولوی��ت های فرماندار جدید محس��وب

 می شود.
  وی راه اندازی مرکز پتروشیمی در شهرستان بن را یکی از مطالبات 
به حق مردم دانست و گفت: دو خط لوله نفت و گاز از این شهرستان 
عبور می کند اما هیچ گونه بهره برداری از این موقعیت مناس��ب 

صورت نمی گیرد.
به گفته وی، راه اندازی یک مرکز پتروش��یمی به واسطه استفاده 
صحیح از خط لوله نفت و گاز در اشتغال زایی و کاهش بیکاری در 

این منطقه اثر گذار خواهد بود.
 زمانیان استقرار ادارات در این شهرس��تان را از دیگر اولویت های 
دیگر فرماندار جدید برشمرد و گفت: استقرار ادارات در شهرستان 
بسیاری از مشکالت و معضالت موجود را کاهش و حتی بر طرف 

خواهد کرد.

 وی با انتقاد از عدم ارتقای درمانگاه بن به بیمارستان، بر لزوم تحقق 
این خواس��ته مردمی تاکید کرد و افزود: یکی از مطالبات به حق و 
اساسی مردم پس از ارتقا از بخشداری به شهرستان همواره ارتقای 
درمانگاه به بیمارس��تان بوده اس��ت که این مه��م تاکنون محقق 

نشده است.
 به گفته وی، شهرس��تان بن یکی از محروم تری��ن و مظلوم ترین 
شهرستان های استان است بنابراین نیازمند یک توجه ویژه نه تنها 

در استان بلکه در سطح کشور است.
      پرداخت حق آبه انتظار مردم چهارمحال و بختیاری از 

دولت تدبیر و امید است
نماینده مردم شهرکرد در مجلس 
شورای اس��المی گفت: پرداخت 
ح��ق آب��ه انتظ��ار مردم اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری از دولت 

تدبیر و امید است.
س��ید س��عید زمانی��ان در جمع 
مردم شهرستان س��امان با اشاره 
به ای��ن ک��ه مهمترین مش��کل 
شهرس��تان س��امان در ح��ال 
حاضر مس��اله آب اس��ت، گفت: 
ای��ن مش��کل حت��ی در قب��ل از 
 انقالب ب��ه دلیل سیاس��ت های

 اش��تباه در این شهرستان وجود 
داشته است.

وی ادامه داد: تون��ل»گالب دو« 
مج��وزات قانونی را نداش��ته و به 

 دلیل وجود عوامل خائن منافع اس��تان و شهرستان در نظر گرفته 
نشده است.

 وی تصریح ک��رد: انتظار مردم از دولت تدبیر و امید این اس��ت که 
 ح��ق آب��ه م��ردم پرداخ��ت ش��ود و جل��وی کار خ��الف گرفته 

شود.
      زیر ساخت های گردشگری در سامان وجود ندارد

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: پیام 
مردم این شهرس��تان به ریاست جمهور این اس��ت که با تخلفات 

برخورد قانونی شود.
وی در ادام��ه با اش��اره به این که این شهرس��تان چش��م و چراغ 
گردشگری استان چهارمحال و بختیاری است، بیان داشت: مردم 
کشور این استان را با شهرستان سامان می شناسند و این در حالی 
است که در این شهرستان زیر س��اخت های مناسب گردشگری 

وجود ندارد.
نماینده مردم شهرکرد، شهرستان سامان و بن در مجلس شورای 
 اسالمی گفت: راه های روس��تایی و ش��هری خصوصا در حاشیه

 زاینده رود از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
سید سعید زمانیان ادامه داد: مردم شهرستان این خواسته را دارند 

که ادارات هرچه سریع تر در این شهرستان استقرار یابند.

