
دولت یازدهم به 10 مصوبه دولت دهم » نه« گفت

حتی االمکان از Fire Fox استفاده شود

همسر 
شناسی از 
روی فرق سر!

در نخستین نشست هیات دولت تدبیر و امید تصویب شد

توصیه های پلیس فتای  استان  به کاربران اینترنت و بانکها

4
 تجاوز اسرائیل به

 حریم هوایی لبنان
معامالتی شدن سهام 

عدالت، یعنی دالل بازی  سالمت فرهنگی جامعه 2
مرهون تالش خبرنگاران 7

2

 وزارت کشور
 وزارتخانه مادر است

حس��ن روحانی رئیس جمهور در مراس��م تودی��ع و معارفه 
مصطفی محمدنجار وزریر س��ابق وزارت کش��ور و عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر جدید کش��ور که در وزارت کشور برگزار 
شد طی سخنانی اظهار داش��ت: وزارت کشور وزارتخانه مادر 

است و وزارت یک بخش نیست...

 بجمب
 اوضاع خوب نیست

 سپاهان ؛ اول گل نخور بعد گل بزن
رکورد چهار بازی بس��ته مان��دن دروازه در طی پنج 
هفته و عنوان شیک و رسانه ای کلین شیت در حالی 
به نیلسون و مدافعان پرسپولیس رسیده که شاید در 
ابتدای فصل و قبل از شروع لیگ پیش بینی می شد 
که سیستم دفاعی و دروازه بان سپاهان خیلی راحت 

به این رکورد دست پیدا کنند اما...

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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آکادمی ورزش چهارمحال و 
7

بختیاری راه اندازی می شود

خوشبختانه
2

 قهرمان بازی تمام شد

پلیس فضای تولید و تب��ادل اطالعات- فتا-چهارمحال و بختیاری 
با صدور اطالعیه ای در راس��تای تامین امنیت بستر فعالیت های 
نظام بانکی به کاربران اینترنت و حس��اب های بانکی چند توصیه 

امینتی کرد.
در این اطالعیه که روز یکشنبه به ایرنا ارس��ال شده،از شهروندان 
خواسته ش��ده اس��ت با رعایت مواردی در بانکداری حضوری که 
ش��امل دس��تگاه های خودپرداز و کارتخوان و همچنین بانکداری 
غیر حضوری که در بستر های مخابراتی نظیر اینترنت بانک، تلفن 
بانک و همراه بانک، انجام می شود، از اطالعات و سرمایه های خود 

به دقت حفاظت کنند.
در اطالعیه پلیس فتای چهارمحال وبختیاری با توصیه شهروندانی 
که از خدمات حضوری بانک های استفاده شده، آمده است:قبل از 
اطمینان از اتم��ام پردازش و خاتمه عملی��ات بانکی، محل را ترک 
نکنند و در صورت بروز تراکنش ناموفق، رسید مربوطه را تا حصول 

اطمینان از کسر نشدن وجه از حساب، نگهداری کنند. در ادامه این 
اطالعیه به ش��هروندان توصیه شده است:ش��هروندان، رسیدهای 
دریافتی از دستگاه خودپرداز و کارتخوان را در محل رها نکرده،در 
مکان های عمومی ب��رای محافظت از اطالع��ات محرمانه، هنگام 
اس��تفاده از کارت و وارد کردن کارت بانکی در دس��تگاه خودپرداز 
)ATM( یا کارت خوان )POS(، با اس��تفاده از دست دیگر خود ، 

یک سپر حفاظتی ایجاد کنند.
در این اطالعیه آمده است:شهروندان در فروشگاه هایی که امکان 
خرید با اس��تفاده از کارت بانکی وج��ود دارد از ارائ��ه رمز عبور به 
فروشنده خودداری کرده و به صورت شخصی رمز خود را در دستگاه 
کارت خوان وارد کنند، در این خصوص فروشگاه ملزم به همکاری با 

مشتری بوده و حق اعتراض برای مشتریان محفوظ است.

ارای مجلس به وزرا
سیاسی نبود

 بهره برداری از شهر 
رویا ها تا 2 ماه آینده

فراخوان دولت برای بهبود 
100 روزه معیشت

 » بیداری برای سه
 روز « با پرستویی

آسایش و آرامش مهم ترین 
اصل یک زندگی است
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آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال بختیاری

مزایده گذار:سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال بختياری
موضوع مزایده : واگذاری 6 پالک از زمين های واقع در شهرک تفريحی توريستی شيدا
تاریخ دریافت اسناد و تحویل پاکات : ش�هر كرد – ميدان امام حسين )ع( مجتمع 

ادارات – دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان 
زمان تحویل پاکات :پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/12 

تاریخ بازگشائی پاکات : روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 ساعت 8 صبح می باشد .
بهای فروش اسناد : مبلغ 100000 ريال بص�ورت رسيد بانكی واريز به حساب شماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همياری شهرداريهای استان 
ش�ركت كنندگان می بايس�ت مع�ادل 50 درصد از قيم�ت كارشناس�ی جهت هر 
واحد را بعنوان س�پرده ش�ركت در مزايده به صورت واريز بانكی به شماره حساب 
0106385250008 بانک ملی يا چک تضمينی بنام س�ازمان همياری شهرداريهای 
استان تحويل نمايند. س�اير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج شده 

است. 

قيمت پايه هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره پالکرديف
قيمت كل ) ريال ( ) ريال ( 

1151 a6171350000832950000

2170a5121350000691200000

3172a4601350000621000000

4184a5581350000753300000

5185a5781350000780300000

6a18779014000001106000000



چهره روزیادداشت

وزیر ،به کمیسیون امنیت می روند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت که 4 وزیر کشور، اطالعات، امور خارجه و دفاع در این 
کمیس��یون حضور پیدا خواهند کرد.  سیدحس��ین نقوی حسینی 
اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نظر دارد تا 
برای معارفه و طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات از رحمانی فضلی،علوی، 
ظریف و دهق��ان دعوت کند.  به گفته وی، حوزه کاری کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی به این 4 وزیر مربوط می شود که به 
همین دلیل این گونه جلسات می تواند برای پیشبرد امور کارساز و 
موثر باشد.  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
پایان همچنین گفت که این کمیسیون در هفته آینده تحوالت اخیر 

مصر را مورد بررسی قرار می دهد.

احمدی نژاد شهردار هیچ کجا 
نمیشود

دبیر منتخبان شورای اسالمی شهر مشهد، حضور احمدی نژاد، رئیس 
جمهور سابق در شهرداری مش��هد و تکیه بر کرسی مدیریت این شهر 
را تنها گمانه زنی دانس��ت و آن را تکذیب کرد. محمد کمال سروی ها 
درباره قرارگیری محمود احمدی نژاد در س��مت شهردار مشهد اظهار 
کرد: خبر تکیه رئیس جمهور س��ابق بر کرسی مدیریت شهری مشهد 
تنها گمانه زنی اس��ت و به هیچ عنوان صحت ندارد.  وی با بیان این که 
تاکنون هیچ فردی به عنوان ش��هردار مشهد از سوی منتخبان شورای 
شهر انتخاب نشده اس��ت، عنوان کرد: منتخبان ش��ورای چهارم شهر 
مشهد در حال بررسی ۲۵ گزینه برای انتخاب شهردار مشهد هستند و 

تاکنون فردی برای این سمت انتخاب نشده است. 

 تکذیب توقیف نفتکش
 هندی توسط سپاه

سرپرس��ت اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به توقیف 
یک نفتکش هندی که به گفت��ه وی اقدام به تخلیه نفت در آب های 
خلیج فارس کرده بود،گفت: توقیف نفتکش هندی توسط سپاه کذب 
است. سیدعلی اس��تیری درباره توقیف نفتکش هندی در آب های 
ایران به دلیل ایج��اد آلودگی نفتی، چنین توضیح داد: روز هش��تم 
 Desh Shanti مرداد ماه جاری یک فروند نفتکش هندی   با عنوان
با تخلیه غیرقانونی آب توازن، عمدا موجبات ایجاد آلودگی نفتی را 
در خلیج  فارس فراهم کرد.  وی با بیان اینک��ه این آلودگی نفتی از 
طریق عکس ماهواره ای کامال محرز است، افزود: این نفتکش بخشی 
از آب توازن خود را که حاوی نفت بوده در 30 مایلی ش��رق جزیره 
الوان تخلیه کرده و این امر موجب بروز لکه نفتی به طول حدود 10 

مایل شده است.

ابالغ بخشنامه جدید درباره 
سفرهاي خارجي کارمندان

خراسان نوش��ت : شنیده ش��ده بر اس��اس ابالغیه هیات نظارت بر 
سفرهاي خارجي کارکنان دولت به دستگاه هاي اجرایي، مقرر شده 
کلیه داوطلبان شرکت در دوره و کارگاه هاي آموزشي خارج از کشور، 
باید قبل از معرفي به این هیات نسبت به اخذ موافقت معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انس��اني رییس جمهور براي انجام این سفر اقدام 
کنند و مدارکي مانند تاییدیه حراس��ت و س��وابق کاري خود را نیز 

حتما در زمان انجام مصاحبه به همراه داشته باشند.

صدور مجوز خاص واردات خودرو 
براي یک سازمان دولتي

گفته مي شود بر اس��اس بررس��ي هاي یک نهاد نظارتي، یک مسئول 
ارش��د اجرایي در دولت دهم در آخرین روزه��اي کاري خود اقدام به 
ارسال ابالغیه اي براي تعدادي از دستگاه هاي اجرایي کرده است که بر 
اساس آن، ورود و ترخیص تعدادي خودروي سواري خارجي با معافیت 
از ضوابط فني واردات خودرو توس��ط نمایندگي یکي از سازمان هاي 
دولتي مستقر در یکي از استانهاي مرکزي کشور مجاز اعالم شده است.

در پی حل مسئله هسته ای هستیم 
نه صرفا مذاکره

محمد جواد ظریف درب��اره گفت و گوی تلفنی که کاترین اش��تون 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا اخیرا با وی داشت اظهار 
داشت: خانم اش��تون با بنده تماس گرفت و اظهار عالقه کردند که 
مذاکرات از سر گرفته و گفت و گوها بار دیگر بین ایران و 1+۵ آغاز 
شود.وی درباره پاسخی که به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
برای از سرگیری مذاکرات داده است تصریح کرد: بنده هم در پاسخ 
به تماس خانم اشتون تاکید کردم که جمهوری اسالمی ایران عالقه 

مند به از سر گیری مذاکرات است.

اخبار کوتاه 

اصول گرایی که اصالح طلب 
نباشد، اصول گرا نیست

عماد افروغ/ استاد دانشگاه    
اگر اصول گرایی یک گفتمان و یک مکتب باشد نباید به خاطر نتیجه 
یک انتخابات عقب نش��ینی کند. به نظر من این بهترین فرصت برای 
آسیب شناسی است. هم آسیب شناسی های مفهومی و جریانی و هم 
مصداقی. جریان اصول گرایی باید ببیند چگونه وارد کار شد، مواضع 
انتقادی اش را چگونه سامان داد، چگونه بحث ائتالف را پیش برد، چه 
کسانی به اسم اصول گرایی به اصول گرایی آسیب زدند، چه کسانی به 
نام اصول گرایی تحجر را پیشه 

خود کردند و....
من همیش��ه از مفه��وم اصول 
گرایی خ��الق و انتقادی دفاع 
کرده ام و معتقدم اصول گرایی 
که اصالح طلب نباشد، اصول 
گرا نیس��ت. اص��ول گرایی که 
متحجر باشد، اخباری و جمود 

گرا باشد، اصول گرا نیست. 
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فضای اعتماد و امید باید در میان آحاد مردم حفظ شود

فضلی وزیر کشور در مراسم معارفه خود بر حفظ فضای به وجود آمده و نشأت گرفته از امید 4 
بین آحاد مردم در 4کشور تاکید کرد. وی افزود: امیدوار هستم امنیتی پایدار و همه جانبه همراه 
با توسعه سیاسی و اقتصادی و در یک کلمه توسعه جامع و کامل در همه زمینه ها را داشته باشیم.

وزارت کشور وزارتخانه 
مادر است

 بررسی شکایت بقایی
 از 2 نماینده

حس��ن روحان��ی رئیس جمهور در مراس��م تودی��ع و معارف��ه مصطفی 
محمدنجار وزریر س��ابق وزارت کش��ور و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
جدید کشور که در وزارت کشور برگزار ش��د طی سخنانی اظهار داشت: 
وزارت کشور وزارتخانه مادر است و وزارت یک بخش نیست، وزیر کشور 
به تنهایی بار سنگینی بر دوش دارد. از این رو قدردانی از وی کار آسانی 
نیس��ت.  وی در ادامه س��خنان خود گفت: خیلی ها به من گفتند کابینه 
فراجناحی درس��ت نکن و تنها از یک جناح اس��تفاده کن اما من به این 
معتقد نیستم. رئیس جمهور تصریح کرد: شعار اعتدال عمومی است و ما 
به دنبال اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی هستیم و منبع 
جوشان اعتدال حسن روحانی نیس��ت بلکه ملت است و فرقی با دیگران 
ندارد؛ روحانی معجزه گر نیست و معجزه قرن و دهه هم نیست. اتصال هم 

به آسمان ندارد بلکه آنکه معجزه می کند وحدت ملت است.

عضو هیئت نظارت بر مجلس از بررس��ی ش��کایت بقایی از ۲ نماینده در 
اولین جلسه این هیئت خبر داد. 

سید محمد حس��ین میرمحمدی عضو هیئت نظارت بر مجلس ش��ورای 
اسالمی در خصوص بررسی ش��کایت حمید بقایی از دو نماینده مجلس 
اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 مجلس اخیرا نظر خود را در این رابطه 
اعالم کرده و گفته که آقای بقایی در س��فر به نیوی��ورک خانواده خود را 

نبرده است. 
وی افزود: موضوع شکایت بقایی از نمایندگان مجلس هم مربوط به همین 
مسئله اس��ت.  این نماینده مجلس اظهار داش��ت: البته بررسی هایی که 
کمیس��یون اصل 90 انجام داده در جای خود محفوظ است ولی شکایت 
بقایی از نمایندگان مجلس که در رابطه با موضوع مذکور اس��ت باید در 

هیئت به طور جداگانه بررسی شود. 

مشاور رئیس مجلس از اس��تعفای کدخدایی از ریاست 
هیئت تطبیق مصوبات مجلس و پذیرش آن از سوی علی 

الریجانی رییس مجلس خبر داد. 
 حسن زمانی مشاور رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از 
تعیین رئیس هیئت تطبیق مصوب��ات دولت با قوانین با 
حکم علی الریجانی، رئیس مجلس خبر داد و گفت: در 
حال حاضر سرپرستی این هیئت بر عهده احمد علیزاده، 

جانشین این هیئت قرار دارد. 
 وی ادامه داد: رئیس جدید هیئت تطبیق مصوبات دولت 
با قوانین 10 روز آینده توس��ط رئیس مجلس منصوب 
می شود. پیش از این عباس��علی کدخدایی ریاست این 

مرکز را بر عهده داشته است. 
بر اساس اصل 8۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی 
می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، 
مؤسس��ات دولتی یا وابس��ته به دولت را با رعایت اصل 
هفتادودوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه 
تصویب آنها را به دولت بده��د. در این صورت مصوبات 
دولت نباید با اصول و احکام مذهب رس��می کش��ور و با 
قانون اساسی مغایرت داشته  باشد که تشخیص این امر به 
ترتیب مذکور در اصل نود و ششم بر عهده شورای نگهبان 

قرار داده شده است. 

دولت یازدهم، 10 مصوبه دولت قبل را که متضمن ایجاد 
امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد 
مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد می کردند را لغو کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، نخستین 
نشست هیات دولت تدبیر و امید عصر یکشنبه به ریاست 
حس��ن روحانی رییس جمهوری اس��المی ایران برگزار 
شد و در این جلس��ه که بیش از سه ساعت طول کشید، 
بعداز اظهارات روحانی و قرائت منش��ور اخالقی دولت، 
تصمیمات و مصوباتی مهم اتخاذ ش��د ک��ه از جمله آنها 
برای بهب��ود وضعیت معیش��ت مردم و نج��ات دریاچه 

ارومیه است.
در این جلسه، هیات دولت مصوب کرد که کارگروه نجات 
دریاچه ارومیه با مس��ئولیت وزیر نیرو و عضویت وزرای 
جهاد کشاورزی، کشور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست و نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

ایجاد شود.
این کارگروه ماموریت یافت با استفاده از سوابق مطالعات 
و اقدامات قبلی به عمل آمده در این زمینه و بررسیَ های 
تخصصی و میدانی بیشتر، ظرف ۲ ماه راهکارهای نجات 
دریاچه ارومیه را تدوین و جهت تصمیم گیری نهایی به 

دولت ارائه کند.

حسن رسولی مشاور محمدرضا عارف با اشاره به انتشار 
برخی گمانه زنی ه��ا مبنی بر احتمال ریاس��ت عارف بر 
مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: ای��ن موضوع فقط یک گمانه زنی رس��انه ای 
است و تاکنون نیز بحثی در این زمینه مطرح نبوده است. 
 وی ادام��ه داد: ط��ی صحبت های��ی ک��ه ب��ه تازگ��ی 
 ب��ا ع��ارف داش��ته ام، اص��ال چنی��ن موضوع��ی

 مطرح نبوده است.  
مش��اور محمدرضا عارف در ادامه تأکید ک��رد: با توجه 
به اینکه عارف چهره ای ش��ناخته ش��ده اس��ت، ممکن 
اس��ت پیش��نهاداتی داشته باش��د، اما ریاس��ت وی در 
مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، گمانه زنی رسانه ای اس��ت. البته ممکن است وی 
پیش��نهاداتی در آینده داشته باش��د، اما این موضوع به 
آینده مربوط اس��ت و بنده اطالعی ندارم.  روز گذش��ته 
برخی س��ایت های خبری از احتمال حضور محمدرضا 
عارف در س��مت ریاس��ت مرکز تحقیقات اس��تراتژیک 
مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام خب��ر داده بودند که 
مشاور وی این موضوع را رد کرد.  ریاست مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این 

بر عهده حجت االسالم حسن روحانی بود.

علی الریجانی رئی��س مجلس به جلس��ات رای اعتماد 
مجلس به وزرای پیش��نهادی دولت یازدهم اشاره کرد 
و درباره سه وزیری که نتوانستند از مجلس رای اعتماد 
بگیرند، گف��ت: با توجه ب��ه اینکه مذاک��رات به صورت 
مس��تقیم از تلویزیون پخش می ش��د، این مساله کامال 
قابل تحلیل است زیرا همه چیز به صورت شفاف مطرح 

می شد.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی اف��زود: در کش��ور ما 
قوای سه گانه به صورت مس��تقل از هم عمل می کنند؛ 
 رییس جمهور وزرا را انتخاب و به مجلس معرفی می کند 
و نمایندگان نیز کاوش و بررسی می کنند و استقالل قوا 

یکی از لوازم مردم ساالری در دنیای امروز است.
الریجانی با بیان این که »نگاه و رویکرد مجلس به کابینه 
مثبت بود« یادآور شد: از 18 وزیر معرفی شده به مجلس، 
1۵ وزیر توانس��تند رای اعتماد نمایندگان را به دس��ت 
آورند و برخی رای ها نیز اس��تثنایی بود که این موضوع 
نش��ان می دهد مجلس در کارآم��دی و توانمندی افراد 
تامل دارد و برخی وزرا را که قوی می دانس��ت با رای باال 
راهی وزارتخانه کرد. وی ادامه داد: در مورد سه نفری که 
نتوانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند، وضعیت ها 
متفاوت است ولی سیاسی دانستن این آرا دقیق نیست .

دولت مجمع تشخیص مصلحتمجلس مجلس

 استعفای کدخدایی ازریاست 
هیئت تطبیق مصوبات

دولت یازدهم به 10 مصوبه 
دولت دهم »نه« گفت

 واکنش به خبرسمت
 احتمالی جدیدبرای عارف

آرای مجلس به وزرا 
سیاسی نبود
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سال 8۵ و یکس��ال بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد 
تغییرات عجیب و ناگهانی در س��طح س��فرای ایران به یکی از 
خبرهای مهم آن روزها تبدیل شد، نزدیک به 40 سفیر ایران 
در خارج از کش��ور تغییر کردند و ناگهانی بودن این تغییرات، 
کارشناسان حوزه دیپلماسی به تامل واداشته که چه اتفاقی در 
این حوزه در حال رخ دادن است. منوچهر متکی وزیر خارجه 
وقت این تغییرات را یک مساله عادی و طبیعی میان سفرا می 
دانست اما نحوه برکناری س��فرا خیلی عادی و طبیعی به نظر 
نمی رس��ید، اتفاقی که امروز نیز در برخی سفارت خانه های 

کشور در حال رخ دادن است.
در آن س��ال ها، ص��ادق خ��رازي، ش��مس الدین خارقان��ي، 
محمدحسین عادلي و امیرحسین زماني نیا سفیران ایران در 
فرانس��ه، آلمان، انگلیس و مالزي به بهانه رایزني در خصوص 
مسایل هسته اي به تهران فراخوانده شده بودند اما در پایتخت 
حکم برکناري آن ها خورد. روزنامه اعتماد در آن زمان با گالیه 
از این جابجایی ها به وضعیت امیرحسین زمانی نیا هم اشاره 
کرد که به تازگی بر صندلی سفارت مالزی تکیه کرده و هنوز 
مجال رایزنی های اقتصادی برای ایران را نیافته بود که دچار 
همین تغییر زودهنگام می شود و ظرف کمتر از پنج ماه که از 
دوره ماموریت سه ساله اش می گذشته به حکم متکی به تهران 
برمی گردد. زمانی نیا ظاهرا در آن مقطع در تیم مذاکره کننده 

هسته ای هم مشغول مذاکره با طرف های پرونده بوده است.

