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 قاتل سوئدی در جاده های ایران 

نامه داستایوسکی

پشتیبانی  وزیر نفت از خصوصی سازی در پتروشیمی

 مرگ 105 نفر در 9 تصادف مهم اسکانیا

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانقرائتی:

 جلوه های رضوی 
در هنرهای سنتی اصفهان 5

ساختار راه آهن باید 
تغییر كند 4

 سرنخ های جدید در مورد
8 اجداد انسان ها

4

 طرح تردد بدون ویزا 
برای  ایرانیان

نشست مشاور رئیس جمهور و سرپرست شورای عالی امور ایرانیان 
خارج از کش��ور با مدیران دبیرخانه ش��ورای عال��ی با هدف نقش 
و جایگاه این ش��ورا برگزار ش��د.اکبر ترکان در این نشست ضمن 
قدردانی از فعالیتها و تالش های صورت گرفته در این شورا، با اشاره 

به اهمیت و نقش ایرانیان مقیم خارج از کشور، اظهار داشت:

همه مردان رییس جمهور 

حجت االس��الم و المس��لمین دکت��ر حس��ن روحان��ي در 
روز 24 خرداد س��ال 92 ب��ا راي اکثریت م��ردم ایران )۱۸ 
میلی��ون و ۶۱۳ه��زار و ۳29 - ۵۰.۷۱ درصد( ب��ه عنوان 
هفتمی��ن رئیس جمه��وري اس��المي ای��ران برگزی��ده 
ش��د.  وي در روز ۱2 مردادم��اه حک��م تنفی��ذ ریاس��ت 
جمهوري خ��ود را از رهب��ر معظم انقالب دریاف��ت کرده و 
ف��رداي آن یعن��ي روز ۱۳ مردادم��اه با حض��ور در مجلس 
 ش��وراي اس��المي مراس��م تحلی��ف را ب��ه ج��اي آورد. 
 ** ۱۳ م��رداد 92- دکتر روحاني درهم��ان روز تحلیف و 
پس از اداي سوگند ریاس��ت جمهوري، طي نامه اي به علي 
الریجاني رئیس مجلس اس��امي وزراي پیش��نهادي دولت 

یازدهم را براي اخذ راي اعتماد معرفي کرد. 
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دانش آموزان نظام جدید در پایه نهم 
3

انتخاب رشته می کنند

چهارمحال و بختیاری با بحران 
7

بزرگ آب مواجه است

بررس��ی پرونده های تصادف��ات ناوگان حم��ل و نقل عمومی 
نش��ان می دهد در 9 تص��ادف اتوبوس اس��کانیا بیش از ۱۰۵ 
هموطن جان خود را از دست داده اند. حوادثی که خونبارترین 
آنها حادثه دوش��نبه ش��ب و مرگ 4۳ نفر در تص��ادف اتوبان 

قم - تهران بود. 
به گزارش خبرنگار مهر،در حالی که س��ال گذشته  تصادفات 
ناوگان حم��ل و نقل عمومی مس��افر در جادههای کش��ور رو 
به افزایش بود، با ت��الش پلیس و اجرای ط��رح های کنترلی 
از جمله کنترل ایمنی اتوبوس��ها در پاس��گاههای پلیس روند 
افزایش��ی تصادفات و مرگ مس��افران اتوبوس متوقف و حتی 
وقوع آن نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری یابد. اما بدون 
شک تالش پلیس در کاهش تصادفات س��الهای اخیر با وقوع 
یک تصادف ناوگان حم��ل و نقل عمومی زیر س��وال می رود. 
اولین بار در س��ال ۸۶ ورود تریلرهای چینی با نام هوو تبدیل 
به کابوس مرگبار جاده های کشور شد. خودرویی بی کیفیت 

که به علت نقص فنی در سیس��تم ترمز،تعلیق و فرمان هر روز 
تعداد زیادی از رانندگان و مسافران را به کام مرگ می فرستاد. 
موضوعی که باعث شد مسئوالن و خبرنگاران لقب قاتل چینی 
یا هیوالی چین��ی را به این خ��ودرو بدهند. در آن س��الها هر 
دس��تگاهی تقصیر را گردن دیگری می انداخت که باالخره با 
اعمال تغییرات در راس پلیس راهور و حضور س��ردار مومنی 
تصمیم بر ممنوعیت تردد این خودروه��ا در برخی جاده ها و 
برخی ایام سال گرفته شد. موضوعی که باعث شد حوادث قاتل 
چینی که هر روز تصادفات مرگباری را در جاده ها رقم می زد 

کاهش چشمگیری یابد
قاتل سوئدی در جاده های ایران

هنوز خاطرات کشته ها و مجروحان قاتل چینی فراموش نشده 
بود که اتوبوس های اس��کانیا به عنوان قاتل جدید جاده های 
ایران شناخته شدند. اتوبوس هایی که در هر هفته یکی از آنها 

در جاده های کشور دچار 

بازگشت وحیدی به 
مجمع تشخیص مصلحت

نرخ غذای دانشجویی در سال 
تحصیلی جدید اعالم شد

 صادرات تخم مرغ
 ممنوع نشده است

دوندگی در مسیر 
مجوزکنسرت تا فرشچیان

 افشاگري افضل علیه 
گیتي پسند
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 ناوگان حمل و نقل كشور نیاز 
به استانداردسازی دارد
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 تکلیف خانوارهای اتباع افغان غیرمجاز 
تا پایان شهریور 

 زمان واریز دومین یارانه نقدی 
دولت روحانی 

 قاتل سوئدی در جاده های ایران 

از قبل با سیاست های تنظیم خانواده مخالف بودم 

افتتاح اولین مركز پست تلفنی 193 در استان 

سانحه می شود و تنها در 9 تصادف مهم ۱۰۵ نفر کشته به جای گذاشته اند. اتوبوسهایی 
که در پی برخوردهای شدید آتش گرفته و در اولین واژگونی به علت عدم استحکام بدنه 

و ستون سقف روی سر مسافران پرس می شود. 

ساخت بدنه در كشور
شرکت عقاب نشان که نمایندگی انحصاری اتوبوس اسکانیا را دارد بدنه این اتوبوس ها 
را در کارخانه ای در استان سمنان ساخته و پس از مونتاژ کامل اتوبوسها را می فروشد. 

مسئوالن حوادث مرگبار را فراموش نکنند  
ش��اید تلخ ترین حادثه ای که قاتل س��وئدی آن را رقم زد و دل میلیون ها ایرانی را به 
درد آورد حادثه تصادف در اتوبان قم اس��ت. حادثه ای که بی شک به دلیل نقص فنی 
خودرو رخ داد و 44 مس��افر و صدها خانواده را داغدار کرد. تصادفی که به علت نقص 

دو اتوبوس رخ داد و باعث شد امیر حسین ۶ ساله مادرش را از دست داده و چند مادر 
نیز کودکشان را از دس��ت بدهند. حادثه ای که موج عظیم اندوه را به بار آورد و تنها به 
 علت بی مباالتی رانندگان و بی شک بی توجهی شرکت سازنده به موارد فنی و ایمنی 

رخ داد. 
مطمئنا این حادثه آخرین تصادف این اتوبوس��ها نیس��ت، دیر نیست در نتیجه سهل 
انگاری برخی افراد، ش��رکتها و مس��ئولین تعداد دیگ��ری از ش��هروندان در دام این 
حوادث گرفتار شوند و حتی جان خود را نیز از دست بدهند. آیا مسئوالن بهتر نیست 
با وقوع این همه تصادف مرگبار نس��بت به اس��تانداردهای این خودرو تردید کنند و 
آن را مورد بازنگری قرار دهند. آیا بهتر نیس��ت پلیس کنترل های خود را تشدید و از 
 تردد خودروهای دارای نقص فنی جلوگیری کند و اج��ازه ندهد ارابه های مرگ وارد 

جاده ها شوند. 

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از طراحی سامانه پیشگیری از نفوذ و تهدیدات 
اینترنتی شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز،  مس��تقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان خبر داد.
به نقل از روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دکتر محمود شیخ زین الدین 
با اعالم این خبر بیان کرد: محصول س��پنتا که برگرفته از عبارت “سامانه پیشگیری از 
نفوذ و تهدیدات اینترنتی" است محیطی امن جهت کار با اینترنت برای کاربران شخصی 
یا سازمانی فراهم می کند.وی افزود: بهره برداری از فضای  اینترنت در یک محیط کامال 
اختصاصی با اطمینان خاطر از عدم نشت اطالعات حساس و جلوگیری از آلودگی به بد 

افزارها امکان مهمی است که این محصول به کاربران خود ارایه می دهد.
شیخ زین الدین همچنین درخصوص مشخصات ظاهری این محصول بیان کرد: سپنتا 
در واقع یک سیستم عامل زنده )live( و امن است که بر روی حافظه فلش USB ارایه 
می ش��ود.وی ادامه داد: در این سیس��تم عامل حافظه رایانه غیرقابل دسترسی بوده و 
بنابراین در هنگام اتصال به شبکه اینترنت امکان سرقت اطالعات هارد دیسک و یا آلوده 

شدن به بد افزارها از بین می رود.
ب��ه گفت��ه رییس ای��ن مرک��ز عل��م و فن��اوری ای��ن محص��ول مي توان��د ب��ه عنوان 
یک سیس��تم عامل ش��خصي امن در س��ایت هاي کامپیوت��ري عمومي نی��ز از حریم 
 خصوصي کارب��ر و اطالعات حس��اس وي )مث��ل کلمه عب��ور، اطالعات بانک��ي و ...( 

محافظت نماید.

حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی در دیدار مدیرکل مرکز سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت با استناد به آیات و روایات مربوط به توسعه و تحکیم 
بنیان خانواده، آمادگی خود را برای انجام هرگونه همکاری فرهنگی جهت بازگشت 

به سبک زندگی سالم بر مبنای الگوی اسالمی و ایرانی اعالم کرد. 
به گزارش س��رویس س��المت ایس��نا، قرائتی با بیان این مطلب که از همان ابتدا با 
سیاس��ت های تنظیم خانواده مخالف ب��ودم، گفت: این مخالفت را ب��ا صراحت بیان 
کرده ام. وی در این رابطه با اش��اره به آیه ای از قرآن کریم با بیان این که »ای بشر آن 
گاه که شما عده ای قلیل بودید ما به شما موهبت خود را ارزانی داشتیم و عده شما را 
افزایش دادیم« گفت: با توجه به نص صریح قرآن کریم در خصوص افزایش جمعیت 

چطور می توانیم در راستای کاهش نسل بشر با هر عنوان و اسمی اقدام کنیم. 
قرائتی با بیان اینکه فرزندآوری و فرزندپروری یکی از توصیه های دین مبین اس��الم 
اس��ت، افزود: فرزند در یک خانواده همچون سیمانی اس��ت فی مابین دو قطعه آجر 
در یک ساختمان، که می تواند زن و ش��وهر را در طول مسیر زندگی به طور محکم و 
ناگسستنی به یکدیگر نزدیک کند و حتی می تواند در میزان کاهش آمار طالق زوجین 
جوان بسیار موثر باشد. وی در خصوص چگونگی تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
راستای تغییر سیاست های جمعیتی کشور، گفت: باید از تغییر شیوه زندگی مردم که 
بیشتر به سمت تجمل گرایی و غرب زدگی در حرکت است، جلوگیری کرده و مشکل 
دور شدن خانواده ها به ویژه نسل جوان از شیوه زندگی سالم گذشتگان را مورد توجه 

قرار دهیم و به طور جدی در جهت حل آن تالش کنیم. قرائتی گفت: باال رفتن توقعات 
و توجه به زرق و برق ها در بین جوانان موجب ش��ده که تصور کنند برای فرزندآوری 
نیازهای مادی مقدم است. وی به مس��ئولین و دست اندرکاران به ویژه کسانی که در 
امر فرهنگ سازی کشور در زمینه اصالح شیوه زندگی نسل فعلی کار می کنند، توصیه 

کرد: به گونه ای اقدام کنید تا فرزندآوری به بهانه اقتصادی و مالی مغفول نماند. 

سامانه پیشگیری از نفوذ و تهدیدات اینترنتی طراحی شد

رونمایی  اولین بسته آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها 

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کش��ور گفت: با توجه به اتمام مهلت 
قانونی حضور یک ساله خانوارهای اتباع افغان در ایران، تا پایان شهریور ماه در جلسه 
مشترک بین اداره کل امور اتباع و مهاجرت وزارت کشور و وزیر مهاجرت افغانستان، 

تکلیف این خانوارها مشخص خواهد شد. 
عزیز کاظمی درباره تعیین تکلیف خانوارهای غیرمج��از افغان، گفت: مهلت قانونی 
حضور 4۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغان که سال گذشته جمهوری اسالمی ایران 
به آنها اقامت یک ساله داده بود، ۱۵ شهریور ماه به اتمام می رسد و باید تعیین تکلیف 

شود. 

اولین بسته آموزشی آگاه سازی پیشگیری از معلولیت با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان رونمایی شد. 
علی ربیعی گفت: یکی از فعالیت های مفید بهزیستی پیشگیری از بروز معلولیت ها و کاهش بار جسمی روانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ارتقای سطح سالمت جامعه است. 

ربیعی با تقدیر از برنامه ها و طرح های مفید بهزیستی کشور، اقدامات و فعالیت های سازمان بهزیستی در سال های اخیر را مثبت ارزیابی کرد. وی با اشاره به دستاوردها و فعالیت های 
صورت گرفته در خصوص افتتاح اورژانس اجتماعی، پیشگیری و کاهش نرخ آمار طالق افزود: مداخله در حوزه کاهش طالق یکی از اقدامات سازمان بهزیستی بوده به طوری که 

یک سوم مراجعه کنندگان با استفاده از رهنمودهای مددکاران از طالق منصرف شده اند. 
رییس بهزیستی کشور با اشاره بر لزوم پیشگیری از معلولیت ها، مهمترین برنامه ها و طرح های اجرایی بهزیستی کشور را افزایش آگاهی توانمندی و حساس سازی مردم نسبت 

به رفتارها و عوامل خطرساز و ارتقاء سطح سالمت جامعه بمنظور پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و طراحی بسته جامع پیشگیری از معلولیت برشمرد. 
 هاش��می ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه کش��وری پیش��گیری از معلولیت های در راس��تای داش��تن جامعه ای ع��اری از معلولیت ها و آس��یب های اجتماع��ی گام موثر

برداشته شود. 

معاون اداره پس��ت اس��تان اصفهان از افتتاح اولین مرکز پس��ت تلفنی ۱9۳ در اس��تان اصفهان خبر داد. حمید باقری در حاش��یه افتتاح ای��ن مرکز با بی��ان اینکه این مرکز 
طبق برنامه ای کش��وری در اس��تان های بزرگ ایجاد شده اظهار داش��ت: در راستای سرویس دهی س��ریعتر به ش��هروندان در خصوص انتقال سریع مرس��والت پستی مرکز 
پس��ت تلفنی اصفهان ایجاد ش��ده اس��ت.وی افزود: پس��ت تلفنی تمامی خدمات پیک موتوری ش��هر را نیز انجام می دهد.معاون اداره پست اس��تان اصفهان ادامه داد: پست 
تلفنی دارای هفت مرکز در ش��هر اصفهان اس��ت که  در ح��ال حاضر هر کدام مجهز به یک نفر پیک موتوری اس��ت و ش��هروندان با گرفتن ش��ماره ۱9۳ می توانند س��فارش 
 پس��تی و خرید کاالی خود را اع��الم کنند.باقری گفت:طبق چش��م ان��داز ای��ن اداره در مراحل بعدی پس��ت تلفنی ۱9۳ در شهرس��تان های کاش��ان و نجف آباد تاس��یس

 می شود.
وی یادآور شد: حجم بسیاری از مرسوالت در ادارات دولتی وجود دارد که نیاز به حمل فوری دارد و اگر ادارات و سازمانها تمایل به همکاری با اداره پست را داشته باشند مرکز پست 
تلفنی در آن اماکن نیز دائر می کنیم.معاون اداره پست استان اصفهان افزود: در حال حاضر قصد رایزنی با دادگستری استان برای اجرای این امر را داریم چرا که برخی مرسوالت 

و پرونده هایی که محرمانه است و نباید به وسیله خود اشخاص حمل شود را می توان با پیک های موتوری پست تلفنی حمل کرد

 بر اس��اس اعالم س��ازمان هدفمندی یارانه ها دومین یارانه نقدی دولت یازدهم جمعه 22 
شهریور پرداخت خواهد شد. 

س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها در اطالعیه ای اعالم کرد: پرداخت س��ی و یکمین مرحله 
یارانه ه��ای نقدی مربوط به ش��هریور 92 س��اعت 24 روز جمع��ه 22 ش��هریور 92 به ازای 
 هر نفر 4۵ ه��زار و ۵۰۰ تومان به حس��اب بانکی سرپرس��تان خانوار واریز و قابل برداش��ت

 خواهد بود.
گفتنی است این دومین مرحله از واریز یارانه نقدی به حس��اب سرپرستان خانوار در دوران 

ریاست جمهوری حسن روحانی است.

 ادامه در همین صفحه



چهره روزیادداشت

 زمان و مکان اولین حضور روحانی 
در دانشگاه

جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم درباره آیین بازگشایی سال تحصیلی 
93-92 که به صورت نمادین در دانش��گاه تهران برگزار می شود، گفت: 
امسال در مراسم آغاز سال تحصیلی رئیس جمهور کشورمان نیز حضور 
دارد و جشن آغاز سال تحصیلی با حضور وی برگزار می شود.  وی اظهار 
داشت: رئیس جمهور 31 شهریورماه عازم نیویورک خواهد شد و به این 
دلیل جشن آغاز سال تحصیلی جدید نیمه دوم مهرماه با حضور وی در 
دانش��گاه تهران برگزار می شود.  س��ال تحصیلی 93-92 هم اکنون در 
برخی دانشگاهها آغاز شده و تا پایان شهریور ماه در سایر دانشگاهها نیز 

آغاز می شود.

