
روزهای کتابی شهرگنبدهای فیروزه ای 

دنبال حقیقت باشید، نه تیتر 

 »دهکده« 
 در 
بازار موسیقی

درهاي نمايشگاه كتاب به روي اصفهاني ها باز مي شود

درمراسم رونمايی از كتاب »آوای پهلوانی« مطرح شد؛

 15 خانه قرآن شهری
3 در استان فعال شد

 سپاه، تحركات تهديدآمیز  را
2 با تیزبینی رصد  می كند 

 MS افراد مبتال به 
نیاز به ورزش دارند 6

5

تندروها نباشند، آسیاب
دشمن نمی چرخد!

آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در دیدار اعضای جامعه علما و 
روحانیون کرمانی مقیم تهران تأکید کرد: تندروها همیش��ه 
آب در آسیاب دش��منان اس��ام می ریزند و می بینید که در 
مصر، عراق، سوریه، افغانستان و پاکس��تان با مردم مسلمان 

چه کار می کنند!

عدم تحکیم خانواده؛ 
 علت بسیاری از 

طالق ها در جامعه  امروزی

 مدرس حوزه و دانشگاه گفت: تناسب اندیشه، فرهنگ 
و خانواده از شرایط اصلی تناسب برای ازدواج است.

حجت االس��ام راش��د یزدی در مصای بزرگ امام 
خمینی)ره( با اش��اره به جایگاه ازدواج در اسام، امر 
ازدواج را به س��اختمان بادوام تش��بیه و بر استحکام 

خانواده از زمان شکل گیری آن تأکید کرد.  

2

3

ایجاد معاونت سیاسی و امنیتی 
2

ضروری نیست

قیمت خرید تضمینی برنج
4

 امسال منطقی نیست

 باالخره کتابی که سه سال پیش سنگ بنای آن در تاجیکستان 
گذاش��ته ش��ده بود، در اصفهان و به هم��ت بخش خصوصی 
درمعرض دید و ت��ورق عموم قرار گرفت تا ورزش باس��تانی و 
پهلوانی هم دارای عقبه و پیشینه ای تئوریک باشد؛ اتفاقی که 

در ایران در بسیاری از حوزه ها نادر است.
این اتفاق قاب��ل تقدیر البته به دلیل سیاس��ی نبودن و ارتباط 
نداشتن با بحث اس��تاندارآینده چندان مورد توجه سیاسیون 
ش��هر نبود، ولی عمرانی ها و مردان تصمیم گیرش��هری آمده 
بودند تا از دبیرخانه دائمی این ورزش در شهرداری هم رونمایی 
کنند و بدین ترتیب اصفهان به ش��عاری که پهلوانان اصفهانی 
مطرح کرده بودن��د جامه عم��ل بپوش��انند؛ پایتخت ورزش 

زورخانه ای و پهلوانی ایران. 
هرقدرحضورورزشی ها و سیاسی ها کمرنگ بود، حضورمردم 
و خانواده ها در این مراسم بیش��ترذوق داشت تا کیف یک کار 

مردمی را بیشتر حس کنند، درس��ت همان طوری که حسن 
اکلیلی هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در افتتاحیه 

مراسم گفت. 
همزمان با سالروز فرهنگ پهلوانی از کتاب »آوای پهلوانی« و 
پوستر باشگاه جوانمردان با حضور جمعی از مسئوالن شهری، 
پیشکس��وتان و ورزش��کاران پهلوانی و هنرمن��دان اصفهانی 

رونمایی شد.
    شورای دبیرخانه فرهنگ پهلوانی تشکیل می شود 

س��ید رضا اخروی رییس هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان 
اصفهان اولین س��خنران این مراس��م بود. اخ��روی با تبریک 
هفدهم شوال روز فرهنگ پهلوانی گفت: ظرفیت های ورزشی و 
فرهنگی، اصفهان را به عنوان پایتخت فرهنگ پهلوانی و ورزش 

زورخانه ای کشور معرفی کرده است. 

 احتمال ابطال مجوز
 دانشگاه احمدي نژاد

  ۳۰۰شاکی در
کالهبرداری۵۰ میلیاردی

برگزاری 2 نمایشگاه 
ساختمانی در اصفهان

خصوصی شدن فرشچیان 
راه رفیق بازی را بست 

هدف تحریم ها ُکند کردن 
شتاب توسعه کشوراست
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 لوازم التحرير غربی 
 و دانش آموزان شرقی!

5

س حمیدرضا نیکومرام/زاينده رود[
]عک

ادامه در صفحه 6

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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12 12 12
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بازيگردان اختالفات
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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به دو كانديدا تذكرداد
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

 خبر مربوط به 
انتصاب یونسی تکذیب شد

خبر مربوط به انتصاب یونسی س��اعاتی پس از انتشار خبر، تکذیب 
ش��د. کمال الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبی��ل در مجلس اظهار 
داش��ت: اطالعات موثقی وجود دارد که نهاد ریاست جمهوری قصد 
دارد معاونتی را به ریاست حجت االس��الم والمسلمین علی یونسی 

تحت عنوان معاونت سیاسی و امنیتی به وجود آورد. 
 در همین راستا یک منبع نزدیک به حجت االسالم والمسلمین علی 
یونس��ی در گفتگو با آرمان این خبر را تکذیب کرد. این منبع ادامه 
داد:آقای یونسی در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول فعالیت عادی 

خود است وهیچ سمتی دردولت به عهده نگرفته است.

 شیخ االسالم:به دانشگاه  
احمدی نژاد می روم

کامران دانشجو و غالمرضا شیخ االسالم درمورد حضور یا عدم حضور 
خود در دانشگاه بین المللی ایرانیان احمدی نژاد واکنش نشان دادند.

عبدالرضا شیخ االس��الم وزیر اس��بق کار و رف��اه اجتماعی در دولت 
محمود احمدی نژاد که در حاشیه مراسم ختم پدر صادق محصولی 
حضور یافته بود در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این پرس��ش که 
هم اینک مشغول به چه کاری هستید، گفت: بنده عضو هیأت علمی 

دانشگاه هستم و هم اینک در دانشگاه تدریس می کنم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به دانش��گاه ایرانیان احمدی نژاد 
می روید یا خیر، گفت: اگ��ر بتوانم در دانش��گاه احمدی نژاد کمک 
می کنم. کامران دانشجو یکی دیگر از وزرای احمدی نژاد در پاسخ به 
همین سؤال گفت که به دانشگاه احمدی نژاد نمی روم و به دانشگاه 

سابق خود یعنی علم و صنعت بازگشته ام.

 توفیقی نخستین گزینه 
برای معرفی به مجلس

به گزارش مهریک مقام مسئول در دفتر رییس جمهور، گفت: منطق 
می گوید سرپرست فعلی وزارت علوم به مجلس معرفی می شود. این 
مقام مسئول درباره این که آیا جعفر توفیقی که هم اکنون در کسوت 
سرپرس��ت وزارت علوم فعالیت می کند از س��وی رییس جمهور به 
عنوان گزینه پیش��نهادی به مجلس معرفی می شود یا خیر، با بیان 
این که سؤالتان عجیب است و طرح این سؤال که آیا رییس جمهور 
حق دارد این موضوع را بررس��ی کند یا نه، اظهار داشت: به هرحال 
برای وزارت علوم سرپرس��تی به منظور عدم توقف امور تعیین شده 
است، رییس جمهور دوباره بررسی ها را شروع می کند که دو حالت 
دارد، سرپرست فعلی یا شخص دیگری از س��وی حسن روحانی به 
مجلس معرفی می شود. وی گفت: گزینه پیشین رییس جمهور برای 
وزارت علوم در مجلس رأی نیاورد و سرپرستی که در حد وزارت علوم 
دارای توانایی های مناسبی است، منصوب شده و از نظر قانونی هم 
دو ماه و نیم دیگر برای معرفی گزینه جدید فرصت باقی مانده است.

 دیدار نهاوندیان 
با وزیر امور خارجه عمان

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست 
جمهوری و یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان با یکدیگر دیدار 
و درباره راه های گس��ترش روابط دو کش��ور در زمینه های مختلف 

گفتگو کردند.
نهاوندیان در این دیدار با بیان این که سیاست همیشگی جمهوری 
اس��المی ایران تأکید بر تأمین صلح و امنیت در منطقه بوده است، 
گفت: دولت تدبی��ر و امید نهایت ت��الش خود را ب��رای تحقق این 

سیاست از طریق همکاری با همسایگان دنبال می کند.
رییس دفتر رییس جمهور با تأکید بر اهمیت تقویت روابط سیاسی 
و همکاری های اقتصادی بین جمهوری اس��المی ایران و کشورهای 
همس��ایه ابراز امیدواری کرد که بین تهران و مسقط همکاری های 

راهبردی شکل بگیرد.

انتخاب مجدد باهنر و حسینیان در 
هیأت رییسه کمیسیون اصل 90

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اش��اره به تخلفات صورت 
گرفته از سوی برخی مسئوالن و س��ازمان های دولتی در خصوص 
واردات خودرو گفت: این گزارش هفته آینده به هیأت رییسه مجلس 
ارایه می شود تا پس از قرائت در صحن علنی تحویل قوه قضاییه داده 
ش��ده تا برخورد الزم با متخلفان صورت گیرد. مصطفی افضلی فرد 
سخنگوی کمیس��یون اصل90 مجلس از انتخاب هیأت رییسه این 
کمیسیون در جلسه کمیسیون اصل90 خبر داد. وی گفت: همچنین 
بنده نیز مجدد به عنوان سخنگوی این کمیس��یون و آقای باهنر، و 

حسینیان نیز به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.

اخبار کوتاه 

 کابینه
 رأی خوبی از مجلس آورد 

محمد رضا باهنر/ نماینده مجلس    
درمورد وزرایی که رأی باال آوردند مثل وزیر اقتصاد، وزیر کشور یا وزیر 
دفاع که مخالفی نداشت، نتیجه از ابتدا مشخص بود که با رأی باال از 
مجلس، اعتماد می گیرند. در نتیج��ه آرا هم دیدیم که تیم اقتصادی 
رأی باالیی آورد یا در بحث سیاست عمومی وزارتخانه هایی همچون 
وزارت کشور، دفاع و اطالعات رأی باال آوردند. وزارت خارجه هم رأی 
خوبی آورد. مجلس حتی در موضوع فرهنگی هم حساس��یت داشت 
و دیدیم که آقای جنتی رأی 
آورد. آقای نجفی هم تنها یک 
رأی کم آورد و نزدیک بود که 
وزیر شود. البته سه گزینه ای 
هم که از مجلس رأی اعتماد 
نگرفتن��د اف��راد و نیرو های 
خوبی بودن��د و می ش��ود از 
آنها در مس��ئولیت های دیگر 

استفاده کرد.
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اکرمی رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری شد

سید رضا کرمی عضو جامعه روحانیت مبارز که در مراسمی به عنوان رییس شورای فرهنگی نهاد 
ریاست جمهوری معارفه شد، گفت: انتظارات مردم از این دولت بسیار باالست و امیدواریم این 

دولت با تدبیر، تأمل و تفکر و تداوم در خدمت مانند دولت های گذشته عمل کند.

ایجاد معاونت سیاسی و 
امنیتی ضروری نیست

 دستور کار سفر
 فلتمن به تهران 

عوض حیدر پور نماینده  مجلس در خصوص تأسیس معاونت امنیتی و سیاسی 
در نهاد ریاست جمهوری گفت: به دلیل سابقه طوالنی آقای روحانی در مجلس 
شورای اسالمی، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت و توانایی های وی، نیازی 
به ایجاد چنین معانتی نیس��ت، چرا که روحانی به عنوان یک رییس جمهور، 

اشرافیت الزم برای اداره امنیتی و سیاسی کشور را دارد.
نماینده م��ردم ش��هرضا همچنین در خصوص تش��کیل کمیت��ه چهارنفره 
 ای برای تعیین اس��تانداران سراس��ر کش��ور گفت: هر کار گروه و کمیته ای

می تواند این کار را انجام دهد و در دولت های قبلی نیز این کار مرسوم بود، اما 
انتخاب استانداران باید به تأیید هیأت وزیران برسد. وی همچنین  گفت: بین 
سه سرپرستی که از س��وی رییس جمهور معرفی شده است آقای توفیقی در 

صورت معرفی به عنوان وزیر علوم، رأی اعتماد نخواهد گرفت.

سیدعباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره سفر جفری 
فلتمن معاون سیاسی دبیر کل س��ازمان ملل به ایران گفت: از نظر ما فلتمن 

معاون دبیر کل سازمان ملل است، نه یک دیپلمات آمریکایی.
وی با اشاره به این که جفری فلتمن در سفر سال گذشته دبیرکل سازمان ملل 
به ایران در دیدار بارهبر معظم انقالب نیز حضور داشت ، گفت: سفر وی به ایران 
در رابطه با مسائل منطقه ای ، موضوع سوریه ، مصر، لبنان، فلسطین  و مسائل 
خاورمیانه است. عراقچی گفت: معاون دبیر کل س��ازمان ملل در این سفر با 

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز دیدار خواهد کرد.
وی  تصریح کرد: معاون سیاسی دبیر کل س��ازمان ملل سفری نیز به سوریه 
 داشته است و سفر وی به ایران نیز در راس��تای همین موضوعات منطقه ای 

است.

آخرین وضعیت دانشگاه ایرانیان محمود احمدي نژاد و 
مس��أله احتمال ابطال مجوز این دانشگاه توسط شوراي 
عالي انقالب فرهنگ��ي در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران 

بررسي شد. 
ی��ک منب��ع آگاه در ش��وراي عال��ي انق��الب فرهنگي 
درباره آخرین وضعیت مجوز دانش��گاه ایرانیان محمود 
احمدي نژاد و انتصاب اخیر برخي از معاونان این دانشگاه 
اظهار داش��ت: اگر احمدي نژاد رییس دانش��گاه باش��د 
مي تواند معاون��ان خود را در این دانش��گاه معرفي کند، 
اما با توجه به این که انتصاب ای��ن معاونان قبل از تأیید 
نهایي شورایعالي انقالب فرهنگي انجام شده اگر یکي از 
 اعضاي شورا در این زمینه استفسار کند، آن زمان مسأله 
براي بررسي به بخش حقوقي این ش��ورا واگذار خواهد 

شد. 
  ای��ن مق��ام آگاه از برگ��زاري اولین جلس��ه  ش��وراي 
انقالب فرهنگي به ریاس��ت حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حس��ن روحاني در اواس��ط هفته جاري خبر داد 
 و اف��زود: امکان این که مجوز تأس��یس این دانش��گاه از 
سوي شورا لغو ش��ود تنها بس��تگي به نظر و یا اعتراض 
 اعض��اي ش��ورا خواهد داش��ت ک��ه مس��لما پیگیري 

مي شود.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای جامعه علما 
و روحانی��ون کرمانی مقیم تهران تأکی��د کرد: تندروها 
همیش��ه آب در آس��یاب دش��منان اس��الم می ریزند و 
می بینید که در مصر، عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان 

با مردم مسلمان چه کار می کنند!
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با ارایه تحلیلی 
از اوضاع کشورهای اس��المی و به ویژه همسایگان ایران، 
مقطع فعلی را برای تاریخ اسالم بسیار مهم خواند و با بیان 
بعضی از کارهایی که گروه های افراطی سلفی، وهابی و 
القاعده در بعضی از کش��ورهای اسالمی می کنند، ادامه 
داد:علیرغم بیداری مردم برای مقابل��ه با حکومت های 
دیکتاتوری، غربی ها با اس��تفاده از سوءعملکردها در راه 
رسیدن ملل منطقه به دموکراسی و تحقق اهداف خود 

تالش می کنند.
 وی  با اعالم این که تندروها نباش��ند، آس��یاب دشمن 
نمی چرخد، گفت: بقایای بعثی که افرادی خشن بودند 
و هستند، برای دولت قانونی و مردمی که از آن حمایت 
می کنند، خط و نشان می کشند. وی با اشاره به اتفاقاتی 
که طی س��ال های اخیر در ش��مال آفریقا، یمن، سوریه 
و بحرین افتاد، گفت: سیاس��ت متناقض غربی ها نشان 

می دهد که مسائل حقوق بشری برای آنها شعار است.

سردار  جعفری فرمانده کل سپاه با اشاره به این که تحرکات 
تهدیدآمیز را با چشمان تیزبین خود رصد و دنبال می کنیم 
گفت : روند تحوالت منطقه ای و جهانی، ضرورت هوشمندی 

و ارتقای سطح آمادگی دفاعی را دو صد چندان کرده است.
سردار جعفری خاطر نشان کرد: در حوادث خونین منطقه 
نقش رژیم صهیونیس��تی روز به روز نمایان تر می شود، ولی 

نتیجه نهایی این حوادث قطعا به نفع این رژیم نخواهد بود.
وی افزود: تحوالت منطق��ه در هیبت تهدید، خود را نمایان 
کرده اس��ت و در برابر آن آگاهی، هوش��مندی و هوشیاری 
الزم است.  سردار جعفری گفت: سپاه به عنوان مجموعه ای 
که بخش قابل توجهی از رس��الت دفاع از انقالب اسالمی و 
دستاوردهای آن را بر عهده دارد، قطعا تحرکات تهدید آمیز 
را با چشمان تیزبین تری رصد و دنبال خواهد کرد.  فرمانده 
کل س��پاه تصریح کرد: رفتار ما تابع��ی از مواضع و اقدامات 
دشمن است و تا کنون متعرض هیچ کشوری نشده ایم، اما 
اگر تحرکات دشمن مستقیم یا غیر مستقیم حالت تهدید 
به خود بگیرد دفاع را حق مسلم خود می دانیم. وی در ادامه 
اظهار داش��ت: این که دشمنان قس��م خورده نظام اسالمی 
جرأت ورود به جنگ دیگری در جبه��ه نظامی با ما ندارند، 
دلیلش آمادگی و ارتقای توانمندی های ما برای مقابله با این 

نوع تهدیدات بوده است.

محسن کوهکن رییس واحد سیاسی جبهه پیروان خط امام و 
رهبری در خصوص فعالیت مجدد خانه احزاب گفت: معتقدم 
خانه احزاب باید تبدیل به باشگاه احزاب شود؛ باشگاهی که 
زیر چتر نظام، فعالی��ت و مرز اعت��دال را رعایت کند، خانه 
احزاب در گذشته فعالیت می کرد و ما فعالیت آن را دیده ایم. 
وی ادامه داد: براس��اس فعالیتی که این خان��ه از خود به جا 
گذاشته اس��ت، می توان گفت که از حالت رادیکالی خارج 
نشده اس��ت و باید توجه داش��ت که خانه احزاب جای همه 
س��الیق و تفکرات باش��د؛ یعنی س��الیق و تفکراتی که در 

چارچوب قانون فعالیت می کنند.
کوهکن با بیان این که فعالیت مجدد خانه احزاب می تواند 
در همگرایی بیشتر احزاب کمک کند، اظهار داشت: جبهه 
پیروان خط امام و رهبری متشکل از 16تشکل سیاسی است 
و نمی توان آن را خانه احزاب دانست. خانه احزاب یعنی این 
که همه احزاب اصولگرا و اصالح طلب که نظام را قبول دارند 
در این خانه حضور داشته باشند و مصادیق خود را در قالب 
یک اساس��نامه جمع کنند. وی تأکید کرد: همان طور که 
گفتم در دور جدید باید اعتدال، رویه خانه احزاب باشد. حتی 
در گذشته دیدیم که حزب مش��ارکت نتوانست در آن خانه 
یکه تازی کند. باید همه احزاب بتوانند نظرات و دیدگاه های 

خود را ارایه دهند. 

مجمع تشخیص دفاعیدولت سیاست داخلی 

 احتمال ابطال مجوز
 دانشگاه احمدي نژاد

تندروها نباشند، آسیاب
دشمن نمی چرخد!

 سپاه، تحرکات تهدیدآمیز  را
 با تیزبینی رصد  می کند 

خانه  احزاب  از حالت  رادیکالی 
خارج نشده است
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 هشدارروسیه درباره
 اقدام نظامی علیه سوریه

روسیه اتهام زنی زودهنگام علیه سوریه با هدف حمله نظامی 
به این کشور را»اشتباهی فجیع« خواند.

به گزارش رویترز، روسیه درباره حواله کردن اتهامات درباره 
کاربرد سالح شیمیایی در سوریه قبل از معلوم شدن نتایج 
تحقیقات سازمان ملل هشدار داد. روسیه اعالم کرد عجوالنه 

عمل کردن در این باره» اشتباهی فجیع« خواهد بود.
روس��یه بدون نام بردن از آمریکا درباره اق��دام نظامی علیه 
سوریه هشدار داده و خواستار عجله نکردن در این خصوص 
قبل از مشخص ش��دن گزارشات س��ازمان ملل شد. وزارت 
خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعالم کرد: ما قویا از آنهایی 
که قبل از مشخص شدن نتایج تحقیقات سازمان ملل سعی 
می کنند دیدگاه های خود را بر کارشناس��ان سازمان ملل 
تحمیل کنند و جنگی را بر سوریه تحمیل کنند می خواهیم 
تا بصیرت پیشه کنند و یک»اشتباه فجیع« را مرتکب نشوند.

اظهارات جدید بشاراسد 
درباره حمله نظامی

رییس جمهوری س��وریه در گفتگو با یک رس��انه روسی به 
موضوعات گوناگون از جمله قراردادهای نظامی و تهدیدهایی 
که علیه سوریه می شود پرداخت. بشار اسد رییس جمهوری 
سوریه در گفتگویی با روزنامه روسی ایزوستیای روسیه گفت: 
قراردادهای امضا ش��ده میان مسکو و دمشق به شکل کامل 
اجرا خواهد شد.  وی افزود: موضوع دخالت نظامی، موضوع 

جدیدی نیست. 

