
مرز بین افراط وتفریط، اعتدال و اخالق است

لندن برای اصفهانی ها خوش یمن نبود

»دمی با دوست« 
 در
 بازار موسیقی 

حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی در اصفهان:

رؤیای ریو بر باد می رود

 فسخ قرارداد کارگران
4 باید از یک ماه قبل،کتبا اعالم شود

 مخفیگاه شیخ فتنه گر
2 فاش شد

 کشف جسد
بازیکن سایپا در چاه 6

2

هر معترضی  را فتنه گر نامیدن 
یعنی مخالفت با آزادی

علی مطه��ری با اش��اره ب��ه ش��اخص های حس��ن روحانی 
رییس جمه��وری در معرف��ی وزرای پیش��نهادی به مجلس 
گفت: ش��اخص های قبلی آقای روحانی، شاخص های خوبی 
 بود و ایش��ان باید ب��ر معیاره��ا و مالک های خود پافش��اری

 کند.

فصل دوم: گپ زدن با 
ایبسن،ایستریندبرگ و 

چخوف

درادامه جستجوهای خود به دنبال کتاب، این بار به 
طرف مجتمع تجاری واقع در چهار باغ عباس��ی می 
رویم. باید گفت که این مجتمع در این شهر به محلی 
برای عاشقان سینما و ادبیات تبدیل شده است که در 
زیرزمین آن به وصل دیدار می رسند.وعده ما مشخص 

ومکان از قبل انتخاب شده است...

2
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خأل  امر به معروف و  نهي از منكر مردمی 
2

در جامعه احساس مي شود

سند مدیریت استراتژیک  فقر
7

 در کشور اجرا می شود

المپیک ۲۰۱۲ لندن هر چقدر که برای کاروان ورزش��ی ایران 
خوش یمن ب��ود و بهترین نتیج��ه را در ط��ول تاریخ ورزش 
ایران رق��م زد، به همان ان��دازه هم مش��کالت فراوانی را برای 
ورزش��کاران ایرانی حاضر در المپیک ایجاد کرد تا ش��یرینی 
 حضور در این مسابقات و کس��ب مدال های رنگارنگ در سایه 
بی توجهی مس��ئوالن ورزش ایران و البته اس��تان اصفهان از 

بین برود.
ایمنا نوش��ت، در ش��هریور ماه۱۳۹۲ و در روزهایی که زمانی 
حدودا یک سال از پایان مس��ابقات المپیک۲۰۱۲ می گذرد، 
 نگاهی به وضعیت ورزش��کاران حاضر در این المپیک نش��ان 
می دهد که خیلی از آنها بعد از حضور در این مسابقات، دیگر 
انگیزه ای برای تکرار افتخار ندارند و این حاشیه است که آینده 

ورزشی آنها را در معرض خطر قرار داده است.
از همان تابستان گذشته که جوایز مدال آوران المپیک لندن 

با قرارداد فوتبالیست ها مقایسه شد و اعتراض همه ورزشکاران 
را به همراه داش��ت، می ش��د پیش بینی کرد که عالقه فراوان 
مدیران ورزش ایران به فوتبال در نهای��ت کار را به مرحله ای 
خواهد رساند که دیگر کسی به یاد ورزشکاران المپیکی ایران 
نیفتد. در وزنه برداری یک تیم کامل از م��دال آوران المپیک 
لندن مثل بهداد س��لیمی و رفقایش مدت هاس��ت که اس��یر 
 اختالف با فدراسیون وزنه برداری و سرمربی تیم ملی شده اند

و در این راه حتی ش��ایع ش��ده که آنها قید حض��ور در ورزش 
حرفه ای را هم زده اند. در کش��تی هم شرایط تفاوت چندانی 
با وزنه برداری ندارد و خداحافظی محمد بنا از فرنگی کاران و 
مشکالت مالی فدراس��یون کشتی که سرپرستش همین چند 
روز قبل در واکنش به حاش��یه های این فدراسیون با خبرنگار 

تلویزیون درگیر شد، نشان می دهد که...

 قاضی سراج،
 رییس سازمان بازرسی شد

 بررسی مشکالت سینما 
با »داغونا« بر صحنه

اصفهان پایلوت کشوری 
اجرای برنامه ایمنی آب

افتتاح فرهنگسرای بزرگ 
شهرکرد در هفته دولت

 از مسجد قطبی تا 
نماز خواندن روی آب

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

2

5

4

7

8

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه   2  شهریور   1392 | 16 شوال   1434 
شمار ه 1111   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1111 ,August  24  ,2013 
8 Pages

 زنگ »تلفن همراه رییس جمهور«
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به دو كانديدا تذكرداد
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نوبت دوم

نوبت دوم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

 م الف 5421

 م الف 5515

1- موضوع مناقصه :1- اجرای كامل عمليات نصب و تعويض كنتور و رگوالتور مشتركين گاز و 
جمع آوری آنها در سطح شهرستان مباركه و كليه توابع آن 

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/6/13 

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 45700000 ريال ) چهل و پنج ميليون و هفتصد هزار ريال (  
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی الكترونيكی شركت  
گاز اس�تان اصفهان ب�ه آدرس WWW.nigo-isfahan.ir .  WWW.iets.mporg.ir يا با 
 شماره تلفن های 5-6271031-0311 امور قرار دادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل 

فرمايند.                                                                                                                                                                        كد فراخوان :1335853

شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد اجرای پروژه های زير را بصورت زير بنائی به شركتهای پيمانكاری دارای صالحيت و رتبه بندی ) حداقل پايه 
پنج در رشته ابنيه ( با اطالعات مشروحه زير واگذار نمايد . 

مهلت و محل دریافت اسنادمناقصه : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی ، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه  به امور قرار دادهای اين 
شركت مراجعه نمايند .

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارن تا اسناد مربوطه را در پاكتهای الک و مهر شده به دبير خانه 
شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند. 

نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم شركت عمران مجلسی تلفن : 0335-5452286 
دورنگار 5452214-0335 صندوق پستی 86316-11178 

سايت اينترنتی : WWW.majlessi-ntoir.gov.ir ) كليه هزينه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .( 

برآورد بهنگام بر اساس فهارس بهای سال 1392 )ريال (مساحت زير بنا) متر مربع ( موضوع مناقصهرديف

1
تكميل آجر كاری و نمای ساختمان سر درب 

فرهنگسرا و تجاريهای مرتبط آن واقع در شهر 
جديد مجلسی 

18902438000000

تكميل اسكلت فلزی ، سفتكاری و نمای ساختمان 2
15862272000000موزه شمالی ميدان كوثر شهر جديد مجلسی

احداث قسمتی از ساختمان غسالخانه آرامستان 3
1231000000000شهر جديد مجلسی 
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چهره روزیادداشت

 علت قطع شدن
 تلفن همراه نماینده ها

در جریان بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، اتفاقات 
جدید و جالبی رخ داد که در دس��ترس نبودن تلفن همراه وکالی ملت، 

ازجمله این موارد بود. 
 گفته می شود تصمیم گرفته شده تا در جریان بررسی رأی اعتماد به وزرای 
پیشنهادی دولت یازدهم، تلفن های همراه نمایندگان از دسترس خارج 
شود تا شاید از این طریق دقت و اهتمام بیشتری به مذاکرات برای بررسی 

کارنامه، دیدگاه ها و برنامه های وزرای پیشنهادی داشته باشند.

سلطانیه کناره گیری کرد
علی اصغر س��لطانیه نماینده ایران در س��ازمان بین المللی انرژی اتمی 
چهارشنبه در گفتگو با آسوشیتدپرس از پایان مأموریتش در اول سپتامبر 

خبر داد و اعالم کرد که فرد دیگری جایگزین وی خواهد شد.
این در حالی اس��ت که تا به حال نام جایگزین وی اعالم نش��ده اس��ت.

آسوش��یتدپرس جایگزینی فرد دیگری به جای س��لطانیه را یکی دیگر 
از تح��والت در دولت جدید ای��ران می داند.کمتر از یک هفته گذش��ته 
رییس جمهور جدید ایران، علی اکبر صالحی را به عنوان رییس سازمان 

انرژی اتمی معرفی کرد.

 سعید جلیلی 
یک گزینه   شهرداری مشهد

عضو منتخب شوراي شهر مش��هد گفت: آقایان سعید جلیلي، مرتضي 
بختیاري و علي نیکزاد گزینه هاي اصلي شهرداري مشهد هستند.سروي ها 
افزود: مذاکرات اولیه با این گزینه ها انجام شده و در صورت دریافت پاسخ 
مثبت رسما اعالم مي شود. وي معیارهاي اصلي انتخاب شهردار مشهد  را 

توانایي مدیریت و سبقه کار فرهنگي عنوان کرد.

31 مرداد روز  معرفی دستاوردهای 
درخشان صنعت دفاعی کشور 

جاللی رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: سی ویکم مرداد، روز 
تبیین و معرفی دستاوردهای درخشان صنعت دفاعی کشور در گسستن 
بندهای وابستگی از کش��ورهای سلطه طلب و دس��تیابی به توانمندی  

غیرقابل انکار در این حوزه است.
سردارغالمرضا جاللی در پیامی که به مناسبت روز صنعت دفاعی انتشار 
یافت یادآور شد: در دهه چهارم استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران، تبیین و معرفی دس��تاوردهای درخش��ان صنعت دفاعی کش��ور 
در گسستن بندهای وابستگی از کشورهای س��لطه طلب و دستیابی به 
توانمندی  غیرقابل ان��کار در این حوزه، اقدامی الزم و ضروری به ش��مار 
می آید. بی گمان کس��ب موفقیت ه��ای بی بدیل تالش��گران این عرصه 
نشانه ای آشکار و مصداقی بارز از توس��عه و پیشرفت چشمگیر فرزندان 
برومند این سرزمین است که در پرتو مسئولیت پذیری منابع انسانی متعهد 

و متخصص به دست آمده است.

 ایران و حزب اهلل؛ 
حامیان برگشت آرامش به سوریه

 سردار صفوی مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا گفت: ایران و حزب 
اهلل لبنان از حامیان سیاسي و بین الملل سوریه و حامي برگشت ثبات و 

آرامش و امنیت به مردم سوریه هستند.
سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیي صفوي به تحلیل شرایط سیاسي 
منطقه و سوریه پرداخت و گفت: سوریه یکي از کشور هاي مهم عربي بود 
که وقتي انقالب شکوهمند  اسالمي ملت بزرگ ایران به پیروزي رسید به 
حضرت امام)ره( تبریک گفت و در هشت سال دفاع مقدس از  نظر سیاسي  
از ایران حمایت کرد و بعد از حافظ اسد، بشار اسد هم از ایران و حزب اهلل 

لبنان حمایت کرد.

خأل  امر به معروف و  نهي از منكر مردمی 
در جامعه احساس مي شود

سرتیپ بسیجي محمد رضا نقدي رییس سازمان بسیج مستضعفین با 
اشاره به روند اجراي امر به معروف و نهي از منکر طي سال هاي گذشته 
در بسیج گفت: با تحول ساختاري سازمان بسیج، ضمن آسیب شناسي 
روند گذشته، فرآیند جدید امر به معروف و نهي از منکر بسیج در جامعه 

تدوین و اجرایي شده است.
سردار نقدي ویژگي هاي امر به معروف و نهي از منکر بسیج در جامعه را 
که مي تواند توسط مردم نیز اجرا ش��ود این گونه بر شمرد: روش ایجابي 
به جاي روش قهري، ام��ر به معروف و نهي از منک��ر در میان اطرافیان و 
بعد ناشناسان، اجراي امر به معروف و نهي از منکر مردمي و نه از موضع 
حکومت و امر به معروف و نهي از منکر براي همه معروفات و همه منکرات. 
وي اظهار داشت: امروز خأل امر به معروف و نهي از منکر مردمي و ایجابي 

در جامعه احساس مي شود.

اخبار کوتاه 

 فتنه 
استخوان الی زخم است

عماد افروغ/ کارشناس سیاسی    
فتنه، مانند استخوان الی زخم اس��ت و به راحتی فراموش شدنی نیست 
و به دلیل ابعاد مختلفی که دارد نمی توانی��م رهایش کنیم، مگر این که 
عده ای با تدابیر و با تمهیداتی، به گونه ای این قضیه را و یا ابعادی از این 
قضیه را فیصله یافته قلمداد کنند. تا زمانی که آن اراده در کار نباشد و با 
 فتنه باری به هر جهت برخورد ش��ود، ما نمی توانیم به فتنه کار نداشته

 باشیم. بایستی یک اراده ای باشد که به ابعاد مختلف این قضیه رسیدگی 
کند و ب��ا تکیه ب��ر نظریه های 
موجود بگوی��د مخملی بوده یا 
نبوده و اگر مخمل��ی نبوده آیا 
هیچ گونه خطای دیگری اتفاق 
نیفتاده اس��ت؟باید متناسب با 
خطاهای صورت گرفته دادگاه 
تشکیل شود و فرصت دفاع نیز 
داده ش��ود تا قضیه فیصله پیدا 

کند.
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دیداروزیراطالعاتباآیتاهللصافیگلپایگانی

وزیر اطالع��ات با آی��ت اهلل صاف��ی گلپایگان��ی از مراجع تقلی��د دی��دار و گفتگو کرد.  
حجت االسالم و المس��لمین محمود علوی صبح روز پنج شنبه با حضور در بیت  آیت اهلل 

صافی گلپایگانی در مشهد مقدس با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.  

به دیوان محاسبات 
نمی روم

قاضی سراج، رییس 
سازمان بازرسی شد

سخنگوی سابق شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی در حاشیه چهاردهمین 
اجالس سراسری بسیج اساتید در پاسخ به سؤالی مبنی بر حضورش در دیوان 
محاسبات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده از ابتدا هم تمایلی به رفتن 
به دیوان محاسبات نداشتم. وی افزود: در حال حاضر در امور اجرایی شورای 
انتخابات در شورای نگهبان هستم و در همین قسمت فعالیتم را ادامه می دهم. 
 سخنگوی سابق شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان مجلس به من لطف 
زیادی داشتند و پیشنهاد مدیریت دیوان محاسبات را مکررا داده اند تا آنجا که 
متوجه ش��دم یکی از نمایندگان از طرف خود برای ثبت نام رسمی من اقدام 

کرده بود. 
 کدخدایی افزود: با تمام احترامی که برای نمایندگان مجلس قائلم باید بگویم 

که تمایلی برای رفتن به دیوان محاسبات ندرام. 

در پی انتخاب حجت االسالم والمسلمین پورمحمدی رییس پیشین سازمان 
بازرسی کل کشور به عنوان وزیر دادگستری، آیت اهلل آملی الریجانی با صدور 
حکمی، ناصر سراج را به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد.
متن حکم انتصاب رییس جدید سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر است:

» جناب آقای ناصر سراج ، معاون دادستان کل کشور
به موجب این حکم به س��مت رییس س��ازمان بازرس��ی کل کشور منصوب 
می شوید. امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین 
ناشی از آن، اجرای عدالت اسالمی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و 
حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف 
الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت الزم موفق و مؤید 

باشید. صادق الریجانی«

محمد جواد ظریف وزی��ر امور خارجه کش��ورمان و احمد 
داووداغلو وزیر امور خارج��ه ترکیه در یک گفتگوی تلفنی، 
موضوع به کارگیری سالح های شیمیایی در سوریه را مورد 

بحث و تبادل نظر قرار دادند. 
 در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به 
موضع قاطع جمهوری اس��المی ایران در نفی به کارگیری 
سالح های کش��تار جمعی، هرگونه اس��تفاده از سالح های 
شیمیایی را به شدت محکوم کرد و افزود: چنانچه این موضوع 
صحت داشته باش��د، قطعا توس��ط گروه های تروریستی و 
تکفیری انجام گرفته است که در عمل نشان داده اند از هیچ 
جنایتی رویگردان نیستند. وی درباره ادعای برخی رسانه های 
غربی مبنی بر وارد کردن اتهام به دولت سوریه برای استفاده 
از این س��الح ها، گفت: چگونه در حالی که بازرسان سازمان 
ملل در سوریه حضور دارند و دولت این کشور با تسلط در حال 
عقب راندن تروریست هاست، دس��ت به چنین اقدامی می 
زند و لذا این عمل جنایتکارانه توسط گروه های تروریستی 
انجام گرفته که منافع آنها در گرو تشدید بحران در سوریه و 
بین المللی کردن آن است. ظریف با اشاره به محکومیت این 
حادثه توسط دولت سوریه اظهارداشت: جمهوری اسالمی 
ایران در تماس نزدیک با دولت سوریه برای بررسی جوانب 

مختلف این موضوع است.

حقیقت پور  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به 
ادعاهای لیدر حلقه پرتو از او دعوت کرد، در دادگاه، ادله خود 

را درباره عدم دخالت در آشوب قم بیان کند.
 در ای��ن خصوص، نایب ریی��س کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با بیان این که روانبخش دردادگاه 
به اتهامات وارده پاسخ گوید،گفت:حلقه پرتو با فرافکنی راه 
خوارج را نرود. منصور حقیقت پور در گفتگویی با خانه ملت، 
درباره جوابیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به اظهارات 
روانبخش عضو حلقه پرتو، گفت: افرادی که در تولید ادبیات 
خش��ونت و یا در پاره ای از وقای��ع غائله22بهمن قم نقش 
داشتند سعی می کنند با غوغا س��االری از پاسخگویی فرار 
و جرمشان را پنهان کنند. نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر 
و سرعین در مجلس  با بیان این که روانبخش باید مقداری 
تحمل کند و در دادگاه به اتهامات وارده پاسخ گوید، تصریح 
کرد: متهمان حادثه قم باید با حض��ور در دادگاه صالحه به 

اتهاماتی که به آنها وارد شده است ،پاسخگو باشند.
وی با تأکید بر این که حلقه پرتو با فرافکنی راه خوارج را نرود، 
ادامه داد: اگر روانبخش از سرش��اخه های حلقه پرتو جرمی 
نداشته باش��ند چرا ناراحت و عصبانی  می شود و فرافکنی 
می کن��د؟  قدری تأمل کن��د و وقتی در دادگاه حاضر ش��د 

پاسخگوی سخنرانی شب قبل ازاتفاق22بهمن خود باشد.

علی مطه��ری با اش��اره به ش��اخص های حس��ن روحانی 
رییس جمه��وری در معرفی وزرای پیش��نهادی به مجلس 
گفت: شاخص های قبلی آقای روحانی، شاخص های خوبی 
بود و ایشان باید بر معیارها و مالک های خود پافشاری کند. 
همه وزرایی که معرفی شدند، خوب و کارآمد بودند و آن سه 
نفری هم که نتوانستند رأی اعتماد بگیرند، به خصوص آقای 
نجفی وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش، به دلیل کم لطفی 

مجلس بود. 
وی با اش��اره به تأکید بیش از حد نمایندگان بر فتنه اظهار 
داش��ت: به نظر من تأکید بیش از حد نمایندگان بر برائت از 
فتنه، مردم را از یک وزی��ر کارآمد مانند آقای نجفی محروم 
کرد، در حالی که واقعا این افراد هیچ نقشی در فتنه نداشته 
و هیچ یک به معنای واقعی کلمه فتنه گر نبودند. اگر فردی 
بعد از اعالم نظر شورای نگهبان بر اعتراض و اردوکشی های 
خیابانی اصرار داشت، فتنه گر است، اما هیچ کدام از این افراد 
را نمی توان فتنه گر نامید.  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
با تأکید بر وجود آزادی بیان در جمهوری اسالمی ایران افزود: 
اگر بنا باش��د هر معترضی را فتنه گر بنامیم یعنی ما به یک 
فضای بس��ته، اختناق و عدم آزادی و اعتراض و مخالفت در 
جامعه قائل هستیم که هیچ یک از ما و نمایندگان مجلس این 
اعتقاد را نداریم و معتقدیم آزادی بیان در ایران وجود دارد. 

حجت االسالم حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه 
روحانیت  مبارز با بیان این که رییس جمهور آزاد است تا هر 
فردی را به عنوان وزیر پیش��نهادی به مجلس معرفی کند، 
گفت: البته نمایندگان نیز از این اختیار برخوردار هستند تا 
به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد یا عدم اعتماد دهند،کمااین 
که در این دوره سه وزیر پیشنهادی رأی اعتماد کسب نکردند 
و نمایندگان براساس اسناد و مدارکی که در اختیار داشتند، 

مخالفت های خود را بیان کردند.
وی افزود: هرگاه رییس جمهور س��ه وزیر پیش��نهادی را به 
مجلس معرفی کرد، نمایندگان ملت می توانند براساس اسناد 
و مدارک موجود به مخالفت با وزرای پیش��نهادی بپردازند. 
آنچه مسلم اس��ت عدم حضور حامیان و افراد تأثیرگذار در 
فتنه 88 در مناصب اجرایی اس��ت. این اف��راد به هیچ وجه 
صالحیت حضور در مناصب دولتی را ندارند، در حقیقت خط 
قرمز مجلس، فتنه است. وی ادامه داد: باید منتظر بمانیم تا 
ببینیم رییس جمهور چه گزینه هایی را برای سه وزارتخانه 
به مجلس معرفی می کند، شاید گزینه هایی دیگر به عنوان 
وزیر پیشنهادی معرفی شوند. وی همچنین از حضور حجت 
االس��الم حس��ن روحانی رییس جمهور در جلسات جامعه 
روحانیت مبارز خبر داد و گفت: وی به ما گفت در جلس��ات 

جامعه شرکت خواهد کرد، اما زمان آن مشخص نیست.