منتخب مردم بن در مجلس:

مرکز پتروشیمی در بن راه اندازی شود 

هنوز هم 
زیرساخت ها و 
امکانات بسیار 

خوب و ارزشمندی 
در این شهرستان 

وجود دارد اما 
عدم برنامه ریزی 

صحیح و جذب 
اعتبارات مناسب 
این ظرفیت ها را 

خنثی و بی استفاده 
کرده  است
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 تحدید حدود عمومی
امالک  حدود  ،تحدید  ثبت  ماده14قانون  وبموجب  قبلی  نوبتی  آگهی  پیرو 

ومستغالت زیرواقع دربخش یک شهرضابه شرح ذیل انجام خواهد شد:
شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

8041- محمدرضادهقان وغیره فرزندرحیم:ششدانگ قسمتی ازیکباب مغازه 
محل راه متروکه که به انضمام قسمتی ازپالک 4292جمعاتشکیل یکباب مغازه 

راداده است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

8800باقیمانده- کفایت قرقانی فرزنددالور:ششدانگ قطعه زمین 
9398- مهدی رومی فردفرزندحیات اله:ششدانگ قطعه زمین.

9552- ناهیدفخارفرزندجواد:ششدانگ یکبابخانه.

بنزین  یکواحدپمپ  حیدر:ششدانگ  فرزند  وغیره  کاظمینی  9823- حسینعلی 
باسایرساختمانهاوتاسیسات احداثی.

10205- کرم اله عربی نره وغیره فرزندخان وردی:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزچهارشنبه92/12/21

11616- احمدمحمدیان کرویه فرزندمحمد:ششدانگ یکباب خانه.
13782- فریدون عباسعلی پورمقدم فرزندمصطفی:ششدانگ یکباب خانه.

13822- ناصرمحمدیان فرزندشمسعلی:ششدانگ یکباب خانه.
13823- داودجعفری فرزندارغوان:ششدانگ یکباب خانه.

13825- حمیدرضامردانی فرزندرحمت اله:ششدانگ یکباب خانه.
13845- سیدمصطفی کسائی وغیره فرزندسیداحمد:ششدانگ یکباب خانه.

13868- عالیه سبحانی فرزندامیرفرج:ششدانگ یکباب مغازه.
برای روزپنجشنبه92/12/22

13873- اله مرادعباسی وغیره فرزندرمضان:ششدانگ یکباب خانه.
13885- خدادادشهبازی فرزندگودرز:ششدانگ قطعه زمین بلوک چینی شده.

13900- احمدرضاگالبی وغیره فرزندعباس:ششدانگ قطعه زمین محصور.
13918- فرامرزقرقانی فرزندبهادر:ششدانگ یکباب خانه. 

13928- محمودسبزواری فرزندحسین:ششدانگ یکباب خانه.
شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

498باقیمانده- رحمت اله اسکندری فرزندرحیم:ششدانگ یکباب خانه.
1348- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ 

یکقطعه ملک.
زمین  ازیکقطعه  قسمتی  دانشورفرزندعبدالکریم:ششدانگ  مرضیه   -4576

یکقطعه  انضمام ششدانگ پالک1030جمعاتشکیل  به  که  محل جوی متروکه 
زمین راداده است.

برای روزشنبه92/12/24
شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1611- نظرسهرابی فرزندقاسم:ششدانگ یکباب خانه.
1896- قجرتیموری فرزندگنجعلی:ششدانگ یکباب خانه.

1993- حسن طاهری نسب وغیره فرزندخسرو:ششدانگ یکباب خانه.
2314- بعقوب عسکری نیاوغیره فرزندمنصور:ششدانگ قطعه زمین.

2405- عوض عباسی فرزندمنصور:ششدانگ یکباب مغازه.
2582- اسحق کاویانی فرزندخونکار:ششدانگ یکباب خانه.

2591- سیدمرادموسوی فرزندسیدعلمدار:ششدانگ قطعه زمین محصور.
2592- فرودغروی فرزندمحمود:ششدانگ قطعه زمین.

2594- رضاقلی کاویانی پورفرزندفاضل:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزیکشنبه92/12/25

2595- صغراصادقی حسن آبادی فرزندمحمد:ششدانگ یکباب خانه.
شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

یکباب  فرزندعلیرضا:ششدانگ  وغیره  شهرضا  حامدطاهری  129باقیمانده- 
خانه.

شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
1029باقیمانده- فریبرزمشهدی فرزندیحیی:ششدانگ بکباب انباری.

