
حراج آبروی فوتبال اصفهان در رسانه ملی

حاال نوبت مردم ایران است 

کدام پیشنهاد 
های ازدواج  را 
جدی  بگیریم؟!

بالتکلیفی هیأت های فوتبال در اصفهان

امیر تتلو، مجلس، و دومین حرکت مثبت صدا و سیما و ضرغامی

وام ۲۰ میلیونی خرید برای 
واحدهای ۲۰ ساله 4

 »محمودعزت«رهبرموقت
واکنش تند گیتی پسند  2 گروه اخوان المسلمین شد

به اتهامات اولیازاده 6

6

 غرب، ایران را 
پاسخگوتر خواهد یافت

مشاور ارشد رهبر عالی ایران می گوید انتخاب حسن روحانی 
اعتدال گرا به عن��وان رییس جمهور، فرصتی برای قدرت های 
جهانی فراهم کرده است تا به یک توافق با ایران بر سر برنامه 
هسته ی اش دست یابند. علی اکبر والیتی  مشاور رهبر معظم 

انقالب در امور بین الملل در گفتگو با آسوشیتدپرس گفت...

آقایان ، زلزله اعتیاد چند 
ریشتری باشد خوب  است؟

 اعتیاد به مواد مخدر خیلی سریع تر از آنچه در تصور 
می گنجد، فرد معتاد را با معضالت گوناگون ازجمله 

اخالقی، اجتماعی و اقتصادی روبه رو می کند.
گرفتار ش��دن در این معضل، فرد را وادار به هر کاری 
حتی جنایت، ب��رای تأمین مواد مخدر و رفع ش��رایط 
جس��می و مهم تر از آن روحی می کند و پناه بردن به 

مخدرهای صنعتی و ترکیبی...

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
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پرویزمشرف
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بهقتلبینظیربوتومتهمشد

اختصاص بیش از 20 میلیارد تومان
7

 به شهرستان شهرکرد

 پیش از این، از مناظره هشت نفره نامزدهای ریاست جمهوری 
نوش��ته بودم که ظاهرا هیچ کدام خبر نداشتند قرار است چه 
اتفاقی توی استودیو بیفتد. که عجیب بود. و گفته بودم قهرمان 
این مناظره، عزت اهلل ضرغامی رییس سازمان صدا و سیماست، 
و برنده اش مردم ایران که یک گام دیگر به شیشه ای کردن کاخ 

سیاست نزدیک شدند. 
در دورانی که سیاست، مثل هنر و فرهنگ و اقتصاد و... روز به 
روز بیشتر از گذش��ته به یک “امر عمومی” تبدیل می شود، و 
دیگر چیزی به عنوان طبقه برتر، وجود خارجی ندارد؛ برگزاری 
این مناظره ها و تماش��ای نامزدهای ریاست جمهوری متعلق 
به جناح های مختلف، در آن شکل و شمایل و در برابر مجری 
س��ازمان، یک حرکت رو به جلو و یک پیروزی بود. و حاال این 
اتفاق در پخش جلسات مربوط به رای اعتماد مجلس شورای 
اسالمی افتاده. این یک گام درست دیگر برای صدا و سیما )که 

به جز این دو م��ورد، همچنان در قعر و انتهای مس��یر برآورده 
کردن انتظارات م��ردم و دور از نمایش فرهنگ واقعی ش��ان 
قرار دارد( است. حاال مردم کم یا زیاد بودن فاصله واقعی شان 
را با نمایندگان و وزیران ش��ان می دانند. با فرهنگ ش��ان و با 
برخوردهای شان آش��نا شده اند. قرار نیس��ت تقدسی در کار 
باشد، برای نمایندگان و وزیرانی که خواس��ته و ناخواسته در 
این نمایش زنده تلویزیونی، در این ریلتی شوی جذاب شرکت 
کرده اند. و مردم به عنوان تماشاگران اصلی ماجرا، هیجان زده 
کرده اند، خندانده اند. سرگرم ش��ان کرده اند و در تصمیم ها 

شریک شان کرده اند.
ضرغامی و صدا و س��یما بعد از این دو اتفاق، توانسته اند کاری 
کنند که در مسیری مخالف آن چه صدا و سیما در ساعات دیگر 

انجام می دهد، روی داده است.

روحانی به شام خبرگان
دعوت شد

كاشت ناخن در آرایشگاه هاي 
زنانه ممنوع است

 ساختار اقتصادی كشور
 نیاز به اصالح دارد

صادرات»نارنج و ترنج« 
اصفهان به هندوستان 

 پل هوایی نقنه، 
تصادفات را كم كرد
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آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 
امور تداركات و انبار ها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نياز خود به شرح 
ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي  خريداري نمايد .

متقاضيان  شركت در مناقصه مي توانند از روز يك شنبه مورخ 06/03 /92  
لغايت  92/06/09  در ساعات اداري در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار 
ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  
بنام ش�ركت توزيع برق اس�تان اصفهان واريز نمايند و مدارك مناقصه را  
از  امور تداركات اين ش�ركت واقع در اصفهان خيابان ش�ريعتي دريافت و 
پيشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداكثر تا يك ساعت قبل 

از ساعت بازگشايي به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

خريدار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
هزينه درج آگه�ي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه ه�اي زاينده رود  و 

رسالت  بعهده برنده مناقصه ميباشد.
 داوطلب�ان م�ي توانند جه�ت كس�ب اطالعات بيش�تر ب�ا ش�ماره تلفن

 13-6273011 داخلي  270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.
اس�ناد و مدارك كامل  اين مناقصات در  سايت  اينترنتي معامالت توانير به 

   http://tender.tavanir.org.ir آدرس
قابل دسترسي ميباشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي 
مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع 
برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 

تاريخ برگزاري شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
مناقصه

ساعت برگزاري 
مناقصه

مبلغ 
 ضمانتنامه )ريال(

مناقصه خريد سرور و 1
8/30209.500.000 صبح1222/9292/06/09دستگاه ذخيره ساز



چهره روزیادداشت

 رأی پرونده اختالس
 از بیمه ایران صادر شد

یک منبع آگاه از صدور رأی پرون��ده اختالس از بیمه ایران خبر داد. 
یک منبع  آگاه گفت: رأی پرونده بیمه ایران صادر شده، اما هنوز ابالغ 
نشده است. وی افزود: این رأی در مرحله تایپ قرار دارد و به زودی به 
متهمین پرونده ابالغ می شود. پرونده اختالس از بیمه ایران پرونده ای 
بود که بیش از۸۰ متهم در جریان رسیدگی به آن در دادگاه حاضر 
ش��دند. این پرونده در ش��عبه ۷۶ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی 
مدیر خراسانی و هیأت مستشاران و با حضور نماینده دادستان تهران 
مورد رسیدگی قرار گرفت. قاضی مدیر خراسانی در طول بیش از ۱۳ 
جلسه در خرداد و تیرماه سال گذشته به این پرونده در نوبت صبح و 

عصر رسیدگی کرد.

 واکنش بیادی به جریان سازی
 علیه شهردارتهران

نایب رییس شورای اسالمی ش��هر تهران به جریان سازی های علیه 
شهردار تهران واکنش نشان داد. 

حسن بیادی درباره انتش��ار خبری مبنی بر این که انتخاب شهردار 
به صورت دو دوره متوالی من��ع قانونی دارد، اظهار داش��ت: بنده از 
تغییراتی که در این قانون اعمال شده بی اطالع بودم و نسبت به این 
که چنین موضوعی در قانون مورد اش��اره قرار گرفته است اطمینان 
نداش��تم. وی ادامه داد: خبرنگار یکی از روزنامه ها  طی یک تماس 
تلفنی با بنده از وجود چنین قانونی سؤال پرسید و من در جواب اظهار 
بی اطالعی کردم . خبرنگار مذکور درباره قانون مربوطه که متعلق به 
سال۱۳۶۱ توضیحاتی داد و بنده در پاسخ گفتم اگر چنین باشد که 

می گویید باید براساس آن عمل شود.

مدیران احتمالی وزارت علوم
این روزها با آمدن سرپرس��ت وزارت علوم بازار گمانه زنی ها درباره 
مدیران این وزارتخانه داغ است. در لیست هایی که ارایه می شود نام 
افرادی همچون پژمان اسماعیلی، حسین غریبی، مجتبی صدیقی و 

ابراهیم واشقانی فراهانی دیده می شود. 
جعفر توفیقی سرپرس��ت وزارت علوم روز ۲۷ مردادماه کار خود در 
این وزارتخانه را آغاز کرد و از همان زمان گمانه زنی ها درباره مدیران 

جدید وزارت علوم آغاز شد. 
 در لیست هایی که ارایه می شود نام افرادی همچون پژمان اسماعیلی 
عضو هیأت علمی دانش��گاه آزاد نجف آباد به عن��وان مدیرکل دفتر 
وزارتی، حس��ین غریبی عضو هیأت علمی دانش��گاه تربیت مدرس 
برای معاونت پژوهشی، مجتبی صدیقی عضو هیأت علمی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر برای معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی 
و ابراهیم واشقانی فراهانی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

برای معاونت دانشجویی دیده می شود.

 نجفی ازحضور درشورای شهر
 استعفا داد

محم��د علی نجفی عضو ش��ورای اس��المی ش��هر تهران ب��ه دلیل 
انتصاب در س��مت معاون رییس جمهور و ریاس��ت سازمان میراث 
فرهنگی،گردش��گری و صنایع دس��تی، از عضویت در شورای شهر 

تهران استعفا کرد. 
 محمدعلی نجفی عضو شورای اسالمی شهر تهران با توجه به انتصاب 
در س��ازمان میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی کشور 

استعفای خود از ادامه فعالیت در این شورا را اعالم کرد. 
 نجفی در متن اس��تعفای خود با اش��اره ب��ه بند4 م��اده۲۸ قانون 
تشکیالت ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا، آورده اس��ت: با توجه 
به مس��ئولیت معاونت رییس جمهوری و ریاست س��ازمان میراث 
فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی که بر عهده اینجانب محول شده 

است، از عضویت در شورای اسالمی شهر تهران استعفا می نمایم.

تشکیل کارگروه مشترک دولت و 
مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی

 نای��ب رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��المی از 
رایزنی های نمایندگان اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با رییس 
جمهور برای تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای بررسی 

مسائل اقتصادی خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: نمایندگان اقتصادی با رییس جمهور 
در صحن مجلس شورای اسالمی صحبت کردیم و قرار شد کارگروهی 
از نمایندگان اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی تشکیل شود و در 
نشست های مستمر مش��کالت اقتصادی را بررس��ی کنند و نتیجه 
آن را در جلسات مشترکی با وزرای اقتصادی دولت و رییس جمهور 
بررسی کنند، به شکلی که تعامل مستمر میان دولت و مجلس برای 

حل مشکالت وجود داشته باشد.

اخبار کوتاه 

 رهبری مخالفان
 دولت رابرعهده ندارم

حداد عادل   
ما نمایندگان مجلس اگر در دادن رأی اعتماد ب��ه وزرا بحثی می کنیم و 
مخالفت خود را ابراز می کنیم به معنی و با انگیزه مخالفت با کلیت دولت 
نیس��ت، بلکه دالیل و انگیزه ای برای همکاری با دولت جدید داریم. اگر 
نقدی می کنیم به فرمایش رهبر معظم انقالب برای انتخاب وزرای صالح 
بوده و این که کسی را رد می کنیم از این حیث است که احتمال می دهیم 
در بعضی موارد زمینه را برای ایجاد تشنج فراهم کنند.  برخی حتی به بنده 
عنوان رهب��ری مخالفان دولت 
را داده اند، اما به صراحت اعالم 
می کنم این تسویه حساب های 
سیاس��ی اس��ت و برخی افراد 
کم مایه فتنه انگیزی می کنند.  
نمایندگان مجلس بنا دارند در 
حفظ آرامش و اعتدال که الزمه 
گشایش اقتصادی است مددکار 

دولت باشیم.
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محمدباقر ذوالقدر گزینه جدید دبیری شورای عالی امنیت ملی

محمدباقر ذوالقدر معاون اسبق وزیر کشور به جمع گزینه های حضور در دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی اضافه شد. از محمد فروزنده و محمد شریعتمداری به عنوان گزینه های جدی دبیری 

شورای عالی امنیت ملی نام برده می شود که در این بین محمد فروزنده شانس بیشتری دارد.

 غرب، ایران را 
پاسخگوتر خواهد یافت

 آغوش باز  وزارت خارجه 
برای   پرونده    هسته ای

مشاور ارشد رهبر عالی ایران می گوید انتخاب حس��ن روحانی اعتدال گرا به 
عنوان رییس جمهور، فرصتی برای قدرت های جهانی فراهم کرده است تا به 

یک توافق با ایران بر سر برنامه هسته ی اش دست یابند.
علی اکبر والیتی  مش��اور رهبر معظم انقالب در ام��ور بین الملل در گفتگو با 
آسوشیتدپرس گفت که برای رسیدن به توافق، اکنون توپ در زمین غرب است، 
اما اطمینان خاطر دارد که ایران »زبان متفاوتی« از روش های شعاری و جنجالی 

محمود احمدی نژاد سلف روحانی به کار خواهد بست.
والیتی همچنین اشاره کرد که رهبر معظم انقالب پیشرفت بالقوه در مذاکرات 
دوجانبه با کش��ورهای غربی- از جمله آمری��کا-  را دور از انتظار نمی بینند. 
والیتی به آسوشیتدپرس گفت که انتخاب روحانی »آزمایشی برای حسن نیت 

کشورهای غربی است.« او گفت: آ نها باید از این فرصت استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان از آمادگی برای احتمال تصدی پرونده 
هسته ای کشورمان خبر داد. 

 سیدعباس عراقچی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی 
درباره اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای 
امنیت ملی کشورمان به وزارت امور خارجه اظهار داشت: فرقی نمی کند، چه 
پرونده کماکان در شورای امنیت ملی کشورمان باشد و یا به وزارت امور خارجه 
سپرده شود، به هرحال یک س��ری اصول و مبانی در جمهوری اسالمی ایران 
وجود دارد که تغییرناپذیر است و می توان به حفظ و تثبیت حقوق جمهوری 
اسالمی ایران و دستاوردهای کشور در زمینه هسته ای اشاره کرد.  وی افزود: 
اگر وزارت امور خارجه متصدی پرونده هس��ته ای ایران باشد این وزارتخانه از 

قابلیت های الزم برخوردار است و می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.

از رییس جمهور جهت ش��رکت در ضیافت ش��ام رییس 
مجلس خبرگان ک��ه به مناس��ب چهاردهمین اجالس 
رس��می مجلس خبرگان رهب��ری دور چه��ارم در۱۲ 
شهریورماه برگزار می ش��ود، دعوت ویژه به عمل خواهد 

آمد. 
آیت اهلل س��یداحمد خاتمی افزود : طب��ق مصوبه هیأت 
رییس��ه مجلس خبرگان رهبری میهمان ویژه این دوره 
اجالس سردار سلیمانی خواهد بود که باتوجه به اشرافی 
که ایشان نسبت به حوادث منطقه دارد، درمورد مسائل 
سوریه، عراق، لبنان و مصر برای اعضای مجلس خبرگان 

رهبری سخنرانی خواهند کرد. 
 این عضو هیأت رییس��ه مجلس خب��رگان، همچنین با 
بیان این که آقای روحانی عضو مجلس خبرگان رهبری 
هس��تند و به طور طبیع��ی در اجالس حض��ور خواهند 
داشت، گفت: هیأت رییسه مجلس خبرگان تصویب کرده 
که در ضیافت ش��ام آیت اهلل مهدوی کنی رییس مجلس 
خبرگان رهبری که در روز۱۲شهریورماه با حضور اعضای 
مجلس خبرگان رهبری برگزار می ش��ود از دکتر حسن 
روحانی دعوت ویژه شود. وی تصریح کرد: در این جلسه 
اعضای مجلس خبرگان رهبری هرکدام به مدت 5 دقیقه 

می توانند به بیان مطالب و دیدگاه های خود بپردازند.

گمانه زنی ها برای مشخص شدن رییس س��ازمان بازرسی 
کل کشور ادامه دارد و احتمال می رود تا پایان هفته رییس 
جدید س��ازمان بازرسی مشخص ش��ود. با توجه به معرفی 
حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی از س��وی رییس قوه 
قضاییه به عنوان گزینه پیش��نهادی برای تص��دی وزارت 
دادگس��تری و همچنین انتخاب ایش��ان از سوی مجلس و 
گرفتن رأی اعتماد از نماین��دگان گمانه زنی ها برای رییس 

بعدی سازمان بازرسی کل کشور باال گرفت. 
 برخی از رس��انه ها در این می��ان از حجت االس��الم حیدر 
مصلحی نام بردند و عنوان کردند که قرار اس��ت وزیر سابق 
اطالعات جای پورمحمدی را در سازمان بازرسی کل کشور 
خواهد گرفت.  پس از این گمانه زنی برخی از کارشناس��ان 
عنوان کردند که رییس س��ازمان بازرسی باید قاضی دارای 
پایه۱۰ و ۱۱ باشد و حیدر مصلحی این پایه قضایی را ندارد،  
اما بعد از مصلحی نوبت به بختیاری رس��ید و نام وزیر سابق 
دادگستری به عنوان گزینه تصدی ریاست سازمان بازرسی 
کل کشور بر زبان ها افتاد. ولی عمر این گمانه زنی هم کوتاه 
بود زیرا بختیاری این موضوع را رد کرد و عنوان کرد پس از 
وزارت دادگستری به دیوان عالی کشور خواهد رفت، اما در 
تازه ترین گمانه زنی ها از قاضی ناصر سراج به عنوان گزینه 

ریاست سازمان بازرسی کل کشور نام برده می شود.

وزیر اطالعات با بیان این که وزارت اطالعات سرش��ار از 
مدیران کارآمد و فرهیخته اس��ت، گفت: این وزارتخانه 

نیاز به انتقال اتوبوسی مدیران ندارد. 
س��ید محمود علوی درباره اظهارات خود مبنی بر پرهیز 
و دوری از شیوه مدیریت اتوبوسی گفت: خوشبختانه بنا 
براطالعاتی که دارم، وزارت اطالعات سرشار از مدیران 
فرهیخته و کارآمد است و اگر احیانا مدیرانی باشند که 
درمورد نحوه مدیریت آنها بحثی باشد یا از اساس بحثی 
نباشد، اما به نفع مجموعه باش��د که در پست های آنان 
جابه جایی صورت گیرد، باز هم تا اندازه ای مدیر خوب 
در همان وزارتخانه هس��تند که نیازی نیست به بیرون 

نگاهی داشته باشیم. 
 علوی تأکید کرد: وزرات اطالعات  تا اندازه ای در پرورش 
مدیران موفق بوده اس��ت که نه تنها مدی��ران مورد نیاز 
خود را می تواند تأمین کند بلکه می تواند به بخش هایی 
دیگر به لحاظ مدیریت نیروی انس��انی صادر کند و نیاز 

آنها را تأمین کند. 
وزیر اطالعات دولت یازدهم تصریح کرد: همان طور که 
امروز نیز می دانیم وزارت اطالع��ات در وزارتخانه های 
مختلف جزء یکی از تأمین کنن��ده های موفق نیروهای 

کیفی برای کشور بوده است.

رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: طرح 
اصالح ماده۲۰4 آیین نامه که مربوط به نحوه رأی اعتماد به 
وزرای کابینه بود، تا یک ماه دیگر قانون و برای این سه وزیر 

باقیمانده از کابینه یازدهم اعمال می شود. 
عزت اهلل یوسفیان مال رییس کمیس��یون تدوین آیین نامه 
داخلی مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به طرح اصالح 
ماده۲۰4 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: این طرح که 
مربوط به نحوه بررسی رأی اعتماد به وزاری کابینه است، از 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم مطرح بود، 
اما کمیسیون عجله ای برای تصویب فوری آن در صحن علنی 

نداشت و صبر کرد تا بررسی کابینه در مجلس انجام شود. 
 وی ادام��ه داد: با توجه به این که هفته گذش��ته بررس��ی 
صالحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در صحن مجلس 
انجام شد، لذا این طرح به صورت فوری به صحن علنی می آید 
تا از این پس وزرایی که معرفی می ش��وند یا مورد استیضاح 

قرار می گیرند، شامل این شروط شوند. 
  یوسفیان مال در پایان افزود: اگر رییس جمهور بخواهد این 
سه ماه سرپرس��تی را برای وزراتخانه های باقیمانده رعایت 
کند، این طرح به س��ه وزیر باقیمانده می رسد و مجلس در 
بررسی صالحیت  آنها شرط مدرک تحصیلی فوق لیسانس و 
داشتن۱۰ سال سابقه کار اجرایی مرتبط را در نظر می گیرد. 

سازان بازرسی دولتخبرگان مجلس

روحانی به شام خبرگان
دعوت شد

 گزینه ریاست 
سازمان بازرسی کیست؟

 نظر علوی درباره
 مدیران وزارت اطالعات

 بررسی فوری تغییر
 نحوه رأی اعتماد به وزرا
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با شکل گیری و اس��تقرار دولت یازدهم می توان وزیران و مدیران 
این دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اگر دولت دکتر روحانی 
را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم مشخص   می شود که این 
دولت از جریان های مختلف فکری و سیاسی تشکیل شده است. 
این جریان ها  در یک نقطه اشتراک دارند و آن، این که دارای تجربه ، 
تفکر اعتدالی، سابقه همکاری با دکتر روحانی و همچنین روحیه 
همکاری و هماهنگی با س��ایر جریان های سیاسی و فکری دولت 
را دارا هستند. از این رو به نظر می رس��د دولت یازدهم با توجه به 
ترکیبی که کم کم آرایش آن در روزهای آینده شفافیت بیشتری 
می یابد، نسبت به سایر کابینه ها هماهنگی بیشتری خواهد داشت.