مجلس مجلسوزارت امور خارجه سیاست داخلی 

 گفتگوی تلفنی 
وزرای خارجه ایران و ترکیه

 حلقه پرتو
 راه خوارج را نرود

هر معترضی  را فتنه گر نامیدن 
یعنی مخالفت با آزادی

 فتنه، خط قرمز مجلس
 در بررسی وزراست
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 حسنی مبارک 
بازداشت خانگی می شود

دفتر نخست وزیری مصر، روز چهارشنبه، اعالم کرد: حسنی 
مبارک رییس جمهوری پیش��ین این کشور تحت بازداشت 
خانگی قرار خواهد گرفت. به گزارش رویترز، دفتر نخس��ت 
وزیری مصر با انتش��ار بیانیه ای اعالم ک��رد: »در چارچوب 
حالت فوق العاده، نخست وزیر دولت نظامی دستوری صادر 
کرده اس��ت که به موجب آن مبارک تحت بازداشت خانگی 

قرار می گیرد«. 
خبرگزاری مصری »الش��رق االوس��ط« نیز به نقل از منابع 
امنیتی نوشت، »احتمال می رود مبارک به یکی از تأسیسات 
دولتی یا یکی از بیمارستان های نظامی منتقل شود تا تحت 

حفاظت شدید قرار گیرد.« 
علیرغم رأی دادگاه، هنوز به طور دقیق مش��خص نیس��ت 
که حس��نی مبارک چه زمانی از زندان آزاد خواهد ش��د، اما 
گزارش های اولی��ه حاکی از احتمال آزادی وی در س��اعات 

نخستین روز پنج شنبه است.

سخنگوی اخوان المسلمین 
بازداشت شد

دستگاه امنیتی مصر، بامداد روز پنج شنبه، علی احمد عارف 
سخنگوی گروه اخوان المسلمین را بازداشت کرد. 

ب��ه گ��زارش روزنام��ه »المصریون«، ی��ک منب��ع امنیتی 
 ب��ه خبرگ��زاری دولتی مص��ر »الش��رق االوس��ط« گفت:

» نیروه��ای امنیتی مصر  عل��ی عارف را در یک س��اختمان 
 مسکونی در شهر نصر واقع در شرق قاهره بازداشت کردند.« 
وی افزود:» براس��اس اطالعات دس��تگاه امنیتی، علی عارف 
در منزل پدر زنش در خیابان البطراوی در ش��هر نصر پنهان 

شده بود.«

 مخفیگاه شیخ فتنه گر
 فاش شد

منابع لبنانی از مخفیگاه ش��یخ االس��یر که در روشن کردن 
آتش فتنه در لبنان ید طوالیی دارد، همزمان با ادامه تحرکات 

خشونت آمیز طرفداران وی پرده برداشتند. 
روزنامه النهار نوشته اس��ت بر اس��اس داده های اطالعاتی، 
شیخ االسیر در مسجد عبداهلل بن الزبیر در محله الطواری در 
عین علوه اقامت دارد و هیثم الشعبی و گروهی از  افراد مسلح 

مسئولیت حفاظت از وی را برعهده دارند.

اخبار بین الملل

حجت االسالم و المس��لمین سیدحسن 
گروه 
خمین��ی در ش��صت و هفتمین اجالس سیاست

مرکزی دانش��گاه آزاد اسالمی با تشکر از 
زحمات مدیران دانشگاه آزاد اسالمی خصوصا واحد نجف آباد اظهار 
داشت: چندین بار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به من گفت که برو و 
واحد نجف آباد را ببین، زیرا کاری خارق العاده است، اما من تا امروز 
فکر نمی کردم کاری با این عظمت انجام ش��ده باشد که از ریاست 

محترم دانشگاه آزاد واحد نجف آباد باید تشکر و قدردانی کرد.
وی در ابتدای بحث خود با بیان این که دانش��گاه به سبب ارتباط 
با علم دارای یک ارزش بسیار مضاعف می شود یادآور شد: روایات 
زیادی در باب ارزش علم و تفکر وج��ود دارد که واقعا تکان دهنده 
است. امیرالمؤمنین می فرمایند گنجی ارزشمند تر از علم نیست. 
رس��ول خدا)ص( هم می فرمایند  اگر عالم دو رکعت نماز بخواند 
از هزار رکعت نماز جاهل ارزش بیش��تری دارد. ایش��ان در روایت 
دیگری هم می فرماید قسم به خدایی که جان پیامبر)ص( در دست 
اوست یک عالم از هزار عابد زاهد برای ابلیس خطرناک تر است، زیرا 
عابد برای خودش زندگی می کند، اما عالم نفعش به حال دیگران 
)جامعه است(. ما در فرمایشات امام هم موارد زیادی را می بینیم. 
ایشان میان عرفان مثبت و منفی فرق می گذارند و می گویند عرفان 
منفی، عرفان غارنشینی و گوشه نشینی است و عرفان مثبت عرفان 
امیرالمؤمنین،  عرفان بدر ، احد، صفین و در صحنه بودن است که 
براساس این عرفان، عارف درون جامعه زندگی می کند. همچنین 

پیامبر)ص( در روایتی که شیخ مفید در کتاب »امالی« نقل شده 
می فرمایند علم بیاموزید که علم سبب شما و خداست.

سیدحسن خمینی افزود: علم با همه ارزش و اهمیتی که دارد اگر 
به یک نکته گره نخورد سعادت بشر را در پی ندارد و ممکن است 
حجاب فرد شود که آن »اخالق« است. در یک نگاه بازتر، دوره ما 
دوره علم گرایی است و قطعا پیشرفت ما در 100 -150 سال اخیر 
چندین برابر پیشرفت بشر در طول تاریخ بوده است، اما این پیشرفت 
در بسیاری از جوامع باعث سعادت نشده و از دل همین علم گرایی 
جنگ های خونین تری اتفاق افتاد و جنگ جهانی دوم 25 میلیون 
کشته، آواره و زخمی بر جای گذاشت، لذا هرگاه علم را از اخالق جدا 
 کردند نتیجه ای حاصل شد که تمام عالمان از آن به سطوح بودند.

یادگار امام گفت: نتیجه ای که از این بحث می گیریم این است که 
ارزش علم بی تردید جزء واالترین ارزش هایی است که انسانیت با 
هر نوع مکتب و فلس��فه فکری برای محیط و جامعه خود تعریف 
کرده اس��ت. علم اگر از اخالق، چه دینی و چه غیردینی جدا شود 
معضالت جامعه را از جهتی کم و از جهتی زیاد کرده اس��ت و این 
مس��ائل باید ما را به این امر متنبه کند که دانشگاه عالوه بر آن که 
محیط دینداری باشد، محیط علم هم باشد و همان طور که محیط 

علم باشد، محیط اخالق هم باشد.
یادگار امام با اشاره به تقسیم اخالق به دو حوزه عمومی و خصوصی 
افزود: در حوزه اخالق عمومی کتاب های زیادی است که پیشنهاد 
می کنم در این زمینه کتاب »ش��رح جنود عق��ل و جهل« امام را 

بخوانید. ایش��ان در مقدمه کتاب می گویند برخی معتقدند کتب 
اخالقی باید حکم نسخه داشته باش��ند، اما من معتقدم این کتب 
باید حکم دارو داشته باشند که وقتی می خوانی از آن متأثر شوی و 

خوانده را متخلق به اخالق کند.
وی ادامه داد: درس اخالق گذاش��تن جامعه را اخالقی نمی کند. 
اگ��ر می خواهیم جامعه را اخالق��ی کنیم باید از خودمان ش��روع 
کنیم. بنابراین گاهی بعضی خطیبان منشأ رذایل اخالقی هستند 
و درس اخ��الق می گویند و تم��ام وجود فرد را حس��د و کینه فرا 
گرفته، اما اخالق تدری��س می کنند که فایده ای ن��دارد. معلمان 
اخالق معموال س��خنوران خوبی نیس��تند و البته چه بهتر معلم 
 اخالق س��خنور جان پاک و روح آراس��ته ای هم داش��ته باشند.

یادگار امام در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اخالق ریشه اعتدال 
اس��ت. همیش��ه بین افراط و تفریط، خط اعتدال ق��رار دارد. بین 
خمودگی و شرف خط عفت است و شجاعت بین تهور و ترس است. 

مرز بین افراط و تفریط هم اعتدال و زندگی اخالقی است.
وی با بیان این که اصل س��خن امروز من در باب اخالق تخصصی 
در محیط های علمی است، گفت: ما در محیط های علمی باید یک 
تعریف اخالقی برای خودمان داش��ته باشیم؛ مثال همه می گویند 
سرقت بد است در محیط های علمی سرقت تعریف دارد و هر نقل 
قولی بدون رفرنس یک سرقت است که این یک نوع بی اخالقی در 
محیط های علمی است. در روایات نقل شده که یکی از چارچوب ها 
اخالق اسالمی وفای به عهد است و حتی در برخی احادیث است 
که مسلمان با وفای به عهد شناخته می شود. از جمله موارد وفای 
به عهد نکردن این اس��ت که در محیط علمی ک��م کاری نکنیم و 
اگر استادی تعهد داده که 20 س��اعت کار کند اگر کمتر از آن کار 
کند فعلی غیراخالقی مرتکب ش��ده یا مثال درمورد سرقت ما فکر 
می کنیم دزدی فقط این است که چیزی را از خانه همسایه برداریم، 
در حالی که استفاده بدون اجازه از مطالب دیگران هم یک سرقت 
اس��ت. وی  در ادامه این بحث با بیان این که یکی از شایع ترین و 
رذل آمیزترین صفاتی که در محیط های علمی وجود دارد حس��د 
است که به افراد زیردستی هم می رس��د، ادامه داد: اگر رفیق هم 
هستیم آن را با حسد آمیخته نکنیم و رفتار خود را تابعی از حسد به 
دیگران نسازیم.  یادگار امام در جمع بندی صحبت های خود اظهار 
داشت: ما در دستورات دینی خودمان گوهر نابی به نام علم داریم که 
تالش در جهت آن را بی تردید یک جهاد می دانیم، اما اگر این علم 
را از اخالق جدا کنیم چیزی به دست نیاورده ایم، بلکه مار در آستین 
پرورش داده ایم و آنچه که از طریق آن به دنبال س��عادت بوده ایم 
باعث بدبختی خودمان شده است. ما باید اخالق را همواره به گوهر 

علم بیاراییم که از آن ارزش به دست می آید.

حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی در اصفهان

مرزبینافراطوتفریط،اعتدالواخالقاست



یادداشت

 آمادگی شورای شهر برای کمک
 به برگزاری کنگره امامزادگان

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: شورای ش��هر و شهرداری 
اصفهان آمادگی هر نوع کمک به اوقاف برای بهتر برگزار شدن کنگره بین 

المللی امامزادگان را در حد توان خود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر عباس حاج رس��ولیها اظهار داشت: برگزاری 
کنگ��ره بین المللی امام��زادگان در اصفه��ان زمینه های تثبیت ش��هر 
اصفهان در بخش فرهنگ و تم��دن را بیش از پیش ب��ر همگان نمایان 
می کند.گفتنی اس��ت کنگ��ره بین المللی امام��زادگان قرار اس��ت در 
روزهای18تا20شهریورماه س��ال جاری با همکاری اداره اوقاف استان و 

دانشکده تاریخ دانشگاه اصفهان برگزار شود.

 بهزیستی شهرضا هم میزبان
 قاریان و حافظان قرآن شد

جشنواره مسابقات قرآنی بهزیستی استان اصفهان در شهرستان شهرضا 
با حضور داوران برجس��ته قرآنی و حضور200 نفر از  نابینایان،  معلوالن 
جسمی و حرکتی، فرزندان و مربیان مراکز شبه خانواده، مربیان مهدهای 
کودک و زنان سرپرست خانواده، در زمینه های ترتیل، تحقیق، حفظ و 
اذان برگزار شد. گفتنی است در این روز، 94 نفر از شهرستان شهرضا، 27 
نفر از شهرستان دهاقان ،11 نفر از شهرستان سمیرم و20 نفر از شهرستان 
مبارکه در دو گروه زن و مرد، در رشته های  قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، 

حفظ و  اذان با یکدیگر رقابت پرداختند.

ثبت سه وقف جدید در شهرضا
گروه شهر - سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه ش��هرضا گفت: سه وقف 
جدید به ارزش بیش از 8 میلیارد ریال توسط واقفان خیراندیش شهرضا 
به ثبت رسید. حجت االسالم والمس��لمین مهدی طاهری اظهار داشت: 
بانوی شهرضایی به نام بتول آقاسی2۵درصد از بیمه عمر و سرمایه گذاری 
خود را با نیت تفس��یر قرآن وقف کرد. وی با بیان کرد: میزان بیمه عمر 
و س��رمایه گذاری پس از اتمام قرارداد بیمه و یا فوت بیمه گذار محاسبه 

می شود. 

 اصفهان با احیای میدان امام علی)ع(
 صاحب دو میدان تاریخی شد

گروه شهر- شهردار اصفهان با بیان این که از هفته گذشته که عملیات 
اجرایی میدان امام علی)ع( تکمیل شد، اجرای فاز سوم سرعت گرفته است 
اظهار داشت: در فاز سوم، محدوده۳2 هکتاری طرح احیای میدان امام 

علی)ع( بازسازی و مرمت می شود.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت:  احیای این 
میدان800 ساله در اولویت برنامه های شهرداری قرار گرفت و اصفهان با 

احیای میدان امام علی )ع(، صاحب دو میدان تاریخی شد.

 استقبال دندانپزشکان اصفهان
 از ایمپلنت های دندانی

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: به 
دنبال اس��تقبال مردم اصفهان از ایمپلنت های دندانی و افزایش دانش 
ایمپلنت، این روش دندانپزشکی در استان با استقبال دندانپزشکان روبه 

رو شده است.
عباس��علی خادمی در دومین کنگ��ره خاورمیان��ه ICOI/IAO ایران 
در خاورمیانه اظهار داش��ت: در چند سال اخیر اس��تقبال دندانپزشکان 
اصفهانی از ایمپلنت های دندانی قابل توجه است. وی ادامه داد: با وجودی 
که این تفکر وجود داش��ت که ایمپلنت در اصفهان جواب نمی دهد، اما 
امروز شاهدیم هر روز دانش ایمپلنت در اصفهان و گرایش به استفاده از 

این روش در حال افزایش است.

گشتی در اخبار 

 شأن و کرامت مردم 
باید حفظ شود

رييس كل دادگستری استان اصفهان  
غالمرضا انصاری 

ش��أن و کرامت مردم باید حفظ ش��ود. براس��اس اصول1۵۶ و۳4 قانون 
اساس��ي، تش��کیالت قضایي براي رفع خصوم��ات و اختالف��ات مردم و 
همچنین دادرس��ي و تظلم خواهي مردم که حق مسلم همه افراد است، 
تش��کیل مي ش��ود.حوزه هاي قضایي دادگستري اس��تان را می توان به 
۳2 حوزه تقس��یم بندي کرد که از این تعداد 2۳ حوزه آن  را دادگستری 
و بقی��ه را دادگاه بخش تش��کیل مي ده��د. برابر با اس��اس اصول1۵۶و 

۳4قانون اساس��ي، تشکیالت 
قضایي براي رف��ع خصومات و 
اختالف��ات م��ردم و همچنین 
دادرسي و تظلم خواهي مردم 
که حق مس��لم همه افراد است 

تشکیل مي شود.
وظیف��ه م��ا در ق��وه قضایی��ه 
تأسیس و راه اندازي این مراجع 

حتي در دورترین نقاط است.
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چهره روز
سفر دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد به اصفهان

محمد میرزایی مدیر امور فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان تعداد 
دانش آموزانی که در تابستان امس��ال و در قالب اردوهای سراسری به اصفهان سفر کرده اند را  

دو هزار و 22۶ نفر اعالم کرد.

3

ابطال۲۲هزار کارت   سوخت   
موتورسیکلت

سرپرست اداره امور آزمایش��گاه های اداره کل حفاظت از محیط زیست 
استان اصفهان به تشریح وضعیت کیفی هوای اصفهان در چهارماهه اول 

امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته پرداخت.
بابک صادقیان در گفتگو ب��ا ایمنا تعداد روزهای دارای هوای س��الم در 

کالن شهر اصفهان طی چهارماهه اول سال جاری را 104روز اعالم کرد.
وی با بیان این که هوای اصفهان طی این مدت، در19روز به مرحله ناسالم 
رسید، تصریح کرد: در چهارماهه اول س��ال جاری، اصفهان تنها یک روز 
را با هوای پاک سپری کرد. سرپرست اداره امور آزمایشگا ه های اداره کل 
حفاظت از محیط زیست اس��تان اصفهان افزود: در تقویم چهارماهه اول 
سال جاری کالن شهر اصفهان، هیچ روزی با هوای بسیار ناسالم، خطرناک 

و بحرانی ثبت نشده است.

گروه ش�هر- رییس پلیس راهور شهرس��تان اصفهان از ابطال22 هزار 
کارت سوخت موتورسیکلت که به صورت غیرمجاز وارد بزرگراه های سطح 

شهر شده اند، در طول پنج ماهه اول سال جاری خبر داد.
س��رهنگ رضا رضایی خواس��تار توجه بیش��تر خبرنگاران ب��ه موضوع 
فرهنگ س��ازی رعایت قوانین و مقررات توسط مردم برای کاهش بیشتر 
حوادث در جامعه ش��د. وی با بیان این که متأس��فانه رس��انه ها موضوع 
فرهنگ سازی را مورد غفلت قرار داده اند، گفت: امروزه بسیاری از حوادث 
در حوزه راهنمایی و رانندگی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات توسط 
مردم صورت می گیرد. رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان تأکید کرد: 
تا زمانی که رعایت قوانین و مقررات دغدغه مردم نشود، ساخت بزرگراه و 

خیابان و شهرسازی مدرن مفید نخواهد بود.

س:ایمنا[
]عک
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زیر پوست شهر /شصت و هفتمین اجالس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در نجف آباد 

سومین نشست شهرداران کالن شهرها و هیأت رییسه فراکسیون 
مدیریت شهري مجلس شوراي اسالمي در هتل کوثر اصفهان آغاز 
شد. تأکید بر تقویت پارلمان هاي شهري، ارتقای جایگاه شهرداري 
ها نزد دولت و مجلس، بازنگري در مأموریت هاي شهرداري و تعریف 
جایگاه شهرداري ها در حاکمیت، محور اصلي سخنان مسئوالن کالن 
شهرهاي کشور در نشست مشترک ایشان با اعضاي هیأت رییسه 
فراکسیون مدیریت شهري مجلس شوراي اسالمي بود. در این جلسه 

سیدعلي میرنجاتي مدیر دبیرخانه کالن شهرهاي کشور سخن گفت 
که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

     مجلس ش��وراي اس��المي ظرفیت بالقوه اي در پیگیري حل 
معضالت و وضع قوانین ش��هرداري هاس��ت. مجل��س در مواردی 
همچون تصویب قوانین مورد نیاز مانند بودجه سنواتي کشور و ایجاد 
دو ظرفیت مهم در مجلس، یکي تشکیل کمیسیون شورا و دیگري 

تشکیل فراکسیون مدیریت شهري مؤثر بوده است. 
نماین��دگان فعال��ي در فراکس��یون مدیری��ت ش��هری مجل��س 
 حضور دارند که در راس��تاي تحق��ق اهداف ش��هرداري ها کمک 
کرده اند و ارتباط خوبي با کارشناسان مجلس به این واسطه برقرار 

شده است. 

ارتقای جایگاه شوراها و تقویت پارلمان هاي شهري
    تقویت نقش و جایگاه شورا در قالب پارلمان های محلی ضروری 
است. الزم است اختیارات شوراها را ارتقا داده و دامنه عملکرد آنها 
افزایش یابد، لذا شکل گیري شوراي استان و شهرستان نقش مهمي 
مي تواند داشته باشد، زیرا شوراي اس��تان و شهرستان ها در حال 

حاضر نقش مهمی در قانون ندارند در صورتي که مي توانند بخشي از 
تصمیمات را در قالب شوراي استان و شهرستان اتخاذ کنند.

    ب��ا توجه به تجرب��ه دنی��ا و مطالعات انجام ش��ده در کش��ور، 
تقوی��ت پارلم��ان هاي محل��ي و نق��ش مردم م��ي تواند بس��یار 
 مؤثر باش��د، لذا دول��ت مي تواند در مس��ائل جدي کش��ور حضور 

جدي تري داشته باشد. 

مجلس باید ب�ه یک جم�ع بن�دي در رابطه ب�ا نقش 
شهرداري و شوراها برسد

    در طول زمان، برخي وظایف ش��هرداري ها به ارگان هاي دیگر 
واگذار شده و ما هنوز درگیر این مسأله هس��تیم؛ مثل قانون نظام 
صنفي، این در حالیس��ت که ماهیت واحده��اي صنفي خدماتي 
و ش��هری اس��ت، ولي بعد از انقالب وظایف آنها به وزارت بازرگاني 

واگذار شد. 
    در ابت��داي امر در قانون نقش وی ژه اي براي ش��هرداري ها قائل 
بودند، ولي در قانون اخیر، این نقش از شهرداري ها گرفته شده و این 

امر با رویکرد شهرداري ها مغایرت دارد.

    مجلس باید تکلیف خود را با ش��هرداري مشخص و نگاه خود را 
نسبت به شورا و شهرداری عوض کند، ولی در حال حاضر مباحث در 
جهت بي خاصیت کردن شهرداري و شورا انجام مي شود، لذا شناخت 
جامعي از جایگاه و نقش شهرداري ها وجود نداشته و مجلس باید به 

یک جمع بندي در رابطه با نقش شهرداري و شوراها برسد.
    کم کردن وظایف ش��هرداري ها طي ادوار گذشته جز سنگین 

شدن بار دولت ثمري نداشته است. 

بودجه هاي عمراني؛
  کشور 10 درصد، شهرداري ها 80 درصد 

  10 درصد بودجه کش��ور در س��ال گذش��ته به ح��وزه عمراني 
اختصاص داده شده بود که کمتر از10 هزار میلیارد تومان است، ولي 
در شهرداري این امر برعکس بوده و80 درصد بودجه در حوزه عمراني 

و20 درصد در حوزه جاري هزینه مي شود.
    جمع هزینه شهرداري هاي کش��ور 20 هزار میلیارد است که 
تنها ش��هرداري1۵میلیارد تومان از درآمد خود را در حوزه عمران 

هزینه مي کنند.