شنود دفتر آژانس انرژي اتمي 
توسط آمریکا

انتشار اسنادي مبني بر شنود سرویس مخفي آژانس امنیت 
ملي آمریکا از دفتر سازمان ملل متحد در وین به ویژه آژانس 
بین المللي انرژي اتمي، جنجال جدیدي در پایتخت اتریش 

به پا کرد. 
 در پي انتشار خبري توسط هفته نامه اشپیگل مبني بر این 
که دفتر سازمان ملل متحد در نیویورك و وین هدف شنود 
سرویس مخفي آژانس امنیت ملي آمریکا بوده است، رسانه 
هاي اتریش این خبر را در صدر اخبار خود قرار داده و سریعا 
به سراغ س��خنگوي آژانس بین المللي انرژي اتمي رفتند تا 

نظر وي را در این خصوص جویا شوند. 

اخبار بین الملل

 در زی��ر چن��د عام��ل موفقیت س��ید حس��ن نص��راهلل دبیر کل 
حزب اهلل مورد بررسی قرار گرفته است که به آنها اشاره می کنیم:

     نخست: با این که طرح های بسیاری برای ویران کردن تمامی 
کش��ورهای عربی و از جمله لبنان )با دام��ن زدن به درگیری های 
مذهبی و قومی( در جریان اس��ت، لیکن حزب اهلل مانند گذشته به 
مبارزه خود با رژیم صهیونیستی ادامه داده و خواهد داد. انفجارهای 
ضاحیه در زمره همین طرح ها بود، از همین رو سید حسن نصراهلل 
به لبنانی ها و اعراب، درباره دنباله روی از این طرح ها هش��دار داد. 
بس��یاری از قدرت های بین الملل��ی و منطق��ه ای از جمله آمریکا، 
رژیم صهیونیس��تی، گروه های تکفیری و س��لفی، این طرح ها را 
دنبال می کنند.توطئه به آشوب کش��یدن لبنان، سوریه و برخی از 
کش��ورهای عربی در جریان اس��ت و از همین رو پیش بینی انجام 
فعالیت های خرابکارانه و بمب گذاری در ضاحیه بیروت چندان بعید 
به نظر نمی رسید. سید حسن نصراهلل دارای ویژگی های است که از 
آن جمله می توان به درك وی از ابعاد این طرح ها اشاره کرد. اگر چه 
حزب اهلل به عنوان یکی از محورهای مقاومت در لبنان و منطقه مورد 
هدف واقع شده، لیکن این حزب از رویکرد اصلی خود که مبارزه با 

رژیم صهیونیستی است، دست برنداشته است. 
     دوم: اهتم�ام همیش�گی ح�زب اهلل ب�ه تقوی�ت بنیه 

تشکیالتی
هرگز شنیده نشده اس��ت که حزب اهلل از وجود اختالفات عمیق و 
نگران کننده در بنیه تشکیالتی و ساختار فکری و سیاسی خود سخن 

گفته باشد. این یک ویژگی مهمی است که هر حزب و جنبشی که 
دارای رویکرد مقاومت است از آن بهره مند است. این امر، به خوبی 
نشان دهنده سالم بودن فرآیند دموکراتیک درونی حزب اهلل و عدم 
تحمیل نقطه نظرات مغایر با اصول و رویکردهای استراتژیک این 
حزب و نیز پیگیری مس��تقیم مس��ائل مهم و حیاتی کادر، اعضا و 

مبارزان توسط رهبران آن است.
     سوم: رعایت دقیق نظم و سلسله مراتب

از جمله ویژگی های شاخص حزب اهلل، منظم بودن و ساز وکار تعاملی 
آن و اجرای فرامین فرماندهی است. به این معنا که بین فرماندهان، 
کادرها، اعضا و رزمندگان این حزب، هیچ تمایزی وجود ندارد. شاهد 
این امر شهادت هادی فرزند بزرگ سید حسن در هنگام مبارزه با 
صهیونیست هاس��ت. دیگر رزمندگان حزب نیز اینچنین هستند. 
افزون بر آنچه گفته شد حزب اهلل می داند چطور با توده های مردم 
که خود از آن برخاسته اس��ت، تعامل کند. این حزب از آن رو که از 
انانیت و خودبزرگ بینی مبراست، توانسته ضمن دستیابی به پایگاه 
عظیم مردمی، به حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی اعضا و حامیان 

مردمی خود کمک کند.
     چهارم: پرهیز حزب اهلل از خودبینی و خودنمایی

رزمندگان حزب اهلل هنگامی ک��ه در بخش های مختلف جنوب  به 
پیکار می پردازند، با لباس رزم و سالح دیده نمی شوند. زمانی نیز که 
این حزب در فاصله سال های2000  تا 2006 به دو پیروزی بزرگ 
دست یافت، پایگاه های آن شناسایی نشد. درست است که حزب اهلل 

بدون سالح در مناسبت های مختلف حضور می یابد، اما همواره از 
خودبینی و خودنمایی مبرا بوده است.

     پنجم: رعایت دقیق اصول فعالیت اطالعاتی و حفظ اسرار
ش��اهد این ادعا گفته  س��ید حس��ن نصراهلل مبنی بر برخورداری 
حزب اهلل از موش��ک های کورنیت ضد تانک و زره و موش��ک های 
زمین به دریاست که با آن ناوچه رژیم صهیونیستی را منهدم کرد. 
نه رژیم صهیونیستی و نه هم پیمانان آن یعنی سیا و سرویس های 
جاسوسی غرب نتواستند قبل از جنگ33 روزه، به این اسرار دست 
یابند. از همین رو اسرائیلی ها به هنگام اطالع از برخورداری حزب اهلل 
از این سالح ها غافلگیر شدند. سالح هایی که تلفات انسانی و مادی 
بسیاری بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد و باعث شد تا این رژیم 

اعالم آتش بس نماید.
     ششم: انسجام بین تهدیدهای حزب اهلل و عملی کردن 

آنها
اگر حزب اهلل به دشمن صهیونیستی درمورد چیزی هشدار دهد، به 
گفته خود عمل می کند. سید حسن نصراهلل گفته است که حزب اهلل 
دارای موشک هایی است که می تواند تل آویو را هدف قرار دهد. سید 
حسن نصراهلل در مصاحبه ای گفته اس��ت که حزب اهلل قادر است 
کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی و نیز بندر ایالت در جنوب 

را هدف قرار دهد.
     هفتم: راستی در گفتار

هیچ وقت مشاهده نشده است که حزب اهلل از زبان رهبر  و فرماندهان 
و اعضای خود بیانیه  و یا مطلبی کذب و غیرواقعی صادر کند. از همین 
رو اعتمادی عمیق بین حزب اهلل و مخاطبان گفتمان سیاس��ی آن 
برقرار است و حتی اسرائیلی ها نیز بیش از گفته های مسئوالن خود 
به درستی گفته های سید حسن نصراهلل باور دارند. شاهد این مطلب 

گزارش های خود اسرائیلی هاست.
     هشتم: توانایی باالی نظامی و اطالعاتی حزب اهلل

حزب اهلل توانست سربازان گردان گوالنی رژیم صهیونیستی که در 
قالب دو گروه پیشگام و پشتیبان به جنوب لبنان نفوذ کردند را در تله 
کمین گرفتار سازد. حزب اهلل همچنین توانست با همکاری ارتش، 

یک شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان را شناسایی کند.
     نهم: بهره مندی از فناوری باال و دشمن شناسی دقیق

استفاده از فناوري پیشرفته در فعالیت ها و نیز اجرای پژوهش های 
دقیق برای اطالع از آنچه در رژیم صهیونیس��تی در جریان است، 
 بر اس��اس اصل»دشمنت را بش��ناس« استوار اس��ت، این اصل از 
ش��روط پیروزی حزب اهلل در مبارزات خود علیه دش��من به شمار 

می رود.
     دهم: پرهیز رهبری حزب اهلل از معامله درمورد آرمان ها

باید گفت رهبری حزب اهلل و در رأس آن سید حسن نصراهلل نقطه 
ثقل و عنصر مهم این جنبش به شمار می رود. در پایان باید گفت 
مهم ترین ویژگی های حزب اهلل این اس��ت که رهب��ران و دبیرکل 
حزب اهلل، مبارزات خود را به طور دقیق و کامل در خدمت شعارهای 
سیاسی خود قرار داده اند و شکی نیست که حزبی با این فرماندهی و 

رهبری حتما پیروز خواهد شد.

بررسي علل موفقیت هاي حزب اهلل 

رازهاي ده گانه نصراهلل



یادداشت

 وقوع ۸۳۸ حادثه رانندگی
 منجر به جرح در استان 

رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان گفت: هفته گذشته، 
تعداد  دو هزار و ۴۷۱ حادثه  اورژانسی در استان اصفهان رخ داد که ۸۳۸ 

مورد از آنها مربوط به حوادث رانندگی منجر به جرح بوده است.
دکتر مهرزاد آرتنگ به ایمنا گفت: کارشناسان فوریت های پزشکی استان 
اصفهان، هفته گذش��ته به دو هزار و۴۷۱ حادثه اورژانسی اعزام شدند و 
یک هزار و ۶۹۹ مصدوم و بیمار را به بیمارستا ن منتقل و۴۶۳ نفر را نیز به 
صورت سرپایی در محل درمان کردند. وی افزود:  از این تعداد، ۷۴۳ مورد 

از آنها در مناطق شهری و ۹۵ مورد در جاده های استان به وقوع پیوست.

 ثبت نام سرویس هاي مدارس
 بر اساس درخواست شهروندان

گروه شهر - معاون اجرایي س��ازمان تاکسیراني ش��هرداري اصفهان 
عنوان کرد: ثبت نام سرویس هاي مدارس بر اساس درخواست شهروندان 

صورت مي پذیرد.
رمضان عس��گري نژاد با بیان این مطلب گفت: ثبت نام س��رویس هاي 
مدارس بس��تگي به تعداد درخواست و نیاز ش��هروندان دارد. وي افزود: 
 ش��رکت هاي تاکس��یراني در حال برنامه ریزي و ثبت نام سرویس هاي

مدارس هستند. معاون اجرایي سازمان تاکس��یراني شهرداري اصفهان 
از ش��هروندان خواس��ت س��ریع تر درخواس��ت خود را ب��رای ثبت نام 
در س��رویس مدارس اع��ام نمایند و تصری��ح نمود: متأس��فانه برخی 
 از والدی��ن در اوای��ل مهر تقاضای س��رویس مدرس��ه دارن��د، از این رو 

نمی توان به درستی برای سرویس مدارس برنامه ریزی کرد.

برگزاری چهارمین جشنواره 
بازی های بومی محلی کاشان

چهارمین جشنواره ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در۱2 رشته 
ورزشی در بخش های مختلف کاشان برگزار می شود. سید علی افراشی 
رییس هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کاشان 
در گفتگو با ایسنا اظهارداشت: چهارمین جشنواره بازی های بومی محلی 
کاشان تحت عنوان » جام روس��تا« روز جمعه ۸  شهریور ماه، جنب امام 

زاده سراج الدین بن موسی بن جعفر)ع( شهر برزک برگزار می شود.

 ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی
 در این استان ضروری است

مدیرکل آم��ار و اطاعات ) GIS ( اس��تانداری اصفهان با اش��اره به این 
 که بیش از ی��ک چهارم خان��واده ه��ای اصفهانی در آپارتم��ان زندگی

 م��ی کنن��د، گف��ت: ب��ه روز رس��انی قوانی��ن و ارتق��ای فرهن��گ 
آپارتمان نشینی در این استان ضروری است.

محمدرضا قاسمی در گفتگو با ایرنا اظهار داش��ت: دستگاه های متولی 
فرهنگ در نهادینه کردن فرهنگ آپارتمان نشینی نقش مهمی برعهده دارند.

 جشنواره قرآن و عترت 
به کار خود پایان داد

گروه شهر - جشنواره مس��ابقات قرآنی بهزیستی اس��تان اصفهان به 
میزباني اداره بهزیستي شهرستان نایین به کار خود پایان داد.

بهزیستی شهرستان نایین به عنوان سرگروه منطقه شش استانی، میزبان 
مددجویان و توانخواهان، شهرستان های نایین، اردستان وخور و بیابانک 
بود. جشنواره مسابقات قرآنی بهزیستی اس��تان اصفهان، در شهرستان 
نایین با حضور داوران برجس��ته قرآنی، دبیر شورای فرهنگی بهزیستی 
استان اصفهان، ریاست اداره بهزیستي شهرستان نایین و...  در زمینه های  

ترتیل، تحقیق، حفظ و اذان برگزار شد.

گشتی در اخبار 

طرح ارزیابی و درجه بندی 
ایمنی ساختمان ها اجرا می شود

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی   
شهرداری اصفهان/ بهزاد بزرگ زاد

این طرح به منظور تش��ویق س��ازندگان بنا و بهره برداران به رعایت 
مسائل ایمنی و جلب توجه خریداران و مستأجرین منازل مسکونی به 

ایمنی ساختمان مورد نظرشان و انتخاب منازل ایمن اجرا می شود.
این سازمان همچنین در نظر دارد طرح رتبه بندی احرازی بر اساس 
ش��اخص های ایمنی را نی��ز اجرایی کند. هدف از اج��رای این طرح 
تش��ویق س��ازندگان به رعایت ضوابط ایمنی در اح��داث بنا، اطاع 

بهره برداران از شرایط ایمنی 
س��اختمان یا واحد، حفظ و 
نگهداری ایمنی س��اختمان 
و تجهیزات مربوط، توس��عه 
فرهن��گ ایمن��ی، کاه��ش 
آت��ش س��وزی، ح��وادث و 
خسارات مترقبه و همچنین 
خودام��دادی س��اکنین در 

مواقع اضطراری است.
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چهره روز
افزایش 40 درصدی گردشگری در اصفهان

مهدی نریمانی ریی��س اتحادیه هتلداران اس��تان اصفهان گفت: از اوایل س��ال جاری تا پایان 
مردادماه، میزان مسافرت گردشگران خارجی به اصفهان۴0 درصد به نسبت سال قبل افزایش 

داشته است.  

۳

 تردد 50 هزار وسیله  نقلیه
 از میدان امام علی)ع(

گروه شهر - فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با 
جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی استان اصفهان2 کاهبردار که از متقاضیان 
خریدخودرو مبالغ سنگینی بیش از۵0 میلیارد ریال اخذ و بدون تحویل خودرو 

متواری شده بودند را دستگیر کردند.
س��ردار عبدالرضا آقاخانی بیان کرد: در پی دریافت شکایت های متعدد علیه 
افراد یک ش��رکت خصوصی مبنی بر این که این افراد از بی��ش از۳00 نفر از 
متقاضیان خرید خودرو مبالغ س��نگین اخذ و بدون تحوی��ل خودرو متواری 
ش��ده اند، موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار کارآگاه��ان اداره مبارزه با 
 جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی اس��تان قرار گرفت. وی بیان کرد: با شروع 
بازجویی های فنی و تخصصی از متهمان، نهایتا دستگیر شدگان در مواجهه با 

ادله و شواهد موجود، به کاهبرداری های متعدد خود  اعتراف کردند.

گروه شهر - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تأکید کرد: 
طرح میدان غیرهمس��طح امام علی)ع( و احداث زیرگذرهای آن یکی از 

دستاوردهای مهم حمل و نقل و ترافیک به شمار می رود.
 مصطفی نوریان گفت: عبور محورهای شریانی عبدالرازق و ولیعصر )عج(

 به عن��وان بخش ش��مالی حلق��ه اول ترافیکی ش��هر عاوه ب��ر اهمیت 
ترافیک��ی، بس��یاری از س��فرهای عب��وری ش��رقی غرب��ی و بالعک��س 
در کان ش��هر اصفه��ان را به می��دان قیام س��وق داده و ای��ن میدان با 
تردد بی��ش از۵0 هزار وس��یله نقلیه و بی��ش از ۴۵ هزار مس��افر حمل 
 و نق��ل عمومی، جای��گاه وی��ژه ای را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت. 
وی گفت :قبل از این نبود تسهیات مورد نیاز این میدان را به یک معضل 

ترافیکی شهری تبدیل نموده بود.

س:ایمنا[
]عک
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زیر پوست شهر /رونمایی از کتاب آوای پهلوانی

 اصفه��ان در کل کش��ور ب��ه عنوان ش��هری ب��ا پروژه ه��ای ملی
نیمه تمام لقب گرفته که ش��اخص این پروژه ها متروی۱۸ س��اله 
اصفهان محسوب می شود که با وعده امروز و فردای مسئوالن هنوز 

که هنوز است اندر خم یک کوچه است.
به گزارش خبرگ��زاری فارس از اصفهان، ش��اید هیچ ش��هری در 

ایران مانند اصفهان دارای پروژه های مطرح ملی نیس��ت و ش��اید 
هیچ ش��هری نیز در ای��ران مدت زم��ان س��اخت پروژه هایش به 
 پ��ای اصفه��ان نمی رس��د، ام��ا جای��ی ک��ه بای��د نقط��ه ثق��ل

تصمیم گیری های پیش برنده اصفهان باش��د به نقطه ضعف این 
شهر جهانی تبدیل ش��ده اس��ت. بارزترین نقطه اختاف مدیران 

در اصفه��ان را بای��د بدون ش��ک پروژه قط��ار ش��هری و یا همان 
متروی اصفهان دانس��ت و این در حالی اس��ت که ای��ن پروژه باید 
 مدت ها پیش اج��را و تا پایان دول��ت دهم را ه اندازی می ش��د، اما 
راه  اندازی که نش��د هیچ، ادامه این پروژه بسیار مهم و حیاتی برای 

اصفهان نیز در هاله ای از ابهام باقی مانده است.
با این وجود این نکته تاکنون برای افکار عمومی مس��جل شده که 
برخی از اختافات موجود در بدنه اس��تان به مشکات موجود در 
مسیر راه اندازی پروژه متروی اصفهان دامن زده است، همه مدیران 
اعم از اعضای ش��ورای ش��هر و به ویژه رییس این شورا، شهرداری 
اصفهان و استانداری عدم اختصاص بودجه کافی را مهم ترین دلیل 
عدم راه اندازی پروژه قطار شهری اصفهان عنوان می کنند و متمرکز 
بودن تصمیمات دولتی به ویژه در دول��ت محمود احمدی نژاد نیز 
مزید بر علت شده است. اختافات استانی در این باره سبب شده تا 
علیرضا ذاکراصفهانی استاندار اصفهان با تأیید این اختافات عنوان 
کند که نباید اجازه داد اختافات میان دس��تگاه های اجرایی مانع 
احداث قطار ش��هری اصفهان در س��ریع ترین زمان ممکن شود  و 
از سوی دیگر پیگیری مباحث مربوط به احداث مترو اصفهان باید 
توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی دنبال می شده 
که تاکنون دستاوردی در مجلس نهم شورای اسامی نداشته است.

مباحثی نظیر اختصاص یارانه ه��ای دولتی به مترو و ریل گذاری و 

خرید واگن ها باید با پیگیری های مداوم نمایندگان مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسامی به نتیجه می رس��یده که تاکنون عقیم 
مانده و بدون شک مدیران شهری در پرونده متروی اصفهان راه را 
بیراهه رفتند و به جای اعمال گزینه ای صحیح اندر خم مصیبت های 

گوناگون افتادند.
زوایای پنهان ماجرا وقتی روشن تر می شود که سخنان اخیر شهردار 
اصفهان را مرور کنیم. مرتضی سقائیان نژاد اعام کرده که تنها۱0 
درصد حمل و نقل عمومی اصفهان به قطار شهری اختصاص دارد، از 
این رو باید در جهت توسعه و تقویت اتوبوس های تندرو و همچنین 
خطوط تاکسیرانی بیشتر کار شود. وی همچنین از انعقاد قرارداد 
راه اندازی خط تراموا در ۵0 کیلومتر از س��طح ش��هر اصفهان خبر 
داده است؛ خطوطی که معلوم نیس��ت برای احداث آن، چه مقدار 
دیگر از جیب شهروندان اصفهانی صرف خواهد شد. مشکات شهر 
اصفهان در پروژه های عمرانی نداشتن زمان کافی برای فکر کردن و 
انتخاب بهترین راه برای اجراست، چرا که مدیران این شهر به مراسم 
رونمایی و بهره برداری و روبان چینی پروژه ها بسیار عاقه مندتر از 

انجام کاری اصولی و پر مغز هستند.
ضمن این که از این نکته نیز نباید غافل ش��د که مدیران ش��هری 
اصفهان متناسب با شایستگی های شهر اصفهان نیستند و مدارک 

تحصیلی، نمرات و سابقه اجرایی آنها گواه این ادعاست.

 متروی اصفهان؛ قصه اختالف مدیران
 و رؤیای فردای شهروندان

  ۳00شاکی در
کالهبرداری50 میلیاردی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چند س��الی اس��ت با ش��کل گیری و تول��د برخی 
ش��خصیت های کارتونی یا س��ینمایی، م��وج لوازم 
و وس��ایلی که منقش به تصویر این ش��خصیت ها و 
قهرمانان توهمی اس��ت، کش��ورمان را در بر گرفته 
اس��ت. لوازم التحری��ر از جمله اقامی هس��تند که 
حام��ل نماده��ای فرهنگ محس��وب می ش��وند و 
به دلی��ل عدم نظارت ب��ر این عرصه، ش��خصیت ها 
 و نش��انه های فرهن��گ مهاج��م غرب��ی، ب��ر اغلب

لوازم التحریر مسلط شده اند.
متأسفانه به دلیل ناآگاهی خانواده ها از کارکردهای 
مخرب این شخصیت ها، نشانه ها و نمادها در فرآیند 
تربیت ک��ودک و نوجوان، الزم اس��ت در یک تاش 
جمعی میان مسئوالن، فعاالن اقتصادی، انجمن های 
اولیا و مربیان و خانواده ها، به این آس��یب فرهنگی 
در بازار لوازم التحریر، واکنش الزم نش��ان داده شود 
تا ضم��ن حمای��ت از تولیدکنندگان ایران��ی که به 
کارکردهای فرهنگی فعالی��ت اقتصادی خود توجه 

دارند، جلوی گسترش این آسیب گرفته شود.
     ضرورت توجه به هویت ملی

  به گفته بس��یاری از جامعه شناسان و روانشناسان، 
استفاده کودکان از وس��ایل تحریر غربی، آنها را هر 
روز بیش��تر از روز پیش ب��ا فرهنگ غرب آش��نا و از 
فرهنگ اصیل ایران��ی دور می کند؛ اتفاقی که پیامد 
خوشایندی در پی نخواهد داشت، چرا که قهرمانان 
پوشالی کش��ورهای غربی تبدیل به الگو و اسطوره 
فرزندانمان می شوند و بعد از آنها توقع داریم که در 
دوران نوجوانی و جوانی به فرهنگ و س��نت ایرانی و 
اسامی احترام بگذارند و آن را رعایت کنند، در حالی 
که در بهترین سال های شکل گیری شخصیتی آنها 
از مهم ترین عامل تربیتی در این زمینه غافل بوده ایم.