یکباب  فرزندعبدالرسول:ششدانگ  افشاری  انصاریپورجرم  حسن   -2481
خانه.

2486- مریم مظلومی فرزندسیف اله:ششدانگ یکقطعه زمین.
2496- مجیداطرشی فرزندرحمت اله:ششدانگ یکباب خانه.

2498- مهردادطاهری فرزندابوالقاسم:ششدانگ یکباب مغازه.
2499- فریبرزمشهدی فرزندیحیی:ششدانگ یکباب مغازه.

برای روزدوشنبه92/12/26
شماره های فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه

710- قنبرعلی لطفی فرزندتقی:ششدانگ یکباب مغازه.
1029- عبدالجوادنصیری فرزندعلی:ششدانگ قطعه زمین محصورباساختمان 

احداثی درآن)محل تاسیس شرکت حمل ونقل سپهرپارسیان(.
1030- حسن عماره فرزندعبدالکاظم:ششدانگ قطعه زمین محصور.

شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2335- شهربانوکاظمی فرزندنصراله:ششدانگ یکباب خانه.
2350- احسان پویان فروغیره فرزندمحسن:ششدانگ یکباب خانه.

شماره فرعی از53- اصلی مزرعه نسیم آباد
114- غالمرضاانصاری فرزندهاشم:ششدانگ یکقطعه ملک.

شماره فرعی از76- اصلی مهیار
2529- محمدحسین امین راسخ فرزنداکبر:ششدانگ قطعه زمین مزروعی.

شماره فرعی از106- اصلی مزرعه آرش اباد
462- محمدحسین کاظم پورفرزندصفرعلی:ششدانگ قسمتی ازیکباب مغازه 
مغازه  یکباب  ازپالک6جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  وگاراژمتصله 

وگاراژمتصله راداده است.
برای روزسه شنبه92/12/27

شد  خواهد  وانجام  شروع  درمحل  صبح   8 ازساعت  ترتیب  به  تحدیدحدود 
می  اعالم  ومجاورین  امالک  صاحبان  به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب  ،لذا 
هریک  ،چنانچه  رسانند  حضوربهم  مقرردرمحل  درروزوساعت  که  شود 
تحدیدحدودحاضرنباشند  آنهادرموقع  قانونی  نماینده  یا  امالک  ازصاحبان 
مجاورین  ازطرف  حدوداظهارشده  آنهابا  ملک  ثبت  15قانون  ماده  مطابق 
درموقع  که  امالک  وصاحبان  مجاورین  تحدیدحدودخواهدشد،اعتراضات 
صورتجلسه  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون  مطابق  اند  مقررحاضرنبوده 
واحده  ماده  تبصره2  خواهدشدوطبق  پذیرفته  تا30روز  تحدیدحدودفقط 
مدت  ظرف  بایست  می  ،معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باتقدیم دادخواست اعتراض خودبه 
ارائه  اداره  این  رااخذ وبه  دادخواست  تقدیم  مراجع ذیصالح قضائی گواهی 
مواجه  ای  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدحدود  چنانچه  ضمنا  نماید 

گردد عملیات تحدیدحدود روزبعد انجام خواهد شد. 274/م/الف
تاریخ انتشار:92/11/26

سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

ابالغ رأی
مرجع   1358 دادنامه:92/9/27-  شماره   1012/92 پرونده:  1056کالسه 
رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: سلیم پیشه بران 
قبا  جنب مسجد   – ملک شهر خ 17 شهریور  اصفهان   – اصفهان  نشانی  به 
مجتمع   – آمادگاه  خ  اصفهان   : نشانی  لوئی  بهار  بابک  وکیل  شرکت سون 
گلدیس ورودی 3 طبقه سوم واحد 336 خوانده : 1- علیرضا حسنوند نشانی 
: اصفهان – فلکه احمد آباد کوچه مهر پالک 92 وکیل حسین ترک روزبهانی 
بلوار کشاورز خ مفتح – روبروی تعاونی ذوب آهن – کوچه کوشش – کوی 
.با عنایت به محتویات پرونده  نکویی پالک 34 خواسته: مطالبه  وجه سفته 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ، ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
نماید:  می  رأی  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت 
رای قاضی شورا. در خصوص دعوی سلیم پیشه بران  به طرفیت علیرضا 
حسنوند 2- حسین ترک روزبهانی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
وجه سفته به شماره خزانه داری کل 825656 مورخ 91/3/10  به انضمام 
مطلق خسارات قانونی. با عنایت  به بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از 
هر گونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
 515 و   198 مواد  و  تجارت  قانون   309 و   307 مواد  استناد  به  لذا   ، داده 
و519و522  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست  میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و صد و چهارهزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
دادخواست 92/7/16 لغایت تاریخ وصول که براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام شوراها می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. و در خصوص خوانده ردیف اول 
طی یک الیحه شماره 92/888 دادخواست خود را مسترد نموده  اند و مستندا 
به بند ب ماده 107 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد . م الف 13847                                                         

شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   9209970352301845  : دادنامه  شماره   1071
9109980352301350 شماره بایگانی : 911387 خواهان : خانم مریم موثق 
خ هشت بهشت  سیچانی با وکالت آقای مهدی سلیمی به نشانی اصفهان – 
 : پ 17 خوانده  طبقه همکف –  ساختمان وکال –  چهارراه گلزار –   – غربی 
: صدور  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  زاده  رضا  اصغر شریف  آقای 
حکم طالق به درخواست زوجه گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای دادگاه  در خصوص دعوی خانم مریم موثق سیچانی فرزند حسن با 
وکالت آقای مهدی سلیمی بطرفیت آقای اصغر شریف رضا زاده فرزند حسن 
به خواسته استیذان اعمال وکالت  برای اجرای صیغه طالق به لحاظ تحقق 
شروط ضمن العقد ، با عنایت به سند ازدواج شماره ترتیب 16563 دفتر ثبت 
رسمی ازدواج 178 اصفهان علقه زوجیت فیما بین ثابت است اظهارات شهود 
معرفی شده از سوی خواهان و عدم دسترسی به خوانده در تایید اظهارات 
های  دادنامه  تصویر  زوج  از سوی  مشترک  زندگی  ترک  بر  مبنی  خواهان 
پیوستی حاکی از ترک انفاق به زوجه است نظریه داور زوجه و داور منتخب 
از سوی زوج چنین است که ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد  لذا مستندا 
به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و مواد 26و29 قانون حمایت خانواده 

ضمن احراز شروط 1و8 از شروط ضمن العقد نکاح به زوجه اجازه داده می 
شود با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق و با رعایت بند بد سند نکاحیه با 
انتخاب یکی از انواع طالق خود را مطلقه نماید اعتبار این گواهی برای تقدیم به 
دفتر خانه ثبت طالق سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه است زوجین فاقد فرزند 
مشترک میباشند در خصوص مهریه حکم جداگانه صادر شده است و در این 
پرونده ادعای مالی مطرح نشده است رعایت شرایط صحت اجرا و ثبت طالق 
به عهده سر دفتر محترم مجری صیغه طالق میباشدرای صادره ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد .  م الف 13883 

عبدالحسین اعلمی دادرسی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
اختالف  حل  شورای   5 شعبه   : رسیدگی  مرجع   1275/92  : کالسه   1069
خواهان : رسول حاتمیان خ زینبیه 8 متری الله 10 متری امام علی بن بست 
امام رضا  وکیل اصیل خواندگان : محمد رستمی – حسین قاسمی مجهول 
المکان وکیل : اصیل  خواسته : الزام به انتقال سند رسمی موتور سیکلت شورا 
مبادرت  ذیل  و شرح  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
دعوی  در خصوص  اختالف  حل  رای  شورای   . نماید  می  رای  به صدور 
خواهان رسول حاتمیان به طرفیت خواندگان محمد رستمی و حسین قاسمی 
باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی موتور سیکلت به شماره انتظامی 
محتویات  به  عنایت  با  وارده  خسارات  مطلق  انضمام  به   51 4487اصفهان 
مالک  انتظامی در خصوص آخرین  از مرجع  آمده  به عمل  استعالم  پرونده 
خودرو ، مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خوانده 
ندارد و الیحه  قانونی ماده 73 در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  الرغم  علی 
دفاعیه ای ارسال ننموده ، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
امور مدنی و مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر  در 
محکومیت خوانده ردیف دوم  حسین قاسمی به حضور در دفتر خانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت تضامنی مبلغ 
یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
در حق خواهان صادرو اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های 
عمومی حقوقی اصفهان میباشد .   م الف 13866 قاضی شعبه پنجم شورای 

حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/2771/24چون  شماره   1089
مزروعی هشت قفیزی دشت سر راه وزوان شماره 2262 فرعی از شماره 30 
اصلی واقع درروستای زیاد آباد جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی 
به نام حسین طهماسبی فرزند یداله   در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور 
متقاضی یا متقاضیان  ثبت بعمل نیامده است، اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز یک شنبه مورخه 1392/12/18 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

حسین نوروز - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 
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امام عسكرى )ع(:
  هر كه برادرش را در خلوت پند دهد ، او را آراسته است  
و هر كس برادرش را در جمع پند دهد ، او را سرشكس��ته 

كرده است .

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

صاحب امتیاز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

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

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

 
امان از این دروغ های شاخ داری که ما آن قدر در طول 
 روز ب��ه خ��ود م��ی گوییم ک��ه دیگ��ر برایم��ان عادی

 شده.
 زندگ��ی روزمره م��ا اگرچ��ه جریان��ی س��یال دارد و 
چ��ه بخواهی��م و چه ن��ه م��ی گ��ذرد و ب��ه تاریخ می 
پیون��دد ام��ا چگون��ه گذراندن��ش دس��ت خودم��ان 
 اس��ت و ای��ن م��ا هس��تیم ک��ه کیفی��ت آن را تعیین

 می کنیم.
 می ش��ود در زندگی اول ب��ا خودمان و بعد ب��ا دیگران
  رو راس��ت باش��یم و البته می ش��ود هم  ب��ه خودمان

 دروغ های شاخ دار و شاخ ندار بگوییم و هم به دیگران! 
انتخاب با خود ماست.

امان از ای��ن دروغ های ش��اخ داری که م��ا آن قدر در 
 طول روز به خود م��ی گوییم که دیگ��ر برایمان عادی 

شده. 
باور اگر ندارید، ای��ن موارد را بخوانید تا پی به راس��تی 

حرف ما ببرید.
 دروغ هایی ش��یک و مجلس��ی که هر روز ورد زبانمان 

است.
1 - فقط کافیه این کارو انجام ب��دم، زندگی ام از این رو 

به اون رو میشه!
 2 - حی��ف که وق��ت ن��دارم، وگرن��ه حتم��ا انجامش

 می دادم!
3 - اگه فان حرف��و بزنم یا ف��ان کارو بکنم، ملت فکر 

می کنند احمقم!
4 - اگه این حرفو بهش بزنم یا اون کارو براش انجام بدم، 

حتما تغییر می کنه!
 5 - !دیگ��ه بهت��ر از این نمیش��ه/ دیگ��ه بدت��ر از این 

نمیشه
6 - من ذاتا مشکل دارم!

7 - باید تغییر کنم، اما نمی تونم!
8 - نمی تونم بدون اون زندگی کنم!

9 - خودم می دونم دارم چه کار می کنم!
در واقع نگاه حقیقی به خود می تواند زمینه شناخت از 

درون را برایمان حاصل کند. 
اینکه  تا خود را نشناسیم و درک صحیحی از وجود خود 
نداشته باشیم و این سوال را بپرسیم که چگونه در مواجه 

با پیروزی عمل کنیم؟

 دروغ هاى شیكی که
به خودمان می گوییم!