 سرنوشت جالب فوق العاده هاي 
ویژه دولت دهم

گفته مي شود بر اساس گزارش یک نهاد نظارتي، مهم ترین مصوبات دولت 
دهم در زمینه پرداخت فوق العاده وی��ژه به کارمندان علي رغم تبلیغات 
فراوان براي آن به دالیل مختلف به نتیجه نرسیده و انتظار مستخدمان 
دولتي براي دریافت این مبالغ بي فایده بوده چرا که بخش��ي از این فوق 
العاده ها به ماه هاي آینده موکول ش��ده، برخي توس��ط هیئت بررسي 
مصوبات دولت با قوانین لغو و بخشي دیگر نیز به دلیل هشدارهاي قانوني 
دیوان محاس��بات ملغي شده اس��ت که این موضوع تأثیر منفي بر ذهن 

کارمندان گذاشته است.

دردسرهاي ساختماني 
ریاست جمهوري

شنیده شده بر اس��اس بررسي هاي کارشناس��ان یک نهاد مرتبط با قوه 
مجریه، هم اکنون تعدادي از ساختمان هاي مهم نهاد ریاست جمهوري 
یا متعلق به ارکان مهم دولت با مشکالت حقوقي مختلف همچون فقدان 
س��ند ۶دانگ، ش��کایت برخي نهادهاي انقالبي و درخواس��ت پرداخت 
میلیاردها توم��ان اجرت المثل ایام تصرف ملک مواجه هس��تند که این 

موضوع در آینده نزدیک مشکالت فراواني را به همراه خواهد داشت.

 درخواست الریجانی از
 وزارت کشور و ناجا

رییس مجلس شورای اس��المی در پیامی وقوع سانحه دلخراش تصادف 
رانندگی در اتوبان تهران- قم را تس��لیت گفت و از وزارت کشور و نیروی 
انتظامی خواست تا نسبت به رس��یدگی عوامل و دالیل وقوع این حادثه 

اقدامات فوری را انجام دهند. 
 متن پیام رئیس مجلس به این شرح است: 

 وقوع س��انحه دلخراش تصادف رانندگی در اتوبان تهران - قم که باعث 
کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان شد، موجب تاسف و تاثر گردید.  
اینجاب ضمن عرض تس��لیت این مصیبت به خانواده های داغدار، برای 
درگذش��تگان رحمت و مغفرت و برای مجروحان و مصدومان ش��فای 
عاجل مسئلت می کنم.  از وزارت کش��ور و نیروی انتظامی می خواهم تا 
نسبت به رسیدگی عوامل و دالیل وقوع این حادثه اقدامات فوری را انجام 
دهند.  همچنین ض��رورت دارد؛ تمهی��دات الزم در جهت جلوگیری از 
تکرار اینگونه حوادث دلخراش که برای افکار عمومی و جامعه قابل قبول 

نمی باشد، فراهم شود.

 راستگو  صالحیت نمایندگی 
مردم را ندارد

فرامرزیان عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات درباره رای الهه راستگو 
عضو شورای مرکزی حزب کار به کاندیدای مورد حمایت صولگرایان برای 
شهرداری تهران گفت:  برآیند رای شورای شهر تهران نشان از این دارد 
افرادی که به نام اصالح طلبی در شورا حضور دارند ، هر کدام که به تعهدی 
که در قالب اصالح طلبی داده اند خیان��ت کردند، صالحیت نمایندگی 
مردم را ندارند.ژاله فرامرزیان در واکنش به رای الهه راستگو به قالیباف در 
جریان انتخاب شهردار در شورای شهر تهران گفت: برآیند رای شورا نشان 
از این دارد افرادی که به نام اصالح طلبی در شورا حضور دارند ، هر کدام 
که به تعهدی که در قالب اصالح طلبی داده اند خیانت کردند، صالحیت 

نمایندگی مردم را ندارند.

 بررسی پرونده دانشگاه ایرانیان
 در شورای عالی انقالب فرهنگی

غالم علی نادری مدی��رکل آموزش های آزاد و غیرانتفاع��ی وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری با اشاره به آخرین وضعیت دانشگاه جامع ایرانیان در 
وزارت علوم اظهارداشت: قرار است مجددا مجوز این دانشگاه در شورای 
عالی انقاب فرهنگی  مطرح شود و پس از نظر نهایی شورا درباره پرونده به 

وزارتخانه منعکس شود.

اخبار کوتاه 

به گذشته بر نمی گردیم 
ظریف   

وزیر امور خارجه   

من فکر می کنم غرب نیاز دارند به گذش��ته بر نگردن��د بلکه نیاز دارند با 
رویکرد جدید وارد مذاکره شوند تا رویکردی را شاهد باشیم که نشانگر اراده 
سیاسی برای حل موضوع باشد و چنین رویکردی با افزودن بر تحریم های 
غیر قانونی بر علیه ملت ایران که تاثیری بر اراده مردم و دولت ندارد امکان 
پذیر نیست و این مغایرت طرف مقابل را نشان می دهد که اراده سیاسی 

برای تعامل وجود ندارد.
پیشنهاد من به گروه 1+5 این است که با رویکرد جدید که نشانگر حسن 
نیت آنه��ا باش��د وارد موضوع 
شوند نه تداوم راهی که در 10 
س��ال گذش��ته دنبال شده که 

نتیجه ای به بار نیاورده است.
ضرورت دارد که غرب  در روش 
خود بازنگری کنند در غیر این 
صورت ایران 10 سال استقامت 
کرده و در ادامه هم اس��تقامت 

خواهد کرد.
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پیام تسلیت رهبری به سردار سلیمانی

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت والده سردار سرلش��کر قاسم سلیمانی فرمانده 

نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تسلیت گفتند.

بازگشت وحیدی به 
مجمع تشخیص مصلحت

اشغال سوریه توسط 
آمریکا منتفی است

سردار احمد وحیدی وزیر سابق دفاع، رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی 
و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. 

 سردار وحیدی پیش از تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
دولت احمدی نژاد نیز این مسئولیت را بر عهده داشت. 

 پس از حضور وحیدی در دولت، سردار حسین دهقان جانشین وزیر دفاع 
دولت های هفتم و هش��تم رئیس کمیسیون سیاس��ی، دفاعی و امنیتی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.  در پی انتخاب دهقان به عنوان وزیر 
دفاع دولت »تدبیر و امید«، وحیدی بار دیگر ریاست کمیسیون سیاسی، 
دفاعی و امنیتی مجمع تش��خیص را بر عهده گرفت.  وحیدی همچنین 
از اس��فند 1390 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان شخص حقیقی به 

عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمده است.

  س��ردار دهقان وزیر دفاع دولت یازدهم  گفت :  امروز آمری��کا توان نظامی
 حمله زمینی برای اش��غال س��وریه و یا سقوط نظام سیاس��ی این کشور را 
ندارد و اگر بخواهد اقدام��ی انجام دهد می تواند حمله هوایی باش��د که در 
 این حمل��ه نقاط��ی را می تواند مورد هدف ق��رار دهد و بزند ام��ا این حمله

 نمی تواند منجر به سقوط یک نظام سیاسی بشود.
 وی ادام��ه داد:  آمری��کا نمی توان��د س��وریه را اش��غال کن��د ام��ا آن��ان به 
 دنب��ال توجیه پذیر کردن اق��دام نظامی خ��ود علیه نقاطی ک��ه آنان تصور

  می کنند ک��ه ت��وان ش��یمیایی، نظامی و ی��ا از ای��ن قیی��ل توانمندی ها 
 را سوری هاس��ت، هس��تند تا به دنبال آن بتوانند موفقیت ه��ای اخیر این 
ث��ر ا ک��م  را  تروریس��تی  گروه ه��ای  ب��ا  مقابل��ه  در   کش��ور 

 کنند.

حسن روحانی رئیس جمهور اس��المی ایران با اشاره به 
تالش دولت در حوزه سیاست خارجی گفت:  فضای امروز 
منطقه، مشکالت فراوانی دارد و مسئله سوریه به جهت 
این که این کشور در خط مقدم مقاومت قرار دارد، برای 
ما در اولویت است. رئیس جمهور ادامه داد: علی رغم تمام 
مش��کالت موجود، اقدامات الزم برای ارسال کمک های 
نوع دوستانه همچون مواد غذایی و آرد که امروز سوریه 
با کمبود آن مواجه اس��ت، ب��ه عمل آمده اس��ت و من 
دس��تورات الزم را دیروز به بخش ه��ای مختلف داده ام.  
وی در ادامه با اشاره به اینکه خوش��بختانه در چند روز 
اخیر احتمال عدم وقوع جنگ تقویت ش��ده است تاکید 
کرد که اگر جنگ��ی اتفاق بیفتد هزینه بس��یار باالیی را 
جنگ طلبان باید بپردازند. روحانی همچنین به سیاست 
دولت در عرصه پرونده هسته ای اشاره کرد و گفت: دولت 
تمام تالش خود را برای حفاظت از حقوق مسلم ملت به 
کار گرفته اس��ت و در عین حال ت��الش می کند با عقل، 
استدالل، حکمت و توأم با عزت این مسئله را حل کند.  
وی در ادامه با اشاره به اینکه احتماال مذاکرات هسته ای 
آینده در نیویورک صورت خواهد گرفت، گفت: مذاکرات 
بعد از آن نی��ز با 1+5 خواهد بود که م��کان آن در آینده 

مشخص خواهد شد.  