البت��ه ناگفت��ه نمان��د ک��ه در دوره ای تاش ش��د 
با برخی کااله��ای فرهنگی مانند ش��خصیت های 
 عروس��کی دارا و س��ارا ک��ه ق��رار ب��ود جایگزی��ن

عروسک های مشابه خارجی همچون باربی شوند، با 

این تهاجم فرهنگی برخورد شود اما به علت نداشتن 
جذابیت های بصری، تنوع در رنگ، اندازه و کیفیت 
نه چندان مناسب، نداش��تن اطاعات کافی نسبت 
به ش��خصیت های ایران��ی و گران ب��ودن قیمت آن 
نسبت به محصوالت مشابه، از سوی مخاطبان مورد 
اس��تقبال قرار نگرفتند و نتوانس��تند به عنوان نهاد 
هویت فرهنگی و بومی کشور، مورد پذیرش جامعه 

قرار گیرند.
ح��ال در این ش��رایط ک��ه کش��وری مث��ل ایران 
 ب��ا پش��توانه فرهنگ��ی و تاریخ��ی غن��ی و وجود

اس��طوره ها و ش��خصیت های ب��زرگ، ای��ن گونه 
 م��ورد تهاج��م فرهنگ��ی ق��رار گرفته اس��ت باید

فرهنگ سازی مناس��بی در این زمینه صورت گیرد 
تا از چهره های نامناس��ب در پشت جلد دفترچه ها 
و سایر کاال ها استفاده نش��ود و الگوها، دانشمندان 
 و مس��ائل فرهنگ��ی کش��ورمان بیش��تر در میان

دانش آموزان برجسته شود.

مجتبی رحماندوست نماینده مجلس شورای اسامی 
و عضو هیأت رییس��ه کمیس��یون اجتماعی درباره 
چرایی و چگونگی س��یطره لوازم التحریر منقش به 
تصاویر ش��خصیت های غربی و ش��رقی بر روی آنها 
در بازار کشورهایی مثل ایران می گوید: واقعیت این 
اس��ت که این موضوع نیاز به پژوهش دارد و انس��ان 
باید با چشم یک مشتری محقق و پژوهشگر به میان 
محیط های بازاری به خصوص فروشگاه  هایی که انواع 

کاالهای فانتزی را می فروشند برود.
بعد از این ورود بدیهی اس��ت که باید ماحظه شود 
 ک��دام کاالها )اع��م از م��داد، دفت��ر، مدادپاک کن

  ی��ا جاقلم��ی و ان��واع وس��ایل م��ورد نی��از 
دانش آموزان مقاطع مختلف م��دارس( و کدام یک 
از ش��خصیت های غیر ایرانی بر روی آنها چاپ شده 
است. پس از یافتن کشور سازنده و یا این که تصویر 
چاپ شده مربوط به کدام کشور است، باید از یافته ها 
اس��تتناجی صورت بگیرد، چرا که این کار تحقیقی 
باعث می شود تا ما متوجه بشویم که کارهای ارشادی 
و هدایتی آنها برای کانالیزه کردن بچه های ما به کدام 

سمت صورت می گیرد.
واقعیت این است که در طول تمامی سال های گذشته 
از پیروزی انقاب اس��امی ایران ما ش��اهد چنین 
مسائلی بوده ایم؛ مثا روی کیف هایی که بچه ها به 
صورت کوله یا کیف دستی اس��تفاده می کنند، هم 
شعارهایی به زبان های مختلف نوش��ته شده و هم 
تصاویر مختلفی چاپ ش��ده و می شود. بعضا بیشتر 
این نوشته ها به زبان انگلیسی نگاشته شده اند و هم از 
برخی تصاویر که با فرهنگ ما هیچ نسبتی ندارد بهره 
برداری می ش��ود. بعضا کوتاهی هایی در این عرصه 
وجود داشته اس��ت که باید جلوی آنها گرفته شود، 
برای مقابله یا چنین مسأله ای، از آن جمله می توان 
به چاپ تصویر قهرمانان و ش��خصیت های محبوب 
ملی و دفاع مقدسی بر روی لوازم تحریر  اشاره کرد. 
البته چاپ چنین تصاویری بر روی دفاتر مشق و لوازم 
التحریرها به جای نفی قهرمانان پوش��الی و عمدتا 
وهمی و خیالی بیگانه)که البته جای نفی هم دارند(، 
این اقدام ایجاب و اثب��ات قهرمانان واقعی و حقیقی 
خودی)ملی( است. اگر این اقدامات اثباتی و ایجابی 
با همکاری و مساعدت دس��تگاه ها و بخش های ذی 
مدخل با انجام مسئولیتش��ان در این مباحث همراه 

شود، انشاءاهلل قدم های مفید و قابل توجهی برداشته 
خواهد شد.

     س�هم خان�واده  و مس�ئوالن در ح�ذف 
لوازم التحریر با تصاویر غربی

لوازم التحریر دانش آموزان در چند سال اخیر مقصد 
و هدف جدید این نوع تهاجم فرهنگی غرب ش��ده 
است و هر روز شاهد واردات و تولید لوازم التحریرهای 
هس��تیم که به اصطاح ابرقهرمانان فرهنگ لیبرال 

دموکراسی روی آنها نقش بسته است.
وزارتخانه های��ی همچون صنعت، مع��دن و تجارت 
که متولی واردات ای��ن نوع کاالها هس��تند باید در 

 جهت مقابله با این هجمه های فرهنگی ایس��تادگی 
کرده و حتی مانع از تولید این اقام در داخل کشور 

شوند.
س��ال گذش��ته آموزش وپ��رورش بخش��نامه ای 
را درخص��وص ممنوعی��ت ورود کاالی خارجی به 
مدارس داش��ت که نس��بت به موضوعات نظارت بر 
تصاویر لوازم التحریر و تشویق و حمایت از تولیدات 
منقش به نقوش اس��امی و ایران��ی و جلوگیری از 
ورود هرگونه لوازم التحریر دارای نقوش غربی تأکید 
داشت، اما بازهم شاهد ورود لوازم التحریر با تصاویر 
شخصیت های غربی به مدارس هستیم که البته در 
این زمینه خانواده ها نیز باید همکاری کرده و از لوازم 
التحریری که تصاویر شخصیت های ایرانی و مذهبی 

بر آنها چاپ شده است، استفاده کنند.

مهر ماه  در برابرقهرمانان هالیوودی ضربه فنی می شود

لوازم التحریر غربی و دانش آموزان شرقی!

مشکالت شهر 
اصفهان در 

پروژه های عمرانی 
 نداشتن زمان 

کافی برای فکر 
کردن و انتخاب 

 بهترین راه
  برای اجراست

قهرمانان پوش�الی کشورهای 
غرب�ی تبدی�ل ب�ه  اس�طوره 
فرزندانم�ان می ش�وند و بعد 
از آنها توقع داریم که در دوران 
نوجوانی و جوانی به فرهنگ و 
سنت ایرانی و اسالمی احترام 
بگذارن�د،در حال�ی ک�ه در 
بهترین سال های شکل گیری 
ش�خصیتی آنه�ا از مهم ترین 

عامل تربیتی غافل بوده ایم



چهره روزیادداشت

 شورای سیاستگذاری خودرو
 احیا می شود

شورای سیاستگذاری خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
مجددا احیا خواهد شد.

براس��اس جدیدترین اخبار به دس��ت آمده، در جلسه هفته گذشته 
بین خودروس��ازان و وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت، نعمت زاده با 
احیای مجدد شورای سیاس��تگذاری خودرو موافقت کرده است. از 
اوایل دولت نهم جایگاه این ش��ورا کمرنگ تر ش��ده و در دوره دولت 
دهم جلسات آن تقریبا متوقف شد. با این حال با موافقت وزیر جدید 
صنعت، معدن و تجارت این ش��ورا مجددا احیا ش��ده و هر دو هفته 
یک بار با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررس��ی مسائل 
کالن صنعت خودرو تشکیل جلسه خواهد داد. احیای مجدد شورای 
سیاستگذاری خودرو عمده ترین تصمیم اتخاذ شده در جلسه هفته 

گذشته خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است.

 وزیر کار به تبعیض میان
 تشکل های کارگری پایان دهد

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور از وزیر کار 
خواس��ت تا اگر بر رعایت س��ه جانبه گرایی واقعی تأکید دارد، تمام 
تشکل های کارگری را در تصمیم گیری ها به یاری بطلبد و به تبعیض 
میان تشکل های کارگری پایان دهد. هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، 
اظهار داش��ت: وقتی برنامه های آقای ربیعی را قب��ول کردیم یعنی 
از ایش��ان حمایت می کنیم و به دنبال تحقق و اجرای این برنامه ها 
هس��تیم، اما از وزیر کار می خواهیم که از ش��عارگویی در خصوص 
شرکای اجتماعی که در دوره های قبل بسیار شنیده شد جلوگیری 
کنند تا ناهماهنگی ها و کوتاهی هایی ک��ه بعضا در این زمینه وجود 
دارد دیده نشود. وی با اشاره به ماده 136 قانون کار اظهار داشت: به 
موجب این ماده کانون انجمن ه��ای صنفی کارگران ایران به عنوان 
یکی از تشکل های کارگری و ش��رکای اجتماعی این حق را دارد که 
در مجامع و تصمیم گیری ها به رسمیت شناخته شود و از آنها دعوت 

به عمل آید.

 دولت، ریاست سیف 
بر بانک مرکزی را تصویب کرد

 هیأت دولت با پیش��نهاد وزیر ام��ور اقتصاد و دارای��ی برای تصدی
ولی اهلل س��یف بر بانک مرکزی موافقت کرد. قرار اس��ت در روزهای 
آینده رییس جمهور حکم رس��می ریی��س کل جدید بانک مرکزی 
را صادر کند. در جلس��ه هیأت دولت که به ریاس��ت حجت االسالم 
والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی رییس جمهور تش��کیل شد، به 
کمیسیون اقتصاد دولت مأموریت داده شد ظرف 15 روز با بررسی 
مش��کالت و موانع پیش روی اش��تغال و تولید، مجموعه اقدامات و 
تدابیر کوتاه مدت الزم را برای ایجاد تحرک اقتصادی به هیأت دولت 
ارایه کند. همچنین مقرر ش��د کمیسیون  جلس��ات مربوط به این 

موضوع را برگزار کند.

 معاون کل وزیر اسبق اقتصاد
رییس ایمیدرو شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهدی کرباسیان )معاون کل 
وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی( رییس س��ازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( ش��د. محمدرضا نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی، مهدی کرباسیان )معاون کل 
وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی( را به عنوان رییس سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( منصوب کرد. پیش 
از این، امیر امینی، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( بود. مراس��م تودیع و معارفه رییس سازمان 
توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در محل 

این سازمان برگزار شد.

آغاز دور جدید جلسات شورای گفتگو 
در روزهای آینده

س��خنگوی اتاق بازرگانی و صنای��ع و معادن ایران از تش��کیل مجدد 
جلسات ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روزهای آینده 
خبرداد و گفت: به دلیل این که رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی 
از اعضای مؤثر شورا هنوز از س��وی رییس جمهور، انتخاب نشده بود، 
تشکیل جلسات اندکی به تعویق افتاد. علی درستکار در گفتگو با مهر 
گفت: چند روزی بیش��تر از عمر ش��روع به کار دولت یازدهم نگذشته 
است و در این مدت، اعضای اصلی و حاکمیتی شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی مشغول به ساماندهی شرایط وزارتخانه های مربوط 
به خود هستند، این در شرایطی است که ساماندهی این جمع متنوع و 

متعدد دشواری های خاص خود را دارد. 

اخبار کوتاه

4
انتخاب اعضای ناظر در شورای پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی

غالمرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به موضوعات مورد بحث 
کمیسیون متبوع خود گفت:  اعضای ناظر در شورای پول و اعتبار،  هیأت امنای صندوق توسعه ملی، 

شورای آمایش سرزمین، هیأت امنای صرفه جویی ارزی و شورای رقابت انتخاب شدند.
 فقط 3 درصد اعتبارات عمرانی

 به پروژه ها تخصیص یافت
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس

حامد قادرمرزی 

کل اعتب��ارات عمران��ی کش��ور در قان��ون بودج��ه س��ال92 جاری، 
56هزارمیلیارد تومان بود که متأس��فانه بعد از گذش��ت 5 ماه از سال 
تاکنون فقط3 درصد از آن تخصیص داده ش��د، نه این که این 3 درصد 

پرداخت شده باشد.
  دولت گذشته گزارش دقیقی به مجلس ارایه نداد که 3 درصد اعتبارات 
تخصیصی ت��ا چه می��زان به 
دستگاه های اجرایی پرداخت 
شده است. با وجود این که در 
قانون بودجه سال 92  تصویب 
ش��د تا 42 درصد از اعتبارات 
بودج��ه ب��ه بخ��ش عمرانی 
اختصاص یابد متأسفانه تا به 
امروز کمت��ر از 3 درصد از آن 

پرداخت شده است.
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ساخت و تحویل 2 هزار 
واحد مسکونی در  اصفهان

اولین گام   بازار  اسالمی؛ 
رعایت ادب بازاری

مدیر حساب 1۰۰ حضرت امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: انجمن 
خیران مسکن ساز استان اصفهان تاکنون 2 هزار واحد مسکونی تحویل 

متقاضیان داده است.
حمید تیکنی که در نشس��ت اعضای س��ابق انجمن خیران مسکن ساز 
س��میرم از فعالیت 12 انجمن خیران مسکن ساز در استان اصفهان خبر 
داد و اظهار داش��ت: این انجمن ها در راس��تای اعتالی فرهنگ ساخت و 
تولید مسکن مناس��ب و ارزان قیمت، تاکنون12 هزار واحد مسکونی به 

متقاضیان نیازمند استان اصفهان تحویل داده است.
وی با اشاره به اساسنامه این انجمن عنوان کرد: اشاعه فرهنگ مشارکت و 
جلب کمک های مردمی  و خیران کشور به منظور ساخت و تولید مسکن 
ارزان قیمت برای نیازمندان و نیز گسترش فرهنگ سنت حسنه وقف در 

امر تأمین مسکن محرومان از اهداف فعالیت این انجمن هاست.

اس��تاد ش��جره طیبه صالحین بس��یج اصناف کل کش��ور در همایش بزرگ 
بسیجیان اصناف و بازاریان اصفهان، با تأکید بر این که داشتن ادب اسالمی و 
دینداری عامل تحقق بازار اسالمی است، گفت: بازار در اسالم از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده و بسیاري از یاران ائمه )ع( نیز بازاري بودند و با رفتار و کردارشان 

باعث خشنودی ائمه )ع( می شدند.
آیت اهلل مهدی احدی که در همایش بزرگ بسیجیان اصناف و بازار اصفهان 
گفت: بازار به دلیل این که محل رفت و آمد است وسوسه برانگیز است و جاذبه 
مادي آن مي تواند انسان را فریب دهد و لذا شخص بازاري باید تالش کند که 
دینداري، تقوا و ادب اسالمي خود را افزایش دهد و رسالت بزرگی که برعهده 
دارد را به نحو احسن به پایان برس��اند. وی تصریح کرد: یک شخص مي تواند 
در جامعه عامل ارتقای ارزش ها باشد و از س��وي دیگر مي تواند عامل از بین 
رفتن فضائل شود از همین رو باید تالش کنیم مظهر ظهور فضائل الهي باشیم.

گروه اقتصاد- ششمین نمایشگاه اختصاصي آسانسور، پله 
برقی، باالبر، نقاله و قطعات، جهیزات و لوازم جانبی14 تا 18 
 شهریور ماه با شارکت دو استان اصفهان و تهران و با حضور41 
مشارکت کننده برپا می ش��ود. پله های برقی، ریل و موتور 
 و قطعات یدکي آسانس��ور، انواع تابلو فرمان و سیستم هاي

کنترل، انواع باالبر )نفري، صنعتي، هیدرولیکي و ساختماني( 
در و کابین آسانس��ور، صنایع، خدمات و تجهیزات وابسته 
از جمله کاالها و محصوالتی اس��ت که در این نمایشگاه به 
نمای��ش در می آی��د. همچنین در همین تاریخ شش��مین 
 نمایش��گاه بین الملل��ي مصال��ح و تکنولوژي س��اختمان

 )سبک سازي – مقاوم سازي( با حضور 85 مشارکت کننده از 
اس��تان های اصفهان، ته��ران، آذربایجان ش��رقی و غربی، 
خراس��ان رضوی و جنوب��ی، ی��زد، ف��ارس، چهارمحال و 
بختیاری و مرکزی برپا می ش��ود. ویژگی نمایشگاه امسال 
افزایش مش��ارکت کنندگان با زمینه فعالیت سبک سازی 
ساختمان)پوشش های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته( 
است. در نمایشگاه مصالح و تکنولوژی ساختمان ابزارآالت، 
تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی، انواع سازه هاي فلزي 
و بتني، لوله و اتصاالت زیر بنایي، پوشش های سقف و دیوار 
و قطعات پیش ساخته و... در55۰۰ مترمربع معرفی شده و 

به نمایش در می آید.  

مجلس ش��ورای اس��المی در دو دوره پیش تصویب کرد تا 
قیمت گذاری خرید تضمینی متناس��ب با تورم باشد، ولی 
مس��ئولین دولتی از اجرای آن خ��ودداری کردن��د. اگر به 
دلیل شرایط جوی خوب امسال نبود، به دلیل قیمت پایین 
خرید تضمینی سطح زیر کشت برنج حداقل3۰ درصد افت 
می داشت. جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفتگو 
با ایلنا، ضمن اعالم این خبر اظهار داش��ت: به دلیل آفتاب 
گرم، برنج امسال ش��مال از نظر کیفی بسیار با کیفیت تر از 
سال گذش��ته بود و ضریب تبدیل شالی به برنج هم افزایش 
چشمگیری داشت. وی ادامه داد: متوسط عملکرد در واحد 
سطح به همت کشاورزان زحمتکش کشور و شرایط جوی 
مناسب1۰ درصد افزایش داشته اس��ت که کم لطفی های 
دولت دهم را جبران کرد. شایق افزود: قیمت گذاری خرید 
تضمینی برنج در ش��هریور س��ال 91 برای خرید محصول 
در مرداد و شهریور92 منطقی نیس��ت. وی با گله مندی از 
عدم تعیین نرخ مناس��ب با هزینه تمام ش��ده تولید، آن هم 
در روزهای پایانی دولت دهم گف��ت: دولت قبلی باید اعالم 
می کرد که قیمت خرید تضمینی برنج بدون در نظر گرفتن 
نرخ تورم بوده است، اما متأسفانه دولت دهم نه تنها به این امر 
اشاره نکرد بلکه در روزهای پایانی دولت دهم، معاون بازرگانی 

دولت دوباره   همان قیمت ها را اعالم کرد.

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: برخی از ش��رکت های لبنی 
مصوبه افزایش 15 درصدی قیمت ه��ا را اعمال کردند. رضا 
باکری دبیر انجمن صنای��ع لبنی در گفتگو ب��ا  ایلنا اظهار 
داش��ت: یک س��ری از ش��رکت های لبنی مصوبه افزایش 
15 درصدی را اعمال کردند و قیمت ه��ای خود را افزایش 
دادند و البته برخی هنوز اقدام��ی نکرده اند. وی افزود: کلیه 
ش��رکت های لبنی مجاز هس��تند یک نوبت در سال در هر 
مقطعی که خود مای��ل بودند، ای��ن افزایش15درصدی را 
داشته باشند،  البته مجوزی برای افزایش بیش از 15 درصدی 
نرخ ها داده نشده و در صورت مشاهده، برخورد می شود. وی 
در خصوص ترخیص کره های واردات��ی از گمرک گفت: به 
زودی دستورالعمل جدیدی ابالغ می شود و ترخیص کره  
نیز از سر گرفته می شود. س��تاد تنظیم بازار در مصوبه اخیر 
خود شیر خام  را با 15/6 درصد افزایش119۰ تومان و سایر 
فرآورده های لبنی را مجاز به 15 درصد افزایش قیمت اعالم 
کرده بود. بنابر گزارش ایلنا، به نظر می رسد اکثر شرکت های 
لبنی، این تغییر قیمتی را اعمال کرده  اند، هم اکنون در بازار، 
میانگین قیمتی ش��یر کم چرب یک لیتری 174۰ تومان، 
شیر پرچرب 196۰ تومان، ماست دبه ای 5 هزار تومان، پنیر 
خامه ای کوچک15۰۰تومان، پنیر35۰گرمی27۰۰ تومان، 

خامه بزرگ3 هزار تومان و دوغ187۰ تومان است.

رییس ش��ورای رقابت از ورود این ش��ورا در قیمت گذاری 
بازارهای جدید انحصاری خبر داد.