درسومین نشست مشترک شهرداران کالن شهرها عنوان شد 

بازگرداندن تصدي امور به شهرداري ها بار هزینه دولت را کم مي کند

اصفهان طی4ماه، فقط 
یک  روز هوای پاک  داشت 

خانواده ها در تخلف فرزندان 
هیچ توجیه قانونی ندارند

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان تیران و کرون 
گفت: خانواده ها در رانندگی بدون گواهینامه موتورسیکلت 
فرزندان خود هیچ توجیه قانونی ندارند و در برابر این خطرات 

ناشی از این بی قانونی مسئولند.
به گزارش خبرنگار ایمنا از تیران و کرون، سروان نقی حیدری 
در طرح آموزش فرهن��گ ترافیک ویژه پای��گاه های اوقات 
فراغت در مسجد حضرت قمربنی هاشم)ع( تیران به اهمیت 
موضوع سرعت و رعایت سرعت مطمئنه اشاره و اظهار داشت: 
یکی از عوامل حادثه ساز تخطی از سرعت مطئمنه و رانندگی 
با سرعت غیرمجاز است که راننده با رانندگی با سرعت غیر 
مجاز و عدم توانایی به کنترل خودرو منجر به وقوع تصادف 
 شده است. وی با اشاره به تعدد س��رعت گیر در راه ها افزود: 
بی توجهی به قوانین سرعت و عدم رعایت سرعت مطمئنه 
سبب تعدد باالی سرعت گیرها شده که با نصب سرعت گیر 
سعی در کنترل سرعت غیر مجاز و پیشگیری از تصادف انجام 
ش��ده اس��ت. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان 
تیران و کرون ادامه داد: اگر رانندگان همه وس��ایل نقلیه به 
رعایت س��رعت مطمئنه ملزم ش��وند و فرهنگ رانندگی با 
رعایت سرعت مطئمنه نهادینه ش��ود، آنگاه نیازی به نصب 

سرعت گیر در سطح راه ها و جاده ها نخواهد بود.
    خانواده ها با پلیس همراهی کنند 

رییس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی شهرس��تان تیران و 
کرون با اش��اره به تصادفات موتورس��واران نوجوان و جوان 
بدون گواهینامه اشاره و بیان داش��ت: خانواده ها در کاهش 
تصادفات و افزایش سالمت فرزندان خود با پلیس همراهی 
و همکاری کنند و از خرید موتور سیکلت برای فرزندان خود 

که گواهینامه ندارند جدا خوداری نمایند. 
وی خاطرنشان کرد: خرید و واگذاری موتور به فرزندان، آنها 

را در معرض تهدید تصادفات قرار می دهد. 
حیدری با اش��اره به این که آموزش فرهن��گ ترافیک ویژه 
کودک و نوج��وان در رأس برنامه های پلی��س راهنمایی و 
رانندگی شهرستان بوده است، تصریح کرد: آموزش فرهنگ 
ترافیک ویژه کودک و نوجوان س��بب کاه��ش تصادفات و 
ارتقای فرهنگ ترافیک در تیران و کرون شده که اثرات آن 
را در کاهش تصادفات ش��اهدیم.  رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی تیران و کرون همچنین از راه اندازی شهرک ترافیک 
در تیران خبرداد و گفت: راه اندازی این شهرک اقدام بنیادی 
در راستای تراقای فرهنگ ترافیک و نهادینه سازی آن در بین 

کودکان و نوجوانان از سنین پایین زندگی است.

هشدار

فرهاد دانش��جو در ش��صت و هفتمین اجالس سراسری شورای 
مرکزی دانشگاه آزاد در واحد نجف آباد دانش��گاه آزاد اسالمی در 
جمع رؤسای واحدها، معاونین و برخی از مسئوالن دانشگاه آزاد، 
با تأکید بر این که دانشگاه آزاد با کمک مسئولین و خیرین و دعای 
رهبر انقالب و امام)ره( به یک پروژه موفق در کش��ور تبدیل شده 
است، گفت: امیدواریم مشکالت موجود در این دانشگاه اصالح و به 

توفیقات آن روز به روز افزوده شود.
دانشجو با بیان این که در رئوس مأموریت دانشگاه های آزاد باید به 
هویت اسالمی آن توجه شود، ادامه داد: مرجعیت علمی و تولید و 
ترویج علم و پاسخگوی نیازهای علمی جامعه بودن از جمله مواردی 
است که در تعیین خط مشی ها و رئوس سیاست های دانشگاه آزاد 
باید به آن توجه شود. رییس دانشگاه آزاد اسالمی افزود: باید کاری 
کنیم پایداری دانش��مندان و نخبگان در کش��ور بیشتر شود و در 
این راستا باید روابط دوس��تانه و صمیمی و قانونی بین دانشگاه و 
مس��ئولین به خصوص اعضای هیأت علمی وجود داش��ته باشد تا 

بتوانیم از نیروی نخبه به خوبی در کشور استفاده کنیم.
دانشجو با بیان این که دانشگاه آزاد طی سال های گذشته رشد کمی 
خود را داشته است، گفت: در این مدت زمان باید بر شاخص های 
کیفی آن توجه کرد و در این زمینه کاربردی کردن دستاوردهای 
علمی و پژوهشی و کسب فناوری های نوین از جمله مواردی است 
که در موارد اس��تراتژی کالن دانش��گاه متناس��ب با چشم انداز و 

مأموریت و اهداف راهبردی آن تعریف شود. 
وی ارتقای کیفی فعالیت های پژوهشی و علمی به خصوص در دوره 
تحصیالت تکمیلی را از موارد مهم برای رسیدن به جایگاه واقعی 
دانشگاه  آزاد در فضای علمی کشور دانست و تأکید کرد: فعالیت های 
دانشجویی و فرهنگی باید متناسب با نیازهای کشور تعریف شود و 
در این بین، نظام روابط عمومی دانشگاه باید اطالع رسانی صحیح، 
به موقع و جذابی از دستاوردها و توفیقات دانشگاه آزاد را ارایه دهد.

 دانش��جو تصری��ح ک��رد: اخب��ار دانش��گاه آزاد بای��د از اخب��ار 
حاش��یه  ای و سیاسی خارج ش��ود، البته طی س��ال های گذشته 
اخبار دانشگاه آزاد کمتر سیاسی و بیش��تر در موارد علمی مطرح 
 می شود که تا رسیدن به جای مطلوب نیز باید این سیاست دنبال

 شود.
وی ب��ا بیان این ک��ه ام��روز 2۵ منطق��ه در دانش��گاه آزاد وجود 
دارد، گفت: با اس��تقالل چند اس��تان دیگر، تع��داد مناطق به۳1 
 منطقه می رس��د و ایجاد هیأت های استانی به توس��عه و کنترل 
 دانش��گاه ها کم��ک می کن��د. ای��ن اس��تقالل باع��ث از بی��ن

 رفتن ضعف هایی ک��ه در دانش��گاه ها وج��ود دارد مانند کمبود 
 آزمایش��گاه ها و مش��کالت برخ��ی از مراک��ز تحصی��الت نی��ز 

خواهد شد.
دانش��جو خاطرنش��ان کرد: ارزش های مح��وری دانش��گاه باید 
در سیاس��تگذاری ها م��ورد توج��ه قرار گی��رد که در ای��ن بین، 

ارزش های دانشگاه در راس��تای اعتالی فرهنگ اسالمی، انقالبی، 
اخالق محوری، عدالت محوری در راستای تقویت نظام جمهوری 
اس��المی ایران و اصل مترقی والیت فقیه جه��ت حفظ کرامت و 
منزلت دانشجویان، اساتید و کارکنان و بصیرت افزایی آنها تعریف 
شده اس��ت. وی مرجعیت و مقبولیت علمی را از دیگر برنامه های 
دانشگاه های آزاد در سیاستگذاری ها دانست و گفت:  تقویت روحیه 
علمی و پاسخگویی به نیازهای علمی کشور از موارد مهمی است 
که می تواند دانش��گاه   آزاد را به مرجعیت علمی در کش��ور تبدیل 
کند و ایجاد رقاب��ت علمی در داخل دانش��گاه آزاد بین واحدهای 
 مختلف می تواند ه��م به نفع دانش��گاه و هم به نفع دانش��جویان

 باشد.
ریی��س دانش��گاه آزاد خواس��تار تعامل فع��ال علمی و توس��عه 
 همکاری ه��ای بین المللی واحدهای دانش��گاه آزاد ش��د و گفت:  
این مس��أله ب��ه دورزدن تحریم ه��ا می انجامد و باعث می  ش��ود 
 دانش��گاه آزاد نیز در این بین س��هم خود را در ای��ن مقوله انجام

 دهد.
دانشجو سند جامع فرهنگی دانشگاه آزاد را از دیگر رئوس برنامه ها 
و سیاستگذاری این دانشگاه دانس��ت و افزود: در این زمینه باید از 
مراکزی چون دفاتر نمایندگی نهاد دانش��گاه  ها بهره برد، زیرا آنها 
مجموعه ای هس��تند که به خوبی با مسائل فرهنگی دانشگاه  آشنا 
هستند و می توانند کمک کنند. وی به بحث ارتقای کیفی دانشگاه 
نیز اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد پیش از این که نهادهای مربوطه 
اعالم کنند، آزمون های خود راحذف کرد و توفیقاتی در این زمینه 
به دس��ت آورد که طبق گفته ریی��س مرکز آزمون دانش��جویان 
جذب شده در این سال نسبت به سال گذشته از کیفیت مناسب تری 
برخوردارند. وی در همین زمینه خاطرنشان کرد:  البته نقصی به 
این طرح وارد است که در کنار همه نکات مثبت حضور فرزندان ما 
در ۵ سال امتحانات نهایی و تأثیرگذاری نتایج آن می تواند آنها را 

دچار اضطراب کند.
رییس دانش��گاه آزاد با اش��اره به برخی از اقدامات صورت گرفته 
در دانشگاه آزاد طی سال های گذش��ته ادامه داد: باید با یک نگاه 
سازمان یافته مدیریتی به مجموعه دانشگاه آزاد نگاه کرد، زیرا این 
 مجموعه در حال حاضر به جایگاه مناس��بی دست یافته است و تا 
حدودی رضایتمندی دانش��جویان، کارکنان و اس��اتید و اعضای 
هیأت علمی را داشته است. دانشجو افزود: طی دوران حضور خود 
در دانش��گاه آزاد خیلی تالش کردم تغییر رویکردی در دانش��گاه 
آزاد ایجاد کنم و آن را از رویکرد سیاس��ی به سمت رویکرد علمی 
هدایت کنم که تا حدودی توانستیم این مس��أله را جا بیندازیم و 
 شما اساتید دانشگاه و رؤسای دانشگاه نیز در این زمینه به ما کمک 

کردید.
وی با بیان  این که طی چندوقت گذشته دوره سختی را گذراندم، 
گفت: برخی اهانت های سنگین را دیدم و احساس کردم که نباید 
آنها را بگویم و به ش��کلی گفتن آنها نیز به ضررمان خواهد بود که 
انش��اءاهلل با مدیریت قانونمن��د در آینده به توفیقات مناس��بی و 

بیشتری در این زمینه دست می یابیم.

دانشجو در جمع رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد در اصفهان عنوان کرد:

باید به هویت اسالمی دانشگاه ها توجه کرد



چهره روزیادداشت

سامانه مدیریت یکپارچه معامالت 
راه اندازی می شود

سامانه مدیریت یکپارچه معامالت )سمیم( به منظور برگزاری مناقصه ها، 
مزایده ها و دیگر معامالت راه آه��ن برای اولین بار در کش��ور راه اندازی 
می شود. طالب زارع قائم مقام راه آهن با اعالم این خبر گفت: این سیستم 
به منظور شفاف سازی، کنترل و نظارت هوشمند طراحی شده و هم اکنون 
در مرحله نصب، آموزش و راه اندازی قرار دارد و طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته از ابتدای مهرماه سال جاری به صورت کامل در راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران و ادارات کل راه آهن مناطق۱۸گانه کشور عملیاتی می شود. 
وی افزود:   این سامانه کلیه معامالت جزء، متوسط و عمده در حوزه قانون 

برگزاری مناقصات، آیین نامه های اجرایی و دولتی و ... را در بر می گیرد.

 فسخ قرارداد کارگران
 باید از یک ماه قبل،کتبا اعالم شود

بر اساس حکم اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظف 
شدند یک ماه پیش از فسخ قرارداد، خاتمه قرارداد را به صورت کتبی به 

کارگرانی که قصد تمدید قراردادشان را ندارند اعالم کنند.
این حکم پس از طرح شکایتی از جانب کارکنان قراردادی بنیاد مسکن از 
جانب هیأت عمومی دیوان عدالت صادر شده است و طبق اصل »وحدت 
رویه« شامل حال تمامی کارگران می شود. به موجب حکم شماره ۳۳۲ 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فسخ قرارداد کار مشروط بر این است 
که کارفرما یک ماه قبل، نظر خود را کتبا اعالم نماید. اگر پایان قرارداد بین 

کارگر و سازمان باشد، دلیلی بر الزام به تمدید قرارداد نیست.

 اعتراض معلمان به
 عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان

یک فعال صنفی معلمان با اشاره به عدم تغییر ارزش سهام بانک سرمایه 
که زیر نظر صندوق ذخیره فرهنگیان قرار دارد از عملکرد غیر شفاف این 

صندوق پولی متعلق به فرهنگیان انتقاد کرد.
 محمد تقی سبزواری در این باره به ایلنا گفت: اطالعات اندکی در رابطه 
با صندوق ذخیره فرهنگیان در دس��ترس است، زیرا گزارشی از عملکرد 
ساالنه اش ارایه نمی ش��ود. فرهنگیان از نحوه س��رمایه گذاری، امالک، 
مؤسسات تحت پوشش و... صندوق ذخیره پولیش��ان اطالعی ندارند و 
تنها میزان سود س��الیانه و ارزش دارایی آنها اعالم می شود. وی در ادامه 
با اشاره به بانک سرمایه که تحت پوشش صندوق ذخیره فرهنگیان قرار 
دارد، افزود: از۷ الی۸ سال پیش، فرهنگیان سهام بانک سرمایه را خریدند. 
هر س��هم در آن زمان،۱۰۰ تومان ارزش داشت. هنوز ارزش سهام بانک 
سرمایه تغییری نکرده و۱۰۰ تومان باقی مانده است و سودی که قابل بیان 
باشد نیز به معلمان پرداخت نشده است. سبزواری با انتقاد از عدم پایبندی 
دولت به تعهداتش در قبال صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: قرار بود 
به میزانی که فرهنگیان از حقوقشان به این صندوق واریز می کنند، دولت 

هم واریز کند، اما دولت این تعهد را با تأخیر چندین ساله انجام می دهد.

 جزئیات تعامل دولت و مجلس
 در تدوین بودجه93

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این که در زمان 
تدوین بودجه9۳کل کشور، دولت بی شک از ظرفیت هاو توانمندی های 
مجلس اس��تفاده خواهد کرد، گفت: در تنظیم اطالعات اولیه برای تهیه 

الیحه بودجه9۳، دولت باید از مشورت نمایندگان استفاده کند.
موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خانه ملت، با بیان این 
که مجلس به طور مستقیم اجازه دخالت در تدوین الیحه بودجه 9۳ کل 
کش��ور را ندارد، افزود: تدوین و تنظیم الیحه بودجه مراحل خاصی دارد 
که دولت خود به طور مستقیم مجری آن است. نماینده مردم بجنورد در 
مجلس، با اشاره به مراحل تدوین الیحه بودجه از سوی دولت، تصریح کرد: 
هیأت تصویب الیحه بودجه در دولت پس از جمع آوری اطالعات مربوط 
به بودجه ریزی از استان های مختلف کشور و ابالغ به وزارتخانه ها به تهیه 
پیش نویس بودجه می پردازد که پس از تصویب برای بررس��ی بیشتر و 

تبدیل شدن به قانون به مجلس تقدیم می شود.

ادامه بررسی الیحه اصالح قانون 
نظام صنفی و مالیات های مستقیم

کمیسیون اقتصادی مجلس در روز یک شنبه تشکیل جلسه خواهد داد 
و به انتخاب و معرفی نماینده و ناظران کمیسیون در هیأت امنای صندوق 
توسعه ملی، ناظر در شورای رقابت، ناظر در شورای پول و اعتبار،ناظر بر 
فعالیت کارگروه اجرای ماده )۳9( قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهد 
پرداخت. همچنین در این جلسه ادامه بررسی الیحه اصالح قانون نظام 

صنفی اعاده شده از شورای محترم نگهبان انجام خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت دوش��نبه نیز کار گروه پولی و مالی تش��کیل جلسه 
خواهد داد و به ادامه بررسی قانون مالیات های مستقیم و اصالحات آن 

خواهدپرداخت.

اخبار کوتاه

4
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید واقعی شود

محمود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی تأکید کرد: در راستای افزایش رغبت کش��اورزان نسبت به فروش 
محصوالتشان به دولت، باید قیمت های خرید تضمینی را واقعی کرد، درعین حال باید طرح های افزایش 

تولید محصوالت کشاورزی را قبل از کشت تا آخر به خوبی دنبال کنیم تا تولید، اقتصادی شود.
دولت  در برنامه 100 روزه اش حمل و 
نقل  کاالهای  صادراتی   را  سامان   دهد

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق 

ایران/ اسداهلل عسگر اوالدی

مهم ترین معضلی ک��ه فعالین عرص��ه تجارت خارجی با آن دس��ت 
به گریبان هس��تند و دولت باید در برنام��ه۱۰۰روزه اش مد نظر قرار 
دهد، بحث حمل و نقل کاالهای صادراتی و وارداتی اس��ت. همچنان 
مقادیری کاال بر روی آب موجود اس��ت که باید هر چ��ه زودتر تخلیه 
ش��ود، ضمن این که نرخ ارز نیز باید طی این مدت ثبات پیدا کند، اما 
در حال حاضر ش��اهد کاهش 
روز ب��ه روز نرخ ارز هس��تیم 
که این موضوع مش��کل ساز 
شده اس��ت. قیمت تمام شده 
کاالهای صادراتی با بازارهای 
جهانی انطباق ندارد. کاالهای 
ما رقابت پذیر نیس��تند و این 
موضوع ب��ر تجارت م��ا تأثیر 

منفی داشته است.
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تصمیمات اصالح بازار 
خودرو در مسیر اتخاذ

 تأثیرات مثبت 
احداث سد »کوچری«

وزیر صنعت، معدن و تج��ارت از اتخاذ تصمیماتی برای ب��ازار خودرو تا 
دو،سه هفته دیگر خبر داد.

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت در 
پاسخ به سؤالی مبنی بر این که گفته می شود دولت در تعیین نرخ خودرو 
تصمیماتی گرفته و مباحثی در این زمینه مطرح شده است، گفت: چیزی 
در این زمینه در دولت مطرح نشده است و ما در حال بررسی این موضوع 
هستیم و تا دو، سه هفته دیگر تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می شود 
اعالم می کنیم. نعمت زاده با اش��اره به برنامه کوتاه مدت۱۰۰ روزه خود 
و ابراز امیدواری از این که برنامه در طول زمانی خود به نتیجه ای برس��د، 
درمورد ضرورت فعال تر ش��دن بخش معادن گفت: قطعا این بخش باید 
فعال تر شود، البته نباید این تصور را داش��ت که در عرض مدت کوتاهی 

می توان به نتیجه رسید و باید براساس برنامه حرکت کرد.

فرماندار گلپایگان گفت: احداث س��د »کوچ��ری« در گلپایگان تأثیرات 
مثبت و منفی زیادی بر این شهرستان داشته است، به طوری که نیمی از 

وقت مسئوالن شهرستان درگیر این پروژه ملی شده است.
 محسن حسین میرزایی بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع پروژه ملی 
سد کوچری تاکنون۳4 نشست طی هشت ماه گذشته برگزار شده است.

وی گفت: احداث س��د کوچری در گلپایگان که از س��ال۱۳۸۷ تاکنون 
آغاز شده و تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر این شهرستان داشته است، 
به طوری که نیمی از وقت کاری مسئوالن شهرس��تان درگیر این پروژه 
ملی بوده است. حسین میرزایی افزود: برخی از مسئوالن و مدیران خارج 
از شهرس��تان با اظهارنظرها و مصاحبه های غیر کارشناسی سعی دارند 
زحمات و تالش های پنج یا ش��ش س��اله مدیران شهرس��تانی را نادیده 

جلوه دهند.

گروه اقتصاد- براس��اس تفاهم وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزش��کی، ش��هر اصفهان به عنوان پایلوت کشوری 
برای اجرای برنامه ایمنی آب انتخاب گردید. براین اس��اس 
اولین جلسه کارگروه برنامه ایمنی آب، پیرو برگزاری دوره 
تکمیلی برنامه ایمنی آب بنا به دعوت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در محل شرکت آب و فاضالب استان تشکیل گردید.

جلس��ه با حضور معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی 
 اصفهان و ریاست مرکز بهداشت استان، معاونت بهره برداری

و مدیر کنت��رل کیف��ی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان و 
نمایندگان دس��تگاه های مرتبط )ش��رکت آب منطقه ای، 
سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری، جهاد کشاورزی، 
بهداشت محیط و شبکه بهداشت و درمان( تشکیل گردید. 
در این نشست دکتر حیدری معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان به بررسی و مرور الزامات اجرای برنامه ایمنی 
آب پرداخت. سپس معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
به نمایندگی از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
به بیان وضعیت کمی و کیفی آب ش��رب استان و مشکالت 
پیش رو باتوجه به ش��رایط خشکس��الی حاکم بر استان و 
ضرورت و الزام اج��رای برنامه ایمنی آب و پایش مس��تمر 
 آب انتقالی و توزیعی پرداخت و درخواس��ت همکاری همه

 دستگاه های مرتبط در اجرای این برنامه را نمود.

گروه اقتص�اد- رییس دفت��ر رییس جمه��ور اعالم کرد: 
در آینده نزدیک شاهد جلسات مش��ترک دکتر روحانی با 

نمایندگان تشکل های بخش خصوصی خواهیم بود.
دکتر محم��د نهاوندیان در دیدار با ریی��س و اعضای هیأت 
رییسه ش��ورای مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت 
ایران، عنوان ک��رد: حض��ور نماینده بخ��ش خصوصی در 
 یکی از حساس ترین مس��ئولیت های دولت تدبیر و امید،

می تواند برای رسیدن به حماسه اقتصادی بسیار مفید باشد 
و افزایش روزافزون همکاری دولت و بخش خصوصی را منجر 
شود. وی گفت: هرگونه اختالف افکنی و منفعت طلبی های 
شخصی در تش��کل های بخش خصوصی در شرایط کنونی 
 کش��ور مضر اس��ت. در این دیدار رییس ش��ورای مرکزی 
خانه های صنعت، مع��دن و تجارت ایران نی��ز ضمن ارایه 
گزارش از رون��د انتخاب اعضای هیأت رییس��ه جدید خانه 
صنعت گفت: جلسات متعددی برای انتخاب هیأت رییسه 
جدید خانه ایران برگزار ش��د ک��ه در آن ع��الوه بر تدوین 
اساسنامه، برگزاری انتخابات مطرح شد و سرانجام اساسنامه 
تصویب و انتخابات برگزار شد. سیدعبدالوهاب سهل آبادی 
ادامه داد: این شورا به عنوان نماینده خانه هاي صنعت، معدن 
و تجارت استان ها هدف خدمت به جامعه صنعت و معدن و 

توسعه اقتصاد کشور را دنبال می کند.