 وسواس یک بیماریست
 آن را جدى بگیرید

یک روانپزشک می گوید: بسیاری از افراد وسواس را بیماری نمی دانند و 
گاه 10 سال بعد برای درمان مراجعه می کنند.دکتر فائزه تاتاری ، اظهار 
داشت: خصوصیت اصلی بیماری وس��واس افکار یا اعمال وسواسی عود 
کننده است که منشا همه آن ها تکرار است.وی معتقد است: برخی از این 
افکار و اعمال تکرار شونده به حدی برای فرد ناراحت کننده است که وقت 
زیادی از وی می گیرد و حتی زندگی روزانه و روابط اجتماعی و خانوادگی 
فرد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.این پزشک متخصص ادامه داد: وسواس 
یک احساس مزاحم است که برای فرد خوشایند نیست، افکار غیرمنطقی، 
شمارش، چک کردن مدام، احتکار و جمع آوری بیش ازحد نیاز، احتیاط 
بیش از حد، ترس بی دلیل، قدم زدن بی مورد، وسواس برای تقارن و ... بروز 
می کند و گاهی از حالت افکار وسواسی صرف خارج می شود و عملکرد فرد 
را نیز وسواسی می کند.تاتاری آمار مبتایان به وسواس را حدود سه درصد 
عنوان کرد و ادامه داد: وس��واس معموال در سنین جوانی و نوجوانی آغاز 
می شود و اگرچه در برخی موارد در کودکی هم دیده می شود، اما بسیار 
نادر است.وی اظهار داشت: به هر حال والدین باید از کودکی مراقب اعمال 
و افکار تکرارشونده در فرزندان خود باش��ند.این متخصص بیماری های 
اعصاب و روان با بیان این که وسواس در افرادی که والدین وسواسی دارند 
سه تا هفت درصد بیشتر شیوع دارد، تصریح کرد: گاهی وسواس به دنبال 

یک استرس ناگهانی شروع می شود.
تاتاری اضافه کرد: در نیمی از موارد وس��واس بیماری شروع حاد دارد و 
 در نیم دیگر از موارد شروع بیماری کند و آرام است و گاه پنج تا 10 سال 
 ط��ول می کش��د ت��ا ف��رد ب��ا عای��م بیم��اری ب��ه پزش��ک مراجعه

 کند.

روان

 محققان عل��وم اعص��اب دانش��گاه کالیفرنیای جنوب��ی برای
 اولین ب��ار به طور سیس��تماتیک موفق به نقش��ه ب��رداری از 
داربس��ت ماده سفید مغز انس��ان شدند. این نقش��ه، اطاعات 
 کامل ش��بکه عصب��ی مغ��ز را در اختی��ار محققان ق��رار داده

 است.
این روش نه تنها اتصاالت مهم عصبی و هس��ته اصلی اعصاب 
را نش��ان می دهد، بلکه اتصاالتی که بیش��تر در معرض آسیب 

هستند نیز مشخص می کند.
 مغز انسان از دو بخش ماده خاکس��تری و ماده سفید تشکیل 

شده است. 
بخش خاکستری شامل سلول های عصبی است و فرآیند ذخیره 

و پردازش اطاعات در این بخش انجام می شود.
ماده س��فید یک��ی از دو مولفه اصلی سیس��تم اعصاب مرکزی 
 است و از سلول های گلیال و آکسون های میلین تشکیل شده

 است. آکسون ها همان رشته های عصبی هستند.
اغلب سلول های عصبی دارای یک پوشش چربی به نام میلین 

هستند که به عنوان عایق عمل می کنند. 
 رنگ م��اده س��فید نیز ب��ه دلیل وج��ود همین غش��ای عایق

 است.
مهمترین نقش ماده سفید، انتقال پیام های عصبی است.

اتصاالت ماده سفید، تاکنون در پرده ای از ابهام قرار داشت ولی 
محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی موفق شدند تا نقشه کامل 

این اتصاالت را به طور سیستماتیک ترسیم کنند. محققان علوم 
اعصاب پس از اتم��ام این پروژه دریافتند ک��ه مهمترین بخش 
های نواحی س��فید و خاکس��تری مغز، الزاما همیشه باهم هم 

پوشانی ندارند.
در ادامه این تحقیقات آمده اس��ت که آسیب پذیرترین بخش 
 ماده سفید، هس��ته آن اس��ت و ضربه های بس��یار خفیف نیز

می تواند از نظر بالینی مش��کات جدی برای بیمار دربرداشته 
باشد.