جمشید پژویان رییس شورای رقابت در گفتگو با  ایلنا با بیان 
این که مرکز شورای رقابت بازوی اجرایی در اقتصاد کشور 
است که به صورت نهادی مس��تقل زیر نظر رییس جمهور 
فعالیت می کند، اظهار داشت: حدود 4 سالی است که از عمر 
فعالیت این شورا در اقتصاد کشور می گذرد و در این دوران 
شورای رقابت با تدوین دستورالعمل های متعددی اقدام به 
تعیین فرمول برای قیمت گ��ذاری کاالهای انحصاری کرده 
است. وی افزود: مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش 
کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مس��تقیم یا 
غیر مستقیم و نیز مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاال ها و 
خدمات انحصاری در حیطه وظایف اصلی شورای رقابت به 
شمار می آید. وی خاطر نش��ان کرد: خودروسازان در حال 
حاضر در خصوص قیمت های اعالمی از سوی این شورا بحثی 
ندارند و آن را پذیرفته اند و برخی از آنها حتی عنوان می کنند 
که باید این دستورالعمل چند سال پیش ارایه می شد. رییس 
شورای رقابت ابراز امیدواری کرد: دولت یازدهم با همکاری 
با شورای رقابت در خصوص بحث قیمت گذاری در بازارهای 
انحصاری نظیر ف��والد، مس و آلومینیوم می تواند ش��رایط 

بهتری را در بازار فراهم آورد.

کشاورزی بازارنمایشگاه صنعت خودرو

برگزاری 2 نمایشگاه 
ساختمانی در اصفهان

قیمت خرید تضمینی برنج 
امسال منطقی نیست

 افزایش 15 درصدی قیمت ها 
از سوی شرکت های لبنی

هیچ ارگانی در قیمت گذاری 
خودرو دخالت نکند
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وزیر امور اقتص��اد و دارایی با بی��ان این که اجرای 
طرح هدفمندی  یارانه ها تاکن��ون حدود1۰ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، گفت: 
در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق 
اس��تقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته 

است.
علی طیب نیا با بی��ان این که ما به هی��چ وجه در 
دولت تدبیر و امید نمی خواهیم و نمی گذاریم که 
ثبات و آرامش زندگی مردم به خطر بیفتد، تأکید 
کرد: پول یارانه ها در زندگی بسیاری از مردم ایران 
وارد شده و آنها این پول را جزء سبد درآمدی خود 
به حساب آورده اند به همین دلیل قطعا پرداخت 
نقدی یارانه ها ادامه خواهد داشت. وزیر امور اقتصاد 
و دارایی با بیان این که رش��د پایین اقتصادی مهم 
ترین چالشی اس��ت که اقتصاد ایران با آن روبه رو 
اس��ت، گفت: ما در س��ال های برنامه سوم توسعه 
به رشد باالی شش درصد نیز رس��یدیم، اما امروز 
این رشد به صفر رسیده است. علی طیب نیا با بیان 

این که بیکاری، دیگ��ر دغدغه اصلی دولت خواهد 
بود اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 3/5 میلیون 
بیکار داریم و با توج��ه به این که تع��داد زیادی از 
دانشجویان به زودی فارغ التحصیل شده و به جمع 
جویای کارها اضافه خواهند شد، این جمعیت به 
زودی به بیش از 8/5 میلیون نفر خواهد رسید در 
بین آ نها جوانان، زنان و تحصیلکرده ها بیش��ترین 
فراوان��ی را دارند. وی ت��ورم را دیگر چالش جدی 
پیش روی وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد 
و گفت: با اعالم بانک مرک��زی، تورم نقطه ای ما به 
بیش از 45 درصد رسیده و با توجه به رکودی که 
ما در اقتصادمان ش��اهد آن هستیم درحال حاضر 
در مرحله رکود تورمی به س��ر می بریم.  وزیر امور 
اقتصاد و دارایی مهم ترین هدف دولت و وزارتخانه 
اقتصاد را حل مسائل معیش��تی مردم عنوان کرد 
و گفت:  برای بهبود وضعیت زندگ��ی مردم در دو 
محور اصل��ی کنترل ت��ورم و رونق بازار کس��ب و 
کار برنامه ریزی کرده ایم و ب��ه زودی وارد فازهای 

عملیاتی آن خواهیم شد. طیب نیا عدالت را هدفی 
دانست که باید در اقتصاد ایران به سمت آن حرکت 
کرده و گفت: ب��ا توجه به آن ک��ه در روزهای هفته 
دولت به سر می بریم، یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر باید گرامی داشته شود. این دو عزیز الگوی 
مناسب برای حکومت عادالنه اسالمی، اعتقاد به راه 
امام خمینی)ره( و سمبلی صحیح برای پاکدستی 
و توجه به عامه و اقش��ار مردم، توجه ب��ه عدالت و 
ظلم س��تیزی بودند و ما نیز امیدواریم در ادامه راه 
آنها بتوانیم عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهیم. 
وی رأی اعتم��اد باالی خود را نش��ان دهنده درک 
تمامی مسئوالن از شرایط حساس اقتصادی کشور 
دانست و گفت:  رأی اعتماد نمایندگان به من تنها 
به خاطر صالحیت های من نبود بلکه نشان دهنده 
حساسیت وضع موجود و دغدغه مسئوالن برای حل 
وضعیت معیشتی مردم بود. این رأی باری را بر دوش 
من و تیم اقتصادی دولت قرار داد و نش��ان داد چه 
مسئولیت سنگینی در ادامه این راه خواهیم داشت.

هماهنگی؛ رمز موفقیت تی�م اقتصادی 
دولت

وزیر امور اقتصاد و دارای��ی هماهنگی را اصلی ترین 
رمز موفقیت تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: در 
تاریخ سی و چند س��اله پس از انقالب همواره شاهد 
این بودیم که اگر تیم دولت با یکدیگر هماهنگی الزم 
را داشتند کارها به بهترین نحو اجرایی شده، اما وقتی 
این هماهنگ��ی از بین برود ثمرات منفی خس��ارت 
باری را به همراه خواهد داشت با توجه به این تجربه 
تاریخی در دولت دکتر روحان��ی از همان نقطه آغاز 
تالش بر این ش��د که هماهنگی و انسجام به عنوان 
اصلی ترین هدف و اولویت دولت در نظر گرفته شود.

حل مش�کالت ب�ه حمایت هم�ه جانبه 
احتیاج دارد

وزیر امور اقتصاد و دارای��ی با بیان این که اقتصاد نیاز 
به برنامه مدون و حمایت همه جانبه در کشور دارد 
اظهار داشت: مشکالت کش��ور ما در ابعاد اقتصادی 
بسیار ریش��ه ای اس��ت و حل آنها نه تنها از دستان 
وزارت اقتص��اد و دولت خارج اس��ت ک��ه باید تمام 
مسئوالن نظام و مردم نسبت به حل آنها اقدام کنند. 
دس��تگاه های مختلف در بخش های خ��ود وظایف 
اختصاصی خاصی دارند که هر ک��دام از آنها ممکن 
اس��ت بر روی اقتصاد تأثیرات خاص خود را بگذارد 
به همین دلیل حل ریشه ای مشکالت نیازمند یک 

هماهنگی همه جانبه در کشور است.
طیب نیا در ادامه با اشاره به بحث تورم اظهار داشت: 
با توجه به قوانین مصرح کشور مسئول کنترل تورم 
بانک مرکزی است، ولی بر همگان مشخص است که 
اصلی ترین دلیل افزایش ت��ورم باال رفتن نقدینگی 
است و آن نیز به دلیل باال رفتن پایه پولی کشور است 
که مستقیما با دولت و وزارت اقتصاد سر کار دارد پس 
اگر که بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را پایین بیاورد 
به کمک مس��تقیم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و 

بودجه احتیاج دارد.

رشد اقتصادی پایین؛ اصلی ترین چالش 
اقتصاد ایران

 وی رش��د اقتصادی پایین را اصلی ترین مش��کل 
فعلی کش��ور دانس��ت و گفت: باید با نگاهی دوباره 
ببینیم چه چیز  باعث ش��ده پس از برنامه س��وم که 
رش��د اقتصادیمان به بیش از ش��ش درصد رسیده 
بود، االن این نرخ تقریبا به صفر کاهش یابد؟ رش��د 
اقتصادی پایین، ریشه بس��یاری از مشکالت است و 

رکود اقتصادی را در بر دارد.

به زودی 8/5 میلیون جویای کار خواهیم 
داشت

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که بیکاری دیگر 
دغدغه ای است که به زودی بسیار چشمگیرتر خواهد 
شد گفت:  در حال حاضر حدود پنج میلیون دانشجو 
و کسانی که به زودی فارغ التحصیل خواهند شد در 
کشور حضور دارند که در س��ال های آینده با اضافه 
شدن اینها به جمعیت 3/5 میلیونی بیکار فعلی این 
جمعیت به بیش از8/5 میلیون نفر خواهد رسید. در 
این بین بیش��ترین معضل در بین بانوان، جوانان و 
تحصیلکردگان است که باید نسبت به آنها تدبیری 
اندیشیده شود و نشان دهنده حساسیت بسیار باالی 

این موضوع است.

شرایط اقتصاد ایران استثنایی است
طیب نیا با بی��ان این که در اقتص��اد ایران در حال 
حاضر در حالتی استثنایی قرار گرفته که هم با تورم 
مواجه است و هم با رکود تصریح کرد: این مشکل 
دو سویه باعث شده دولت برای ارایه راهکار مناسب 
برای حل تورم با مشکل مواجه شود، از یک طرف 
ما اگر قصد داشته باشیم با سیاست های پولی و یا 
مالی انقباضی تورم را کنت��رل کنیم رکود افزایش 
می یابد و در مقابل اگر بخواهیم با سیاس��ت های 
انبساطی رکود را از بین ببریم به تورم کمک کردیم 
به همین دلیل نیازمند این هستیم که با استفاده 
از مجموعه ای از ابزارها س��عی کنیم در وهله اول 
تورم را از این ش��تاب خارج کنی��م و با کمک های 
خود اقتصاد ایران را از حال��ت رکود در بیاوریم هر 
چند شرایط بسیار سخت است، اما من امیدوارم با 
ظرفیت های موجود و ایمان قلبی تمامی مشکالت 

ریشه کن شود.
وی حل مسائل معیشتی مردم را اصلی ترین دغدغه 
دولت تدبیر و امید دانست و گفت:  دکتر روحانی از 
همان روزهای نخست حل معیشت مردم را در رأس 
امور و فعالیت های خود ق��رار داد، ما نیز در وزارت 
امور اقتصاد و دارایی قطع��ا به چیزی جز این نمی 
اندیشیم. در این راستا در دو جبهه مختلف برنامه 
ریزی کردیم. در مرحله اول نسبت به کنترل تورم 
اقدام خواهد شد و همان طور که در باال عرض کردم 
و ما برنامه های ویژه ای برای حل آن داریم و در کنار 
آن نسبت به رونق فضای کس��ب و کار ، رفع موانع 
تولید و ثروت آفرینی جامعه اق��دام کنیم. رییس 
جمهور به صراحت از لزوم رونق کسب و کار گفتند 
 وکارگروهی نیز مس��ئول تبیین ای��ن موضوع در 

کوتاه مدت شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی

نمی گذاریم ثبات و آرامش مردم به خطر بیفتد



اتاق موسیقییادداشت

هفت

فراخوان رزرو زمان نمایشگاه در کافه گالری زمان
 کافه گالری زمان در راستای تکمیل تقویم نمایشگاهی خود، از عالقه مندان به نمایش آثارشان در 
محیط کافه گالری دعوت می کند که برای رزرو زمان نمایشگاه اقدام نمایند. هنرمندان می توانند 

برای رزرو زمان نمایشگاه به کافه گالری زمان واقع در  ضلع شمالی پل مارنان مراجعه کنند.
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 قصه گویی رضوی درفرشچیان
گروه فرهنگ - جلسه هماهنگی 
چهارمین جش��نواره بی��ن المللی 
قص��ه گوی��ی رض��وی ب��ا حضور 
عس��گری فر دبیر جشنواره و دیگر 

اعضای کمیته برگزار شد.
عس��گری فر از برگزاری جشنواره 
در مجتمع فرهنگی- هنری استاد 
فرش��چیان در روزه��ای23 و24 
ش��هریور خب��ر داد و از خانواده ها 

دعوت کرد تا با حضور خود در ترویج فرهنگ رضوی سهیم باشند.
مدیر کل کانون استان اجرای دقیق زمانبندی های پیش بینی شده 
به منظور برگزاری با کیفیت جش��نواره را مورد تأکید قرار داد و ابراز 
 امیدواری نمود با عنایت های همیش��گی حضرت علی ابن موس��ی 
الرضا )ع ( و با همت همه همکاران این جش��نواره که متعلق به امام 
رضا)ع( اس��ت به خوبی برگزار ش��ود. شایان ذکر اس��ت چهارمین 
جش��نواره بین المللی قصه گویی رضوی به میزبانی کانون اس��تان 
اصفهان 23 و 24 شهریور ماه در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 

ابتدای خیابان توحید برگزار خواهد شد.

حضور یک اصفهانی در خلیج فارس
گروه فرهنگ- اولین جش��نواره 
رسانه های مجازی خلیج فارس به 
 ن��ام »خلی��ج ف��ارس در آیین��ه

رس��انه ها« با معرف��ی برگزیدگان 
خود در س��الن اریک��ه ایرانیان در 

شهر تهران به کار خود پایان داد.
این جش��نواره با حض��ور بیش از 
چهار ه��زار اثر مرتبط ب��ا موضوع 
خلیج فارس در بخش های خبری، 
وبالگ و نماهنگ برگزارشد که با معرفی نفرات اول تا سوم هر بخش 

به کار خود پایان داد.
نکته قابل توجه این که در بخش نماهنگ داوران جشنواره هیچ اثری 
را شایس��ته رتبه اول و دوم ندانس��تند و تنها فیلم پویانمایی »خلیج 
فارس« به نویسندگی، تهیه و کارگردانی حس��ن علیرضایی از شهر 
اصفهان را به خاطر معرفی عوامل تحریف ن��ام خلیج فارس و تبلیغ 
عنوان جعلی خلیج عربی شایسته رتبه س��وم دانستند.  این فیلم که 
سال گذشته در اصفهان تولید شده داستان عربی مضحک را به تصویر 
می کشد که رؤیای تسخیر خلیج فارس را در ذهنش تجسم می کند.

 کشف»  معدن زیرزمینی«
 در گالری نقش خانه

گروه فرهنگ - نمایشگاه عکس های 
مجید حجتی با عن��وان »معدن زیر 
زمینی« از چهاشنبه۶ شهریور ماه در 
گالری نق��ش خان��ه ح��وزه هنری 

اصفهان گشایش می یابد.
مجید حجتی در این ب��اره گفت: در 
این نمایشگاه23 عکس سیاه و سفید 
در قالب مستند اجتماعی به نمایش 
در خواهد آمد. وی افزود: س��وژه این 
مجموعه، عکاسی از کارگران معدن س��رب است که در عمق2۰۰ متری 
 زیر زمین در ش��رایط بد و بدون نور و تهویه در حال کار کردن هس��تند. 
عالقه مندان به بازدید از این نمایش��گاه می توانند از۶ تا ۱3ش��هریور ماه 
صبح ها ازساعت ۹ تا ۱3 و بعدظهرها از س��اعت ۱۶ تا 2۰ به گالری نقش 

خانه حوزه هنری اصفهان مراجعه کنند. 

کسرا خواننده پاپ کالسیک کشورمان باالخره پس از طی کردن کش 
و قوس های فراوان توانست آلبوم »دهکده« را روانه بازار موسیقی کند.
ای��ن آلب��وم یک��ی از آلبوم ه��ای پرس��تاره عرص��ه موس��یقی پاپ-

کالس��یک س��ال۹2 اس��ت ک��ه ب��ا حض��ور چه��ره ه��ای عرص��ه 
موس��یقی همچون مانی رهنم��ا، باب��ک صحرایی، علیرض��ا افکاری 
و نی��کان تولید ش��ده و اولی��ن آلبوم اس��ت ک��ه ملودی ه��ای آن را 
 مانی رهنما ب��رای خوانن��ده ای به جز خودش منتش��ر کرده اس��ت.

»دهکده« در س��بک پاپ - کالس��یک بوده و۹۰ درصد آن به صورت 
آکوس��تیک ضب��ط ش��ده و مابقی آن 
نیز به ش��کل تلفیق��ی از ضبط تلفیقی 
آکوستیک - الکترونیک بهره مند شده 

است. 
ترانه های این آلب��وم را بابک صحرایی، 
یغما گلرویی، کورش س��میعی، مریم 
 اس��دی و س��جاد ایران نژاد سروده اند.

آلب��وم »دهک��ده« ب��ا صدای کس��را 
 و ملودی مان��ی رهنما از ابت��دای این 
هفته در بازار موس��یقی منتش��ر شده 

است.
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روزهای کتابی 
شهرگنبدهای فیروزه ای 

ناسوت درفرشچیان می نوازد 

امیدوارم موسیقی این شهر از مردساالری فاصله بگیرد
یک هنرمند تئاتر اصفهان: 

خصوصی شدن فرشچیان راه رفیق بازی را بست 

 عروسک های » پوپه« 
در آپادانا 

نهمین نمایشگاه کتاب اصفهان در محل نمایشگاه هاي بین المللي استان 
اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است و تا نهم شهریور ماه ادامه دارد.

35۰ ناش��ر داخلي و خارجي در نهمین نمایش��گاه بزرگ کتاب اصفهان 
حضور دارند و نمایشگاه با شعار "کتاب خوب را بخوانیم و به دوستانمان 
هدیه دهیم" برگزار خواهد شد. همچنین نشست هاي کتابخواني، جنگ 
شبانه، ایستگاه هاي کودکانه، مسابقات و جشن کتاب از جمله برنامه هاي 

جنبي این دوره است.
بن هاي الکترونیک 2۰۰ هزار ریالي ویژه عموم، 3۰۰ هزار ریالي و 5۰۰ 
هزار ریالي ویژه دانشجویان کارشناسي و کارشناسي ارشد به باال ارایه مي 
شود که شامل تخفیف 4۰ درصدي است.ساعات بازدید از این نمایشگاه 

صبح ها از ۹ تا ۱2:3۰ و در نوبت بعد از ظهر از 4 عصر تا ۱۰ شب است.

گروه فرهنگ- گروه موس��یقی ناس��وت طی روزه��ای7 ، 8 و 
۹ش��هریورماه درمجتمع فرهنگی- هنری فرش��چیان کنسرت 
برگزارمی کند. سرپرست این گروه با اعالم این خبر افزود: با توجه به 
استقبال و درخواست هایی که بعد از مراسم »شب های شیدایی« 
ازبرنامه های گروه ناسوت شد، تصمیم گرفتیم این حس و ارتباط 
دیرین را با مخاطبان و همش��ریان اصفهانی حفظ کنیم.  محسن 
طاهر زاده درخصوص این سری برنامه ها در فرشچیان بیان داشت: 
در این برنامه سعی شده اجرای موسیقی به صورت فستیوالی باشد 

تا تنوع سازها و نوازنده ها شکلی مهیج به کلیت کار بدهد.  وی دلیل 
این تنوع و تهییج را تجربیاتی دانست که طی این سال ها در اجرای 
زنده برای مردم اصفهان کسب کرده است. طاهر زاده افزود: مردم 
اصفهان به ذات، مردمی ش��اد و با روحیه هستند که دوست دارند 
به کمترین بهانه ای شادی کنند، ولی در عین حال عالقه مند به 
تم های هیجانی هستند که این بار و در این سری از برنامه تالش 
شده با تلفیق سازها، این تنوع سلیقه ای مرتفع شود. این هنرمند 
اصفهانی در خصوص تغییرات به وجود آمده در مجتمع فرهنگی- 
هنری استاد فرشچیان بیان داشت: اگر این مجموعه زودتر از اینها 
به بخش خصوصی واگذارمی شد بسیار بهتر از این می شد هنرها 
و توانایی بالقوه این ش��هر را بالفعل کرد، ولی متأسفانه موانعی که 
نهادهای صدورمجوزش س��ر راه هنرمن��د و برگزارکننده ها می 
گذارند چرخ های دایره وار هنر را مربع کرده است. طاهرزاده درباره 
موسیقی مردساالر اصفهان نیزانتقاد کرد و گفت: امیدوارم موسیقی 
این شهر به نقطه ای برسد که از مردساالری غالب فاصله بگیرد و 
بتوانیم هنرمندان بانویی را که در گروه های موسیقی اصفهان داریم 

در شهرخودمان روی صحنه و در حال اجرا ببینیم. 

گروه فرهنگ- یک هنرمند تئاتر اصفهان گفت: خصوصی شدن 
مجتمع فرهنگی -هنری فرشچیان راه رفیق بازی را در تئاتر بست 

و این مهم ترین اتفاق از ابتدای سال تاکنون است.
مرتضی ریحان��ی در تش��ریح این موض��وع ادام��ه داد: طی این 
س��ال ها مجتمع فرش��چیان گرچه به ظاهر قرار بود برای اهالی 
تئاتر باش��د، ولی برای همه تئاتری ها نب��ود و صرفا عده خاصی 
می توانس��تند به اجرا در فرشچیان برس��ند و همین مسأله این 
مجموع��ه مهم را به عن��وان یک پتانس��یل از دس��ت رفته برای 

همه معرف��ی کرده بود. وی ادام��ه داد: اما با تغیی��رات مدیریتی 
ک��ه در بدنه این مجموع��ه از ابتدای س��ال تاکن��ون رخ داد می 
بینیم که فرش��چیان می تواند در اختیارهمه گروه های تئاتری 
باش��د و نه عده ای خاص ب��رای کارهایی خ��اص. ریحانی اظهار 
 داش��ت: بخش خصوصی ک��ه دغدغه فرهنگی داش��ته باش��د

م��ی تواند گره گش��ای مش��کالت تئات��ر و بازکننده گ��ره های 
کوراین هنر در اصفهان باش��د، چرا که هم نگاه هنری دارد و هم 
 نگرش اقتصادی و تلفیق این دو می تواند گیش��ه های کم رونق

و راکد تئاتر اصفهان را که در ادارات زمینگیر شده است. کارگردان 
نمایش »رؤیای پدرب��زرگ« درادامه ع��دم هماهنگی بین گروه 
های تئاتری و برخی اعمال سلیقه ها توسط نهادهای صادرکننده 
مجوز را یکی از آفت های بزرگ نمایش اصفهان دانست. ریحانی 
همچنین بیان داشت: مخاطب اصفهانی و نسلی که بزرگانی چون 
ارحام صدر را بر پرده نمایش دیده بود هنوز هم زنده است و حیات 
دارد، ولی به سالن ها نمی آید، چرا که بسیاری از تئاتری ها با خاص 
کردن نمایش ها و یا به اسم مخاطب خاص کارهایی را روی صحنه 

می برند که خودشان هم ازآنها چیزی سردرنمی آورند.