بازمانده نسل از سیاست هیجانی
حکم سفیران جدید باید به امضای وزیر خارجه جدید برسد. 
عرف سیاسی بر این است که ماموریت سه ساله سفیران هم که 
تمام شده باشد،  دست وزیر جدید برای جابجایی ها و گماشتن 
سفیران همراستا با سیاست های خود باز گذاشته می شود. اما 
از ابتدای مردادماه سال جاری و در روی کارآمدن دولت جدید 
اخباری مبنی بر جابجایی ناگهانی نزدیک به 40 سفیر شنیده 
می شود. به سیاق سال 8۵ که سفیران بدون اطالع قبلی جابجا 
می ش��دند و باالجبار ماموریت های محول��ه را نیمه کاره رها 
می کردند، امسال نیز چنین اتفاقی در برخی سفارتخانه های 
کشورمان رخ داده اس��ت. به همان سیاق هنوز سفیران جدید 
برای س��فارتخانه های مذکور هم تعیین نشده است و برخی 
سفارتخانه های کشورمان بدون س��فیر هستند. اگرچه سید 

عباس عراقچی چنین موضوعی را تکذیب کرده است.
او گفته که هر س��ال در فصل تابستان براس��اس روال طبیعی 
اداری در وزارت امور خارجه، جابه جایی سفرا صورت می گیرد 
و با توجه به استقرار بیش از یکصد نمایندگی در خارج از کشور 
و دوره سه ساله مأموریت ها، ساالنه به طور متوسط بین 30 تا 
40 سفیر و رئیس نمایندگی جا به جا می شوند و در سال جاری 

نیز این کار طبق روال قبل، صورت می گیرد.
جابجایی های س��ال 8۵ در سطح س��فیران، مقدمه سیاستی 
در عرصه دیپلماس��ی بود که به شعار ختم ش��د و نهایتا از آن 
تعبیر به دیپلماسی هیجانی شد. سیاس��تی که یک روز را در 
س��فر به امارات متحده عربی و نشس��تن زیر تابلوی مجعول 
خلیج ع ر ب ی می گذراند و روز دیگر را در سفر به جزایر سه 
گانه و برانگیختن عصبانیت اماراتی ها. ی��ک روز را کاغذ پاره 
دانس��تن قطعنامه و روز دیگر را در متاثر شدن اقتصاد کشور 

در تحریم ها.

روی دیگر سکه
آن جابجایی ها روی دیگری هم داش��ت. س��فارت های ایران 
تا مدت ها خالی بود و س��فیر جدید برای آن ه��ا تعیین نمی 
ش��د. چنین هم بود که فری��دون وردي نژاد وقت��ی از چین به 
تهران فراخوانده ش��د، در زمان حضور محمود احمدي نژاد در 
اجالس شانگهاي، سفارت ایران در چین بدون سفیر بود. این 
وضعیت درباره ایتالی��ا هم صادق بود تا آنکه با نظر مس��تقیم 
شخص احمدی نژاد ابوالفضل ظهره وند سفیر ایران در ایتالیا 
شد. همین انتخاب ظهره وند توسط احمدی نژاد بعدها باعث 
شد که این سفیر خود را مستقل از ارائه گزارش به وزیر خارجه 
بداند و این مساله به یکی از مناقشات مهم دستگاه دیپلماسی 
در دوران وزارت متکی ش��د. بنای موازی کاری ها در دستگاه 

دیپلماسی هم از همانجا گذاشته شد.
جابجایی های ناگهانی در سطح سفیران که در زمان منوچهر 
متکی صورت گرفت تصویر ناخوشایندی از چارچوب تصمیم 
گیری ها در سطح سیاست خارجی کشورمان نشان می دهد.  
تصویری که دیپلم��ات ایرانی را در حال رایزن��ی و ماموریت، 
برکنار ش��ده متصور می ش��ود. این اتفاق در س��ال 89 برای 
منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان رخ داد. او در حال مذاکره 
با همتای سنگالی خود در سنگال برکنار شد و خبر برکناریش 
را از مقامات این کش��ور ش��نید موضوعی که یکی از تلخ ترین 
اتفاقات کالن مدیریتی کش��ورمان بود. وزیر خارجه س��نگال 
درباره این موضوع گفته بود ک��ه قاعده این بود که عزل متکی 
پس از پایان ماموریت خارجی وی صورت می گرفت و برکناری 
متکی از مس��ئولیت وزیر خارجه در هنگام ماموریت رسمی و 
پیچیده در سنگال، اقدام غیردوس��تانه ای )در برابر سنگال( 
است.حس��ن روحانی در مراس��م معارفه وزی��ر خارجه جدید 
عرصه سیاست خارجی را عرصه ای حساس توصیف کرده که 

باید مبرا از شعار و تصمیمات هیجانی باشد. 

نقدی بر مدیریت امور خارجه در دولت نهم و دهم 

دستگیری یکی از رهبران خوشبختانه قهرمان بازی تمام شد
اخوان المسلمین

 به گزارش خبرگزاری الش��رق االوس��ط و الیوم الس��ابع، 
نیروهای امنیتی مصر در اس��کندریه، عملی��ات امنیتی را 
برای بازداشت شماری از افراد تحت پیگرد وابسته به گروه 
اخوان المسلمین آغاز کرده اند که این عملیات به بازداشت 
حمدی حسن از رهبران این گروه و سخنگوی فراکسیون 
پارلمانی اخوان طی س��الهای ۲00۵ ت��ا ۲010 و مجدی 
باهی، احمد البیلی استاندار سابق الغربیه منجر شده است.  

تجاوز اسرائیل به حریم هوایی 
لبنان

شش جنگنده و یک هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی 
امروز به حریم هوایی لبنان تج��اوز کردند.به گزارش العهد، 
فرماندهی ارتش لبن��ان با صدور بیانیه ای اع��الم کرد که از 
ساعت 10 و 4۵ دقیقه صبح امروز شش جنگنده وابسته به 
ارتش رژیم صهیونیستی از آسمان مناطق الناقوره وعیترون 
وارد حریم هوایی لبنان شده  و اقدام به گشت زنی در آسمان 
این کشور کردند.این جنگنده ها در ساعت 1۲ و ۵0 دقیقه 

آسمان لبنان را به سمت اراضی اشغالی ترک کردند.
رژیم صهیونیس��تی در هفت س��ال گذش��ته بعد از امضای 
قطعنامه 1701 در ش��ورای امنیت بیش از ۲0 هزار بار این 
قطعنامه را نقض کرده اس��ت، ش��کایت های وزارت خارجه 
لبنان به شورای امنیت و سازمان ملل نیز با بی توجهی این 

سازمان ها مواجه می شود.

کشته شدن 38 زندانی 
طرفدار مرسی

منابع امنیتی مصر اع��الم کردند براثر ش��ورش در یکی از 
زندان های این کش��ور که روز یکش��نبه رخ داد حدود 38 
نفر از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده 

مصر کشته شدند. 
 به گزارش خبرگزاری رویترز ، وزارت کشور مصر آمار کشته 
ها را در این شورش در زندان تایید نکرده است اما در بیانیه 
ای اعالم کرد تعدادی از زندانیان که قصد داشتند از زندان 
فرار کنند کشته شدند.  دادگاه مصر حکم بازداشت سیصد 
وسه تن از طرفداران مرسی را که با کودتای ارتش مخالفت 

کرده بودند، صادر کرد. 

اخبار بین الملل



یادداشت

اجراي فاز ۱و۲ ميدان امام علي)ع( 
گروه ش�هر - فاز۱ و ۲ ميدان امام علي)ع( با هزينه اي بالغ بر۱۳۰ 

ميليارد تومان اجرايي شده است.
پروژه ميدان امام علي)ع( در ۳ فاز تعريف ش��ده اس��ت که فاز اول 
ش��امل زيرگذرها، ميدان ترافيکی و فضای چندمنظوره مجلس��ی 
اس��ت و فاز دوم ميدان اصلی، فضای چند منظوره و کف س��ازی و 
بدنه سازی، بازارهای پيرامون، ميدان جلوخان مسجد جامع و طرح 
توسعه پارک س��وار مجلس��ی را در بر می گيرد.طرح احيای ميدان 
امام علی)ع( در محدوده ۳۲/۴۵ هکتاری در منطقه ۳ شهر اصفهان 
اجرا شده که مجموعه زيرگذرها و فضاهای چندمنظوره زير ميدان 
و فضای چندمنظوره عالمه مجلس��ی، پروژه های پيرامون ميدان، 
موزه امام علی )ع(، دانشگاه علوم و حديث معارف قرآن کريم، پروژه 
های مرمتی و پروژه های خدمات عموم��ی از عناصر محدوده طرح 

مي باشند.

تغييرات مرزی آران و بيدگل و 
کاشان لغو شد

فرمان��دار آران و بيدگل از لغ��و تغييرات مرزی و مح��دوده ای اين 
شهرستان با کاش��ان خبر داد.روح اهلل سلگی با اعالم اين خبر اظهار 
داش��ت: اين اقدام با پيگيری فرمانداری آران و بي��دگل و به دنبال 
درخواس��ت مردم و نخبگان منطقه صورت گرفته اس��ت.وی افزود: 
دس��تور لغو اين تغييرات مرزی در نامه مورخ پنجم مرداد امس��ال 

استاندار اصفهان به وزير کشور صادر شده است.
وی تصريح کرد: دراين تغييرات مقررشده بود مناطقی از شهرستان 
آران و بيدگل به محدوده کاش��ان اضافه و همچنين بخشی از زمين 
های موجود در محدوده کاشان که متعلق به روستاهای آران و بيدگل 

است به اين شهرستان واگذار شود. 

اصفهان ميزبان نمایشگاه جامع 
مدیریت شهري 

گروه ش�هر- نمايش��گاه جامع مديريت شهري و دس��تاوردهاي 
شهرداري هاي سراسر کش��ور امس��ال از ۳ تا 6 مهرماه در اصفهان 
برگزار خواهد شد.اين نمايش��گاه که پيش از اين سه دوره  متوالي با 
موفقيت در استان تهران برگزار شده، براي برگزاري چهارمين دوره  

خود کالنشهر اصفهان را انتخاب کرده است.
در اين نمايش��گاه، شهرداري هاي سراسر کش��ور و نيز پيمانکاران و 
شرکت هاي زيرمجموعه شهرداري ها آخرين دستاوردها و تازه هاي 
خدمات خود را به مخاطبان تخصصي و عالق��ه مند عرضه خواهند 

کرد.

بازگشت آزادگان خاطره ای شيرین 
است 

گروه شهر- در مراسم تجليل و تقدير از س��ال ها صبر و استقامت 
رزمندگان آزادگان و ايثارگران شاغل در اداره کل بهزيستي استان 
اصفهان محمود محمد زاده، مدير کل بهزيس��تي استان اصفهان، با 
اشاره به اينکه بازگشت آزادگان خاطره ای شيرين است، ابراز داشت: 
اين روز، روز مبارکی است که در آن، دلير مردان ايراني، پس از سال 
ها دوری از وطن به خاک ميهن پای گذاش��تند و به آغوش خانواده 

و ملت بازگشتند.
مدير کل بهزيستي اس��تان اصفهان، با اشاره به وضعيت اخير کشور 
مصر افزود: اسرا  با استقامت و پای مردی خويش، آسايش را به کشور 
عزيزمان هدي��ه دادن��د. وي در ادامه از ايثارگران حاضر در جلس��ه 
خواس��ت همچون گذش��ته به راه خود که همان راه اسالم ، عزت و 
انسانيت اس��ت ادامه دهند و با بيان ياد و خاطره زمان اسارت خود 

روحيه ايثار و استقامت را در جامعه زنده نگه دارند.

گشتی در اخبار 

زنان خواستار کاهش سن در 
شناسنامه شان هستند

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان  
تورج حاجی رحیمیان 

متقاضيان درخواست تغيير سن زياد ش��ده و زنان خواستار کاهش 
سن و مردان به دنبال افزايش سنشان در شناسنامه شان هستند.

به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اس��ناد سجلی و جلوگيری 
از تزلزل آنها که مصوب ۱۳67 مجلس ش��ورای اسالمی است، تغيير 

تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.
صاحب شناس��نامه تنها يکبار در طول عمر و در صورتی که اختالف 

س��ن واقعی با سن مندرج در 
اس��ناد س��جلی به تشخيص 
کميس��يون ذی ربط بيش از 
پنج سال باشد می تواند سن 

خود را اصالح کند.
در سال گذش��ته تنها به يک 
م��ورد از درخواس��ت های 
 تغيي��ر س��ن ج��واب مثبت

 داده شد.
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چهره روز
شبکهخطوطاتوبوسرانیبهارستاناصالحمیشود

رضا جعفريان،مديرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر بهارستان گفت: با توجه به نياز مردم شبکه 
خطوط ناوگان اتوبوس��رانی بهارستان اصالح شد اين در حالی اس��ت که با توجه فاصله ۱۵ 

کيلومتری اين شهر با اصفهان بيشترين نقل و انتقال با اتوبوس انجام می پذيرد.
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 بهره برداری از شهر 
رویا ها تا ۲ ماه آینده

نجات دو جوان گرفتار در 
رودخانه زاینده رود

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توسعه صنعت توريسم و گردشگری 
يکی از نياز های مبرم در ش��هر اصفهان است و درصدد اس��تفاده از مشارکت 

بخش های خارجی برای توسعه اين صنعت در اصفهان هستيم.
عباس حاج رسوليها در پاسخ به اين سؤال که طی سال های گذشته به چه ميزان 
از مشارکت و سرمايه گذاری بخش های خارجی در اصفهان استفاده شده است، 
اظهار کرد: ش��هرداری اصفهان برای اجرای تعدادی از پروژه های ش��اخص و 
کالن اجرايی در سطح شهر از مشارکت بخش های خارجی استفاده کرده است.

وی با بيان اينکه برای اجرا و راه اندازی ش��هر رويا ها قراردادی با يک ش��رکت 
چينی منعقد شده و اين شرکت در راس��تای اجرای اين پروژه سرمايه گذاری 
کرده است، اضافه کرد: شهر رويا های اصفهان مراحل پايانی خود را طی می کند 

و اين پروژه تا يک يا دو ماه آينده به بهره برداری می رسد. 

با تالش چهار ساعته نيروهاي هالل احمر شهرستان چادگان، دو نوجوان گرفتار 
در رودخانه زاينده رود نجات يافتند.

 به گ��زارش م��وج از اصفهان، مع��اون ام��داد و نجات جمعيت ه��الل احمر 
اس��تان اصفهان گفت: در پي تماس تلفني مرکز فرماندهي نيروي انتظامي 
شهرستان چادگان با رييس جمعيت هالل احمر شهرستان مبني بر گرفتار 
شدن دو جوان در آب هاي خروشان زاينده رود بعد از خروجي سد، بالفاصله 
تيم امداد ونجات در آب و س��يالب هالل احمر چادگان به محل حادثه اعزام 

شدند.
حيدرعلي خانبازي افزود: پس از تالش طاقت فرس��اي ۴ ساعته تيم امداد و 
نجات با بستن کارگاه تخصصي، دو جوان ۲۲ س��اله گرفتار شده در رودخانه 

خروشان، ساعت ۲۲ به سالمت از رودخانه خارج شدند.

س: ایمنا[
]عک
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 خانواده ه��ا باي��د به محض 
 گروه 
احس��اس وج��ود اعتي��اد شهر

اينترنت��ی دربي��ن اعضای 
خود، مراتب را با روانشناسان و متخصصان مربوطه 
درميان گذاشته و ازعواقب آن به شدت جلوگيری 
کنند.درسال های اخيراستفاده ازاينترنت درايران 
روندی رو به رشد داشته اس��ت و اين امر تا بدان 
جايی پيش رفته ک��ه اين دنيای مج��ازی منابع 
اطالعات و حتی س��رگرمی های کاربران ايرانی را 

هم دگرگون کرده است.
اطالع از آخرين خبرهای روز دنيا ، ارسال ايميل و 
چت با دوستان، به دست آوردن اطالعات جزئی و 
کلی از مسائل مختلف، همه و همه نشان از فوايد 
آش��کار “اينترنت” در دنيای امروز است، اما آيا به 
راس��تی همگان از اين ابزار  به درس��تی استفاده 
می کنند؟لفظ “اعتياد” در وهله نخس��ت تداعی 
کننده اعتيادهای س��نتی همچون اعتياد به مواد 

مخدر، قمار و پرخوری  است اما در چند سال اخير 
نوعی ديگر از اعتياد رواج يافته اس��ت که شايد به 
جرأت بتوان گفت تعداد معتادان آن از ديگر موارد 
هم فزونی يافته اس��ت و “اعتياد ب��ه اينترنت” يا 
همان اعتياد آن الين نام  دارد؛ حضور در رسانه های 
مجازی، وبالگ ها، خريده��ای اينترنتی، حضور 
در اتاق ه��ای گپ زنی همچون ديگ��ر اعتيادها با 
جداس��ازی فرد از خانواده، او را به انزوا کشانده و 

سالمت جسم و روح او را به مخاطره می اندازد.
روانشناسان اعتياد اينترنتی را نوعی اختالل روان 
ش��ناختی- اجتماعی می دانند که ش��امل نوعی 
وابس��تگی رفتاری است و اس��تفاده بيمارگونه و 
وسواس��ی از اينترنت را شامل می ش��ود؛ به بيانی 
ديگر ف��رد معتاد ب��ه اينترنت نوعی احس��اس به 
روز ب��ودن در محيط تکنولوژي��ک می کند که در 
تحقيقات انجام ش��ده پيامدهای زيستی و روانی 

بسياری هم از مشاهده شده است.

 اختالل در زندگی 53 درصد معتادان به 
اینترنت

بر اس��اس يک تحقيق به عمل آمده ۵۳ درصد از 
معتادان به اينترنت در روابط ازدواج، دوس��تيابی 
و رواب��ط بين ک��ودکان و والدي��ن دارای اختالل 
بوده ان��د؛ اين اف��راد دنيای مج��ازی را جايگزين 
دنيای واقعی خود کرده و تمام وقت خود را صرف 

اين دنيای تهی می کنند.
“بيوه مجازی” از جمله عباراتی است که در مورد 
دنيای مجازی افراد متاهل از آن نام برده می شود؛ 
حتی در نمونه های شديد اعتياد به اينترنت، مادر 
وقت کافی برای رسيدن به فرزندان را ندارد؛ يکی 
ديگر از مش��خصه های رفتاری اعتياد به اينترنت 

پرخاشگری در عدم دسترسی به اينترنت است.
از ديگر مشکالت نوعی مسخ شدگی است؛ معتاد 
اينترنت��ی قادر ب��ه انجام عم��ل در محيط واقعی 
نيست و در واقع بيش��تر ذهنيات فرد هستند که 

انرژی معتاد را می گيرند ت��ا اعمال روزانه ی او در 
محيط واقعی.

بر اس��اس گزارش های مطالعات��ی از “اينترنت” 
به عنوان يکی از عوامل طالق نام برده می ش��ود، 
امری ک��ه در خالل آن همس��ران ضم��ن توجه 
بيشتر به دوس��تان مجازی خود، تمايل دارند که 
با همس��ر خود در زندگی مجازی ارتباط داش��ته 
باش��ند تا با آنها به خري��د بروند و ي��ا در کارهای 
اجتماعی شرکت کنند؛ چه بس��ا کارکنانی که به 
علت اس��تفاده بيش از حد از اينترنت، بارگذاری 
های ف��راوان و عدم توجه و رس��يدگی به وظايف 
اصلی، کار خود را از دست داده اند؛ اينگونه است 
که اينترنت به عنوان پيش��قراول انقالب صنعتی 
ديجيتال، تاثيرات منفی ب��ر روند زندگی روزمره 
مردم گذاشته و خطرات خود را از بالقوه به بالفعل 

تغيير می دهد.