      طیف مدیران کارگزارانی و دولت هاشمی
جریان اصلی در دولت یازدهم به نظر می رسد که جریان سیاسی 
و از جرگه  طیف کارگزاران باش��د. دولت دکتر روحانی شخصیت 
های مهمی از حزب کارگزاران را در خود جای داده است. معروف 
ترین این چهره ها اسحاق جهانگیری است که به عنوان معاون اول 
دولت یازدهم فردای بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری منصوب 
شد. کارگزاران به تکنیک در عمل و اجرایی بودن مشهور هستند 
و عمدتا س��ابقه حضور در دولت هاشمی رفس��نجانی و برخی نیز 
سابقه حضور در دولت اول خاتمی را دارند. کارگزاران دارای سابقه  
مدیریت اجرایی در تمامی سطوح مدیریتی کشور بوده  و عمدتا به عنوان 

مدیران کالن و میانی دولت هاشمی مورد چینش قرار می گرفتند. 

ش��خصیت هایی نظیر محمدباقر نوبخت،   بی��ژن زنگنه،  حجتی، 
عباس آخوندی،  محمدرضا نعمت زاده،  اکبر ترکان،  محمد فروزنده،  
حسین فریدون، مرتضی بانک، رضا صالحی،  محمدرضا صادق در 
دولت و داشتن منصب هایی نظیر وزارت ، معاونت رییس جمهور و 
یا مشاور دکتر روحانی نشان از حلقه ای فراگیر و قوی از این جریان 

سیاسی در دولت یازدهم دارد.
      اقتصاددانان اقتصاد خصوصی

ش��اید مهم ترین چالش دولت یازدهم را بت��وان چالش اقتصادی 
و وضعیت نابس��امان معیش��تی جامعه دانس��ت. یک��ی از بزرگ 
ترین می��راث هایی که دولت احم��دی نژاد ب��رای دولت یازدهم 
باقی گذاش��ته، گرانی و ت��ورم ب��وده، از این رو روحان��ی ترجیح 
داده تا یک تی��م قوی،  یکدس��ت و هماهن��گ از اقتصادانان را به 
دور هم جم��ع کند و ت��الش کند تا عرص��ه اقتص��اد را مدیریت 
نموده و به سامان برس��اند. محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت 
 وطبیب نیا که به ترتیب ریاس��ت دفتر رییس جمه��ور ، معاونت

 برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزرات اقتصاد را بر 
عهده گرفتند با همکاری سایر بخش های اقتصادی دولت باید امور 
اقتصادی کشور را مدیریت کنند، اما حضور مداوم و طوالنی محمد 
نهاوندیان در بخش اقتصاد خصوص��ی و اعتقاد صریح محمدباقر 
نوبخت در این عرصه باعث ش��ده تا اعضای تی��م اقتصادی دولت 

یازدهم بیشتر به سمت جریان اقتصاد خصوصی متمایل باشند.

      راست سنتی
اما تنها اصالح طلب��ان و کارگزارانی ها در دول��ت روحانی حضور 
ندارند، بلکه می توان خطی از جریان راست سنتی را نیز در دولت 
یازدهم تشخیص داد. پیشنهاد عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان 
وزیر کشور هر چند در ابتدا اندکی باعث تعجب جریان های سیاسی 
شد، اما بعد از مشخص شدن گزینه های وزارت دادگستری یعنی 
مصطفی پورمحمدی و وزرات ارشاد یعنی علی جنتی و همچنین 
 گمانه زنی ها درمورد حضور سیدرضا اکرمی در یکی از معاونت های

رییس جمهور نش��ان از همکاری دکتر روحانی با راس��ت سنتی 
و شکل گیری جریانی از مدیران راست س��نتی در دولت یازدهم 
داشت. اگر وزیر اطالعات یعنی سید محمود علوی را نیز جزء این 
دسته بدانیم، باید مدعی شد که راست سنتی هر چند حضور کمی 
کمتری نس��بت به طیف ها و جریان های سیاسی دیگر در دولت 

یازدهم دارد.
      اصالح طلبان

 هر چن��د س��ه گزین��ه اص��الح طل��ب نجف��ی و س��لطانی فر و 
میلی منفرد نتوانستند رأی اعتماد مجلس را جلب کنند، اما حضور 
اصالح طلبان و سایه سنگینش��ان بر دولت یازدهم محدود به این 
افراد نش��ده اس��ت. حضور علی ربیع��ی در وزارت کار،  رفاه و امور 
اجتماعی، مشاورینی چون سریع القلم، یونسی و ...نشان از شکل 
گیری جریانی از اصالح طلبان در دولت یازدهم دارد، هر چند این 

منصب ها بیشتر مشورتی باشد تا اجرایی.
      شخصیت های مستقل

اما در دولت روحانی همه افراد را نمی ت��وان جزء جریان یا طیف 
خاصی دس��ته بندی کرد.  برخی از چهره ها نیز بیشتر شخصیت 
مس��تقل داش��ته و به عنوان مدیران و وزیرانی مس��تقل شناخته 
 می ش��وند، البت��ه این ب��ه معنای عدم تمایل سیاس��ی نیس��ت. 
ش��خصیت هایی نظیر الهام امین زاده به عن��وان معاونت حقوقی 
رییس جمهور، حمید چیت چیان به عنوان وزیر نیرو که توانست 
رأی قابل توجهی از مجلس ش��ورای اس��المی بگیرد و همچنین 
حضور پررنگ حس��ام الدین آش��نا به عنوان عقل منفصل دکتر 
روحانی را می توان جزء دسته مستقل های دولت یازدهم برشمرد.

      جمع بندی
دولت روحانی را نمی توان همچ��ون دو دولت دیگر قبلی تحلیل 
و بررس��ی نمود. جریان هایی نظیر محصلین اروپاو آمریکا،  طیف 
مدیران کارگزارانی و دولت هاشمی، اقتصاددانان اقتصاد خصوصی،  
اصالح طلبان، راست س��نتی و همچنین شخصیت های مستقل، 

جریان های فعال در دولت روحانی هستند.

جریان شناسی سیاسی دولت

 »محمودعزت«رهبرموقتچه جریان هایی در کابینه یازدهم وجود دارد؟
 گروه اخوان المسلمین شد

گروه اخوان المسلمین اعالم کرد در پی بازداشت محمد 
بدیع رهبر ای��ن جماعت به دس��ت نیروه��ای امنیتی، 

محمود عزت به صورت موقت جانشین وی شده است. 
روزنامه »المصریون« گروه اخوان المسلمین اعالم کرد 
که در پی بازداشت »محمد بدیع« رهبر اخوان المسلمین 
به دست نیروهای امنیتی مصر »محمود عزت« به صورت 

موقت مسئولیت های وی را به عهده خواهد داشت. 
  پی��ش ت��ر نیروه��ای امنیت��ی مص��ری رهب��ر گروه 
اخ��وان المس��لمین را در آپارتمان��ی در ش��هرک نصر 
بازداش��ت کرده بودند و منابع امنیتی تأکید کردند که 
وی با حضور تدابیر ش��دید امنیتی به زندان »العقرب« 

منتقل شده است.

 گفتگوی اسد بانصراهلل 
پس از انفجاربیروت

یک روزنامه کویتی گزارش داد رییس جمهور س��وریه 
پس از انفجار بیروت که منجر به ش��هادت۳۰ نفر ش��د 
با دبیرکل حزب اهلل لبنان ب��ه صورت تلفنی گفتگو کرده 
اس��ت. روزنامه کویتی الرأی به نقل از مقامات حزب اهلل 
لبنان گزارش داد، بشار اسد رییس جمهور سوریه پس از 
انفجار مرگبار روز پنج شنبه بیروت با سید حسن نصراهلل 
دبیرکل ح��زب اهلل به صورت تلفنی گفتگو کرده اس��ت.  
بر اس��اس این گزارش، در این گفتگو بش��ار اسد ضمن 
ابراز همدردی با سید حس��ن نصراهلل، بر آمادگی سوریه 
برای همکاری کامل با نهادهای امنیتی لبنان و رهبری 

حزب اهلل تأکید کرده است 

 پرویزمشرف 
به قتل بی نظیربوتو متهم شد

پلیس پاکستان اعالم کرد: پرویز مشرف رهبر نظامی پیشین 
پاکستان به قتل بی نظیر بوتو رهبر مخالفان در سال۲۰۰۷، 
متهم ش��د. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، چادهری اظهر 
بازرس پلیس تصریح کرد: وی به قت��ل، توطئه  چینی برای 
قتل و همکاری در قتل متهم ش��د.  بی نظیر بوتو )۲۱ ژوئن 
۱۹5۳-۲۷ دس��امبر ۲۰۰۷( بانوی سیاستمدار پاکستانی 
بود که طی دو دوره از س��ال های ۱۹۸۸تا۱۹۹۰ و۱۹۹۳تا 

۱۹۹۶نخست وزیر پاکستان از حزب مردم بود.

اخبار بین الملل



یادداشت

اصفهان از فعال ترین مراکز 
هموویژیالنس در کشور است

مدیر اهداکنندگان سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: اصفهان با 
همکاری 15 بیمارس��تان در این زمینه از مراکز فعال در کشور به شمار 
می رود. حس��ن طبیب پور در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار داش��ت: 
هموویژیالنس یک بخشنامه دولتی اس��ت که از سال89 در چند استان 
اجرایی شد. وی ادامه داد: هموویژیالنس به معنای مراقبت از خون است و 

سرنوشت یک واحد خون از ابتدا تا انتها پیگیری می شود.

 بازدید 100 هزار گردشگر خارجی
 از اصفهان

مسئول ارتباطات میراث فرهنگی و گردش��گری استان اصفهان با بیان 
این که100 هزار گردشگر خارجی در سه ماهه نخست جاری از اصفهان 
بازدی��د کردند، گف��ت: منطقه کویری اصفهان بس��یار مورد اس��تقبال 
توریست های خارجی خصوصا اروپاییان قرار گرفته است. شهرام امیری 
اظهار داشت: استان اصفهان مرکزی مهم برای عرضه صنایع دستی و نیز 

گردشگری جذاب است.

 طراحي نرم افزار تالكس
 توسط مبتكر نابيناي اصفهاني

گروه شهر - نرم افزار تالکس با قابلیت تبدیل کلمات فارسي به انگلیسي 
توسط مبتکر نابیناي اصفهاني طراحي شد.

روابط عمومي بهزیستي استان اصفهان اعالم کرد: این نرم افزار با توجه 
به نیاز افراد نابینا در خصوص خواندن مطالب گوش��ي هاي تلفن همراه، 
اطالعات رایانه و کار با اینترنت توس��ط عبداهلل سپهري مخترع نابیناي 
اصفهاني طراحي شده است. طراحي این نرم  افزار بیش  از سه  سال زمان برده است.

کاشت ناخن در آرایشگاه هاي زنانه 
ممنوع است

نایب رییس اتحادیه آرایشگران زنانه اصفهان گفت: انجام کارهاي زیبایي 
با دستگاه هایی نظیر لیزر، الکترولیز و کاشت ناخن در آرایشگاه هاي زنانه 
ممنوع است. پروین محمودي در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: آرایشگران 
داراي گواه��ي دوره هاي مراقبت از پوس��ت مي توانن��د اقداماتي نظیر 
پاکسازي پوست، ویتامینه کردن و ماساژ پوست را انجام دهند. وي  افزود:  

دخالت آرایشگران در امر درمان صد در صد غیرمجاز است.

اعضاي بدن بانوي اصفهاني اهدا شد
گروه شهر - سه عضو بدن بانوي۳1 س��اله اصفهاني با هماهنگي واحد 
فراهم آوري اعضاي پیوندي دانش��گاه علوم پزشکي اصفهان به بیماران 
نیازمند اهدا شد. به گزارش روابط عمومي معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکي اصفهان، مینا عالي پور که دچار مرگ مغزي شده بود پس از انجام 

مراحل قانوني تحت عمل جراحي برداشت اعضا قرار گرفت. 

موتورسواران؛ 45 درصد کشته های 
حوادث رانندگی 

گروه شهر - فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: متأسفانه 
 45درص��د از کش��ته های ح��وادث رانندگ��ی در این شهرس��تان 
موتورسوارها بوده اند که رقمی حدود70 درصد از مصدومان را نیز شامل 
می شود. سرهنگ علی جعفری نژاد اظهار داش��ت: انجام رفتارهای 
پرخطر و نمایشی با موتورسیکلت و بروز سانحه تصادف، باعث ایجاد 
خسارت های روانی و اجتماعی همچنین از دست رفتن سرمایه های 
انسانی فراوان می شود که جبران آن سخت و یا حتی غیرممکن است.

گشتی در اخبار 

کمبود فضا، سختی کار پرسنل 
زندان ها را دوچندان کرده است

مدیر کل زندان ه�ا و اقدامات تأمین�ی، تربیتی   
استان اصفهان/ رمضان امیری

کمبود فضا و امکانات، سختی کار پرسنل زندان ها را دوچندان کرده 
است. کارکنان زندان ها به صورت شبانه روزی در جهت حفظ امنیت 

و آرامش شهر و جامعه تالش و کوشش می کنند.
کارکنان زندان ها براس��اس مبناه��ای قانونی و حت��ی فراتر از آنچه 
باید در زندان ها حضور یابند، به صورت شبانه روزی در جهت حفظ 
امنیت و آرامش شهر و جامعه تالش و کوشش دارند که در این راستا 

 س��ختی کار آنه��ا اف��زون تر
 می گردد.

 کارکنان مجموع��ه زندان ها
 علیرغ��م وجود بی��ش از حد 
ارباب رجوع، برصبر و بردباری 
و تکریم این افراد تالش دارند 
و ب��ا  نهایت س��عی، امکان و 
زمینه پاس��خگویی را فراهم 

می آورند.
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چهره روز
افتتاح رسمی میدان امام علی )ع( 

 سرپرس��ت روابط عمومی ش��هرداری اصفهان از افتتاح رس��می فاز دوم ط��رح احیای میدان 
 امام علی )ع( با حضور رییس مجلس ش��وراي اس��المي در پایان هفته ج��اری خبرداد. هادی 
نباتی نژاد گفت: این آیین با حضور مقامات بلندپایه کشور در اواخر هفته جاری برگزار می شود. 
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 کمبود 1600 مسجد
 در استان اصفهان

 اصفهان 300 اتوبوس کم داردتحویل 35 درصد از مواد بازیافتی به ایستگاه های بازیافت 

 احداث بالكن در 
طبقه اول تخلف است

مهم ترین مشکل مساجد، تعدد مراکز مدیریت و سیاستگذاری درمورد 
آنهاست.

معاون اداری، مالی و حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان 
با بیان این که کمبود تعداد هزار و۶00 مس��جد در استان اصفهان وجود 
دارد، گفت: هم اکنون ش��هرها و روس��تاهای با جمعیت یک هزار نفر در 

استان وجود دارند که فاقد مسجد هستند.
حجت اهلل امینی  بیان داشت: در استان اصفهان تعداد 5 هزار مسجد وجود 
 دارد که در این زمینه رتبه سوم کش��وری را به خود اختصاص داده ایم.

وی با بیان اینک ه در شهر اصفهان تعداد 87۳ مسجد وجود دارد، افزود: 
کلنگ زنی 5 مس��جد جدید در ش��هر اصفهان هم در آین��ده ای نزدیک 

صورت می گیرد. 

مدیر عامل س��ازمان یازیافت وپس��ماند ش��هرداری اصفهان 
گفت: ۳5 درصد از مواد بازیافتی از طریق مراجعه شهروندان 

به ایستگاه های بازیافت جمع آوری شده است.
تیمور باجول در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در چهار 
ماهه نخست سال جاری، ش��ش درصد مواد بازیافتی افزایش 

داشته است.
وی ادامه داد: طی این مدت،49 درصد کاغذ و مقوا، 12 درصد 

مواد پلیمری و 10 درصد فلزات جمع آوری شده است.
مدیرعامل سازمان بازیافت و پسماند شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری، 18 ه��زار تن مواد 
بازیافتی در مبدأ جمع آوری شده، در حالی که در چهار ماه اول 

سال گذشته17 هزار تن مواد بازیافتی جمع آوری شده بود.
این مسئول افزود: به طور متوسط روزانه150 تن مواد بازیافتی 
جمع آوری می شود که تنها نیمی از مواد بازیافتی اصفهان از 
زباله ها جمع آوری می شود و بقیه هنوز در پسماند وجود دارد.

باجول به استقبال بسیار خوب مردم اشاره کرد و افزود: از 18 
هزار تن مواد بازیافتی از مبدأ، ۳5 درصد آن از طریق مراجعه 

شهروندان به ایستگاه های بازیافت جمع آوری شده است.
وی ابراز داشت: روزانه950 تن پسماند در شهر اصفهان تولید 

می شود که۳0 درصد آن مواد قابل بازیافت است.
مدیرعامل س��ازمان بازیافت و پس��ماند ش��هرداری اصفهان 
درمورد تعداد ایستگاه های بازیافت متذکر شد: در حال حاضر 
۳9 غرفه ثابت بازیافت در سطح شهر فعال است و این تعداد تا 

پایان سال جاری به ۶0 ایستگاه می رسد.

گروه شهر - مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه گفت: این کالن شهر با کمبود۳00 دستگاه اتوبوس 
در مناطق مختلف شهر مواجه اس��ت، این در حالي است که 
توسعه خطوط BRT کمبود این اتوبوس ها را جبران می کند.

عباس روحاني اظهار داش��ت: در حال حاضر یک هزار و250 
دستگاه اتوبوس فعال در بخش ملکی و200 دستگاه اتوبوس 
نیز در بخش خصوصی سرویس دهي به شهروندان اصفهاني 

را برعهده دارند، به طوري که اصفهان در بخش اتوبوسراني با 
کمبود۳00 دستگاه اتوبوس مواجه است.

وی با اش��اره به عدم عملیاتي ش��دن تعهدات دولتي در ارایه 
اتوبوس تصریح ک��رد: در حال حاض��ر کمبود هایی در زمینه 
فعالیت ناوگان اتوبوسرانی وجود دارد و طی دو سال گذشته 
دولت هیچ کمکی برای اختصاص اتوبوس های دولتی به این 

ناوگان نکرده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه عنوان 
کرد: از دو سال گذش��ته تاکنونصد درصد هزینه خرید تمام 
اتوبوس های وارد ش��ده به بخش حمل و نقل عمومی ش��هر 

اصفهان توسط شهرداری و شرکت واحد تأمین شده است.
روحاني اذعان داشت: ش��هر اصفهان با کمبود۳00 دستگاه 
اتوبوس به منظور حمل و نقل عمومی ش��هروندان در مناطق 
مختلف شهر مواجه است، این در حالي است که طی سال های 
گذش��ته تعداد خطوط اتوبوس��رانی افزایش یافته و در حال 
حاضر100 خط اتوبوسرانی در مناطق مختلف شهر اصفهان 

فعال است.

 گروه ش�هر - مدیر کمیس��یون های م��اده صد ش��هرداری اصفهان با 
 اش��اره به این که بر اس��اس ط��رح تفصیلی جدی��د در ارتف��اع کمتر از 
4 متر اجازه اح��داث بالکن داده نمی ش��ود، اعالم کرد: اح��داث بالکن 
 در طبقه اول تخلف ب��وده و در این صورت بالکن بدون اس��تثنا تخریب 

می شود.
غالمعلی فیض گفت: در 4 ماهه اول سال جاری بیشترین تخلف صورت 

گرفته، احداث بالکن در طبقه اول بوده است.
وی با بیان این که بر اساس طرح تفصیلی جدید، احداث بالکن در طبقه 
اول و در ارتفاع کمتر از 4 متر ممنوع اس��ت، افزود: بسیاری از شهروندان 
بدون اطالع از این موضوع، اقدام به احداث بالکن در طبقه اول می نمایند 

که بدون استثنا این تخلف تخریب می شود.