نمایشگاه عروسک های دست س��از الهام حاج دایی با عنوان »پوپه« جمعه 8 
شهریور در گالری آپادانای اصفهان گشایش می یابد.

الهام حاج دایی در این باره گفت: در این نمایشگاه،37 عروسک دست ساز که از 
روی نقاشی های کودکان ساخته شده به نمایش درخواهد آمد.

وی افزود: آنچه کودکان نقاشی می کنند، زائیده تخیل و نگاه آنهاست و این که 
چیزی را که می کش��ند بتوانند لمس کنند و به ش��کل عروسک ببینند، هم 
برایشان لذت بخش است و هم به تخیل آنها کمک می کند. حاج دایی خاطر 
نشان کرد: بس��یار اهمیت دارد که عروسک هایی که دس��ت کودکان است از 
کیفیت متریال باالیی برخوردار باشد، من برای ساخت عروسک ها از بهترین 
پارچه ها استفاده کرده ام و دوخت و برش تمام آثار با دست صورت گرفته است.

عالقه مندان می توانند تا ۱3شهریور ماه  به گالری آپادانا مراجعه نمایند. 

الماس ها ابدی اند 

»دهکده« در بازار موسیقی

کوچک، مهم است 
گروه فرهنگ -  این ی��ک واقعیت انکار ناپذیر اس��ت 
که اقتصاد هنر تنها به ذات اثر بس��نده نمی کند؛ به این 
معنا که ارزش کار هنرمند را صرفا در ذات آن جس��تجو 
کند بلکه یک تفکر پایه ای در اقتصاد هنر وجود دارد که 
مجبور است، ارزش کار هنرمند را  مبتنی بر تقاضای بازار 
و س��فارش و حمایت خواهان کار هنرمند ببیند و دنبال 
کند، هر چند در این میان فاکتورهای دیگری هم هست. 
می توان نظر بازار تقاضا را جه��ت داد و هزار کار دیگر اما 
در هر حال قانون عرضه و تقاضا برای هنر ناب، نخبه گرا 

و واال نیز صادق است.
این س��وی داس��تان را نگه دارید تا به   همان فاکتورهای 
دیگری که گفته شد بپردازیم؛ فاکتورهایی که می تواند 
در این بازار عرضه و تقاضا اثر بگذارد. یکی از این فاکتور ها 
جنبش هایی است که گالری دار ها و موزه دار ها می توانند 
ایجاد کنند و در طول تاریخ کم هم نبوده این داستان ها. 
به شرط استمرار و هدف گذاری صحیح می توان جهتی 

به بازار عرضه و تقاضا داد. 
برپایی نمایش��گاه آثار هنری در ابعاد کوچک، آن هم در 
این روزگار که دیوار حراجی ها، گالری ها و موزه ها را آثاری 
با ابعاد بزرگ پر کرده است، در حالی که شاید خیلی از ما 
یادمان رفته باشد، ابعاد یک اثر هنری را ذات اثر هنری و 
مفهوم و الزامات زیبایی شناسی آن تعیین می کند. پس 
چگونه اس��ت که کمتر این روز ها جایی ب��رای ارایه آثار 
هنری در ابعاد کوچک نیست که خود نوعی ارایه معنا و 

زیبایی شناسی خاص دارد؟ 
هنرمندان با ان��دازه در هی��أت نماد معنای��ی را منتقل 
می کنند، حس��ی را برمی انگیزانند، ویژگی فنی خاصی 
را برجس��ته می کنند و به نظریه ای ارجاع می دهند، اما 

الزامی نیست که اینها با اندازه های بزرگ حاصل شود.
باز اما این همه ماجرا نیس��ت. وقتی ابعاد یک اثر بزرگ 
می شود، طبیعتا قیمت هم باال می رود. هر چند کوچکی 
یک اثر دلیلی بر پایین آمدن قیمت صرف نیست، اما در 
هر حال متریال استفاده ش��ده در اثر و هزینه ها طبیعتا 
کاهش می یابد، پس وقتی نمایشگاهی با آثاری در ابعاد 
کوچک بر پا می شود می توان این هدف گذاری را داشت 
که خری��داران طبقه متوس��ط کاالی هنری را به س��بد 
خرید خود اضافه کنند و آثار هنری اورژینال و ارزشمند 
بیشتری به روی دیوار ها برود و این   همان فرهنگ سازی 
اس��ت. وقتی در خانه ای چند اثر ب��ا کیفیت هنری مورد 
قبول روی دیوار است، می توان انتظار داشت سواد بصری 

اهل خانه رشد کند و آنها ارزش هنر را درک کنند. 

 روبان سفید

 س��ینمای ای��ران، س��ینمای تش��نه
جمال 
 فیل��م هایی با ژان��ر اجتماعی اس��ت؛ نوروزباقری 

فیل��م هایی که معضالت و مش��کالت 
اجتماعی که مردم، روزانه با آنها س��روکار دارن��د را به نحوی 
 تأثیرگذار و آموزن��ده به تصویر بکش��اند. اغل��ب کارگردانان 
فیلم های سینمایی شهامت نشان دادن یک معضل اجتماعی 
در سینما را ندارند، آنها ریسک پذیر نیستند و از عواقب نشان 
دادن معضالت بایکوت شده در افکار عمومی می ترسند. این 
ناش��ی از همان قبحی اس��ت که گاهی اوقات یک موضوع در 
جامعه پیدا می کند. ایجاد عرفی به ش��دت غلط که ناش��ی از 
همان افکار ریسک ناپذیر ایجاد شده و این افکار توانایی برخورد 
با مس��ائل اجتماعی و واقعیت زندگی را ندارند. گویا خود را از 
واقعیت و آن چیزی که خواه ناخواه در جامعه اتفاق می افتد، 
پنهان می کنند، اما ک��م پیش می آید کارگردانی دس��ت به 
ساخت فیلمی بزند که موضوعش جزء قبیح ترین موضوعات 
جامعه است؛ موضوعی که مردم از به زبان آوردن آن شرم کرده 
و حتی از جنب��ه  آموزندگی آن نیز حاضر به روبه رو ش��دن با 

چنین موضوعی نیستند.
اما هنر س��ینما و کارگردانش در همین اس��ت ک��ه با جادوی 
خود، قبیح ترین موضوعات را ب��ه زیباترین موضوعات، چه از 
نظر منفی و چه از نظر مثبت تبدیل کرده و به نمایش بگذارد، 

طوری که اصال مخاط��ب، تمام آنچه ک��ه از موضوع به خاطر 
داش��ته را فراموش کند. »هیس! دختراها فری��اد نمی زنند« 
آخری��ن اثر پوران درخش��نده مصداق همین موضوع اس��ت؛ 
فیلمی در ژانر اجتماعی که موضوعی قبیح را در جامعه  ایرانی 
به تصویر می کش��د. تجاور به عنف، آن ه��م درمورد دختران 
خردسال. اگر قبل از فیلم، موضوع آن را بدانید حتما جرأت با 
خانواده به سینما رفتن و تماشای فیلم را نخواهید داشت، چرا 
که عرف حاکم بر ذهن شما این موضوع را قبیح می داند. وقتی 
 فیلم شروع می شود پر از دلهره می شوید که االن چه صحنه ها

و چه دیالوگ هایی را در مقابلتان می بینید، اما وقتی آرام آرام 
پرده های فیلم به نمایش در می آید، خواهید دید که این فیلم 
برخالف موضوع قبیحش، نه تنها فیلمی قبیح و منزجر کننده 
 نیس��ت، بلکه فیلمی بس��یار دیدنی و در عین حال دردآور و 
گریه آور اس��ت. پوران درخشنده با دس��ت گذاشتن بر روی 
موضوعی که تابه حال در سینمای ایران به نمایش درنیامده، 
دست به ریسک بزرگی زده است. ریسک از این جهت که پس 
از اتمام س��اخت فیلم آیا این فیلم، آن چیزی خواهد ش��د که 
مخاطب می خواهد؟ آیا این فیلم نظر مخاطب را با اهداف من 
پیوند خواهد زد؟ و یا این ک��ه انتظار مخاطب برآورده نخواهد 

شد و اهداف من هم ... ؟!
فضای فیلم بس��یار منطبق بر واقعیت اس��ت. به گفته پوران 

درخش��نده، این فیلم نمی خواهد مقصر اصل��ی را رها کرده و 
دنبال مقصرهای فرعی بگردد. 

در این فیلم، درخشنده تجاوز، متجاوز، جامعه، حد حفظ آبرو، 
اخالقیات، بی اخالقی ها، س��کوت بیجا و برخورد نس��ل ها در 
مواجه با یک مشکل را به چالش می کشد. او این بار با جسارت 
مثال زدنی دست روی موضوعی گذاشته است که از دردهای 
پنهان جامعه محسوب می شود؛ از آن زخم های کهنه و عمیقی 
که به خاطر حف��ظ آنچه با عن��وان اخالقیات و ی��ا آبرو تلقی 

می شود رازی مگو مانده است. 
باید اذعان کرد که سازنده سعی داش��ته  عمق فاجعه را نشان 
دهد، راهکار را باید کس��انی که مس��ئولیت دارند پیدا کنند. 
همین که بدانیم فاجعه ای در کار است، مثل زمانی که می دانیم 
وقوع زلزله نزدیک است و در نقاطی که گسل وجود دارد نباید 
ساخت و ساز الکی صورت بگیرد و کسانی که مجوز می دهند 

باید دستور ساخت خانه های محکم تری بدهند.
 وقتی که نشان می دهیم و کارشناسی می کنیم که این فاجعه 
وجود دارد و عمق را نش��ان بدهیم، از آن ب��ه بعد هر کاری که 
بخواهند انجام دهند با یک نظارت جام��ع باید انجانم بدهند.

وظیفه هنرمند این نیس��ت که راهکار ارایه بدهد، وظیفه اش 
این اس��ت که درد را نش��ان بدهد و راه حل این مشکل دست 

کسان دیگر است. 
»هیس! دخترها فری��اد نمي زنن��د« نمونه جام��ع یک فیلم 
اجتماعي اس��ت؛ فیلمي که برش��ي از جامعه است، قشري از 
جامعه که سکوت را به اجبار اختیار کرده اند، این فریاد تلنگري 
براي این قشر است تا سکوتي که روحشان را شکنجه مي دهد 

فریاد زنند.
وقتی می دانیم آدمی آس��یب پذیر اس��ت، زودتر ب��ه او هجوم 
می بریم، زیرا می دانی��م که می توانیم تأثی��ر خودمان را روی 
او بگذاریم. سوءاس��تفاده از آدم هایی که درون آسیب پذیری 
دارند باعث ش��کل گیری بی اعتمادی هایی می شود که دامنه 
وحش��تناکی دارد و سال ها طول می کش��د تا اثرات آن از بین 
برود. باید جامعه را نس��بت ب��ه این معضل آگاه ک��رد. این که 
صورت مسأله را پاک کنیم و در س��کوت زندگی کنیم کمکی 
به رفع معضل اجتماعی نکرده ایم، بلکه به دامنه دارتر شدن آن 
کمک کرده ایم و فرصت دیگری را در اختیار افراد متجاوز قرار 
داده ایم. افرادی که می دانند آدم ها از ترس آبرویشان اقدامی 
علیه آنها نخواهند کرد. این کار بازتعریفی از ترس از آبرو است 
که باید به چالش کشیده شود که چرا باید روی مسأله ای به این 

مهمی سرپوش بگذاریم؟!

بررسی  وتطبیق فیلم »هیس! دختر ها فریاد نمی زنند« به بهانه اکران در اصفهان

ریسک مبارزه با عرف های غلط اجتماعی  در فریاد دخترها 

» آدم برفی «» مادر «» خوابم میاد «مرد طنز، خنده و بداهه سینمای ایران 

»اکبر عبدی« متولد پنجم مهرماه۱337در تهران است. فعالیت نمایشی اش را با ایفای 
نقش در نمایش های آماتوری در سال۱358 آغاز کرد. اکبر عبدی در سال ۱3۶2با ایفای 

نقش در مجموعه های تلویزیونی مورد توجه قرار گرفت.
با بازی در فیلم »جنجال بزرگ« به سینما راه یافت و در سال۱3۶8 برای بازی زیبایش 
در فیلم »مادر« ساخته علی حاتمی برنده سیمرغ بلورین نقش دوم مرد از هجدهمین 
جشنواره فیلم فجر ش��د. از بازی های به یادماندنی او می  توان به فیلم های »هنرپیشه« 
)محسن مخملباف( و »آدم برفی« )داود میرباقری( اشاره کرد. اکبر عبدی نیمه دوم دهه 
هفتاد را در سکوت سینمایی سپری کرد و تا حدودی از محبوبیت و شهرت او کاسته شد. 
بازی او در چند فیلم کمدی در اواخر دهه هفتاد هم خیلی مورد توجه واقع نشد و با وجود 
این که در سال۱38۰ و در جشنواره بیستم فیلم فجر برای بازی در فیلم »نان و عشق و 
موتور هزار« نامزد جایزه شد، اما بسیاری معتقدند که او از دوران اوج خود؛ یعنی زمانی که 

از مشهورترین و پولسازترین بازیگران ایران بود، فاصله گرفته است.

SMS



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

دایی باید انتقادپذیر باشد
رضا شاهرودی 

پرس��پولیس در فوتبال ایران معروف به یک تیم تهاجمی 
اس��ت و باید با دو یا س��ه مهاجم بازی کن��د و البته دای��ی هم باید 

انتقادپذیر باشد.
وقتی یک تیم نتیج��ه نگیرد قطع��ا هوادارانش ناامید می ش��وند، 
خصوصا پرسپولیس که پرطرفدارترین تیم آسیاست. ما هم با باخت 
های این تیم ناراحت می ش��ویم، ولی من باید درمورد مسائل فنی 
دو مورد را بگویم که یکی مربوط به خط حمله 
پرس��پولیس اس��ت. این تیم با ی��ک مهاجم 
بازی می کند و این در حالی اس��ت که همه 
پرسپولیس را به عنوان هجومی ترین تیم 
تاریخ ایران می شناسند. من تعجب می 
کنم که چرا دایی تفکرات دفاعی دارد. 
من با دایی همب��ازی بودم و او تفکرات 
هجومی داشت، حاال نمی دانم چرا 

در پرسپولیس تفکر دفاعی دارد.

 دایی: هدایتی پول 
رضایتنامه خلعتبری را پرداخت

علی دایی می گوید حس��ین هدایتی روی او را زمی��ن نزده و قبول 
کرده پول رضایتنامه محمدرضا خلعتبری را بپردازد. س��رمربی تیم 
پرس��پولیس اظهار داش��ت: با توجه به ش��رایطی که برای بازگشت 
خلعتبری به وجود آمده بود، بنده با آقای هدایتی صحبت کردم تا در 
صورت امکان پول دریافت رضایتنامه خلعتبری را بپردازد که ایشان 

روی من را زمین نزدند و پذیرفتند که این کار را انجام دهند.

 دست کرانچار 
در خط هافبک خالی است

س��پاهان در ش��رایطی در هفتمین هفته لیگ برتر فوتبال به دیدار 
داماش خواهد رفت که با توجه به مش��کالت جب��اری و محرومیت 
دو بازیکن خط میانی زردها، کرانچار کار سختی برای انتخاب خط 

هافبک تیمش خواهد داشت.
برد شیرین سپاهان مقابل صبا با وجود این که بعد از سه هفته زردها 
 را به عنوان تیم پی��روز میدان معرف��ی کرد، اما تلف��ات این بازی و 
کارت های زردی که نصیب امید ابراهیمی و اروین بولکو شد، نام این 
دو بازیکن را به عنوان اولین سه اخطاره های لیگ سیزدهم در ترکیب 
سپاهان به ثبت رساند و به همین خاطر شاگردان کرانچار در حالی 
جمعه این هفته به دیدار داماش خواهند رفت که زالتکو مجبور است 
ترکیب تیمش را بدون سه بازیکن اصلی خط هافبکش در طی چند 
هفته اخیر به دیدار شاگردان افشین ناظمی بفرستد، چون عالوه بر 
دو بازیکن محروم داس��تان جباری و حضور دوباره اش در اصفهان 
هم به صورت یک معم��ا در آمده و باید دید که کادر فنی س��پاهان 
 در این بازی حس��اس و انتقامی چگونه می تواند با استفاده از نفرات 
ذخیره اش مثل علی احم��دی و یعقوب کریمی جای خالی جباری، 

ابراهیمی و بولکو را پر کند.

 سومی احسان حدادی
 در مسابقات لهستان

احس��ان حدادی در مسابقات ورش��و سوم شد. احس��ان حدادی نایب 
قهرمان پرتاب دیس��ک المپیک، بعد از مسابقه لیگ الماس به لهستان 
سفر کرد تا در مسابقه دیگری ش��رکت کند. این مسابقات که در ورشو 
برگزار شد، بزرگداشت»کامیال اِسکولیموفسکا« قهرمان پرتاب دیسک 
المپیک 2000 سیدنی بود. حدادی در این رقابت ها حد نصاب 64 متر 
و 78 سانتیمتر را به ثبت رساند و عنوان سومی را به خود اختصاص داد 
که این رکورد بهتر از رکورد اخیر او در لیگ الماس است. احسان حدادی 
قرار است هفته آینده در آخرین مرحله از لیگ الماس حاضر شود. این 
رقابت ها در زوریخ برگزار خواهد ش��د. ح��دادی در حال حاضر عنوان 

چهارمی لیگ الماس را به خود اختصاص داده است.

 محرومیت یک ساله؛ 
جریمه کتک زدن داور

کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران رأی پرونده ضرب و شتم داور 
لیگ پایه فوتبال را صادر کرد.

بر اساس پیگیری های رییس هیأت فوتبال و تشکیل جلسه فوری کمیته 
انضباطی در خصوص ضرب و شتم داور مسابقه دو تیم راه آهن و فرخی 
باقر شهر از سوی سر مربی تیم فرخی حکم کمیته انضباطی صادر شد.  
برهمین اساس احمد کارگر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان فرخی باقرشهر 
به یک سال محرومیت از فعالیت های مرتبط با فوتبال و  پرداخت مبلغ دو 

میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شود.

جایگاه نامناسب بانوان تکواندوکار 
ایران در رنکینگ جهانی

رنکینگ جهانی و المپیکی تکواندوکاران در ماه آگوس��ت اعالم شد که 
نمایندگان بانوان ایران جایگاه چندان مناس��بی را در اختیار ندارند.  در 
 )WTF( رده بندی جدید اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی تکواندو
که به خاطر تصمیم این فدراسیون مبنی بر افزایش سهمیه های المپیک، 
برای اولین بار به صورت مجزا در دو بخش جهانی و المپیکی اعالم شده، 
نمایندگان ایران شرایط چندان مناس��بی برای کسب سهمیه از طریق 

رنکینگ المپیکی ندارند.

 MS افراد مبتال به 
نیاز به ورزش دارند

محققان دریافتند که افراد مبتال به MS می توانند با انجام ورزش سالمت 
بیشتری داشته باشند و از بیماری های دیگری که به دلیل عدم تحرک در 

آنها ایجاد می شود جلوگیری کنند.
ورزش احتمال بیماری های قلبی – عروقی را در افراد مبتال بهMS کاهش 
می دهد. نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی کهMS خفیف یا با شدت 

متوسط دارند می توانند توانایی هوازی خود را باال ببرند.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان با عنوان سومی تیم ایران در شهر زرنیانین صربستان 6
پایان یافت وتیم های روسیه و آذربایجان نیز به ترتیب با 85 و 66 امتیاز عنوان های اول و دوم را از آن 

خود کردند و تیم هند با 51 امتیاز چهارم شد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1114سه شنبه 5  شهریور 1392 | 19  شوال  1434

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1114 | August  27,2013  |  8 Pages 

تیم ایران به مقام سوم دست یافت

اداممه از صفحه یک- با راه اندازی 
گروه 
دبیرخانه اولین جشنواره ملی فرهنگ ورزش 

پهلوانی را نیز امس��ال برگزار کردیم و 
این یکی از اقدامات ما برای بسط و توسعه ورزش پهلوانی بود. 
وی ادامه داد: ش��ورای این دبیرخانه امسال شکل می گیرد تا 
برای رسیدن به اهداف عالی خود گام های مؤثرتری برداریم. 