 جاذبه های اینترنت و اعتياد کاربران
طيبه فردوسی دارای دکترای روانشناسی سالمت 
، يکی از عوامل وابس��تگی جوانان ب��ه اينترنت را 
ناشی از روند زندگی آنها در دوران کودکی عنوان 
می کند و می گويد: اينکه کودکان بنا بر ش��رايط 
کاری والدين و عدم رس��يدگی به آنها با چه بازی 
هايی س��رگرم بودند، از جمله عواملی اس��ت که 
چندين سال بعد خود را در قالب اعتياد به اينترنت 

نشان می دهد.
وی ادامه می دهد: عامل ديگر به گروه همساالن باز 
می گردد؛ نوع رفتارها، گرايش ها و شخصيت گرايی 
تح��ت تأثير عام��ل مهم گ��روه همس��االن قرار 
می گي��رد؛ اين امر ت��ا بدان جا پي��ش می رود که 
استفاده از اينترنت به عنوان مد اجتماعی در اين 

گروه به وجود می آيد.
اين استاد دانشگاه جاذبه های اينترنت را از ديگر 
عوامل ايجاد اعتياد بي��ن کاربران می داند و اظهار 
می دارد: آن الين بودن، انگيزه ه��ای نوع گرايی و 
تنوع طلب��ی و ارتباطی را بيش��تر فراهم می کند 
که البته ماحصل آن به ارمغان آوردن مش��کالت 

و عوارض مختلف جسمی و روانشناختی است.
وی در اينب��اره توضي��ح می ده��د: ف��رد در 
بُعد جس��مانی به مش��کالت بينايی، ش��نوايی و 

فيزيولوژيکی و در بُعد روانشناسی به مشکالت تک 
بعدی دچار می شود؛ انس��ان موجودی اجتماعی 
است، بنابراين روابط بايد در وهله نخست با انسان 
ها تعريف شود نه با ماشين ها و کامپوتر که البته 
در صورت عدم تحقق چنين امری، اين موضوع در 

دراز مدت زيان آور می شود.
فردوسی با طرح اين سئوال که آيا ابزارها می توانند 
نيازهای عاطفی فردی برای رشد را تأمين کنند؟ 
می گويد: درست است که اينترنت فضاهای علمی 
و رسانه ای را برای کابران باز می کند اما متأسفانه 
افراد  به ش��کل تک بعدی به اينترنت اعتياد پيدا 
می کنند و خود را از رش��د فرهنگ��ی و اجتماعی 

محدود می کنند.
بر اس��اس يک تحقيق به عمل آمده ۵۳ درصد از 
معتادان به اينترنت در روابط ازدواج، دوستيابی و 
روابط بين کودکان و والدين دارای اختالل بوده اند؛ 
اين افراد دنيای مجازی را جايگزين دنيای واقعی 
خود کرده و تمام وقت خود را ص��رف اين دنيای 
تهی می کنندوی ابراز تأس��ف می کن��د از اينکه 
هيچ گونه فرهنگ س��ازی و آموزش پيش از ورود 
صنعت به مردم داده نمی شود؛ اين اشکال يکی از 
معضالت عمده است که بايد از سوی روانشناسان 
و متصديان امور فرهنگی مورد کنکاش قرار گيرد؛ 
نه تنها در بحث اينترنت بلکه در ديگر امور هم قبل 
از ورود به کشور بايد زمينه سازی های الزمی برای 

پيشگيری حادثه صورت گيرد.
وی ادامه می دهد: چگونه است که خانواده ها زمان 
زيادی را ب��رای اموز ورزش��ی و فرهنگی فرزندان 
خود صرف م��ی کنند و ب��ه مس��ائل کالن تر بی 
توجهی می کنند؟ بايد از همان سال های کودکی 
جامعه شناختی فرهنگی و ش��يوه های زندگی و 

رفتاری نيز آموزش داده شود.
اين اس��تاد دانش��گاه ضمن تأکيدی دوباره به امر 
پيش��گيری از مواردی همچون اعتياد به اينترنت 
که ضررهاي��ی بي��ش ازآنچه گفته ش��د در بطن 
خانواده و جامعه می گذارد، می افزايد: خانواده ها 
بايد به محض احساس وجود چنين موردی دربين 
اعضای خود، مراتب را با روانشناسان و متخصصان 
مربوطه درميان گذاش��ته و از عواقب آن به شدت 

جلوگيری کنند.

اعتياد اینترنتی در خانه ها آنالین است  

معتادهایباکالسدرخانواده

زیر پوست شهر / منظره میدان امام علی )ع(

راه حل جامع عبور از بحران و نقشه راه پيشرفت و ميل به تعالي™ با 
 ”elecitex“ از سوي مرکز کيفيتهاي برتر ”MAX“ عنوان مکث
ترسيم و ابداع شد. نويد نقيه طراح مدل تعالي سازماني السيتکس، 

مکث، پروتکل ترسيم اين نقش��ه راه براي ميل به تعالي دانست، تا 
نه تنها در مقابله با چالش ها س��ربلند بيرون آيند بلکه به پيشرفت 
خود ادامه دهند.متن زير مشروح سخنان اين طراح برجسته است:

نقش��ه راه ميل به تعالي™ با رويکرد پويايي فعاالنه، بجاي ايستايي 
منفعالنه، دستاوردي ارزش��مند و انرژي بخش براي تسکين آالم، 
برخورد با مشکالت، پذيرش مسوليت و جبران خطاها، حل بحران 
ها و توسعه همزمان به حساب مي آيد، که السيتکس حداکثر توان 
خود را صرف پيدايش و تدوين آن کرد تا با توجه به شرايط موجود، 

سيستم هاي تشنه را بموقع سيراب کند.
انعطاف ب��ه موقع، توس��عه ظرفي��ت ه��ا و پويايي مس��تمر رمز 
ماندگاريست، ما مي سازيم تا بمانيم و ساختن يعني توليد دستاورد 
يا خلق ارزش، ل��ذا تنها راه و راز س��اختن ب��راي دوام و مواجهه با 
چالش ها، “ميل به تعالي™ مس��تمر” اس��ت و نقش��ه چند بعدي 
 اين راه با تأمل حکيمانه ترس��يم مي ش��ود، لذا نام مکث را به خود

 گرفته است.
هر خطا يا تهديدي چون، کج فهمي، انقطاع، رکود يا جمود نابجا مي 

تواند موجب فرسايش تدريجي يا فروپاشي شود.
کش��ف و ابداع الگوي مرجع سرآمدي الس��يتکس که از ميان پنج 
مدل تعالي جهان، اولين و تنها مدليس��ت که در دنيا بحث فناوري 
اطالعات و توليد دانش را مطرح کرد، به حوزه تعالي سازماني کشاند 
و آن را محور توسعه مدل تعالي مرجع دانست، همزمان، مهارتهاي 
مديريتي را به حوزه آي تي کشانيد و ُرل فناوري اطالعات و مديريت 
را در کسب و کارها برجسته کرد، فلذا، در يک دهه فعاليت هدفمند، 

نقشي تاثيرگذار در بلوغ وب، آي تي و مديريت ايفا کرد تا با هموار 
کردن اين راه، فضاي س��رآمدي و اعتبار و اعتماد را ايجاد کند، بر 
چندين نظريه بزرگ و کالن خود اس��توار اس��ت، از جمله “نظريه 
بزرگ س��يرتعالي™”، “نظريه بزرگ ميل به تعال��ي™” و نظريه اي 
کالن مبني بر اينکه “اطالعات بنياد دانش است”، لذا، الگوي تعالي 
السيتکس همان مدلي است که در واقعيت، سيستم هاي سرآمد از 
آن پيروي مي کنند، براي اين کار وارد پروسه سير تعالي™ ميشوند، 
در اين پروسه پر پيچ و خم و پر فراز و نش��يب، که نياز به توشه راه، 
ايس��تگاه توقف، مکث، تنفس، بازبيني، اصالح مسير و حتي عقب 
نشيني اجتناب ناپذير است، بايد مدام جهت يابي و به سمت تعالي 
ميل کنند، اما تعالي نسبي آنجاست که کل سيستم اعم از نافعان، 

مخاطبان و جامعه را خشنود کنند.
چگونگي ميل به تعالي™، مس��تلزم آنست که نقش��ه اين مسير را 
ترسيم کنند، نحوه ترسيم اين نقش��ه راه را پروتوکل مکث تعيين 

مي کند.
“هر رفتني، رسيدني نيست اما براي رسيدن راهي جز رفتن نيست” 
لذا “تعالي، مقصد نيس��ت بلکه سي��ر اس��ت”، راهيست مشروط، 
پرتالش، مس��تمر، بي پايان و تاثيرگذار. بناب��ر اين “هيچکس، در 
 اوج يا در افول، براي پيش��رفت يا دوام، چ��اره اي جز ميل به تعالي

™ ندارد.”

از سوي مرکز کيفيتهاي برتر

راه حل جامع عبور از بحران تدوین شد

چگونگي ميل به 
تعالي™، مستلزم 
آنست که نقشه 

این مسير را ترسيم 
کنند، نحوه ترسيم 

این نقشه راه را 
پروتوکل مکث 
تعيين مي کند.



چهره روزیادداشت

اجرای عملیات خط انتقال چشمه 
لنگان به ایستگاه فریدونشهر

گروه اقتصاد -  حدود 80 درصد از لوله های 400 فوالدی و چدن 
داکتیل خط انتقال چشمه لنگان به ایستگاه شماره 2 تأمین گردید 
. شایان ذکر است اجرای این پروژه از اهمیت باالیی برخوردار است و 
هزینه اجرای آن بالغ بر ده میلیارد ریال می باشد که با اجرای پروژه 
راندمان پمپ ها افزایش و هزینه های برق مصرفی و پرت خط انتقال 

کاهش  خواهد یافت .

ترویج آموزش صرفه جویی در 
مصرف آب در خانه کارگر

گروه اقتصاد -  مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب شهر اصفهان با 
حضور در جلسه ماهیانه رابطین ادارات و اعضای خانه کارگر اصفهان 
نس��بت به توجیه و آموزش تعداد 200نفر از حاضرین در خصوص 
صرفه جویی در مصرف آب اقدام نمودند . ش��ایان ذکر است توزیع 
کتابچه های آموزشی خودکار های مزین به اذکار هفته و هشدارهای 
صرفه جویی ،کتاب کودکان و نوجوانان ب��ا عنوان آب را ول نکنیم و 
بروش��ور چگونگی مصرف از دیگر فعالیتهای این گروه بود که مورد 

توجه  و استقبال حاضرین قرار گرفت .

شناسایی 15 انشعاب غیر مجاز در 
گلشهر گلپایگان

گروه اقتصاد -  در پی کاوشهای به عمل آمده در راستای شناسایی 
و جمع آوری آبهای غیر مجاز، ط��ی هماهنگی گروه عملیاتی امداد 
ناحیه گلش��هر، 15 انش��عاب که به صورت غیر مجاز از روی شبکه 
آبرسانی منشعب و استفاده می ش��د به صورت ضربتی قطع و جمع 
آوری شد. گفتنی است وجود انشعابات غیر مجاز عالوه بر اف�زایش 
میزان آب بح�س��اب نی�امده موج�ب بروز اخت�الل در پ�یش بینی 
و ب�رآورد ن�یاز آب���ی و ب�رنامه ری�زیه��ای الزم گردی�ده و آمار غیر 
واقعی حاصل می گردد بنابراین امور آب و فاضالب منطقه گلپایگان  
با جدیت تمام نس�بت به شناسایی کلیه انش��عابات غیر مجاز اقدام 
نموده که انشعابات غیر مجاز فوق در راستای همین تالش ها کشف 

و قطع گردید.
پیشرفت نود درصدی عملیات  قطعه سوم خط انتقال  آب گلپایگان 
گروه اقتصاد -  عملیات اجرایي قطعه س��وم خط انتقال آب از طرح 
بزرگ آبرس��اني به گلپایگان با بیش از نود درصد پیشرفت فیزیکي 
مراحل پایانی خود را سپری می کند . محل اجراي این عملیات حد 
فاصل تصفیه خانه آب گلپایگان  تا مخ��زن  ذخیره آب دو هزار متر 
مکعبي پیستون سازي  است . عملیات لوله گذاري  این قطعه از خط 
انتقال آب ، توس��ط لوله هایي با قط��ر 400 میلیمتر از جنس چدن 
داکتیل مي باش��د.  . گفتني اس��ت عملیات اجرایي قطعه سوم خط 
انتقال آب با  هزینه اي بالغ بر یکصدو پنجاه میلیارد ریال و به طول 

ده هزار متر انجام مي گیرد.

حرکت به سمت تعیین نرخ سود 
اسالمی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به سمت تعیین نرخ سود منطبق 
بر عقود اس��المی حرکت می کنیم.علی طیب نیا گفت: از اهداف ما 
این اس��ت که به س��مت تعیین نرخ س��ود منطبق بر عقود اسالمی 
 حرکت کنیم و قاعدتا براس��اس این منطق تصمیم��ات الزم اتخاذ

 خواهد شد.
طیب نی��ا در جواب این س��وال ک��ه گفته می ش��ود، اش��تباه آقای 
احمدی نژاد این بود، که پول نفت را وارد بودجه سراس��ری کرد و آیا 
این روند تغییراتی خواهد داشت؟ گفت: مشکلی به طور کلی در 30، 
40 سال گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته است و به مشکل کامال 
ساختاری و نهادی تبدیل شده است و تالش ما این است که وابستگی 
به نفت را چه در بودجه دولت و چه در بخش تجارت خارجی کشور 
به تدریج کاهش دهیم و آنچه تحت عنوان بیماری هلندی شناخته 
می شود و منشاء اصلی کاهش بهره وری و نرخ رشد اقتصادی پایین و 

تورم در اقتصاد خودمان است را درمان کنیم.

کاریابی های جدید جایگزین 
کاریابی های ضعیف می شوند

معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار به ایسنا گفت: کاریابی هایی که 
عملکرد ضعیفی از خود نشان بدهند و در رتبه های پایین قرار بگیرند، 

حذف و کاریابی های جدید جایگزین آنها می شوند.
علی اکبر لبافی با اش��اره به رتبه بندی کاریابی ها افزود: با این طرح 
کاریابی های ضعیف تر را به کاریابی های قوی و جدید واگذار می کنیم 
و آن دسته کاریابی های که تالششان کم باشد حذف و کاریابی های 

جدید جایگزین آنها می شوند.

اخبار کوتاه 

4
تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار برقدار هستند

ولی الدین مصلحتی شربیانی مجری طرح برق روستایی کشور با بیان اینکه تمام روستاهای باالی 20 
خانوار کشور برقدار هستند گفت: با وجود محدودیت های شدید مالی، طی سال گذشته موفق شدیم 

501 روستای باالی 10 خانوار را برقدار کنیم.
باالرفتن دمای بورس از گرمای 

سیاست نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  

  ناصر موسوی الرگانی 

رش��د ش��اخص های بورس کش��ور را نمی توان به طور کلی مربوط به 
تشکیل دولت و کابینه جدید دانست، چراکه این موضوع در زمان قبل 

از دولت یازدهم نیز وجود داشته است. 
هرچند ممکن اس��ت روی کار آمدن دول��ت و کابینه جدی��د بر روند 
رشد ش��اخص های بورس تاثیر اندکی داش��ته باش��د، اما باید عنوان 
کرد علت بهبود ش��رایط تاالر 
شیش��ه ای کش��ور، وضعیت 
مناس��ب تع��دادی از واحدها 
و کارخانج��ات عرضه کننده 
س��هام در بورس بوده اس��ت. 
هرکدام از ش��رایط سیاسی و 
اقتصادی کش��ور می توانند بر 
روند صعود و یا س��قوط بازار 

بورس تاثیرگذار باشند.
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کیفیت خودروهای 
داخلی کاهش یافت

1 واحد تولید کننده آج��ر در اصفهان به دلیل جعل ن��ام تجاری و همچنین 
عالمت استاندارد پلمپ شد .

کارشناسان اداره کل استاندارد استان اصفهان در حین بازرسی و نمونه برداری 
از سطح بازار مصرف و مراکز عرضه مصالح ساختمانی متوجه محصوالت مربوط 
به واحد متخلف مذکور شدند که عالوه بر تولیدات فاقد کیفیت ، نام تجاری یک 
واحد دارای نشان استاندارد را جعل و عالمت استاندارد را نیز بر روی محصوالت 

تقلبی خود درج نموده و در سطح بازار توزیع می نمود .
پس از پیگیری و کشف محل واحد تولیدی متخلف توسط بازرسین استاندارد 
،  کلیه محصوالت جعلی و تقلبی تولید ش��ده همزمان ب��ا خود واحد تولیدی 
پلمپ شده و پرونده ی تخلفات صورت گرفته پس از تمکیل به مراجع قضایی 

ارجاع گردید .

براساس جدیدترین آمار شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران، کیفیت 
خودروهای سواری تولیدی در تیرماه امسال افت 4.4 درصدی را تجربه کرده 
است.براین اساس افت کیفیت خودروی ام وی ام 530 و قطع تولید خودروی 
با کیفیت نیو مزدا 3 موجب شده که میانگین نمره منفی خودروهای سواری 

تولیدی افزایش و میانگین کیفیت آن ها کاهش یابد.
تیر ماه امس��ال در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروهای ام وی ام 530 و 
سایپا 131 بیشترین نمره منفی را کسب کرده اند. در بخش تزیینات و مونتاژ نیز 
بیشترین نمره منفی مربوط به خودروهای ام وی ام x33 و پژو 405 بوده است.

در بخش بدنه نیز خودروهای سایپا 131 تولیدی سایپا و پارس خودرو دارای 
بیشترین نمره منفی بوده اند. خودروهای ام وی ام 530، لیفان 620 و توجوی 

هاچ بک نیز بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب کرده اند.

نماینده مجلس، درواکنش به کاهش تولید خاویار از300 تن 
به 3 تن درسال گذشته با بیان اینکه خاویارهای چینی نیز به 
بازار های داخلی راه یافته است، گفت: آمار ارائه شده از سوی 
سازمان شیالت نشان می دهد که کشور نتوانسته از دریای 
خزر خاویار برداشت کند به طوری که بیانگرتوقف استحصال 

خاویار هم است.
مهرداد بائوج الهوتی در واکنش به این سؤال مبنی براینکه 
کش��ورچین  در حال حاضرتوانس��ته به کمک کارشناسان 
ایرانی 10 تن خاویار پرورش��ی نیزدرکش��ورش تولید کند 
اما متأس��فانه ایران با وجود3300 کیلومترس��احل دریای 
خزرفقط 60 کیلوگرم خاویار پرورشی در سال گذشته تولید 
کرده است، گفت: متأسفانه سازمان شیالت کشوردرخصوص 
برداش��ت ذخایر دریایی از جمله خاویار هم��واره به دنبال 
محدودیت است به طوری که کش��ورهای همسایه حاشیه 
دریای خزر درجه��ت بهره برداری از ذخای��ر دریای خزر از 
جمله استحصال خاویار از ماهیان خاویاری تابه امروزموفق 
ترعمل کرده اند. نماینده مردم لنگرود درمجلس ش��ورای 
اسالمی، با تأکید بر اینکه خاس��تگاه خاویاردرجهان، ایران 
اس��ت، تصریح کرد: خاویار به عنوان نمونه ای از محصوالت 
صنعت ش��یالت می تواند موجب رونق ص��ادرات غیرنفتی 

کشورشود.

در نخستین جلسه هیئت وزیران مقرر شد دستگاه های 
اجرایی اقداماتی را که می توانن��د در 100 روز بر اوضاع 
و معیش��ت مردم تاثیر مثبت داش��ته باشند، ظرف یک 
هفته به دولت اعالم کنند.نخستین نشست هیات دولت 
تدبیر و امید عصر دیروز به ریاست حسن روحانی رییس 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد و چند مصوبه در حوزه 
اقتصادی به تصویب رسید. بر اساس یکی از تصمیمات 
دیروز دول��ت و با دس��تور ریی��س جمهور، مقرر ش��د 
دس��تگاههای اجرایی اقداماتی را که می توانند در 100 
روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، 
ظرف یک هفته به دولت اعالم کنن��د. همچنین هیئت 
وزیران مقرر کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه های مربوط 
اقدامات الزم را برای ترخیص کاالهای اساسی وارده به 
کشور بویژه تخلیه و ترخیص کشتی های حامل کاالهای 
اساسی را به عمل آورند. در همین حال رئیس جمهور بعد 
از نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت:  اولین مصوبه 
دولت در زمینه تامین کاالهای اساسی مردم بود تا مردم 
از ناحیه تامین این کاالها نگرانی نداشته باشند. در این 
جلس��ه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف 
شد به موارد مصوبه در این جلسه که بر طبق قانون بوده 

تمکین کرده و آنها را اجرا کند. 

عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س در خصوص معامالتی 
شدن سهام عدالت در آینده نزدیک گفت: معامالتی شدن 
شتابزده و بدون کار کارشناسی سهام عدالت منجر به تورم 

بیشتر و فعالترشدن دالالن در این بازار می شود.
محسن صرامی فروش��انی اظهار داش��ت: تاکنون سازمان 
خصوصی در خصوص واگذاری س��هام عدالت نظر صریحی 
اعالم نداشته است و باید دقت شود سرنوشت واگذاری سهام 

عدالت به مانند مسکن مهر باری به هر جهت نشود.
نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس ش��ورای اس��المی 
افزود: اگر معامالتی شدن سهام عدالت به درستی سیاست 
گذاری نشود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم را در 

پی خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: هدف ابتدایی از 
ارائه سهام عدالت ایجاد پشتوانه اقتصادی برای مردم جامعه 
بود و باید توجه داشت این سهام در دست دهک های ضعیف 
جامعه است.وی افزود: با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی 
فعلی که اکثر مردم ش��رایط مطلوبی از لح��اظ مالی ندارند 
معامالتی شدن سهام عدالت باعث می شود مردم به قیمت 
پائینی سهام را بفروشند و صرف هزینه ها و احتیاجات روزانه 
زندگی خود کنند و از طرفی دالالن نیز می توانند به راحتی 

این سهام را خریداری و در این بازار فعالتر شوند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان به فارس 
گفت: با اعمال روش های مبارزه با کرم گلوگاه انار در سطح 
2 هزار هکتار از باغات انار توانستیم این آفت را کنترل کرده 

و خسارت ناشی از آن را به زیر سطح زیان اقتصادی برساند.
حس��نعلی رحیمی اظهار داش��ت: با توجه به اینکه استان 
اصفهان رتبه چهارم تولید انار در اس��تان را دارد و 10 هزار 
هکتار از باغات استان سطح زیر کش��ت انار بوده و مبارزه با 

آفات آن حائز اهمیت است.
وی در ادامه تصریح کرد: کرم گلوگاه انار به دلیل اینکه آفت 
خطرناکی برای باغات انار محس��وب می شود امسال از پنج 
روش مبارزه بیولوژیک با اس��تفاده از زنب��ور تیریکوگراما، 
استفاده از تاج تراش، جمع آوری انارهای آلوده، آنغوزه برای 
دور کردن کرم گل��وگاه و روش به زراعی ب��رای مقابله با آن 

استفاده شده است.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: این 
روش ها در سطح 2 هزار هکتار از باغات انار صورت گرفته و 
توانسته آفت کرم گلوگاه انار را کنترل کند و خسارت آن را به 

زیر سطح زیان اقتصادی برساند.
این مسئول خاطرنشان کرد: با استفاده از روش های نام برده 
می توانیم انار با کیفیت باال، س��الم و بدون اس��تفاده از مواد 

شیمیایی تولید کنیم.