رییس شورای ملی زیتون مصرف س��رانه زیتون کشور را 
تنها۲۰۰ گرم اعالم کرد.

احمد بلند نظر رییس شورای ملی زیتون با تأیید این خبر 
اظهار داشت: متأس��فانه به رغم خواص بسیار زیتون برای 
مقابله با بیماری های قلبی - عروقی مصرف س��رانه کشور 
حدود۳۰۰ گرم از مصرف سرانه۵۰۰ گرمی جهانی کمتر 
است. رییس شورای ملی زیتون با اشاره به این که بیشترین 
میزان مصرف زیتون در کش��ور س��وریه اس��ت که سرانه 
مصرف۲۷کیلو گرم در س��ال را دارند، ادام��ه داد: از دیگر 
کش��ورهای که س��رانه مصرف باال دارند می توان به کشور 
یونان با سرانه۲4 کیلو گرم و اسپانیا با ۱4کیلو گرم اشاره 
کرد، در حالی که در ایران سرانه مصرف۲۰۰ گرمی داریم!

وی با اشاره به مشکالت متعدد صنعت زیتون کشور ادامه 
داد: نبود میوه زیتون اولین مش��کل صنایع زیتون کش��ور 
اس��ت و چون واردات میوه ها ممنوع اس��ت و نمی توان از 
خارج، می��وه وارد کرد، در نتیجه بس��یاری از کارخانجات 

علیرغم داشتن تجهیزات و دانش کافی زیان می بینند.
بلند نظر با تأکید بر این که باید ارقام مناسب زیتون با توجه 
به اقلیم هر استان انتخاب شود، افزود: از دالیل کمبود تولید 
زیتون انتخاب نامناسب ارقام متفاوت زیتون برای مناطق 

مختلف کشور است.

محمد آزاد رییس اتحادیه آهن فروشان در گفتگو با ایلنا با 
بیان این که نرخ آهن آالت در بازار با روندی کاهشی پیگیری 
می شود اظهار داشت: هم اکنون نرخ انواع محصوالت فلزی 
در بازار رو به کاهش اس��ت و به نظر می رسد این روند ادامه 

داشته باشد.
وی با اش��اره به نرخ تیر آهن و میلگرد در ب��ازار گفت: طی 
هفته های گذشته تغییری در قیمت ها داده نشده و هر کیلو 
تیر آهن دو هزار تومان و میلگرد ه��ر کیلو۱9۰۰ تومان به 
فروش می رسد. آزاد با بیان این که میزان تقاضا در بازار کاسته 
شده افزود: طی هفته گذش��ته تنها۵۰ درصد از محصوالت 
فلزی در بورس کاال به فروش رفت و۵۰ درصد دیگر برگشت 
خورد و دیگر تاجره��ا رغبتی برای پر کردن انبارهایش��ان 
ندارند. وی در خصوص مش��کل مالیاتی ک��ه در صنف آهن 
فروشان به وجود آمده بود گفت: این مشکل همچنان ادامه 
دارد و حل نش��ده، هر چند در دولت گذشته قول هایی داده 
ش��ده بود، اما متأس��فانه هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد. آزاد با 
اشاره به استقرار تیم دولت جدید گفت: خواسته ما از دولت 
جدید، دادن بهای بیشتر به بخش خصوصی است و این که 
از ظرفیت های این بخش در پیشرفت و رونق کشور استفاده 
شود، چرا که در گذشته شاهد بودیم در هر موردی که دولت 

وارد شد گره ای به گره های دیگر افزوده شد.

صنعت کشاورزیآبفا بازار

اصفهان پایلوت کشوری 
اجرای برنامه ایمنی آب

دیدار روحانی با   نمایندگان 
تشکل  های   بخش خصوصی

مصرف  سرانه زیتون  در ایران، 
300 گرم پایین تر از جهان

 عرضه محصوالت فلزی
 در بازار بیشتر از تقاضاست
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بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته، ۷6۸ هزار 
بیکار در کشور دارای تحصیالت فوق دیپلم تا دکترای 
تخصصی هس��تند که در ای��ن بی��ن، ۵۰۵ هزارنفر 
دارای لیس��انس و۲۰۷ هزار نفر فوق دیپلم هستند، 
ضمن این که بیش��ترین تعداد بیکاران دانش��گاهی 
نیز در رشته های علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی، 
بازرگانی و حقوق و مهندسی ساخت و تولید هستند.

اس��حاق جهانگیری معاون اول ریی��س جمهور در 
روزهای اخی��ر در مراس��م تودیع و معارف��ه وزرای 
اقتصادی کش��ور با اعالم ای��ن که امروز اش��تغال و 
 تورم دو چالش اصلی و اساس��ی کش��ور محس��وب 
 م��ی ش��وند گفت��ه اس��ت: دول��ت در نظ��ر دارد 
برنامه هایی را به صورت فوری و اضطراری در حوزه 

اشتغال کشور اجرا کند.
طی یکی دو دهه اخیر جامعه ب��ا گرایش روزافزون 
جوانان برای ورود به دانشگاه ها مواجه بوده و این روند 
همچنان ادامه دارد. اغلب افرادی که دوره متوسطه 
تحصیلی را طی می کنند یک نگاه جدی برای ورود 

به دانشگاه و دریافت یک مدرک  دارند. این مسأله به 
حدی رسیده است که امروز در بسیاری از رشته های 
دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ التحصیل می شوند، 
بازار کاری وجود ندارد و به اصطالح بازار کار بسیاری 

از رشته ها اشباع شده است.

برخی رشته ها بازاری برای کار ندارند
یکی از مهم ترین دالیلی که باعث ب��ه وجود آمدن 
این شرایط شده است، عدم ارتباط صحیح و منطقی 
بین دانش��گاه و بازار کار اس��ت، تا جایی که هر یک 
از این بخش ها به ص��ورت کامال جزی��ره ای و جدا 
از دیگری کار می کند. دانش��گاه ها امروز در رش��ته 
های گوناگون ب��دون توجه به نیاز واقع��ی بازار کار، 
دانش��جو تربیت می کنند، اما ب��ازار کار تنها به آن 
بخش��ی از فارغ التحصی��الن توجه دارد ک��ه بتواند 
نیاز واقعی خود به نی��روی کار را برطرف نماید. باقی 
ماندن این شرایط درباره اش��تغال فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی و ناتوانی دانش��گاه ها و ی��ا بی توجهی 

دانشجویان به لزوم کسب مهارت های شغلی مورد 
نیاز ب��ازار کار، باعث ش��ده تا همواره ن��رخ بیکاری 
فارغ التحصی��الن دانش��گاهی که انتظ��ار می رود 
 در وضعیت مناس��بی باشد، بیش از س��ایر گروه ها

و تا دو برابر متوسط نرخ بیکاری کشور باشد.
ناش��ناخته ماندن ظرفیت ه��ای قابل ارای��ه مراکز 
فن��ی و حرفه ای کش��ور در بحث مه��ارت آموزی و 
کم توجهی دانش��جویان ب��ه نیازهای واقع��ی بازار 
کار، عالوه بر ای��ن که باعث افزایش تع��داد بیکاران 
ف��ارغ التحصیل در رش��ته ه��ای گوناگون ش��ده 
اس��ت، زمینه بی اعتمادی کارفرمایان به این گروه 
ها را نی��ز دامن می زن��د، به نحوی ک��ه کارفرمایان 
 تص��ور نزدی��ک ب��ه یقی��ن دارن��د تنه��ا مه��ارت 
فارغ التحصیالن جویای کار کش��ور در کنار داشتن 

یک مدرک تحصیلی، رانندگی است!
آیا کارجویان دانشگاهی مهارت دارند؟

نکته جالب این که با وجود اطالع نس��بی جامعه از 
وضعیت بیکاری فارغ التحصیالن دانش��گاهی و این 

که بازار فعلی کار کش��ور نیازی به بسیاری از رشته 
ه��ای تحصیلی به دلی��ل تکمیل ب��ودن ظرفیت تا 
حداقل چندین سال ندارد، باز هم بر ورود به دانشگاه 
ها و تحصیل در هر رشته ای اصرار ورزیده می شود و 
بدتر این که نه در دوران تحصیل و نه در دوران انتظار 
برای ورود به بازار کار، قریب به اتفاق کارجویان فارغ 
التحصیل دانشگاهی کمترین تالشی برای تحقیق در 
بازار واقعی کار و کسب مهارت های الزم آن از جمله 
تسلط به کار با کامپیوتر، آش��نایی با زبان خارجی و 

کسب فنون دیگر را انجام نمی دهند.
 متأس��فانه هم��ان گونه که ذکر ش��د، دانش��گاه ها

 نی��ز در دام��ن زدن ب��ه ادام��ه رون��د بی��کاری 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نقش دارند، تا جایی که 
به دلیل عدم برقراری ارتباط بین دانشگاه و بازار کار، 
نه تنها رشته های مورد نیاز شناسایی نمی شود، بلکه 
بر ادامه پذیرش دانشجو در تمامی رشته ها نیز اصرار 
ورزیده می ش��ود. از س��وی دیگر، دانشگاه ها تالش 
چندانی برای ارایه مباحث مهارتی در کنار موضوعات 
تئوریک جهت رفع ضعف های بیکاری بس��یاری از 

کارجویان دانشگاهی نیز انجام نمی دهند.
به تازگی آماری از س��وی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره وضعیت بی��کاری فارغ التحصیالن 
دانشگاهی در رشته های گوناگون منتشر شده است 
که اس��تناد آن به نتایج آخرین سرشماری عمومی 
نفوس و مس��کن س��ال9۰ مرکز آمار ایران است. بر 
این اس��اس، مجموعا ۷6۸ هزار و۵۱ نفر بیکار فارغ 
التحصیل دانش��گاهی در کش��ور وج��ود دارد که از 
این تعداد، ۲۰۷ هزار و۳۱۰ نف��ر دارای مدرک فوق 
دیپلم،۵۰۵ هزار و۱۰ نفر دارای مدرک لیس��انس، 
۵۲ هزار و ۱69 نفر فوق لیس��انس و دکترای حرفه 
ای و س��ه هزار و ۳۸۸ نفر نیز دارای مدرک دکترای 

تخصصی هستند.

وضعیت بیکاری در رشته های گوناگون
بیش��ترین تعداد بیکاران در رش��ته های مهندسی  
س��اخت و تولید ب��ا۲۵۱ ه��زار و4۰۲ نفر اس��ت و 
 پس از آن نیز۲۲۲ ه��زار و۱۱۲ نفر در رش��ته های

علوم اجتماع��ی، بازرگان��ی و حقوق ق��رار دارند. از 
مجموع بیش از ۷6۸ ه��زار نفر بیکار فارغ التحصیل 
دانش��گاهی،۳6۳ هزار و۷4۰ نفر مرد و4۰4 هزار و 

۳۱۱ نفر نیز زن است.
باالترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی ساخت 
و تولید ب��ا ۱۷۸ هزار و46۱ نفر اس��ت و بیش��ترین 
تعداد زنان بیکار نیز با ۱۳4 هزار و ۷9۱ نفر در رشته 
علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند. 

مجموعا۱۰۰ هزار و9۱۲ نفر مرد و زن در رشته های 
علوم انسانی و هنر بیکار هس��تند و ۷6 هزار و۱9۱ 
نفر نیز در عل��وم، ریاضی و کامپیوتر ج��زء  بیکاران 

محسوب می شوند.
۳۸ ه��زار و 4۳۸ نفر در رش��ته های کش��اورزی و 
دامپزش��کی، ۲۵ ه��زار و 99۷ نفر در رش��ته های 
بهداشت و رفاه )بهزیس��تی( و ۱۷هزار و4۰۷ نیز در 
رشته خدمات بیکار هس��تند. از کل۷6۸ هزار بیکار 
فارغ التحصیل دانشگاهی کشور، ۱۳ هزار و 4۵ نفر 

رشته تحصیلی خود را اظهار نکرده اند.

بیکاری 3 هزار دکترای تخصصی
از۵۲ هزار و۱69 نفر بیکار فوق لیس��انس و دکترای 
حرف��ه ای، ۱۱ ه��زار و ۸۸6 نف��ر در رش��ته ه��ای 
علوم اجتماع��ی، بازرگانی و حق��وق تحصیل کرده 
اند و ۱۲ه��زار و۳۵۳ نف��ر نیز دارای مدرک رش��ته 
های مهندسی س��اخت و تولید هس��تند. 9 هزار و 
6۰۷ نفر نیز در رش��ته علوم، ریاض��ی و کامپیوتر و 
 6 هزار و ۷۸۱ نفر نیز در رش��ته علوم انس��انی و هنر 
بوده اند. سهم سایر رش��ته ها از موارد یادشده کمتر 
بوده اس��ت. به صورت کلی، ۱۲۲ ه��زار و ۸6۳ مرد، 
دارای مدرک فوق دیپلم و بیکار هس��تند، از سویی 
۲۱۳ هزار و ۷ نفر لیسانس، ۲۵ هزار و ۵۱۷ نفر فوق 
لیسانس و دکترای حرفه ای و  دو هزار و ۲۵۷ نفر نیز 
دکترای تخصصی دارند. در بین زنان، ۸4 هزار و 44۷ 
نفر بیکار فوق دیپلم، ۲9۲ هزار و ۳ نفر لیسانس، ۲6 
هزار و 6۵۲ نفر فوق لیس��انس و دکترای حرفه ای و 
هزار و۱۳۱ نفر نی��ز دارای مدرک دکترای تخصصی 

هستند.

جزئیات بیکاری768 هزار تحصیلکرده در 17 رشته

بیکارترین رشته ها کدامند؟

ناش�ناخته مان�دن ظرفی�ت 
ه�ای قاب�ل ارایه مراک�ز فنی 
و حرف�ه ای کش�ور در بح�ث 
مهارت آموزی و ک�م توجهی 
دانشجویان به نیازهای واقعی 
ب�ازار کار، ع�الوه ب�ر این که 
باعث افزایش تع�داد بیکاران 
فارغ التحصیل در رشته های 
گوناگون ش�ده اس�ت، زمینه 
 ب�ی اعتم�ادی کارفرمای�ان 
 به ای�ن گروه ه�ا را نی�ز دامن 

می زند



اتاق موسیقییادداشت

هفت

 از تولیدات فاخر تا شکست در گیشه اکران فطر
»هیس!...« به عنوان پرفروش ترین فیلم اکران عیدفطر به باش��گاه میلیاردی های سینمای ایران 
پیوست، اما پدیده اکران عیدفطر، فیلم کمدی »جابه جا« اس��ت که پس از »هیس!... « قراردارد.  

»فرزند چهارم«  نیز باید شکست خورده اکران عیدفطر است که جزء تولیدات فاخر  است.

5

زنگ »تلفن همراه رییس جمهور« را 
در قدس بشنوید

فیلم سینمایی »تلفن همراه رییس 
جمهور« به کارگردانی علی عطشانی 
در سینما قدس اصفهان اکران رفته 
است. این فیلم جایگزین فیلم فاخر 
اما کم ف��روش »فرزند چه��ارم« در 
سینما قدس شد. این فیلم در نوبت 
اکران بعد از نوروز سینما های کشور 
قرار داش��ت که با دو فصل تأخیر به 
اصفهان رس��یده اس��ت. »تلفن همراه رییس جمهور« ساخته علی 
عطشانی در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد 
و سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل زن را هم دریافت کرد. قرار بود 
این فیلم در اردیبهشت ماه۹۱ اکران شود و با وجود تبلیغات از اکران 
آن جلوگیری ش��د. پس از آن در خبرها از این فیلم به عنوان یک اثر 
توقیفی یاد می شد و حتی شنیده ش��د، محمود احمدی نژاد رییس 
جمهوراسبق نیز فیلم را دیده است. داستان این فیلم درباره کارگری 
ساده اس��ت که به طور اتفاقی س��یمکارت رییس جمهور به دستش 
می رسد و ناخواسته با سیلی از مشکالت و تماس های مردمی مواجه 

می شود.

هامون میزبان نقاشی های فیگوراتیو
نمایشگاه آثار نقاش��ی فرزانه فضیلتی 
جمعه یکم ش��هریور در گالری هامون 
اصفهان گش��ایش یافته و تا ۶ شهریور 

ماه ادامه می یابد.
فرزان��ه فضیلتی در این ب��اره گفت: در 
این نمایش��گاه حدود۲۰ اثر با تکنیک 
رنگ و روغن و ترکیب م��واد روی بوم 
که اندازه هایی بین۱۰۰ در۷۰ تا۱۲۰ 
در۹۰ سانتیمتر دارد به نمایش در خواهد آمد.  این هنرمند نقاش در ادامه 
بیان کرد: توجه من در ابتدا به ترکیب فیگور و طبیعت نوعی توجه فرمی 
بود و  احساس کردم این دو همنشینی فرمی خوبی دارند، اما به مرور وقتی 
مجموعه در حال شکل گیری بود مفاهیمی همچون ارتباط آدم ها با زمین 
آن گونه که گاهی در آن پناه می گیرند و گاهی از سویش تهدید می شوند 
اهمیت بیشتری پیدا کرد. عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند 

تا تاریخ یاد شده از ساعت۱۷ تا۲۱ به گالری هامون مراجعه نمایند.

احمدی نژاد دستور مستقیم داد 
جشنواره فیلم کودک در همدان بماند

احمد میر اعالیی دبیر بیست و هفتمین 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان از پشت 
پرده انتقال این جشنواره از همدان به 
اصفهان سخن گفت. احمد میرعالیی 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر 
این دوره از جشنواره کودک و نوجوان 
در پاسخ به این پرسش که  چرا و چگونه  
جشنواره از همدان به اصفهان بازگشت، 
گفت: به عنوان مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از محمود احمدی نژاد 
رییس جمهور وقت دستور مستقیم داش��تم که جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان در همدان بماند. چون استاندار و نماینده همدان در مجلس نزد 
رییس جمهور رفته بودند و از او خواس��تند که جش��نواره فیلم کودک و 
نوجوان در همدان بماند، اما با تالش بسیار رییس جمهور وقت را متقاعد 
کردم که به نفع جشنواره است که این جشنواره به اصفهان برگردد که در 

نهایت پذیرفت.

آلبوم موس��یقی »دمی با دوست« با آهنگ س��ازی و تنظیم سعید فرج 
پوری و خوانندگی طاهره فالحتی در بازار موسیقی منتشر شد.

آلبوم »دم��ی با دوس��ت« در مجموع ش��امل پن��ج تصنی��ف و قطعه 
آوازی در دس��تگاه همایون و آواز دش��تی )خراسانی( اس��ت که اشعار 
از ش��اعرانی همچون موالنا، س��عدی، بابا طاهر و رهی معیری انتخاب 
ش��ده اس��ت. همچنین س��عید فرج پوری )کمانچه(، س��اینا خالدی 
)س��نتور(، علی س��جادی )بربت(، هامین هنری )دف و تنبک( و علی 
 رزمی )س��ه تار( به عن��وان نوازن��ده در این اث��ر هنرنمای��ی کرده اند.

گفتنی اس��ت آلبوم »دمی با دوست« 
اکن��ون در آمری��کا و کانادا ب��ه صورت 
س��ی دی و البت��ه ب��رای هموطنان و 
موس��یقی دوستان درسراس��ر دنیا نیز 
 به صورت آنالین قابل دس��ترس است.

شایان ذکر اس��ت که طاهره فالحتی از 
۱8س��الگی آموزش ردیف آوازی را نزد 
استاد خود پریسا آغاز نمود و ایشان طی 
مدت ده س��ال توانس��ت در محضر این 
استاد بنام موسیقی ایران از آموزش ها و 

تعالیم موسیقی بهره مند شود.
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بررسی مشکالت سینما 
با »داغونا« بر صحنه

  »بحران واقعیت«
 در کافه گالری زمان

گروه فرهن�گ - اج��رای نمایش»داغ����ون��ا« به قل��م و کارگردانی 
 رادمهر کش��انی از تاریخ یکم الی هشتم شهریورماه ساعت۲۰ هرشب در 

شاهین شهر به روی صحنه می رود.
تئاتر »داغونا« کمدی انتقادی اس��ت که در آن س��عی شده معضالت و 
مشکالت هنر تئاتر و سینما به خوبی نش��ان داده شود. این کار سرشار از 
لحظات شاد و خنده آوری است و مانند هر کار طنز دیگری در عین حال 

تلخ و گزنده نیزهست.
در این نمایش اف��رادی که به دلیل کمبود های ش��خصی خود و ارضای 
خواسته های بی مقدار و بی ارزششان جذب این هنر واال و ارزشمند می 
ش��وند. از جمله بازیگران آن می توان به: رادمهر کشانی،شیما اهلل بیگی 

و.. اشاره کرد.

گروه فرهنگ - کافه گالری زمان از۱ تا۱۰ شهریور ماه میزبان۹ آثار فتوکالژ 
مریم موسوی با عنوان »بحران واقعیت« اس��ت. این عکاس جوان در توضیح 
هدف برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف اصلی من این بوده که بگویم مدیوم 
عکاسی همان اندازه که می تواند برای ما قابل اعتماد باشد، می تواند نامعتبر و 
شک برانگیز باش��د، چرا که رس��انه ها تمایل دارند آن چیزی را که خودشان 
دوس��ت دارند یا دیدگاه خود را به م��ا القا کنند، آنچه را ک��ه می تواند ذره ای 
هم به واقعیت نزدیک نباش��د. بر این اساس مریم موس��وی در این مجموعه 
 با دستکاری های اغراق ش��ده و فرم های انتزاعی سعی دارد اعتبار8 عکس از

معروف ترین عکس های تاریخ عکاس��ی را زیر سؤال ببرد. موسوی سعی دارد 
تأکیدکند که به همان اندازه که این عکس ها را نامعتبر می دانیم باید با همین 

نگاه به رسانه ها نگاه کنیم.