پس از برکناری سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی و 
همچنین کنار گذاشتن او از ترکیب هیات مدیره این نهاد، 
اکنون مرتضوی در دسترس نیست به طوری که حتی ابالغ 
احضاریه به وی ممکن نیست. »بخشی از پرونده کهریزک به 
دلیل اعتراض در دیوان عالی است و پرونده پالیزدار هنوز در 
دادسراست و به دادگاه فرس��تاده نشده«؛ این آخرین اظهار 
نظر سخنگوی دستگاه قضا درباره دو پرونده متفاوت است 
که متهمان یکسانی دارد ولی سخنان ساعات گذشته اژه ای 
در نشست خبری تمام ماجرا نیست چراکه شواهد و قرائن 
حکایت از کشف گرهی جدید در رس��یدگی به پرونده های 
مطرح درباره متهم سرشناس این پرونده ها دارد.  با برکناری 
سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی و همچنین کنار 
گذاشتن او از ترکیب هیات مدیره این نهاد متمول به دستور 
وزیر، مش��کلی بروز کرده که در نوع خود بسیار شگفت آور 
است: این مقام مشهور که س��مت های مختلفی در سطوح 
عالی دو قوه داشته، اکنون در دس��ترس نیست!  این ماجرا 
که ظاهری طنز دارد از آنجا نشات گرفته که فرد حاشیه ساِز 
دولت سابق این روزها ترجیح می دهد بیشتر در سایه باشد تا 
متن؛ مدت هاست که مرتضوی منزل سازمانی قوه قضائیه را 
ترک گفته و محل سکونت جدید وی هم برای مسئوالن قوه 

قضائیه پوشیده مانده .

نشست مش��اور رئیس جمهور و سرپرست شورای عالی 
امور ایرانیان خارج از کشور با مدیران دبیرخانه شورای 

عالی با هدف نقش و جایگاه این شورا برگزار شد.
اکبر ترکان در این نشس��ت ضمن قدردانی از فعالیتها و 
تالش های صورت گرفته در این شورا، با اشاره به اهمیت 
و نقش ایرانی��ان مقیم خارج از کش��ور، اظهار داش��ت: 
رئیس جمهور مهلت دو ماهه ای را برای بررسی وضعیت 
و جایگاه ش��ورا مش��خص کردند  که با توجه به اهمیت 
موضوع و پیچیدگی و گستره فعالیت های شورای عالی، 
احتمال طوالنی ش��دن فرایند بررسی وجود دارد.وی با 
تاکید بر ضرورت حفظ هویت" ایرانی " هموطنان مقیم 
خارج از کشور ، گفت : هدف و ماموریت ما خدمت رسانی 
به هموطنان مقیم اس��ت و طبعاً در این فرایند مخاطب 
را گزینش نمی کنیم، بلکه به دنبال گش��ودن گره ای از 
مشکالت آنان هس��تیم. خدمات باید برای همه و بدون 
تبعیض ارائه شود .سرپرست ش��ورای عالی امور ایرانیان 
خارج از کش��ور با اش��اره به موضوعات متنوع مرتبط با 
ایرانیان خارج از کشور، به اهمیت و ظرفیت زبان فارسی 
و تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره کرد و 
تصریح کرد : الزم است تمام همت و ظرفیت خود را برای 

گسترش فرهنگ ، هنر و زبان فارسی به کار بندیم .

الهه راستگو منتخب اصالح طلب شورای شهر تهران بعد از 
سخنرانی رئیس شورای شهر در مورد برخی واکنشها علیه 
خودش به دلیل رای دادن به شهردار فعلی تهران صحبت 
کرد. اما تعدادی از اعضای اصالح طلب در واکنش به گفته 

های او جلسه را ترک کردند. 
 الهه راستگو  صبح سه شنبه و در جریان جلسه علنی امروز 
شورای شهر در صحن شورا خطاب به مردم تهران و اعضای 
شورای شهر گفت: بنده 32 سال سابقه خدمت در آموزش 
و پرورش، آموزش عالی فرهنگیان، مجلس، وزارت کار و 
مجمع تشخیص مصلحت دارم ولی به سبب رعایت اصول 
طبیعی مورد بی مهری برخی رسانه ها قرار گرفته ام.  وی 
افزود: فعال سکوت می کنم و در صورت لزوم مسائل را بیان 
خواهم کرد. متاسفانه با جوسازیهای رخداده مورد تحقیر 
و توهین قرار گرفته ام. این در حالی است که من هیچگاه 
مصالح خود را بر مصالح مردم ترجیح ندادم. خود را اصالح 
طلب می دانم و هستم ولی اصالح طلبی یعنی اصالح امور 
جامعه و من بر این اصول پایبندم.  منش��ی شورای شهر 
چهارم گفت: اف��رادی در مورد من اظه��ار نظر کردند که 
سابقه سیاسی ندارند، آنها می گفتند شورا جای سیاسی 
کاری نیست ولی آنقدر در سیاست فرو رفته اند که مسائل 

مردم را در حاشیه می بینند. 

حاشیه دولتدولت شورای شهر

 مذاکرات  هسته ای آینده 
در نیویورک

مرتضوی از دسترس 
خارج شد

 طرح تردد بدون ویزا 
برای  ایرانیان

ترک صحن شورا به دنبال 
سخنرانی   راستگو!
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اوباما: طرح روسیه حمله را 
متوقف می کند

رئیس جمهور آمری��کا در واکنش به طرح روس��یه برای 
نظارت بین المللی بر تسلیحات شیمیایی گفت: این طرح 
را جدی تلقی می کند، و اج��رای آن قطعا می تواند اقدام 
نظامی را متوقف کند.  »باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا 
گفت طرح پیشنهادی روسیه برای نظارت بین المللی بر 

تسلیحات شیمیایی سوریه را جدی تلقی می کند. 
 رئیس جمه��ور آمریکا طرح مس��کو را »بالق��وه مثبت« 
ارزیابی کرد و گفت اگر سوریه تسلیحات شیمیایی خود را 
تحویل دهد، »قطعا« می توان اقدام نظامی را متوقف کرد. 
با این وجود وی تاکید کرد که تهدید نظامی برای تحقق 
چنین موضوعی الزم بوده است. وی گفت اگر طرح روسیه 
برای تحویل تسلیحات شیمیایی سوریه واقعا عملی شود، 

می توان اقدام نظامی علیه سوریه را متوقف می کند.

مخالفان سوری قصد حمله 
به اسرائیل را دارند

مناب��ع آگاه از برنامه ری��زی گروه های مس��لح س��وری 
برای حمله ش��یمیایی به اس��رائیل با هدف ایجاد جنگ 
میان اس��رائیل و س��وریه خبر دادند.به گزارش ش��بکه 
"روس��یا الیوم"، منابع آگاه اعالم کردند ک��ه گروه های 
مسلح س��وری حمله ش��یمیایی علیه اس��رائیل را آغاز 
خواهند کرد.این منابع آگاه اع��الم کردند که گروه های 
مس��لح س��وری از مناطق تحت س��یطره ارتش سوریه 
 برای اج��رای برنامه ه��ای تحریک آمیز خود اس��تفاده

 خواهند کرد.
وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که مسکو برای جلوگیری 
از وقوع جنگ در س��وریه از دولت دمش��ق خواس��ته تا 
 تسلیحات ش��یمیایی خود را تحت نظارت سازمان ملل

 قرار دهد.

گزینه"شفیق"برای 
ریاست جمهوری مصر

شفیق، آخرین نخس��ت وزیر مبارک و از فرماندهان سابق 
نیروی هوایی مصر که س��ال گذش��ته در انتخابات ریاست 
جمهوری مغلوب مرسی ش��د اعالم کرد: اگر سیسی نامزد 
ریاست جمهوری شود، وی در این انتخابات شرکت نخواهد 

کرد.