دولت سهام عدالتصادرات کشاورزی

کپی رایت چشم بادامی ها 
این بار از خاویار خزر

فراخوان دولت برای 
بهبود 100 روزه معیشت

معامالتی شدن سهام 
عدالت، یعنی دالل بازی

مبارزه با کرم گلوگاه انار 
درباغات استان اصفهان
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عضو کمیسیون کش��اورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،با تاکید 
بر ممنوعی��ت خام فروش��ی در محصوالت کش��اورزی، به خانه 
ملت گفت: به علت عدم تنظیم قرارداده��ای دقیق در صادرات 
هندوانه ازس��وی ایران با عراق این مهم منجربه به قطع صادرات 
این محصول کشاورزی شد که در این میان نقش صنایع تبدیلی 

در توسعه صادرات می تواند تاثیرگذار باشد.
علی ایرانپور در واکنش به لغو ق��رارداد صادرات هندوانه ایران به 
عراق، گفت: ایران سومین کشورتولیدکننده هندوانه در جهان و 
صادر کننده مازاد این محصول به کشورهای منطقه از جمله عراق 
نیز است اما متأسفانه در چند روز اخیر شاهد توقف یکباره صادرات 
هندوانه  به عراق هستیم.نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی، درواکنش به این مطلب که کشورعراق خود نیز مدعی 
تولید محصوالت کش��اورزی از جمله هندوانه ش��ده و به همین 
جهت به یکباره واردات هندوانه از ایران را قطع کرده است، تصریح 
کرد: متأسفانه عراق طی تصمیمات لحظه ای و غیر کارشناسانه 
خود در مورد قطع واردات هندوانه از ایران که ناش��ی از ضعف در 
تنظیم قراردادهای صادرات و واردات ازسوی ایران است دست به 
چنین اقدام نامناس��بی زده که این مهم منجر به آسیب و نوسان 

در بازار محصوالت کشاورزی کشورازجمله هندوانه شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، درواکنش به این سؤال مبنی 
بر اینکه با توجه به ضعف کش��وردرتنظیم قراردادهای صادرات 
و واردات که منجربه غیر اقتصادی ش��دن محصوالت کشاورزان 
شده است چرا کشوردر چنین شرایطی گزینه جایگزینی از جمله 

صنایع تبدیلی و فرآوری تولید آبمیوه و کنسانتره هندوانه پیش رو 
قرار نمی دهد، اظهار داشت:متأسفانه یکی از مهم ترین مشکالت 
حاکم در کشور که می تواند موجب شکوفایی استعدادها،اشتغال 
زایی و ارزآوری خوبی برای کش��ور ش��ود بحث صنایع تبدیلی و 

فرآوری محصوالت کشاورزی است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اس��المی، با بیان اینکه 
متأسفانه عملکرد ضعیف مسئوالن دولتی منجربه واردات آبمیوه  
به کشورشده است،تصریح کرد: به عنوان مثال کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی با وجود اینکه 
سطح زیرکشت مناسبی برای تولید مرکبات ندارد با وارد کردن 
مرکبات و استفاده ازصنایع تبدیلی درجهت تولید آبمیوه ازاین 
فرصت ب��رای درآمدزایی و ایجاد اش��تغال پایداردرکش��ورخود 
نیزاستفاده کرده به طوری که توانسته وارد کننده اصلی آبمیوه و 

کنسانتره به ایران باشد.
عضو کمیس��یون کش��اورزی،آب ومناب��ع طبیع��ی مجلس،با 
تأکید براینک��ه همانطورکه در صنعت نفت، خام فروش��ی نفت 
ممنوع است و باید نفت در پاالیشگاه ها به محصول تبدیل شود 
کشوردرخصوص محصوالت کش��اورزی هم باید این گونه عمل 
کند،گفت: وزیرصنعت، معدن و تجارت و وزیرجهاد کش��اورزی 
دولت یازدهم با تعامل با یکدیگر درتوسعه صنایع تبدیلی با درنظر 
گرفتن تسهیالتی برای بخش خصوصی باید اقدامات مؤثروجدی 
انجام دهند که این صنعت ارزشمند عالوه بردرآمدزایی منجربه 

اشتغال زایی پایداردرکشورهم شود.

گروه اقتص�اد- ررئیس اتاق مش��ترک بازرگانی، صنایع و 
معادن و کشاورزی اس��تان اصفهان خواستار تقویت شورای 

گفت وگوی دولت با بخش خصوصی شد.
خسرو کسائیان در سی امین جلس��ه هیئت نمایندگان اتاق 
اصفهان اظهار کرد: در جلس��ه ش��ورای مدی��ران اتاق های 
بازرگانی سراسر کشور موضوع انتصاب نهاوندیان به ریاست 
دفتر رییس جمهور با حفظ سمت ریاست اتاق ایران مطرح 

شد و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
وی تصری��ح ک��رد: چنانچ��ه هیئ��ت رییس��ه ات��اق ایران 
مسئولیت های بیش��تری را تقبل کنند به فعالیت های اتاق 

ایران لطمه ای نمی خورد.
کس��ائیان نظر قریب به اتفاق مدیران اتاق های اس��تان ها را 
بر ادامه ریاس��ت نهاوندیان در اتاق ایران عنوان کرد و گفت: 
امید است که مسائل و مش��کالت بین اعضای اتاق در داخل 

مجموعه برطرف شود.
وی ضمن تبریک به س��هل آبادی به خاط��ر انتخاب وی به 
ریاست خانه صنعت و معدن ایران اذعان داشت: رئیس خانه 
صنعت و معدن استان اصفهان با پش��تکار و تالش توانست 

توانمندی خود را در حل مسائل صنعت و معدن نشان دهد.
رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
استان اصفهان در بخش دیگری از س��خنان خود، جانشین 
پروری را موضوع بسیار مهم در شرکت ها و سازمان ها دانست 
و گفت: متأس��فانه در س��اختار مدیریت بخش های مختلف 

کشور، سیستم جانش��ین پروری جوانان برای مدیران آینده 
وجود ندارد.کسائیان، خواس��تار تقویت شورای گفت وگوی 
دولت با بخش خصوصی ش��د و بیان داشت: شورای اصفهان 
طی چند ماه گذشته توانس��ته نقش مؤثری در حل مسائل 

مشکالت فعاالن اقتصادی ایفا کند.
وی، استفاده از ظرفیت تشکل های اقتصادی مانند اتاق، خانه 
صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع در کنار بخش دولتی 

در راستای توسعه اقتصادی را مهم ارزیابی کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه افزایش 
تعامل با جامعه جهانی و رونق کس��ب و کار دو رویکرد مهم 
دولت جدید برش��مرد و گفت: اس��تفاده از افرادی مجرب و 
کاردان در  بخش های مختلف دولت می تواند امیدواری بخش 
خصوصی را برای برطرف شدن مسایل و مشکالت اقتصادی 

کشور را دو چندان سازد.
محمود اس��المیان، انتخاب محمد جواد ظری��ف به عنوان 
وزیر  امور خارجه را گامی موثر در برطرف ش��دن فشارهای 
بین المللی علی��ه ایران برش��مرد و گفت: انتخ��اب بهترین 
مدیران برای مس��وولیت ها باع��ث برطرف ش��دن نیمی از 
مشکالت می شود.وی، فس��اد و بهره وری پایین را دو  عامل 
مؤثر در مهاجرت  س��رمایه های ایرانیان به س��ایر کش��ورها 
مطرح کرد و گفت: بازگش��ت این سرمایه ها و جذب سرمایه 
گذاری خارجی می تواند نقش مهمی  در جبران عقب ماندگی 

اقتصادی چند سال گذشته داشته باشد.

 استفاده از
 افرادی مجرب 
و کاردان در  
بخش های مختلف 
دولت می تواند 
 امیدواری
  بخش خصوصی
 را برای برطرف 
 شدن مسایل
 و مشکالت 
 اقتصادی کشور 
را دو چندان سازد.

متأسفانه یکی 
از مهم ترین 
مشکالت حاکم در 
کشور که می تواند 
موجب شکوفایی 
استعدادها،اشتغال 
زایی و ارزآوری 
خوبی برای 
کشور شود بحث 
صنایع تبدیلی و 
فرآوری محصوالت 
کشاورزی است
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تقویت رابطه میان  دولت و بخش خصوصیممنوعیت خام فروشی محصوالت کشاورزی
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اتاق موسیقییادداشت

هفت

خانه هنرمندان، میزبان»رویای خاکستری«
نمایشگاه نقاشی مهری یاوری با عنوان رویای خاکستری به همراه بخش جنبی آن که شامل فروش 

آثار کودکان کار و خیابان است ،از یکم شهریور ماه در خانه هنرمندان اصفهان برگزار خواهد شد.
عالقه مندان می توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و ۱۷ تا ۲۰ عصر از این نمایشگاه بازدید نمایند.
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بررسی تاثیرات ماهواره بر کودکان 
گروه فرهنگ- به همت سازمان 
فرهنگ��ی، تفریحی ش��هرداری 
اصفه��ان همای��ش ک��ودک، 
تلویزیون، ماهواره اول ش��هریور 
س��ال ج��اری در محل س��الن 
اجتماعات کتابخانه مرکزی برپا 

می شود.
این همای��ش با هدف آش��نایی 
بیش تر کودکان با اثرات مختلف 
تلویزیون و ماهواره و تاثیر آن ها در شکل گیری شخصیت آن ها دارد، 
که به صورت سخنراني و همچنین جلسه پرسش و پاسخ در روز یاد 

شده راس ساعت ۹ صبح برپا  می شود . 
عالقه مندان جهت ش��رکت در برنامه مي توانند به جزیره بازي واقع 
در پل فردوسي، خانه کودک مقابل هتل کوثر، کتابخانه اختصاصي 
کودک شماره ۱ واقع در خیابان مسجد س��ید، کتابخانه اختصاصي 
کودک شماره ۲ و فرهنگسراي رسانه واقع در خیابان عالمه باغ غدیر 

مراجعه نمایند . 

مردگان مشغول کارند
گروه فرهنگ- پس از نمایش 
ایس��تگاه صف��ر ب��ه کارگردانی 
پیمان کریمی، تاالر فرش��چیان 
برای اجرای اثر جدید امید نیاز به 
نام »مردگان مش��غول کارند« 

آماده می شود.
این نمای��ش  از 5 ش��هریورماه 
در تاالر فرش��چیان روی صحنه 
می رود تا آمادگ��ی الزم را برای 

حضور در خارج از کشور به دست آورد.
کارگردان »مردگان مشغول کارند« در این خصوص گفت: پس از اجرا 
در  اصفهان برای اجرای این نمایش در مهرماه به اروپا و هندوستان 
سفر می کنیم.امید نیاز ادامه داد: انسان در زمین متحمل سختی ها و 
دشواری های متفاوتی می شود که نمایش »مردگان مشغول کارند« 

این سختی ها را روایت می کند.

ناگفته ها از جشنواره کودک
با وجود مش��کالت و مسائلی که 
پیرام��ون میزبان��ی بیس��ت و 
هفتمین دوره از جشنواره فیلم 
کودک و نوج��وان می چرخید، 
قطعی��ت میزبان��ی اصفه��ان 

اعالم شد.
جعفر گودرزی افزود: جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان هرس��ال 
به نام یک��ی از ائم��ه اطهار رقم 
می خورد که بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان به نام 
حضرت محمد)ص( رقم می خورد.وی همچنین بیان کرد: بر اساس 
نظرات هنرمندان مبنی بر ماندن جش��نواره فیل��م کودک و نوجوان 
در اصفهان، و همچنین میزبانی خوب آن در س��ال های گذشته این 

جشنواره در اصفهان می ماند.
وی ادامه داد: جش��نواره فیلم کودک و نوجوان در تنگنای اقتصادی 
قرار دارد که امید است این مسئله با کمک شهرداری اصفهان مرتفع 

شود.
گفتنی است بنا به اطالعات شفاهی و منتشره در شهر تا اینجا میزبانی 
اصفهان قطعی ش��ده اس��ت ولی احتمال برخی تغیی��رات در بدنه 

مدیریتی شهر و استان تصمبمات کالن را دچار خدشه کرده است. 

دومین آلبوم گروه دارکوب با عنوان »لِیوا« اواخر هفته منتشر می شود. 
این آلبوم پس از دو س��ال و اخذ کلیه مجوزهای الزم، سرانجام  توسط 

موسسه »ایران گام« منتشر خواهد شد.
 ای��ن آلب��وم متش��کل از ۱۰ قطع��ه اس��ت ک��ه ب��ه روال آلب��وم اول 
دارکوب، بیش��تر آنه��ا ب��دون کالم و چند قطع��ه نیز باکالم هس��تند.

در این آلب��وم نوازندگان سرشناس��ی همچ��ون پویا نیکپ��ور )پیانو و 
کیبورد(، آرش مق��دم )درام��ز(، دارا دارای��ی )باس(، امی��د حاجیلی 
 )ترومپت(، مس��عود همایونی )گیت��ار الکتری��ک(و... همایون نصیری

 را همراه��ی کرده اند. آهنگس��ازی دو تنظیم 6 قطعه توس��ط هس��ته 
 اصل��ی گ��روه انج��ام ش��ده اس��ت. 
گفتنی است مثل آلبوم قبلی گروه، یک 
قطعه خراسانی با صدای حامد بهداد در 
این آلبوم شنیده می شود که »مجنون« 
نام دارد. همچنین در قطعه »لِیوا« نیز 
محس��ن ش��ریفیان نوازنده و خواننده 
بوش��هری می خواند. یک ریمیکس هم 
از قطعه »تربت« است که در آلبوم قبلی 
با صدای حام��د بهداد وجود داش��ت و 
در این آلب��وم، به ص��ورت الکترونیک 

ریمیکس شده است.
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اصفهان، مسئول  
پاسخگو می خواهد

 » بیداری برای سه
 روز « با پرستویی

علی راعی رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان در جمع اعضاء 
انجمن در خانه کارگر اصفهان از رئیس جمهور جدید خواس��ت تا استاندار 
فراجناحی برای اصفهان منصوب نماید تا بتواند همراه با مشی اعتدال گرایی 
دولت، پاسخگوی خواس��ته های مردم باشند. علی راعی همچنین از اعضای 
جدید شورای شهر اصفهان خواس��ت که با توجه به این که بودجه شهرداری 
از جیب تک تک اف��راد جامعه، از اقلیت های دینی گرفته تا دیگر قش��ر های 
مردم تامین می گردد، کسی را به عنوان شهردار برای اصفهان انتخاب نمایند 
که خود را شهردار همه مردم بداند نه یک طیف و جناح خاص. در ادامه این 
مراس��م، نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران اس��تان اصفهان خطاب به دکتر 
روحانی مبنی بر درخواست انتصاب »مهندس محمد علی جوادی« شهردار 
اصفهان طی سال های 8۱-۱3۷4 به عنوان استاندار اصفهان خوانده شد.     

بیداری برای س��ه روز به کارگردانی مس��عود امین��ی و تهیه کنندگی مجید 
شیخ انصاری  به صورت مستند داستانی، پرویز پرستویی را سه روز بدون هیچ 
وقفه ای مقابل دوربین ثبت خواهد کرد. پرستویی برای آمادگی در این فیلم 
به همراه سهیال گلستانی دیگر بازیگر و سایر عوامل در روزهای گذشته مورد 
آزمایش های مختلف پزش��کی قرار گرفتند تا مش��کلی برای سه روز بیداری 
نداشته باشند. این قصه از هشت صبح سه  شنبه ۲۹ مرداد ماه آغاز می شود و تا 
هشت صبح جمعه ادامه خواهد داشت.پرستویی درباره این فیلم به ایسنا گفت: 
قصه خاصی نمی توانم برای فیلم »بیداری برای س��ه روز« تعریف کنم و فیلم 
اتفاقاتی را روایت می کند و با خط فکری که کارگ��ردان دارد خودمان قصه را 
کامال مستند پیش خواهیم برد. وی افزود: برای اولین بار است که چنین اتفاقی 
در ایران می افتد و دوربین بدون وقفه طی سه روز سوژه ای را به تصویر می کشد.

اکران این روزهای اصفهان

دارکوب در بازر موسیقی 

ناگقته ها از تئاتر
گ�روه فرهن�گ - از 
دیربازهر جا که صحبت از 
فرهن��گ و هنر ب��ه میان 
می آید، چیزی که بیشتر 
اهمی��ت پی��دا می کند، 
وجود ش��غل دومی است 
که هنرمند بتواند با تکیه 
بر آن امرار معاش کند و یا حداقل امورات زندگی خود را 
بگذارند.عرصه تئاتر با وجود حساس��یت های زیادی که 
دارد و در میان اهالی هن��ر از آن به مادر هنرها تعبیر می 
شود اما متأسفانه شاید ناامن ترین عرصه هنری باشد و از 
دیرباز هر جا که صحبت از فرهنگ و هنر به میان می آید، 
چیزی که بیشتر اهمیت پیدا می کند، وجود شغل دومی 
است که هنرمند بتواند با تکیه بر آن امرار معاش کند و یا 

حداقل امورات زندگی خود را بگذارند.
 اما صرفنظ��ر از کار تئات��ر و اف��رادی که هن��وز در این

 عرصه توش و توان��ی ب��رای کار دارند و ب��ا کمبودها و 
 کاس��تی های آن می س��ازند، واژه دیگ��ری را نی��ز ک��ه

 بتوان به تئاتر نسبت داد این است که تئاتر بی آتیه ترین 
عرصه هنری است و با وجود آنکه هنرمندان آن در زمان 
فعالیت روزگار می گذرانند اما هیچ امیدی نیز به روزگار از 

کارافتادگی و فراغت از کار ندارند.
با نظر به روزگار کهنسالی نس��ل اولی های تئاتر که عده 
ای از آنها دیگر در قید  حیات نیستند اما دسته ای دیگر 
همچنان فرتوت، روزهای خود را پش��ت سر می گذارند 
می توان به روشنی دریافت که این گروه ماندگار به عنوان 
ذخایر تئاتر کشور، گاهی روزگاری در خور شأن خود را 
نمی گذرانند و در تأمین نخستین ملزومات حیاتی خود 

دچار رنج و محنتند.
این در حالی است که نسل متقدم تئاتر این مملکت وفادار 
به تئاتر باقی مانده و عم��ری را در این عرصه با کم و زیاد 
آن ساخته است اما هیچگاه به خود به عنوان یک الگوی 
اجتماعی و هنری این اجازه را نداده که به کاری تنها برای 
گذران امور زندگی خود تن بدهد که شاید اعتبار او را در 
میان طرفداران خدشه دار کند، چیزی که موجب مانایی 
تئاتر تا به این لحظه شده است و شاهد هستیم که نسل 
نوی تئاتر از آنجا که به این وادی ب��ه دید تفریح و تفنن 
نگاه می کنند پس آرام آرام عرصه تئاتر از اصالت های خود 
فاصله گرفته است و تبدیل به مقوله ای شده است که اگر 
نگوییم در اکثریت اما در مقادیر قابل توجهی از آن عاری 

از فخر و جبروت تئاتری است.