الماس ها ابدی اند 

»دمی با دوست« در بازار موسیقی 

نیازمندی مخاطبان سریال ها 
گروه فرهنگ - یکی از مسائل بسیار مهم در تلویزیون نیاز 
به نگارش فیلمنامه هایی مناس��ب برای سریال ها، بر اساس 
نیازهای روز جامعه اس��ت، هر چند در حال حاضر بسیاری 
از مس��ائل و موضوع ها در جامعه وجود دارد که می توان به 
آنها پرداخت، ولی همچنان مضامینی که به خانواده بپردازند 
و ش��ادی آفرین باش��ند، باید از اولویت برخوردار شوند. در 
این بین اس��تفاده از الگوهای مناس��ب در زمینه سریال ها و 
فیلم های تلویزیونی موفق می تواند برای س��ریال س��ازان 

بسیار راهگشا باشد.
تلویزیون هم��واره با طیف گس��ترده ای از مخاطبان مواجه 
 اس��ت که راضی ک��ردن هم��ه آنها بس��یار دش��وار به نظر 
می رس��د. مهم تر این که جامعه ی��ک مجموعه چند بعدی 
گسترده است که مسائل و موضوع های زیادی در آن همواره 
وجود دارد که هر کدام از این مسائل می تواند سرفصل یک 
فیلمنامه برای آثار تصویری باش��ند، ولی در بحبوحه ای که 
خانواده به دالیل مختلف تهدید می شود و مسائل اقتصادی 
و اجتماعی بر این بخش مهم از جامعه س��ایه انداخته است، 
تلویزیون باید رویکردی نس��بت به ساخت سریال بر همین 

اساس داشته باشد. 
در حال حاض��ر خانواده ها هم از نظر اقتصادی با مش��کالت 
زیادی دس��ت به گریبان هس��تند که این موضوع می تواند 
باعث ایجاد اختالف بین اعضای خان��واده و به وجود آمدن 
مش��کالت روحی برای هر کدام از این افراد ش��ود. از سوی 
 دیگر، ب��ه دالیل مختلف مانن��د مدرنیت��ه، زوج ها ترجیح 
می دهند به داشتن یک فرزند بسنده کنند تا شرایط بهتری 

برای همین فرزند خود و کل خانواده فراهم بیاورند.
 در چنی��ن موقعیت��ی رف��ت و آمدهای می��ان اعضای یک 
خانواده بزرگ – عمو، عمه، خال��ه، دایی و فرزندان آنها – به 
ش��دت کاهش می یابد. به این جهت که مسائل اقتصادی و 
وسواس های  بی جهتی که در بین خانواده ها به وجود آمده 
 است، موانع بسیاری در این جهت ایجاد می کند. از طرفی، 
 ب��ه خاطر ت��ک فرزن��دی ی��ا حداکث��ر دو فرزندی ش��دن

خانواده ها، دیگر امکان معاشرت گسترده میان اعضای یک 
خانواده فراهم نمی شود.

 مدیران تلویزیون برای این که بتوانند اثر قابل قبولی در زمینه 
سریال س��ازی و حتی فیلم های تلویزیونی ارایه کنند، بهتر 
است با صرف هزینه های بیشتر به سراغ افراد با تجربه بروند و 
با ایجاد کارگاه های فیلمنامه نویسی زیر نظر این افراد و صرف 
وقت و حوصله الزم، فیلمنامه هایی آماده کنند که هم جذاب 
و مخاطب پسند باش��ند و هم بتوانند شور و انرژی و نشاط و 

خوش بینی را بین خانواده ها گسترش دهد.

 روبان قرمز

درادامه جستجوهای خود به دنبال کتاب،  جمال 
این بار به طرف مجتم��ع تجاری واقع در نوروزباقری

چهار باغ عباسی می رویم. باید گفت که 
این مجتمع در این شهر به محلی برای عاش��قان سینما و ادبیات 

تبدیل شده است که در زیرزمین آن به وصل دیدار می رسند.
وعده ما مشخص ومکان از قبل انتخاب ش��ده است، به این دلیل 
که اینجا تنها مکان شهر است که کتاب های غیر درسی به صورت 
یکجا و در یک مکان در دسترس عالقه مندان قرار دارد، اما با این 
صحبت ها انتظار نداشته باشید صف های طویل برای خرید کتاب 
ویا ازدحام جمعیت ببینید، خبری نیست به جز این که فروشنگان 

کتاب از دیدار جمال شما به وجد می آیند.
»زمان« عنوان کتابفروشی است که از دور خودنمایی می کند شاید 
به این خاطر که می توان گفت  با کتاب می توان زمان را متوقف و 

یا کند کرد، باید علتش را از صاحب آن محمد زمان جویا شویم.
به داخل کتابفروش��ی م��ی رویم وجس��تجو را آغاز م��ی کنیم. 
»خانه عروس��ک« ایبس��ن را گوش��ه ای می گذاریم و »خرس« 
چخوف را از انتها ب��ه ابتدا ورق می زنیم، اما باز آن گمش��ده ما در 
بین این همه کتاب نیس��ت وجس��تجو بی فایده، ام��ا آغاز کالم 
اس��ت برای چرایی پاس��خ س��ؤالهای ما. در ابتدا  درم��ورد بزرگ 
ترین مش��کل اصفهان در زمینه نشر وکتاب س��ؤال کردیم و او با 
 صراحت می گوید: بحث توزیع. خیل��ی از کتاب ها در تهران چاپ 

می شوند واطالع رس��انی می شود، ولی به واس��طه آن که پخش 
مناسب و متمرکزی ندارد به دست کتابفروشی های اصفهان نمی 
رسد. گاهی پنج یا شش ماه تأخیر دارد. مخاطب آن را دیده، تبلیغ 
را شنیده، منتظر خریدن است، ولی کتاب نیست. این به نظر یکی از 
مهم ترین معضالت صنعت نشر است که شامل حال شهرستان های 

کوچک که با مرکزفاصله دارند از جمله اصفهان می شود. 
باز یک بحث دیگر که در اصفهان هست در بحث نشر کتاب است. 
وقتی تمام کتاب هایی که در شهرستان چاپ می شود را با کارهایی 
که در تهران چاپ می شود مقایس��ه می کنیم، متوجه می شویم 
کیفیت چاپ اینجا خیلی پایین تراست وحمایت صورت نمی گیرد.

او به واس��طه نبود حمای��ت در اس��تان این گون��ه صحبت های 
خود را ادامه می دهد: تم��ام ارگان ها برای خود یک نش��ر دارند 
وکتاب های م��ورد نظر خودرا چ��اپ می کنن��د و از طرف همان 
ارگان حمایت می ش��ود. به واسطه نش��ری که همان ارگان دارد، 
 هزینه ها از همان جهت تأمین می ش��ود واز منابع خود استفاده

 می کنند و بالطبع هزینه ها کمتر می ش��ود، ول��ی اگر بخواهیم 
به صورت کلی  بگوییم فالن نش��ر خصوصی هم تأمین مالی می 
شود یا حتی حمایت می شود یا اطمینان از خرید کتاب به او داده 
می شود، نه همچین چیزی نیس��ت، درواقع انتشارات خصوصی 
تمام هزینه ها بر گردن خودش هس��ت. اصفهان استانی است که 
پتانس��یل خیلی بیش��تر از این دارد. او وضعیت کتابخوانی را در 

اس��تان این گونه تکمیل می کند: عمال ما االن۱۰ کتابفروش در 
این ش��هر داریم که کتاب های غیر درس��ی می فروشند، ولی۱۰ 
کتابفروش��ی برای دوملیون جمعیت چیز غیر قابل حسابی است 
و خیلی بیشتر از این پتانسیل هس��ت، اگر چند اتفاق بیفتد؛ یک 
برنامه مدونی برای معرفی کتاب باشد، چون یک بخش اعظمی از 
مخاطب آنها هستند که می خواهند کتاب بخوانند، ولی نمی دانند 
چه کتابی بخوانند،کانالی نیس��ت که این را معرفی کند، حاال چه 
از طریق رس��انه،  چه مطبوعات که جای آن بسیار خالی احساس 
می شود. تأثیرخواندن کتاب را او بیشتر از خرید آن می داند و می 
 گوید: خواندن مهم تر اس��ت، چون خود خوان��دن منجر به خرید 
می شود، هر چند که طرف، اعتقادی به خرید کتاب نداشته باشد، 
 وقتی که کتابخوان باش��د، بالطب��ع مجبور می ش��ود  تعدادی از 
کتاب ها را بخرد، اگر واقعا افرادی باش��ند که فقط موافق خواندن 
کتاب و امانت از کتابخانه ها باشند، حتی اگر این طور باشد خوب 
اس��ت، ولی اگر واقعا این تعداد آدم کتابخوان وجود داشته باشد و 
مشکل دیگر این است که در این شهر ۱5 الی۲۰ کتابخانه است و 
خیلی از کتاب های جدید که می آید به این کتابخانه ها که مراجعه 
می کنید، ندارند، چون متقاضی ندارند و نکته قابل توجه این است 
که عمده خرید کتاب افراد بیش از هشتاد درصد کتاب های قدیمی 
است، چون شناخت ومعرفی درباره کتاب های جدید وجود ندارد.

وی عدم آگاهی ومعرفی وشناخت یک کتاب جدید را ناشی ازعدم 
تبلیغات در رسانه های عمومی و همین طورقصور قشری می داند 
که وظیفه معرفی کتاب را دارند؛ به عنوان مثال اساتید دانشگاه که 
اطالع از حوزه نشر تخصصی خود ندارند و بالطبع آگاهی نیز برای 
معرفی ندارد. محمد زمان مسئول کتابفروشی زمان بستر مناسب 
را برای نهادینه کردن کتاب در میان مردم را از مدارس می داند و می 
گوید: وقتی در مدارس، کودک یاد بگیرد که کتاب به معنای صرف 
درس نیست و هرکسی الزم در زندگی با انواع فنون،علوم وهنرها 
آشنا بشود تا در بهتر زندگی کردن به او کمک کند، بعدها خود او 
راه را پیدا می کند که چطور نیاز خود را برآورده و تأمین کند، ولی 
متأسفانه این نیاز از ابتدا ایجاد نمی شود. وی در پایان یک اتفاق را 
عامل ورود کتاب به خانه ها می داند تا مردم بپذیرند خواندن کتاب 
می تواند به بهتر زندگی کردن کمک کند، زیرا کتاب عمال تجربه 
یک نفراست و وقتی تجربه بیشتری داشته باشی، بالطبع زندگی 
بهتری خواهی داشت. ساعت خود را نگاه می کنیم، اما انگار زمان 
چندانی نگذشته اس��ت، هرچند که این بار نیز کتاب خود را پیدا 
نکردیم، اما به همراه ایبس��ن، استریندبرگ، چخوف وبسیار دیگر 
از حاضرین در کتابفروش��ی با محمد زمان حرف های ناگفته وی 

را ورق زدیم.

چاپ،نشر و کتابخوانی اصفهان در بررسی زاینده رود 

فصل دوم: گپ زدن با ایبسن،ایستریندبرگ و چخوف

الماس ابدی هنرمعنوی ایران 
گروه فرهنگ - »شهید سید مرتضی آوینی« در شهریور سال۱3۲۶ در شهر ری 
متولد شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه   خود را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران 
به پایان رساند و سپس به عنوان دانشجوی معماری وارد دانشکده  هنرهای زیبای 

دانشگاه تهران شد.
 او از کودکی با هنر انس داشت، شعر می سرود، داستان و مقاله می نوشت و نقاشی 
می کرد. تحصیالت دانشگاهی اش را نیز در رشته ای به انجام رساند که با طبع هنری 
او س��ازگار بود، ولی بعد از پیروزی انقالب اس��المی، معماری را کنار گذاشت و به 

اقتضای ضرورت های انقالب به فیلمسازی پرداخت.
شهید آوینی فیلمسازی را در اوایل پیروزی انقالب با ساختن چند مجموعه درباره  
غائله  گنبد )مجموعه  » شش روز در ترکمن صحرا«( و سیل خوزستان و ظلم خوانین 
)مجموعه  »مس��تند خان گزیده ها«( آغاز کرد. گروه جه��اد اولین گروهی بود که 

بالفاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت.
 دو تن از اعضای گروه در همان روزهای اول جنگ در قصر ش��یرین اس��یر شدند و 
نفر سوم، در حالی که تیر به ش��انه اش خورده بود، از حلقه   محاصره گریخت. گروه 
بار دیگر تشکیل یافت و در روزهای محاصره  خرمش��هر برای تهیه   فیلم وارد این 

شهر شد.
کار گروه جهاد در جبهه ها ادامه یافت و با شروع عملیات والفجر هشت، شکل کامال 
منسجم و به هم پیوسته ای پیدا کرد. آغاز تهیه مجموعه زیبا و ماندگار »روایت فتح« 
که بعد از این عملیات تا پایان جنگ به طور منظم از تلویزیون پخش شد، به همان 
ایام باز می گردد. شهید آوینی درباره انگیزه  گروه جهاد در ساختن این مجموعه که 

نزدیک به هفتاد برنامه است چنین می گوید:
»اواخر سال۱3۷۰  مؤسس��ه  فرهنگی »روایت فتح« به فرمان رهبر معظم انقالب 

تأسیس ش��د تا به کار فیلمسازی مستند و س��ینمایی درباره  دفاع مقدس بپردازد 
 و تهیه  مجموعه  »روایت فت��ح« را که بعد از پذیرش قطعنامه رها ش��ده بود ادامه 

دهد.«
 ش��هید آوینی و گروه فیلمبرداران »روایت فتح« س��فر به مناطق جنگی را از سر 
گرفتند و طی مدتی کمتر از یک سال، کار تهیه  شش برنامه از مجموعه ده قسمتی 
»شهری در آسمان« را به پایان رس��اندند و مقدمات تهیه مجموعه های دیگری را 

درباره  آبادان، سوسنگرد، هویزه و فکه تدارک دیدند.
 »ش��هری در آس��مان« که به واقعه  محاصره، س��قوط و باز پس گیری خرمش��هر 
می پرداخت در ماه های آخر حیات زمینی شهید آوینی از تلویزیون پخش شد، اما 
برنامه  وی برای تکمیل این مجموعه و ساختن مجموعه های دیگر با شهادتش در 

روز جمعه بیستم فروردین۱3۷۲ در قتلگاه فکه ناتمام ماند.

SMS

»هیس! دخترها فریاد نمی زنند« به عنوان پرفروش ترین فیلم اکران 
عیدفطر تا پایان هفته جاری به باشگاه میلیاردی های سینمای ایران 

می پیوندد.
این فیلم ک��ه۲۰ روز از اکرانش می گذرد با احتس��اب فروش روز 

دوش��نبه به رقم8۶۰میلیون تومان رس��ید. با این میزان فروش، 
فیلم »هیس!...« تا دیروز در گیشه تهران از یک میلیارد تومان گذر 
کرد. فیلم تازه درخشنده در حالی به فروش خوبی دست پیدا کرده 
که اثری تلخ به ش��مار می آید. پوران درخشنده ملودرام ساز موفق 

دهه۶۰ که با »رابطه« و »پرنده کوچک خوشبختی« توانسته بود 
ارتباط خوبی با مخاطبان بیابد، پس از سال ها افول، دوباره به روزهای 
اوجش بازگشته است. فیلم »هیس!...« با موضوع کودک آزاری، اثری 
هش��داردهنده برای خانواده ها به شمار می آید. درخشنده همیشه 
در کنار س��رگرمی به عنصر پیام و آموزنده بودن نیز اهمیت داده و 
این بار در بستر یک ملودرام جنایی حرکت کرده است. پس از فیلم 
»هیس!...« باید به فیلم سینمایی »دهلیز« اشاره کرد؛ فیلمی که در 
سی ویکمین جشنواره فیلم فجر مورد توجه عالقه مندان سینما قرار 
گرفت و حاال نزدیک به 3هفته است که اکران عمومی شده است. 
»دهلیز« با بازی هانیه توسلی و رضا عطاران مضمونی اجتماعی دارد 
و جزء آثاری است که فروشش نسبت به روزهای اول اکران افزایش 
یافته است. »دهلیز« ۲۰سالن در اختیار دارد پس از۲۰روز اکران 
در تهران 3۲۲میلیون تومان فروخته است. »هیچ کجا، هیچ کس« 
ساخته ابراهیم شیبانی نیز دیگر فیلم روی پرده سینماهای تهران 
است که یک هفته دیرتر از بقیه آثار اکران عیدفطر روی پرده آمد. 
در این فیل��م که روایتی غیرخط��ی دارد محمدرض��ا فروتن، رضا 
کیانیان، مهناز افشار و بهاره کیان افشار نقش های محوری را بازی 

کرده اند. فیلم پربازیگر ابراهیم ش��یبانی که پیش از این فیلم های 
»زهرعس��ل« و »صحنه جرم، ورود ممن��وع« را کارگردانی کرده، 
تاکنون پس از۱3روز اکران در ۱8سالن به رقم۱۷۰میلیون تومان 
دست یافته است. اما پدیده اکران عیدفطر، فیلم کمدی »جابه جا« 
است که پس از »هیس!...« بهتر از بقیه فیلم ها فروخته است. فیلم 
»جابه جا« که اثری کمدی است و اکبر عبدی در آن نقش اصلی را 
ایفا کرده به یمن مضمون ظنزآمیز و تبلیغات فراوان تلویزیونی اش 
تاکنون پس از۲۰روز اکران در تهران به رق��م 385میلیون تومان 
رسیده و در شهرستان ها هم نزدیک به همین مبلغ فروخته است. 
این فیلم را علی توکل نیا کارگردانی کرده است. »فرزند چهارم« را 
نیز باید شکس��ت خورده اکران عیدفطر نامید. این فیلم که توسط 
وحید موسائیان کارگردانی شده و جزء تولیدات فاخر سینمای ایران 
به شمار می آید پس از ۱۹روز اکران تنها 55میلیون تومان فروخته 
است. فیلم »گذشته« که ۲هفته ای است سینمای سرگروهش را 
از دست داده، همچنان در چند سالن به نمایش درمی آید. این فیلم 
پس از ۲ماه اکران عمومی در تهران به رقم یک میلیارد و ۲۷3میلیون 

تومان دست یافته است.

»هیس!...« به باشگاه میلیاردی ها می پیوندد

اما پدیده اکران 
 عیدفطر، 

فیلم کمدی 
»جابه جا«  با بازی 
 اکبر عبدی است

که پس از »هیس!...« 
 بهتر از بقیه  فیلم ها 

 فروخته
 است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

سمپوزیوم  بین المللی چالش های 
گردشگری ورزشی در اصفهان

گروه ورزش- اولین سمپوزیوم بین المللی چالش های گردشگری 
 ورزش��ی، مهرماه سال جاری در دانش��گاه آزاد خوراس��گان برگزار 
می ش��ود. مس��ئول كمیت��ه همایش ه��اي انجمن گردش��گري و 
ورزشي كشور گفت: توسعه زیر س��اخت ها در گردشگري ورزشي، 
 جذب س��رمایه داخل��ي و خارجي، ظرفی��ت ها و مناطق مس��تعد

س��رمایه گذاري، ب��ازار و كار آفریني و نقش آم��وزش و پرورش در 
دس��تیابي به جایگاه مطلوب در حوزه گردش��گري ورزشي از جمله 
محورهاي این سمپوزیم بین المللي است. معادي افزود: عالقه مندان 
 تا ۳۱ ش��هریور فرصت دارند  مقاالت خود را ب��ه آدرس الكترونیكي

 isti.khuisf.ac.ir و ی��ا دبیرخان��ه س��مپوزیوم در دانش��گاه 
 آزاد خوراس��گان ارس��ال كنند. وي شناس��ایي ظرفیت ه��ا، منابع 
س��رمایه گذاري، ارتقای دانش و توانمندي و مه��ارت ها در زمینه 
گردشگري ورزش��ي را از اهداف برپایي اولین سمپوزیم بین المللي 
سدها و چالش هاي سرمایه گذاري گردشگري ورزشي ایران عنوان 
كرد. اولین سمپوزیم بین المللي سدها و چالش هاي سرمایه گذاري 
گردشگري ورزشي ایران۲۵ تا ۲۶ مهر ماه در دانشگاه آزاد اسالمي 

خوراسگان برگزار مي شود. 

 همگروهی گیتی پسند
 با لیگ برتری های سابق

گروه بندی قرعه كشی لیگ دس��ته یک فوتبال باشگاه های كشور 
برگزار شد و طی آن تیم گیتی پس��ند با تیم های لیگ برتری سابق 

همگروه شد. 
در گروه یک این مسابقات گیتی پسند نماینده اصفهان، با تیم های 
صنعت نفت آبادان، گهر دورود، پدیده مشهد، الوند همدان، شهرداری 
یاسوج، گل گهر س��یرجان، نیروی زمینی تهران، نساجی مازندران، 
شهرداری بندرعباس، استقالل اهواز، س��یاه جامگان مشهد و فوالد 
یزد همگروه شد. در گروه دوم نیز آلومینیوم هرمزگان، پیكان تهران، 
پاس همدان، نفت مسجدسلیمان، راهیان كرمانشاه، ابومسلم مشهد، 
ایران جوان بوشهر، آهن بافت یزد، سایپای شمال، داماش ایرانیان، 
نفت و گاز گچساران، مس سنگون ورزقان و مس رفسنجان شركت 
می كنند. برنامه هفته اول لیگ دسته یک فوتبال ایران مشخص شد 
و بر اساس قرعه، تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان در این هفته از تیم 

شهرداری بندرعباس میزبانی خواهد كرد. 

 قهرمانی تیم زورخانه ای ایران
 با درخشش اصفهاني ها 

در چهارمین دوره رقابت های آس��یایی ورزش زورخانه ای و كشتی 
پهلوانی در نپال، ایران مقام قهرمانی را از آن خود كرد. رییس هیأت 
ورزش های باس��تانی و زروخانه ای استان اصفهان اظهار داشت: تیم 
ملی ورزش زورخانه ای و كشتی پهلوانی ایران موفق شد در چهارمین 
دوره رقابت های آس��یایی كه در كش��ور نپال برگزار ش��د، سكوی 
قهرمانی را از آن خود كند. سید رضا اخروی افزود: ابوالفضل طاووسی 
و امین شهریاری دو ورزش��كار اصفهانی كه به ترتیب در رشته های 
میل ب��ازی و میل س��نگین در خدمت تیم ملی بودند با درخش��ش 

توانستند در كسب قهرمانی ایران نقش ویژه ای ایفا كنند. 