آسیب های وارده به این قسمت از مغز منجر به بروز بیماری های 
جدی عصبی می شود. دلیل بروز بیماری ام اس نیز، آسیب به 

غشای میلین موجود در ماده سفید است.
 مهمتری��ن کارب��رد ای��ن دس��تاورد، درک ان��واع آس��یب ها 

و بیماری های مغزی است.
 گ��زارش کام��ل ای��ن تحقیق��ات در ش��ماره اخی��ر نش��ریه

 Frontiers in Human Neuroscience منتشر شده 
است. دانلود و استفاده از مطالب این نشریه رایگان است.

براى نخستین بار در جهان:

 نقشه بردارى از تمام اتصاالت ماده سفید مغز
سخن حکیمانه 

 ارد بزرگ : آدم های بزرگ به خوش�ی ه�ای کوتاه هنگام
 تن نمی دهند .

کنفوسیوس : کمتر می شود که حرف و روی موافق با نیت پاک 
قرین باشد .

وین دایر : تفکر س�الم عادت است . درس�ت مثل تفکر روان 
رنجورانه که آن هم عادت است .

آین��ه  قدیمی تری��ن 
ک��ه  جادوی��ی 

 منعکس کننده تصویر 
پش��ت آن در مقابل نور 
 اس��ت در ژاپن کش��ف 

شد.
این آینه منعکس کننده 
تصوی��ر پش��ت آینه در 

قسمت بازتابنده است.
به ای��ن صورت که، پش��ت آینه تصویری حک ش��ده اس��ت 
که وقت��ی آین��ه در مقاب��ل ن��ور گرفت��ه می ش��ود تصویر 
پش��ت روی دیوار می افت��د. »ریوموراکام��ی« در تاریخ 29 
 ژانوی��ه اعام می کن��د در مجموع��ه خود آین��ه ای جادویی

 دارد.
این موزه به کمک چاپ 3دی 2نمونه از آن ساخته است.

در  باستان شناس��ان 
در  حف��اری  ط��ول 
مرک��ز رم نش��انه هایی 
از قدیمی تری��ن معب��د 

رومی را کشف کردند.
»س��نت  منطق��ه  در 
اوموبون��و« در مرک��ز 
رم درط��ول حف��اری 
ستون هایی دیده شد که 

حضور قدیمی ترین معبد رومی را نشان می دهد.
 از لحاظ آثار باس��تانی هنوز در رم آثار بسیاری کشف نشده 
اس��ت.به تازگی حفاری این منطقه موجب کش��ف معبدی 
باس��تانی ش��د.به گفته کارشناس��ان این معب��د می تواند از 
قدیمی تری��ن معابد رومی ها باش��د.کار حف��اری به رهبری 

باستان شناسان دانشگاه میشیگان انجام شد.

نس��ل جدی��د فناوری 
عین��ک  پوش��یدنی، 
اس��ت  پیش��رفته ای 
که امکان مش��اهده و 
تشخیص س��لول های 
سرطانی از سلول های 
س��الم را ب��رای جراح 
فراهم می کند.مشاهده 
کام��ل  تش��خیص  و 
سلول های سرطانی بسیار دشوار است و حدود 20 تا 25 درصد 
مبتایان به سرطان پس��تان نیازمند به جراحی های تکمیلی 
برای برداشتن کامل تومور سرطانی هستند.محققان دانشکده 
 Alvin پزشکی واشنگتن با همکاری محققان مرکز سرطان
Siteman عینک پیشرفته ای طراحی کرده اند که تشخیص 

سلول های سرطانی از بافت سالم را  فراهم می کند.

 کشف آینه جادویی 
قرن سوم در ژاپن

 کشف قدیمی ترین 
معبد رومی ها

 عینک تشخیص سرطان
 به کمک جراحان می آید
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رودخانه 
گنگ 
هند

  رودخانه نعل اسبی کلرادو 

  دریاچه پاول 

  رودخانه ریو نگرو دربرزیل

  درخت یخی
در رودخانه ریشلیو در کبک

  دره عمیق و باریک سانتا النا 

مولد تمدن

رودخانه های جهان
 رودخانه هاى بسیار زیباى جهان را در
 تصاویر زیر می توانید مشاهده کنید.
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