 روبان سفید

  چند روزی هس��ت که ب��ه دنبال یک 
کتاب در کتاب فروش��ی های س��طح 
شهرمیگردم ولی آن را پیدا نمیکنم،اما 
دلیل خوبی شده که با س��الطین فروش کتاب در شهر اصفهان به 
گپ وگفت بنشینم، به خیابان آمادگاه رس��یده ام روبروی هتلی 
مزین به نام ش��اه عباس صفوی ، کتاب فروش��ی در طبقه دوم در 
آنسوی خیابان  به برق وچشم میخورد به طرف آن حرکت میکنم و 
هر بار یک حرف از از اسم آن کتابفروشی را با چرخش سر،میخوانم 

وکنار هم میگذارم:کتابفروشی کمند.
پیرمردی با موهای س��فید به همراه چند پرنده در قفس روبروی 
مغازه دیده میش��ود ودر داخل مغازه پش��ت دخل پسراو، جوان با 

ظاهری امروزی در چهارچوبه در خوش آمد میگوید.
البه الی قفسه های کتاب ها را میگردم ولی آن را پیدا نمیکنم همه 
هستند از: صادق هدایت تا آگاتا کریستی  حتی جی کی رولینگ 
به همراه هری پاتر نیز بود اما....، به طرف مس��ئول کتابفروش��ی 
میروم بدون اینکه اسمش را بدانم یا شهرتش را،اما کتاب آشنای 

هردو ماست.
در ابتدا از او درباره مقوله کتاب خوانی واس��تقبال مردم این شهر 
سوال میکنم، او با کمی چاشنی طنز میگوید: بسیار عالی ومردم در 

حال استقبال از فرهنگ  وکتاب هستند.
دانس��تن،کنجکاو بودن و خواس��تن ج��زء عواملی اس��ت که او 

برمیش��مارد و در این اس��تقبال دخیل می داند و می گوید: نسل 
جوان امروزبه کتاب خوانی بسیار اهمیت میدهد ودلیل آن را روشن 
بودن وظایف آدمها نسبت به روز قبل میداند و همین عامل باعث 

باالرفتن آگاهی میشود.
دلیل پایین آمدن تیراژ کتاب را او اینگونه پاس��خ میگوید: هزینه 
سنگین ،وقتی یک ناشر بخواهد یک کتاب را چاپ کند در تیراژ پنج 
هزار، باید هزینه بیشتری کند بالطبع کاغذ گران است پس سعی 
میکند به اندازه مبلغ خود هزین��ه کند ودر نتیجه پنج هزارتبدیل 
به هزار تیراژ میشود که مطمئن باشددر یک سال یا دوسال همان 

مقدارنیز فروش برود. 
حسین سمسان مدیریت کمند در ادامه میگوید: زمانی که حمایت 
از ناشر صورت بگیرد تیراژ باال میرود و اگر برای کاغذ وام پرداخت 
شود دست ناشر باز تر است  وپنج هزار تبدیل به پنجاه هزار نسخه از 

یک کتاب میشود ودر اختیار همگان قرار میگیرد.
وی بیش��ترین مراجعین خ��ود را دانش��جویان معرف��ی میکند 
وهمینطور بیشترین کتب خریداری ش��ده توسط انها را در حوزه 
های علوم انسانی،ادبیات وتاریخ برمیشمارد، در ادامه او با صراحت 

ادامه میدهد:
تالش کرده ایم تا کتابفروشیهای استان یکی از نماد های فرهنگی 
این شهرباشد و ایس��تاده ایم که خدمت کنیم و من سعی کرده ام 
درطول این س��ال ها اینکار را ادامه بدهم حت��ی صیح جمعه ویا 

روز اول سال زیرا کتاب همیش��ه جاری بوده  هرچند که به خاطر 
وضعیت اقتصادی  در این ارتباط فاصله افتاده  ولی این به اندیشه 
مردم بستگی دارد ،همین که می یایند کتابها را دستمالی میکنند 

کافیست خود تاثیر میگذارد.
او سیاس��ت را تاثیر گذار ب��ر فرهن��گ میداند از ای��ن جهت که 
آگاه��ی را باال میب��رد، وقتی که یک ش��خص اخب��ار را پیگیری 
میکند به دنب��ال واقعیت اس��ت بنابراین به یک نوع��ی به طرف 
 کت��اب می آی��د تا ب��ه کنجکاوی خ��ود پاس��خ بگوی��د وراهش

 را پیدا کند.
ما االن خان��ه ای  را خان��ه میدانیم که یک طرف آن کتاب باش��د 
ولی متاسفانه اینطور نیس��ت به این خاطر که اغلب خانه به دوش 
هستیم  یا اجاره نش��ین یا اینکه آپارتمان نش��ین که جایی برای 
کتاب نداریم سخت شده، بعد هم که تکنولوژی آمده ونسخه های 
دیجیتال جای کتاب گرفته اس��ت ولی، کتاب یک چیز دیگرست 
 همیش��ه آدمی در روحش این حس را دارد که کتاب دست بگیرد

 لمسش کند.
او با صراحت بیان میگوید: ما دلم��ان میخواهد فقط کتاب بخرند 
البته کت��اب ج��رات عرض��ه میخواهد،خریدن آن کار س��ختی 
نیست،عرضه کردن آن مشکل است بعضی وقتها احساس میکینیم 
که در ش��هر بی س��رها،کاله میفروشیم چقدر دش��وار است ولی 

میفروشیم و سعی خود را میکنیم. 
باید تبلیغ کرد، گ��زارش داد،به مراجعه کننده نش��ان بدهیم، ما 
از رس��انه ها انتظار داریم کتاب معرفی کنند خیلی بهتر از تبلیغ 
ماکارانی،شامپوو این چیزهاست  که نتیجه بیشتری میدهد، زمانی 
که کتاب دهان به دهان میچرخد ودیگری آن را به دوس��ت خود 

پیشنهاد میکند حتما تاثیر خود را خواهد گذاشت.
او رضایت دارد ، وقتی که میگوید: حدود سی هشت سال است که 
اینجا کتابفروش دارم و وقتی یک جمع وضرب میزنم پیش وجدان 
خودم را ضی هستم که یک خدمتی کرده ام به هم نوع وبه شهرم و 
تا امروز راضی هستم  وتا این ساعت  خودمان به همه چیز گفتیم بله 

، میتوانستیم بگوییم خیر.
حسین سمسان صحبت های  خود را اینگونه به پایان میرساند:

کتابفروشیهای اصفهان میتوانند نقطه فرهنگ باشد در صورتی که 
حمایت صورت بگیرد وپیش مقدمه اش آگاهی است که تا نباشد 

کسی قدم در این مسیر نمیگذارد .
ش��اید کتاب خود را امروز پیدا نکرده باش��م ولی به جای آن چند 
صفحه از یک کتاب دیگر را ورق زده ام ،اما نمیدانم تا چه زمانی باید 
در شهر بی سرها کاله فروخت شاید شما بعد ازخواندن این گفت 

وگو کوتاه،زمانش را متوجه شوید؟!   

درجستجوی کتاب 

فصل اول:فروش کاله در شهر بی سرها

» فرزند چهارم « هیس! دختران فریاد نمیزنند» گذشته «» دهلیز «

SMS

یک��ي از موضوعات��ي ک��ه در ای��ن چند س��ال ب��ه س��ینما وارد 
 ش��ده، مس��أله قص��اص و مذم��وم مط��رح ش��دن آن از س��وي

 فیلمسازان است.

 

این درحالي ست که »قصاص« بخشي از حقوق شهروندي مسلمانان 
است و اگر این حق ش��هروندي با توجه به قوانین تبیین شده اجرا 

نشود، جامعه به آنارشي دچار مي شود. 

در این رابطه مي توان به آیات متعددي اش��اره داش��ت که گویاي 
ماهیت این حکم و ابعاد آن است.

جریان جدید در بدنه محتوای سینما
اما آنچ��ه در فیلم ه��اي اخیر س��اخته ش��ده در ای��ران مالحظه 
مي ش��ود، اعتراض ب��ه اج��راي قص��اص اس��ت و ت��الش دارند 
 درهرص��ورت با ای��ن حکم ب��ه مس��امحه رفتارش��ود وآن را کنار

بگذارند.این فیلم ها تقابلي بین حسن و قبح در شریعت و حسن و 
قبح میان مردم را بیان مي کنند که این دو مالزمه اي با هم ندارند.

 در این تولیدات مي خواهند قاتل بخشیده شود و نبخشیدن را قبیح 
مي کنند. این درحالي ست که در اسالم دست افراد را براي اجراي 
حکم قصاص باز گذاشته  شده اس��ت؛ البته یک احسني هم وجود 

دارد و آن عفو است.
در فیلم دهلیز که ساخته جدیدي است، این موضوع به نقد کشیده 
مي شود؛ البته خیلي به مباحث حقوقي وارد نمي شود و درستي و 

نادرستي قوانین را مورد توجه قرار نمي دهد.

 بلکه با همه حقي که ولي دم مقتول براي قصاص شدن قاتل دارند، 
این فیلم خانواده قاتل را محق مي داند که بخشیده شدن را پیگیري 

کند. 
در این میان، در صورت نبخشیدن قاتل، تبعاتي که ممکن است براي 

جامعه و افراد به وجود آید را به تصویر مي کشد. 
»دهلیز« مي گوید اگر ببخش��ید بهتر اس��ت و از خسارت هایي در 
جامعه جلوگیري مي کند. در این فیلم اتف��اق رخ داده بین قاتل و 
مقتول بسیار متفاوت از سایر فیلم هایي است که به آن اشاره شد. در 

فیلم به غیرعمد بودن قتل و اتفاقي بودن نیز اشاره دارد.
 البته قاتل ش��خص خالفکاري نیس��ت که تک��رار در رفتارهاي او 
پیش بیني شود تا در این میان خطرات آتي هم براي جامعه وجود 

داشته باشد.
 در واقع مي توان گفت فیلم »دهلیز« واقع بین تر نسبت به این موضوع 
نگاه کرده است. در نهایت مي توان گفت قصاص موضوعي است که 
در اسالم آن را حق ش��رعي افراد جامعه دانس��ته و آن را بر اساس 

قوانین شرعي هم اجرا مي کند.

به بهانه اکران جنجالی ترین فیلم تابستان ایران

قصاص به بهانه دهلیز در راهروهای سینما

 این درحالي ست که 
»قصاص« بخشي از 

حقوق شهروندي 
مسلمانان است و اگر 
این حق شهروندي با 

توجه به قوانین تبیین 
شده اجرا نشود، 

جامعه به آنارشي 
دچار مي شود

جمال 
نوروزباقری



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

جدال احتمالی سپاهان و استقالل در 
نیمه نهایی جام حذفی

قرعه کشی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور در فصل 
۹۳-۱۳۹۲ برگزار و برنامه مسابقات مشخص شد.

قرعه کش��ی مس��ابقات فوتبال جام حذفی باش��گاه های کش��ور در 
فصل ۹۳-۱۳۹۲ روز گذش��ته در محل س��ازمان لیگ برتر برگزار 
شد. مهمترین نکته در قرعه کشی این مس��ابقات احتمال رویارویی 
پرس��پولیس و اس��تقالل در دیدار نهایی رقابت هاس��ت. براس��اس 
قرعه کشی انجام شده این ۲ تیم تا دیدار نهایی مسابقات جام حذفی 

در فصل جاری با هم روبه رو نخواهد شد.
 از دیگر احتماالت جدول مس��ابقات جام حذفی رویارویی محتمل 
پرس��پولیس و تراکتورس��ازی تبریز در مرحله نیمه نهایی و جدال 

استقالل و سپاهان در این مرحله از مسابقات است. 

اراک در لیگ برتر هندبال می ماند
رئیس فدراس��یون هندبال با تکذیب برخی اخبار درباره انحالل تیم 
هپکوی اراک گفت: طبق مکاتبات صورت گرفته با مسئوالن این تیم 

قطعا نماینده هندبال اراک در لیگ برتر می ماند.
پس از اینکه تیم هندبال هپکوی اراک در هفته نخس��ت لیگ برتر 
مقابل صبای قم ب��ه میدان نرفت از گوش��ه و کنار اخب��اری درباره 
احتمال انحالل و کناره گیری این تیم ریشه دار از لیگ برتر هندبال 

مطرح شد. 
در حالی که مس��ئوالن هپک��و از پاس��خ گویی در این ب��اره امتناع 
می کردن��د و همین موض��وع به پررنگ تر ش��دن ش��ایعه ها دامن 
می زد س��رانجام جالل کوزه گری از رفع مش��کالت ای��ن تیم خبر 
داد.رییس فدراس��یون هندبال با اس��تناد به نامه کتب��ی تیم هپکو 
خاطرنش��ان کرد: مش��کالت تیم هپکو برای حض��ور در لیگ برتر 
 برطرف ش��ده و این تیم قطعا از هفته دوم مس��ابقات در لیگ بازی 

خواهد کرد. 

اولتیماتوم نایب رئیس فیفا به 
اشغالگران قدس

نای��ب ریی��س فیف��ا در دی��دار خ��ود از فلس��طین تاکی��د ک��رد، 
رژیم صهیونیستی برای مواجه نش��دن با محرومیت از فعالیت های 

ورزشی تنها یک فرصت دارد.
اقدامات ناجوانمردانه رژیم اش��غالگر قدس علیه جوانان ستمدیده 
فلسطینی در ورزش هم که سفیر دوس��تی و صلح بین ملت هاست، 
رخنه کرده و واکنش بس��یاری را به دنبال داش��ته اس��ت. شاهزاده 
علی بن حس��ین، نائب رییس فیفا و رییس فدراسیون فوتبال غرب 
آسیا برای حل کارشکنی های اش��غالگران به فلسطین سفر کرد و با 
استقبال محمود عباس و جبریل الرجوب، رییس فدراسیون فوتبال 

فلسطین مواجه شد.

تمجید نخست وزیر انگلیس از 
محمد فرح

نخست وزیر انگلیس با تمجید از محمد فرح می گوید از اهدای لقب 
افتخاری "ِسر" به این ورزشکار استقبال می کند.

محمد فرح، دونده انگلیس��ی موفق شد درخشش خود در بازی های 
المپیک ۲0۱۲ لندن را در رقابت های قهرمانی جهان روس��یه تکرار 
کند و در مواد 5 و ۱0 هزار متر به مدال طال برس��د. دیوید کامرون، 
نخست وزیر انگلیس پس از موفقیت های این ورزشکار در رقابت های 
قهرمانی جهان ب��ا تبریک به او گفت: کس��ب قهرمانی در بازی های 
المپیک و دو بار قهرمانی در رقابت های قهرمانی جهان افتخار بسیار 

بزرگی است که فرح موفق به انجام آن شده.
نخست وزیر انگلیس در ادامه گفت: اگر نام محمد فرح را برای دریافت 
عنوان با ارزش "ِس��ر" به ما اعالم کنند، حتما از آن استقبال خواهم 
کرد. فرح سال گذشته به خاطر خدماتش به ورزش جایزه CBE را 
دریافت کرد که باعث انتقادات زیادی ش��د. خیلی ها معقتد بودند او 
شایسته دریافت جایزه CBE نبوده است. این جایزه به ورزشکارانی 

داده می شود که خدمات زیاد و مثبتی به ورزش کرده اند.

دو پیروزی کانوپولوی اصفهان در 
نیمه نهایی

تیم کانوپولوی اصفه��ان در مرحله نیمه نهایی مس��ابقات قهرمانی 
مردان کشور موفق به شکست تیم های مرکزی و تهران شد.رقابت 
های قهرمانی کشور کانوپولوی مردان با برگزاری دور نیمه نهایی در 

دو رده سنی جوانان و بزرگساالن ادامه یافت.
در بخش بزرگساالن گیالن ۱0 بر ۲ همدان را در هم کوبید، اصفهان 
۴ بر ۳ مرکزی را برد، اردبیل ۳ بر ۲ کرمانشاه را برد، تهران یک بر صفر 
البرز را مغلوب کرد و کرمانشاه ۹ بر ۲ همدان را از پیش رو برداشت، 
اصفهان همچنین در دیدار دوم خود تهران با با نتیجه 5 بر ۲ شکست 
داد.مس��ابقات کانوپولوی قهرمانی مردان کشور در رودخانه صوفی 

چای در شهرستان مراغه برگزار می شود.

قهرمان می شویم
معنوی نژاد/ کاپیتان اصفهانی تیم ملی والیبال

با حضور در مسابقات نوجوانان جهان تجربه خوبی کسب کردم و با استفاده 
از همین تجربه در رقابت های جوانان جهان شرکت می کنم.در این دوره از 
مسابقات با تیم های ژاپن، آرژانتین، مکزیک و استونی هم گروه هستیم. هر 
چهار تیم در قاره های خود جزو تیم های مطرح و س��طح باال هستند و کار 
ما برای رسیدن به سکوی جهانی آسان نیست.ما برای موفقیت گام به این 
مسابقات می گذاریم، هدف ما قهرمانی است و برای رسیدن به آن باید از همان 
دور مقدماتی با قدرت برابر رقبا 
ظاهر ش��ویم. وی ادامه داد: به 
دنبال این هستم که در ترکیب 
ایران نقش تأثیرگذاری داشته 
باش��م، حاال اینکه در ترکیب 
تیم ق��رار بگیرم یا ب��ه عنوان 
بازیکن ذخیره به میدان بروم 
نظر سرمربی است اما هدف من 

درخشش و موفقیت است.

هفته دوم لیگ وزنه برداری بزرگساالن به میزبانی تیم پیکان در س��الن کبکانیان تهران برگزار می شود.6
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پیکان میزبان هفته دوم لیگ وزنه برداری شد

 سپاهان ؛ اول گل نخور بعد گل بزن
رکورد چهار بازی بسته ماندن دروازه در طی پنج هفته و عنوان 
شیک و رسانه ای کلین ش��یت در حالی به نیلسون و مدافعان 
پرسپولیس رسیده که ش��اید در ابتدای فصل و قبل از شروع 
لیگ پیش بینی می شد که سیستم دفاعی و دروازه بان سپاهان 

خیلی راحت به این رکورد دست پیدا کنند اما...
اما شاگردان کرانچار طی پنج بازی اخیر در چهار بازی پنج گل 
خورده اند و فقط در همان هفته ابتدایی مقابل فوالد موفق به 
حفظ دروازه ش��دند که البته آن هم به نوعی با خوش شانسی 
زردها همراه بود وگرنه تبدیل به گل شدن پنالتی مهدی نوری 
که به تیر دروازه برخورد کرد می توانست امروز گلهای خورده 
سپاهان را بیشتر کند و هم نام رحمان را از لیست دروازه بانان 
دارای سابقه کلین شیت خارج کند. اما سوال اصلی اینجاست 
که چرا سپاهان اینطور راحت چهارچوب دروازه اش را تقدیم 
مهاجمان حریف می کند تا با خوردن یک گل ساده و ابتدایی 
در بقیه دقایق بازی به دنبال جبران نتیجه و به آب و آتش زدن 

برای برگرداندن بازی باشد.
 نگاهی به خط دفاعی سپاهان نشان می دهد که همه در لیست 
بهترین بازیکنان سیس��تم دفاعی فوتبال ایران حضور دارند و 
قرار گرفتن هادی عقیلی در کنار شجاع خلیل زاده که از کناره 
ها با حمایت حاج صفی و حمودی روبرو می ش��ود و در مقابل 

خودشان هم امید ابراهیمی را می بینند انتظار را به اندازه ای 
باال می برد که زردها به این راحتی دروازه ش��ان باز نشود ولی 
پنج گل در پنج بازی آماری نگران کنن��ده از این خط دفاعی 

سرشناس و کهکشانی باقی گذاشته است.

یاد سوشاک و طالبی بخیر!
سپاهان در فصل گذشته هرچند که به مانند امسال مهره های 
دفاعی سرشناسی را در ترکیب نداشت ولی هماهنگی و تالش 
بازیکنانی مثل فرشید طالبی، علی احمدی و میالن سوشاک 
الاقل از لحاظ آماری نسبت به وزن خط دفاعی نتیجه ای قابل 
قبول را بدنبال داش��ت و با وجود اینکه زرده��ا با خوردن ۳۳ 
گل لیگ دوازدهم را به پایان بردن��د ولی همین خط دفاعی با 
عملکردی تقریبا مناسب در جام حذفی اسباب رسیدن سپاهان 

به عنوان قهرمانی را فراهم کرد.
 البته هدف مقایس��ه مدافعان فصل گذش��ته ب��ا ترکیب خط 
دفاعی امسال س��پاهان نیست چون ش��رایط فنی و نوع بازی 
مدافعان نس��بت به یکدیگر تفاوتهای زی��ادی دارد ولی اولین 
مرحله می توان گفت که انتظار از خط دفاعی سپاهان در لیگ 
سیزدهم نسبت به فصل گذشته بس��یار باالتر است و اگر تا به 
امروز به واسطه درخشش رحمان بر روی خط دروازه سپاهان 
این آمار از مرز پنج گل باالتر نرفته باید خیلی زود زنگ خطر 

را برای کرانچار و تیمش به صدا در آورد. سپاهان در سه فصلی 
که قهرمان لیگ شد و اولین هت تریک قهرمانی در تاریخ لیگ 
برتر را به ثبت رساند بیش��تر از هر چیزی مدیون خط دفاعی 
خودش بود ک��ه با حضور بازیکنانی مثل عقیلی، بنگر و س��ید 
جالل س��دی نفوذ ناپذی��ر در مقابل تیمهای مدعی س��اخته 
بود و به واسطه همین مدافعان که حمایت دروزاه بانانی مثل 
رحمتی و رحمان احمدی را هم پش��ت سر خودش داشت به 
نوعی عناوین قهرمانی را درو کرد ولی ساختار دفاعی سپاهان 
در لیگ سیزدهم آنقدر مش��کل دارد که حتی تیمهایی مثل 
گس��ترش فوالد و فجر سپاس��ی هم که مهاجمانی معمولی و 
حتی گمنام در ترکی��ب دارند به راحتی دروازه س��پاهان را با 

خطر روبرو می کنند.