 حضور قطعی الهه منصوریان
 در مسابقات جهانی 

بازیكن تیم ملی ووش��وی بانوان با اش��اره به حض��ور نمایندگان 7 
 وزن برای رقابت های جهانی مالزی گف��ت: از بین7 وزن تنها ۳ وزن 
می توانند در این مسابقات شركت داشته باشند و موضوع، رقابت را 
عالوه بر نفرات هر وزن در بین تمامی اوزان ایجاد كرده تا وزن دیگر 

را حذف كنند.
الهه منصوریان اظهار داش��ت: در حال حاضر اولین اردوی تیم ملی 
ووشوی بانوان برای حضور در رقابت های جهانی مالزی كه آبان ماه 
برگزار می گردد، در تهران زیر نظر مربی چینی آغاز شده و از اصفهان 
نیز عالوه ب��ر من و دو خواه��رم ، خدیجه آزاد پ��ور در بخش مبارزه 

حضور دارد.
ملی پوش ووش��وی بانوان خاطرنش��ان كرد: در این اردو بنا به نظر 
س��رمربی چینی كه اعتقاد دارد تكنیک ایرانیان خوب است، اما در 
قدرت بدنی كمی مشكل داریم، بر روی این فاكتورها بیشتر تمركز 
می كنیم تا بتوانیم با آمادگی بدنی بیش��تری خود را برای مسابقات 
آماده كنیم.  منصوریان با اش��اره به حض��ورش در وزن۵۲ كیلوگرم 
گفت: در این دوره در وزن ۵۲ ش��ركت دارم و حضورم در مسابقات 
مالزی را صد درصد می دانم، چرا كه می خواهم خود را برای مسابقات 
سال آینده اینچوان كره كه در دو وزن ۵۲ و۶0 برگزار می گردد آماده 
ش��وم، بنابراین تمام تالش خود را برای حضوری پ��ر قدرت در این 
مسابقات به كار خواهم بست تا نماینده ای شایسته از اصفهان در تیم 

ملی و مسابقات جهانی باشم و با مدال طال بازگردم.

 بسکتبال ایران
 از آسیا قوی تر است

آرن داوودی/ ملی پوش بسکتبال
بس��كتبال ایران واقعا از سطح آس��یا باالتر رفته اس��ت، اما آسیایی ها 
ضعیف نشدند. همان ژاپنی كه در كاپ آسیا فینالیست شد در قهرمانی 
كاری از پیش نب��رد. كره جنوبی ش��رایط فوق العاده ای داش��ت و می 
توانست فینالیس��ت ش��ود. فیلیپین با حمایت تماش��اگرانش شرایط 
مطلوبی داشت و پیش��رفت در این تیم محس��وس بود. تنها چین بود 
 كه كم��ی جوانگرای��ی كرد و 
آس��یب دیدگ��ی  آزارش داد 
وگرنه همه تیم ه��ا قدرتمند 
بودند. ج��ام جهان��ی میدان 
بزرگی اس��ت و تجربه س��ال 
۲0۱0 ب��ه ما كم��ک خواهد 
كرد تا در این تورنمنت بتوانیم 

عملكرد خوبی داشته باشیم.

فدراسیون بین المللی فوتبال اعالم كرد كه در هفت ساعت نخست بلیت فروشی،۱۶۳ هزار نفر از سراسر 6
جهان بیش از یک میلیون بلیت را خریده اند. فیفا قیمت بلیت های جام جهانی را از90 تا 990 دالر اعالم كرده 
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فروش یک سوم بلیت های جام جهانی 2014

المپیک ۲0۱۲ لندن هر چقدر كه برای 
گروه 
كاروان ورزش��ی ایران خوش یمن بود و ورزش

بهترین نتیج��ه را در طول تاریخ ورزش 
ایران رق��م زد، به هم��ان اندازه هم مش��كالت فراوان��ی را برای 
ورزشكاران ایرانی حاضر در المپیک ایجاد كرد تا شیرینی حضور 
 در ای��ن مس��ابقات و كس��ب م��دال ه��ای رنگارنگ در س��ایه 
بی توجهی مس��ئوالن ورزش ایران و البته استان اصفهان از بین 

برود.
ایمنا نوش��ت، در ش��هریور ماه۱۳9۲ و در روزهای��ی كه زمانی 
حدودا یک س��ال از پایان مس��ابقات المپیک۲0۱۲ می گذرد، 
 نگاهی به وضعیت ورزش��كاران حاض��ر در این المپیک نش��ان 
می دهد كه خیل��ی از آنها بعد از حضور در این مس��ابقات، دیگر 
انگیزه ای برای تكرار افتخار ندارند و این حاش��یه است كه آینده 

ورزشی آنها را در معرض خطر قرار داده است.
از همان تابستان گذش��ته كه جوایز مدال آوران المپیک لندن با 
قرارداد فوتبالیس��ت ها مقایسه ش��د و اعتراض همه ورزشكاران 
را به همراه داش��ت، می ش��د پیش بینی كرد ك��ه عالقه فراوان 
مدی��ران ورزش ایران به فوتب��ال در نهایت كار را ب��ه مرحله ای 
خواهد رساند كه دیگر كسی به یاد ورزش��كاران المپیكی ایران 
نیفت��د. در وزنه برداری یک تی��م كامل از م��دال آوران المپیک 
لندن مث��ل بهداد س��لیمی و رفقایش مدت هاس��ت كه اس��یر 

 اختالف با فدراسیون وزنه برداری و س��رمربی تیم ملی شده اند
و در این راه حتی شایع ش��ده كه آنها قید حضور در ورزش حرفه 
ای را هم زده اند. در كش��تی هم ش��رایط تفاوت چندانی با وزنه 
برداری ندارد و خداحافظی محمد بنا از فرنگی كاران و مشكالت 
مالی فدراسیون كشتی كه سرپرس��تش همین چند روز قبل در 
واكنش به حاشیه های این فدراسیون با خبرنگار تلویزیون درگیر 
ش��د، نش��ان می دهد كه دیگر نباید امیدی به امثال س��وریان، 
نوروزی، عبدولی، قاس��م رضای��ی، تقوی، یزدان��ی، گودرزی و 
اسماعیل پور داشت كه با لمس این مش��كالت بتوانند گره ای از 

ورزش ایران باز كنند. 

رؤیای المپیک ریودوژانیرو بر باد می رود
اما در اصفهان ه��م اوضاع تف��اوت زیادی با پایتخت نش��ین ها 
ندارد و چهار ورزش��كار اصفهان��ی حاضر در المپی��ک لندن در 
شرایطی سخت و غیر قابل پیش بینی مشغول گذراندن زندگی 
ورزش��ی خودشان هس��تند. س��ند راهبردی ورزش اصفهان در 
ش��رایطی هدف اصلی خ��ودش را تبدیل اصفهان ب��ه پایتخت 
ورزش ای��ران عنوان كرده كه ب��ه گفته مدیر كل س��ابق ورزش 
و جوانان اس��تان تنه��ا كمبود ورزش اس��تان در س��طوح بین 
 المللی عدم وج��ود یک م��دال المپیكی در ویتری��ن افتخارات 
اصفهانی هاست و اگر مشكالت ایجاد شده بین سهراب مرادی و 

كادر فنی تیم ملی منجر به بی انگیزگی سهراب نشده بود شاید 
امروز می توانس��تیم با یک مدال خوش��رنگ المپیكی در تاریخ 
ورزش اس��تان حجت را بر ورزش ایران تمام كنیم، اما به هرحال 
این مشكالت دست به دس��ت هم داد تا اصفهانی های حاضر در 

المپیک لندن با دست خالی به ایران بازگردند. 
ولی مسأله اصلی اینجاس��ت كه در بین این چهار ورزشكار هنوز 
هم می توان به امثال س��هراب مرادی امیدوار بود كه تابس��تان 
س��ه س��ال بعد در المپیک برزیل هم به عنوان نماینده اصفهان 
بر روی تخت��ه بروند و طلس��م ناكام��ی های ورزش اس��تان در 
المپیک را بش��كنند. حتی ورزش��كاران دیگری مثل احمدرضا 
طالبیان و رضا قاس��می هم با وجود شرایط س��نی مناسبی كه 
دارند و البته رقب��ای قدرتمندی كه در المپی��ک برزیل خواهند 
داشت هنوز هم فرصت حضور دوباره در المپیک و باال بردن آمار 
ورزش��كاران اصفهانی در كاروان ایران را دارن��د و البته به اینها 
باید افزایش احتمالی تعداد س��همیه های تكوان��دو در المپیک 
 و باال رفتن ش��انس حض��ور علیرضا نص��ر را هم اضاف��ه كرد كه 
می تواند یكی از امیدهای مس��لم كسب مدال خوشرنگ طال در 
این مسابقات باش��د، ولی باز هم با این وجود اخبار منتشر شده 
نشان می دهد كه این ورزش��كاران آن طور كه باید و شاید مورد 
حمایت مسئوالن ورزشی استان و حتی باشگاه های اصفهانی قرار 
نگرفته اند و مصاحبه های انتقادی سهراب مرادی و رضا قاسمی 
كه این دومی همین هفته بر روی خروجی خبرگزاری ایمنا قرار 
گرفت، دلیلی بر بی انگیزگی این پتانسیل های بالقوه كسب مدال 

در اصفهان خواهد بود.
این كه دو دونده المپیكی اصفهان فضای كافی برای تمرین ندارند 
و باید در پارک و خیابان تمرین كنند مش��كل عجیبی است كه 
شاید فقط در ورزش ایران با آن روبه رو ش��ویم وگرنه در تمامی 
كش��ورهای حاضر در المپیک ورزشكاران دارای شانس مدال در 
پر قو نگهداری می شوند تا مبادا یک حاشیه كوچک حواس آنها 

را از هدفشان در المپیک پرت كند.
این كه وزنه بردار پر امید اصفهانی برای كس��ب مدال المپیكی 
به خاطر بی مهری مدیران ورزش��ی اس��تان انگیزه اش را برای 
مدال آوری از دست بدهد و یک هفته در میان در محافل ورزشی 
مختلف مشغول قهر و آشتی با مدیران باالدس��تی باشد نه تنها 
نگران كننده است، بلكه ادامه آن می تواند حتی تعداد ورزشكاران 
اصفهانی حاضر در المپیک ریو را به صفر برس��اند. تأسف برانگیز 
است كه ورزشكاران حرفه ای به جای این كه تمام حواسشان را به 
تمرین و مسابقه معطوف كنند، باید به دنبال این باشند تا چگونه 
حق طبیعی خودش��ان را از مدیران ورزش اس��تان طلب كنند. 
شاید بهتر باشد در روزهایی كه اختالفات مدیركل اداره ورزش و 
جوانان اس��تان و رییس هیأت فوتبال آرامش را از جامعه ورزش 
استان گرفته كمی بیش��تر فكر كنیم تا دوباره مجبور نشویم كه 
سه سال بعد و بعد از اتمام بازی های المپیک ۲0۱۶ زانوی غم به 
بغل بگیریم كه اصفهان با این همه افتخار در عرصه ورزش ایران 

چرا باز هم باید در حسرت یک مدال المپیكی بماند.

رؤیای ریو بر باد می رود

 مبلغ پرداختی پرسپولیسلندن برای اصفهانی ها خوش یمن نبود
 به عجمان خیلی کم است!

مدیر برنامه های محمدرضا خلعتبری درباره آخرین وضعیت 
انتقال این بازیكن به پرس��پولیس اظهار داش��ت: مسئوالن 
باشگاه عجمان حاضر ش��ده اند كه تخفیف قابل توجهی به 
پرسپولیس بدهند. من رقم هایی را در رسانه های ایران دیده ام 
كه به هیچ عنوان صحت ندارد و حتی این رقم خیلی كمتر از۳ 

و نیم میلیاردی است كه بعضی ها مطرح كرده اند.
وی ادامه داد: توافقات بین دو طرف انجام شده و فقط بر سر 
نوع پرداخت مبلغ رضایتنامه بی��ن دو طرف كمی اختالف 
اس��ت كه آن هم طی یكی دو روز آینده برطرف می ش��ود. 
عجمانی ها اصال اذیت نكردند و ما كامال با آنها یک همكاری 

فوتبالی داشتیم.
زمانی با اش��اره به ای��ن كه خلعتب��ری در ق��رارداد خود با 
پرس��پولیس هم تخفیف ویژه ای قائل ش��ده گفت: قرارداد 
خلعتبری با پرسپولیس دوس��اله خواهد بود كه برای سال 
اول او تخفیف خیلی ویژه ای به پرس��پولیس داده اس��ت و 
شک نكنید یكی از دالیلی كه این انتقال انجام می شود، این 
است كه خلعتبری راضی شده در س��ال اول حضور خود در 
پرسپولیس مبلغ كمی بگیرد. ش��ما اگر به قرارداد بازیكنان 
خوب در لیگ برتر نگاه كنید ك��ه البته قیمت آنها هم گفته 
نمی شود، متوجه می شوید كه چه رقم هایی وجود دارد، اما 
خلعتبری حاضر شد برای سال اول مبلغ كمی از پرسپولیس 

بگیرد.
وی درباره این كه چرا در مقطعی مذاكرات دو باشگاه به بن 
بست خورده بود گفت: مشكلی در میان نبود. آن خبری كه 
منتشر شده بود و گفته بودند دو باشگاه به توافق نرسیده اند 
درس��ت نبود. همه چیز خیلی دوس��تانه بین مسئوالن دو 
باشگاه انجام شد. به هر حال باشگاه عجمان باید همین پول را 
برای جذب بازیكن دیگری هزینه كند. مشكل آنها این است 
كه خلعتبری سهمیه بازیكن آسیایی شان محسوب می شود 
و خیلی سخت می توانند بازیكن آسیایی بگیرند. ضمن این 
كه آنها به هیچ عن��وان حاضر به از دس��ت دادن خلعتبری 
نبودند، اما با توجه به درخواست پرسپولیس موافقت كردند 
كه این بازیكن به ایران برگردد. زمانی همچنین گفت: در این 
قرارداد باشگاه پرس��پولیس ضرر نمی كند. فراموش نكنید 
كه خلعتبری با عجمان قراردادی دو ساله به ارزش 7 و نیم 
میلیارد تومان داشت، اما ما در سال جام جهانی قرار داریم و 
هیچ بازیكنی وجود ندارد كه حضور در جام جهانی را به همراه 
تیم ملی كشورش از دست بدهد. خلعتبری هم از این قاعده 

مستثنا نیست و دوست دارد با تیم ملی مسافر برزیل باشد.

خبر روز

به قراردادم با سپاهان 
پایبندم

 کشف جسد
بازیکن سایپا در چاه

در پانزدهم مردادماه امسال خانواده »امید دربندی« بازیكن جوانان تیم 
سایپا با حضور در كالنتری، فقدان فرزندشان را اعالم كردند.

تحقیقات برای یافتن سرنخی از حضور این فرد آغاز شد تا این كه پس از 
ساعاتی در  تماس تلفنی با خانواده این فرد مشخص شد كه افرادی برای 
آزادی »امید« طلب۱00 میلیون تومان پول نقد كردند كه با تماس این 
افراد، تحقیقات وارد مرحله جدیدی شد. تحقیقات برای یافتن سرنخی از 
محل نگهداری این فرد آغاز شد تا این كه در ۱9 مردادماه جسد »امید« 

در چاهی در محدوده كهریزک كشف شد.
 در حال حاضر پرونده با توجه به كشف جس��د و وقوع جنایت به منظور 
شناس��ایی متهم یا متهمان به قتل در اداره دهم شعبه ویژه قتل در حال 
رس��یدگی اس��ت و جس��د برای تعیین علت تامه فوت به پزشكی قانونی 

منتقل شده است.

هافبک سپاهان با رد ش��ایعات خروجش از این تیم گفت كه تا پایان فصل در 
اصفهان می ماند و به فكر درخشش در جام جهانی برزیل است. مجتبی جباری 
بعد از پیوستن به س��پاهان اصفهان با حواشی روبه رو ش��د. او در بدو ورودش 
آرامش نسبی داش��ت، اما رفته رفته ش��ایعاتی به وجود آمد و حتی حرف از 

بازگشت او به استقالل، اخراج از سپاهان و رفتن به چین بود.
جباری در گفتگو با ایس��نا در این باره گفت: می خواهم امسال آرامش داشته 
باش��م، چون یک س��ال به جام جهانی مانده و خبر حضورم در چین را واقعا 
نمی دانم از كجا آورده اند. من تكذیب این را هم بیهوده می دانم. به س��پاهان 
تعه��د دارم و تا پای��ان ق��رارداد در این تی��م می مانم. به هر ح��ال وقتی یک 
مقداری مشكالت به وجود می آید با تمرین های بیشتر برطرفش می كنیم. ما 
می توانستیم در ابتدای لیگ پرواز داشته باشیم و اگر مقابل گسترش فوالد به 

نتیجه می رسیدیم همه طور دیگری راجع به سپاهان فكر می كردند.

آدامز و سقوط امپراتوری ونگر
تونی آدامز كاپیتان س��ابق آرسنال از س��قوط امپراتوری آرسن ونگر 
می گوید. او امیدوار است كه جانشین»فیلسوف« در نیمكت توپچی ها 
شود. ونگر بعد از شكست برابر آس��تون ویال در شروع لیگ جزیره زیر 

فشار بوده و احتماال در آستانه جدایی از آرسنال است. 

رونمایی از اولین کتاب قانون فوتبال در انگلیس
كتاب »قوانین بازی فوتبال« كه در س��ال۱8۶۳ نوشته شده، 
قرار اس��ت برای اولین بار در كتابخانه آثار ب��اارزش انگلیس 
رونمایی شود. این كتاب قطعا یكی از اسناد مهم تاریخ جهان 
است. قیمت این كتاب دو میلیون پوند تخمین زده شده است. 

انگلیس شانسی در برزیل ندارد

مهاجم سابق تیم ملی انگلیس معتقد است كه این تیم 
با بازیكنان كنونی اش شانسی برای قهرمانی در جام 
جهانی برزیل ندارد. البته اوون تنها بازیكنی نیست كه 
شانسی برای قهرمانی تیم ملی كشورش قائل نیست.

بازیكن سابق تیم س��پاهان بعد از یک 
گروه 
سال دوری از میادین اظهارداشت: برای ورزش

بازگشت طوفانی خود را آماده كرده ام.
مسعود قاس��می كه از رده های پایه با تیم سپاهان رشد كرد و 
خود را تاتیم بزرگساالن این تیم رس��اند و به تیم ملی امید هم 
راه یافت از دالیل دوری یک س��اله اش از فوتبال و برنامه های 

آینده اش گفت.
بعداز رفتن قلعه نویی و ش��رایط معافیت س��ربازی و تردید در 

رفتن به تیم های فجر سپاسی و تراكتورسازی، او را این مدت از 
فوتبال دوركرد و حاال با گرفتن كارت معافیت دوباره برگشته 
 و خود را مهیای بازگشت به  مستطیل س��بز می كند. به گفته 
قلعه نویی وی یك��ی از بهتری��ن بازیكنان ج��وان و آینده دار 
سپاهان است كه حس��اب ویژه ای هم روی او باز كرده بود، اما 

خودش خیلی قدر فرصت ها را تاكنون ندانسته است.
بعد از یک س�ال دوری گمان م�ی کردیم از فوتبال 

خداحافظی کرده ای؟

نه اصال چنین چیزی نبوده اس��ت. من تم��ام زندگیم متعلق 
به فوتبال اس��ت و زحمات زیادی برای رس��یدن به این سطح 
كشیدم، ولی متأسفانه به خاطر تصمیم اشتباهی كه گرفتم و 
در شرایطی كه موقعیت خوبی داشتم از فوتبال دور شدم، ولی با 
انگیزه بیشتر و  برای یک بازگشت طوفانی خود را آماده كرده ام.

آیا در بازگشت پیشنهادی هم داری؟
صحبت هایی با دو تیم لیگ برتری داش��تم، ولی دوست دارم 
جایی باشم كه بتوانم بازی كنم و بتوانم خودم را نشان دهم، نه 

این كه بازی به من نرسد.
باتوجه به س�ن و س�الی که داری جزء سهمیه زیر 

23سال محسوب می شوی درست است؟
بله من درحال حاضر۲۲ساله هستم و تادوسال دیگر در سهمیه 

زیر۲۳سال قرار دارم.
نظرت درمورد ترکیب فعلی ذوب آهن و س�پاهان 

چیست؟
سپاهان كه هر س��ال برای قهرمانی می جنگد و ذوب آهن هم 
امس��ال به دنبال جبران اتفاقات فصل گذشته است وامیدوارم 
در این مس��یر توجهی هم به بازیكنان جوان تر داش��ته باشند 
تا دركنار قهرمانی، بازیكن س��ازی را ه��م دربرنامه های خود 

قرار دهند.
حاضری در دسته یک هم بازی کنی ؟

 من به دنب��ال انجام ب��ازی های خ��وب و با كیفیت هس��تم و 
انگیزه های زیادی دارم، حتی اگر قرار باشد برای تیم دسته یكی 

بازی كنم از هیچ تالش��ی فرو گذار نخواهم بود، اما مطمئنا در 
تیمی بازی خواهم كرد كه كاندیدای صعود به لیگ برتر باشد.
آیا از تیم های دسته یک هم  پیشنهادی داشتی؟

صحبت هایی ش��ده كه در دس��ته یک بازی كنم. باید ببینیم 
چقدر جدی است و در آینده چه خواهد شد.