س:ایمنا[
]عك

    SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1109 | August 21 ,2013  |  8 Pages

اعتیاد به م��واد مخدر خیلی 
 گروه 
 س��ریع تر از آنچ��ه در تصور شهر

می گنجد، فرد معت��اد را با 
معضالت گوناگون ازجمله اخالق��ی، اجتماعی و 

اقتصادی روبه رو می کند.
گرفتار ش��دن در این معضل، ف��رد را وادار به هر 
کاری حتی جنایت، برای تأمین مواد مخدر و رفع 
شرایط جسمی و مهم تر از آن روحی می کند و پناه 
بردن به مخدرهای صنعتی و ترکیبی که نخستین 
ویژگی آن، ارزان بودن این مواد اس��ت، قدم اول و 

قدم آخر در این راه است.
براس��اس این گزارش، مخدره��ای صنعتی تأثیر 
تخدیری باالیی دارند.در تولید این مواد، نوعا چند 
 و یا حتی چندین ماده ش��یمیایی ب��ا هم آمیخته 

می شود تا درجه تخدیر را باال ببرد.
درجه باالی تخدی��ر و به اصالح عامیانه نش��ئگی 
مخدرهای صنعتی، وابستگی فرد را به آن هر روز 

باالتر و امکان ترك آن را عمال از فرد می گیرد.
تحقیقات صورت گرفته در مراک��ز درمانی اعتیاد 
روی ش��ماری از معتادان ب��ه مخدرهای صنعتی 
نشان می دهد ترك اعتیاد به این مواد با روش های 
معمولی ممکن نیس��ت و این ب��اور که مخدرهای 
صنعتی اعتیادآور نیس��ت، نه تنه��ا کامال غلط و 
غیرعلمی است، بلکه اثرات این مواد حتی با یک بار 
مصرف آنقدر زیاد است که تا آخر عمر به خصوص 

روی سیستم عصبی فرد باقی می ماند.
هر مخدری بع��د از چند بار اس��تفاده، اثر بارهای 
 اول مص��رف را در ف��رد ن��دارد و متعاق��ب آن 
مصرف کننده را به س��وی مخدرهای قوی تر و یا 
روش های اس��تفاده نوعا غیرمرسوم و معمول آن 
هم بدون کمترین توجه به س��المت و بهداش��ت 

فردی می کشاند.
اگر به سایت س��ازمان پزش��کی قانونی کشور که 
بس��یاری از گ��زارش ه��ای تخصص��ی و عمومی 

 درح��وزه کاری ای��ن س��ازمان در آن انع��کاس
می یابد و یا تابلوهای دیجیتالی س��ازمان بهشت 
زهرا که در آنها از جمله به علت مرگ افراد اش��اره 
می ش��ود، رجوع نمایید، خواهید دی��د که روزانه 
تعدادی جس��د در گوش��ه و کنار تهران و عموما 
 در زیر پل ها و س��اختمان های مت��روك و حتی 
توالت های عمومی یافت می ش��ود که علت مرگ 
آنها، اس��تفاده از مواد مخدر به وی��ژه مخدرهای 
صنعتی چون شیش��ه، کریس��تال، کراك و نظایر 

آن است.
وضعیت اقتصادی هرجامعه ای دربروز مش��کالت 
و ناهنجاری ه��ای اجتماعی تأثی��ر عمیقی دارد، 
به طوری ک��ه اگر نابراب��ری در توزی��ع فرصت ها 
 افزای��ش یاب��د و جوان��ان نتوانن��د ب��ه راحتی به 
فرصت های مطلوب اجتماعی دس��ت پیدا کنند، 
گرایش به مصرف مواد مخدر و الکل برای تسکین 
دردهای اجتماعی بیشتر و بیش��تر می شود و در 

این میان، گروه های س��نی زیر20 س��ال بیشتر 
از بقی��ه، هنجاره��ای پذیرفته ش��ده اجتماعی را 
زیرپا م��ی گذارند. درج��ه تخدیری ب��اال تنها در 
روزهای اول مصرف، ارزان و در دس��ترس بودن و 
 باور کامال غلط اعتیادآور نبودن این نوع مواد، بنابر

یافته های پلیس مبارزه با م��واد مخدر، از دالیلی 
دانسته می شود که تمایل معتادان را به استفاده از 

این نوع مخدرها باال می برد.
مخدرهای صنعتی چه ن��وع داخلی و چه خارجی 
آن، در البراتورهای پنهان از چش��م پلیس و مردم 
و توس��ط قاچاقچیانی تولید می شود که کمترین 
دانش از علم شیمی را نیز ندارند. از این رو موادی 
که این گونه تولید می شود، فوق العاده خطرناك 
است. همان طور که اشاره ش��د این نوع معتادان 
خیلی سریع به شیوه هایی روی می آورند تا بتوانند 
با کمترین هزین��ه، باالترین درجه نش��ئگی را به 
دس��ت بیاورند که تزریق آن هم به بخش هایی از 

بدن که در عقل نمی گنجد، از جمله آنهاست.
روی آوری به تزریق، در حقیقت آخرین مرحله از 
حیات فرد معتاد نیز دانسته می شود. در این مرحله 
فرد معتاد خیلی زود در معرض انواع عفونت ها از 
جمله ایدز قرار می گیرد و همزمان دس��تگاه های 
حیاتی ب��دن او مانند قلب و مغز تح��ت تأثیر ماده 
مخدر قرار گرفته و فعالیت های حیاتی آنها خیلی 

سریع متوقف می شود.
بنابر اطالعات جمع آوری شده از منابع مختلف از 
1۶ هزار و90 نفر ایدزی شناس��ایی شده در ایران 

7/۶۶ درصد معتادان، تزریقی هستند.
این دسته از معتادان در طول زندگی هرچند کوتاه 
خود، رفتارهای پرخطری دارند و می توانند ویروس 
عامل بیماری ای��دز و یا هر نوع بیم��اری دیگر به 
ویژه بیماری های عفونی مانند هپاتیت، سوزاك و 
سفلیس را به راحتی به فرد و یا افرادی که ازسرنگ 
تزریقی آنها استفاده می کنند و یا شریک جنسی 
هستند، انتقال دهند و در حقیقت چون یک بمب 
متحرك رفتار نمایند. همسران این افراد درمعرض 
ترین افراد نسبت به بیماری ایدز شناخته می شوند 
و در جوامعی که چنین وضعیتی را دارند، آلودگی 

به ایدز در میان زنان می تواند، باال باشد.
اعتیاد به وی��ژه ب��ه مخدرهای صنعت��ی در هیچ 

جامعه ای محدود به قشر و یا گروه خاص با شرایط 
اجتماع��ی و یا اقتصادی نیس��ت. ارزان بودن و در 
دسترس بودن، این مخدرها را همگانی کرده است. 
بر اساس مشاهده عینی و میدانی از مناطق آلوده به 
حضور این گونه افراد بیمار بیشتر گروه سنی17 تا 

25 سال به آن گرایش دارند که نیروی کار و فکری 
جامعه را تشکیل می دهند و هر نوع آلودگی آنها به 
مخدرها، خسارتی جبران ناپذیر نه تنها برای آنها و 

خانواده هایشان که برای کشور است.
وضعیت اقتصادی هرجامعه ای در بروز مشکالت 
و ناهنجاری ه��ای اجتماعی تأثی��ر عمیقی دارد، 
به طوری ک��ه اگر نابراب��ری در توزی��ع فرصت ها 
 افزای��ش یاب��د و جوان��ان نتوانن��د ب��ه راحتی به 
فرصت های مطلوب اجتماعی دس��ت پیدا کنند، 
گرایش به مصرف مواد مخدر و الکل برای تسکین 
دردهای اجتماعی بیشتر و بیش��تر می شود و در 
این میان گروه های س��نی زیر 20 سال بیشتر از 
بقیه، هنجارهای پذیرفته ش��ده اجتماعی را زیرپا 

می گذارند.
 ای��ن روزها ن��ه تنها ب��ه ص��ورت کالم��ی که در 
رس��انه هایی مانند اینترنت درمورد مواد مخدر به 
خصوص انواع صنعتی آن، تبلیغات گس��ترده ای 
صورت می گیرد و جامعه ایران نیز از این تبلیغات 

مصون نیست.

66 درصد معتادان، ایدزی هستند

آقایان ، زلزله اعتیاد چند ریشتری باشد خوب  است ؟

زیر پوست شهر / بازدید هیئت کره ای از باغ گلهاو مجموعه علی قلی آقا

تحقيق�ات ص�ورت گرفته در 
 مراک�ز درمانی اعتياد  نش�ان 
می دهد ترك اعتي�اد به مواد 
صنعتی ب�ا روش های معمولی 
ممكن نيس�ت و این ب�اور که 
مخدرهای صنعتی اعتيادآور 
نيست، نه تنها کامال غيرعلمی 
اس�ت، بلكه اثرات ای�ن مواد 
حتی با یك ب�ار مصرف آنقدر 
زیاد اس�ت که تا آخ�ر عمر به 
خصوص روی سيستم عصبی 

فرد باقی می ماند



چهره روزیادداشت

 قیمت   نهاده های دامی
۲۰درصد کاهش یافته است

یک کار ش��ناس مس��ائل کش��اورزی و دامپ��روری به ایلن��ا گفت: 
چالش های معیش��تی دولت جدید تأثیر مثبتی در بازار نهاده طیور 
داشته اس��ت. مهدی حاج حسینی کار شناس مس��ائل کشاورزی و 
دامپروری و وارد کننده نهاده های دامی اظهار داشت: علیرغم دستور 
اکید رییس جمهور و مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و تأکید کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص تخصیص ارز مرجع 
برای۲۶محموله کش��تی خوراک طیور در آب های آزاد، هنوز اقدام 

عملیاتی در این خصوص انجام نشده است.
این وارد کننده نهاده دامی افزود: بر اساس شنیده ها بخشنامه قبلی 
بانک مرکزی که مبن��ی بر افزایش قیمت نهاده دامی بود لغو ش��ده 
اس��ت و دس��تور العمل های جدید در حال تنظیم است که باعث به 
وجود آمدن فضای مثبت در ب��ازار بر خالف بخش��نامه قبلی بانک 

مرکزی شده است.

نرخ تورم به44 درصد رسید
نرخ تورم در انتهای تیر ماه س��ال جاری به 37/5 درصد و نرخ تورم 

نقطه به نقطه به44 درصد افزایش یافت.
در حالی که نرخ تورم با ش��تاب 1/۶ درصدی نس��بت به خرداد ماه 
به 37/5درصد رسیده اس��ت، نرخ تورم نقطه به نقطه نیزازنرخ تورم 
ماهانه پیشی گرفت و به44 درصد رسید. طبق گزارش بانک مرکزی 
از ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، 
نرخ تورم در تیرماه امس��ال، با1/۶ درصد رشد نس��بت به خرداد به 
37/5 درصد و تورم نقطه به نقطه با رشد 0/۲ درصدی به 44 درصد 
رسید. بانک مرکزی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 

شهری ایران در تیر ماه را منتشر کرد.

 سرعت اینترنت چین
 افسانه ای می شود

چین تصمیم گرفته تا سال۲0۲0 اینترنتی با سرعت یک گیگابایت 
بر ثانیه را در اختیار مردم این کشور در شهرهای بزرگ قرار دهد.

دولت چین تصمیم گرفته است تا س��ال۲0۲0 سرعت اینترنت در 
کشور خود را تا یک گیگابایت بر ثانیه افزایش دهد.

 این کش��ور قصد دارد س��رعت اینترنت خود در مناطق روستایی را 
به 1۲ مگابایت در ثانیه و س��رعت اینترنت مناطق ش��هری را به50 
مگابایت در ثانیه افزایش دهد. بر اساس این برنامه، سرعت اینترنت 
در شهرهای بزرگ و پیشرفته  تر این کشور به1000 مگابایت در ثانیه 
افزایش خواهد یافت. بر اس��اس این گزارش، کشور چین بیشترین 
تعداد کاربر اینترنت در جهان را داراس��ت. در حال حاضر متوس��ط 
س��رعت اینترنت در این کش��ور 1/7 مگابایت بر ثانیه است. این در 
حالی است که در کره جنوبی متوسط سرعت اینترنت14/۲ مگابایت 
بر ثانیه و در ژاپن11/7 مگابایت اس��ت. این رق��م درباره آمریکا8/۶ 

مگابایت است.

 شیر خانواده های متوسط
 در بازار کمیاب شد

در حالی که پیش از این شیر کیس��ه  ای برای خانواده های با درآمد 
متوسط در نظر گرفته شده بود، اما مدتی است این نوع شیر در بازار 
کم و بی کیفیت شده است. شیر کیس��ه ای به قیمت1100 تومان و 
برای اقشار متوسط جامعه در نظر گرفته ش��ده بود، اما مدتی است 
در مغازه ها کمتر یافت می شود. در پی افزایش بی حد و اندازه قیمت 
شیر که طی دو س��ال گذش��ته بیش از۲00 درصد افزایش داشت،  
مس��ئوالن تصمیم گرفتند شیر کیس��ه ای را به صورت یارانه دار و با 
قیمت مناس��ب و با این نیت که خانواده های ک��م درآمد نیز بتوانند 
از آن بهره مند ش��وند، عرضه کنند. هزینه ظرف شیر کیسه ای زیاد 
نیس��ت و زمانی دولت با پرداخت یارانه قیمت این نوع شیر را پایین 
نگه داشت و در عین حال کارخانه ها  تصمیم گرفتند شیر در ظروف 
بطری و تتراپک را که با چربی بیشتری عرضه می شود با قیمت نسبتا 
باال در نظر بگیرند و به همان نسبت از قیمت شیر کیسه ای کم کنند 
که مجموع این علل و عوامل باعث شد قیمت شیر کیسه ای در بازار 

نسبتا مناسب باشد.

 کاهش همزمان قیمت جهانی
 نفت و طال

قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک با کاهش1۶ سنتی از107 دالر و 9۶ 
سنت به 107 دالر و80 سنت رسید.

همچنین قیمت نفت متوس��ط تگزاس در بازارهای جهانی براساس 
گزارش بلومبرگ با 35 سنت کاهش به10۶ دالر و 75 سنت در هر 
بشکه رسید. قیمت جهانی طال نیز بر اساس این سایت با 3 دالر و 90 

سنت به 13۶1 دالر در هر اونس رسید.

خبر ویژه

4
طرح مجلس برای حذف یارانه اقشار پردرآمد

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به مذاکرات کمیسیون بودجه با نوبخت 
برای ارایه الیحه اصالح نظام بودجه ریزی کشور از تدوین طرح اصالح قانون هدفمندی با هدف قطع یارانه 
نقدی اقشار پردرآمد خبر داد. دهک هایی که توان مالی باالیی دارند از دریافت یارانه های نقدی حذف شوند.

سکاندار بانک مرکزی باید  
اشراف اقتصادی داشته باشد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 

محاسبات مجلس/ اسماعیل جلیلی

 اعضای تیم اقتصادی دولت باید بتوانند با یکدیگر هماهنگ ش��ده و به 
گونه ای نگاه به بهبود وضعیت داشته و تأکید بر وظایف تخصصی حوزه ای 

که عمل می کنند، داشته باشند.
 تیم اقتصادی کشور از جمله دارایی، گمرک، بانک مرکزی، حوزه مدیریت 
مؤسسات اعتباری و مالی که در غالب بیمه ها مطرح و معرفی می شوند 
و باید ب��ا یکدیگر ب��ه صورت 
هماهنگ برای دس��تیابی به 
ش��اخص های اقتصادی عمل 
کنند. تی��م اقتص��ادی دولت 
در حوزه درآمده��ا،  مدیریت 
مصارف و برنامه  باید با یکدیگر 
به صورت هماهنگ عمل کنند 
تا توفیق در اقتصاد کشور ایجاد 

شود. 
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قیمت لبنیات تا پایان 
سال تغییر نمی کند

وام ۲۰ میلیونی خرید 
برای واحدهای ۲۰ ساله

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: تمام تالش کارخانه های لبنی این است، قیمت 
شیر و لبنیات تا پایان سال تغییر نداشته باشد.

رضا باکری در پاسخ به این که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در مراسم 
معارفه اعالم کرده است، قیمت کاالهای اساسی و لبنیات تا آخر سال افزایشی 
نمی یابد، آیا این امر امکان پذیر اس��ت، گفت: تالش تمام کارخانه های لبنی 
این است به دلیل فضای امیدواری که در جامعه به وجود آمده است، همکاری 
مضاعفی کنند تا قیمت ها افزایشی نداشته باش��د. دبیر انجمن صنایع لبنی 
افزود: دولت هم قول داده است، نرخ ارز را کنترل کند که در این صورت عوامل 
تأثیرگذار بر قیمت لبنیات کنترل خواهد ش��د و قیمت ه��ا در بازار متعادل 
می شود. باکری گفت:90 درصد صادرات لبنیات به کشور عراق و10 درصد به 

کشورهایی مانند افغانستان، کویت، امارات و عربستان انجام می شود.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از تصویب امکان اعطای سقف تسهیالت 
فروش اقساطی مسکن به واحدهای مسکونی حداکثر۲0 سال ساخت به میزان 
۲0 میلیون تومان خبر داد. نادر قاسمی  به فارس گفت: بانک مسکن اعطای 
سقف تسهیالت فروش اقساطی مسکن را برای واحدهای مسکونی حداکثر۲0 

سال ساخت امکان پذیر کرد.
وی افزود: بانک مسکن اعطای سقف تس��هیالت فروش اقساطی مسکن را از 
محل امتیاز صندوق پس انداز مسکن به میزان۲0 میلیون تومان برای واحدهای 
مسکونی حداکثر۲0 سال ساخت، امکان پذیر کرد. وی ادامه داد: با این مصوبه 
اعطای سقف تسهیالت فروش اقساطی خرید مسکن به واحدهای نوساز و غیر 
دست اول از محل امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن واحدهای مسکونی 

حداکثر۲0 سال ساخت، امکان پذیر شد.

گروه اقتصاد- خط تولید ۲ واحد کشک مایع خوراکی در 
اصفهان به دلیل مغایرت با استانداردها و تولید فاقد کیفیت، 

پلمب شدند.                                                                           
بازرس��ان، در حین بازدید و نظارت بر عملک��رد واحدهای 
مذکور، متوجه موارد ع��دم انطباق با الزامات اس��تاندارد و 
در نتیجه تولید فاقد کیفیت محصوالت مربوطه ش��دند که 
بالفاصله نسبت به پلمب خط تولید و جلوگیری از تولیدات 
غیر اس��تاندارد آنها اقدام گردید.کش��ک به ماده س��فید به 
دس��ت آمده از تغلیظ دوغ و ماس��ت ب��دون چربی اطالق 
می ش��ود که این چاش��نی به دو صورت مایع و جامد تولید 
و عرضه می شود. کش��ک با وجود حجم کم خود، یک ماده 
غذایی با ارزش اس��ت که دربردارنده تمامی خواص ش��یر و 
حاوی کلس��یم، چربی، نمک، پروتئین و ویتامینB  است 
که به علت داشتن اسیدهای آلی، ضدعفونی کننده دستگاه 
هاضمه اس��ت و عالوه بر آن کلس��یم باال و فسفر موجود در 
کش��ک می تواند در پیش��گیری از پوکی اس��تخوان بسیار 
مؤثر باشد. از همین رو رعایت موارد و الزامات استاندارد در 
تولید این محصول از اهمیت باالیی برخوردار است و روابط 
 عمومی اداره کل اس��تاندارد نیز ضمن تأکی��د بر دقت نظر

مصرف کنندگان گرامی در هنگام خرید انواع کشک توجه 
به نکات مهم در اتخاب کشک مناسب را ضروری می داند.

عضو هی��أت علمی دانش��گاه اصفهان گفت: بر اس��اس 
یک پیمای��ش، 55 درصد از ظرفیت صنعتی کش��ور در 
حال فعالیت است و 3 الی 4 میلیون نفر بیکار در کشور 

وجود دارد.
مصطفی عمادزاده در همایش ضرورت همگرایی بخش 
خصوصی و دولت در حماسه اقتصادی، با تأکید بر این که 
افزایش۶ برابری نقدینگی در طول 8 سال گذشته یکی 
دیگر از چالش های پیش روی اقتصاد کشور است، بیان 
داشت: با وجود افزایش نقدینگی، بنگاه های تولیدی با 
کمبود نقدینگی روبه رو هستند. وی با انتقاد بر این که 
انتخاب مدیران تصمیم گیر در اقتص��اد ایران بر مبنای 
شایسته س��االری نیس��ت، تأکید کرد: غالب مدیران در 
فضای صنعت و تولید هیچ نوع فعالیتی نداشتند و برای 

صنعت تصمیمات مهم را اتخاذ می کنند.
عضو هی��أت علمی دانش��گاه اصفه��ان با بی��ان این که 
مشکالت بخش خصوصی اقتصاد کشور بسیار زیاد است، 
افزود: شعار خصوصی سازی در کشور وجود دارد، اما از 

خصوصی سازی استقبال نمی شود.
وی به واردات بی رویه محصوالت غذایی از جمله چای، 
برنج و شکر اشاره کرد و گفت: واردات۲ تا 3 برابری نیاز 

کشور از سوی این مسئوالن قابل تأمل است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اش��اره به این که باید 
به س��مت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و الزمه تحقق این امر 
تقویت بخش خصوصی است، به خانه ملت گفت: نوآوری، 
ابتکار، انگیزه پیشرفت و رقابت زمانی حاصل می شود که 

اقتصاد آزاد در کشور وجود داشته باشد.
محمد علیپور با تأکید ب��ر این موضوع که باید به س��مت 
اقتصاد آزاد حرکت کنی��م افزود: نوآوری، ابت��کار، انگیزه 
پیشرفت و رقابت زمانی حاصل می شود که اقتصاد آزاد در 
کشور وجود داشته باشد. نماینده مجلس شورای اسالمی، 
افزود: براساس قانون اساس��ی اقتصاد کشور مبتنی بر سه 
بخش تعاونی، دولتی و خصوصی است که در اوایل انقالب 
اقتصاد کش��ور بیش��تر بر پایه اقتصاد دولتی بود و انحصار 
واردات، ص��ادرات و تولی��دات در اختیار دول��ت بود. این 
نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با توجه به مطرح شدن 
خصوصی س��ازی و اصل44 باید از حضور دولت در اقتصاد 
کاس��ته و فضا برای فعالیت بیش��تر بخش خصوصی مهیا 
شود، البته باید دولت نظارت و کنترل الزم را انجام دهد و 
بتواند از ابزارهای الزم برای ورود در مواقع ضروری استفاده 
کند. علیپور افزود:یکی از موضوعاتی که باید در اقتصاد به 
آن توجه شود این نکته اس��ت که اقتصاد اسالمی مالکیت 

خصوصی را قبول کرده است.