اخبار بین الملل

   ** 14 مرداد 92- اس��حاق جهانگیري در حکمي از س��وي رئیس 
جمهور به عنوان معاون اول رئیس قوه مجریه منصوب شد.  محمدرضا 
رحیمي در دولت دهم و چهارس��ال دوم ریاس��ت جمهوري محمود 

احمدي نژاد عهده دار این پست بود. 
 در حکم انتص��اب جهانگیري آمده بود: براس��اس اص��ل 124 قانون 
اساسي و نظر به مراتب شایستگي و س��وابق طوالني خدمت موفق در 
مس��ئولیت هاي اجرایي و تقنیني به موجب این حکم جنابعالي را به 

عنوان »معاون اول رئیس جمهور« برمي گزینم.   
   ** دکتر روحاني در همان روز "محمد نهاوندیان" را به عنوان رئیس 
دفتر رئیس جمهور و سرپرس��ت نهاد ریاست جمهوري منصوب کرد.    
در حکم انتصاب نهاوندیان به عن��وان رئیس دفتر رئیس جمهور آمده 
بود: با توجه به ضرورت هماهنگي هاي ستادي در دفتر رئیس جمهور 
و اولویت هاي دولت تدبیر و امید، و با عنایت به دانش، سوابق خدمت 
متعهدانه و تجارب مدیریتي ارزشمند جنابعالي، به موجب این حکم به 
سمت »رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوري« 
منصوب مي شوید.   ریاس��ت دفتر محمود احمدي نژاد رئیس جمهور 

سابق را اسفندیار رحیم مشایي بر عهده داشت. 
  ** 20 مرداد 92-  الهام امین زاده به عنوان اولین بانوي دولت تدبیر 
و امید در حکمي از س��وي رئیس جمهور به عنوان معاون حقوقي وي 
منصوب شد.   دکتر روحاني صالحیت هاي علمي، تواناییهاي حقوقي، 
سوابق تقنیني و شایستگي هاي اخالقي امین زاده را از دالیل انتخاب 

وي به عنوان »معاون حقوقي رئیس جمهور« ذکر کرد. 
 امین زاده جایگزین فاطمه بداغي در معاونت حقوقي رئیس جمهور در 

دولت یازدهم شد. 
  ** رئیس جمهور محمدباقر نوبخت را به عنوان »معاون برنامه ریزي 
و نظارت راهبردي و سرپرس��ت معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه 
انس��اني رئیس جمهور« انتخاب ک��رد.  بهروز م��رادي در دولت دهم 
معاون برنامه ری��زي و نظارت راهب��ردي رئیس جمهور ب��ود.  پس از 
بررس��ي برنامه هاي و صالحیت وزراي پیش��نهادي دول��ت یازدهم 
و پ��س از اینکه نماین��دگان مجلس با تصدي پس��ت وزارت توس��ط 
محمدعلي نجف��ي به عن��وان وزیر آم��وزش و پ��رورش، جعفر نیلي 
 منفرد به عنوان وزیر علوم و مسعود س��لطاني  فر به عنوان وزیر ورزش

 مخالفت کردند؛  
 ** 2۶ مرداد 92- رئیس قوه مجریه در حکمي جعفر توفیقي داریان 

را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوري منصوب کرد. 
 ** همچنین س��یدرضا صالحي امیري نیز با حکم رئیس جمهور به 

عنوان سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان منصوب شد. 
  ** معرفي علي اکبر صالحي به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس 

سازمان انرژي اتمي 
  رئیس ق��وه مجری��ه در حک��م انتصاب صالح��ي به عن��وان رئیس 
س��ازمان انرژي اتمي تعهد، س��وابق علمي، مدیری��ت موفق اجرایي، 
توانایي ه��اي بین الملل��ي و شایس��تگي هاي اخالق��ي را از دالی��ل 
انتخاب صالحي به عنوان رئیس س��ازمان انرژي اتمي دانس��ته است.  
صالحي در دول��ت دوم محمود احمدي نژاد وزیر ام��ور خارجه بود که 
 با حکم دکتر روحان��ي و در دولت تدبی��ر و امید جایگزی��ن فریدون

 عباسي شد. 

   ** محمدعلي نجفي با حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس سازمان 
میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري انتخاب شد. 

 محمدجعفر محمدزاده پیش از نجفي رئیس سازمان میراث فرهنگي 
و گردشگري بود. 

 ** 27 مرداد 92- دکتر روحاني علي اصغر فاني را به عنوان سرپرست 
وزارت آم��وزش و پرورش منص��وب کرد ت��ا در زمان مناس��ب وزیر 

پیشنهادي اینوزارتخانه را براي راي اعتماد به مجلس معرفي کند. 
 ** 2 شهریور 92- رئیس دولت تدبیر و امید در گام بعدي انتصابهاي 
دولت خود، عبدالرضا رحماني فضلي وزیر کش��ور را به عنوان دبیرکل 

ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزید. 
  ** 5 شهریور 92- ولي اهلل سیف با حکم دکتر روحاني به عنوان رئیس 

کل بانک مرکزي جایگزین محمود بهمني کرد. 
   ** 9 شهریور 92- انتصاب حجت االس��الم مجید انصاري به عنوان 

"معاون رئیس جمهور در امور مجلس"  
 در دولت دهم ابتدا محمدرضا میرتاج الدیني و پس از آن محمد فروزنده 

معاون پارلماني رئیس جمهور بودند. 
  ** با حکم دکتر روحاني، آقایان عبدالرضا رحماني فضلي، جواد ظریف، 
علي نوبخت و حسن قاضي زاده هاشمي به عنوان اعضاي شوراي عالي 

جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران منصوب انتخاب شدند. 
 ** 13 ش��هریور 92- انتصاب دکتر مس��عود نیلي به عنوان مشاور 

رئیس جمهور در امور اقتصادي  
 ** 1۶ ش��هریور 92- رئیس دول��ت تدبیر و امید حجت االس��الم و 
المسلمین سیدمحمدعلي شهیدي را به سمت معاون رئیس جمهور و 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزید. 
 مسعود زریبافان پیش از شهیدي رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

بود. 
  ** 17 شهریور 92- انتصاب محمد فرهادي به سمت رئیس جمعیت 

هالل احمر جمهوي اسالمي ایران  
 ** در آخرین گام تا امروز و  در جلسه هیئت وزیران به ریاست دکتر 
روحاني سیدحسین هاشمي و ربیع فالح جلودار به عنوان استانداران 

تهران و مازندران منصوب شد. 
 مرتضي تمدن استاندار تهران و سیدعلي اکبر طاهایي استاندارمازندران 

در دولت دهم بودند. 
 همچنین با تصمیم رئیس جمهور محس��ن پورس��ید آقایي به عنوان 

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران تعیین شد. 
 حاال و پس از این انتصابات در بدنه دولت یازدهم، دبیر ش��وراي عالي 
امنیت ملي، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون امور زنان 
و خان��واده رئیس جمهور و همچنین معاون اجرای��ي وي از مهمترین 

دولتي هایي هستند که هنوز از سوي دکتر روحاني معرفي نشده اند. 
 گزینه هایي براي قبول این مسئولیت ها میان رسانه ها مطرحند ولي تا 
زمان اعالم نهایي از سوي رئیس دولت یازدهم نمي توان قاطعانه درباره 

آنها قضاوت کرد. 
 بای��د منتظ��ر مان��د و دید چ��ه کس��اني از س��وي دکت��ر روحاني 
 ب��راي ای��ن چه��ار پس��ت مه��م و کلی��دي باقیمان��ده انتخ��اب 

خواهند شد.

انتصاب هاي دولت یازدهم 

همه مردان رییس جمهور 



یادداشت

رانندگان سرویس مدارس ملزم به 
دریافت كارت سالمت هستند

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: رانندگان 
سللرویس های مدارس ملزم به دریافت کارت سللامت و گذراندن 

کاس های آموزشی هستند.
گفللت:  مطلللب  ایللن  بیللان  بللا  عسللگری نژاد  رمضللان 
در حللال حاضللر ثبللت نللام سللرویس هللاي مللدارس بللر 
 اسللاس درخواسللت شللهروندان در دسللت انجللام اسللت. 
وي افزود: والدین متقاضي سللرویس مدارس باید هر چه سللریعتر 
نسللبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام نمایند این در حالي است که 

بسیاري از والدین اوایل مهرماه درخواست سرویس مدرسه دارند. 

 وصول تنها 10 درصد اعتبار برنامه 
پزشک خانواده 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعام کرد: فقط 10 درصد از 
اعتبار برنامه پزشک خانواده امسال وصول شده است. 

  دکتر سیدحسللن هاشللمی با اعام این خبر گفت: از مبلغ 2000
  میلیارد تومانی که برای اجرای برنامه پزشللک خانللواده در بودجه

  سللال 92 پیش بینللی شللده بللود پللس از گذشللت شللش مللاه، 
 وزارت بهداشللت فقللط 50 میلیللارد تومللان از آن را دریافللت

 کرده است. 
 