سقف آرزوهای مسعود قاسمی کجاست؟
دوس��ت دارم بعد از اینكه چندس��الی در لیگ برتر بازی كردم 
 برای ادام��ه دوران فوتبالم به اروپ��ا بروم . نظم و دیس��یپلین 
لیگ های اروپا را دوس��ت دارم. آنجا بازیكنان از صبح تا ش��ب 
در اختیار باشگاه هستند و برای كل زمان بازیكن برنامه دارند 
نه مثل لیگ ایران كه فقط برای تمرین و مسابقه برنامه ریزی 

می شود.
صحبت پایانی؟

امیدوارم در باش��گاه ها به جوان های با انگیزه و مستعد بازی داده 
ش��ود و به اس��تعداد و ظرفیت های  آنها توجه ش��ود. من خودم با 
این كه در تیم بزرگس��االن س��پاهان فرصت حضور پیدا كردم، اما 
به واس��طه حضور بزرگان، كمتر به من جوان بازی داده می ش��د. 
البته حضور در كن��ار بازیكنان بزرگ افتخار اس��ت و ایجاد انگیزه 
می كند، ام��ا ای كاش از بعد آین��ده نگری و حتی بع��د اقتصادی 
 هم كه ش��ده نگاه ویژه ت��ری به بازیكن��ان جوان می ش��د، البته 
نمی گویم كه در تیم ها صرفا به جوان ها بازی دهند، بلكه بر اساس 
شایستگی بازیكنان به آنها بازی داده شود، نه براساس اسم بازیكنان. 

البته از این دست مربیان در كشورمان زیاد داریم.

بازیکن سابق تیم سپاهان:

خود را برای یک بازگشت طوفانی آماده کرده ام

ای کاش از بعد 
آینده نگری و حتی 

بعد اقتصادی هم 
 که شده نگاه 
ویژه تری به 

 بازیکنان جوان 
 می شد، البته 

نمی گویم که صرفا 
 به جوان ها 
بازی دهند
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افتتاح فرهنگسرای بزرگ شهرکرد 
در هفته دولت

مدی��رکل دفتر فن��ی اس��تانداری چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
فرهنگسرای بزرگ ش��هرکرد که در قالب طرح گیتار معماری شده 

است در هفته دولت بهره برداری می شود.
مجید نظری اظهار داشت: فرهنگسرای بزرگ شهرکرد در زمینی به 
مساحت9 هزار مترمربع در چهار بلوک طراحی شده است.وی با بیان 
این که در اجرای این پروژه بزرگ تمامی اصول فنی و مهندس��ی و 
مقررات ملی ساختمان به کار رفته است، گفت: این فرهنگسرا شامل 
بخش  هایی از جمله کتابخانه، سالن نمایشگاه هنر و صنایع دستی، 

فضای آموزشی و قسمت اداری است.
نظری مساحت فضای آموزشی این فرهنگسرا را 765 متر عنوان کرد 
و افزود: در این بخش، کالس های آموزشی فرهنگی و هنری برگزار 
خواهد شد. مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اعتبارات هزینه شده در راس��تای احداث این فرهنگسرا، 
افزود: تاکنون افزون ب��ر71 میلیارد و 656 میلیون ری��ال اعتبار به 
منظور احداث و تکمیل این فرهنگس��را هزینه شده است.وی اظهار 
داش��ت: از مرحله کلنگ زنی تا تکمیل این فرهنگسرا افزون بر140 

فرصت شغلی در این فرهنگسرا ایجاد شده است.
نظری گنجایش سالن اصلی این مجتمع فرهنگی را یک هزار و200 
نفر عنوان ک��رد و گفت: این مجتمع فرهنگ��ی همچنین دارای یک 

سالن کوچک با گنجایش260 نفر است.

خبر ویژه

سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره(   
حسین انواری

سند استراتژیک فقر در سه گام شناس��ایی، نیاز سنجی و ارایه خدمات 
به مددجویان کمیته امداد اجرا می ش��ود و با اج��رای این طرح پس از 
شناسایی، نیازسنجی و بررسی توان مددجویان، برای توانمندسازی آنها 
برنامه ریزی می شود. س��ند مدیریت استراتژیک فقر یک طرح ابتکاری 
از کمیته امداد چهارمحال وبختیاری اس��ت که به صورت آزمایشی در 
چهارمحال و بختیاری اجرا شد. این س��ند قابل بومی سازی و تعمیم به 
دیگر مناطق کشور است. با اجرای این س��ند در استان 27 هزار خانواده 
زیرپوش��ش کمیته امداد امام 
)ره( نیازس��نجی ش��دند.  در 
نیازس��نجی اول این طرح50 
درصد مددجویان س��المند و 
خانواده های دو نف��ره ای که 
از کمیت��ه ام��داد مس��تمری 
دائم دریافت  می کنند، مورد 

بررسی قرار گرفته است.

 سند مدیریت استراتژیک  فقر
 در کشور اجرا می شود

چهره روزیادداشت
راهیاننور،دانشآموزانرابهسمتارزشهایاسالمیسوقمیدهد

حجت االسالم کریم سرافراز مس��ئول نمایندگی ولی فقیه س��پاه چهارمحال و بختیاری گفت: 
اردوهای معنوی و زیارت س��رزمین نور، عام��ل مهمی در ایجاد تغیی��رات بنیادین در رفتارهای 

دانش آ موزان و سوق به سمت ارزش های اسالمی و الهی است.
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 20 کاروان عازم
مناطق عملیاتی می شود

مدیرکل آم��وزش و پرورش چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
از13مهرماه دانش آموزان مقطع متوسطه استان در قالب 20 

کاروان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور می شوند.
علیرضا کریمیان که در نخستین  جلس��ه ستاد هماهنگی 
و پش��تیبانی اعزام اردوهای راهیان نور دانش آموزی استان 
س��خن می گفت، اظهار داش��ت: کش��ش و کوش��ش، دو 
 مس��أله حائز اهمیت در اردوهای راهیان ن��ور دانش آموزی

 است. وی افزود: کشش، از جانب شهداست و نیرویی است 
که باعث اثرگذاری معنوی در زایران س��رزمین نور می شود 
وکوشش، از جانب عوامل اجرایی اردوهای راهیان نور است و 
باید این عزیزان تالش کنند با حداکثر کیفیت این اردوها برگزار 

شود، چرا که زوار شهدا از جایگاه خاصی برخوردار هستند.

بهره برداری از 5 پروژه گازرسانی 
طی هفته دولت 

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: پنج پروژه 
گازرسانی هفته دولت امسال در شهرستان های کیار، لردگان، 

اردل و سامان بهره برداری می شود.
اسماعیل هیبتیان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته، پنج پروژه گازرس��انی در ط��ول هفته دولت 
در اس��تان بهره برداری می ش��ود. وی ادامه داد: گازرسانی 
به روستای دماب در شهرس��تان کیار با صرف3 هزار و200 
میلیون ریال اعتبار، گازرسانی به روستاهای گردپینه، شهرک 
 قراب، روپینه، چشمه س��لیمان، ده پینه، عباس آباد، قراب، 
نجف آباد، عزیزآباد علیا و عزیز آباد س��فلی با صرف 26 هزار 
میلیون ریال اعتبار از دیگر پروژه های آماده افتتاح استان در 

هفته دولت است.

 کاهش4 درصدی
 اعتبارات تملک دارایی  

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از کاه��ش چهار درصدی 
اعتبارات تملک دارایی  و سرمایه ای اس��تان در سال جاری 

نسبت به سال گذشته خبر داد. 
علی اصغر عنابس��تانی اظهار داش��ت: اعتب��ارات هزینه ای 
دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری با900 میلیارد 
ریال و اعتبارات تملک دارایی های س��رمایه ای استان با یک  

هزار و160 میلیارد ریال در شورای برنامه ریزی تصویب شد.

اخبار کوتاه

معاون اول قوه قضاییه کشور با بیان این که 
گروه 
مس��اجد نقش مؤثر و مه��ی در زندگی شهرستان 

اسالمی انسان ها در جامعه دارند، گفت: 
شبکه مساجد مؤثرترین شبکه برای حفظ انقالب و دستاورد های 

آن است.
حجت االسالم ابراهیم رییسی در همایش دست اندرکاران مساجد 
در مصالی شهرکرد با اشاره به این که مساجد نقش مؤثر و مهمی 
در زندگی اسالمی انسان ها در جامعه دارند، اظهار داشت: مساجد، 

کانون شناخت و ارتباط مردم با یکدیگرند.
وی با اشاره به این که حضور در مساجد باعث می شود که ما از وضع 
دیگران مطلع ش��ده و برای دیگران دعا کنیم، بیان داشت: توجه 
دیگران در حال حاضر به دلیل جلب توجه و تحیکم موقیعت ها و 
جذب منافع شخصی است، در حالی که توجه به دیگران باید برای 

خدا باشد و این توجه است که بیشتر دارای ارزش است.
رییس��ی با بیان این که حضور در مس��اجد انسان س��ازی را برای 
قشرهای مختلف به خصوص کودکان و نوجوانان به همراه دارد، بیان 
داشت: نباید در مساجد نگاه به کودکان و نوجوانان نامناسب باشد. 
وی با اشاره به این که در مساجد اکثر مسائل و مشکالت عقیدتی، 
سیاس��ی، روحی و روانی حل می ش��ود، عنوان کرد: امروز مشکل 

احزاب سیاسی نداشتن شبکه های اجتماعی است.

 شبکه مساجد مؤثرترین شبکه برای حفظ انقالب و 

دستاورد های انقالب است
معاون اول قوه قضاییه کش��ور با بیان این که مس��جد مهم ترین 
ش��بکه اجتماعی در جامعه اس��ت، بیان داشت: ش��بکه مساجد 
مؤثرترین ش��بکه ب��رای حفظ انق��الب و دس��تاوردهای انقالب 
است. حجت االس��الم ابراهیم رییسی با اش��اره به این که مساجد 
کانون های عظیم فک��ری و کارآمد اجتماعی در جامعه هس��تند 
که نق��ش مهم��ی را در جامع��ه در راس��تای برنام��ه فرهنگی، 
 سایس��ی و هنری در جامعه ایفا می کنند، اذعان داشت: مساجد 
بزرگ ترین، مهم ترین و مؤثرترین دانش، بینش و گرایش ها را جهت 
 دهی می کنند. وی بیان داش��ت: برای مس��جد و اهل مسجد باید 
 وقت گذاش��ته ش��ود و تقس��یم کار در برنامه های مسجد صورت 

گیرد.
رییسی با اشاره به این که دشمن نمی خواهد مساجد فعال باشد، 
بیان داشت: مس��جد معبر بندگی و مراکز انسان سازی برای نظام 
است. وی با بیان این که عمران و آبادی مساجد با حضور پر رونق 
مردم در مساجد صورت می گیرد، افزود: مساجد کارگاه انسان سازی 

و نیرو سازی در جامعه است.

مساجد بایدکانون اصالح و تربیت شود
نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 

گفت: مساجد باید کانون اصالح و تربیت در جامعه باشند.
حجت االس��الم محمد علی نکونام در همایش دس��ت اندرکاران  

مساجد با اشاره به این که مساجد باید کانون اصالح و تربیت باشند، 
اظهار داشت: مقر فرماندهی و هدایت گری دین مسجد است. وی 
با بیان این که در مساجد باید برنامه وجود داشته باشد و برنامه ها 
مردم را به یکدیگر متصل کند، بیان داشت: مسجد پایگاه وحدت و 
همدلی مردم با یکدیگر است. وی عنوان کرد: مسجد باید یک مکان 

فرهنگی برای جذب نوجوانان و جوانان باشد.
امام جمعه شهرکرد با بیان این که جوانان باید در مسجد رشد داشته 
باشند و در کار های مسجد س��هیم باشند، اذعان داشت: جوانان و 

نوجوانان باید شخصیتشان در مساجد شکل گیرد.
حجت االس��الم محمد علی نکونام با اش��اره به این ک��ه جوانان و 
نوجوانان بیاد در مساجد از هنجار ها اطالع پیدا کنند، بیان داشت: 

حضور جوانان در مساجد بسیار مهم و ضروری است.
وی با بیان این که مس��جد محل جهت دهی به مسائل اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و ... است، تصریح کرد: در هیچ جای استان نباید 
هیچ مسجدی بسته باشد، چرا که همه ما نسبت به مساجد دارای 

مسئولیت هستیم.
حجت االس��الم نکونام با اش��اره به این که ه��دف از افتتاح مرکز 
رسیدگی به مساجد در استان فعال کردن مساجد استان، هماهنگ 
و منسجم شدن برنامه های مساجد  و آباد کردن مساجد است، یاد 
آور شد: در نظام جمهوری اس��المی نباید مساجد رها و بی برنامه 

باشند و از ظرفیت های مساجد باید به خوبی استفاده شود.

آمار دقیقی از مساجد چهارمحال و بختیاری در دست 
نیست

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال و بختیاری 
با بیان این که در حال حاضر آمار دقیقی از مساجد استان در دست 
نیست، بیان داش��ت: هفت ارگان فرهنگی هیچ گونه آمار دقیق از 

مساجد استان ندارند. 
علیرضا ملک محمدی که با مهر سخن می گفت با بیان این که در 
آینده نزدیک بانک اطالعات مساجد در چهارمحال و بختیاری راه 
اندازی می شود، اظهار داش��ت: هدف از راه اندازی بانک اطالعات 
مساجد، به دس��ت آوردن دقیق اطالعات مس��اجد، آمار مساجد، 

مشخصات مساجد و... است.
 وی بیان داشت: با توجه به این که هفت ارگان فرهنگی هیچ گونه 

آمار رقیق از مساجد استان ندارند.
ملک محمدی با اشاره بر این که مرکز رس��یدگی به امور مساجد 
با هدف ساماندهی به مساجد اس��تان به مدت یک سال است که 
راه اندازی شده است، عنوان کرد: ضرورت وجود مرکز رسیدگی به 

مساجد یکسان سازی آمار مساجد است.

در همایش دست اندرکاران مساجد مطرح شد

آندستاوردهایوانقالبحفظبرایشبکهمؤثرترینمساجد
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تحدید حدود اختصاصی

 1999 شماره : 103/92/226/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه باغچه 
عمارت و ساختمان آن مشهور ویرانه در کوی صحرا بشماره پالک 1761-  
فرعی از 100- اصلی واقع درطامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای 
ام البنین حاج شمسی فرزند سیف اله و غیره در جریان ثبت می باشد بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 1392/7/25 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 74مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی

باغ  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/226/337چون  شماره    1998
معروف باغ مقیم در کوی صحرابشماره پالک 1754 - فرعی از 100- اصلی 
واقع درطامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای ام البنین حاج شمسی 
فرزند سیف اله و غیره در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
1392/7/25 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 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  و صاحبان 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 73 مجتبی شادمان – رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز 

حصر وراثت 

به  276 آقای جواد کمالی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست 
کالسه 475/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالوهاب کمالی اندانی بشناسنامه 1479 در تاریخ 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/1/26
مرحوم منحصر است به: 1- بطول میری یان فرزند سید محمود ش ش 2686 

همسر 2- مهدی کمالی فرزند عبدالوهاب ش ش 1424 فرزند  3- مصطفی 
کمالی فرزند عبدالوهاب ش ش 83 فرزند 4- مجتبی کمالی فرزند عبدالوهاب 
فرزند   10 عبدالوهاب ش ش  فرزند  کمالی  5- جواد   فرزند  ش ش 28136 
6- خانم طیبه کمالی اندانی فرزند عبدالوهاب ش ش 28135 فرزند 7- زهره 
کمالی اندانی فرزند عبدالوهاب ش ش 1104 فرزند 8- اشرف کمالی اندانی 
فرزند عبدالوهاب ش ش 3029 فرزند 9- زهرا کمالی اندانی فرزند عبدالوهاب 
ش ش 6 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 

دارای  حیدری  حاج  حسین  آقای  وکالت  با  هاشمی  حاجی  مینا  خانم   275
شناسنامه شماره 477 به شرح دادخواست به کالسه 464/92 از این شورا 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست 
احمد حاجی هاشمی بشناسنامه 575 در تاریخ 1392/5/7 اقامتگاه دائمی خود 
ناز   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
بیگم حاج هاشمی ورنو سفادرانی فرزند حسن ش ش 129 همسر 2- محسن 
هاشمی  حاجی  مهران   -3 فرزند   2281 ش  ش  احمد  فرزند  هاشمی  حاجی 

فرزند احمد ش ش 20 فرزند 4- مینا حاجی هاشمی فرزند احمد ش ش 477 
فرزند 5- مریم ناز حاجی هاشمی فرزند احمد ش ش 16694 فرزند 6- مژگان 
حاجی هاشمی فرزند احمد ش ش 273 فرزند 7- مهر انگیز حاجی هاشمی 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  فرزند   973 ش  ش  احمد  فرزند 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 
به   13126 شماره  شناسنامه  دارای  فروشانی   کاکائی  شهین  خانم   277
این شورا درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 476/92  دادخواست  شرح 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی کاکائی فروشانی 
زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   1392/3/2 تاریخ  در  بشناسنامه 36302 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رباب کاکائی فروشانی 

فرزند علی ش ش 10818 همسر 2- وحید کاکائی فروشانی فرزند مرتضی ش 
ش 75 فرزند 3- افسانه کاکائی فروشانی فرزند مرتضی ش ش 168 فرزند 4 – 
فیروزه  کاکائی فروشانی فرزند مرتضی ش ش 962 فرزند 5 - شهین کاکائی 
فروشانی فرزند مرتضی ش ش 13126 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
حل  شورای  حقوقی   7 شعبه  شد.  خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شورا 

اختالف خمینی شهر 

ابالغ 

283 نظر به اینکه در پرونده کالسه 920422ک 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی 
شهر آقای صادق حاجی وندی متهم می باشد به مزاحمت تلفنی موضوع شکایت 
آقای محسن کریمی لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز یکشنبه 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 

تحدید حدود اختصاصی
282 شماره : 103/92/369/347چون تحدید حدود  اختصاصی ششدانگ یکبابخانه 
به شماره 383 فرعی واقع در کوی کوهین مشتمل بر دو درب پالک یک اصلی 
بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم روح انگیز صاحبقرانی فرزند 
اکرم میرزا  و غیره  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل 
نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/6/24 در ساعت 9 صبح در محل شروع 
و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعتراضات  اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 

مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تاریخ تسلیم  از  ماه  ثبت، معترض ظرف مدت یک  پرونده های معترضی  تکلیف 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل ثبت و 

اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی

281 شماره 103/92/368/347 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکبابخانه 
به شماره 2024 فرعی مجزا شده از شماره 585 فرعی واقع در کوی رودخانه 

مهناز  خانم  بنام  پرونده  طبق  که  کاشان  دوازده  بخش  اصلی   -  21 پالک  کامو 
رحمانی فرزند عبدالرحمن  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت 
تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون  ماده 15  اخیر  به دستور قسمت  بنا  نیامده  بعمل 
نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1392/6/23 در ساعت 9 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد .  . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند.  و مجاورین 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. مظفر زرگری – کفیل 

ثبت و اسناد و امالک جوشقان 

ابالغ وقت رسیدگی

279 در خصوص پرونده کالسه 303/92 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت 
محمد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر قلی هادیان تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای مورخ 92/7/13 ساعت 17:45 تعیین گردیده است. با توجه به 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین  مجهول 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 

27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

278 در خصوص پرونده کالسه 299/92 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت 
محمد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابراهیم میرزائی تقدیم نموده است. 
به  با توجه  تعیین گردیده است.  برای مورخ 92/7/13 ساعت 18  وقت رسیدگی 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین  مجهول 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 

27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ  رای
280 کالسه پرونده :92-14 شماره دادنامه : 397 تاریخ 92/4/23 مرجع رسیدگی 
: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان :صندوق قرض الحسنه حضرت 
جنب  نظامی  حکیم  خ  اصفهان   : نشانی  صابریان  احمد  بمدیریت  )ص(  محمد 
کوچه 33  خوانده جمشید جعفری حقیقت مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ 
1/500/000 ریال بانضمام هزینه  دادرسی و تاخیر و تادیه از تاریخ 90/11/17  
گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی 
شورای حل اختالف  در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت محمد ) 
ص( بمدیریت احمد صابریان به طرفیت آقای جمشید جعفری حقیقت به خواسته 
مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصد و هزار ریال  وجه سفته  به شماره 805889 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به 
مستندات در ید خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه 
خوانده علی  رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
آیین  قانون  قانون تجارت و 198و515و519و522  به استناد مواد 307و309  که 
پانصد  به پرداخت مبلغ یک میلیون و  دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  چهار صد  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار 
خسارت تاخیر و تادیه و نشر آگهی از تاریخ سر رسید سفته موصوف 92/1/15تا 
تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل  در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . قاضی شعبه 

27 شورای حل اختالف اصفهان 

تغییرات 
سپاهان  موتور  برنا  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1824/ت   : شماره   284
استناد  به   10260633894 ملی  وشناسه   45426 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
به  بنا   -1 شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/5/3 مورخ  مدیره  هئیت  صورتجلسه 
هیئت  به   1392/5/1 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  از  ااختیار حاصله  تفویض 
مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه 
شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود از 
با  ده سهم  و  یکصد  به  منقسم  ریال  مبلغ 220000000  به  ریال  مبلغ 1100000 
نام به ارزش هر سهم 2000000 ریال که مبلغ 218900000 ریال بموجب گواهی 
جعفری  ابراهیم  شعبه  صادرات  بانک   1392/5/1 مورخ   02/2660/01 شماره 
پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
در تاریخ 1392/5/10 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5028 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
286 شماره : 1821/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت پارس پوشش صفه سهامی 
خاص به شماره ثبت 40771 وشناسه ملی 10260584663 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/5/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- نشانی 
شرکت از استان اصفهان واحد اصفهان به استان تهران  واحد تهران به نشانی 
جدید استان تهران شهر تهران – شهریار سعید آباد – وحید یک – کوچه گلها – کد 
پستی 3353117684 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید.. در تاریخ 1392/5/10 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت 
و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5028/2 منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