 در حال��ی که یک س��ال پی��ش با حک��م احمد قلع��ه بانی
- مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران - محسن قمصری از 
مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران برکنار شده 
بود، دوباره این طی حکمی از س��وی قلعه بانی، قمصری به 
این سمت منصوب ش��د. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
با صدور حکمی محس��ن قمص��ری را به عن��وان مدیر امور 
بین الملل این شرکت منصوب کرد. احمد قلعه بانی در این 
حکم، خطاب به قمصری آورده اس��ت: نظر به مراتب تعهد، 
تخص��ص و تجارب ارزن��ده جنابعالی به موج��ب این حکم 
به س��مت »مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران« 
منصوب می شوید. موارد ذیل از حیطه وظایف آن مدیریت 

و مورد تأکید است:
تعامل با شرکت های ملی و بین الملل مؤثر در بازار نفت، تعامل 
مؤثر با مدیران س��تادی و مدیران عامل شرکت های تابعه، 
اس��تفاده از نیروهای مجرب و متخصص در انجام مذاکرات 
بین المللی، ارایه برنامه و اس��تراتژی مش��خص و مدون در 
خصوص نقش شرکت ملی نفت ایران در بازارهای بین المللی، 
ارایه شیوه های جدید در خصوص صادرات هرچه بیشتر نفت 
خام و فرآورده های نفتی. امید است با اتکال به الطاف خداوند 
متعال و همکاری صمیمانه مدیران و پرسنل آن مدیریت در 

انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

اقتصا خرد مجلساستاندارد اقتصاد کالن

 پلمب ۲ واحد تولید
 کشک مایع

 ایران 4 میلیون بیکار
در کشور وجود دارد

حرکت به سمت اقتصاد آزاد 
با تقویت بخش  خصوصی

آغاز تغییرات در بزرگ ترین 
شرکت تولید کننده نفت
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وزیر امور اقتصاد و دارایی با اش��اره به لزوم ایج��اد اصالحات در 
نظام پولی و مالی کش��ور به خانه ملت گفت: چ��راغ تولید را می 
تواند با اصالح س��اختار اقتصاد روش��ن کرد و بایددر این راس��تا 
دولت ومجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان های زیرمجموعه با 
بنگاه های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شوند.        
علی طیب نیا با اشاره به این که برخی حوزه های اقتصادی کشور 
نیاز به اصالحات اساسی دارد، گفت: همان گونه که در برنامه های 
دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعالم ش��د، برخی حوزه های 
اقتصادی کشور از جمله، مالیات، امور گمرکی و نظام پولی و بانکی 
به اصالحات همه جانبه نیاز دارند که به ترتیب اولویت زمانی اجرا 
خواهند شد. وزیراقتصاد و امور دارایی  با بیان این که هدفمندی 
یارانه ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه  می یابد، افزود:  
در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از این 
که توانس��تیم در بازار  آرامش��ی  ایجاد کنیم، به صورت منطقی 
تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت های نقدی 
به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه 

نظام تأمین اجتماعی خواهد شد.
وی با  تأکید براین که  یارانه نقدی  بر اس��اس س��نوات گذشته 
پرداخت خواهد ش��د گفت: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول 

بدون حذف برخی دهک ها ادامه دارد.
طیب نی��ا در پاس��خ ب��ه این س��ؤال ک��ه با توج��ه ب��ه این که 
چند س��الی اس��ت با تورم لجام گس��یخته ای رو به رو هستیم، 
به نظر ش��ما بتوان دریک برنام��ه کوتاه م��دت آن را کنترل و یا 

تا ح��دود کاهش داد، اظهارداش��ت: دولت س��عی م��ی کند  در 
مس��یر مقابله با تورم به ش��کل جدی عمل کند، ام��ا باید به این 
 نکته توجه داش��ت که تورم پدیده ای نیس��ت که در کوتاه مدت 
قابل درمان باشد، البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است 
این جهت گیری را حس کنند، اما این که ت��ورم را بتوان در یک 

دوره کوتاه مدت درمان کرد به نظر نمی رسد که عملی شود.
وی  با اش��اره به این که چراغ تولید را می تواند با اصالح ساختار 
اقتصادی روشن کرد و باید در این راستا  دولت و مجموعه وزارت 
اقتصاد و تمام سازمان های زیر مجموعه با بنگاه های راهبردی در 
جهت این هدف هماهنگ و هم راستا شوند، افزود: باید با توسعه 
بخش خصوصی، ارتقای رقابت پذی��ری فعالیت های اقتصادی، 
کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تأکید بر اجرای صحیح 
سیاس��ت های کلی اصل44 در واگ��ذاری بنگاه ه��ای دولتی به 
بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی 
و سیس��تم های نظارتی و تحکیم حقوق مالکیت ف��ردی بتوان 
اقتصاد کشور را ساماندهی کرد. طیب نیا همچنین اظهار داشت: 
در حوزه سیاس��ت های مال��ی حداقل کردن اثر نوس��انی درآمد 
حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی 
تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
برای تأمین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد 
حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساخت های مولد و پربازده 
واستقرار نظام بودجه ریزی و عملیاتی از برنامه های دولت در آینده 

نزدیک است.

رییس هیأت رییسه شوراي مرکزي خانه هاي صنعت، معدن و 
تجارت ایران گفت: شورای مرکزی خانه های صنعت، معدن و 
تجارت کش��ور به عنوان نمایندگان خانه هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها هدف خدمت به جامعه صنعت و معدن و رشد 

و توسعه اقتصاد ملي را دنبال می کند.
 سیدعبدالوهاب س��هل آبادی در نشست خبری اعضای هیأت 
رییس��ه ش��ورای مرکزی خانه های صنعت، مع��دن و تجارت 
کشور  با بیان این که در جلس��ه پیشین شورای مرکزی موقت 
خانه ه��ای صنعت، معدن و تجارت سراس��ر کش��ور، بازنگری 
در س��اختار خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت ای��ران و تدوین 
اساس��نامه جدید در دس��تور کار قرار گرفت، اظهار داشت: در 
پی این تصمیم مجمع عمومی با حضور نماینده وزیر تش��کیل 
و اساسنامه جدید تصویب ش��د و اعضای هیأت رییسه انتخاب 
ش��دند. وی با اش��اره به این که مؤسس��ه خانه صنعت، معدن 
و تجارت ای��ران از این پ��س دیگر نماین��ده خانه های صنعت، 
معدن و تجارت استانی نیست، گفت: شورای مرکزی خانه های 
صنعت، معدن و تجارت کش��ور نماینده خانه های استانی بوده 
و براس��اس انتخاباتی که۲4 خانه استانی در آن حضور داشتند 
تشکیل شده است و از طرف آنها با دولت تعامل خواهد داشت. 
رییس هیأت رییسه ش��وراي مرکزي خانه هاي صنعت، معدن 
و تجارت ای��ران تصریح ک��رد: خانه صنعت، مع��دن و تجارت 
ایران فقط یک مؤسس��ه خصوصی اس��ت که با س��رمایه اولیه 
یک میلیون و صد هزار تومان تش��کیل ش��د و11 نفر سهامدار 

آن بودند. در ادامه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اردبیل با اشاره به این که در1۲ سال گذشته هیچ انتخاباتی در 
هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار نش��د، 
گفت: این مؤسسه عملکرد ضعیفی داشته، نتوانسته مطالبات 
خانه های اس��تانی را پیگیری کند و بنابرای��ن نماینده بخش 
 خصوصی نیست. حس��ین پیرمؤذن با بیان این که هم افزایي

در حوزه صنعت کش��ور مهم ترین ضرورت تش��کیل ش��ورای 
مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور است، عنوان 
کرد: این خانه نماینده خانه هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر 
کش��ور و تمامی صنعتگران و معدنکاران ایران اس��ت و حقوق 
مادي و معنوي آنها را پیگیری می کن��د. رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان یزد نیز در این نشس��ت بیان کرد: در 
سال های گذشته تعدادی از اعضای هیأت مدیره خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران عضویت در خانه استانی خود را از دست 
داده اند و به همین دلیل نمی توانند در هیأت مدیره خانه ایران 
حضور داشته باشند. محمدحس��ین فنایی ادامه داد: مؤسسه 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تا تش��کیل شورای مرکزی 
خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور وظیفه انتقال داشت و با 
انجام انتخابات مردادماه دیگر نیازی به حضور آن نیست. رییس 
خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران نیز در این نشست 
گفت: تجمیع فعالیت تولیدکنندگان در ش��ورای مرکزی خانه 
های صنعت، معدن و تجارت کش��ور می تواند موجبات رشد و 

توسعه تولید و اقتصاد کشور را فراهم کند. 

در جلسه پیشین 
شورای مرکزی 
موقت خانه های 
صنعت، معدن و 
تجارت سراسر 
کشور، بازنگری 
در ساختار خانه 
صنعت، معدن و 
تجارت ایران و 
تدوین اساسنامه 
جدید در دستور 
کار قرار گرفت

برخی حوزه های 
 اقتصادی کشو
ر از جمله، مالیات، 
 امور گمرکی و
 نظام پولی و بانکی 
 به اصالحات
 همه جانبه نیاز دارند 
که به ترتیب اولویت 
 زمانی
  اجرا خواهند
 شد

پیگیری مطالبات صنعتگران درشورای مرکزی خانه های صنعتعلی طیب نیا:

این خانه مطالبات استان ها را احیا کندساختار اقتصادی کشور نیاز به اصالح دارد



اتاق موسیقییادداشت

هفت

شوخی مرگ با رشید
در پی شایعه فوت قدرت اهلل ایزدی، فرزند وی این شایعه را تکذیب کرد. علیرضا ایزدی با بیان این 
مطلب افزود: پدر من سالم است و هیچ مشکلی برایش به وجود نیامده است. طی روزهای گذشته 

پیامکی  با مضمون فوت این هنرمند توسط یک پایگاه خبری در سطح شهر انتشار پیدا کرده بود.

5

»شبیه عطري در نسیم« در شهر كتاب 
گ�روه فرهن�گ - رمان» ش��بیه 
عطري در نسیم« اثر رضیه انصاري 
با حضور ایشان و سیاوش گلشیري 
در شهر کتاب اصفهان نقد مي شود.

این کتاب اولی��ن ب��ار در پاییز 89 
توس��ط نش��ر آگ��ه در 128 صفحه 
عرضه شد  و در تابستان90 به چاپ 
دوم رس��ید. رمان »شبیه عطری در 
نسیم « از مشکالت مهاجرین ایرانی می گوید؛ مردمانی که هر کدام 
به دلیلی از س��رزمین مادری کوچیده اند و حاال پ��س از زندگی در 
کشور بیگانه برای س��الیان طوالنی همچنان در بستری از مشکالت 
فرهنگی و اجتماعی به س��ر م��ی برند. رمان با بی��ان روزمرگی های 
میان س��ه دوس��ت به روایت بحران هایی می پردازد که هر کدام به 
عنوان نمایندگانی از این جامعه ی مهاجر در اثر عدم انطباق فرهنگی 
اسیرش شده اند. کارگاه نقد داستان یک شنبه3 شهریور ماه ساعت 
17 در شعبه مرکزي مجتمع فرهنگي ش��هر کتاب اصفهان واقع در 

چهارباغ عباسي کوچه سینما سپاهان برگزار مي شود. 

 آغاز گفتگو تا نگارگری
 درخانه هنرمندان

گروه فرهنگ - خانه تجسمی حوزه 
هنری اس��تان اصفهان نخس��تین 
نشس��ت مجموع��ه نشس��ت های 
نگارگ��ری و تذهی��ب را ب��ا موضوع 
رویکردهای تکنیک��ی در نگارگری 

برگزار می نماید.
مدیر خانه تجس��می حوزه هنری با 
اعالم این خبر افزود: این نشست که 
با حضور استاد مجید صادق زاده برگزار خواهد شد، اولین نشست از 
این سلسله نشست هاس��ت که به صورت ماهیانه در خانه هنرمندان 
اصفهان برگزار می شود. آزاده کوفگر گفت: این نشست ها با موضوعات 
مشخصی که در عین اس��تقالل دارای خط محوری یکسان هستند 
شامل سخنرانی، گفتگو، پرسش و پاس��خ و کارگاه عملی است که با 

توجه به موضوع و نحوه ارایه متفاوت خواهند بود.

 مدیر بعدی اجازه بدهد
 سینماگر انشا بنویسد نه دیکته!

س��یدجمال س��اداتیان تهیه کننده 
سینما درباره ش��اخصه های رییس 
بعدی سازمان سینمایی مطرح کرد: 
ایده آل ها خیلی زیاد اس��ت، اما باید 
ببینی��م چق��در بس��تر انج��ام این 
ایده آل ه��ا فراه��م اس��ت، بنابراین 
همیشه باید خودمان را به حداقل ها 

قانع کنیم.
بستر فرهنگ و هنر همیش��ه در کش��ور ما محل مناقشه بوده است 
و هر جریان فکری س��عی کرده با آن به ش��کلی مطلق برخورد کند، 
به خص��وص در حوزه هن��ر. وی با اش��اره ب��ه روزه��ای آغازین کار 
وزیرفرهنگ و ارشاد اس��المی و معاونین آنها خاطرنشان کرد: در هر 
دوره، هر وزیر یا معاونی که سرکار می آید، در روزهای اول با توجه به 
ذات هنر و ایده آل ها مطالبی را مطرح می کند، اما وقتی کمی جلوتر 
می رود با موانع و فش��ارهایی روبه رو می ش��ود که کم ک��م از مواضع 
خودش ع��دول می کند. او گف��ت: انتظار ما از مدیر جدید س��ازمان 
سینمایی این است که  اجازه دهد سینماگران انشا بنویسند نه دیکته.

آلبوم »آرتیمان« که به آهنگس��ازی و پیانو نوازی مرتضی ش��یرکوهی 
اختصاص دارد از سوی انتشارات راوی آذرکیمیا منتشر شد.

»آرتیمان« به معنی اندیش��ه پاک و مقدس اس��ت که ش��یرکوهی این 
مجموعه راحاصل س��فری به اصفهان م��ی داند که لحظ��ات تنهاییش 
 را در مس��جد ش��یخ لطف اهلل و کلیس��ای بیت اللحم گذرانده اس��ت. او

می گویدثبت کاش��ی های ای��ن ش��اهکارهای عظیم معم��اری با زبان 
موس��یقایی آرزوی محالم بوده اس��ت. این نوازنده و آهنگساز رؤیاباوری 
خود را از ش��کل معماری به زبان موس��یقایی بیان کرده اس��ت و سعی 

کرده موس��یقی کالس��یک و مدرن را با 
موسیقی ایرانی ادغام کند. همچنین این 
اثر موسیقایی شامل17 قطعه است که نام 
قطعات آن آرتیمان 1تا15، تفسیرلحظه 
ومترو اس��ت که هم اکنون این آلبوم در 
دسترس عالقه مندان قرار دارد. گفتنی 
است این آهنگس��ازمرتضی شیرکوهی، 
س��ه دوره در جشنواره موس��یقی فجر 
منتخب شده است و همچنین قصد دارد 
در آینده آثاری را در قالب چهارنوازی و 

سه نوازی تریو روانه بازار موسیقی کند.
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ناشر داخلی در نهمین 
نمایشگاه كتاب استان

صادرات»نارنج و ترنج« 
اصفهان به هندوستان 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان گفت:350 ناشر داخلی 
برای حضور در نهمین نماشگاه بزرگ کتاب اصفهان انتخاب شده اند.

محمد قطبی با بیان این  که بزرگ ترین رویداد فرهنگی استان در شهریور ماه 
سال جاری برگزار می ش��ود، افزود: نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان و 
دویست و سی و ششمین نمایشگاه کتاب استانی از ۴ لغایت 9 شهریور ماه از 
ساعت 9 الی12:30 و 1۶ الی22 در محل دائمی نمایشگاه های استان برگزار 
می شود. وی با بیان این که بالغ بر500 غرفه در این نمایشگاه دائر خواهد شد، 
افزود:350 ناشر داخلی از بین500 ناش��ر برای حضور در نمایشگاه انتخاب 
شده اند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به حضور 
ناشران خارجی در نمایش��گاه کتاب امسال افزود: امس��ال نیز عالقه مندان 

می توانند از۴0 درصد تخفیف برای خرید کتاب بهره مند شوند. 

نمایش »نارنج و ترنج« نمایش برگزیده چهاردهمین جشنواره بین المللی 
تئاتر ک��ودک و نوجوان اصفه��ان به کارگردان��ی امید نی��از آبان ماه در 
هندوستان به روی صحنه می رود.کارگردان »نارنج و ترنج« در خصوص 
این نمایش گفت: شهال نوری، شیرین حموله و امید نیاز و عروسک گردانی 
رضا کریمی، امید پاریاب، محسن احمدپور، امین افالکی، نازیال شریعتی، 

سارا توانگر و رؤیا یعقوبی بازیگران نمایش »نارنج و ترنج« هستند.
وی افزود: داس��تان این نمایش در باره دختری قالیباف اس��ت که برای 
تأمین هزینه های درمان مادربزرگش باید در فرصتی کوتاه فرش ناتمامی 
را ببافد. امید نیاز گفت: مینا در حین بافتن فرش نیز با عروس��ک هایش 
نارنج و ترنج، بازی می کند، اما با غروب خورش��ید به خاطر خستگی زیاد 

به خواب فرو می رود.

الماس ها ابدی اند 

»آرتیمان« روانه بازار موسیقی شد

اساطیر در الیه های فرهنگ
جمال نوروزباقری- تاکنون اسطوره ها را از زوایای مختلف 
نظری )مانند روانشناختی، ساختارگرایی، مردم شناختی( 
مطالعه ک��رده اند. این تحقیقات جملگی ب��ر این باورند که 
اسطوره ها دارای ظرفیت نشانه شناختی و ماهیت مفهومی 
هس��تند. آنچه در این میان قابل تأمل اس��ت این واقعیت 
است که تعبیراتی که از اسطوره ها در بافت های اجتماعی 
و تاریخی مختلف می شود متفاوت است، ولی علیرغم این 
تفاوت ها، بس��یاری از عوامل بنیادین در ساختار اسطوره از 
فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر نمی کند و کامال پابرجاست.

اس��اطیر مجموعه ای اس��ت از تأثی��رات متقاب��ل عوامل 
 اجتماع��ی- انس��انی و طبیعی ک��ه از صافی روان انس��ان

می گذرند، با نیازهای متنوع روانی-اجتماعی او هماهنگ 
 می ش��وند و همراه ب��ا آیین های مناس��ب خوی��ش ظاهر

می ش��وند و هدف آنها  پدید آوردن س��ازش و تعادل بین 
انسان و پیچیدگی های روانی او با طبیعت پیرامون خویش 
 است. این تعریف نشان می دهد که انسان اولیه برداشت ها

 و باورهای خودش را، اسطوره، به معنای چیزی که واقعیت 
ندارد نمی دانسته، بلکه اسطوره ها روش فکر و باور او بوده 

اند. 
اسطوره ها راهنمایی برای زندگی هس��تند و الگویی برای 
زندگی به انسان می دهند. اس��طوره فعالیت های جامعه را 
 رقم می زند و از آنجا که مردم یک جامعه به اس��طوره های

خ��ود احترام م��ی گذارن��د و آنها را ب��اور دارند، اس��طوره 
آداب و رس��وم ی��ک فرهن��گ، و پای��ه های مذهب��ی آن، 
 قوانین، س��اختار اجتماعی، هنر و صنایع دس��تی، مرزها،

سلسله مراتب رعایت ش��ده در آن جامعه و مفاهیمی چون 
رفاه و تالش را تعیین می کند.

 اساطیر پاسخ هایی شایس��ته و درخور انس��ان هستند به 
پرسش های بنیادین او درباره انسان و جهان و تالشی است 
گرم و پویا و صمیمی در گش��ودن رازهای هستی. اسطوره 
بیانگر شناختی است که انسان از جهان دارد و در حقیقت، 
جهان بینی انسان اولیه را با خود به همراه دارد، او تالش خود 
برای شناخت رابطه هس��تی با خویشتن خویش را در قالب 
اسطوره بیان می کند. در واقع اسطوره گزارش انسان است از 
جهان پیرامون خود، یعنی همان جایی که مهد تجربه های 
او و منشأ مفاهیم انسانی اس��ت. از این رهگذر می توان ادعا 
کرد که اسطوره ها با فرهنگ ها همراه هستند و تقریبا جزء 
 الینفک آنها محسوب می ش��وند. آنها در خود مجموعه ای

از جهان بینی ه��ا، ارزش ها، تاری��خ و ادبی��ات را دارند، به 
 موضوع��ات جهانی)پی��ش الگوی��ی( پرداخت��ه و در همه 

فرهنگ ها وجود دارند. 