   به دنبال تیتر نباشید، به دنبال حقیقت باشید 
محمدمه��دی هدایت که به رس��م برنامه های گذش��ته فیلم 
کوتاهی از زندگی شخصی و ورزشی اش برای حاضران مراسم 

پخش شد نیز در این برنامه دقایقی کوتاه صحبت کرد.
مدیرباش��گاه علی ابن ابیطال��ب فرهنگ پهلوان��ی را این طور 
تعریف کرد: حق را عمل کردن، در حال حق جان نثاری کردن، 
حقیقت را به پای مصلحت قربانی نکرن و در راه اعتالی دین و 

حفظ وطن تالش کردن یعنی فرهنگ پهلوانی. 
مهدی هدایت در ادامه صحبت های خود از اصحاب رسانه هم 
یک تقاضا کرد و آن قلم زدن جوانمردانه بود. هدایت گفت: به 

دنبال تیتر نباشید، به دنبال حقیقت باشید. 
   گذری بر جنگ آوری س�ربازان اشکانی، جوانمردی 

بعد از اسالم 
این برنامه که به مناسبت رونمایی از کتاب »آوای پهلوانی« بود 
یک میهمان ویژه هم داشت؛ دکتر امیراسماعیل آذر نویسنده 

این کتاب. آذر طی سخنانی در شرح نگارش این کتاب گفت: 
تحریر این کتاب بیش از سه سال به طول انجامید. کتاب »آوای 
پهلوانی« از سه فصل اصلی تشکیل می شود، این گونه که فصل 
اول مروری است بر تاریخ پهلوانی و جوانمردی در ایران و فصل 
دوم شامل شعرهای مناسبی است که مرشدان می توانند از آن 
در اجرای کارهای زورخانه ای استفاده کنند. این شعرها بیشتر 
مضامین آیینی و تربیتی دارند، در این قس��مت هر قطعه شعر 
یک کارنامه دارد، بحر عروضی ش��عر آمده است، نوع ورزشی 
که با آن مناسبت دارد، ذکر شده و دستگاه موسیقی که در آن 
باید خوانده شود نیز ذکر شده و مأخذ اثر هم آمده است؛ یعنی 
از این طریق مرش��د هم ریتم را دارد و هم دس��تگاه موسیقی 
مربوط را در اختیار دارد و هم می داند با چه ورزش��ی این شعر 

هماهنگ است. 
فصل سوم برای حدود 60  زورخانه ای که در خارج از جمهوری 
اس��المی ایران بنیاد شده و ش��کل گرفته اس��ت و به تقلید از 
زورخانه های ایران کارهای ورزش��ی را به پیش می برند تهیه 
شده است. جهت شعرها حماسی اس��ت و این قسمت به زبان 
انگلیسی ترجمه شده و به خط س��ریلیک تاجیکان برگردانده 
 ش��ده اس��ت. ترجمه این بخش را نی��ز خانم دکتر نس��ترن 

نصرت زادگان به عهده داشته است.
جالب ترین بخش صحبت های آذر زمانی بود که از تاریخ فتیان 

در جهان سخن گفت. گذری بر جنگ آوری سربازان اشکانی، 
جوانمردی بعد از اس��الم همراه با ذکر روایاتی از این دوران از 
جمله بخش هایی بود که آذر از آنها س��خن به میان آورد.   آذر 

صحبت های خود را با ذکر دعایی از نهج البالغه به پایان برد.
   رونمایی از کتاب » آوای پهلوانی« و پوس�تر باشگاه 

جوانمردان 
در ادام��ه مراس��م، از کتاب 
»آوای پهلوان��ی«  ب��ا حضور 
رییس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، جزین��ی و عاملیان 
از منتخبان ش��ورای ش��هر 
اصفهان، اخروی رییس هیات 
پهلوان��ی، نجف��ی ش��هردار 
منطق��ه ۳، افش��ارنیا معاون 
سیمای مرکز اصفهان، اشتری 
پیشکس��وت ورزش پهلوانی 
و هدای��ت مدی��ر مؤسس��ه 
فرهنگ ق��رآن و ورزش علی 
ابن ابیطالب)ع( رونمایی شد. 
به جز رونمایی از کتاب »آوای 
پهلوانی«،  از پوستر عضویت 
در باش��گاه جوانم��ردان نیز 
باش��گاه  ش��د.  رونمای��ی 

جوانم��ردان به همت دبیرخان��ه پایتخت فرهن��گ پهلوانی و 
ورزش زورخانه ای راه اندازی می شود. 

   حاشیه
جالب ترین بخش برنامه، تعارف مس��ئوالنی بود که روی سن 
قرار داشتند و قرار بود به دست آنها از پوستر باشگاه جوانمردان 
رونمایی شود. هر یک از مسئوالن وظیفه رونمایی را با تعارف 
به دیگری می سپردند و باالخره اخروی رییس هیأت پهلوانی 

از این پوستر رونمایی کرد. 
احمد رضا برهانی دارنده دو مدال طال و نق��ره جهانی در این 

مراسم مدال های خود را به آستان قدس رضوی اهدا کرد. 
دکوراسیون س��ن طوری طراحی ش��ده بود که یک مرشد در 
محل حضور داشت و برای هر بخش از برنامه قطعاتی را همراه 

با ضرب و زنگ زورخانه ای اجرا می کرد. 
در پای��ان برنامه با حضور چه��ار نفر از باس��تانی کاران جوان 
اصفهانی که سابقه مدال آوری در مسابقات آسیایی و جهانی را 

نیز دارند برنامه ورزش پهلوانی اجرا شد. 

درمراسم رونمایی از کتاب »آوای پهلوانی« مطرح شد؛

سرمربی اصفهانی تیم ملی هندبال:دنبال حقیقت باشید، نه تیتر 

  به درخشش در آسیا 
امیدوار شدیم

س��رمربی تیم ملی هندبال دختران ایران پس از بازی سوم 
تدارکاتی تیمش مقابل آذربایجان گفت: در بازی سوم بسیار 
خوب بازی کردیم و با این نمایش به درخش��ش در آس��یا 

امیدوار شدیم.
زهرا علوی در پایان بازی بین دو تیم ایران و آذربایجان، اظهار 
داشت: چون در بازی دوم آذربایجان به تساوی رسیده بود، در 
تالش بود تا امتیاز الزم را از ما بگیرد و بازی گذشته را جبران 
کند. قبل از بازی هم ما می دانس��تیم بازی سختی خواهیم 
داشت، ولی در بازی سوم بازیکنان من بهترین بازی خود را 
به نمایش گذاشتند و از همه بچه ها در هر موقعیتی که بازی 

می کردند راضی هستم.
زهرا علوی  سرمربی تیم ملی هندبال دختران ایران درباره 
اهمیت این سه بازی، تصریح کرد: این سه بازی خیلی از نکات 
را به من نشان داد و قطعا می تواند تجربه خوبی برای مسابقات 

قهرمانی آسیا که در تایلند برگزار می شود، باشد.
»سرگئی نیکولن کو« سرمربی تیم نوجوانان هندبال بانوان 
آذربایجان نیز درباره این سه بازی گفت: ما نیز همانند ایران 
برای آمادگی در مس��ابقات قهرمانی نوجوانان اروپا در حال 
آماده سازی هستیم و در این راه با هشت تیم بازی دوستانه 
برگزار کرده ایم که همه این تیم ها سطح کیفی باالیی داشتند، 
اما انگیزه  پیروزی هیچ کدام از تیم ها به اندازه نوجوانان ایرانی 
نبود. افسانه بهجت آبادی بازیکن اصفهانی تیم ملی هندبال 
نوجوانان درباره این سه بازی، تصریح کرد: بازی های مفیدی 
بود، اما ما به تمرین بیشتری نیاز داریم و این سه بازی تجربه 

خیلی بزرگی بود که نصیب ما شد.
ش��کیبا اصغر بازیکن پر تالش ایران، گفت: اردوها تا به االن 
خوب بوده اند و همه تالش خود را کرده اند تا روز به روز بهتر 

شویم و بتوانیم در آسیا مقام خوبی را کسب کنیم.
زهرا ش��یخی ملی پوش ایرانی درباره نتیجه  ای��ن بازی ها، 
اظهار داشت: فش��ار زیادی روی بازیکنان بود، اما با پشتکار 
نتیجه  را جبران کردیم و بازی را به تس��اوی کشاندیم، ولی 
سطح بازی ما از این باالتر است و می توانیم بهتر بازی کنیم. 
مینا صالحی دروازه بان شماره 1۳ ایران درباره شرایط تیم، 
گفت: از نظر من همه تیم خوب هستند و تمام تالش خود را 
انجام می دهند. فکر می کنم من هم بازی خوبی انجام داده 
باشم، ولی می توانستم بهتر از این هم باشم و امیدوارم بازی با 
آذربایجان تجربه خوبی برای مسابقات آسیایی تایلند باشد و 

مقام خوبی در این مسابقات به دست بیاوریم.

توپ و تور

 کشتی گیران در 
مینی بوس له شدند

هاشمی: صمد و مهدی ابزار برد هستند

دست چپ و راست من، خودم هستم
رییس هیأت دوچرخه سواری استان:

دختران دوچرخه سوار اصفهانی در خانه تمرین می کنند!

 میشلن بلژیک 
مشتری جدید    قوچان نژاد

باش��گاه میش��لن بلژیک خواهان به خدمت گرفتن رضا قوچان نژاد شده 
است.

مهاجم ایرانی استاندارد لیژ که در این تیم فرصت بازی پیدا نمی کند، قصد 
دارد با تغییر تیم خود راهی میشلن شود.

میشلن در فصل جاری لیگ بلژیک شرایط خوبی نداشته و در مکان دهم 
لیگ شانزده تیمی»ژوپیلر« جای گرفته است. سران این تیم قصد دارند 
با خرید یک مهاجم خوب شرایط هجومیش��ان را بهبود بخشند. پیش از 
این باشگاه فورتونا  دوسلدورف که در دسته دوم بوندسلیگا بازی می کند، 
تمایل خود را برای به خدمت گرفتن قوچان نژاد با قیمت1/2 میلیون یورو 

اعالم کرده بود.
تنها 7 روز تا پایان زمان نقل وانتقاالت تابس��تانی باقی مانده است و رضا 

قوچان نژاد برای رفتن به تیم جدید فقط یک هفته زمان دارد.

مربی تی��م مل��ی کش��تی آزاد جوانان ای��ران مس��ائلی را درباره س��فر 
اخیربلغارس��تان مطرح کرد. علی اکبر دودانگه در گفتگویی که با ایسنا 
داشت گفت: در۳0 سال گذشته که در کش��تی بوده ام چنین وضعیتی 
را ندیده ام. در این یک س��ال و نیم وضع خیلی افتضاح اس��ت. متأسفانه 
همه این اتفاقات هم به خاطر بی پولی فدراسیون به وجود می آید. ما در 
رقابت های جهانی بلغارستان با یک مینی بوس از وارنا به صوفیه رفتیم و 
هفت هشت س��اعت در راه بودیم طوری که بچه ها له شدند! در حالی که 
وقتی من حساب کردم هزینه هواپیما که 40 دقیقه ای به مقصد می رسید 
تفاوتی با آن مینی بوس نداشت. وی درباره تهدید مسئوالن فیال به حذف 
تیم ایران از مسابقات، یادآور شد: مسئوالن فیال قبال هم شراط گذاشته 
بودند. وقت��ی این اتفاق افتاد، ل��ج کردند و در بین کش��تی عبداهلل قمی  

استراحت دادند.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام می گوید کینه ای به دل ندارد و 
معتقد است با صحبت تمام مشکالت حل می شود.

مصطفی هاشمی بعد از بازگشت به مهرام درباره این تصمیم، 
به ایس��نا گفت: همیش��ه تصمیم ها در یک ش��رایط زمانی و 
مکانی خاص گرفته می شود که باید سعی کنیم با تفکر بهترین 
 تصمی��م را بگیریم. در هر ش��رایط با هر تفکر و مش��کل باید 
جمع بندی کرد و تصمیم گرفت. در ش��رایطی که مهرام قرار 
است تیمی جوان و واقعا کم هزینه داشته باشد، صمدزاده به 
من لطف کرد و پیشنهاد داد و باالخره به توافق رسیدیم تا من 

دوباره سرمربی مهرام شوم.
هاشمی در پاسخ به این سؤال که اگر صمد نیکخواه بهرامی و 
مهدی کامرانی که دست چپ و راست شما در میدان هستند 
در لیگ نباشند و به خارج از کشور بروند، مهرام چه شرایطی 

خواهد داشت، بیان کرد: دست چپ و راست من، خودم هستم. 
از ابتدا خودم را ش��ناختم و به خودم اتکا کردم، اما اگر کسی 
بخواهد ارزش های صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی را 
نادیده بگیرد و زیر پا بگذارد یا عاقل نیس��ت یا مغرض است. 
این دو ابزار پیروزی هس��تند و افتخار هر کسی است که این 
بازیکن��ان به خصوص صمد را در تیمش داش��ته باش��د. من 
درباره صمد که ش��اگرد خودم بوده می گویم که همیشه به 
ندای قلب��ش گوش داده و ام��روز نیز خ��الف قلبش تصمیم 

نخواهد گرفت.
او درباره اهدافش در مهرام، نیز بیان کرد: اگر ش��رایط مهرام 
عادی و مثل همیش��ه بود چیزی جز قهرمان��ی راضی کننده 
نبود، اما امروز که مهرام به دنبال جوان گرایی و آینده سازی 
اس��ت من باز هم به بازیکن��ان تیم تأکی��د می کنم که هدف 
بهترین نتیجه  اس��ت. هاش��می در پاس��خ به این س��ؤال که 
اتفاق های پیش از فصل گذشته و جدایی شما از مهرام باعث 
ش��د تا همه فکر کنند دیگر همکاری بین شما و مهرام ایجاد 
نمی ش��ود، اما دوباره این اتفاق افتاد، دلیلش را چه می دانید، 
تصریح کرد: همیش��ه به من یاد داده اند که کینه ای نباش��م. 
دنیای گفتگو و حرکت است و باید همیشه با صحبت مشکالت 
حل ش��ود. من اگر می خواس��تم اتفاق های س��ال گذشته را 
واکاوی کنم، بس��کتبال ضرر می کرد. ما هر چ��ه که داریم از 
همین بسکتبال است و نباید کاری کنیم که ضربه بخورد. من 
نیز که تمام تصمیم هایم برای منفعت بس��کتبال ایران است 

برای این مهم تالش می کنم.

رییس هی��أت دوچرخه س��واری اس��تان اصفه��ان گفت: با 
 توجه به این ک��ه محدودیت خاصی در اصفه��ان برای بانوان 
دوچرخه سوار قائل هس��تند، این بانوان مجبور هستند تا در 

خانه تمرین کنند!
کیوان لیموی��ی در خصوص قهرمانی بان��وان اصفهانی اظهار 
داشت: مس��ابقات رشته کوهس��تان هم در رده سنی جوانان 
و هم بزرگساالن در تهران برگزار شد که12 تیم در قالب40 
دوچرخه س��وار بودند که اصفهان با شایستگی قهرمان شد و 
باید بگویم که بانوان ما در رشته کورسی نیز در تیرماه قهرمان 

شده بودند.
وی با بیان این که بانوان ما در هر دو رده جوانان و بزرگساالن 
قهرمان ش��دند، تصریح کرد: اصفهان خیلی رشد داشته و در 
بخش آقایان نیز در قائمشهر باز هم قهرمانی از آن اصفهانی ها 

بود. امس��ال تمام تیم هایمان را به مس��ابقات اعزام کردیم و 
خوشبختانه نتایج خوبی را گرفتیم.

لیمویی با اش��اره به ای��ن که اصال س��ابقه نداش��ته اصفهان 
 از 5 کاپ، 4 کاپ را از آن خ��ود کن��د، ادام��ه داد: هی��أت

دوچرخه سواری هم در بخش آقایان و هم بانوان در لیگ برتر 
تیم داده که امسال به دلیل این که مشکالتی در رشته کورسی 
آقایان برایمان به وجود آمد نتوانستیم نتیجه خوبی را بگیریم 

و متأسفانه در این رشته اصفهان قهرمانی را از دست داد.
وی با بیان این که رایزنی هایی انجام داده ایم تا در مس��ابقات 
آس��یایی، بانوان اصفهانی را اعزام کنند، خاطرنشان کرد: در 
رشته تریال قرار است مس��ابقات بین المللی در شهر قزوین 
برگزار شود که 6 کشور را به این مس��ابقات دعوت کرده اند و 
هنوز مشخص نیست کدام کشورها به این مسابقات خواهند 
آمد. ریی��س هیأت دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان ادامه 
داد: مس��ابقات تریال برای اولین بار است که در کشور برگزار 
می ش��ود. رییس فدراس��یون به دلیل این که رییس کمیته 
تریال آسیا نیز اس��ت کمک کرد تا این مسابقات در ایران نیز 
برگزار شود و امیدوارم اصفهانی ها نیز در سطح خوبی در این 

رشته قرار بگیرند.
لیمویی در ادامه به مشکالت بانوان اشاره ای داشت و گفت: با 
توجه به این که محدودیت خاصی در اصفهان برای بانوان قائل 
هستند و این بانوان مجبور هستند تا در خانه تمرین کنند. من 
از مسئوالن استان خواهش می کنم مکانی را برای دختران در 

نظر بگیرند تا شاهد رشد10 برابری بانوان باشیم.

المپیک مارسی در تدارک جذب پدیده های غنا
باشگاه فوتبال المپیک مارسی در تدارک جذب پدیده های با استعداد 
کشور غناس��ت. این تیم فرانسوی که از گذش��ته محلی برای رشد و 
پرورش استعدادهایی از این کشور آفریقایی بوده، قصد دارد همچنان 

ستاره های جوان و خوش آتیه این کشور را جذب کند.

شوک بزرگ بایرن  با مصدومیت تیاگو
تیاگو آلکانترا به دلیل مصدومیت، هفت هفت��ه  نمی تواند بایرن مونیخ 
را همراه��ی کند. هافبک اس��پانیایی که ب��ا توصیه پ��پ گوآردیوال به 
بایرن مونیخ پیوس��ت، در ب��ازی برابر نورنب��رگ از ناحیه م��چ پا دچار 

مصدومیت شد.

اعتراض بالتر به میزبانی قطر

رییس فدراس��یون بین المللی فوتبال برگزاری جام 
جهانی 2022 قطر را در تابستان غیرممکن دانست. او 
در اقدامی جالب به انتقاد از اعضای کمیته اجرایی فیفا 

در دادن میزبانی جام جهانی به قطر پرداخت.

حق را عمل کردن، 
 در حال حق 

جان نثاری کردن، 
حقیقت را به پای 
مصلحت قربانی 

نکرن و در راه 
اعتالی دین و حفظ 

وطن تالش کردن 
یعنی فرهنگ 

پهلوانی



 صدور118 پروانه مطب 
 در چهارمحال و بختیاری

رییس س��ازمان نظام پزش��کی 
از  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
ص��دور118 پروانه مط��ب و 63 
کارت جدید عضویت و همچنین 
تمدید 116 پروان��ه مطب و 16 
مورد تمدید کارت عضویت توسط 
سازمان نظام پزشکی استان خبر 
داد. محمود جاوید اظهار داشت: 
س��ازمان نظام پزشکی در استان 
چهارمحال و بختیاری با یک هزار و صد عضو پزشک، دندانپزشک، داروساز، 
ماما، دکترای علوم آزمایشگاه، کارشناسان پروانه دار مانند شنوایی سنج، 
فیزیوتراپ، بینایی س��نج، کاردرمانگر و ... سال های متمادی است که در 
راستای اهداف خود گام بر می دارد. وی افزود: اعتالی ارزش های اخالقی 
و اسالمی در امور پزشکی، تالش در راستای پیشبرد و اصالح امور پزشکی، 
مشارکت در راستای ارتقای سطح دانش پزشکی، حفظ و حمایت از حقوق 
بیماران، حفظ و حمایت از حقوق صنفی، تنظیم روابط ش��اغلین حرف 
پزشکی از اهداف این سازمان اس��ت. جاوید افزود: در راستای اهداف یاد 
شده س��ازمان وظایفی را بر عهده دارد که از جمله آن می توان به تعیین 
تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب 

شاغلین بخش خصوصی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت و... اشاره کرد.

خبر ویژه

نماينده مردم شهرستان لردگان
  مجيد جليل

 دولتمردان دول��ت یازدهم با تمام توان ش��عار کار و عم��ل را که مبناي 
دولت هاي رجایي و باهنر بوده را در راستای پیشبرد اهداف متعالی نظام 
محقق کنند، چرا که ش��هیدان رجایی و باهنر با وجود نابس��اماني هاي 
فراوان در ابتداي انقالب اسالمي با شعار کار و تالش وارد میدان شدند و با 
تمام وجود در راستاي تحقق این شعار گام برداشتند و انتظار مي رود در 
این دولت، نابساماني هاي موجود در حوزه هاي مختلف به ویژه اقتصادي 

برطرف شود.
پروژه هاي زیادي از دولت قبل 
نیمه تمام مان��ده که مي توان 
با تکمیل این پ��روژه ها زمینه 
براي ایجاد اش��تغال را فراهم 
کرد، همچنین با توسعه بخش 
صادرات غیرنفت��ي می توان 
 درآمد این بخ��ش را افزایش 

داد.

 دولتمردان شعار شهیدان رجایی
 و باهنر را محقق كنند

چهره روزیادداشت
6پروژهعمرانیشهرستانساماندرهفتهدولتافتتاحمیشود

فرماندار شهرستان سامان از افتتاح ش��ش پروژه عمرانی در هفته دولت در شهرستان سامان 
خبر داد. اسفندیار قربانی  اظهار داشت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال در 

این شهرستان به بهره برداری می رسد.

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1114 |سه شنبه 5  شهریور 1392 | 19 شوال 1434

هدف تحریم ها ُكند كردن 
شتاب توسعه كشوراست

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری گفت: هدف اعمال و تداوم 
تحریم ها علیه ایران، کندکردن ش��تاب پیشرفت و توسعه 

کشور است.
علی اصغر عنابس��تانی در آیین افتتاح طرح های گازرسانی 
 ب��ه مناط��ق روس��تایی شهرس��تان اردل اف��زود: در طول

س��ال های گذش��ته م��ردم و مس��ئوالن ب��ا اتکا ب��ه اصل 
 خودب��اوری، گام ه��ای مهم��ی ب��رای پیش��رفت کش��ور

برداشته اند. وی گفت: تحریم ها، کاهش پیشرفت و گسترش 
نفوذ ایران در منطقه را نشانه گرفته است و باید با وجود تمام 

سختی ها و تحریم ها روند رو به رشد کشور تداوم یابد.