موتورسپاهان     برنا  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1816/ت   : شماره   285
 10260633894 ملی  وشناسه   45426 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
هئیت  و  سالیانه  عادی  فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مجتبی  آقای   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/4/31 مورخ  مدیره 
عنوان  خبربه  خوش  رقیه  خانم   ، اصلی  بازرس  عنوان  به  علیپور 
 -2. گردیدند  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی   بازرس 
انتخاب  شرکت  های  آگهی  نشر  جهت  رود  زاینده  االنتشار  کثیر  روزنامه 
شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای سعید سنمار و 
خانم سکینه کاکولکی و آقای محمد رضا عارفی پور تا تاریخ 4-1394/4/31 
آقای سعید سنمار   : تعیین گردیدند  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت  اعضاء  سمت 
رئیس  نائب  به سمت  کاکولکی  خانم سکینه  و  مدیره  هئیت  رئیس  به سمت 
مدیره  هئیت  عضو  سمت  به  پور  عارفی  رضا  محمد  آقای  و  مدیره  هئیت 
و  اوراق  کلیه   -5  . عامل  مدیر  سمت  به  پور   عارفی  رضا  محمد  آقای  و 
رئیس  و  عامل  مدیر  امضای  با  شرکت   تعهدات  و  بهادار  و  مالی   اسناد 
مجری  عامل  مدیر  باشد   می  معتبر  شرکت   مهر  با  همراه  مدیره   هیئت 
مصوبات هیات مدیره می باشد. در تاریخ 1392/5/9 ذیل دفتر ثبت شرکتها 
الف  م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  و موسسات 
رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی  –  5028/1 منصور آذری 

 اصفهان



دانستنی

 6 کاربرد
 جالب و مفید فلش مموری

اخبار ویژه

پژوهش جدید دانشمندان آمریکایی 
نشان داده که نشانگرهای زیستی در 
خون می تواند برای شناسایی افراد در 
معرض خطر باالی خودکش��ی مورد 

استفاده قرار گیرد.
محقق��ان دانش��گاه ایندیانا آزمایش 
خونی را معرفی کرده اند که می تواند 
هشدار اولیه ای برای تالش خودکشی 

ارایه کند.
به گفت��ه دانش��مندان، نتای��ج آنها 
می تواند ش��اهد مثالی برای آزمایش 
خودکشی باشد، این در حالیست که 
کارشناسان انگلیسی با دیده تردید به 
آن نگاه کرده اند. محققان آنزیمی موسوم به SAT1 را با تمایل به خودکشی در گروهی از 
بیماران با اختالل دوقطبی مرتبط شناسایی کردند. اختالل دوقطبی نوعی اختالل خلقی و 

یک بیماری روانی است که افراد مبتال در آن دچار تغییرات شدید خلق می شوند.
سه ش��اخص دیگر از ارتباط ضعیف تری برخوردار بودند. شاخص های افزایش یافته خون 
در زیرگروهی از 9 بیمار برجسته تر بود که یک تغییر چشمگیر ناگهانی به افکار قدرتمند 

خودکشی را نشان داده بودند.
الگوی مش��ابهی در نمونه های خون 9 قربانی خودکشی دیده شد که در نهایت نمونه های 
خون از دو گروه دیگر بیم��ار مبتال به اختالل دوقطبی و جنون از نوع اس��کیزوفرنی مورد 
آزمایش قرار گرفتند. ارتباط سطح باالی این نش��انگرهای زیستی و میزان بستری شدن 
در بیمارستان در اثر اقدام به خودکشی در افراد مبتال به اختالل دوقطبی قوی تر بود. البته 
به اذعان محققان، این پژوهش با محدودیت هایی روب��ه رو بوده چون تنها بر روی مردان 
آزمایش شده است. آنها قصد دارند تحقیقات بیشتری با تمرکز بر خودکشی های عامدانه تر 

و برنامه ریزی شده انجام دهند.
دانشمندان همچنین به ارتباط میان آنزیم SAT1 و پلی آمین که ماده شیمیایی مرتبط 
با خودکشی سلولی بوده، اشاره کردند. این درحالیست که دانشمندان دانشگاه کینگزکالج 
لندن اظهار داشته اند که باید با این پژوهش محتاطانه تر برخورد کرد و نتایج آن باید توسط 

مطالعات دیگر تکرار شود.

»کلی ماری پیرس« 28 ساله در هر 
دو نوبت بارداری اش میل شدیدی به 

خوردن ماسه و اسفنج داشته است.
با این حال ای��ن ویارعجیب برای او و 
فرزندانش مشکلی ایجاد نکرده و هر 

دو فرزند وی سالم هستند.
پیرس می گوید: در دوران بارداری ام 
هر روز ماس��ه می خوردم و خیلی از 
این کار لذت می بردم، درس��ت مثل 
این است که هوس شکالت کنید و از 

خوردن آن لذت ببرید.
پیرس مبتال ب��ه نوع��ی اختالل در 
دوران بارداری ب��ود که به موجب آن 

فرد میل به خوردن مواد غیرخوراکی دارد. این ویار عجیب اولین بار در ماه پنجم اولین بارداری 
پیرس و زمانی که مادر شوهرش، ماسه  قفس طوطیشان را عوض می کرد، مشاهده شد.

پس از آن نیز پیرس به تدریج به خوردن لیف های اس��فنجی روی آورد، به طوری که در روز 
یک بسته اسفنج می خورد.

پزشکان احتمال می دهند که میل به خوردن مواد غیرخوراکی می تواند ناشی از کمبود برخی 
مواد معدنی در بدن باشد. بعضی از مبتالیان به این گونه اختالالت نادر به دلیل کمبود آهن 
تمایل به خوردن خاک دارند، زیرا خاک حاوی آهن است. بعضی دیگر نیز به دلیل اضطراب 
زیاد به این اختالل مبتال می ش��وند. تمایل به خوردن مواد شوینده نیز ممکن است ناشی از 

وسواس بیمارگونه یا تمایل به عطر خاص این مواد باشد.
این اختالل برای متابولیسم های بدن بسیار خطرناک است و یکی از راه های معالجه  آن تکنیک 

»شناخت رفتاردرمانی« است.
س��خنگوی مؤسس��ه اختالالت تغذیه ای انگلیس در این رابطه می گوید: این بیماری باعث 
می ش��ود که فرد، مواد مغذی  ضروری را دریافت نکند. به خصوص در زنان باردار که تغذیه 
مناسب برای رشد کودک امری حیاتی است این کمبود و عدم تمایل به مصرف موادغذایی 
مهم می تواند به طور جدی مشکل ساز شود. وقتی فرد به این بیماری مبتال می شود باید در 
اولین فرصت به پزشک مراجعه کند و هرچه فرد زودتر به پزشک مراجعه کند احتمال درمانش 

بیشتر است.

ویار عجیب زن باردار انگلیسیپیش بینی خطر خودکشی با آزمایش خون

Flash Memory ه��ا راهی ارزان و س��اده برای 
پشتیبان گیری از اطالعات و جابه جایی داده ها بین 
کامپیوترها هستند، اما از آنجایی که روزانه استفاده 
 از پردازش ابری و اینترنت بی س��یم گس��ترش پیدا 
می کند، فلش مموری ها آن استفاده گذشته خود را 
از دس��ت می دهند. احتماال شما هم االن در کشوی 
میزتان چن��د فلش مموری دارید ک��ه چندان مورد 
 اس��تفاده قرار نم��ی گیرند؟ اگر م��ی خواهید نفس 
تازه ای به فلش مموری های خود بدهید، در پس��ت 
امروز چند روش اس��تفاده غیرمعمول، اما مفید را به 

شما آموزش خواهیم داد.

1    نصب توزیعی از لینوکس
اگر از اس��تفاده کنندگان یا دوس��تداران لینوکس 
 باش��ید می دانید که اغلب توزیع ه��ای لینوکس را 
می توان از طریق دیس��ک زنده یا Live CD بدون 
نیاز به نصب کامل و تنها از طری��ق بوت از روی لوح 
فشرده اجرا کرد. در سال های اخیر این روند به سوی 
س��اخت USB ها به جای CD ها رفته است. شما 
می توانید برنامه ه��ا و توزیع لینوکس دلخواهتان را 
انتخاب کرده و آنها را دانل��ود و برروی فلش مموری 
خود انتقال دهید و از طریق آن به تس��ت و یا نصب 
و ایجاد سیستم عامل لینوکس برروی کامپیوترتان 
اقدام کنید. این کار سریع تر و لذت بخش تر از نصب 
از طریق CD هاست. فلش مموری ها حجم بیشتری 
از اطالعات را می توانند در خ��ود جای دهند و برای 

نصب توزیع های حجیم بسیار مناسبند.

2   بوت یک سیستم عامل پایدار
اگر چیزی بیش از یک سیس��تم عام��ل زنده برروی 
فلش مموری خودتان نی��از دارید تا تمامی تغییرات 
 را برروی دیس��ک قابل حمل خود داش��ته باش��ید، 
می توانید چندین توزیع را مس��تقیما برروی فلش 
مموری خود نص��ب کنید. از این طری��ق می توانید 
سیس��تم عامل خودتان را برروی کامپیوتر دیگران 
باال آورده و اس��تفاده کنید، همچنین به اطالعات و 
فایل هایی که ایجاد کرده اید ب��ه عالوه برنامه هایی 
که برروی سیستم عاملتان نصب کرده اید دسترسی 
داش��ته باش��ید. Pen Drive Linux یکی از این 
گزینه هاس��ت که می توانید از طریق آن به این کار 
اقدام کنی��د. هرچند اکنون بس��یاری از توزیع های 
عمده مانند اوبونتو این امکان را به ش��ما داده اند که 
سیس��تم عامل را برروی فلش مموری خود نصب و 

استفاده کنید.

3    اجرای نرم افزارهای قابل حمل
درباره نرم افزاره��ای قابل حمل بارها ش��نیده اید؛ 
برنامه هایی که بدون نیاز به نصب برروی سیس��تم 
 Portable عام��ل قاب��ل اج��را هس��تند. س��ایت
"Apps به کاربران ویندوز ای��ن اجازه را می دهد که

برنامه های مورد عالقه خودش��ان را ب��دون نیاز به 
نصب و بوت ویندوز خودش��ان اجرا نمایند. از دیگر 
س��رویس هایی که به ارایه نرم افزارهای قابل حمل 
 Win Pen و Liber Key می پردازند، می توان به

Pack اشاره کرد.

4    استفاده به عنوان رم
در مواردی که کامپیوتر شما س��رعت نامناسبی به 
دلیل کمبود رم دارد و فلش یا فلش مموری هایی با 
 فضای آزاد بسیاری در اطراف شما هست، می توانید

از این فلش مموری ها به عنوان رم کامپیوتر استفاده 
نمایید تا سرعت کامپیوتر ش��ما تا حدودی افزایش 
یابد و در مدیری��ت ن��رم افزارها بهتر عم��ل کنید. 
مایکروسافت Ready Boost را برای این کار فراهم 
آورده تا بتوانید فلش مموری خودتان را به عنوان رم 

به کامپیوتر اضافه کرده و از آن استفاده کنید.

5    پارتیشن بندی دیسک سخت
نصب ن��رم اف��زار Parted Magic ب��رروی فلش 
مموری به ش��ما این امکان را می ده��د که از طریق 
USB درایو خود بتوانید به پارتیش��ن بندی و تغییر 
سایز پارتیش��ن ها بپردازید. پارتیشن بندی در حال 
اجرای سیس��تم عامل کار نس��بتا خطرناکی است و 
ممکن اس��ت باعث ازبین رفتن برخی اطالعات شما 
گردد، اما پارتیشن بندی از طریق بوت و بدون اجرای 
سیستم عامل این ریسک را از بین خواهد برد. )البته 
همیشه باید مراقب اطالعات در حین پارتیشن بندی 
بود و نمی توان احتم��ال از بین رفت��ن اطالعات را 

صفر دانست(

6    بازی ها
نصب بازی برروی فلش مموری را نمی توان به عنوان 
ن��رم افزارهای قابل حم��ل یاد کرد، برخ��ی از بازی 
ها را می توانید بر روی فلش مم��وری نصب کنید و 
بدون در نظر گرفتن خرابی سیستم عامل و ترس از 
دست دادن مراحل ذخیره ش��ده بازی کنید. )به یاد 
 داشته باشید که سیس��تم عامل ها باید یکی باشند( 
همه بازی ها این قابلیت را ندارند، یکی از بازی های 
 Minecraft موفق که این امکان را ارایه داده است

است.

دانشمندان دانشگاه آریزونا درمان جدیدی برای افسردگی 
معرف��ی کرده اند که ب��ا اس��تفاده از امواج صوت��ی می تواند 

اضطراب را کاهش داده و خلق وخو را ارتقا بخشد.
پژوهش جدید نشان داده انفجارهای کوچک فرا صوت برای 

30 ثانیه می تواند به کاهش افسردگی کمک کند.
داوطلبان این پژوهش از پیشرفت های چشمگیری در سالمت 
روانی خود10 دقیقه پس از یک انفجار موج صوتی خبر دادند.

به نظر می رس��د که این درمان با تحریک سلول های عصبی 
در مناطق مغزی مرتبط با مدیریت خلق وخو مانند سیستم 
لیمبیک کار می کند. این مناطق در نزدیکی باالی مغز قرار 

داشته و احساسات را کنترل می کنند.
دانش��مندان اکنون امیدوارند بتوانند این درم��ان را به یک 

جایگزین مؤثر برای داروهای ضدافسردگی تبدیل کنند.
بیشتر قرص های ضد افسردگی با تنظیم سطح ماده شیمیایی 
تغییر دهنده خلق و خو موسوم به سروتونین عمل می کنند. 
این داروها از بیشترین تأثیر برای افسردگی شدید برخوردارند 
اگرچه بحث های زیادی بر سر مفید بودن آنها برای افسردگی 

خفیف وجود دارد.
این داروها همچنی��ن از عوارض جانبی از تهوع و خس��تگی 
گرفته تا چاق��ی و اختالل در عملکرد جنس��ی برخوردارند. 
درمان های کالمی نیز مؤثر بوده، اما معموال فهرست انتظار 

طوالنی برای آن وجود دارد.
یک درمان مشهور تجربی اس��تفاده از تحریک مغناطیسی 
ترنس کارنیال است که در آن امواج مغناطیسی به مغز تابیده 

می شوند.
پژوهش ها نشان دهنده نتایج مثبت این درمان بوده، اما برخی 

بیماران با آن احساس راحتی نمی کنند.
پژوهش جدید نش��ان داده امواج فراصوت که از قرن بیستم 

مورد استفاده بوده، ممکن است جایگزین راحت تری باشد.
از س��ال ها پیش دانش��مندان می دانس��تند که فراصوت در 
فرکانس های خاص می تواند س��لول های بدن را با به لرزش 

درآوردن آنها تحریک کند.
دانشمندان در حال تولید داروهای ضدافسردگی با اثرگذاری 

ساعتی به جای هفتگی هستند.
 بیش��تر درمان ها طی دو تا هفت هفته تأثیر خود را نش��ان 
 می دهد، ام��ا به گفت��ه محققان دانش��گاه یی��ل، دو درمان 
جدید موس��وم به کتامین و اس��کوپوالمین می توانند عالئم 
را طی دو س��اعت کاهش دهن��د، اما این داروه��ا با عوارض 
 جانبی جدی مانند توهم و پارانویا همراه هس��تند. از این رو 
کار بیش��تری برای تأمین داروهای ایمن برای بیماران نیاز 

است.

درمان جدید افسردگی با ارسال امواج صوتی به مغز
ماندگارترین مساجد تاریخ کدامند؟

 از مسجد قطبی تا 
نماز خواندن روی آب

حاال بعد از گذشت 14 قرن، هزاران مس��جد در گوشه و کنار دنیا بنا 
شده که 21آگوست روز جهانی آنها نام گرفته است. مساجد تاریخی، 

شگفت انگیز یا تأثیر گذار. 
جایی که ابر سایه انداخت 

شهرت مسجد غمامه مدینه نه به خاطر   
معماری و قدمتش که به خاطر روایت 
تاریخی آن اس��ت. غمامه به معنی ابر 
است و اشاره به زمانی دارد که پیامبر 
اک��رم)ص( در ای��ن مکان ش��روع به 
خواندن نماز کردند و ابرهایی روی سر 
ایشان را پوشاندند. گفته می شود ابرها 
بعد از دعای باران پیامبر آسمان منطقه 
را پوشانده اند. مسجد غمامه در فاصله500 متری غرب مسجدالنبی، 

مقابل باب السالم در منطقه »مناخه« قرار دارد. 
دروازه حج 

 مسجد ش��جره، اما یکی از مهم ترین 
مساجد تاریخی دنیاس��ت؛ جایی که 
زائران برای ورود به مکه و بیت الحرام 
چه ساکن باش��ند و چه مسافر، بدون 
احرام بس��تن در آن ح��ق ورود به این 
شهر را ندارند. پیامبر اکرم)ص( در سه 
سفر عمره و یک سفر حج تمتع در این 
محل محرم ش��دند. همچنین روایت 
است که ایشان در این مکان، کنار درختی به نام »َسَمره« فرود آمدند. 

دو قبله در یک زمین 
 مسجد ذوالقبلتین جایی است که در 
آن قبله مسلمانان از بیت المقدس به 
کعبه تغییر کرد. پیامبر اکرم)ص( در 
رکعت دوم نماز ظه��ر بودند که فرمان 
تغییر قبله از سوی خداوند نازل شد و 
دو رکعت بعدی نماز ظهر جماعت آن 
روز به س��مت کعبه خوانده ش��د. این 
مسجد در شمال غربی مدینه در فاصله 
3/5 کیلومتری مسجدالنبی قرار دارد و در تمام ساعات روز باز است. 

پایگاه حکومت عدل 
اگر قرار باشد یکی از 4مسجد بزرگ و   
تأثیرگذار جهان اس��الم را بشناسید، 
مس��جد کوفه یکی از آنها خواهد بود؛ 
جایی که ام��ام عل��ی)ع( آن را مرکز 
خالفت خود در نظر گرفت. مس��جد 
کوفه در12کیلومتری شمال نجف قرار 
دارد که گفته می شود سنگ بنای آن را 
حض��رت آدم)ع( گذاش��ته و بع��د از 
مسجدالحرام، قدیمی ترین مسجد جهان است. در مسجد کوفه حتی 

مسافرها هم نماز خود را کامل می خوانند. 
هفت مقام نورانی 

 مسجد سهله؛ این نام مسجدی است که 
روایات متقن ش��یعی، آن را »مقام« و 
محل سکونت امام زمان)عج( در زمان 
ظهور معرفی کرده اند؛ مسجدی که در 
قرن اول هجری در شمال غربی مسجد 
جامع کوفه ساخته شد و تا مقبره امام 
علی)ع(10 کیلومتر فاصل��ه دارد. در 
صحن این مسجد، 7محراب به نام 7نفر 
از پیامبران و اولیای الهی نامگذاری شده است. مقام ابراهیم)ع(، مقام 
یونس)ع(، مقام ادریس)ع(، مقام صالح)ع(، مقام امام سجاد)ع(، مقام 
امام صادق)ع( و مقام امام زمان)عج( هفت مقام این مسجد هستند که 
هر کدام محل اقامت، عبادت یا سکونت یکی از این اولیای الهی بوده 

اند. 
نماز خواندن روی برف و یخ 

صعب العبورترین مس��جد دنیا شاید   
مسجد قطبی ش��هر اینووریک کانادا 
باشد که نمازگزارانش برای رسیدن به 
آن باید از میان یخ و برف بگذرند و نماز 
جماعتش��ان را در هوای 6ماه آفتابی، 
6ماه مهتابی بخوانند. این مس��جد در 
220 کیلومتری قطب قرار داد و محل 
اجتماع180مس��لمانی اس��ت که در 

میان3500 سکنه اینووریک زندگی می کنند. 
مسجدهای شناور   

 مس��جدهای س��احلی یا مسجدهای 
ش��ناور در آب آنقدر جاذبه توریستی 
دارن��د که حاال کش��ورهای اس��المی 
زیادی به س��اخت آنه��ا رو آورده اند. 
نمونه این مساجد را در مالزی، ایتالیا و 
به تازگی در عربس��تان می توان دید. 
مسجد ش��ناور عربس��تان که در جده 
ساخته شده، مسجد الرحمه نام دارد و 

معماری آن تلفیقی از معماری سنتی اسالمی و مدرن است. 
 مس��جد تنگه ماالکا، اما در س��ال 2006 در یکی از جزایر مصنوعی 
مالزی ساخته ش��ده و به طور کامل بر آب بنا شده است. ایتالیایی ها 
هم در ونیز یک مسجد شناور بنا کرده اند که در آن به جای استفاده از 

سنگ و چوب و آجر، از توپ ژیمناستیک استفاده شده است.
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امام علی  )ع( :
خوبی کننده بهتر از خ��وِد خوبی و بدى کننده بدت��ر از خوِد بدى 

است.

عکس نوشت

 هیجان انگیز ترین
 مسیر دوچرخه

سونی به طور رس��می اعالم کرد نس��ل بعدی کنسول بازی 
خود را در15نوامبر )24 آبان ماه( در آمریکای شمالی و 29 
نوامبر )8 آذر( در اروپا عرضه خواهد کرد. به گفته خود سونی، 
از تاریخ عرضه کنسول پلی استیش��ن4 تا پایان سال جاری 

میالدی،30 بازی متنوع را عرضه خواهد کرد.
 از جمله این بازی ها می توان به نمونه های آپ دیت شده بازی 

های قبل همچون Shadowfall اشاره کرد.
 تع��دادی از این30 ب��ازی نیز انواعی هس��تند ک��ه به طور 

اختصاصی برای پلی استیشن 4 ساخته شده اند. 
همان ط��ور ک��ه در نمایش��گاه ب��ازیE3 اعالم ش��ده بود، 

کنس��ول پلی استیش��ن4 ح��دود 399 دالر آمری��کا قیمت 
دارد. به ای��ن مفه��وم ک��ه یکص��د دالر ارزان ت��ر از رقیب 

مایکروس��افتی خود یعنی ایکس باکس وان اس��ت. س��ونی 
اع��الم ک��رده اس��ت، کنترلره��ای جدی��د سیس��تم روی 
 همه نس��خه ه��ای پلی استیش��ن 4 نص��ب و ارای��ه خواهد 

شد. 
 از دیگر اخبار کنس��ول های س��ونی باید ب��ه کاهش قیمت 

کنسول دستی پلی استیشن ویتا اشاره کرد. 
 این کنس��ول احتماال ب��ا قیم��ت50 دالر ارزان ت��ر از قبل 
 عرضه خواهد ش��د. یعنی از چهارش��نبه آینده م��ی توانید 
این کنس��ول دس��تی را با قیمت199 دالر آمریکا خریداری 

کنید. 

اعالم زمان عرضه رسمی پلی  استیشن 4
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