 روبان قرمز

كافه س�ینما - پیش از این، از مناظره هش��ت نفره نامزدهای 
ریاست جمهوری نوشته بودم که ظاهرا هیچ کدام خبر نداشتند 
قرار است چه اتفاقی توی استودیو بیفتد که عجیب بود و گفته 
بودم قهرمان ای��ن مناظره، عزت اهلل ضرغامی رییس س��ازمان 
صدا و سیماس��ت و برنده اش مردم ایران که ی��ک گام دیگر به 
شیشه ای کردن کاخ سیاس��ت نزدیک ش��دند. در دورانی که 
سیاس��ت، مثل هنر و فرهنگ و اقتصاد و... روز به روز بیشتر از 
گذش��ته به یک»امر عمومی« تبدیل می ش��ود و دیگر چیزی 
 به عنوان طبق��ه برتر، وج��ود خارجی ن��دارد، برگ��زاری این 
مناظره ها و تماش��ای نامزدهای ریاس��ت جمهوری متعلق به 
جناح های مختلف، در آن ش��کل و ش��مایل و در برابر مجری 
س��ازمان، یک حرکت رو به جلو و یک پیروزی ب��ود و حاال این 
اتفاق در پخش جلس��ات مربوط به رأی اعتماد مجلس شورای 
اسالمی افتاده است. این یک گام درست دیگر برای صدا و سیما 
)که به جز این دو مورد، همچنان در قعر و انتهای مسیر برآورده 
کردن انتظارات مردم و دور از نمایش فرهنگ واقعی شان قرار 

دارد( است.
  ح��اال م��ردم ک��م ی��ا زی��اد ب��ودن فاصل��ه واقعیش��ان

را با نماین��دگان و وزیرانش��ان می دانن��د. با فرهنگش��ان و با 
برخوردهایشان آش��نا ش��ده اند. قرار نیست تقدس��ی در کار 
باش��د، برای نماین��دگان و وزیرانی که خواس��ته و ناخواس��ته 

در این نمای��ش زنده تلویزیون��ی، در این ریلتی ش��وی جذاب 
 ش��رکت کرده اند و مردم را به عنوان تماش��اگران اصلی ماجرا، 
هیجان زده کرده اند، خندانده اند، سرگرمش��ان کرده اند و در 

تصمیم ها شریکشان کرده اند.
ضرغامی و صدا و س��یما بعد از این دو اتفاق، توانسته اند کاری 
کنند که در مسیری مخالف آنچه صدا و سیما در ساعات دیگر 
 انجام می ده��د، روی بدهد. آنه��ا با نمایش ای��ن صحنه های

دیدنی، به مردم نشان داده اند که نمایش ویژگی های فرهنگی 
و ش��خصیتی و الیف اس��تایلی اقوام و گروه ه��ای مختلف در 
تلویزیون، چنین بی پرده، می تواند چه تأثیری بر زندگی روزمره 
یک اجتماع بگ��ذارد و چه انرژی ای آزاد کن��د. نمایندگانی که 
شوخی هایشان، اعتراض هایشان، تالششان برای حفظ منافع، 
سعی و کوشش شان و تصمیم هایشان، رازهای فراوانی را برای 
مردمی افشا کرد که تا به حال سعی ش��ده بود تصویر متفاوتی 
از زعمای قوم، در ذهنش��ان ایجاد ش��ود. راه بی بازگش��تی که 
ضرغامی و سازمان صدا و سیما طی کردند، منافع فراوانی برای 

سرزمینمان داشت.
پس این ماجرا را به فال نیک می گیریم. اگر قرار است آن سوی 
دیوارهای کاخ سیاس��ت را ببینیم، پس البد ای��ن امکان را هم 
خواهیم یافت تا از چارچوب های تنگ همیشگی سازمان بیرون 
بیاییم. اگر مجلسمان را در عریان ترین شکلش دیده ایم، خیلی 

هم باید خوب باشد که این اتفاق درمورد گروه های مختلف مردم 
سرزمینمان، با ایده ها و فرهنگ ها و گونه های مختلف زیستی 
اش بیفتد. این یکی از مسیرهایی است که از طریق آن، می شود 
درد کهنه این مملکت، یعنی شرحه ش��رحه شدن مردمش به 
بهانه های مختلف فرهنگی و مذهبی را درمان کرد و راهی برای 
آن که فاصله زندگی واقعی و فردیشان کم شود تا از این موقعیت 

منفعالنه بیرون بیایند.
ای��ن هفت��ه همچنی��ن مطلب��ی خوان��دم در س��ایت قانون، 
درباره حض��ور چند ثانی��ه ای و ندانس��ته و از دس��ت در رفته 
برن��ده آکادمی موس��یقی مع��روف در ماه��واره در برنامه90؛ 
خبری که برای نخس��تین بار در س��ایت کافه س��ینما منتشر 
ش��د و دوربین تلویزیون، این م��رد را در اس��تودیومی در حال 
اجرای برنام��ه ای قبل از یک مس��ابقه فوتبال نش��ان می داد. 
فقط برای چن��د ثانیه و نویس��نده س��ایت مجلس، پرس��یده 
 بود ک��ه چط��ور ش��بکه من و ت��و ای��ن اس��تعداد را کش��ف 
می کند و تلویزیون ما تنها برای چند ثانیه نشانش می دهد و این 
که چند میلیون جوان ایرانی دیگر، پشت این خط منتظر یافتن 
مسیرشان هستند تا قهرمان و س��تاره زندگیشان و کشورشان 
شوند. این ایده اصلی اغلب یادداشت های من در این چند هفته 
هم بوده است. خوشحالم که این گفتمان دارد جای خودش را 
پیدا می کند، همان طور که خوشحالم عموم مردم این سرزمین، 
گیرم ناخواس��ته و در چند ثانیه، توانس��ته اند حضورشان را به 
رس��انه  ملیش��ان تحمیل کنند و در فضای مجازی گسترشش 

دهند. ببینید چه نیروی متحد عزیزی پشت این سدهاست.
مثل امیر تتلو که یک خواننده زیرزمینی است و همانند بسیاری 
از جوان های با استعداد نسلش، هنوز فرصت خواندن مجاز برای 
مردمش را پیدا نکرده است. او حاال بعد چند سال خواندن و این 
ور و آن ور رفتن، این کلیپ آخرش را برای گرفتن مجوز خوانده 

است. ترانه قشنگی هم هست که این طوری تمام می شود:
...سالمتی همه اونایی که تو همین خاک متولد شدن
واسه همین خاک جنگیدن و جزء همین خاک شدن

سالمتی شهیدا، حاج حسینا، تو دلی ها
سالمتی ناصر حجازی ها، ایرج قادری ها

سالمتی اس��تعدادایی که س��تاره نش��دن اما، ایرونی موندن و 
اسطوره میشن

سالمتی اسطوره هایی که با بی لطفی خدافظی کردن
آقا مهدوی کیا، علی آقا کریمی

سالمتی...
داداشیای تو زندون

دستفروشای تو میدون
سالمتی پدر مادرا

سالمتی دست تنگا
سالمتی درد دیده ها، داغ دارا، بیمارا...

خونه خوبه خونه، بوی مامانم میده
خونه خوبه خونه، بوی مامانم میده.

امیر تتلو، مجلس و دومین حركت مثبت صدا و سیما ضرغامی

حاال نوبت مردم ایران است 

اسطوره  خط نستعلیق ایرانی
گروه فرهنگ - 29 مردادماه سالروز درگذشت »میرزا محمدرضا کلهر« خوشنویس 
دوره  ناصری و از نستعلیق نویسان مشهور تاریخ هنر ایران است؛ کسی که با ایجاد شیوه 

خاصی در نستعلیق نویسی، نام خود را در هنر خط ایرانی جاودانه کرد.
می��رزا محمدرضا کله��ر  خوش��نویس ایرانی و فرزن��د محمدرحیم بیگی، درس��ال 
12۴5هجری قمری درکوهپایه های زاگرس حوالی جنوب کرمانشاه متولد شد. پدرش 
سردار ایل بود. میرزا با توجه به شرایط محیط زندگی خود، روزهای نوجوانی خود را به 
آموختن تیراندازی، سوارکاری و فنون رزمی مشغول شد. در یکی از همین تمرین های 

رزمی بود که از ناحیه  گوش دچار جراحت و بعدها کم شنوایی شد.
در میان ایل و محل زندگی میرزا محمدرضا، استادانی بودند که به آموزش خط مشغول 
بودند. او به خاطر عالقه ای که داشت به مشق هنر خطاطی نزد این استادان پرداخت 
و سپس برای ادامه   این هنر به تهران سفر کرد و نزد میرزا محمد خوانساری به مشق 

خط پرداخت. پس از درگذش��ت اس��تادش از روی خطوط خوشنویسی »میرعماد« 
مشق می کرد.

میرزا محمدرضا کلهر به دلیل مهارتی که در خوشنویس��ی خط نستعلیق پیدا کرد، 
مورد توجه ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت. شاه او را نزد خود فرامی خواند و گاهی هم 
به عنوان شاگرد از او مش��ق خط می گرفت. او همچنین از میرزا خواست تا دروزارت 
انطباعات به کار کتابت مشغول شود، اما او نپذیرفت و فقط هنگامی که اعتمادالسلطنه 
)وزیرانطباعات( کتابتی را به وی ارجاع می داد، می پذیرفت و به حق الکتابه  آن قانع بود.

کلهر در سال1300، وقتی از اعتماد السلطنه ش��نید که سفر مشهد مقدس در پیش 
است، به شوق زیارت حرم امام رضا)ع( همراهی با کاروان شاه را قبول کرد. طی سفر، 
اعتمادالسلطنه روزنامه ای به چاپ رساند که میرزا کتابت متن آن را برعهده داشت. به 
تدبیر اعتمادالسلطنه، تمام وسایل چاپ س��نگی همراه کاروان بود و هر چند روز یک 

بار، متن سفر نامه و گزارش های روزانه، نوشته شده و در شش یا هفت صفحه به شیوه  
چاپ سنگی منتشر می شد.

با ورود صنعت چاپ سنگی به کشور در زمان قاجار، نیاز کشور به کتابت و چاپ کتاب ها 
و مطبوعات گوناگون افزایش یافت و این، کار خوشنویس��ان را دشوار می کرد. در این 
ش��رایط، خوش��نویس ناچار بود که به تندی کار کتابت را برای چاپ )مثال روزنامه( 
آماده سازد. میرزا رضا کلهر از کسانی بود که با ایجاد تغییراتی در خوشنویسی، موفق 
شد کار کتابت را به سرعت انجام داده و برای چاپ آماده کند، در واقع، تغییرات او در 
خوشنویسی باعث پیدایش مکتبی جدید ش��د که بعدها با نام خودش یعنی »مکتب 
کلهری« ش��هرت یافت. او در خوشنویس��ی به درج��ه ای از مهارت رس��یده بود که 

می توانست تمام کلمه را بدون برداشتن قلم از روی کاغذ بنویسد.
از شاگردان او در خوشنویسی می توان به میرزا زین العابدین بن محمد شریفی قزوینی 

معروف به »ملک الخطاطین«، آقا سید مرتضی برغانی میرخانی، میرزا مرتضی نجم 
آبادی و سید محمود صدر الکتاب اشاره کرد. البته از معروف ترین شاگردان او محمد 
حسین سیفی قزوینی معروف به »عمادالکتاب« بود که ش��اگرد مستقیم او نبود و از 
روش میرزا تقلید می کرد. میرزا رضا کلهر دستی هم در شعر و شاعری داشت و حدود 

1500 بیت شعر از او به جا مانده است.
از میرزا کلهر آثار چاپ سنگی و دست نویس بس��یاری به جا مانده است که از جمله  
آنها می توان به مخزن االنشاء، قس��متی از دیوان فروغی بسطامی، قسمتی از ریحانه 
االدب ذکاءالملک فروغی، قسمتی از دیوان قاآنی، منتخب السلطان سعدی و حافظ، 
مناجات خواجه عبداهلل انصاری، قسمتی از سفرنامه کربالی ناصر الدین شاه، خواص 
السور )در حاشیه و متن قرآن مجید(، سیاه مش��ق ها، فرامین، مناشیر و عریضه های 

گوناگون اشاره کرد.

SMS

در برابر فیلمی که از هیچ منظری انس��جام ندارد باید پراکنده 
نوشت: 

1.رسوایی بی سلیقگی است؛ بی س��لیقگی در انتخاب هر جزء 
و عنصری در س��اختار س��ینمایی. از تم و مضمون اثر گرفته تا 

اجرای آن. مس��عود ده نمکی گل درش��ت و بی س��لیقه عمل 
کرده و این مس��أله بیش از هر چیز در دو عنص��ر فیلم نمایان 
است. نخست از منظر دیالوگ نویسی ) این عبارت را به عمد به 
کار می برم زیرا نمی توانم این شطحیات را فیلمنامه بنامم ( و 

دوم هم موسیقی فیلم. در دیالوگ نویسی »رسوایی« مشخص 
نیست که با نویس��نده عرفان زده ای طرفیم که نمی تواند این 
املیس��م عرفانی را کنار زده و حرف خود را براساس شخصیت 
هایی که در زندگی با آنها طرفیم بزند و یا با ش��اعری درگیریم 
که هر ازچندگاه تمثیل و شعر و متلک را به هم می دوزد تا شاید 
اثری بگذارد. مس��عود ده نمکی حداقل در »اخراجی ها« نیمه 
انسجامی میان دیالوگ هایش موجود بود و دیالوگ هایی را در 
آن فیلم می ش��نیدیم که با درصد حداقلی می توانست ارتباط 
 بیننده را با ش��خصیت ها حف��ظ کند، اما »رس��وایی« نهایت

 بی سلیقگی، عدم انسجام و نامربوط بودن دیالوگ ها با اشخاص 
را به نمایش می گذارد.

موس��یقی فیلم نیز چه به لحاظ مود و فضاسازی و چه به لحاظ 
س��طح فنی تنظیم آن در جای ج��ای فیلم غی��ر قابل تحمل 
است. میزان صدای موسیقی بسیاری از دقایق باالتر از صدای 
بازیگران اس��ت و در واقع موس��یقی که این بار می خواهد بار 
دراماتیک��ی که صحنه از آن عاری اس��ت را به دوش بکش��د با 
نهایت بد سلیقگی بلندتر از میزان صداهای دیگر پخش شده و 
 گاهی اوقات نیز گوش خراش می شود. به لحاظ فضاسازی نیز 
قطعه های تکراری که ده نمکی بر م��ی گزیند با فیلم انظباقی 
ندارد و آن را به سمت کلیپ می برد و اثر را بیش از آن که هست 

کلیشه ای و گل درشت می کند.
 2.»رس��وایی« بیش از حد شعار زده اس��ت. هر مضمون را به 
 صورت گل درش��ت بیان می کند. نماز را با ادا کردن آن نشان 
می ده��د و به دیال��وگ های س��طحی تکی��ه می کن��د. اگر 
 نگاهی چند خطی به داس��تان داشته باش��یم، نمونه این گونه 
داستان پردازی ها در سینمای پیش از انقالب نیز موجود است. 
 اغلب فیلمفارسی های به ظاهر مذهبی که پر است از توبه های

 فاس��دان و رس��تگار ش��دن آنها همین تم و موضوع را دنبال 
می کردند. آفت این ش��عار زدگی چیزی جز خدشه دار کردن 
اعتقادات نیس��ت. این که مضم��ون اثر را در ده��ان بازیگران 
بگذاری و بگویی بلند بلند آن را چندی��ن بار بیان کند، نه تنها 
موجب تبلیغ امر دینی نخواهد ش��د بلکه باعث به وجود آمدن 

فاصله با تماشاگر و دافعه نیز می شود.
3. فیلم ده نمکی با نام »رسوایی« به نمایش در آمده در صورتی 
که در آن رسوایی به بار ننشست. اگر به زبان سینما )حداقل در 
ابعاد کالسیکش( آشنا باشیم می دانیم که بحران در موقعیت 
 داس��تانی قاعده و اصولی دارد و گره افکنی نیز همین طور، اما 
ده نمکی بحران به وج��ود نمی آورد و اگر تنه��ا یک موقعیت 
بحرانی ش��بیه به »مالنا« به وجود می آورد همانجا صدا را در 

نطفه خفه می کند.

به بهانه نمایش خانگی

»رسوایی«كه به بار آمد 

اگر به زبان سینما 
 آشنا  باشیم   می دانیم  

كه بحران در 
موقعیت داستانی 

قاعده و اصولی دارد 
و گره افکنی نیز 

 همین طور، اما 
 ده نمکی بحران

به وجود نمی آورد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 ۳ بازیکن پرسپولیس
به لیگ یک پرتغال می روند

پس از توافق باشگاه پرسپولیس با یک باشگاه پرتغالی، ۳ بازیکن این 
تیم قرار است برای حضور در یک تیم لیگ یکی عازم پرتغال شوند.

طبق سیاس��ت محم��د رویانیان مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس 
برنامه  های ویژه ای برای تیم های پایه در این باش��گاه در نظر گرفته 
شده است. پس از توافقات انجام ش��ده مقرر شد تیم پرسپولیس ۳ 
بازیکن جوان خود را ظرف10 روز آینده ب��رای بازی در تیم فوتبال 
بیرامار پرتغال عازم این کش��ور کن��د. این بازیکنان قرار اس��ت در 
تمرینات تیم موردنظر شرکت کنند و در صورت تأیید کادرفنی این 
تیم و با توجه به این که مدیرعامل این باش��گاه ایرانی است در لیگ 
این کشور بازی کنند. گفتنی اس��ت این سه بازیکن کنعانی، افشین 

اسماعیل  زاده و مدنی هستند. 

 عواقب آتش زدن 
قایق های جت اسکی در تیران

دبیر هیأت قایقرانی اس��تان اصفهان گفت: بع��د از اتفاقی که برای 
قایق های جت اسکی آب منطقه ای در اطراف سد تیران رخ داد، هیأت 
قایقرانی به دنبال انتخاب محلی اس��ت که برای تمرین قایقرانان از 

امنیت کامل برخوردار باشد.
 هادی قاضی عسگر اظهار داشت: با توجه به خشکی زاینده رود و در 
اختیار نداشتن محل تمرینی مناسب برای قایقرانان، قرار بود از سوی 
آب منطقه ای سدی در نزدیکی شهرس��تان تیران در اختیار هیأت 
قایقرانی قرار بگیرد تا ورزشکاران با تمرین در این محل برای حضور 
در مسابقات آماده شوند. وی ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که از سوی 
اهالی محلی، برای قایق های جت اس��کی آب منطقه ای رخ داده بود 

این محل را به لحاظ امنیتی نامناسب دیدیم. 
قاضی عس��گر با اش��اره به حادثه آتش زدن قایق های جت اس��کی 
گفت: عده ای از اراذل و اوباش محل��ی مانع فعالیت قایقرانان در این 
سد می شوند و از آنجایی که هیأت قایقرانی باید امنیت کامل محل 
تمرین قایقرانان را فراهم کند ما این سد را با توجه به اتفاقات رخ داده 
مناس��ب ندیدیم. دبیر هیأت قایقرانی اس��تان اصفهان بیان داشت: 
در مناطق مختلف اصفهان س��د و دریاچه وجود دارد، اما امنیت هم 
باید برقرار باشد تا بتوان از آن محل استفاده کرد. با توجه به این که 
بانوان قایقران در رشته دراگون بت نیز پیش از این از سوی اهالی این 
منطقه دچار مشکل در تمرین شده بودند بنابراین حاضر به برگزاری 

تمرین تیم های خود در این منطقه نشدیم.  

 کمک 100 میلیون ریالی سایپا
 برای به فوتبال ابوموسی

شرکت فرهنگی ورزشی سایپا با هدف اعتال  و بزرگداشت نام همیشه 
جاودان خلیج ف��ارس، آمادگی خود را ب��رای اعطای کمک یک صد 

میلیون ریالی به فوتبال ابوموسی اعالم کرد.
به دنبال پخش گزارش تلویزیونی برنام��ه 90 مورخه 28 مرداد ماه 
س��ال جاری که طی آن محرومیت های جزیره ایرانی ابوموسی در 
گس��تره فوتبال به نمایش درآمد، باش��گاه فرهنگی- ورزشی سایپا 
به نمایندگ��ی از مردم اس��تان البرز و گروه خودروس��ازی س��ایپا 
آمادگی خود را برای اعطای کمک ی��ک صدمیلیون ریالی به هیأت 
فوتبال ابوموسی برای هزینه کرد در فوتبال ساحلی با هدف اعتال و 

بزرگداشت نام همیشه جاودان خلیج فارس اعالم داشت.

 ماهان به دنبال قهرمانی
 در تنیس روی میز

کاپیتان تیم تنیس روی میز ف��والد ماهان با ابراز رضایت از وضعیت 
 تیم ف��والد ماه��ان گفت: امی��دوارم با کس��ب پی��روزی برابر مس 
کرمان به عنوان قهرمانی لی��گ برتر تنیس روی میز بانوان دس��ت 

پیدا کنیم.
ندا شهسواری در حاشیه تمرینات این تیم در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: پس از مسابقات هفته گذشته با هماهنگی های صورت گرفته 
اردوی تدارکاتی برای تیم برگزار شد که بس��یار خوب سازماندهی 
ش��ده بود. وی با بیان این که فوالد ماهان به عن��وان یک مجموعه 
خصوصی تنها باشگاهی اس��ت که برای دیدارهای لیگ برتر اردوی 
تدارکاتی برگزار کرده اس��ت، تصریح کرد: من و س��ایر بازیکنان از 
حضور در تیم فوالد ماهان خوشحال هستیم، زیرا که ماهانی ها هم در 

کیفیت و هم در نگاه به بازیکنان حرفه ای هستند.
کاپیتان تیم تنیس روی میز ف��والد ماهان با ابراز رضایت از وضعیت 
آمادگ��ی بازیکنان این تیم ب��رای هفته پایانی مس��ابقات لیگ برتر 
تصریح کرد: با توجه ب��ه انگیزه باالی بازیکنان، تمرینات فش��رده و 

منسجمی را پشت سر گذاشته ایم.
وی با اشاره به صدرنشینی تیمش در مسابقات لیگ برتر تنیس روی 
میز بیان کرد: امیدوارم با درخش��ش بازیکنان و کسب یک پیروزی 
شیرین در برابر تیم قدرتمند مس کرمان به عنوان قهرمانی لیگ برتر 

تنیس روی میز بانوان دست پیدا کنیم.

 بازوبند کاپیتانی 
برایم اهمیتی ندارد

محمد صلصالی
 مدافع تیم فوتبال ذوب آهن

 در ب��ازی ب��ا س��ایپا موقعیت های خوب��ی داش��تیم، اما نتوانس��تیم از 
موقعیت هایمان استفاده کنیم و در نهایت بازی با نتیجه تساوی به پایان 
رسید. سه سال کاپیتان ذوب آهن بودم و هیچ مشکلی با قضیه کاپیتانی 
سپهر حیدری ندارم. مسائلی 
پیرام��ون کاپیتانی من پیش 
آمد ک��ه ترجی��ح دادم دیگر 
کاپیتان ذوب آهن نباش��م و 
برایم نکته ای که اهمیت دارد 
این است که تیم نتیجه بگیرد. 
احتی��اج به یک ب��رد داریم تا 
بسیاری از مشکالت تیم حل 

شود.

سیدرضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان دستور برگزاری انتخابات1۳ فدراسیون را صادر 6
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دستور سرپرست جدید وزارت ورزش برای انتخابات ۱۳ فدراسیون

جنگ لفظی مدی��رکل اداره ورزش و 
گروه 
جوانان استان با ابرقویی نژاد)بخوانید ورزش

رییس هیأت فوتبال استان( در برنامه 
90 به حراج آبروی فوتبال اصفهان در این چندماه اخیر کمک 

کرد!
گفتگوی تک��راری و حرف های رد و بدل ش��ده بی��ن این دو، 
آنقدر در این ش��ش ماهه اخیر گفته ش��ده که دیگر رسانه ها 
هم تمایلی به واکاوی دوب��اره این جریان ندارند، اما چیزی که 
خیلی اهمیت دارد، اصرار و پافش��اری هر دو نفر تا رسیدن به 

آخر خط پایان است.
مدیر کل اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان در این مدت 
همواره بر این نکته اذعان داش��ته که به درخواست جمعی از 

پیشکسوتان فوتبال به این هیأت ورود پیدا کرده است.
ابرقویی نژاد از همان زمانی که ریاس��ت هیأت فوتبال اس��تان 
اصفهان را برعهده داشت، تا به امروز منتقدان ثابتی داشته که 
به مرور برخی دیگر نیز به جمع آنها اضافه شده اند و در مقاطع 
مختلف ت��الش کرده اند تا نظ��ر مدیر کل وق��ت را برای کنار 

گذاشتن رییس هیأت فوتبال جلب کنند.
برخ��ی از ای��ن اف��راد در دوره مدیر کل��ی جواه��ری نیز در 
نشست های مختلفی که با وی داش��تند، تالش کردند تا نظر 
موافق مرد اول ورزش استان را برای این جابه جایی جلب کنند 

و در نهایت نیز موفق ش��دند، اما حاال که زمان عمل رس��یده، 
بس��یاری از این افراد خود را کنار کش��یده و ترجیح می دهند 
خارج از گود تماشاگر دعوای مدیر کل و رییس هیأت فوتبال 

استان اصفهان باشند.
باش��گاه های اصفهانی نیز همانند پیشکس��وتان عمل کرده و 
با وجودی که در مقطعی از موافقان تغیی��ر و تحول در هیأت 
فوتبال اس��تان اصفهان بودند، در حال حاضر حمایتی از مدیر 

کل صورت نمی دهند.
در جلسه معارفه سرپرست جدید هیأت فوتبال استان اصفهان 
که صبح روز یک شنبه به انجام رسید، تنها یک پیشکسوت و 
یک نماینده باشگاه حضور داش��تند که البته نماینده باشگاه 
گیتی پس��ند نیز در حالی در این جلس��ه حضور پیدا کرد که 
ساعتی بعد در مراس��م قرعه کش��ی لیگ برتر فوتسال شاهد 
حضور پر تعداد مس��ئوالن هی��أت فوتبال اس��تان اصفهان و 
به نوعی میزبان��ی آنها بودیم تا باالخره مش��خص نش��ود که 

گیتی پسند چه موضعی را اتخاذ کرده است.
 از جم��ع پیشکس��وتان فوتبال نیز احم��د آقاخ��ان تنها فرد 
شرکت کننده در جلس��ه معارفه بود و خبری از پیشکسوتان 
منتقد ابرقویی نژاد که به طور  زبانی با وی مخالفت می کنند، اما 

در موقع عمل خودشان را کنار می کشند، نبود.
واقعیت این است که جواهری در ماجرای هیأت فوتبال استان 

اصفهان با مشاوره های اشتباه ورود پیدا کرده و شأنیت شغلی 
خود را به عنوان متولی ورزش استان به خطر انداخت، غافل از 
این که ورزش اصفهان سال هاست به این دوگانگی های رفتاری 
و تضادهای منافقانه عادت کرده و جواهری بدون توجه به این 
مسأله وارد گودالی شد که شاید بیرون رفتن از آن به عمر مدیر 

کلی اش در اصفهان کفاف ندهد.
آقای جواهری تردید نکنید اگر داستان برکناری ابرقویی نژاد 
تا این حد طوالنی و کشدار نش��ده بود، امروز همان افرادی که 

ساعت ها با شما جلسه برگزار 
می کردند تا موافقت ش��خص 
ش��ما را برای برکناری رییس 
هیأت فوتبال استان اصفهان 
جلب کنن��د، دوباره اطرافتان 
جمع می شدند تا سهم خواهی 
کنند، اما با توجه به ش��رایط 
فعلی ترجیح می دهند منتظر 
مانده و ببین��د در این جنگ 
دو طرف��ه ک��دام ی��ک پیروز 
می شوید تا موضع آینده خود 

را بر اساس آن تعیین کنند.
اص��رار و پافش��اری مدیرکل 
ب��رای برکن��اری قانون��ی و 
قطعی ابرقویی نژاد و از طرفی 
 ایم��ان و اتکا ابرقوئ��ی نژاد از 

 پش��توانه های��ی ک��ه همچ��ون اه��رم از او حمایت م��ی کنند
بازی مسخره ای را به راه انداخته که بازگویی آن در برنامه90 هم 
راهگش��ا نبود و نیست. هر دو س��عی در محکوم کردن خود بودند 
و جالب این که ش��خصی که بارها و بارها ب��ه خاطر15موردی که 
دیگر به عددی نحس در این فوتبال تبدیل ش��ده محکوم می شد 
تنها لبخند و  بی توجهی تحوی��ل مخاطبانش داد بی آن که حتی 
 یک بار از یکی از موارد وارده دفاع کرده و یا توجیح قانع کننده ای

 ارایه کن��د. نگارنده قصد صحه گذاش��تن روی صحبت های هیچ 
یک از طرفی��ن را ندارد و تنه��ا دل نگرانی موجود ح��ال و روز بد 
فوتبال اصفهان اس��ت ک��ه در این گی��ر و دار به یغم��ا رفته و تیر 
ترکش این اختالف��ات دامن هیأت ه��ای فوتبال شهرس��تان را 
نیز گرفت��ه و از فعالیت س��اقط ک��رده اس��ت. بالتکلیفی محض 
و امید ب��ه تس��ریع وضعیت آین��ده هی��أت فوتبال اس��تان تنها 
 توصی��ف قابل بیانی اس��ت که می ت��وان از این فوتب��ال به حراج 

رفته داشت.

بالتکلیفی هیأت های فوتبال در اصفهان

 پذیرایی استقالل از حراج آبروی فوتبال اصفهان در رسانه ملی
شگفتی ساز تایلندی در آزادی

تیم فوتبال اس��تقالل امروز در دیدار رف��ت مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا میزبان بوریرام تایلند 

خواهد بود.
در چارچ��وب رقابت ه��ای مرحل��ه یک چه��ارم نهایی 
لیگ قهرمان��ان آس��یا در دور رفت،  امروزچه��ار  دیدار 
در چهار کشور برگزار خواهد ش��د که در حساس ترین 
دیدار ب��رای ایرانی ها، تیم فوتبال اس��تقالل از س��اعت 
 20:15 در ورزش��گاه آزادی میزب��ان بوری��رام تایلن��د 

خواهد بود. 
اس��تقالل پ��س از صعود ب��ه عن��وان تی��م اول از گروه 
خ��ود در مرحله ی��ک هش��تم نهای��ی به مص��اف تیم 
ضعیف الش��باب امارات رفت که در مجموع توانس��ت با 
 برتری ۴ بر 2 از س��د حری��ف خود بگذرد و پ��ای به این

 مرحله بگذارد.
 حریف اس��تقالل در دیدار ام��روز بدون ش��ک در بین 
 8 تیم حاضر در ای��ن مرحله از س��ابقه و قدمت کمتری

  برخ��وردار اس��ت، ضم��ن این ک��ه آن چن��ان حریف 
دندان گیری برای اس��تقالل نخواهد ب��ود و در واقع کار 
اصلی اس��تقالل را باید در مرحله بع��د بدانیم و مصاف 
 آنها با برنده دیدار االهلی عربس��تان و اف س��ی س��ئول

 کره جنوبی. 
نکته جالب اینجاس��ت ک��ه نماینده تایلن��د در مرحله 
گروهی تنها موفق شد یک پیروزی مقابل جیانگسو چین 
به دست آورد و در چهار دیدار به تساوی رسید و در یک 

دیدار متحمل شکست شد. 
بوریرام ک��ه تنها تیم��ی بود که ب��ا یک برد ب��ه مرحله 
یک هش��تم رس��یده بود، در این مرحله حریف بنیادکار 

ازبکستان تیم صدرنشین گروه G شد. 
این تیم در دور رفت در تایلند ب��ا نتیجه دو بر یک پیروز 
شد و در تاشکند به سختی موفق شد تساوی ارزشمندی 
را کسب کند تا در میان تعجب اکثر کارشناسان به جمع 

هشت تیم برتر آسیا راه یابد. 
 آنچ��ه ک��ه در دیدار ام��روز اس��تقالل مهم اس��ت، گل

 نخوردن این تیم در خانه است.
 اس��تقالل اگ��ر موف��ق ش��ود دروازه حری��ف تایلندی 
را ب��از کن��د و دروازه خ��ود را بس��ته نگ��ه دارد در 
دی��دار برگش��ت ب��ا ب��ه ثم��ر رس��اندن ی��ک گل ت��ا 
ب��ر بوری��رام را   ح��دود زی��ادی راه موفقی��ت برا

پیموده است. 

گزارش روز

واکنش تند گیتی پسند  
به اتهامات اولیازاده

جباری حرفی از 
جدایی نزده

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: مجتبی جباری در تمرینات بسیار 
با انگیزه است و نمی دانم این اخبار از کجا در می آید.

محمد فرامرزی اظهار داش��ت :قبال هم گفتم نمی دانم این موضوع ها از کجا 
بیان می شود، ما درون باشگاه هس��تیم و هر روز در تمرینات مجتبی جباری 
را می بینیم، او بسیار با انگیزه تمرین می کند و اصال صحبتی درمورد جدایی 
نزد. متعجب هستم چنین حرف هایی بیان می شود، جباری و سپاهان کامال 
حرفه ای هستند و اصال چنین موضوعاتی مطرح نیست. اگر در نیم فصل بود 
و چنین حرف هایی گفته می شد می توانستیم بگوییم شایعه است، اما مطرح 
شدن این حرف ها در حالی که تنها 5 هفته از لیگ گذشته است، بسیار عجیب 
به نظر می رسد. وی افزود: از هواداران س��پاهان می خواهم به شایعات توجه 
نکنند. ما تیم بزرگی هستیم و امسال هم نتایج خوبی خواهیم گرفت و نباید به 

این چند نتیجه مقطعی توجه کرد.

مالک باش��گاه گیتی پس��ند در واکنش به صحبت های اولیا زاده مالک یکی 
از ش��رکت های صنایع غذایی مشهد که خواس��تار خرید امتیاز گیتی پسند 
نوین است گفت: صحبت هایی که نس��بت به گیتی پسند مطرح شده است 
کذب محض و اتهامی بیش نیست. برای تأیید صحبتم باید بگویم چک10 و 
 ۴00 میلیون تومانی پرسپولیس به همراه تصویر این چک ها در دفتر باشگاه 
گیتی پسند موجود هس��ت و ریالی از آن نقد نشده اس��ت. علیرضا جنتی در 
گفتگو با ایمنا اظهار داش��ت: عجیب اس��ت که با دروغ بحث کالهبرداری را 
 مطرح می کنند و می گویند ما با پول پرسپولیس هزینه های اعزام تیم به جام 
باشگاه های آسیا را فراهم می کنیم، در حالی که نمی دانند تمام هزینه های 
ما برای سفر به ژاپن در اختیار AFC اس��ت، گیتی پسند در گذشته هم این 
 موضوع را اثبات ک��رده که نیاز به هزین��ه از محل دیگری ن��دارد حاال آقایان 

می گویند ما قرار است با پول آنها لباس بازیکنانمان را تأمین کنیم! 

ملی پوش ترکیه  همبازی سلطان پور و زبردست شد
باش��گاه برلینی با »سرهت آکین« ۳2 س��اله و عضو پیشین تیم های 
فنرباغچه ترکیه و اندرلشت بلژیک به توافق رسید. او در تیم جدیدش 
در کنار کیان سلطان پور )2۴ ساله( و امید زبردست )21ساله( هر دو 

از ایران توپ خواهد زد. 

رشد بینندگان تلویزیونی مسابقات دوومیدانی 
رییس اتحادیه فدراس��یون های دوومیدانی جهان اع��الم کرد بینندگان 
تلویزیونی مسابقات قهرمانی جهان در روسیه نسبت به دوره گذشته افزایش 
داشته است. در دوره گذشته این مسابقات در کره جنوبی، پنج میلیارد نفر در 

سراسر جهان مسابقات را تماشا کرده اند.

انتشارکتابی در باره محمد بنا

 کتاب »محمد بنا معمار کش��تی فرنگ��ی ایران« از 
 امین باق��ری درباره قهرمان اس��بق کش��تی فرنگی
  ای��ران در انتش��ارات دان��ش کی��ان منتش��ر

 شد.

کارلوس کی روش هنوز ماجرای مه��دی رحمتی را از یاد نبرده و 
ظاهرا داستان کناره گیری سید از تیم ملی برای او به این راحتی ها 
هضم شدنی نیست. مرد پرتغالی از هر فرصتی برای کنایه زدن به 
رحمتی )و عقیلی( استفاده می کند و حتی اگر طرف گفتگوی او 
به جای رسانه های داخلی، سایت رسمی فیفا باشد، از گفتن این 
جمله غافل نمی ش��ود که »بازیکنانی می خواستم که در خدمت 
تیم باش��ند، نه این که تیم در خدمت آنها باشد...« .با صعود ایران 
به جام جهانی روزها برای این مربی کامال آفتابی شده اند. او حاال 
اولین مربی پرتغالی اس��ت که در دو ج��ام جهانی متوالی حضور 
داشته است. در جام جهانی2010 روی نیمکت تیم ملی کشورش 
پرتغال و س��ال 201۴ هم با ایران. او در گفتگو با س��ایت فیفا به 
تحلیل این موفقیت پرداخته است. کی روش و ایران از جام جهانی 

چه می خواهند؟ این پرسش اصلی سایت فیفاست. 

رساندن ایران به جام جهانی؛ این موفقیت چطور به 
دست آمد؟ 

این نتیجه دوس��ال کار بود. در این مدت تیم همواره اتحادش را 
حفظ کرد. روحیه مجموعه عالی بود و می دانستیم که باید در هر 
بازی بهترین تالشمان را انجام دهیم. برای کسب امتیازهای الزم 
کمی هم شانس همراهمان بود و به موفقیت بسیار بزرگی رسیدیم. 
قرار گرفتن در رده اول گروهمان و باال تر از کره، هیچ جای شک و 

تردیدی را درباره کار ما نمی گذارد. 

از این جا به بعد؛ هدف ایران در جام جهانی...؟ 
طبیعتا ما نمی توانیم قهرمان جام جهانی شویم، چرا که تیم ملی 
هنوز با قدرت های بزرگ فوتبال جهان فاصله دارد. باید این موضوع 
را قبول کنیم، اما باید حضور آبرومندانه ای در این تورنمنت داشته 

باشیم تا هوادارانمان را خوشحال کنیم. 

راه رسیدن به این هدف؟ 
راه رسیدن به این هدف، حضور در جام جهانی با آمادگی و برنامه ریزی 
مناسب است، چرا که بدون آن نمی توانیم با تیم های بزرگ رقابت 
کنیم. حضور در جام جهانی برزیل باید باعث شود که امکانات و 
کیفیت فوتبال ایران باال تر از چیزی باشد که در حال حاضر وجود 
دارد. هدف ما این است که رو به جلو حرکت کنیم و به جایی برسیم که 
در کنار کره و ژاپن جزء سه قدرت اصلی فوتبال آسیا قرار بگیریم. 

در مقایسه عملکرد ذوب آهن در 5 هفته نخست فصل جاری 
با فصول گذشته این تیم۳ امتیاز بیشتر از فصل گذشته خود 
گرفته است، اما نس��بت به فصل های دیگر عملکرد ضعیفی 

داشته است.
به گ��زارش ایمن��ا، ذوب آهن لیگ س��یزدهم را با شکس��ت 
در خوزس��تان و تیم تازه به لیگ برتر صعود کرده اس��تقالل 
صنعتی آغاز کرد، سپس در اصفهان به تساوی بدون گل برابر 
پرسپولیس رضایت داد، اما هفته سوم با نتیجه سنگین ۴ بر 

2 مغلوب شد. 
دو تساوی بدون گل برابر تیم های نارنجی پوش مس کرمان و 
سایپا این تیم را ۳ امتیازی کرد تا همچنان درلیگ سیزدهم 

بدون برد باقی بمانند. 

اما اگر بخواهیم عملک��رد ذوب آهن را نس��بت به فصل قبل 
بسنجیم، می بینیم این تیم با این عملکرد ضعیف تازه ۳ امتیاز 
هم بیشتر از فصل گذشته خود که فصلی کابوس وار بود گرفته 
اس��ت. ذوب آهنی ها در لیگ دوازدهم هر 5 ب��ازی ابتدایی 
 خود را باختند، حت��ی به گهری که تازه ب��ه لیگ برتر صعود

 کرده بود. 
ذوب آهن در 5 هفته ابتدایی لیگ یازده��م؛ یعنی لیگی که 
 آخرین فصل حض��ور ابراهیم زاده روی نیمک��ت این تیم بود 
 8 امتی��از جم��ع ک��رد و در لی��گ ده��م نی��ز عملک��رد 
 فوق الع��اده ای داش��ت و در 5 هفت��ه ابتدای��ی 1۳ امتیاز را 

جمع آوری کرد. 
ذوب آهن در پای��ان این فصل عن��وان نای��ب قهرمانی را به 
 دس��ت آورد تا آخرین فصلی باش��د که به نوعی روی س��کو

 می ایستد. 
 گفتن��ی اس��ت ذوب آه��ن در کل تاری��خ لیگ برت��ر  ۳ بار 
 نای��ب قهرم��ان ش��ده اس��ت و قهرمان��ی در کارنام��ه خود 

ندارد.
 در این مطل��ب عملکرد ذوب آهن در 5 هفته نخس��ت لیگ 
س��یزدهم را با 5 هفته ابتدای��ی لیگ های ده��م، یازدهم و 
 دوازده��م مقایس��ه کردیم که ب��ه نوعی ذوب آه��ن در طی 
 ای��ن لیگ ه��ا هر س��ال افت داش��ته اس��ت، اما ش��اگردان 
بوناچیچ در لیگ سیزدهم با کس��ب ۳ امتیاز بیشتر از فصل 
گذش��ته به نوعی رشد داش��ته اند هرچند آن چنان عملکرد 

خوبی نیست. 

گفتگوی ویژه سایت فیفا با کی روش:

قهرمانی جام جهانی را نمی خواهیم
ذوب آهن 

۳ امتیاز بیشتر از فصل قبل!

باشگاه های 
اصفهانی نیز همانند 
پیشکسوتان عمل 

کرده و با وجودی 
که در مقطعی از 

موافقان تغییر در 
هیأت فوتبال استان 

بودند، در حال 
حاضر حمایتی از 

مدیر کل نمی کنند



 راهیابی 4 طرح دانش آموزی
 در جشنواره خوارزمی

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: چهار طرح 
از دانش آموزان این استان به مرحله کشوری پانزدهمین جشنواره 

جوان خوارزمی راه یافت.
علیرضا کریمیان اظهار داشت: دانش آموزان چهارمحال و بختیاری 

در پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی کشور خوش درخشیدند.
وی با اشاره به ارایه 15 طرح برگزیده استانی در این جشنواره، گفت: 
در این جش��نواره که رقابت تنگاتنگی میان دانش آموزان بود چهار 
طرح از دانش آموزان به مرحله کشوری راه یافتند. کریمیان افزود: 
در این جشنواره، اسماعیل حیدری و میالد رییسی از فارسان طرح 
تولید کالج پیستونی را ارایه دادند، چهار دانش آموز از گندمان نیز 
موفق به ارایه طرح تولید نانو ذره شدند. مدیرکل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به برخی دیگر از طرح های ارایه شده 
در این جشنواره، خاطرنشان کرد: ارایه مجموعه شعر فرنوش همتی 
از شهرس��تان بروجن، ارایه طرح برنامه ریزی توسعه گردشگری در 
استان از سوی مرجان اشگرف،  س��اخت حلقه پرنده از سوی حمید 
احمدی از دیگر آثار ارایه شده به این جش��نواره محسوب می شود. 
وی ادامه داد: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری از جمله با 
استعدادترین دانش آموزانی هس��تند که به راحتی با استعدادیابی، 
تقویت و ارایه خدمات می توانند در چنین عرصه های کشوری و حتی 

بین المللی توانایی خود را اثبات کنند.