تدوین سند راهبردی پدافند 
غیر عامل صنعت، معدن و تجارت

دبیر کارگروه پدافن��د غیر عامل س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری از تدوین سند راهبردی پدافند 

غیر عامل در این بخش خبر داد.
علی طاه��ری در ش��ورای اداری این س��ازمان اف��زود: این 
سند در قالب سه مأموریت ،ش��ش هدف کلی ،20 راهبرد، 
49 برنام��ه و 317 پ��روژه درکارگ��روه صنع��ت، مع��دن و 
تجارت ش��ورای پدافند غیرعامل صنع��ت، معدن و تجارت 
اس��تان تهیه و تدوین ش��ده اس��ت. به گفته وی، این سند 
 برنامه راهبردی مناس��بی برای انس��جام و ایج��اد آمادگی

دستگاه های عضو کارگروه در مواقع بحرانی است.

 15 خانه قرآن شهری
 در استان فعال شد

مس��ئول دارالق��رآن الکری��م اداره کل تبلیغات اس��المی 
چهارمحال و بختیاری از فعال ش��دن 15 خانه قرآن شهری 

در این استان خبر داد. 
علی اسماعیلی افزود: از این تعداد خانه قرآن شهری، شش 
مرکز در شهر بروجن، دو مرکز در شلمزار، یک مرکز در شهر 
شهرکرد و در شهرهای فارسان و اردل هم هر کدام سه مرکز 
فعالیت خود را در زمینه ترویج عل��وم قرآنی و ارایه خدمات 
مذهبی آغاز کرده اند. کارشناس قرآنی و مسئول دارالقرآن 
 الکریم این اس��تان با اش��اره به آغاز اجرای طرح تأس��یس

خانه های قرآن شهری از س��ال91 گفت: تاکنون برای 15 
خانه قرآن شهری در استان مجوز فعالیت صادر شده است.

اخبار كوتاه

 مدرس حوزه و دانش��گاه گفت: تناس��ب اندیش��ه، فرهنگ و 
خانواده از شرایط اصلی تناسب برای ازدواج است.

حجت االسالم راشد یزدی در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( 
با اشاره به جایگاه ازدواج در اسالم، امر ازدواج را به ساختمان 
بادوام تشبیه و بر اس��تحکام خانواده از زمان شکل گیری آن 

تأکید کرد.  
 وی یک��ی از موجوداتی که عال��م زوجیت بر آن حاکم اس��ت

 را  انس��ان دانس��ت و اظهار داش��ت: قانون زوجی��ت در عالم 
خلقت حاکم و همه عالم بر قانون زوجیت آفریده ش��ده است، 
 به طوری که معیش��ت همه انس��ان ه��ا از این قانون ش��روع 

می شود.
حجت االسالم راش��د یزدی با بیان این که انسان از مرد و زن 
آفریده شده است، خاطرنش��ان کرد: خداوند زن را برای مرد 
 و مرد را برای زن آفرید، بر همین اس��اس هی��چ مردی کامل

نمی شود، مگر با پیوس��تن زن به زندگی آن و هیچ زنی کامل 
نمی شود مگر با پیوستن  مرد به زندگی آن.

وی ادامه داد: هرچقدر مرد ربانی باشد با اضافه شدن زن تکمیل 
می شود و هرچند که زن راستگو و صادق باشد با مرد به تکامل 

و درجات عالی انسانیت می رسد.
این استاد حوزه و دانشگاه، ازدواج را به مولکول آب تشبیه کرد و 
گفت: همان طور که مولکول آب با ترکیب هیدروژن و اکسیژن، 
یک قطره آب را تش��کیل می ده��د، زن و مرد نی��ز با هم یک 

 انسان را تشکیل می دهند، چراکه همه انسان ها زیر مجموعه 
ازدواج ها به افراد دیگری تبدیل می شوند.

وی با اشاره به خصوصیات کسانی که ازدواج نمی کنند، تصریح 
کرد: مردی که زن ندارد مانند فردی ی��ک لنگه پا، نامعقول و 

نامتعادل در حرکت  است.
حجت االسالم راشد یزدی ازدواج را یک عادت  و رسم دیرینه 
بشر دانست و اظهار داشت: البته استثناهایی نیز وجود دارد از 
جمله حضرت عیسی)ع( و حضرت یحیی که مجرد زیستند، 
همچنین تعداد معدودی از علما که علت ازدواج نکردن خود را 

در نوشته هایی ذکر کرده اند.
وی با بیان این که خداوند غریزه جنسی را یک غریزه سرکش  
معرفی کرده اس��ت، خاطر نش��ان کرد: غریزه جنسی یکی از 
غرایز تأثیر گذار بر انسان است که نمی توان آن را بدون پاسخ 
گذاشت، چراکه به برکت این غریزه است که انسان ها استقرار 

پیدا کرده اند.
حجت االسالم راشد یزدی ازدواج را یک امر مطالعاتی دانست 
و گفت: نمی توان با اس��تخاره به ازدواج پاس��خ داد، در اسالم 
مطالبی درمورد چگونگی ازدواج ارایه شده است که  استخاره  

را یک امر جایز در ازدواج نمی داند.
 این م��درس ح��وزه ازدواج را ی��ک عامل ترکیبی دانس��ت و 
 تصریح کرد: با امر ازدواج، تحکیم خان��واده صورت می گیرد، 
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ع��دم ترکی��ب زوجی��ن و تحکیم 

 خان��واده عل��ت بس��یاری از ط��الق ه��ا در جامع��ه امروزی 
است.

وی با بیان این که زن و مرد باید میل به ترکیب ش��دن داشته 
باشند، اظهار داشت: میل به سوی یکدیگر را عشق می نامند و 

این عشق برای ازدواج الزم، ولی کافی نیست.
حجت االس��الم راشد یزدی ش��رایط ترکیب ش��دن زوجین 
را به اندیش��ه، فرهن��گ و خانواده متناس��ب تقس��یم بندی 

ک��رد و خاطرنش��ان کرد: 
 ن��وع اندیش��یدن ب��ه ویژه

از نظر بعد و اندیش��ه دینی 
 از ش��رایط اصلی تناس��ب

 زوجین است.
وی فرهن��گ متناس��ب را 
در مقول��ه ازدواج هم��ان 
یکدیگ��ر  ک��ردن  درک 
زوجی��ن دانس��ت و گفت: 
فرهن��گ متناس��ب نباید 
ب��ه ص��ورت کالس��یک یا 
 از نظ��ر م��درک تحصیلی

 اجرا شود.
االس��الم  حج��ت 
راش��د ی��زدی ب��ا اش��اره 
ب��ه ض��رورت درک زنان با 

توجه به خصوصیاتی ک��ه دارند، تصریح کرد: زن به واس��طه 
نوع خلقت لطیف، ش��ریف، نجیب که می طلب��د در برقراری 
ارتباط با او مسائلی رعایت ش��ود، همچنین مرد نیز به واسطه 
نوع خلقت از اقتدار برخوردارند که می طلبد به این خصوصیت 

آنان توجه شود.
حجت االس��الم راش��د یزدی تناس��ب خانواده ها را از دیگر 
 ش��رایط الزم ب��رای ازدواج دانس��ت و اظه��ار داش��ت: در 
کش��ور های اروپایی خانواده وجود ن��دارد و زندگی بی اصل و 
ریشه در بیشتر نقاط اروپا و آمریکا دیده می شود، این درحالی 
 اس��ت که در ایران اس��المی تأکیدات ویژه ای بر نهاد خانواده 

می شود.
وی با بیان ای��ن که  اگر زن و مرد با هم ترکیب نش��وند به یک 
 باد م��وزون از هم جدا می ش��و ند، خاطرنش��ان ک��رد: گاهی
  طالق، خاصیت ازدواج پیدا می کند، به طوری که دو نفر بعد
  از ط��الق ب��ه آرام��ش م��ی رس��ند، آن گاه ط��الق جای��ز

 است.

مدرس حوزه و دانشگاه:

عدمتحکیمخانواده؛علتبسیاریازطالقهادرجامعهامروزی

  گاهی
 طالق، خاصیت 

 ازدواج پیدا 
می كند، به طوری 

 كه دو نفر بعد
 از طالق به آرامش 

 می رسند،
 آن گاه طالق 

 جایز
 است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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      مزایده نوبت اول

174 شماره 910139 دایره اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری خمینی شهر 
شعبه دوم در پرونده کالسه 910139 اجراء که له آن نعمت اله عمو شاهی 
و محکوم علیه آن علی تهرانی فرزند حبیب اله ساکن منظریه خیابان یزدان 
مقادیر  دارد  نظر  در  باشد  می   ) المکان  مجهول  فعال   ( شقایق  مجتمع  پناه 
زیادی اموال منقول ) شامل تلویزیون و کاسه و بشقاب و غیره طبق لیست 
کارشناس شده ( که توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار 
گرفته و با در نظر گرفتن جمیع جهات مبلغ 130276000 ریال بر آورد گردیده 
را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز دوشنبه مورخه 
92/6/25 ساعت 9 صبح در محل شعبه دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر به 
نشانی : خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی 
شماره یک برگزار می گردد طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی 
: فوق مراجعه و از محل و اجناس مورد مزایده بازدید نمایند خریدار کسی 
قیمت  بایستی 10درصد  . خریدار  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  است 
پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .ریاست محترم شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری خمینی شهر با سالم احتراما عطف به 
کارشناس  عشقی  رجبعلی  اینجانب   92/3/21 مورخه   910139 ابالغ شماره 
منتخب پرونده کالسه 910139ح 2 به استحضار میرسانم که پس از حضور 
در دفتر آن شعبه و مطالعه پرونده مذکور و اطالع از دستور آن مقام محترم 
در صورتجلسه مورخه 92/2/8 که چنین فرموده اید موضوع به کارشناس 
ارجاع میگردد تا با مطالعه پرونده و عند الزوم رویت و معاینه اموال نسبت 
به قیمت گذاری آن به نرخ روز اقدام نماید. تا نسبت به موضوع مزایده نظر 
ذکر  با  مربوطه  کارشناسی  نظریه  لذا  نماید.  اعالم  هفته  یک  ظرف  را  خود 
چند نکته بشرح زیر تقدیم حضورتان گردیده است : 1- در تاریخ 91/4/17 
قرار تامین خواسته آقای نعمت اهلل عمو شاهی در پرونده کالسه 910317ح 
2 بطرفیت آقایان علی تهرانی و محمد حکمت به استناد یک فقره چک شماره 
920001 بتاریخ 91/3/2 بمبلغ یکصد میلیون ریال صادر گریده است . 2- در 
تاریخ 1391/4/31 کالنتری 11 پس از اخذ دستور الزم از اجرائیات آن شعبه 
محترم و هماهنگی های مربوطه وارد منزل خواندگان واقع در منظریه مجتمع 
مسکونی شقایق بلوک 47 شده و 40 قلم از لوازم خانگی خواندگان را توقیف 
و صورتجلسه نموده و به امین خواهان بنام آقای حسین نجفی تحویل داده 
است و در سطر ششم و نهم صفحه دوم صورتجلسه مذکور به دو موضوع 

از  شده  ارائه  فاکتور  طبق  همگی  اموال  اینکه  اول  است  نموده  اشاره  نیز 
از  خوراکی  وسائل  مقدار  اینکه  دوم  و  است  گردیده  توقیف  خواهان  طرف 
جمله سبزی و مقداری گوشت در یخچال موجود بوده که برای جلو گیری از 
فاسد شدن آنها تحویل امین گریده است .3- فاکتور های موجود در پرونده 
فوق الذکر به شماره های 6393 بتاریخ 90/7/17 و 6394 بتاریخ 90/7/25 و 
6395 بتاریخ 90/7/25 و 6584بتاریخ 90/8/1 و 645 بتاریخ 90/8/14 که در 
بند 2 این گزارش نیز به آن اشاره شده است از نظر تعداد و ردیف 42 ردیف 
میباشد که از فاکتور شماره 6395بتاریخ 90/7/25 یکدستگاه لبتاب مارشال 
پاناسونیک تلویزیون  دو عدد دستگاه  و  تیپتیل 931  تلفن  یکعدد  و  اینچ   12

LCD32C20 در موقع توقیف اموال موجود نبوده است ویا در موقع رویت 
همه اقالم توقیف شده بجز وسایل چوبی  دو قلم کاالی دیگر شامل یکعدد 
ماهی تابه پیرکس و یکعدد ساعت دیواری تاژ 216 مازاد بر فاکتور ها وجود 
داشت که در دایره بررسی منظور گریده است . 4- اقالم فاکتور شماره 645 
طبق  بازدید  موقع  در  و  است  بوده  چوبی  وسایل  کال  که   90/8/14 بتاریخ 
اظهار خواهان بعلت جابجایی آنها از خمینی شهر به تیران امکان رویت آنها 
وجو نداشت و لذا الزاما از تصاویر گرفته شده و  از آنها استفاده گردیده که 
پس از تطبیق نمونه آنها در بازار مورد ارزیابی قرار گرفته است 5- با توجه 
به بندهای ا الی 4 این گزارش و با عنایت به اینکه در این بررسی کلیه اقالم 
"مستعمل" تشخیص وارد شده است و نیز با توجه به نوع و کیفیت اقالم و با 

توجه به همه جهات موثر در قیمت مبنای مزایده روز بازارسال 1392  و در 
شرایط موجود بشرح زیر برآورد و اعالم نظر گردیده است  

واحد(8400000  )ارزش  یکدستگاه    LCD32C20 پاناسونیک  تلویزیون   1
ریال ارزش کل 8400000 ریال 

2 میز تلویزیون پاناسونیک 1،1350 عدد  )ارزش واحد(1200000 ریال ارزش 
کل 1200000 ریال 

3 محافظ صوتی و تصویری الکترو حفاظ و محافظ یخچال 2 عدد  )ارزش 
واحد(110000 ریال ارزش کل 220000 ریال

4- اجاق گاز مودنا 704 مشکی NGRAE یکدستگاه   )ارزش واحد(6300000 
ریال ارزش کل 6300000 ریال

ریال  واحد(14000000  )ارزش  یکدستگاه   72 فریزر ساموسنگ  یخچال   -5
ارزش کل 14000000 ریال

6-  جارو ساموسنگ کینگ 2000 یکدستگاه   )ارزش واحد(2880000 ریال 
ارزش کل 2880000 ریال

7- اتو بخار پاناسونیک 660 یکدستگاه  ارزش واحد 1800000 ریال ارزش 
کل 1800000

8- لباسشویی مودنا 8 کیلو 1053 یکدستگاه  )ارزش واحد(10500000 ریال 
ارزش کل 10500000 ریال

)ارزش  سرویس   یک  کاسکی   مشکی  سفید   38 آرکوپال  سرویس   -9
واحد(2400000 ریال ارزش کل 2400000 ریال

10- تفلون چدن 30 پارچه الیتا سرامیکی یک سرویس  )ارزش واحد(3600000 
ریال ارزش کل 3600000 ریال

11- سرویس آرکوپال 25 ایرکس یک سرویس   )ارزش واحد(800000 ریال 
ارزش کل 800000 ریال

12- نمک پاش طوسی سوالر4 عدد  )ارزش واحد(112000 ریال ارزش کل 
448000 ریال

کل  ارزش  ریال  واحد(20000  )ارزش  عدد    1 رنگی  درب  ریز  شکر   -13
20000 ریال

ریال  واحد(40000  )ارزش  سری    2 مشکی  سفید  بلور  خوری  سس   -14
ارزش کل 80000 ریال

)ارزش واحد(40000 ریال ارزش  قفلدار 1 عدد   15- بطری صنعت سازان 
کل 40000 ریال

)ارزش واحد(320000 ریال  لیوان استرلینگ کاسکی 1 سری   پارچ و   -16
ارزش کل 320000 ریال

17- پارچ و لیوان فالم فرانسه 1 سری  )ارزش واحد(176000 ریال ارزش 
کل 176000 ریال

)ارزش  سرویس     1 مشکی  سفید  کاال  بهاز  آشپزخانه  سرویس   -18
واحد(2240000 ریال ارزش کل 2240000 ریال

19- سرویس آویز تفلون دیانا 1 سری  )ارزش واحد(200000 ریال ارزش 
کل 200000 ریال

20- کتری استیل استوانه ای جدید قرمز 1 عدد  )ارزش واحد(400000 ریال 
ارزش کل 400000 ریال

21- سرویس قاشق و چنگال 92 جونیا 1 سرویس  )ارزش واحد(480000 
ریال ارزش کل 480000 ریال

ریال  )ارزش واحد(192000  پروانه  1 عدد   پیازی 3 طبقه  و  22- جاسیب 
ارزش کل 192000 ریال

کل  ارزش  ریال  واحد(360000  )ارزش  عدد    1 تایی   4 آبکش  سبد   -23
360000 ریال

24- زیر سیگاری گرد بلور رنگی  1 جفت  )ارزش واحد(48000 ریال ارزش 
کل 48000 ریال

کل  ارزش  ریال  واحد(112000  )ارزش  عدد    1 بزرگ   شوی  سبزی   -25
112000 ریال

26- قندان بلور  2 عدد  )ارزش واحد(56000 ریال ارزش کل 112000 ریال
کل  ارزش  ریال  واحد(104000  )ارزش  دست   2 اکبرایتون   لیوان  نیم   -27

208000 ریال
28- تاوه پیرکس سه رقم  1 سری  )ارزش واحد(280000 ریال ارزش کل 

280000 ریال
کل  ارزش  ریال  واحد(104000  )ارزش  اعدد   استیل  بر  غذا  سرویس   -29

104000 ریال
30 پیتزا خوری فرانسه 2 عدد  )ارزش واحد(60000 ریال ارزش کل 120000 

ریال
ریال  واحد(280000  )ارزش  سری    1 ساده  تائی  سه  پیرکس  قابلمه   -31

ارزش کل 280000 ریال
کل  ارزش  ریال  واحد(96000  )ارزش  عدد    1 بلور چهار گوش  کاسه   -32

96000 ریال
کل  ارزش  ریال  واحد(72000  )ارزش  عدد    1 تک  پیرکس  تاوه  ماهی   -33

72000 ریال
کل  ارزش  ریال  واحد(160000  )ارزش  عدد   تاژ1  دیواری  ساعت   -34

160000 ریال
)ارزش  سرویس    1 پارچه  و  چرم  جنس  از  نفره   7 راحتی  مبل   -35

واحد(6000000 ریال ارزش کل 6000000 ریال
36- جا کفشی  1 عدد  )ارزش واحد(400000 ریال ارزش کل 400000 ریال

ریال  واحد(1100000  )ارزش  ای 1 سری    تیکه شیشه   4 میز عسلی   -37
ارزش کل 1100000 ریال

38- سرویس خواب شامل تخت دو نفره و میز آرایشی و پاتختی  یکدست   
)ارزش واحد(6000000 ریال ارزش کل 6000000 ریال

ارزش کل 800000   )ارزش واحد(800000 ریال  نفره 1 عدد   39- تشک 2 
ریال

 ) ریال  هفتاد و دومیلیون و نهصد و چهل و هشت هزار   ( جمع کل جدول 
72948000 م الف 13970مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری 

خمینی شهر .
کارشناس رسمی دادگستری رجبعلی عشقی 

تحدید حدود اختصاصی
زمین   قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/231/337چون  شماره   210
از 193-  فرعی   988 پالک  بشماره  گونستان  در دشت  رجلی  محصور سه 
اصلی واقع در ابیازن جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام خانم فاطمه کبیری 
طرقی فرزند محمد آقا 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 
رور 1392/7/30 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  159مجتبی شادمان – رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   9209973633100191  : دادنامه  شماره    309
الیاس  آقای   : خواهان   911174  : بایکانی  شماره   9109983633101139
سلطانی به نشانی خمینی شهر خ 17 شهریور اسفریز کوی ش فخاری کد 
پستی 8415976193 خوانده : آقای محمد نادری شورابی به نشانی مجهول 
المکان خواسته : مطالبه وجه چک داداگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه 
در خصوص دادخواست "آقای الیاس سلطانی فرزند علی بطرفیت آقای محمد 
نادری شورابی فرزند احمد بخواسته مطالبه مبلغ 76720000 ریال وجه چک 
و  تادیه  در  تاخیر  انضمام خسارت  به  بانک سپه   91/3/7-315037 شماره 
هزینه دادرسی و قرار تامین خواسته با مالحظه داداخواست و ضمائم آن و 
وجود اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از استحقاق وی در مطالبه 
باقی  اعتراض  و  ایراد  گونه  هر  از  دارد ومصون  خوانده  ذمه  اشتغال  وجه 
مانده است و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع موثری و 
دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده است . لذا دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تلقی و مستندا به مواد 197-519و502 و ماده 2 قانون صدور چک 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 76720000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1546000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ 91/3/7 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد . خسارت 
تاخیر در تادیه وفق شاخص ساالنه تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در زمان اجرا محاسبه خواهد شد . رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
 محاکم تجدید نظر استان می باشد . رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

خمینی شهر 

تغییرات 
شرکت  اصلی  مرکز  تغییر  آگهی   1392/5/17-92/4930/140 شماره   312
شناسه   28336 بشماره  شده  ثبت   ، خاص  سهامی  فام  درخشان  های  ایده 
ملی 10260490351 برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/5/16 
مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان آیت اله طیب کوچه شهید مهدوی مجتمع 
اساسنامه  ماده 4  یافت  انتقال  کد پستی 8136653963   – آرمان پالک 301 
بشرح فوق اصالح شد . امضای ذیل ثبت در تاریخ 1392/5/17 تکمیل گردید.م 
الف 5299 منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 

اصفهان 

تغییرات 

نویسان برنامه  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1764/ت   : شماره   314 
وشناسه  44826 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  پاسارگاد  اندیش  نو    
العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260627608 ملی    
تعهدی سرمایه  کلیه   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/4/30  مورخ 

 1098/273 شماره  گواهی  طی  ریال   6500000 مبلغ  به  شرکت    
سهام  صاحبان  توسط  اصفهان  رباط  شعبه  رفاه  بانک   1392/4/30 مورخ 
و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/5/6 تاریخ  در   .. است  گردیده  پرداخت 
الف  م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات 
رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی  –  5299/2 منصور آذری 

 اصفهان 

تغییرات 

ماشین صالحی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1912/ت   : شماره   316 
 ایرانیان  سهامی خاص به شماره ثبت 45374 وشناسه ملی 10260633311 
 1392/5/10 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- شعبه به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
کد   -86 پالک   – ششم  فرعی   – چهارم  خیابان   – جی  صنعتی  شهرک 
اصغر  علی  آقای  مدیریت  به  و   03115722291 تلفن   8159484678 پستی 
شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/5/14 تاریخ  در  گردید.  تاسیس  صالحی 
الف  م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  و موسسات 
رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی  –  5299/4 منصور آذری 

 اصفهان 

 



خواندنی

چند نکته درباره نزدیک ترین 
همسایه کیهانی زمین

اخبار ویژه

شرکت ژاپنی س��ازنده دوربین فوجی فیلم از دوربین جدیدی رونمایی کرده که مستقیما 
تصاویری به اندازه کارت پستال چاپ می کند. در این دوربین، هر زمان که یک تصویر ثبت 
می شود، نتیجه چاپی از باالی دوربین بیرون آمده و مانند نسخه پالروید، در مواجهه با هوا 
ظاهر و خشک می شود. دوربین نئو کالسیک مینیInstax 90 می تواند در نوردهی های 
متعدد تصاویر را ثبت کرده و سرعت ش��اتر آن، یک چهارصدم یک ثانیه است، بنابراین از 
آن می توان در طیف گسترده ای از شرایط نوری استفاده کرد. فوجی فیلم این دوربین را در 
توکیو معرفی کرده و پس از ورود به بازار ژاپن در تاریخ 23 اوت)اول شهریور( قرار است در 

20 سپتامبر)29 شهریور( در کل جهان عرضه شود.
قیمت این دوربین در ژاپن حدود20 هزار یوآن )حدود 134 پوند( و هر رول10 تایی تصویر 
حدود700 یوآن)4/55 پوند( است. فوجی فیلم اولین شرکتی بود که در سال 1934 فیلم 
 تولید کرده و در دهه 1980 با س��ری F خود مانند F-10 و 50S-F فروش دوربین های
 عکس ف��وری را آغاز کرد.این ش��رکت امیدوار اس��ت ای��ن دوربین بتوان��د فروش طیف

دوربین های عکس فوری آن را که در سال 2002 تا 90 درصد کاهش داشت، احیا کند.