علی احمدی کجاست؟
دو گل دریافتی تقریباً یک شکل و یکسان در مقابل فجر که با 
نفوذ شاگردان پیروانی از سمت چپ خط دفاعی سپاهان همراه 
بود و توپ را به محوطه خطر دروازه سپاهان رساند تنها نمونه 
ای از این آش��فتگی ایجاد ش��ده در خط دفاعی سپاهان است 
که کرانچار هنوز نتوانس��ته بازیکنان جدیدش را با حاج صفی 
و امید ابراهیمی هماهنگ کند تا الاق��ل آنها جور خط دفاعی 

پراشتباهشان را بکشند.عقیلی
و خلیل زاده فقط پنج هفته اس��ت که در کن��ار یکدیگر بازی 
رس��می انجام می دهند و میل به نفوذ ح��اج صفی و حمودی 
هم کاری ک��رده که خط دفاعی س��پاهان از کن��اره ها فضای 
خالی زیادی را در اختیار هافبک های کناری تیمهای حریف 
قرار دهد و آنه��ا هم به راحتی با ارس��الهای هوایی و زمینی بر 
روی دروازه س��پاهان ایجاد خطر کنند. البت��ه امید ابراهیمی 
هم امسال بر خالف س��الهای گذش��ته آن بازیکن جنگنده و 
توپگیر نیس��ت و مثل اینکه کرانچار هافبک دفاعی تیمش را 
بیشتر متوجه حمایت از جباری در مرکز هافبک تیمش کرده 
 و ابراهیمی کمتر به وظایف دفاعی خودش در ترکیب سپاهان 
می پردازد. کرانچار علی احمدی را هم بر روی نیمکت دارد که 
هنوز فرصت بازی کردن پیدا نکرده و بر خالف س��ال گذشته 
نتوانسته اعتماد کرانچار را جلب کند. شاید بازی کردن احمدی 
در پست دفاع راس��ت و یک خط جلوتر بردن حمودی یکی از 
راه های استحکام ساختار دفاعی س��پاهان باشد که الاقل به 
خاطر تجربه احمدی و عالقه او به شرکت در جنگهای فیزیکی 
و زدن ضربات سر بتوان آسیب پذیری سپاهان را در این خط 

کمتر کرد. 

کرانچار هرچه زودتر فکری به حال دفاع تیمش کند

رحیم زاده: هماهنگ شدنمان بجمب، اوضاع خوب نیست
کمی زمان می برد

بازیکن تیم هندبال مس پ��ارس فالورجان گفت: در بازی 
هفته اول لیگ برتر هماهنگی الزم را نداشتیم و باید برای 
بهبود انسجام تیم، تالش بیشتری کنیم.مجید رحیم زاده 
در مورد تساوی با نفت و گاز گچس��اران در هفته اول لیگ 
برتر اظهار داشت: تیم ما، تیمی تازه وارد به لیگ برتر است و 
بازیکنان جوان تیم های مختلف را به خدمت گرفته و کمی 
زمان می برد تا هماهنگی الزم را به دست آوریم. وی اضافه 
کرد: در بازی هفته اول نتوانس��تیم آن طور که باید و شاید 
از موقعیت های خود استفاده کنیم و امیدوارم با تمرینات 
بیش��تر در زمان هایی که لیگ به خاط��ر اردوی تیم ملی 
تعطیل می شود، عملکرد تیم را بهبود ببخشیم.رحیم زاده 
در مورد عملکرد حریف در این مسابقه بیان داشت: نفت و 
گاز در سطح جوانان چند بازیکن ملی پوش داشته و تعدادی 
از بازیکنان این تی��م هم قباًل عضو تی��م کازرون بوده اند و 
چند مهره بهبهانی و زاهدانی در ترکیب خود دارند. از نظر 
دوندگی و و قدرت تیمی در سطح خوبی بودند و تا آخرین 
دقایق بازی هم تالش کردند و بازی خوب��ی برابر ما انجام 
دادند.بازیکن تیم مس پارس فالورجان تصریح کرد: من و 
دو س��ه نفر از اعضای تیم، تنها ۳، ۴ روز قبل از شروع لیگ 
با تیم تمرین کرده بودیم و در این مسابقه نه در حمله و نه 
در دف��اع هماهنگی الزم را نداش��تیم و در تمرینات بعدی 
باید انسجام تیمی خود را بهتر کنیم.رحیم زاده که به دلیل 
مصدومیت، حدود دو فصل از بازیگری دور بود و به عنوان 
سرمربی تیم سپاهان فعالیت می کرد، در مورد بازگشتش 
به دنیای بازیگری گفت: سال گذشته هم قصد بازی کردن 
داشتم اما به دلیل آسیب دیدگی و عمل زانویم باید دوران 
نقاهت را طی می کردم و مسئولیت سرمربی گری سپاهان 
را هم بر عهده داش��تم. در فرصت 5 ماهه تعطیلی لیگ، به 
زانویم رسیدگی کردم و دوباره برای بازی کردن آماده شدم.

هندبالیست مس پارس در مورد حواشی بازی مقابل نفت 
و گاز و ش��یطنت یکی از بازیکنان این تیم اظهار داش��ت: 
در ۲0 ثانیه آخر، یکی از بازیکن��ان حریف به دلیل خطای 
غیرورزش��ی، ۲ دقیقه اخراج ش��د و مربی ای��ن تیم هم به 
خاطر اعتراض شدید اخراج ش��د و چون یکی از بازیکنان 
باید به جای مربی بیرون برود، آ ن ها ۴ نفره ش��دند و ما هم 
توانستیم گل تساوی را بزنیم. در پایان مسابقه، با اینکه این 
اتفاق برای تیم ما هم افتاده بود، مربی و بازیکن گچساران 
صحبت های توهین آمیزی انج��ام داده بودند که احتمال 

دارد محروم شوند.

توپ و تور

مشتری امتیاز تیم های فوتسال تاسیسات دریایی و گیتی پسند نوین 
می گوید نژادفالح و جواهری به دلیل ترس از عادل فردوسی پور با 

انتقال تیم به مشهد مخالفت کرده اند.
 او همچنین از فریب خوردنش از س��وی باش��گاه گیتی پس��ند و 
صحبت های تکان دهنده مدیرعامل این باشگاه درباره “فدراسیون 
فوتبال اصفهانی” پرده برداشت مطلمئنا با واکنش گیتی پسندی 
ها مواجه خواهد ش��د.موضوع واگ��ذاری امتیاز تی��م لیگ برتری 
تاسیسات دریایی تهران و گیتی پسند نوین اصفهان از دو ماه قبل 
مطرح شد و سرمایه گذار مش��هدی مش��تری اصلی خرید امتیاز 
 بود تا بتواند با عنوان “پرس��پولیس مش��هد” در لیگ برتر فوتسال 

شرکت کند.
 رضا اولیازاده که مالک یکی از شرکت های مواد غذایی مشهد است، 
ابتدا با تاسیسات دریایی وارد مذاکره شد اما بعد از مخالفت نژادفالح 
با انتقال تیم از تهران به مشهد، سراغ گیتی پسند نوین، دیگر تیم 
لیگ برتری رفت اما مس��ئوالن ورزش اصفهان هم با دلیل مش��ابه 

تربیت بدنی تهران با انتقال گیتی پسند نوین از اصفهان به مشهد 
مخالفت کردند. به گفته این سرمایه گذار مشهدی کاله بزرگی در 

این میان بر سرش رفته است!
اولیازاده در گفت وگو با ایس��نا دراین باره توضیح داد: در سال های 
گذشت فعالیت بس��یاری در ورزش داش��ته ایم اما به خاطر عالقه 
به فوتسال و باشگاه پرس��پولیس تصمیم به تیمداری در لیگ برتر 
 این رش��ته گرفتیم تا هم به فوتب��ال کمک کنیم و ه��م برندمان

 تبلیغ شود.
 از همین رو ابتدا با تیم منحل شده تاسیسات دریایی وارد مذاکره 

شدیم تا امتیاز تیم را به مشهد انتقال دهیم.
وی ادامه داد: با قراردادی ۴00 میلیون تومانی امتیاز تیم را خریدیم. 
حتی ۳0 میلیون تومان خرج لباس و تشکیالت تیم کردیم. یا علی 
گفتیم و شروع کردیم. دوست داشتیم بهترین ها را به تیم بیاوریم تا 

نشان دهیم برای اسم پرسپولیس ارزش قائلیم. 
همچنین نژادفالح که باید با این انتقال موافقت می کرد، با من تماس 
گرفت و حتی مرا به اسم کوچک صدا زد و گفت تا چهارشنبه مهلت 
دهید. او گفت موافق انتقال تیم به مشهد است اما باید امضای هیات 

مدیره را هم بگیرم. گفت امضاها تشریفاتی است.
 آقایان شمس و رمضانی هنگام این مکالمه در دفتر نژادفالح بودند 
و شاهد حرف هایم هستند. نژادفالح گفت: شما هزینه هایت را انجام 
بده و بدان که قضیه حل شده است اما بعد از این تماس تلفنی دیگر 
خبری از او نشد. سپس متوجه شدم آقایان با راه آهن برای واگذاری 
امتیاز تاسیس��ات دریایی وارد مذاکره ش��ده اند. البته وقتی دیدند 
راه آهن امتیاز را نمی خرد دوباره سراغ ما آمدند ولی باز هم امتیاز تیم 

را به ما ندادند تا چند هفته  ما را سر کار گذاشته باشند.
اولیازاده در ادامه به مذاکره با باش��گاه گیتی پس��ند اصفهان برای 
خرید تیم دوم این باشگاه اش��اره کرد و گفت: طاهری )مدیرعامل 
گیتی پسند( تماس گرفت و گفت حسین طیبی را هم به اضافه تیم 

گیتی پسند نوین به شما می دهیم. 
ما هم به عشق آوردن این بازیکن مشهدی به شهرمان و همچنین 
تیمداری به اسم پرسپولیس موافقت کردیم که ۲۹0 میلیون برای 

طیبی بپردازم. 
به همین دلیل مبلغی را نقدی دادیم و بقیه اش را چک کشیدیم که 
حاضرم تصویرش را در رسانه ها منتشر کنم اما بعد از طریق کمیته  
فوتسال متوجه شدیم که حسین طیبی اصال نمی تواند برای ما بازی 
کند و آقایان برای فریب ما و این که ما را پای قرارداد بکشند، از اسم 

این بازیکن استفاده کرده اند.
 ما هم چون ناشی بودیم باور کردیم. با این حال االن دستمان را باال 

برده و می گوییم سرمان کاله رفته است!
او در ادامه با اش��اره به این که مدیرعامل گیتی پس��ند از حس��اب 
شخص اش برای ردوبدل شدن پول ها استفاده می کرد، افزود: من به 
او اعتراض کردم و گفتم باید پول ها را به حساب باشگاه واریز کنم اما 

طاهری شماره حساب شخصی اش را به من داد.
 حتی اجازه ندادند به مراسم قرعه کشی لیگ هم بیاییم تا ماجرای 
واگذاری امتیاز رسانه ای نشود. به هر حال طاهری هم فردی است 
که می خواهد منافع باش��گاهش را در نظر بگیرد اما آدم هایی مثل 
جواهری و نژادفالح، مدیر کل ورزش استان های اصفهان و تهران 
با دو تُن ادعا از یک مجری تلویزیونی ترس��یدند و اجازه این انتقال 

را ندادند.
اولی��ازاده مدع��ی ش��د: آقای��ان نژادف��الح و جواه��ری از “عادل 
فردوسی پور” ترسیدند و گفتند این مجری مثل پروژه انتقال نفت 
به اراک به انتقال تیم های فوتسال به مش��هد هم گیر خواهد داد و 
آبرویمان را می برد! مگر می خواس��تند به من تریاک بفروشند که 
آبرویشان برود؟ همچنین باشگاه گیتی پس��ند بندی را در قرارداد 
آورده بود که توسط آن مبلغ ۱50 میلیون تومان ما را در حال حاضر 
در اختیار خودش در آورده و پس نمی دهد! بر اس��اس این بند اگر 
امتیاز تیم گیتی پسند نوین به ما واگذار نشود، می توانند پول ما را 
نگه دارند! آقایان می خواستند با پول ما به جام باشگاه های آسیا بروند 

و در ژاپن خرجش کنند
 نمی دانستم این برنامه ها را می خواهند برایمان پیاده کنند و فکر 

می کردم فوتسال رشته پاکی است.
اولیازاده در ادامه مدعی شد: طاهری گفت با حسین شمس همکاری 
نکن و گیتی پسند را بخر. او گفت اگر گیتی پسند را بخری، حمایت 
فدراسیون فوتبال را هم خواهی داشت؛ چرا که فدراسیون دست ما 
اصفهانی هاست! او گفت شمس کالهبردار است اما دیدیم چه کسی 
فریبکار بود. با این همه تا آخرش می مانم و اهل شکست و ناامیدی 
نیستم. حتی ۱0 برابر بیشتر هزینه می کنم و به فوتسال برمی گردم 

اما اجازه نمی دهم حق افراد مظلوم پایمال شود.
 چرا آقایان ما را سر کار گذاشتند؟ بازیکنانم وقتی ماجرا را فهمیدند، 
در تمرین گریه می کردن��د. نژادفالح و جواهری ب��ا این همه ادعا 
می گویند از فردوس��ی پور می ترس��یم. مگر می خواستید تریاک 

جابه جا کنید؟

از فردوسی پور ترسیدند!

اتهام سنگین به گیتی پسند، نژادفالح و جواهری

تهدید کشتی ایران به 
حذف از مسابقات 

بازگشت شاهین 
خالدان به ایران

دور جدید تمرینات تیم ملی تنیس ایران برای حضور در جام دیویس با حضور 
پنج ملی پوش آغاز شد.

ملی پوشان تنیس ایران که در ادامه مراحل آماده سازی خود برای حضور در 
جام دیویس دسته سوم منطقه آسیا و اقیانوسیه در رقابت های فیوچرز ترکیه 
شرکت کردند دور جدید تمرینات خود را برای کسب آمادگی بیشتر حضور در 
این مسابقات استارت زدند. شاهین خالدان ملی پوش اصفهانی که در اردوی 
ترکیه به جمع ملی پوشان پیوس��ت به ایران بازگشته و در تمرینات تیم ملی 
حضور دارد. خالدان که برای تحصیل به آمریکا رفته است در هفته های دوم و 
سوم مسابقات جایزه بزرگ تور آپت نیز حضور نداشت. اشکان شکوفی، انوشا 
شاهقلی، البرز اخوان، شاهین خالدان و فرشاد طالور ملی پوشان حاضر در این 
اردو هستند. قرار است پس از برگزاری مرحله چهارم رقابت های جام آپت که از 

پنجشنبه آغاز می شود، ترکیب اصلی و ۴ نفره تیم ملی مشخص شود.

پس از این که علیرضا کریم��ی، ملی پوش وزن 8۴ کیلوگ��رم ایران حاضر به 
رویارویی با نماینده رژیم اشغالگر قدس نشد، مسئوالن فیال مدارک پزشکی 
وی برای کشتی نگرفتن را قبول نکردند و ضمن این که کریمی را به جای مقام 
پنجمی از جدول مسابقات حذف کردند، گفته می شود که آنها مسئوالن کشتی 
ایران را تهدید کرده اند که این اتفاقات را به کمیته  بین المللی المپیک گزارش 
خواهند داد و اگر این جریانات تکرار شود تیم های ملی کشتی ایران از مسابقات 

جهانی بزرگساالن در مجارستان حذف خواهند شد.
 البته باز هم شنیده می شود که س��ران فیال قصد داشتند در همین مسابقات 
تیم ایران را از رقابت ها حذف کنند که با صحبت های مسئوالن کشتی ایران 
در صوفیه، این قضیه رخ نداد. این اتفاقات در حالی بود که دو ملی پوش کشتی 
فرنگی جوانان نیز در مسابقات جهانی صوفیه با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس 

روبرو نشدند.

قدردانی بوفون از عملکرد کونته 
جان لوئیجی بوفون از پیروزی در س��وپرجام ایتالیا خوشحال است. او 
نقش کونته را در قهرمانی های اخیر یوونتوس بسیار پر رنگ دانست. 
یوونتوس در سوپرجام ایتالیا با چهار گل التزیو را در هم کوبید تا بوفون 

جام قهرمانی را باالی سر برد.

عذرخواهی سرمربی التزیو پس از تحقیر در “المپیکو”
سرمربی التزیو پس از شکست سنگین برابر یوونتوس در سوپرجام ایتالیا از 

هواداران تیمش عذرخواهی کرد.
التزیو در سوپرجام ایتالیا متحمل شکست سنگینی شد و با نتیجه چهار بر 

صفر برابر تیم آماده یوونتوس بازی را واگذار کرد. 

اسوالدو به ساوتهمپتون پیوست

بهترین گلزن فصل قبل رم با س��اوتهمپتون قرارداد 
سه ساله امضا کرد. باشگاه س��اوتهمپتون انگلیس از 
نهایی شدن توافق با پابلو اوسوالدو مهاجم ملی پوش 

رم خبر داد.



رشد 1044 درصدی گازرسانی به 
واحدهای صنعتی در استان 

مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: گازرس��انی به 
واحدهای صنعتی و کشاورزی استان از 77 واحد در سال 84 به 881 
واحد در سال جاری افزایش یافته است.اسماعیل هیبتیان اظهار کرد: 
تا پیش از  روی کار آمدن دولت نهم 300 کیلومتر خطوط انتقال گاز 
در استان ایجاد شده بود که در حال حاضر خطوط انتقال گاز استان با 
رشد 57.7 درصدی به 473 کیلومتر افزایش یافته است.وی از رشد 
97 درصدی انشعابات نصب شده در اس��تان خبر داد و گفت: تعداد 
انشعابات نصب شده گاز در پایان خردادماه 84 افزون بر 91 هزار و 81 
انش��عاب بود که این تعداد در حال حاضر به 156 هزار و 40 انشعاب 
رسیده است.هیبتیان تعداد مش��ترکین پذیرش شده گاز استان را 
237 هزار و 614 مشترک اعالم کرد و گفت: در حال حاضر افزون بر 
233 هزار و 710 خانوار در استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر 
36 شهر، 364 روستا، 25 ش��هرک صنعتی و 881 واحد صنعتی و 
کشاورزی از نعمت گاز طبیعی در استان بهره مند هستند.وی تعداد 
جایگاه های CNG بهره برداری شده استان را 34 جایگاه اعالم کرد 
و افزود: تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم تنها یک جایگاه سوخت 
CNG در استان فعال بود، این در حالیست که در حال حاضر تعداد 
جایگاه های سوخت CNG استان با رشد 3 هزار و 300 درصدی به 

34 باب در سال جاری افزایش یافته است.

خبر ویژه

استاد حوزه و دانشگاه /
 حجت االسالم دهنوی

برقراری آس��ایش و آرامش مهم ترین اصل یک زندگی به شمار می 
رود.وظیفه م��رد در یک زندگ��ی برقرار کردن آس��ایش برای زن و 
فرزندان خود است، آنچه در زندگی زناشویی مهم است برقرار کردن 
آرامش است و این تنها با صحبت کردن مدام یک زن و شوهر برقرار 
خواهد شد.مودت و رحمت یکی از راهکار های برقرار کردن آرامش 
در زندگی اس��ت.مهربانی، عطوفت، صمیمیت و برقرار کردن عشق 
در زندگی از مهم ترین مواردی است که باید در یک زندگی مشترک 
زناش��ویی رعای��ت ش��ود تا 
همواره آرامش را برقرار کند.

چنانچه در یک زندگی تمام 
نی��از های م��ادی ب��رآورده 
ش��ود اما محبت و مهربانی 
در آن زندگی وجود نداشته 
باش��د زن و مرد احس��اس 

خوشبختی نخواهند کرد.

آسایش و آرامش مهم ترین اصل 
یک زندگی است

چهره روزیادداشت
بانکاطالعاتیمساجدچهارمحالوبختیاریایجادمیشود

علیرضا ملک محمدی مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد چهارمحال و بختیاری  اظهار کرد: 
بنا به درخواست جمهوری اسالمی ایران از سوی سازمان کنفرانس  اسالمی 21 آگوست مصادف 
با به آتش کشیدن مسجداالقصی توسط صهیونیست ها روز جهانی مساجد نامگذاری شده است. 
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آکادمی ورزش چهارمحال و 
بختیاری راه اندازی می شود

مع��اون ورزش اداره کل ورزش و جوان��ان چهارمحال و 
بختی��اری از راه اندازی آکادمی ورزش این اس��تان عصر 
امروز با حضور رؤسا و اعضای هیئت های ورزشی استان 
خبر داد. افشین مالیی اظهار کرد: ارتقاء سطح عملکرد 
ورزشکاران، شناسایی استعدادهای ورزشی و بهره گیری 
از کارشناس��ان خبره و مجرب از اه��داف اصلی احداث 

آکادمی ورزش در استان است.
وی بر ضرورت فراهم سازی بس��تر توسعه ورزش استان 
تأکید کرد و گفت: ایجاد آکادمی ورزش نخس��تین گام 
ورزشی استان برای عملی تر شدن حوزه ورزش استان و 

حرکت به سمت توسعه ورزشی است.

افزایش 18.2 درصدی تلفات 
حوادث رانندگی

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال  و بختیاری از افزایش 
18.2 درصدی تلفات حوادث رانندگی در بهار امس��ال 
در این اس��تان خبر داد.منصور فیروز بخ��ت اظهار کرد: 
بیشترین تلفات حوادث رانندگی در استان در جاده های 
برون ش��هری و پس از آن در تصادفات درون ش��هری و 

جاده های  روستایی گزارش شده است.
وی افزود: بر اساس آمار موجود در بهار امسال، 65 نفر در 
حوادث رانندگی استان جان خود را از دست داده اند، این 
آمار در مقایس��ه با مدت زمان مشابه سال گذشته 18.2 

درصد افزایش یافته است.