 راه اندازی سامانه »مجمع مشورتی 
جوانان ایران اسالمی« 

 معللاون سللاماندهی امللور جوانللان وزارت ورزش و جوانللان از
 تشللکیل مجمع مشللورتی جوانان ایران اسللامی خبر داد و گفت: 
 در راستای نشسللت های هم اندیشللی نخبگان جوان سللامانه ای با

  عنللوان مجمللع مشللورتی جوانللان ایللران اسللامی جهللت 
 جمع آوری ایده هللای جوانان از سراسللر کشللور طراحللی خواهد

 شد. 
محمد صادق اکبری افزود: این طرح که کار مطالعاتی بسللیاری بر 
روی آن انجام و نهایی شللده اسللت، به زودی در شللورای معاونین 

وزارتخانه مطرح و تصویب خواهد شد. 
وی هدف از این طرح را بهره مندی از نظرات جوانان کشللور دانست 
 و گفت: سللامانه ای طراحی خواهد شللد که از دورترین نقاط کشور 
نظللرات و ایده های جوانان مربوط به دسللتگاه ها جمع آوری شللود 
 و دسللتگاه ها بتواننللد از نظللرات جوانللان در خدمت رسللانی بهتر

 بهره ببرند. 

سرنخ های حادثه گروگان گیری 
خیابان كاشانی در دست پلیس

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اسللتان اصفهان در تشللریح 
حادثه دوشنبه گذشللته خیابان کاشللانی توضیحات مورد نیاز را به 

دفاتر رسانه ها ارسال کرد.
این توضیحات بدین شللرح است: سللاعت 11 و ۴0 دقیقه دوشنبه 
)1۸ شللهریورماه( در پی وقوع سرقت مسلللحانه از یک طافروشی 
در ابتللدای خیابللان کاشللانی شللهر اصفهللان، مامللوران پلیللس 
 مرکللز اسللتان در محل حادثلله حاضر شللده و به بررسللی موضوع

پرداختند.
در این حادثلله یکی از سللارقان که به منظللور سللرقت وارد مغازه 
طافروشللی شللده بود بللا بسللته شللدن در الکترونیکی توسللط 
صاحللب مغازه تللا زمللان حضللور مامللوران بلله گللروگان گرفته 
شللده بود امللا سللارق پللس از چندبللار تهدیللد صاحب مغللازه با 
شلللیک گلوللله وی را بلله شللدت مجللروج کللرد و همدسللتان 
 او که در بیللرون از مغازه شللاهد ماجللرا بودند، از صحنلله متواری 

شدند. 
ایللن گللزارش حاکللی اسللت سللارق مسلللح بللرای این کلله 
بتوانللد از معرکلله بگریللزد بللا صاحللب مغللازه کلله از سللوی وی 
 مضللروب شللده درگیللر کلله ایللن درگیللری سللارق بلله قتللل

 می رسد. 
سرانجام با اقدامات ویژه در مغازه طافروشللی باز شده و ماموران با 
کمک نیروهای امدادی صاحب مغازه را به بیمارستان منتقل می کنند 
 اما متاسفانه وی بر اثر خونریزی شدید در بین راه جان خود را از دست

 می دهد.
گفتنی است ماموران پلیس اصفهان سرنخ هایی از همدستان سارق 
مسلح کشللته شللده در حادثه به دسللت آورده اند و به زودی اخبار 
تکمیلی در این خصوص از سللوی مرکز اطاع رسانی پلیس استان 

اصفهان به اطاع عموم خواهد رسید.

گشتی در اخبار 

خیریه ها در ردیف بهترین 
سرمایه های اجتماعی 

  استاندار  اصفهان، علی رضا ذاکر اصفهانی
خیریه ها در ردیف بهترین سرمایه هاي اجتماعي و منابع اقتدار 
حاکمیت قرار می گیرد. با توجه به توانمندي هاي انجمن هاي خیریه در 
استان اصفهان، مي توان خیریه ها را در ردیف بهترین سرمایه هاي اجتماعي 
و منابع اقتدار حاکمیت برشمرد.سرمایه های انسانی از جمله منابع مادی 
و الزمه قدرت و افتدار اسللت.نهادهاي حاکمیتي در مقابل وظیفه دارند 
ضمن تقدیر و تجلیل از خیرین و خیریه ها حمایت الزم را داشته باشند.

در مدیریت شبکه ای یا مشارکتی باید از همه منابع استفاده الزم داشت.
 در مدیریت استان سعی شده 
اسللت کارها بر همین اسللاس 
توزیع شللود که خوشللبختانه 
بللا اسللتفاده از سللرمایه های 
اجتماعی به نتایج خوبی دست 
پیدا کردیم.برای پیشللبرد هر 
چه بهتللر امللور باید بللا حفظ 
سلسله مراتب، تقسیم قدرت و 
مشارکت صورت پذیرفته و است
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چهره روز
پوشش بیمه ای در نظام سالمت کشور ضعیف است

نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به ضعف نظام بیمه ای در سیستم بهداشت و درمان 
کشللور گفت: یک نظام بیمه ای کارآمد به جای آنکه تمام تمرکز خود را در پرداخت هزینه های 

درمان بگذارد، سامت مردم را بیمه می کند.

3

 پیگیری علت حادثه 
اتوبوس اصفهان 

هم زمان با آغاز مهرماه و بازگشللایی مدارس، دانش آموزان دبستانی در شهر 
اصفهان عضو طرح بزرگ سفیران شهروندی می شوند تا به شکل غیر حضوری 
مفاهیم فرهنگ شللهروندی را فرا بگیرند.، مدیر فرهنگللی هنری و تفریحی 
شللهرداری اصفهان گفت: دانش آموزانی که در این طللرح ثبت نام می کنند، 
هرماه به طور رایگان بسته ای حاوی کتاب، نرم افزار، فیلم، بازی، انیمیشن و ... 
با محتوای فرهنگ شهروندی به آدرس آنها ارسال می شود تا ضمن استفاده از 
آن، دانش و آگاهی خود از مسائل شهری را افزایش بخشند.مهدی بقایی افزود: 
سفیران شهروندی همچنین پس از ثبت نام در این طرح، با دریافت نام کاربری 
و کلمه عبور اختصاصی، امکان حضور در جامعه مجازی سفیران شهروندی به 
آدرسwww.patoghesafiran.com را خواهند شللد که به آنها امکان 

می دهد در فضایی امن و سالم با سایر دانش آموزان در تعامل باشند.

مدیرکل پایانه های اسللتان اصفهان گفت: علت حادثه شللب گذشته اتوبوس 
اصفهللان در جاده تهللران - قم را پیگیللری می کنیم.با توجه به حادثه شللب 
گذشته و اتوبوسللی که از سللمت اصفهان به تهران در حرکت بود و تعدادی از 
همشللهریان و هموطنانمان دچار فوت و حادثه شللدند.به نقل از شاهد عینی 
که خود سرنشللین یکی از اتوبوس هایی بود که در موقع حادثه در جاده بوده و 
در حال دیدن این ماجرا بوده، گفت: اتوبوسللی که از مسیر کاشان به تهران در 
حال تردد بود با انحراف از جاده و برخورد با گاردریل به سللمت مخالف جاده و 
با اتوبوسی که به سمت اصفهان در حال حرکت بود برخورد کرد و هر دو دچار 
حریق شدندمدیرکل پایانه های استان اصفهان در ارتباط با  این حادثه گفت: 
شرکت های اتوبوسرانی در کل اسللتان اصفهان مدیر فنی دارند اتوبوس داده 

می شود.در حال حاضر اطاعی از جزئیات ندارم و باید پیگیر شوم.
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صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، نرخ غذای دانشجویی را 
در سال تحصیلی جدید اعام کرد، بر این اساس گرانترین ناهار 

و شام برای دانشجویان 770 تومان محاسبه شده است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اباغ بخشللنامه ای به تمام 

دانشگاههای کشور، نرخ ژتون دانشجویی را برای سال تحصیلی 
جدید اعام کرد.بر این اسللاس، در جلسللات متعدد صندوق 
 رفللاه دانشللجویان وزارت علوم با روسللا و معاون دانشللجویی

 دانشگاه های کشور، پیشنهاداتی به شللرح ذیل برای ژتون غذا 
مطرح شد:

1- واقعی شدن نرخ غذا تا 15 درصد قیمت تمام شده طی پنج 
سال برنامه پنجم توسعه.

2- قیمت ژتون غذایی دانشللجویی بین ۴50 تا 770 تومان بر 
اساس فهرست غذایی تعیین و به عبارتی دیگر قیمت بین 10 تا 

15 درصد قیمت واقعی هر منطقه باشد.
3- اعطای وام تغذیه تا 100 درصد قیمت ژتون غذای دانشجویی 

به تمام دانشجویان متقاضی به تشخیص دانشجویی دانشگاه.
قیمت تصویب شده ژتون غذا

قیمت ژتون غذای دانشللجویی بللا توجه به پیشللنهاد معاونان 
دانشجویی دانشللگاههای منتخب و دبیران مناطق دانشگاهها 

و مراکز آموزش عالی سراسللر کشللور و با تایید و تصویب هیأت 
امنای صندوق رفاه دانشللجویان به شرح زیر جهت اطاع و اجرا 

اباغ می شود:
1- غذاهای کم هزینه)ناهار-شام( ۴50 تومان

2- غذاهای متوسط هزینه)ناهار-شام( 630 تومان
3- غذاهای پرهزینه)ناهار-شام( 770 تومان

۴- صبحانه ۴00 تومان
بللا توجه بلله تقاضای مکللرر دانشللگاهها، قیمت ژتللون غذای 
دانشجویان سنوات غیرمجاز بر اساس میزان هزینه بین 1000 

تومان تا 1۴00 تومان تعیین و اباغ می شود.
انواع غذای کم هزینه، متوسط هزینه و پر هزینه از طریق دبیران 
شللورای معاوان مناطقه به دانشللگاههای منطقه اباغ خواهد 
شد.سللال گذشللته نرخ غذای کم هزینه 350تومان، متوسط 
 هزینلله ۴۸5تومللان و پرهزینلله 590 تومللان و صبحانه 300

 تومان بود.

نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید اعالم شد

 گرانترین ناهار و شام 770 تومان

معاون آموزش متوسللطه آموزش و پرورش بللا بیان اینکه 

هدایللت تحصیلللی دانللش آمللوز باید 
از مقطللع ابتدایللی آغاز شللود، گفت: با 
اجرای نظللام جدید آموزشللی انتخاب 
رشللته دانللش آمللوزان در کاس 
 نهللم )سللوم متوسللطه اول( انجللام

 می شللود.ابراهیم سللحرخیز بللا بیان 
ایللن مطلللب گفللت: بللا اجللرای نظام 
جدید آموزشللی بایللد ماهیللت و نحوه 
هدایللت تحصیلی دانش امللوزان تغییر 
و اسللتعدادهای دانللش آمللوز از مقطع 
ابتدایی شناسایی شللود و در نهایت در 
دوره متوسللطه دانش آموز بداند که می 

خواهد در چه رشللته ای تحصیل کنللد.وی افزود: شناسللایی 
اسللتعدادهای دانش امللوز بیشللتر برعهده معاونت پرورشللی 
اسللت و باید در ایللن زمینه شللورای عالی آمللوزش و پرورش 
مصوباتللی را اتخاذ کند تا معلمان پرورشللی از مقطللع ابتدایی 
 دانللش اموز را به سللمت رشللته مللورد دلخواهللش راهنمایی

 کنند
.سحرخیز ادامه داد: با اجرای نظام جدید آموزشی 6.3.3، دانش 
اموزان از آغاز مقطع متوسطه دوم رشللته های تخصصی مورد 
 نظر خللود را می خواننللد و انتخاب رشللته در کاس نهم انجام

 می شللود.به گفته معاون آمللوزش ابتدایی متوسللطه آموزش 
و پرورش، دانللش آموزانی که امسللال در مقطللع هفتم درس 
می خوانند، از دو سللال دیگر باید رشللته مورد نظرشللان را در 

کاس 9 انتخللاب کننللد.وي با بیللان اینکه انتخاب رشللته در 
کاس نهم به تدریج طي دو سللال دیگر به صللورت کامل اجرا 
می شللود، تصریح کللرد: دانش آمللوزان کاس هفتمللی باید 
از آغاز سللال تحصیلی به فکر رشللته مللورد نظر خود باشللند، 
چرا که نمرات درسللي سللال هفتم و هشللتم در انتخاب رشته 
 دانش آموزان به عنوان یکي از فاکتور هاي انتخاب رشللته حائز

 اهمیت است
 .سللحرخیز درباره وضعیللت مشللاوران هدایللت تحصیلی نیز 
توضیح داد: تمام مشللاوراني کلله در مقطع متوسللطه فعالیت 
 داشللتند به متوسللطه اول منتقل مي شللوند البته ایللن به آن 
 معنا نیسللت که در متوسللطه دوم از مشللاوره بي نیاز هستیم 
چللرا کلله امیدواریللم در آینللده وضعیللت آمللوزش و پرورش 
 دگرگللون و در زمینلله اسللتخدام ها به ایللن وزارتخانلله اجازه
  اسللتخدام و بکارگیللري نیللرو بلله ویللژه مشللاوره داده

 شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش

دانش آموزان نظام جدید در پایه نهم انتخاب رشته می كنند

دانش آموزان دبستانی 
سفیر شهروندی می شوند

قیمت ژتون غذایی 
 دانشجویی

 بین 450 تا 770 
تومان بر اساس 
فهرست غذایی 

تعیین
 می شود

 با اجرای نظام جدید 
آموزشی 6.3.3، 

دانش اموزان از آغاز 
مقطع متوسطه دوم 
رشته های تخصصی 
مورد نظر خود را می 

خوانند و انتخاب 
رشته در كالس نهم 

 انجام
 می شود.

شهردار اسبق اصفهان :

 اصفهان به وفاق مدیریتی
 نیاز دارد

محمد علللی جوادی شللهردار اسللبق اصفهللان گفت : 
معضات کنونی اصفهان غیر قابل انکار است. خطر اصلی 
نبود آب اسللت و به دنبال آن مشکات زیست محیطی، 
ترافیک، ازدحام، ریزگردها و ..... اصفهان را در بحران قرار 
داده است در حالیکه در نگاه ها جا افتاده که اصفهان شهر 

پیشرفته ای است. 
گفته می شود تهران در آلودگی از اصفهان جلوتر است، 
امللا در واقعیت اصفهان رتبلله اول آلودگللی را دارد زیرا 
متوسللط بارندگی در اصفهان، 110 میلیمتر می باشللد 
و در تهران میللزان بارندگی چهللار برابر بیشللتر از این 
میزان اسللت. اصفهان ساالنه دو الی سلله دوره اینورژن 
دارد و تقریباً 150 روز هوای اصفهان سللاکن است. باید 
 دولت بودجه خاصی برای رفع مشکات اصفهان درنظر

 بگیرد.
وی با توجه به اینکه در هر شهری توسعه و حاشیه نشینی 

وجود دارد، افزود : 
باید ببینیم راه درمان چیسللت. در زمللان مدیریت من 
بر شهرداری، تعداد حاشیه های شللهر 22 محله بود که 
امروزه افزایش یافته است. بافت های فرسوده این چنینی 
را باید منطقه بندی کرد و آن را دست سرمایه گذار سپرد 
تا با خریداری منطقه ابتدا مشللکل مردم را رفع و سپس 
محله ها را نوسازی کند. مطمئنا این بودجه را شهرداری 
ندارد، اما بللا ایجاد زمینلله و آوردن سللرمایه گذارهای 
خارجی یا حتی ایرانی های مقیم خارج می توان این کار 
را انجام داد، اکنون مشکل شهر و حتی کشور عدم وجود 

سرمایه گذار است. 
شهردا ر اسللبق استان یاد آور شللد :هماهنگی مدیریت 
و بزرگان در استان الزم اسللت. اخیراً  همه به دنبال رفع 
مشکل آب هستند و دیگر در این خصوص خط کشی های 
سیاسللی نمی شللود و با این روال مطمئناً مسللأله آب با 
وفاق استانی حل خواهد شللد. یکی از کارهای اشتباه ما 
در گذشته تضعیف تشکل ها بوده است. با توجه به اینکه 
تشللکل ها منافع مردم را دنبال می کردند، مدیران را به 
چالش می کشیدند و مدیران مجبور به پاسخگویی به آنها 
بودند. اگر وفاق مدیریتی در شهر و استان ایجاد شود، با 
هماهنگی و رویکردهای رییس جمهور می توان اتفاقات 
جدیدی را در استان پیگیری کرد و در میان مدت بخش 

اعظمی از مشکات استان رفع خواهد شد. 

شهری

 با بیان اینکه امسللال کمبودهایی را در بخش نیروی انسللانی 
داریم، گفت: بلله دلیل افزایللش سللاعت کار فرهنگیان، این 
کمبود را با پرداخت حق الزحمه جبللران می کنیم، اما باید با 
برنامه ریزی اساسی، بخش نیروی انسللانی آموزش و پرورش 

را ساماندهی کنیم. 
علی اصغللر فانللی در حاشللیه یازدهمیللن کنگللره اتحادیه 
انجمن های اسللامی دانش آموزان که در وزارت کشور برگزار 
شد، در پاسخ به این سوال که برای خصوصی سازی هنرستان ها 
چلله فعالیت هایی انجللام داده ایللد؟ گفت: خصوصی سللازی 
هنرستان ها مشکلی ندارد، چرا که خرید آموزشی از قبل وجود 

داشته و در شاخه کار و دانش این کار همچنان وجود دارد. 
وی درباره کمبود معلم تربیت بدنی، پرورشللی و بهداشت در 
مدارس، اظهار کرد: امسال کلیه نیروهایی که موجود داریم را 
سازماندهی کرده ایم. البته کمبودهایی وجود دارد که به دلیل 
افزایش ساعت کار فرهنگیان با پرداخت حق الزحمه کمبودها 
را جبران می کنیم، اما باید برنامه ریزی اساسللی برای نیروی 