خبر ویژه

فرماندار شهرستان  
 مراد کاظمی

از مبلغ کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان در سال 92، حدود 21 
میلیارد تومان به شهرستان ش��هرکرد تخصیص یافته است. 90 درصد 
از مبلغ اختصاص یافته به پروژه های نیمه تمام شهرس��تان اختصاص 
می یابد. حداکثر تا10 درصد اعتبار برای پ��روژه های جدید و ضروری 
با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان تعیین ش��ده است. با اشاره به 
وضعیت انقباضی بودجه به دلیل تحریم ها و فشارهای اقتصادی امیدواریم 
مس��ئولین ادارات با تالش خود بتوانن��د زمینه جذب ب��ه موقع آن در 
شهرستان را فراهم کنند. 750 
میلیون تومان از این مبلغ برای 
کل مساجد و حسینیه ها  و بقاع 
متبرکه در نظر گرفته شده است 
که کلی��ات آن تصویب و برای 
توزیع آن باید اداره کل اوقاف 
و ام��ور خیریه ب��ا هماهنگی 

فرمانداری اقدام کنند.

اختصاص بیش از 20 میلیارد تومان 
به شهرستان شهرکرد

چهره روزیادداشت
شهرداری شهرکرد دستگاه برتر ستاد انتفاضه شد

بهروز محمدپور دهکردی مدیر روابط عمومی شهرداری شهرکرد از انتخاب این شهرداری به عنوان 
دستگاه برتر ستاد انتفاضه و قدس استان چهارمحال و بختیاری از سوی کمیته بازرسی و ارزیابی 

برنامه های ستاد انتفاضه و قدس این استان خبر داد.
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صدور38 هزار سند کاداستر 
در چهارمحال وبختیاری

مدیرکل ثبت اسناد و امالک چهارمحال وبختیاری گفت: از 
ابتدای اجرای طرح صدور سند کاداستری در استان، 38هزارو 
743برگ س��ند مالکین صادر و به مالکان تحویل داده شد. 
محمدحسن بهادر افزود: از این تعداد پنج هزار و755برگ در 
سال جاری صادر شده که نسبت به مدت مشابه9 درصد رشد 
داشت. وی گفت: پارسال نیز18هزار 948برگ سند مالکیت 
تک برگ در استان صادر ش��د که شهرستان های شهرکرد، 
بروجن و لردگان به ترتیب از عملکرد مطلوبی برخوردار بودند. 
بهادر افزود: امسال بیش از80 میلیارد ریال مطالبات بانک ها 
از طریق دفترهای اجرای اسناد رسمی استان وصول شده که  

نسبت به مدت مشابه پارسال 154درصد رشد داشته است.

آغاز عملیات احداث   سالمت کده  
طب سنتی جهاد دانشگاهی

عملیات احداث مجتمع آموزش عالی و س��المت کده طب 
سنتی جهاددانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

عبداهلل تقی پور رییس جهاد دانشگاهی واحد استان در آیین 
آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزش عالی و س��المت کده 
طب سنتی جهاددانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری که 
با حضور دکتر محمدحسین یادگاری رییس جهاددانشگاهی 
کش��ور و دکتر عبدالرضا مجدالدین رییس مؤسسه آموزش 
عال��ی علم��ی -کاربردی جه��اد دانش��گاهی برگزار ش��د، 
اظهارداشت: ساختمان آموزش عالی جهاددانشگاهی واحد 
اس��تان در زمینی به مس��احت2200 متر مربع با زیربنای 
3700مت��ر مربع و ظرفیت2000 دانش��جو  در س��ه طبقه 

احداث می شود.

 علل پذیرش قطعنامه 598 
در بروجن واکاوی می شود

نخس��تین گردهمایی رزمندگان دفاع مقدس شهرس��تان 
بروجن با حضور دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با محور بررس��ی تحوالت جنگ در پذیرش 
قطعنامه 598 در بروجن برگزار می شود. عباس پیکار اظهار 
داشت: به مناس��بت گرامیداشت س��الروز آتش بس رسمی 
جنگ میان ایران و عراق در سال 1367 همایشی به منظور 
گرامیداشت رش��ادت های رزمندگان شهرس��تان بروجن 

برگزار می شود.

اخبار کوتاه

ش��هردار نقنه گفت: با نص��ب پل هوایی 
گروه 
دسترسی یک محله به محله دیگر شهر شهرستان 

نقنه آسان شد و همین امر موجب گشت 
تا آمار تصادفات به شدت در این منطقه کاهش یابد.

ابوالقاس��م طهماس��بی اظهار داش��ت: نصب یک پل هوایی دیگر 
 در این ش��هر نیاز اس��ت که عبور و مرور دانش آموزان را راحت تر

 کند. وی تصریح کرد: 53 هزار متر مربع این شهر آسفالت شده است 
و یکی از برنامه های شهرداری این است که مابقی معابر شهر را نیز 

بتوان آسفالت کند.
طهماسبی حفر یک حلقه چاه برای آبیاری فضای سبز در این شهر 
را الزم دانست و افزود: اگر حلقه چاهی برای آبیاری فضای سبز در 
این شهر حفر شود مشکل آبیاری شبکه فضای سبز حل خواهد شد.

وی با اشاره به این که چنانچه صرفه جویی آب در شهرنقنه نباشد  با 
مشکل آب مواجه می شویم بیان داشت: شهروندان باید در مصرف 
آب صرفه جویی کنند تا مشکلی برای آب آشامیدنی نداشته باشند.

طهماسبی بیان داشت: یک سالن ورزشی در این شهر وجود دارد و 
زیر سازی یک سالن ورزشی دیگر در این شهر صورت گرفته است 
که در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید و جوابگوی نیاز 

شهروندان خواهد شد.
وی با اشاره به این که طرح جامع تفصیلی شهر نقنه مصوب و آماده 
ابالغ می باشد عنوان کرد: نقشه شهر نقنه برای 15 سال آینده آماده 
است.طهماسبی تأکید کرد: درجه شهرداری به درجه 3 ارتقا پیدا 

کرده است.وی اظهار داشت:ش��هروندان باید با پرداخت به موقع 
عوارض، شهرداری را در به انجام رس��اندن پروژه های خود یاری 
کنند.شهر نقنه در فاصله60 کیلومتری از مرکز استان واقع شده 

است و دارای 10 هزار نفر جمعیت است.

بزرگ ترین ش�هرک صنعتی اس�تان در شهر سفید 
دشت 

شهردار س��فید دش��ت گفت: ش��هر س��فید دش��ت همجوار  با 
صنایع م��ادر اس��ت و ب��زرگ تری��ن ش��هرک صنعتی اس��تان 
چه��ار مح��ال و بختی��اری را به خ��ود اختص��اص داده اس��ت.

 هوش��نگ امانی اظه��ار داش��ت: چهار پ��ارک در نقاط ش��هری 
سفید دشت وجود دارد که سه پارک آن مجهز به امکانات ورزشی 
و بازی کودکان اس��ت.وی تصریح کرد: از آثار تاریخی این ش��هر 
می توان به حمام شاه عباس و مسجد جامع اشاره کرد که قدمت 
طوالنی دارد.امانی با اشاره به این که این شهر مشکالت بهداشتی 
زیادی  دارد بیان داشت: با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بهداشت 
داش��ته ایم قرار بر این اس��ت که در آینده ای نزدیک مش��کالت 

بهداشتی این شهر رفع شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مش��کالت این ش��هر کمبود آب شرب 
است که امید است با صرفه جویی شهروندان این مشکل نیز حل 
شود. امانی یادآور شد: ایجاد فضای سبز در شهر با همکاری مردم 
و مدیریت شهرداری امکان پذیر است و چنانچه مشکل آب در این 

شهر حل شود می توان فضای سبز بیشتری را ایجاد کرد.وی اذعان 
داشت: در مسائل ورزشی نیز کارها و پیش بینی های خوبی صورت 
گرفته است که با اعتبارات داخلی و تملک دارایی می توان ورزشگاه 
دیگری را در این شهر احداث کرد.امانی یکی از نیاز های این شهر 
را داشتن داروخانه شبانه روزی دانس��ت و افزود: با پیگیری هایی 
که با مرکز بهداشت صورت گرفته اس��ت، داروخانه ای به صورت 
شبانه روزی در این شهر مستقر خواهد شد  که با این کاربخشی از 

مشکالت مردم در این خصوص حل خواهد شد .
وی افزود: پیگری هایی نیز در خصوص اس��تقرار پاس��گاه نیروی 
انتظامی صورت گرفته ت��ا با این عمل بتوان امنیت را برای ش��هر 
 به وجود آورد.ش��هردار سفید دش��ت گفت: 85 درصد معابر شهر

سفید دش��ت آس��فالت شده 
است و امید است در طی سال 
جاری و س��ال آین��ده تمامی 
کوچه ه��ای ای��ن ش��هر نیز 

آسفالت شود.
سفید دشت در 35 کیلومتری 
مرکز استان واقع شده است و 
جمعیت این شهر بالغ بر پنج 
هزارو 562 نفر و مس��احت آن 

165 هکتار است.

درمانگاه شهر فرادنبه 
تا مهر ماه س�ال ج�اری به 

بهره برداری خواهد رسید
رمضانعلی عل��ی بابایی گفت: 
درمان��گاه ش��هر فرادنب��ه با 

مشارکت مردمی و با کمک های علوم پژشکی در حال ساخت است.
  وی تصری��ح کرد: س��اخت این درمانگاه  توس��ط خیری��ن انجام

می شود و تاکنون80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان مهر 
ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

علی بابایی با اشاره به این که خدمات رسانی در این شهر با مشکل 
مواجه شده است بیان داشت: به خاطر پراکندگی جمعیت در این 
شهر وهمچنین عبور خطوط انتقال گاز از وسط شهر که باعث شده 
شهر به دو قسمت تقسیم شود، خدمات رسانی به شهروندان محترم 

با مشکل مواجه شده است. 
شهردار فرادنبه با بیان این که پروژه های زیادی در این شهر یا به 
اتمام رسیده و یا در حال ساخت است اذعان داشت: تاکنون 4 پارک 

در این شهر احداث شده است.

سازمان همیاری شهرداری های چهارمحال و بختیاری:

پل هوایی نقنه، تصادفات را کم کرد

با توجه به ارتباط 
تنگاتنگی که 

با بهداشت 
داشته ایم قرار 
بر این است که 

در آینده ای 
نزدیک مشکالت 

 بهداشتی شهر 
 سفید دشت 

رفع شود
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تحدید حدود اختصاصی

964 شماره 103/92/192/337چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین دایر 
و بایره تقریبا دو رجلی و بشماره پالک 35 - اصلی مکرر ردیف 5 واقع در 
آقای مسیب  بنام  نطنز  ثبتی  آباد کشه جزء بخش 11 حوزه  مزرعه مشیت 
در روز  مالک  بعلت عدم حضور  باشد  ثبت می  در جریان  غیره  و  دل  دیو 
بازدیددرآگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 
10 صبح روز 1392/7/20 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
که  گردد  می  اخطار  امالک  مجاورین صاحبان  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این 
بهم رسانند ضمنا  در محل حضور   آگهی  این  در  مقرر  روز  و  در ساعت 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 70 مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ 

عمومی جزایی  دادگاه  پرونده کالسه 920422ک102  در  اینکه  به  نظر   263
تلفنی  مزاحمت  به  باشد  می  متهم  وندی  حاجی  صادق  آقای  شهر  خمینی 
موضوع شکایت آقای محسن کریمی لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز یک 
شنبه مورخ 92/8/12 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می 
نماید. که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در 
صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و 
دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه 102 دادگاه عمومی 

جزایی خمینی شهر 

حصر وراثت 

شرح  به   2612 شماره  شناسنامه  دارای  خوزانی  شیروی  محمد  264آقای 
حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   444/92 کالسه  به  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زبیده سرخی پور خوزانی 
بشناسنامه 7351 در تاریخ 1348/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه سرخی پور خوزانی 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  علی ش ش 8413 خواهر  فرزند 
اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل  تقدیم دارد و  به شورا 
اختالف خمینی شهر

دادنامه 

پرونده 9009983743801459  دادنامه 9209973743800927 شماره  265 شماره 
شعبه    9009983743801459 کالسه  پرونده   901507  : بایگانی  شماره 
دادگاه عمومی بخش بادرود دادنامه شماره 9209973743800927 خواهان 
: آقای حسنعلی شه دوست با وکالت آقای محمد نرگسیان به نشانی بادرو 
خ شریعتی روبروی حسینیه مرکز شهر پ 9 خواندگان : 1- آقای امیر علی 
راضیه  خانم   -4 محققی  پریسا  خانم   -3 محققی  پرستو  خانم   -2 محققی 
پوراندوخت عمید همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- ابطال سند 
دفتر  به حضور در  الزام خواندگان   -2 ) ) موضوع سند ملک است  رسمی 
دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای  مذکور  پالک  رسمی  سند  تنظیم  و  خانه 
آقای حسنعلی شه دوست فرزند احمد با وکالت آقای محمد نرگسیان بطرفیت 
امیر   -1 از  عبارتند  که  محمد  علی  فرزند  محققی  علی  رحمت  مرحوم  ورثه 
علی محققی 2- پرستو محققی 3- پریسا محققی 4- راضیه پوراندخت عمید 
ایطال سند رسمی پالک ملکی  به خواسته  المکان  فرزند علی همگی مجهول 
3958 فرعی از 159 اصلی و الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه تنظیم 
سندرسمی پالک مذکور با این توضیح که ملک مذکور حسب مستندات تقدیمی 

در مالکیت کشاورزان چاه کشاورزی قلعه سفید بوده که همانگونه که سند 
عادی مورخه 1349/7/1 حکایت دارد اعضاء و شرکاء چاه به خوانده اجازه 
داده اند که کارهای  ثبت رسمی چاه را فراهم آورد ، لیکن هیچ مالکیتی به 

غیر از طاق خود را ندارد و اکنون با توجه به فوت مرحوم رحمتعلی محققی ، 
خواهان به وکالت رسمی پیوست و به نمایندگی از کشاورزان و سر گروهای 
مربوطه آقدام به طرح دعوا علیه ورثه مرحوم محققی کرده اوال دعوی ابطال 
سند با توجه به مواد 20و71 قانون ثبت اسناد بعد از اینکه ملکی مراحل ثبت 
آن به پایان رسید دعوی ابطال ثبت آن قابلیت استماع را نداشته و در صورت 
پذیرش ، دیگر امکان انتقال وجود نخواهد داشت علیهذا در خصوص دعوی 
ابطال ، مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید، اما در خصوص دعوی 
دیگر خواهان به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه تنظیم سند 
رسمی پالک مذکور دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله اقرار نامه 
مرحوم رحمت علی محققی به تاریخ 1349/7/1 ) مورث خواندگان ( که طی 
آن مرحوم اقرار کرده به رقبه مذکور ، هیچ مالکیتی به غیر از طاق خودم 

دادنامه  که  همانگونه   ( را  که مرحوم سهم خود  امر  این  به  توجها  و  ندارم 
آقای  به   ) دارد  پرونده 2663/82 حکایت  در  دادگاه  این   1383/7/15-1497
نور اله احمدی واگذار نموده ، همچنین با توجه به صورتجلسه تنظیمی فیما 
بین سهامداران و کشاورزان چاه قلعه سفید که همگی حکایت از مالکیت آنها 
نسبت به ملک مذکور و سهام هر یک از ایشان دارد و اینکه خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده اند 
علیهذا خواندگان بعنوان وراث خوانده دیگر قابلیتی در پالک مذکور نداردو 
کشاورزان  از  نمایندگی  به  توکیل  در  وکالت  با  خواهان  اینکه  به  عنایت  با 
سهامدار رقبه متنازع فیه ، طراحی دعوا کرده و با عنایت به محفوظ بودن 
سهام مالکیتی آقای نوراله احمدی و سایرین که سابقا نسبت به نقل و انتقال 
الزام  به  است حکم  ایشان صادر شده  بنام  و سند رسمی  اقدام  آن  رسمی 
خواندگان به انتقال باقیمانده پالک 3958فرعی از 159 اصلی بادرود به نام 
سهامداران چاه مذکور به استناد مواد 219 و 220و 1257و1301 قانون مدنی 
و 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ) با در نظر 
گرفتن صورتجلسه 1371/6/1 فیما بین سهامداران چاه قلعه سفید ، موضوع 
لحاظ  از کشاورزان مشخص شده و  پالک مذکور که در آن سهام هر یک 
اند( صادر می نماید همچنین خواندگان  اشخاصی که جایگزین ایشان شده 
را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان محکوم می نماید این رای ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدید 
نظر خواهی است . م الف 147 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش امام 

زاده بادرود 

تحدید حدود اختصاصی

965 شماره 103/92/192/337چون تحدید حدود ششدانگ چهارقطعه زمین 
دایر و بایره تقریبا چهار رجلی و بشماره پالک 35 - اصلی مکرر ردیف 5 
واقع در مزرعه مشیت آباد کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای 
مسیب دیو دل غیره ودر جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در 
روز بازدیددرآگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در 

ساعت 10 صبح روز 1392/7/20 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد 
که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 71 مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تاسیس 

مهندسی  و  فنی  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1261ث/92    : شماره   269
درتاریخ  فوق  شرکت  خاص  سهامی  فوالدسپاهان   راه  پوینده  ستارگان 

1392/4/26 تحت شماره 50355 و شناسه ملی 10260688532 در این اداره 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/4/26 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به 
گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت 
: تولید و ساخت ماشین آالت و قطعات صنعتی – انجام امور خدماتی از قبیل 
فعالیتهای   – امور صنعتی و ساختمانی  اجرا در زمینه  و  نظارت  طراحی و 
بازرگانی از قبیل صادرات و واردات – خرید و فروش – تولید و تهیه – توزیع 
کاالهای مجاز بازرگانی – شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی د و لتی 
و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد پس از کسب 
مجوزهای الزم . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان برازنده – بلوار 
پالک 114  کد پستی 8193843699 4- سرمایه   – بن بست میالد   – جوان 
شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد 
طی  موسسین  توسط  ریال   400000 مبلغ  که  باشد  می  نام  با  یکصد سهم 
بانک صادرات شعبه  نزد  بانکی شماره 3/720/1 مورخ 1392/4/13  گواهی 
میدان شهدا اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم مریم قاسمی قهساره  
به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای محسن آتشکار به سمت نائب رئیس 
اعتمادی فر  به سمت  عضو  هیئت مدیره   3-5- آقای سید محمد حسین 
هئیت مدیره 4-5- آقای سید محمد حسین اعتمادی فر  به سمت مدیر عامل 
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهد آور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه 
اعضای هیات  از  امضای هر یک  با  اداری  و  اوراق عادی  و  با مهر شرکت 
مدیره همراه و با مهر شرکت معتبر میباشد. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر 
عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل 
آقای   -8-2 اصلی  بازرس  عنوان  به  مهاجرانی  رضا  محمد  آقای   -8-1  :
منصور مهاجرانی  به عنوان بازرس علی البدل  م الف 4727/3رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

با  ساروج  بن  پاک  شرکت  تاسیس  آگهی   103/1257ث/92   : شماره   266
 50352 شماره  تحت   1392/4/26 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260688509 ملی  شناسه  و 
1392/4/26 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- 
موضوع شرکت : انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات 
– خرید و فروش – تولید – تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – اخذ 
اهداف  تحقق  جهت  صرفا  خصوصی  و  دولتی  بانکهای  از  تسهیالت  و  وام 
شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت 
مشارکت و سرمایه گذاری   – در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی 
قبیل طراحی  از  امور خدماتی  انجام   – در شرکت های دولتی و خصوصی 
پیمانکاری   – راه سازی  و  امور ساختمانی  های  زمینه  در  نظارت واجرا   –
با موضوع شرکت  نحوی  به  که  اموری  گونه  هر  و  های ساختمانی  پروژه 
مرتبط باشد پس از کسب مجوزهای الزم  2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
پالک 18   کد پستی 8146798343   – کوچه عمرانی   – خیابان استدانداری 
تلفن 03112210347، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 100000000 ریال می باشد 
. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای حسن باقریه   به سمت رئیس هئیت 
 -5-3 مدیره     هیئت  رئیس  نائب  به سمت  باقریه  امیر  آقای   -5-2 مدیره 
آقای حسن باقریه  به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه آذری – م الف 4727رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 

تغییرات 
نیرو  انرژی  تغییرات شرکت سامان  آگهی   92/103 1671/ت   : 267 شماره 
سهامی خاص به شماره ثبت 42182 وشناسه ملی 10260599624 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم مهین پهلوان صادق به عنوان بازرس اصلی 
انتخاب  مالی  یک سال  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  مهر شاد  مریم  ، خانم 
شرکت  های  آگهی  نشر  جهت  رود  زاینده  االنتشار  کثیر  روزنامه  گردیدند.2- 
به  منتهی  مالی  سال  زیان  و  سود  های  حساب  و  نامه  تراز   -3. شدند  انتخاب 
و  ثبت شرکتها  دفتر  ذیل   1392/4/31 تاریخ  رسید.در  تصویب  به   1391/12/30
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 4727/1 

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

تغییرات 

268 شماره : 1641/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت سامان انرژی نیرو سهامی 
خاص به شماره ثبت 42182 وشناسه ملی 10260599624 به استناد صورتجلسه 
اتخاذ شد: 1- محل  العاده مورخ 1392/4/10 تصمیمات ذیل  مجمع عمومی فوق 
شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خیابان فردوسی مجتمع 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   8144655547 پستی  کد  طبقه سوم  رود  زاینده 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.در تاریخ 1392/4/30 ذیل دفتر ثبت شرکتها 
و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 4727/2 

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

تغییرات 

فراز  بهینه  مهندسی  تغییرات شرکت  آگهی  : 1696/ت 92/103  271 شماره 
کیان  سهامی خاص به شماره ثبت 45214 وشناسه ملی 10260631683 به 
العاده مورخ 1392/4/16 تصمیمات  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
هیئت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  شدبه  اتخاذ  ذیل 
مدیره مورخ 1392/4/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد 
خیابان مشتاق دوم ابتدای خیابان   – ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان 
حمزه اصفهانی جنوبی مجتمع اداری میعاد طبقه 4 تلفن 03112666521  کد 
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  پستی 8158835578 
ثبت شرکتها و موسسات غیر  دفتر  ذیل  تاریخ 1392/5/1  اصالح گردید.در 
تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 4727/5 منصور آذری 

– رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

تجارت  اطلس  بازرگانی  تغییرات شرکت  آگهی   92/103 1693/ت   : شماره   270
سپانو با مسئولیت محدود به شماره ثبت 48496 وشناسه ملی 10260666964 
ذیل  تصمیمات   1392/4/27 مورخ  شرکا  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ شد1- نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.1-1 
اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید.2-1- سرمایه 
شرکت مبلغ 100000000 ریال منقسم به ده هزار سهم 10000 ریالی که تعداد ده 
هزار سهم بانام می باشد که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است . 3-1- اعضای 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید کمر بیگی 
به سمت رئیس هئیت مدیره ، آقای نعمت اله نو چمنی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره ، آقای حسین عالی به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای حسین عالی به سمت 
مدیر عامل ، 4-1-  کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد ات شرکت  با امضای مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت  معتبر می باشد. 5-1- خانم آسیه غفاری به عنوان بازرس 
اصلی ، خانم نسرین دارابی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب 
گردیدند .6-1- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد در تاریخ 1392/5/1 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت 
و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 4727/4 منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



سبک زندگی 

 نکات کلیدی 
برای مرتب کردن کمد لباس

اخبار ویژه

اتحادیه بی��ن الملل��ی نج��وم )IAU ( که مس��ئول نامگذاری س��یارات، س��تاره ه��ا و دیگر 
 اجرام آس��مانی تازه کش��ف ش��ده، اس��ت، اعالم کرد از ای��ن پس همه م��ردم م��ی توانند در 
نامگذاری های فضایی مشارکت کنند. این اتحادیه که مقر آن در پاریس است، بیش از یازده هزار 
عضو در بیش از 90 کشور جهان دارد. اگرچه هیچ قانون رسمی وجود ندارد که نامگذاری سیارات 
را الزامی کند، اما تصمیمات درمورد این که اکتش��افات فضایی جدید به چه نامی خوانده شوند 
معموال بر اس��اس نظر اکثریت صورت می گیرد.IAU اعالم کرده است عالقه مندان می توانند 
پیشنهادات خود را به آدرس » iaupublic@iap.Fr«  ارسال کرده و نظرات آنها مورد به مورد 
بررسی خواهد شد. بر اساس بیانیه این سازمان، IAU کامال از مشارکت عموم مردم چه به صورت 
مستقیم و یا از طریق یک رأی گیری سازمان یافته مستقل، در نامگذاری ماهواره های بین سیاره 
ای، سیارات جدید کشف شده و ستاره های میزبان آنها حمایت می کند. اسامی پیشنهادی نباید 
شبیه اسامی موجود اجرام اخترفیزیکی کنونی باشد. این سازمان از پذیرش نام حیوانات خانگی 

و نام های تجاری خودداری می کند. 