سالمت فرهنگی جامعه 
مرهون تالش خبرنگاران

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد چهارمحال و بختیاری گفت: 
سالمت فرهنگی و فکری هر جامعه ای مرهون تالش های 
شبابه روزی خبرنگاران است.حسین گنجی در اختتامیه 
پنجمین جشنواره مطبوعات و آیین تجلیل از خبرنگاران 
استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شهرانی، خبرنگار 
استان خبرنگار را تجسم امانت داری، مسئولیت پذیری و 
تعهد و دلسوزی و صداقت عنوان کرد.وی تالش فرهنگی 
و حرکت والیتمدارانه خبرنگاران را قابل تقدیر دانس��ت 
و گفت: خبرن��گاران وجدان بیدار جه��ان  و تصویرگران 

زمان خویش اند،

اخبار کوتاه

این اطالعیه می افزید:شهروندان هنگام 
گروه 
اس��تفاده از دس��تگاه خودپرداز، دقت شهرستان 

کنند که فاصله مناس��ب نفر بعدی با 
خ��ود، رعایت ش��ود و انجام این نکت��ه نش��انه رعایت حقوق 
شهروندی و افزایش امنیت استفاده کننده از دستگاه خودپرداز 
است.پلیس فتای چهارمحال وبختیاری در ادامه اطالعیه خود 
به شهروندان توصیه کرده اس��ت، درصورت مشاهده وضعیت 
غیر عادی روی دریچه ورودی کارت یا خروجی وجه دستگاه 
خودپرداز نظیر چس��ب خوردن، وجود ش��یء اضافه، با اعالم 
مراتب به مس��ئوالن بانک در س��اعات کاری و کشیک شبانه 
روزی بانک در سایر ساعات ش��بانه روز، برای دریافت خدمت 
مورد نظر، از دستگاه خودپرداز دیگری استفاده کنند و پس از 
دریافت کارت و وجه مورد نیاز از دستگاه خودپرداز، در مکانی 

امن و مناسب، وجه دریافتی را شمارش و کنترل کنند.
این پلیس در ادامه به ش��هروندانی که از خدمات غیرحضوری 

بانک های استفاده می کنند، چند توصیه امنیتی کرده است:
از درج اطالعات مالی و بانکی خود نظیر شماره حساب، شماره 
کارت ، رمز، کد اعتبارسنجی )CVV2( و تاریخ انقضاء کارت 
در سایت های متفرقه و مش��کوک خودداری کرده و پیش از 
هر اقدامی از صحت مجاز بودن سایت مورد مراجعه اطمینان 
حاصل شود و در این روش، امکان مش��اهده و کنترل آدرس 
درگاهی مجاز بانک ها از طریق مراجعه به وب س��ایت رسمی 

www.cbi. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به آدرس
ir وج��ود دارد.از معتبر بودن فروش��گا های خری��د اینترنتی 
اطمینان حاصل شود، زیرا بسیاری از سوء استفاده ها از طریق 
س��ایت جعلی، درج آرم بانک ها، بنرهای تبلیغاتی با محتوای 
امنیتی در س��ایت های مزبور و اخذ اطالعات محرمانه کارت 
انجام می شود.هیچ سایتی به جز درگاه اینترنتی بانک ها، مجاز 

به دریافت اطالعات محرمانه کارت نیست.
 در صورت اتص��ال به درگاه اینترنتی بانک ه��ا، از اصلی بودن 
آن اطمینان حاصل شود و در صورت مشکوک بودن، از طریق 
مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی )www.cbi.ir( نسبت 

به احراز هویت درگاه مورد استفاده اطمینان حاصل شود.
 هنگام استفاده از خدمات اینترنتی بانک ها و مؤسسات مالی یا 
خریدهای اینترنتی، از ذخیره کردن نام کاربری و رمز عبور در 
رایانه خودداری شود. هنگام استفاده از درگاه اینترنتی بانک ها، 
در صفحه ورود اطالعات کاربری و رمز عبور، از اعتبار و امنیت 
آن در قسمت آدرس، از درج عبارت https در ابتدای نشانی 
سایت، اطمینان حاصل شود زیرا حرف S به معنی این است که 
امکان شنود اطالعات مبادله شده بین دستگاه مشتری و درگاه 
بانک وجود ندارد.پس از اتمام انج��ام عملیات بانکی، حتماً از 
درگاه اینترنتی بانک مورد نظر خود خارج شده )Log out( و 

سپس نسبت به بستن پنجره وبگاه اقدام شود.
در صورت بروز هرگونه اختالل حین فرآیند پرداخت اینترنتی 

که منجر به نمای��ش صفحه خطا روی مرورگر ش��ده، پنجره 
مرورگر بسته و مجدداً تالش شود. به این ترتیب امکان برگشت 

به صفحه قبل از طریق Back حذف می شود.
 توصیه اکید می شود به هنگام ورود اطالعات در درگاه پرداخت 
اینترنتی بانک به جای استفاده از صفحه کلید و تایپ اطالعات 
صرفاً از صفحه کلید مجازی که در تمام��ی این درگاها تعبیه 
شده است استفاده گردد.از نصب نشدن Key logger های 
سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه ای که ثبت اطالعات 
حس��اب بانکی از طریق آن صورت می گیرد، اطمینان حاصل 

شود.
از پاس��خگویی ب��ه ایمیل و 
پیامکی که حت��ی به ظاهر از 
سوی بانک ارس��ال شده و از 
مش��تریان بانکی مشخصات 
و جزیی��ات کارت بانک��ی 
را درخواس��ت م��ی کن��د، 

خودداری کنند.
از نصب نرم افزارهای همراه 
بانک و مرتب��ط با کارت های 
بانکی ک��ه از طری��ق ایمیل 
دریاف��ت می ش��ود اجتناب 
ک��رده و در ص��ورت نی��از از 
طریق وب سایت اصلی بانک 

اقدام شود.
تا حد ممکن از م��کان های 

عمومی ارائ��ه دهنده خدم��ات اینترنتی نظی��ر کافی نت ها، 
مراکز اینترنت، دانش��گاه ها و سایر محل های نامطمئن، برای 
استفاده از خدمات بانکی اینترنتی استفاده نشود، زیرا ممکن 
است در رایانه های این گونه مراکز سخت افزار و نرم افزارهای 
خاصی برای س��رقت نام کاربری و رمز عبور نصب شده باشد.

هنگام استفاده از اتصاالت بی سیم )Wireless( امکان خطر 
ش��نود اطالعات افزایش می یابد. تنها زمان��ی از اتصاالت بی 
سیم استفاده گردد که کامال از امنیت ارتباط اینترنتی حصول 

اطمینان شده باشد.
قبل از اتصال ب��ه اینترنت بانک یا بانک��داری همراه، از صحت 
عملکرد ضد ویروس و دیواره آتش نصب شده بر روی سیستم 

و به روز بودن آن اطمینان حاصل گردد.
تا حد ام��کان از مرورگرهایی که از طری��ق URL ، به درگاه 

پرداخت متصل می شوند نظیر Fire Fox استفاده شود.

توصیه های پلیس فتای  استان  به کاربران اینترنت و بانکها

حتیاالمکانازFire Foxاستفادهشود
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اخطار اجرایی اصالحیه 
شعبه   90/10/11 تاریخ   939 شماره  رأی  موجب  به   619/90 شماره:   191
محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  27 شورای 
علیه ناصر قلی قاسمی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
لغایت اجرای حکم  در حق محکوم له صندوق قرض الحسنه یاوران مهدی 
)عج( به مدیریت جالل الماسی نشانی : خ پروین دوم جنب بانک انصار. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف 

حوزه 27 استان اصفهان  

اخطار اجرایی 

254 شماره: 1101/91 به موجب رأی شماره 170 تاریخ 92/2/23 شعبه 24 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
شرکت زرکشف طبری مازندران بمدیریت تقی زرد کشف  نشانی محل اقامت: 
عنوان  به  ریال  میلیون  سی  مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  المکان  مجهول 
اصل خواسته و پرداخت چهل و دو هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 91/3/27 لغایت زمان وصول  در 
حق محکوم له جواد الماسی  نشانی : اصفهان خ پروین دوم جنب بانک انصار 
پخش مواد غذایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل 

اختالف حوزه 24 استان اصفهان  

ابالغ 
253 نظر به اینکه آقای سهراب سعیدی فرزند علی دادخواستی بطرفیت آقای 
علی موزرمنی فرزند رضا به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال تقدیم 

که به شعبه 2 شورای حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 763/92 
ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 92/7/9 ساعت 15/45 عصر وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و به تقاضای 
خواهان و دستور شورا دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
از خوانده  می شودو  آگهی  و  درج  االنتشار رسمی  کثیر  جراید  از  یکی  در 
دعوت مینماید. که با مراجعه به دبیر خانه شورا حل اختالف شعبه 2 حقوقی 
فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان جهت 
رسیدگی حاضر شوند . در غیر اینصورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب 
و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود.خواهان 
سهراب سعیدی فرزند علی شغل آزاد نشانی : اصفهان خ کشاورزی بن بست 
آبادان پالک 187 خوانده : علی موزرمنی فرزند رضا مجهول المکان تعیین 
خواسته و بهای آن : مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک 
دادرسی  های  هزینه  و  تادیه  تاخیر  خسارات  کلیه   811444 شماره  به  ملی 
فتوکپی   : دادخواست  منضمات  و  دالئل  خواسته  تامین  تقاضای  بدوا  و 
مصدق برگشتی چک  محترما بعرض عالی میرسانم که خوانده بابت بدهی 
از جاری  به شماره 811444  بانک ملی  اقدام به صدور یک فقره چک  خود 
نمودم که  بارها مراجعه  که  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  به   0104807686007
جواب قانع کننده ای نداده است لذا خواهشمندم دستورات الزم را بفرمائید. م 

الف 5387  دبیرشورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فالورجان

مزایده

اختالف شهرستان  مدنی شورای حل  احکام  اجرای  255   شماره 222/91 
 222/91 کالسه  پرونده  در  اجرائیه  مفاد  اجرای  در  دارد  نظر  در  اردستان 
محکوم  اکبر  فرزند  زاده  سالمه  حسین  آقای  آن  بموجب  که  احکام  اجرای 
به عنوان اصل خواسته در حق محکوم  ریال  پرداخت 52640000  به  است 
له آقای عباس گلخنی فرزند حبیب و پرداخت مبلغ 263108 ریال به عنوان 
نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت . نظر به اینکه نامبرده طوعا در 
صدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده لذا اموال توقیفی متعلق به نامبرده را به 
شرح ذیل به فروش می رساند: تعداد 1054800 عدد آجر به صورت خشت 
خام که در دو فاز به شرح ذیل می باشد . فاز اول : تعداد حدودا 514800 
عدد قالب آجر سالم که آماده پخت در کوره می باشد ارزیابی شده به مبلغ 
190476000 ریال فاز دوم : فرآیند تولید آجرها تا مرحله آماده شدن برای 
چیدن در کوره انجام شده است. تعداد حدودا 540000 عدد قالب آجر خام 

که فاقد چیدمان می باشد ارزیابی شده به مبلغ 140400000 ریال . الزم به 
ذکر است کل آجر های مورد مزایده به صورت خشت خام می باشد که فاز 
اول آن در کوره آماده پخت و فاز دوم بدون چیدمان است . همچنین با توجه 
به نظریه کارشناسی مورد مزایده پس از افت آجر ها و پرتی آن می باشد که 
در آگهی درج گردیده است . ارزش کل آجرها به مبلغ 330876000 ریال بر 
آورد و اعالم می گردد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه 
حضور یافته و تا 5 روز قبل از مزایده اموالی که آگهی شده است را مالحظه 
نمایند. مورد مزایده به شخصی واگذار میشود که باالترین پیشنهاد را ارائه 
به  یکجا  صورت  به  را  اموال  بهای  درصد   10 بایستی  مزایده  برنده  نماید. 
قسمت اجرا دادگستری اردستان واریز و مابقی آنرا ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورتیکه مابقی بها را نپردازد سپرده او پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. زمان : 92/6/10 ساعت 9 
صبح مکان: واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان م الف 182اجرای 

احکام حقوقی شورای حل اختالف اردستان

تاسیس 
257 شماره : 103/1145ث/92 آگهی تاسیس شرکت چشم پنهان دیده گستر 
نقش جهان با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/4/15 تحت شماره 
50265 و شناسه ملی 10260687487 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/4/15 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه 

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود 
واردات  و  صادرات  قبیل  از  بازرگانی  امور  انجام   : شرکت  موضوع   -1  .
اخذ  خرید و فروش ، تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – 
وام و تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف 
از گمرکات کشور، شرکت  انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال  شرکت 
در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت و سرمایه گذاری در 
شرکت های دولتی و خصوصی انجام امور خدماتی از قبیل طراحی ، نظارت 
های  به سیستم  مربوط  امور  کلیه  انجام   – امور ساختمانی  زمینه  در  اجرا 
کنترل تردد و حضور و غیاب ، سیستم های امنیتی ، تصویری و حفاظتی 

کلیه امور سیستم های   – تجهیزات رایانه ای  تجهیزات ساخت و تولید –   –
افزارو برنامه نویسی شامل طراحی  افزار و نرم  کامپیوتری شامل : سخت 
، اجرا و فروش و پشتیبانی و خدمات پس از فروش ، سرویس و نگهداری 
 ( الکترونیکی  و  کامپیوتری   ، صنعتی  خاص  های  سیستم  و   cnc تولید   ،
مکاترونیک ( به استثنای نرم افزارهای فرهنگی  2- مدت شرکت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر 
طبقه   – بنزین  پمپ  جنب   – اول  رباط  خیابان   – جمهوری  میدان  اصفهان 
فوقانی بیمه البرزکد پستی 8139687451 تلفن 03113380208، 4- سرمایه 
شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم 
منصور  آقای   -5-2 مدیره  هئیت  رئیس  به سمت  افجدی   نوروزی  راضیه 

آقای منصور رضایی  به سمت عضو هیئت مدیره   5-3-  برزانی  رضایی 
برزانی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری با امضای 
منصور رضایی برزانی  وبا مهر شرکت معتبر است 7- اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه م الف 4817/7آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

از3  فرعي   1307  /  5 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  262چون 
اصلي  واقع درموغان بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي ولي 
به علت عدم حضورمتقاضی  است  ثبت  فرزند مهدي وغیره درجریان  نوري  اله 
ثبت وبرطبق  قانون  اخیرازماده 15  بنابه دستورقسمت  اینک  نیامده  به عمل  ثبت 
تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 13 / 7 / 1392 ساعت 8 صبح 
درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین 
وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
اخذوبه  قضایی  ذیصالح  راازمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه 
نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این 
اسنادوامالک  ثبت  خواهدشد .رئیس  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل 

شهرضا 

تغییرات 
بازرگانی کسری تجارت  تغییرات شرکت  : 1741/ت 92/103 آگهی  260 شماره 
بهارستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 49308 وشناسه ملی 10260676365 
ذیل  تصمیمات   1392/4/27 مورخ  شرکا  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تبدیل  خاص  سهامی  به  محدود  مسئولیت  با  از  شرکت  نوع   -1 شد  اتخاذ 
گردید.1-1 اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید 
هزار سهم 10000  ده  به  منقسم  ریال  مبلغ 100000000  2-1- سرمایه شرکت 
ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده 
است. 3-1- اعضاء  هئیت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند  
آقای فرج اهلل تیموری به سمت رئیس هیئت مدیره  آقای محمد رضا دولت آبادی 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای علی تیموری به سمت عضو هیات مدیره 
تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -1-4 عامل   مدیر  سمت  به  تیموری  علی  آقای 
ات شرکت  با امضای مدیر عامل با مهر شرکت  معتبر است مدیر عامل مجری 
مصوبات هیات مدیره میباشد5-1- آقای مهدی دهقانی به عنوان بازرس اصلی 
انتخاب  مالی  سال  یک  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  وثوقی  سمیه  خانم   ،
گردیدند6-1- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی شرکت تعیین 
شد. در تاریخ 1392/5/5 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 4888/2منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تصویب تراز نامه 

انتخاب  و  نامه  تراز  تصویب  آگهی  92/4304/140/و-1392/5/5  شماره   258
بازرسان شرکت  وطن اصفهان سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 12 و شناسه 
ملی 1086190909 برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 92/4/27 تراز 
نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 شرکت نامبرده به تصویب رسیده 
و موسسه حسابرس ابتکار حساب آریا به شناسه ملی 10260655399 به عنوان 
سمت  به   1199533449 ملی  کد  به  باقری  جعفر  و  حسابرس  و  اصلی  بازرس 
روزنامه  ضمنا  شدند.  انتخاب  یکسال  مدت  برای  شرکت  البدل  علی  بازرس 
زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است . امضای ذیل ثبت 
ثبت  اداره  الف 4888 منصور آذری رئیس  تاریخ 92/5/5 تکمیل گردید.م  در 

شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تصمیمات 
پیام  شرکت  در  تصمیمات  آگهی  92/3213/140/و-1392/4/31  شماره    259
گسترسپاهان  سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 26823 و شناسه ملی 10260475585  
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی و هیات مدیره مورخ  11و92/4/12 
تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید.1- حجت اله رضایی به کد ملی 1140172751 
بسمت رئیس هیات مدیره و پگاه آقا محمدی به کد ملی 1141224100 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره و مجید اقا محمدی  با کد ملی  1142302210 بسمت مدیر عامل 
خارج ار هیئت مدیره و الهام دادخواه به کد ملی 5499420831 بسمت اعضای اصلی 
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای مجید آقا محمدی و حجت اله رضایی و با مهر شرکت معتبر است 
ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد . 2- شهناز قاضیان با کد 
ملی 1817988761 و الهام اسدی با کد ملی 1271028379 به ترتیب بسمت بازرسان 
اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه زاینده رود جهت 
انتخاب گردید. ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد  درج آگهی ها ی شرکت 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصی که هیات مدیره تعیین 
می نماید و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل در تاریخ 92/4/31 تکمیل گردید 
 .م الف 4888/1 منصوری آذری رئیس اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری

 اصفهان 

تغییرات 
تجارت  کسری  بازرگانی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1684/ت   : شماره   261
بهارستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 49308 وشناسه ملی 10260676365 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/4/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد 1- 1- آقای علی تیموری با پرداخت 98500000 ریال به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را به مبلغ 99000000 ریال افزایش داد. آقای محمد رضا دولت آبادی 
به شماره ملی 0079418521 به شماره شناسنامه 34746 تاریخ تولد 1365/10/14 
فرزند داود با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار 
گرفت.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال 
تاریخ 1392/5/1 ذیل  یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.در  افزایش 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت 
اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی  رئیس   – الف 4888/3منصور آذری  . م 

اصفهان 

رای افراز

در  مندرج  افراز  محلی  معاینه  وقت  ابالغ  آگهی  92/3133/33/وپیرو  شماره   256
روزنامه زاینده رود به شماره چاپ 983 مورخه 91/12/1 بدینوسیله قرار شماره 
افراز  بر  مبنی  اردستان  امالک  اسنادو  و  ثبت   92/5/24 مورخه   103/92/1003/33
ثبتی  از پالک  اردستان  زاقلی تجره فرزند محمد علی ش ش 8  آقای سعید  مالکیت 
شماره 283/6 واقع در دهستان سفلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که با اختیار 
حاصله از ماده 1 قانون افراز و فروش امالک مشاع و مواد 5و6 و آئین نامه مارالذکر 
صادر گردیده و طبق ماده 6 آئین نامه مذکور در یک نوبت به آقای فرزاد مهتافر 
رای  طبق  آنها  مالکیت  و  داشته  اعالم  خوانده  که  تهران   738 ش  ش  داود  فرزند  
تجره  زاقلی  آقای سعید   : میباشد. سهمیه خواهان  نحو  بدین  الذکر  فوق  افراز  قرار 
حبه   72 از  مشاع  حبه  هیجده صدم  و  حبه  یک  و  بیست  قبال  که  علی  محمد  فرزند 
به  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ  صورت  به  فعال  و  بوده  مرقوم  پالک  ششدانگ 
مساحت 4656/35 متر مربع در آمده ) قسمت جنوب پالک مرقوم ( سهمیه خوانده 
از 72 حبه  پنجاه حبه و هشتاد ودو صدم حبه مشاع  با  برابر  افراز  از  قبل  : که 
ششدانگ پالک مرقوم بوده و فعال به صورت ششدانگ قطعه زمین محصور که 
به استناد صورت جلسه افراز ساختمانهای احداثی موجود نیز در آن واقع شده 
به مساحت 7888/65 متر مربع ) قسمت شمال پالک مرقوم ( این آگهی نظریه 
افراز به مخاطبین ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار اعتراض خود را به دادگاه عمومی اردستان تسلیم و رسید آن را به 
این اداره ارائه نمایند. م الف 195 خیر اله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک اردستان 

قبل از اتصال به 
اینترنت بانک یا 

بانکداری همراه، از 
صحت عملکرد ضد 

ویروس و دیواره 
آتش نصب شده 
بر روی سیستم 

و به روز بودن آن 
اطمینان حاصل 

گردد



سالمت

 چگونه موهایمان سریع
 بلند شود؟!