بر اس��اس اعالم ش��رکت هلندی Mars One، بیش از 165 هزار درخواست برای سفر 
بی بازگشت به مریخ تاکنون به ثبت رسیده اس��ت. پروژه سفر بی بازگشت به مریخ شامل 
انتقال تجهیزات و چند مریخ نورد برای احداث پایگاه اولیه جهت استقرار نخستین گروه 

از ساکنان آینده مریخ است.
گروه نخست، متشکل از چهار زن و مرد از قاره های مختلف جهان، پس از انتخاب و گذراندن 
 دوره های نهایی آموزش تا س��ال 2023 راهی س��یاره سرخ خواهند ش��د. به دلیل نبود 
فناوری های مورد نیاز برای انجام سفر بازگشت از مریخ، هزینه های باالی سفر و مشکالت 

تأمین سوخت، داوطلبان نهایی بلیت یک طرفه ای به سمت مریخ دریافت خواهند کرد!
با وجود عدم امکان بازگش��ت به زمین تا ماه آگوست2013 )مرداد ماه( بیش از 165 هزار 

درخواست ثبت شده است و استقبال متقاضیان از این طرح چشمگیر عنوان شده است.
هزینه ثبت نام اولیه، 25 دالر است که بر اساس وضعیت اقتصادی کشور، افزایش یا کاهش 
پیدا می کند. از ایران نیز تاکنون هشت مرد و یک زن برای سفر بی باگشت به مریخ داوطلب 

شده اند.

بیش از 165 هزار سفر بی بازگشت به مریخدوربینی که تصاویر فوری چاپ می کند

ماه نزدیک ترین همس��ایه کیهانی زمین محس��وب 
می ش��ود که با بازتاباندن نور خورش��ید، شب های 
زمین را نورانی می کند. تنه��ا قمر زمین و پنجمین 
قمر بزرگ منظومه شمس��ی، فاقد جو بوده و قطری 
معادل 27 درصد قط��ر زمین و چگال��ی معادل60 
درصد چگالی زمین دارد، فاصل��ه زمین تا ماه 384 
هزار کیلومتر است و یک پالس نوری در مدت1/26 

ثانیه از زمین به ماه می رسد.

شکل گیری ماه
بر اساس یکی از فرضیه های مطرح، شکل گیری ماه 
به زمان برخورد یک س��نگ فضایی در ابعاد مریخ با 
زمین، کمی پس از آغاز شکل گیری منظومه شمسی 

در 4/5 میلیارد سال قبل باز می گردد.

گرفتار در مدار
زمین و ماه هر دو در حال چرخش و حرکت مداری 
هس��تند، اما چهره ماه همواره از منظ��ر زمین ثابت 

است.
س��ال ها قبل اثرات گرانش��ی زمی��ن باعث کاهش 
چرخش ماه حول محور خود شد؛ زمانی که سرعت 
چرخش ماه به اندازه کافی ب��ا دوره مداری – مدت 
زمان گردش ماه ب��ه دور زمین – منطبق ش��د، اثر 
گرانشی تثبیت شد. زمانی که ماه در اطراف زمین در 
حال چرخش است، بخشی از این زمان بین زمین و 
خورشید سپری می شود و نیمه روشن از زمین دور 

است که اصطالحا ماه نو نامیده می شود.
به علت تابش نور خورش��ید به م��اه، قمر زمین قابل 
رؤیت می ش��ود. اگر نور کامل خورشید به قسمتی 
از ماه که به س��مت زمین است تابیده ش��ود، ماه به 
صورت قرص کامل دیده می شود. اگر نور خورشید 
فقط به بخشی از ماه که رو به زمین است تابیده شود، 
بر حسب میزان تابش نور، ماه به صورت هالل باریک، 

نیم قرص یا وضعیت کامال گرد دیده می شود.

آپولو، درختان ماه
بیش از400 درخ��ت بر روی زمین از م��اه آمده اند. 
در س��ال1971 میالدی »اس��تورات روزا« فضانورد 
مأموریت آپولو 14 ناسا دانه هایی را با خود به ماه برد.

دانه های جوانه زده سپس به زمین بازگردانده شده و 
در مناطق مختلف آمریکا و جهان کاشته شدند که به 

درختان ماه )Moon Trees( شهرت پیدا کردند.

کیسه مشت زنی سنگ های فضایی
گودال های متعدد بر س��طح ماه در نتیجه برخورد 
صدها سنگ فضایی بین4/1 میلیارد تا 3/8 میلیارد 
سال قبل ایجاد شده است. ماه از لحاظ زمین شناسی 
چندان فعال نیست، به همین دلیل وقوع زمین لرزه یا 
آتشفشان باعث از بین رفتن این دهانه های برخوردی 
نشده اس��ت. نبود جو و ش��کل نگرفتن باد و باران از 

دیگر دالیل فرسایش بسیار کم در سطح ماه است.

ماه تخم مرغی شکل
ماه یک جرم کامال کروی و مدور نیست، بلکه ظاهری 
تخم مرغی ش��کل دارد. مرک��ز جرم م��اه در مرکز 
هندسی قمر قرار نداشته و حدود دو کیلومتر خارج 

از مرکز است.

ماه لرزه
فضانوردان مأموریت آپولو از لرزه س��نج بر سطح ماه 
استفاده کرده و دریافتند که این گوی درخشان یک 
مکان کامال مرده محسوب نمی شود. در ماه، لرزه های 
خفیف زیر سطحی روی می دهند که احتماال ناشی 
از کشش  گرانشی زمین هس��تند. ایجاد شکاف های 
کوچک بر سطح ماه به همراه خروج گاز، نشانه ای از 

وقوع ماه لرزه ها هستند.

سیاره ای به نام ماه
قمر زمین بزرگ تر از پلوتو بوده و قطر آن حدود یک 
چهارم قطر زمین است. برخی دانشمندان معتقدند 
که ماه ش��باهت زیادی به یک سیاره دارد و سیستم 

زمین- ماه را به عنوان سیاره دوتایی می نامند.

اثر جزر و مد ماه
پدیده کش��ند یا جزر و مد در اثر نیروی گرانش ماه 
ایجاد می شود و خورش��ید اثر کمتری در این زمینه 
دارد. نیروی گرانشی ماه و خورشید باعث باال و پایین 
رفتن منظ��م آب اقیانوس ها و دریاها می ش��ود که 

نتیجه آن امواج جزر و مدی است.
آب های آن س��وی کره زمین که از ماه دور هستند، 
کمتر تحت تأثیر گرانش ماه قرار گرفته و هنگام جزر 
پایین می روند. در طرف مقابل که تحت تأثیر گرانش 
شدید ماه قرار دارد، آب ها در هنگام مد باال می آیند.

خداحافظی با ماه
ماه در حال دور ش��دن از زمین اس��ت. هر سال ماه 
بخش��ی از انرژی چرخشی زمین را س��رقت کرده و 
از آن برای رس��اندن خود به مدار باالتر )حدود 3/8 
سانتیمتر باالتر( استفاده می کند. در این شرایط ماه 

حدود 22 هزار کیلومتر از زمین دورتر خواهد شد.

سیکلوپ ها در اسطوره های یونان، غول هایی با یک چشم در 
وسط پیشانی هستند.

زمانی که این سامانه در سال 2016 در دسترس قرار گیرد، 
تنها وس��یله نقیله خصوصی سرنشین دار زیرآبی خواهد بود 
که آماده عقد قرارداده��ا می ش��ود. Cyclop دارای گنبد 
مشاهده بوروسیلیکات شیشه ای 180 درجه ای و تک چشم 

مانند خواهد بود.
هم اکنون شرکت تولیدکننده زیردریایی OceanGate در 

حال ساخت سامانه مزبور است.
همچنین فناوری و طرح آن از سوی مرکز فناوری و تحقیقات 
بوئینگ و همچنین آزمایش��گاه فیزیک کاربردی دانش��گاه 
واشنگتن ارایه می شود. به تازگی اعالم شده که طراحی اولیه 
بدنه این زیردریایی تکمیل ش��ده، بنابراین نمی توان انتظار 

داشت که این فناوری به زودی به اتمام برسد.
بدنه Cyclops دارای ضخامت 17/78 سانتیمتری بوده و از 

فیبر کربنی ساخته شده است.
در فیبر کربنی نوارهای منحصر به فرد فیبر از پیش آغش��ته 

شده به طور منفردی در درون ماتریکس فیبر کربنی تعبیه 
می شوند.

گفته می شود، این تکنیک که توسط بوئینگ طراحی شده، 
کنترل تولید بهتری را در مقایسه با فرآیند سنتی تر و مارپیچ 
 psi 300 رشته ای ارایه می دهد و امکان تحمل چهار هزار و

فشار را فراهم می کند.
این فشار در بیشترین عمق شیرجه )که پیش تر سه هزار متر 

اعالم شده( به سامانه مزبور وارد می شود.

استفاده از فیبر کربنی به این زیردریایی در پایین نگهداشتن 
وزن کمک می کند.

برخالف وس��ایط نقلی��ه ای ک��ه از راه دور عم��ل می کنند 
)ROVs( ، فناوری جدید سرنشین دار به هیچ داده یا کابل 
برقی که آن را به س��طح مرتبط کند، نیازی ندارد. همچنین 
سیستم های پش��تیبانی آنبورد آن باید امکان شیرجه زدن 

برای بیش از هشت ساعت را فراهم کنند.
این سامانه از یک سیستم گهواره مانند پرتاب، بازیابی و حمل 
 ونقل بهره می برد که ب��ه آن امکان عملکرد ب��ا هزینه های

 پایین تر را در مقایس��ه با دیگر زیردریایی های سرنشین دار 
می دهد. افزون ب��ر این، چون زیردریایی مزب��ور می تواند از 
طیف وسیعی از کشتی ها پرتاب ش��ود، در برخی از حاالت 
اس��تفاده از آن مقرون ب��ه صرفه تر از ی��کROV گزارش 
 شده اس��ت. یکی از جالب ترین ویژگی های طرح ارایه شده

صندلی های چرخان آن است. این صندلی ها به خدمه امکان 
راست نشستن )به نسبت افق زمین( را می دهد، حتی چنانچه 

زیردریایی نخست از سمت دماغ فرود بیاید.

نخستین زیردریایی خصوصی
جنسینگ ایرانی را بشناسید

سیاه دانه، نوعی دانه علفی است که حاوی نوعی روغن و انواع مختلفی 
از مواد است که نقش بسیار زیادی در بهبود سالمت و مبارزه با انواع 

بیماری دارد و مشهور به جنسینگ ایرانی است.
پیامبر اکرم )ص( فرمود:»ما من داء إال فی الحبة الس��وداء منه شفاء 
إال الس��ام« یعنی هیچ  بیماری نیست مگر ش��فای آن در سیاه دانه 

است جز مرگ.
 نام های دیگر سیاه دانه، سیاه تخمه، سرنیچ سیاه، سنوخ سیاه، کمون 

اسود، شونیز، شونوز و کمون هندی است.
  سیاه دانه طعمی تلخ دارد و به عنوان ادویه در مواد غذایی به خصوص 

ترشیجات استفاده می شود.
     این دانه بومی جنوب غربی آسیاست و از قدیم به عنوان ضد انگل، 

ضد باکتری و مسهل استفاده می کردند.
    مصرف سیاه دانه برای زنان شیرده مفید است زیرا باعث افزایش 

ترشح شیر می شود.
    تحقیقات نشان داده است مواد معدنی و ویتامین های موجود در 
سیاه دانه در درمان دیابت، سل،  بیماری های قلبی - عروقی، کم خونی 

و میگرن مفید است.
     اسیدهای چرب ضروری فراوان موجود در سیاه دانه آن را به نوعی 
مواد غذایی ضد س��رطان تبدیل کرده که در حفظ سالمت پوست و 

مو نیز مفید است.
     س��یاه دانه آه��ن و پتاس��یم فراوان��ی دارد و عالوه ب��ر تقویت 
 سیس��تم ایمنی ب��دن، باعث رف��ع مس��مومیت خونی و یبوس��ت 

می شود.
     مصرف روغن س��یاه دانه در برنامه غذای��ی در کاهش قند خون، 
تعادل فش��ارخون، بهبود آرت��روز و التهاب لثه مؤثر اس��ت و کلیه و 

مجاری ادرار را تصفیه می کند.
    سیاه دانه دارای خواص بسیار زیادی از جمله در درمان سرطان ها، 
درمان زخم معده، نابودی سموم در کبد و نیز تنظیم سیستم گوارش 

بدن دارد.
     گفتنی است این گیاه حتی در حیوانات نیز باعث برطرف شدن 
برخی از بیماری ها می ش��ود و حیوانات نیز آن را می شناسند و از آن 

استفاده می کنند.
     بررسی ها نشان می دهند یکی از اصلی ترین فایده های سیاه دانه 
در بهبود سیس��تم ایمنی بدن و تقویت آن است، به طوری که حتی 
در بیماران مبتال به صرع نیز مصرف آن سبب کاهش حمالت تشنج 

می شود.

تأثیر سیاه دانه در درمان زخم معده
در تحقیقاتی ک��ه اخیرا توس��ط یکی از پژوهش��گران کش��ورمان 
انجام ش��ده، اثر پیشگیری و درمانی گیاه س��یاه دانه روی زخم معده 
ناشی از داروی ضد التهاب غیراس��تروئیدی ایندومتاسین به اثبات 

رسیده است.
 صغری پاس��بان محقق جوان کش��ورمان در تحقیقاتی که در قالب 
پایان نامه خود جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی 
پزش��کی انجام داده، به نتایج جالبی در خصوص اثرات درمانی گیاه 
س��یاه دانه روی بیماری زخم معده پی برده که به گفته او این اثرات 
عمدتا از طریق مهار لیپوپراکسیداسیون و نیز افزایش ترشح مخاط 

معده اعمال شده است.
پاسبان گفت: در تحقیقات انجام گرفته با عنوان بررسی اثر سیاه دانه 
روی زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی، سیاه دانه 
در حدود80 درص��د از ایجاد زخم معده پیش��گیری و در حدود 70 
درصد اثر درمانی برای زخم معده از خود نشان داد و در این مطالعه اثر 
درمانی سیاه دانه در درمان و پیشگیری از زخم معده حتی از داروی 
معروف و پرمصرفی همچون رانیتیدین نیز بیشتر بود که این موضوع 

بسیار جالب توجه است.

سیاه دانه
او یک��ی از ع��وارض جانبی داروه��ای ض��د التهاب ک��ه در درمان 
بیماری های التهابی بسیار پر کاربرد است، ایجاد زخم معده در افراد 
دانست و اظهار داشت: داروهای ضد التهاب برای از بین بردن التهاب 
در بیماری های��ی که احتیاج ب��ه درمان طوالنی م��دت دارند مانند 
آرتریت روماتوئید، آرتروز و همچنین در تسکین دردهای مختلف از 
جمله دردهای زودگذر عضالنی، سردردهای میگرنی و دردهای بعد 

از عمل جراحی تجویز می شوند.
 وی در ادامه با تأکید بر اهمیت یافت��ن راهی جهت کاهش عوارض 
 ای��ن داروها، تصری��ح کرد: ام��روزه بی��ش از 30 میلی��ون بیمار در 
سراس��ر کره زمین از داروهای ض��د التهاب غیراس��تروئیدی نظیر 
ایندومتاسین استفاده می کنند که یکی از عوارض شایع این داروها 
ایجاد زخم معده در انس��ان می باش��د، به طوری که در بیش از 20 
درصد از افراد تحت درمان با داروی ایندومتاس��ین زخم معده ایجاد 

شده است.
وی ابراز کرد: داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی جزو پرمصرف ترین 
داروها در س��طح جه��ان به ش��مار می آین��د، اما به دلی��ل عوارض 
جانبی خطرناکی که روی دس��تگاه گوارش ایجاد می کنند مصرف 
 آنها نگرانی ه��ا و محدودیت هایی را ب��ه همراه دارد، ب��ه طوری که 
امروزه این مش��کل به یکی از دغدغه های مهم علم پزش��کی مبدل 

شده است.
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پیامبر اکرم  )ص( :
کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا کردن با مردم اس��ت، به 

شرط آن که حق، ترك نشود. 

عکس نوشت

 آب تنی با بوفالوها
در جامو هند

تحقیقات جدید نشان می دهد اقیانوس ها که به دلیل احتراق 
سوخت های فسیلی ناش��ی از فعالیت های انس��انی هر روز 

اسیدی تر می شوند، در گرم شدن زمین نقش دارند.
یک گروه بی��ن المللی از پژوهش��گران انگلیس��ی، آلمانی و 
آمریکایی می گویند اقیانوس های امروزی، گازی که زمین را 

از پرتوهای خورشیدی حفظ می کند، کمتر آزاد می کنند.
پژوهشگران هشدار می دهند این تأثیر گسترده بالقوه ای که 
شناسایی کرده اند، در حال حاضر در پیش بینی های تغییر 
اقلیم دخالتی ندارد. آنها می گویند انتشار دی اکسید کربن 
ناشی از فعالیت های انسانی در گرم شدن سیاره زمین نقش 
دارد چرا که اجازه می دهد گرمای خورشیدی وارد جو زمین 
شده و از سوی دیگر و انرژی گرمایی منعکس شده را به زمین 
بازگرداند و اثر گاز گلخانه ای ایجاد می کند. این دی اکسید 
کربن همچنین با کاهش تعادل ph محیط اقیانوسی، آن را 

اس��یدی می کند و از این رو تولید گاز »دی متیل سولفید« 
)DMS( که نوعی ترکیب سولفوری توسط پالنکتون هاست، 

کاهش می یابد.
این گاز سولفوری به جو آزاد می ش��ود و پرتوهای وارد شده 
از خورش��ید را به فضا منعکس کرده و دمای سطحی زمین 

را کاهش می دهد. محققان با اس��تفاده از شبیه سازی های 
اقلیمی، دریافته اند تا سال2100، انتشار DMS،  18 درصد 
کاهش می یابد که م��ی تواند موجب افزای��ش 0/48 درجه 
سلسیوسی دمای جهانی شود. این پژوهشگران مدعی اند آنها 
نخستین کسانی هستند که این اثر اقلیمی بالقوه را که ناشی 
از تغییرات در چرخه س��ولفور جهانی و در پی اسیدی شدن 
اقیانوس هاست، نشان داده اند. آنها می گویند نتایج ما تأکید 
دارد که این سازوکار تأثیر اقلیمی اسیدی شدن اقیانوس ها را 
می توان در پیش بینی تغییرات اقلیمی آینده در نظر گرفت.

محققان هشدار  می دهند اسیدی شدن اقیانوس ها ممکن 
است تأثیرات ناش��ناخته دیگری نیز بر روی زیست شناسی 
دریا داشته باشد که موجب کاهش بیشتر انتشار گاز سولفور 
 Nature Climate ش��ود. نتایج این تحقیقات درنش��ریه

Change  منتشر شده است.

اقیانوس ها یک منبع جدید گرمای زمین
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