منوچهر جهانیان معاون گردشگری کشور در  اظهار داشت: سازمان جهانی جهانگردی مسابقه 
پوستر گردشگری برگزار کرده است که بخش��ی از داوری این مسابقه بر عهده مردم کشورهای 

جهان است. 
 وی افزود:  این مسابقه مربوط به پوسترهای گردشگری کشورهای عضو سازمان جهانی جهانگردی 
است که ایران نیز با پوس��تر » ایران؛ دروازه ملل« در این مسابقه شرکت کرده است. تصویر این 
پوستر دروازه ملل تخت جمشید است. معاون گردشگری کشور گفت: در این مسابقه، مردم جهان 
بیشترین رأی را به پوستر ایران داده اند که بر اساس نتایج اعالم شده، ایران، رتبه اول و بعد از آن، 
کشورهای ارمنستان و بوتان قرار گرفته اند. جهانیان ادامه داد: در حین برپایی مجمع جهانگردی 
)یکم تا هفتم شهریور در زیمباوه( نیز هیأتی درباره این پوسترهای برگزیده اعمال نظر می کنند و 
نتیجه نهایی اعالم می شود. وی در پاسخ به این که برگزیده شدن ایران در این مسابقه چه مزایایی 
دارد،گفت: از جمله مزایای برتری در این مسابقه این اس��ت که این پوستر به مدت یک سال بر 

دیوارهای سازمان جهانی جهانگردی نصب می شود.

رأی مردم جهان،»ایران«  رادرصدردنیاقرارداددعوت از همه برای نامگذاری اجرام آسمانی

مرتب کردن هر بخشی از خانه می تواند به نظم دادن 
باقی قس��مت ها کمک کند، از این رو باید همیش��ه 
نکات تمیزکاری را در ذهن داشته باشید. این نکات 
تنها برای خانم های خانه دار نیست و می تواند برای 

آقایان نیز کارآمد باشد.
کمد لباس ها از جمله نقاطی در خانه است که بیش 
از دیگر قس��مت ها نامرتب می ش��ود، چرا که تکان 
دادن یک لباس می تواند باع��ث به هم خوردن نظم 
درون کمد بشود، همچنین در این محل معموال فضا 
بسیار کم است از این رو باید حواستان بیشتر به این 

قسمت باشد.
     لب��اس ه��ای 
کهنه قبل از هر چیز 
دیگری باید در ذهن 
قرار بگیرد زیرا این 
لب��اس ه��ا کمت��ر 
استفاده می شوند و 
بیش��تر از ه��ر چیز 
دیگری جای شما را 
اشغال می کنند. بهتر است این لباس ها را جدا کرده 
و به خیریه ها هدیه دهید. برای جدا کردن لباس های 
کهنه از خودتان این س��ؤال ها را بپرسید:چه زمانی 
لباس را خریدم؟چندبار از آن استفاده کردم؟ممکن 

است از آن استفاده کنم؟
      پس از خالی 
کردن لب��اس بهتر 
اس��ت ب��ه س��راغ 
وس��ایلی بروید که 
معموال در کمد قرار 
م��ی دهید. بس��یار 
دیده شده است که 
خانواده ه��ا به علت 
کمبود فضا از محل خالی زیر لباس ها به عنوان کمد 
استفاده می کنند که معموال باعث شلوغ شدن کمد 
خواهد شد. برای این قسمت می توانید از جعبه های 
مختلف استفاده کنید و وسایل را در جعبه قرار داده و 

سپس در کمد بگذارید.
     چوب لباس هایی 
خریداری کنید که 
همه یکدست بوده و 
به تمام��ی لباس ها 
نیز اندازه باشند زیرا 
برخی چوب لباس ها 
کوچک یا بزرگند و 
شکل لباس را پس از 

مدتی بر هم می زنند. 
همچنین یک نوع و یک رنگ بودن آنها باعث زیباتر 

شدن کمد خواهد شد.
     دس��ته بندی 
لباس ه��ا را رعایت 
کنید تا نظم خاصی 
به کمد داده شود. از 
قرار دادن تی شرت ها 
 یا لب��اس هایی که 
م��ی توان در کش��و 
ق��رار داد خودداری 
کنید. لباس هایی که می توانند در کشو باشند تنها 

فضای کمد را اشغال خواهند کرد.
     کمد لباس ها 
را از نظ��ر ظاه��ر و 
زیبای��ی فرام��وش 
نکنید، زی��را یکی از 
محل هایی است که 
افراد با آن بسیار در 
ارتب��اط هس��تند و 
بهت��ر اس��ت دارای 
رنگی شاد و محیطی تمیز، بدون گرد و غبار باشد تا 
لباس ها آسیب ندیده و هر بار آرامشی خاص به شما 

القا شود.

دانشمندان در بررسی های جدید خود دریافتند، ژنی که به 
کنترل فرآیند پی��ری کمک می کند، با بروز س��رطان خون 

مرتبط است.
دانش پژوهان مؤسسه تحقیقات سرطان لندن، از بین چهار 
واریان جدید شناسایی ش��ده که فرآیند پیری را در کنترل 
خود دارند، یک واریان را ردیاب��ی کرده اند که با بروز مالنوما 
که کشنده ترین نوع سرطان خون محسوب می شود، مرتبط 
است. این مطالعه تعداد واریان های ژنتیکی مرتبط با مالنوما 
را به دو برابر افزایش داده و آنها را به هفت مورد می رساند. این 
یافته افق جدیدی را در بررس��ی عوامل ژنتیکی این بیماری 
باز می کند. یک نش��انگر ژنتیکی شناسایی شده توسط این 
محققان به ژنی موس��وم به TERC مرتبط اس��ت که طول 
کالهک تلوم��ر را در پایان��ه های DNA تنظی��م می کند. 
 در سلول های س��الم، این کالهک ها در طول زمان، کوتاه و 
کوتاه تر می ش��وند و موجب پیرش��دگی بافت می شود، اما 
برخی از سلول های سرطانی می توانند این پیر شدگی را به 

منظور حفظ خاصیت تقسیم شوندگی خود، نادیده بگیرند.

 TERC اگر تحقیقات بیش��تر این ارتب��اط را تأیید کن��د ژن 
می تواند به هدفی برای درمان های آینده مالنوما تبدیل شود.

محققان، این نشانگرهای جدید را با مقایسه آرایش و چیدمان 
ژنتیکی چهار هزار و 692 بیماری مبتال به س��رطان مالنوما با 
DNA 10 هزار و990 فردی که به این بیماری مبتال نبودند، 
به دست آوردند. تحقیقات پیشین پژوهشگران انگلیسی از سه 
واریان ژنتیکی یا خطاهای دیکته ای در DNA پرده برداشته 

بود که خطر بروز مالنوما را افزایش می دادند.
این محققان با مقایس��ه نمونه ه��ای خود با دیگ��ر تحقیقات 
 انج��ام ش��ده توس��ط پژوهش��گران آلمان��ی، ای��ن گ��روه از 
واریان های ژنتیکی را شناس��ایی کردند. نتایج ترکیب ش��ده 
اطالعات بیشتری در اختیار دانش��مندان قرار داده و از این رو 

دقت آماری این تحقیقات افزایش یافت.
همه این چهار واریان ژنتیکی جدید به ژنهایی نزدیک هستند 

که نقش مهمی را در بروز مالنوما ایفا می کنند.
پروفسور ریچارد هولستون استاد ژنتیک مولکولی و جمعیتی و 
مجری این تحقیقات از مؤسسه تحقیقات سرطان انگلیس گفت: 
این یک حقیقت شناخته ش��ده است که سرطان اغلب، کنترل 
رایجی که بر پیری و مرگ سلول وجود دارد را نادیده می گیرد و 
بررسی این که آیا در سرطان خون نیز چنین امری نتیجه ارتباط 
ژنتیکی مستقیم است یا خیر می تواند بسیار جالب توجه باشد. 
وی افزود: در نهایت شناخت ژنتیک پیچیده سرطان های خون 
می تواند به ما کمک کند خطر ابتالی یک فرد به این بیماری را 

ارزیابی کرده و یا شیوه های نوینی برای درمان سرطان بیابیم.

کشف ارتباط ژن کنترل سالخوردگی با سرطان خون
کدام پیشنهاد های ازدواج  را 

جدی  بگیریم؟!

برای هر دخت��ری پیش می آید ک��ه در زندگی چند ب��ار درمعرض 
پیشنهاد ازدواج قرار می گیرد.

 سال ها قبل این پیشنهادها سنتی بود و در قالب خانواده ها و با نظارت 
آنها مطرح می ش��د و خانواده ها با تجربه و درایتی که داشتند آنها را 
مدیریت می کردند، اما حاال در بیش��تر مواقع دخترها خودش��ان در 
معرض پیشنهاد ازدواج قرار می گیرند و بعد آن را به خانواده منتقل 
می کنند. مشکل اینجاست که دخترهای جوان تجربه کافی ندارند و 

ممکن است اشتباه کنند.
 ممکن است کسی که پیش��نهاد را مطرح می کند قصد واقعی برای 
ازدواج نداشته باشد. برای این که بفهمید فردی که به شما پیشنهاد 
ازدواج می دهد چقدر در تصمیم خود مصر اس��ت، این سؤاالت را از 

خودتان بپرسید.
 اگر جوابتان به آنها مثبت بود، می توانید پیشنهادی که به  شما شده 

را جدی بگیرید.

آیا او شما را خوب می شناسد؟
طبیعی نیست کسی بعد از گذش��ت فقط دو هفته از آشنایی به شما 

پیشنهاد ازدواج بدهد.
 این پیشنهادها در چنین مدت کوتاهی یا از عالقه  شدید می آید یا از 
قصد فریب. ازدواج تصمیمی است که افراد برای همه عمر می گیرند 
و هیچ کس��ي نمی تواند ادعا کند بعد از گذشت یک زمان کوتاه، فرد 
مورد نظرش برای ازدواج را انتخاب کرده است. الزمه  ازدواج شناخت 

متقابل  و الزمه شناخت، گذشت زمان است. 
درباره فردی که به شما پیشنهاد ازدواج مي دهد فکر کنید و ببینید 
او شما را چقدر می شناسد. سؤال های خاصی از شما پرسیده، رفتار 
خاصی از شما دیده یا شرایط بین ش��ما به گونه ای بوده که از هم به 

شناخت کافی برسید یا نه؟
 شما در آن لحظه به جای هیجان زده و احساساتی شدن باید دقیقا 
متوجه شوید او به خاطر چه به شما این پیشنهاد را داده. اگر به نظرتان 
پیشنهادش منطقی نیست و از شناخت کافی برنمی آید در صحت آن 

شک کنید. این شناخت باید درباره خانواده ها هم باشد.
 اگر خانواده ای کامال سنتی دارید و کسی که به شما پیشنهاد ازدواج 
می دهد پسری با سر و وضع کامال امروزی است به دالیلش عمیق تر 

فکر کنید.

آیا آماده است؟
اگر می بینید فردی که به شما پیشنهاد ازدواج داده، مدتی است دارد 
برای تغییر زندگی اش برنامه ریزی می کند، می توانید مطمئن باشید 

قبال به این موضوع فکر کرده و در تصمیمش مصمم است.
 این تصمیم برای تغییر می تواند در قالب های مختلفی رخ دهد؛ مثال 
او به فکر خرید خانه افتاده، شغل ثابتی برای خودش دست و پا کرده، 

دارد پول پس انداز می کند یا چیزهای دیگر. 
صرف وقت بیش��تر در خانه به جای گذراندن آن با دوس��تان، خارج 
شدن از لباس های اسپرت و بیشتر مردانه پوشیدن و دست برداشتن 
از ش��وخی های زننده هم می تواند نشانه  آماده ش��دن برای زندگی 

مشترک از طرف مردان باشد.
 به عالوه این شخص باید این آمادگی را در ش��ما هم تشخیص داده 

باشد.

آیا وقت خواستگاری تعیین کرده است؟
به هر حال مراحل ازدواج در فرهنگ ما س��نتی انجام می شود و شما 
 نمی توانید ج��دا از خانواده های تان درم��ورد این مس��أله به توافق 

برسید.
 کسی که به ش��ما پیش��نهاد ازدواج می دهد باید بعد از توافق اولیه  
شما، بالفاصله درباره قرار گذاشتن خانواده ها با هم حرف بزند. شما 
 تصمیم گیرنده نهایی نیس��تید و بعد از این مرحل��ه این تصمیم باید 
به خانواده سپرده ش��ود. فرد مورد نظر باید بالفاصله با پدرتان قرار 
بگذارد یا اجازه بگیرد مادرش برای قرار خواس��تگاری به مادر ش��ما 

تلفن کند.

آیا خانواده اش را در جریان گذاشته است؟
ازدواج پیوند خانواده هاست. کسی که به شما پیشنهاد ازدواج می دهد 

باید قبل از آن با خانواده اش صحبت کرده باشد.
 اگر خانواده او شما را نمی شناسند پیشنهاد ازدواج نمی تواند خیلی 

منطقی و فکر شده باشد.

چیزی برای گفتن آماده کرده است؟
نحوه عنوان کردن پیشنهاد ازدواج هم بس��یار مهم است. کسی که 
به شما پیش��نهاد می دهد باید از قبل حرفی برای گفتن آماده کرده 
باشد. باید کامال محترم وارد صحبت ش��ود و در صحبت هایش تمام 

جوانب را بسنجد.
 جواب شما باید برای او مهم باش��د. این را از حرف هایش می توانید 

بفهمید.
 عالوه بر این، او باید طبق ش��ناختش از شما، خود را برای هر جوابی 

آماده کرده باشد و جواب شما را با روی باز پذیرا باشد. 
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پیامبر اکرم  )ص( :
پاداش نیکوکارى زودتر از هر کار خوب دیگرى می رس��د و کیفر 

ستم و تجاوز، زودتر از هر کار بد دیگرى گریبان می گیرد.

عکس نوشت

سیل در مانیل

پیش از ای��ن در فضای اقتص��ادی با تورم ح��دود 2۵ درصد، هر 
 سفر داخلی برای ایرانی ها به طور متوسط 6۵ هزار تومان هزینه 

داشت.
 طبق آخرین آمار گردشگری اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران 
بیش از۷0 میلیون و ۸00 هزار سفر داخلی در تابستان91 توسط 
ایرانی ها انجام ش��ده که در مجموع هزینه ای بالغ بر چهار هزار 
و ۵90 میلیارد و 1۷9 میلیون تومان را به همراه داش��ته اس��ت.  
بیشترین هزینه ای که مسافران برای سفرهای خود می پردازند 
مربوط به حمل ونقل آنهاس��ت، به طوری که در مجموع نزدیک 
به یک هزار و ۳2 میلی��ارد و ۳۸6 میلیون تومان برای این بخش 
از سفر پرداخت ش��ده اس��ت، اما هزینه های خوراکی و دخانی 
هموطنان ما در سفر کم نیست، به گونه ای که در طول سفرهای 
تابس��تانی، آنها بالغ بر ۸6۴ میلیارد و 12۵ میلیون تومان صرف 
تغذیه و دود دخانی��ات کرده اند. از هزینه ه��ای قابل توجه دیگر 

هزینه بیش از ۷10 میلیارد و ۵2۸ میلیونی برای درمان در بیش 
از ۷0 میلیون سفر است.  در مقابل هزینه چند صد میلیاردی که 
مردم در سفر برای درمان صرف می کنند هزینه محدودتری در 
حدود ۷۵ میلیارد و 1۵1 میلیون را برای تفریح، ورزش و فرهنگ 

خرج می کنند. 

 نزدیک به ۵۵۵ میلیارد و ۸۵1 میلیون تومان در طول سفر های 
داخلی، برای خرید کاال و لوازم هزینه ش��ده ک��ه باید به این رقم 
هزینه حدود ۵۴۸ میلیارد تومانی خرید سوغاتی ایرانی ها را نیز 
به آن اضافه کرد.  اما هزینه اقامت خانوار ها در سفر های داخلی 
حدود۳60 میلیارد تومان و بخشی دیگر از هزینه ها تحت عنوان 
سایر هزینه های متفرقه هس��تند که بالغ بر ۳1۴ میلیارد و ۴60 

میلیون برآورد شده است. 
 بنا بر این گزارش می توان گفت که در تابستان گذشته از مجموع 
چهار هزار و ۵90 میلیارد و 1۷9 میلیون و200 هزار ژول صرف 
ش��ده در ۷0 میلیون و ۸۷1 هزاز و 1۳6 س��فر داخلی هزینه هر 
سفر حدود 6۴ هزار و ۷69 تومان بوده اس��ت، البته این هزینه، 
 برآوردی در اقتصادی با تورم 2۵ درصد بود، این در حالی است که 
 اکنون تورم ش��هری حدود ۳۴ و تورم نقطه ب��ه نقطه ۴0 درصد 

است.

 تولید نور با بطری ، آب
 و سفید کننده

یک مکانیک برزیلی شیوه ارزان و ابتکاری را برای تولید 
نور و روش��نایی ابداع کرده اس��ت که فقط با استفاده از 
بطری های پالستیکی، آب و ماده سفید کننده، نور۴0 تا 

60 وات تولید می کند.
آلفرد م��وزر مبتکر، این المپ آن را »م��وزر« نامگذاری 
کرده و این ش��یوه نوی��ن را در فیلیپین ک��ه یک چهارم 
جمعیتش زیر خ��ط فقر زندگی می کنند و برق بس��یار 
گرانقیمت اس��ت به کار گرفته اس��ت. ای��ن المپ های 
جدید در1۴0 هزار واحد مس��کونی نصب ش��ده است. 
ابتکار ارزان و دوس��تدار محیط زیست موزر مورد توجه 
دیگر کش��ورهای در حال توس��عه در سراسر جهان قرار 
گرفته اس��ت. موزر انرژی خورش��یدی را با شکستن نور 
خورشید در یک بطری پالس��تیکی شفاف دولیتری که 
با آب پر شده است، مهار می کند. دراین شیوه دو پیمانه 
ماده س��فید کننده به آب افزوده می شود تا مانع از رشد 
جلبک و سبز شدن آن ش��ود. هرچه بطری تمیزتر باشد 
نور بهتری تولید می کند. سپس در باالی این بطری یک 
درپوش سیاه قرار داده و آن را در حفره در سقف تعبیه می 
کند. می توان این بطری ها را با رزین پلی استر ثابت کرد. 
حتی وقتی که باران ببارد سقف هرگز دچار نشتی نمی 

شود حتی یک قطره.

میزان هزینه سفرداخلی ایرانیان

فناوری
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