اخبار ویژه

یک آش��پز ژاپنی ک��ه در مکزیک 
زندگی می کند، زنش را کش��ت و 
مدت ی��ک هفته گوش��ت زن را به 

خورد مشتریان رستورانش داد.
  ب��ه گ��زارش RTL، ش��یئونگ 
سرآش��پز ژاپن��ی و مال��ک ی��ک 
پ��س  مکزی��ک  در  رس��توران 
زن��ش س��ختی  دع��وای   از 

 را کشت.
 شیئونگ که نمی دانست با  جسد 
زنش چکار کند تصمیم گرفت آن 
را قطعه قطعه کرده  و گوش��ت آن 
را در درس��ت ک��ردن غذاهایی که 
در رس��تورانش عرضه می کرد، مصرف کند.  س��ر آش��پز ژاپنی به ویژه از گوش��ت زن در 
 دو غ��ذای راویولی و کباب ه��ای یاکیتوری که ج��زو منوی مخصوص رس��توران بودند، 

استفاده کرد.  
چن��د روز بعد یک مش��تری که از جن��س گوش��ت داخل غذا و ب��وی و م��زه آن تعجب 
کرده بود به پلیس ش��کایت ک��رد.  وی گف��ت: غذا مزه همیش��گی را نمی داد، گوش��ت 
آن خیل��ی تلخ و س��فت ب��ود. ابتدا تص��ور کردم که مالک رس��توران گوش��ت س��گ یا 
 حی��وان ولگرد دیگ��ری را به خورد مش��تریان م��ی ده��د، کاری که نس��بتا در مکزیک

 رواج دارد.
  به پلیس شکایت کردم. اکنون که فهمیده ام  گوشت انسان خورده ام بسیار ناراحت بوده و 
وحشت کرده ام.  پلیس از شیئونگ بازجویی کرد. وی خیلی زود به قتل زنش اعتراف کرد و 

افزود که گوشت او را یک هفته به خورد مشتریان رستورانش می داده است.
  ماموران پلیس بقایای جس��د زن را در داخل س��ردخانه رستوران کش��ف کردند. ظاهرا 
 هنوز مش��تریان زی��ادی بای��د راویول��ی و کب��اب یاکیتوری تهیه ش��ده از این گوش��ت 

را می خوردند.  

س��یاره مری��خ مانند زمی��ن دارای 
چه��ار فصل ب��وده و ط��ول یک روز 
مریخی نی��ز تقریبا مش��ابه یک روز 
زمینی اس��ت.تا کنون بیش از 100 
هزار داوطلب ب��رای حضور در جمع 
پیشگامان نخستین مستعمره انسانی 
بر س��طح مریخ ثبت نام کرده اند.این 
گزارش برای آگاهی از شرایط دومین 
سکونت گاه احتمالی بشر، اطالعاتی 
در خصوص این سیاره ارائه می کند.

نام این س��یاره از خدای جنگ روم 
باستان )Mars(  گرفته شده است؛ 
این سیاره بدلیل وجود اکسید آهن 

بر سطح آن، قرمز رنگ دیده می شود و به همین دلیل به س��یاره سرخ نیز شهرت دارد.مریخ 
چهارمین سیاره نزدیک به خورشید و کوچکترین سیاره در منظومه شمسی محسوب می شود؛ 
قطر سیاره سرخ یک دوم زمین )شش هزار و 800 کیلومتر( و مساحت آن برابر مساحت خشکی 
های روی زمین است.طول شب و روز در مریخ کمی طوالنی تر از زمین یعنی معادل 24 ساعت 
و 37 دقیقه است و چرخش سیاره بدور خورشید یا هر سال مریخی نیز 687 روز زمینی بطول 
می انجامد؛ این سیاره مانند زمین دارای چهار فصل است.نخستین رصد تلسکوپی این سیاره 
توسط »گالیلئو گالیله« ریاضیدان و ستاره شناس ایتالیایی در سال 1610 میالدی انجام شد.

شواهد مس��تدلی از جریان داشتن آب به ش��کل مایع در گذشته باس��تانی این سیاره بدست 
آمده است و مشاهدات صورت گرفته توسط مدارگرد اکتشافی مارس )MRO(  ناسا حاکی از 
احتمال جریان داشتن آب در گرم ترین ماه ها در این سیاره است.دومین کوه بلند در مجموعه 
سیارات منظومه شمسی در مریخ وجود دارد؛ کوه المپ )Olympus Mons( به ارتفاع 22 
کیلومتر، جوانترین کوه آتشفش��انی این سیاره محسوب می ش��ود.فوبوس و دیموس دو قمر 
شناخته شده مریخ هستند که اندازه ای کوچک و شکل نامنظم دارند؛ این دو قمر نخستین بار 

در سال 1877 میالدی شناسایی شدند.

حقایق جالب درباره سیاره سرخآشپز ژاپنی گوشت زنش را سرو کرد!

اگر مدت های زیادی منتظر رشد موهای خود هستید 
ولی دیر بلند می شود بهتر است نکته های زیر را بخوانید.

اگر مدت های زیادی منتظر رشد موهای خود هستید 
ولی دیر بلند می شود بهتر است نکته های زیر را بخوانید:

گوشت بخورید
مو بیشتر از کراتین س��اخته شده که پروتئین است. 
بنابراین به منظور رش��د م��و بهتر اس��ت پروتئین 
بیشتری بخورید. گوشت، ماهی، تخم مرغ، خشکبار، 
سویا و لوبیا را در وعده های غذایی خود بگنجانید تا به 

اندازه کافی پروتئین به بدن برسد.

 موها را ببافید نه اینکه بسوزانید!
از دم اسبی کردم محکم در باالی سر ، فر کردن زیاد یا 
سشوار کشیدن اجتناب کنید. گرما بیشترین آسیب 
را در طول زمان به موها وارد کرده و می تواند رشد مو 
را کم کند. در صورت امکان بگذارید موها به صورت 
طبیعی خش��ک ش��وند و یا آنکه خنک ترین درجه 
سش��وار را انتخاب کنید. بهتر است در عین حال که 
مراقب بلند شدن موهای خود هستید به رنگ موی 

طبیعی خودتان پایبند باشید.

B ویتامین مصرف کنید، به ویژه ویتامین 
کمبود ریبوفالوین و بیوتین می تواند منجر به ریزش 
مو شود. بنابراین غذاهای حاوی ویتامین B نظیر موز، 
سیب زمینی، جودوسر و اسفناج موها را هنگام بلند 

شدن سالم نگاه می دارد.

 از روبالشتی ابریشمی استفاده کنید
نه تنها احس��اس یک ش��اهزاده خانم به شما دست 
می ده��د بلکه روبالش��تی های ابریش��می برای مو 
خوب اس��ت. پرش��ین وی نوشت ابریش��م منجر به 
اصطکاک نمی شود در صورتی که پارچه های کتان 
این مشکل را دارند. فیبرها به ساقه های مو برخورد 
کرده و همچنان که در خواب تکان می خورید موجب 

شکستگی و مو خوره می شود.

 از شستشوی مداوم موها بپرهیزید
شستشوی هر روز مو روغن های طبیعی الزم برای رشد 
مو را از بین می برد بنابراین بهتر اس��ت از شستشوی 
زیاد آنها دست بردارید تا موهای سالمی داشته باشید.

 نوک موها را قیچی کنید
شاید در وهله اول به نظر برس��د که موهایی که می 
خواهید بلند شود را کوتاه می کنید ولی کوتاه کردن 
مرتب نوک موها از موخوره و آسیب موها جلوگیری 
می کند. بهتر است به آرایشگر خود نیز گوشزد کنید 
که در نظر دارید موهایتان را بلند کنید تا او با آزادی 

تمام قیچی را به کار نبرد!

 صبور باشید
انتظار نداشته باشید که یک شبه موهایتان بلند شود 
. ممکن اس��ت چند سال طول بکش��د تا موهایی به 

راستی بلند داشته باشید.

دست از استرس بردارید
این عامل شاید یکی از سخت ترین بخش رعایت این 
نکات باشد ولی استرس از رشد مو جلوگیری می کند 
)البته دیگ��ر به افتادن چین و چروک ناخواس��ته بر 
روی پیشانی اشاره نمی کنیم!( به گزارش پرشین وی 
بنابراین آرام بوده و استراحت کافی نیز داشته باشید.

 پوست سر را ماساژ دهید
ماساژ روزانه پوست سر جریان خون را تحریک کرده و 
سلول های مرده پوست در ریشه ها را پاک می کند و به 
موهای جدیدتر اجازه رش��د می دهد. با نوک انگشتان 
دست با کمی فشار ماس��اژ دهید )البته مراقب باشید 
آنقدر شدید نباشد که خراش ایجاد کند وگرنه جز ساقه 

موهای شکسته نتیجه ای در بر نخواهد داشت!(

به عنوان بخشی از تالشهای گس��ترش پهنای باند در میان 
خانواده های چینی ، این کشور در نظر دارد تا سال 2020 به 

شهرهای بزرگ خود اینترنت گیگابیتی ارائه کند.
دولت چیش��ن هدف تازه عرض��ه اینترن��ت گیگابیتی را در 

استراتژی جدید پهنای باند خود مشخص کرده است.
تا س��ال 2020، س��رعت اینترنت در مناطق شهری چینی 
باید به 50 مگابیت در ثانیه )Mbps( رس��یده و در مناطق 

روستایی به 12 مگابیت در ثانیه برسد.
عالوه ب��ر این، خدم��ات اینترن��ت گیگابیتی ک��ه به 1000 
مگابیت در ثانیه می رس��د در اکثر ش��هرهای توسعه یافته 
چین عرضه می شود.براس��اس اطالعات گزارشی که توسط 
بخش فناوریهای آکامی منتشر شده، چین دارای بزرگترین 
جمعیت اینترنتی جهان است که تعداد کاربران آن تقریبا به 
600 میلیون نفر می رسد. اما متوسط سرعت اینترنت در این 
کشور در حال حاضر به 1.7 مگابیت در ثانیه می رسد که این 

رقم چین را عقب تر از همتایان آسیایی خود قرار می دهد.
برای مثال، کره جنوبی دارای س��رعت 14 مگابیت در ثانیه 

است، درحالی که سرعت اینترنت ژاپن به 11.7 مگابیت در 
ثانیه می رسد. در آمریکا سرعت متوسط اینترنت 8.6 مگابیت 
در ثانیه اس��ت.چین قصد دارد با عرضه پهن��ای باند به 400 

میلیون خانواده تا سال 2020 این وضعیت را تغییر دهد.
درحال حاضر این کشور شبکه 3G و 4G را برای 85 درصد از 
جمعیت خود فراهم کرده است و تنها 27 درصد از مشتریان 
چینی تلفن همراه در شبکه های سریع تر 3G استفاده می 

کنند.پس از آن که دولت چین اعالم کرد که قصد دارد یک 
برنام��ه محرک برای ارتق��ای پیش��رفتها در صنعت فناوری 
اطالعات خود راه اندازی کند، اس��تراتژی پهن��ای باند این 
کشور نیز اعالم شد. این برنامه محرک نه تنها فروش داخلی 
تلفنهای هوشمند و رایانه های شخصی را ارتقا می دهد بلکه 
محرک سرمایه گذاری در ش��رکتهای فناوری اطالعات این 

کشور خواهد بود.
در عین حال این کشور در نظر دارد اواخر سال جاری مجوزی 
برای ش��بکه های تجاری 4G صادر کند، انتظار می رود که 
سرعت شبکه های 4G نیز به بیش از 100 مگابیت درثانیه 
برسد.چین پیش از این برای افزایش سرعت اینترنت کشور 
تعیین هدف کرده بود. در س��ال 2011 مقامات این کش��ور 
در پی افزایش قیمت دسترس��ی به اینترنت، تحقیقات ضد 
انحصاری را علیه فراهم کنندگان پهن��ای باند دولتی یعنی 
تلکام و یونیکام چین آغاز کردند و در مقابل این دو ش��رکت 
متعهد شدند که سرعت اینترنت مش��تریان خود را افزایش 

دهند و قیمت را پایین نگاه دارند.

سرعت اینترنت شهرهای بزرگ چین گیگابیتی می شود
همسر شناسی از روی فرق سر!

یک روز فرق وسط مد روز می شود و روز دیگر بستن فرق و کشیدن 
مو به باالی سر. اما مد روز هر چه باش��د، نمی تواند شخصیت اصلی 

شما را تغییر دهد.
 به گزارش ش��بکه تلویزیوني العربیه، 2 جامعه شناس آمریکایي در 
بررسی های ش��ان دریافته اند اکثریت انس��ان ها همیش��ه ترجیحی 
برای باز کردن فرق دارن��د و گاهی حتی اگر به باز کردن فرق ش��ان 
از یک جهت خاص تمایل داش��ته باش��ند، باز هم موهای شان با آنها 
همراهی نمی کند و به جهتی که شخصیت ش��ان تعیین کرده است 

مایل می شوند.
 این 2 جامعه ش��ناس آمریکایی در بررسی هاي ش��ان ب��ا قاطعیت 
اعالم کرده اند ش��یوه ش��انه ک��ردن مو و ش��کل فرق م��و می تواند 
ش��خصیت افراد را نش��ان دهد و البته ش��انه کردن نامناسب موي 
س��ر هم تاثیری منفي روي روحیه افراد دارد. این تحقیقات نش��ان 
مي دهد مکان فرق موي افراد بس��تگي به عملکرد نیمکره مغز چپ 
 یا راس��ت دارد و به همین دلیل می تواند نمایانگر ویژگی های اصلی 

شخصیت آنها باشد.

موهایش را باال می زند یا فرق وسط دارد؟
اگر همس��ری که برای یک عمر زندگی انتخاب کرده اید در 2 گروه 
باالست، تکلیف تان با او روشن اس��ت و می توانید ویژگی های گفته 
ش��ده را متعلق به او بدانید. اگر خواستگار ش��ما یا دختری که برای 
زندگی مشترک انتخاب کرده اید، موهایش را باال می زند یا مثل زنان 
قدیمی به باز کردن فرق وس��ط عالقه دارد، می توانید شخصیتش را 

رمزگشایی کنید. 
بررس��ی های محققان نش��ان داده که هر دو گ��روه، اعتماد به نفس 
زیادی دارند و به خود و توانایی هایش��ان خوش بین هستند. از طرف 
دیگر، پژوهشگران دریافته اند که این دسته از افراد متفکر و منطقی 
هستند و به جای پیروی از احساسات ناپخته، حساب شده و سنجیده 

تصمیم می گیرند.

مردانی که فرق سمت چپ دارند
اگر به دنبال یک همسر قوی و همه فن حریف می گردید، بهتر است 
به خواس��تگاری جواب مثبت بدهید که فرق مویش در قسمت چپ 
سرش قرار دارد. محققان می گویند چنین فردی می تواند در لحظات 
بحرانی زندگی به داد شما برسد و به دلیل قدرتی که دارد، می توانید 

بدون هیچ هراسی به او تکیه کنید.
 پژوهش ها نشان داده است این مردها گزینه مناسبی برای ازدواج با 
زنانی هستند که لطافت زنانه بیشتر و جسارت کمتری دارند و ترجیح 
می دهند همسرشان در تنگناهای زندگی از آنها حمایت کند و حتی 

بارشان را بر دوش بکشد.

مردانی که فرق سمت راست دارند
اگر دوست دارید شوهرتان پرهیاهو، فعال و پرتحرک باشد، بهتر است 
خواستگارهایی که فرق خود را از سمت راست باز می کنند را بررسی 
کنید. پژوهشگران دریافته اند این افراد، پرتحرک و پرجنب و جوش 

هستند و از رفتن راه های تازه هیچ گاه خسته نمی شوند. 
اگر خودتان ش��خص فعالی نیس��تید و به دنبال کسی می گردید که 
بتواند ش��ما را به جلو هل بدهد، چنین همس��ری برای شما ایده آل 
اس��ت و در خانه ش��ما، مثل یک بمب انرژی ظاهر خواهد ش��د اما 
اگر گوش��ه گیر هس��تید و حوصله هیاهوهای زندگی چنین افرادی 
 را ندارید، بهتر اس��ت قبل از هر بررس��ی دیگری روی این گزینه ها

 خط بکشید.

زنانی که فرق سمت چپ دارند
اگر می خواهی��د مادر فرزندان ش��ما فردی باهوش باش��د و توانایی 
پرورش فرزندان شایسته ای را داش��ته باشد، بهتر است همسرتان را 
از این گروه انتخاب کنید. محققان می گویند زنانی که فرق س��مت 
چپ باز می کنند، افرادی قابل اعتماد هس��تند ک��ه می توانید روی 

حرف هایشان حساب کنید. 
بررسی های آنها نشان داده این افراد به دلیل هوش سرشارشان، زود 
یاد می گیرند و به خوبی با موقعیت های ت��ازه و آدم های جدید کنار 
می آیند. پس دلیلی ندارد که نگ��ران رابطه چنین فردی با خانواده و 
دوستان خود باش��ید. او خیلی زود یکی از اعضای محبوب خانواده 

شما خواهد شد.

زنانی که فرق سمت راست دارند
اگر می خواهید همسر شما سرشار از ظرافت و ویژگی های زنانه باشد، 
در انتخاب چنین دختری ش��ک نکنید. محققان می گویند این زنان 

بیشتر از هر کس دیگری، روحیه لطیف و زنانه دارند. 
اما اگر شما در آرزوی داشتن همسر قوی هس��تید که بتواند خیلی 
خوب روی پای خودش بایستد و دوشادوش شما برای حل بحران های 
زندگی تالش کند، چنین گزینه ای نمی تواند همس��ر ایده آل ش��ما 
باش��د چراکه بیش��تر از آنکه او در موقعیت های س��خت به داد شما 
برس��د، ش��ما باید نقش حامی و فرش��ته نجات او را بازی کنید. اما 
ناامید نش��وید. چنین زنی خانه ای سرش��ار از لطافت را برای ش��ما 
 به هم��راه خواهد آورد ک��ه در آن با تمام وجود احس��اس مرد بودن

 می کنید.
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رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله: :   
          بدترین مردم کسی اس��ت که دیگران از ترس شرش به او 

احترام بگذارند.   

عکس نوشت

مسابقات اسب سواری 
در تبت

به طور کلی مواد غذایی که برای بدن مفید هستند در کاهش بوی 
نامطبوع دهان تاثیر دارند.  بیش��تر کارشناسان تغذیه و سالمت 
معتقدند که اصلی ترین دلیل تنفس نامطبوع و بوی بد دهان عدم 
شست وشوی مناسب دندان هاست که در مواقع نبود مسواک و یا 
دهان شویه، خوردن کرفس راحت ترین و در عین حال روشی موثر 

برای رفع بوی بد دهان است.
 کرفس همچنین حاوی ترکیب های ضدالتهابی، تسکین دهنده و 
مّدر است که برای درمان عفونت های مثانه توصیه می شود. تخم 
کرفس با افزایش ادرار به درمان عفونت های مجاری ادراری کمک 
می کند. همچنین گیاه کرفس برای تس��کین سایر بیماری های 
التهابی توصیه می ش��ود. در واقع این گیاه بهترین منبع طبیعی 
ترکیبات ضدالتهابی غیراستروئیدی است که برای درمان نوعی 

التهاب کیسه مفاصل موسوم به »بورسیت« و دیگر انواع التهاب ها 
می توان از این گیاه استفاده کرد.

 کرفس همچنین خاصیت ضدس��رطانی دارد و در جلوگیری از 

بروز سرطان و بهبود فعالیت گلبول های سفید خون که به مقابله 
با سرطان ها می پردازند، موثر است. همچنین از آسیب رساندن 
رادیکال های آزاد به س��لول ها جلوگیری می کن��د. عالوه بر این 
ترکیب های ضدالتهابی غیراس��تروئیدی موج��ود در کرفس در 
کاهش سطح اسید اوریک که دلیل حمالت نقرسی است، موثر 
است. کرفس جزو اولین مواد غذایی به حساب می آید که عالئم 
آل��رژی را کاهش می ده��د. همچنین مصرف این گی��اه یکی از 

راهکارهای موثر کاهش فشار خون است.
 کرفس با تحریک کردن سیستم ایمنی بدن به مقابله با بیماری ها 
کمک می کند. این گیاه حاوی آنتی اکس��یدان ها و ترکیب هایی 

است که با انواع باکتری ها، ویروس ها و التهاب ها مقابله می کند.

تنبل ها از این عینک 
استفاده کنند

پیش از این عین��ک مخصوص تنبل ها برای تماش��ای 
 تلویزیون توس��ط ژاپن س��اخته شده بود.با اس��تفاده از

 ای��ن عین��ک کارب��ر م��ی توانس��ت ب��دون اینک��ه 
 روب��ه روی تلویزی��ون بش��یند آن را تماش��ا کن��د.

اما م��دل جدی��د ای��ن عین��ک ه��ای ک��ه مخصوص 
افراد تنبل س��اخته ش��ده امکان تماش��ا و خواندن هر 
مطلب��ی را ب��ا زاویه ن��ود درجه ب��ه کاربران م��ی دهد.

 ب��ا اس��تفاده از ای��ن عینک کافیس��ت ت��ا کارب��ر دراز 
کشیده و به راحتی از تماشای تلویزیون لذت ببرد.

در مدل جدید همچنین کیفیت تماش��ای تصویر بهبود 
یافته و عین��ک به راحت��ی روی صورت کارب��ر قرار می 
 گیرد.قیم��ت این عینک نی��ز 15.99 دالر اعالم ش��ده

 است.

طبیعی ترین داروی ضدالتهاب در آشپزخانه

خواندنی
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