انسانی آموزش و پرورش صورت بگیرد. 
وی در عیللن حال گفللت: آمار کمبللود معلمللان را نمی توان 
مشخص کرد، چرا که نرم دانش آموزان در کاس ها را می توان 

کم و زیاد کرد و کمبودها را تغییر داد. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: مسئله مهمی که 

وجود دارد این است که برای اول مهر امسال هیچ گونه مشکلی 
برای بازگشایی مدارس نداریم و کمیته ای را در دوره ابتدایی و 
یک کمیته دیگر را در دوره متوسطه فعال کردیم که در بخش 

برنامه ریزی نیروی انسانی کار می کنند. 
فانی در مللورد وضعیت خدمه و یللا رانندگانی کلله به عنوان 
معلم در آموزش و پرورش استخدام شللده اند نیز گفت: تعداد 
این نیروها زیاد نیست و سیاسللتی که به صورت جدی دنبال 
می شود، بهسازی نیروی انسانی به ویژه در مقطع ابتدایی است. 
وی افزود: اکثر این نیروها از آموزش و پرورش خارج شده اند، 
هر چند که تعدادشان زیاد نیسللت، اما در حال حاضر از تعداد 

آنها آماری ندارم. 
فانی درباره حضور رییس جمهور برای نواختن زنگ آغاز سال 
تحصیلی نیز گفت: رییس جمهور در روز بازگشللایی مدارس 
حضور می ِیابد و با توجه به اهمیتی که برای آموزش و پرورش 
و دانش آموزان قائل اسللت، پس از نواختن زنگ مدرسه، عازم 

فرودگاه و نیویورک خواهد شد. 
به گزارش ایسللنا، فانی همچنین در این مراسم درباره اتحایه 
انجمن اسللامی دانش آموزان، گفت: امروز آموزش و پرورش 
سندی به نام تحول نظام آموزش و پرورش را در اختیار دارد که 

جمع سندهای باالدستی است. 
وی افزود: در سند تحول، هدف نهایی از تعلیم و تربیت، حیات 

طیبه اسللت و اتحادیه در رابطه با فعالیت و تسهیات خود به 
نظر می رسللد که بتواند در حیات طیبه بلله آموزش و پرورش 

کمک کند. 
سرپرسللت وزارت آموزش و پللرورش ادامه داد: رهبری سلله 
ویژگللی آرمان طلبللی، پرسشللگری و خودانگیختگللی را در 
بین دانش آمللوزان اتحادیه هدف گذاری کرده اسللت که این 

سلله ویژگی بخشی از حیات 
طیبلله به شللمار مللی رود و 
اتحادیه باید در فعالیت های 
تشللکیاتی خود به این سه 
 نکتلله توجلله ویژه داشللته

 باشد. 
فانللی تصریح کللرد: از اوایل 
انقللاب بلله دنبللال تربیت 
نیروی انسللانی برای آینده 
انقاب بودیم و مدرسه نمونه 
دولتی از سال 65 با این هدف 
تاسللیس شللد و مطالعللات 
و تحقیقاتللی کلله صللورت 
گرفته نشللان می دهد کمتر 
دانش آمللوز فارغ التحصیللل 
مللدارس نمونلله دولتللی از 

کشور خارج شده اند، لذا اهداف تاسللیس این مدرسه محقق 
شده است. 

وی گفت: در بحث درسی که جزو سیاست های جدی اتحادیه 
انجمن های اسللامی دانش آموزان است، پیشللنهاد می کنم 
آموزش مدیریت، سیسللتم های تشللکیاتی و سازمان دهی و 
رفتارهای سللازمانی که مللورد نیاز دانش آموزان اسللت، جزو 

فعالیت های تشکیات قرار بگیرد. 
فانی همچنین به دانش آمللوزان و اعضای اتحادیه انجمن های 
 اسللامی توصیه کرد: ضمن ارتقای سللطح علمی و اخاقی، 
 جلب اعتمللاد را که گام اول در تربیت اسللت، سللرلوحه خود
  قللرار دهنللد و بلله اخللاق معنللوی و علمللی مسلللط

 باشند. 
وی با بیان اینکه باید اتحادیه  انجمن های اسامی را به عنوان 
یک تشللکیل والیی بدانیم، گفت: باید در رفتار خود متواضع 
باشللیم تا بتوانیم با رفتارمان دیگران را جلللب کنیم و در این 
میان احترام به بزرگترها از جمله پدر، مادر، معلم و مربی باید 

جزو مهم ترین کارهای ما باشد. 

سر پرست وزارت آموزش و پرورش : 

نیروی انسانی آموزش و پرورش را ساماندهی می کنیم 

عداد این نیروها 
زیاد نیست و 

سیاستی كه به 
صورت جدی 

دنبال می شود، 
بهسازی نیروی 
انسانی به ویژه 

در مقطع ابتدایی 
است. 



چهره روزیادداشت

جهاد کشاورزی نیازمند حمایت 
دولت است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: جهاد کشاورزی 
نیازمند حمایت دولت است.

محمد نصر اصفهانی دوشنبه شب در کارگروه اشتغال استان اصفهان 
با اشاره به مشکالت موجود در جهاد کش��اورزی و خشکسالی های 
اخیر اظهار کرد: در طول پنج س��ال گذشته در بس��یاری از مناطق 
کش��ور ما ش��اهد خشکس��الی های فراوانی بودیم به ویژه در استان 
اصفهان شرایط برای کشاورزان بسیار دشوار و طاقت فرسا بوده است.

وی با توجه به کاهش اشتغال کشاورزان در فصول خشکسالی تاکید 
کرد: در پنج سال اخیر به دلیل خشکس��الی و کمبود آب در استان 
کشاورزان زیادی قادر به کشت محصول نبوده و از هیچگونه اشتغالی 
برخوردار نیستند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
تاکید بر کمبود اعتبارات الزم برای توسعه جهاد کشاورزی بیان کرد: 
به دلیل کمبود اعتبارات دولتی و حمایت نکردن دولت از این صنعت 

متاسفانه شاهد کاهش تولیدات کشاورزی شده ایم.

 اتمام پروژه قلعه شورـ  رحیم آباد 
در گرو تامین اعتبار است

مدیرکل اداره راه و شهرس��ازی اصفهان گفت: اگر اعتبار الزم برای 
این طرح در زمان خود تامین ش��ود اتمام این پ��روژه به طور کامل 
دو س��ال زمان بر اس��ت.محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در اصفهان در ارتب��اط با پروژه محور قلعه ش��ور � رحیم آباد 
اظهار کرد: این محور از نظ��ر اولویت جاده ای، ج��اده با اهمیتی در 
ش��بکه راه های اس��تان اصفهان نبوده و جز محور های فرعی است، 
اما از نظر بار ترافیکی که از ش��هر بهارستان وارد این جاده می شود و 
تلفات انسانی که متاسفانه داشته است در اولویت طرح های اجرایی 
اداره راه و شهرسازی در س��ال جاری است.وی در ادامه افزود: محور 
قلعه شور رحیم آباد در حدود 30 کیلومتر است که 15 کیلومتر آن 
به اتمام رس��یده و مراحل دو بانده کردن آن پایان یافته است.روغن 
موتورهای فله ای عموماً فاقد کیفیت و غیراستاندارد می باشندگروه 
اقتصاد: در سال جاری میزان شکایات و گزارش��ات واصله حاکی از 
نارضایتی مصرف کنندگان از کیفیت و راندمان روغن موتورهای فله 
ای افزایش چشمگیری یافته است .بر اساس این گزارش مهمترین 
نقش و وظیفه ی روغن موتور در خودرو عبارت اس��ت از روانکاری ، 
سایش قطعات موتور ، شست و شوی داخل موتور و تمیز نگهداشتن 
قطعات داخل موت��ور از دوده و ترکیبات حاص��ل از تجزیه روغن و 
رسوبات بین قطعات ، آب بندی کامل بین سیلندر و پیستون ، خنک 
نمودن قطعات داخلی موتور ، کارکرد بهینه قطعات متحرک موتور 
در دماهای مختلف و محافظت قطع��ات موتور در مقابل خوردگی و 
ضربه گیری ؛ که طبیعتاً هرچه کیفیت و مرغوبیت روغن موتور بیشتر 
 باشد ،  اثر بهتر و مطلوب تری در کارکرد موتور و بازدهی آن خواهد

 داشت

برگزاری جلسات آموزش مأموران 
کنتورنویس

 در پی تأکید مدیرعامل درخصوص استفاده از نیروهای کنتورنویس 
برای پیمایش ، کش��ف و نصب پمپ بصورت مس��تقیم ، جلس��ات 
آموزش��ی برگزار گردید . در این جلس��ات ابتدا  نماین��ده معاونت 
مش��ترکین در خصوص پروژه هایي که تاکنون با همکاري مامورین 
قرائت به نتیجه رس��یده بود مانند پیمایش و توزیع فرمها مباحثی 
عنوان شد و س��پس درخصوص سیاست ش��رکت مبني به تبدیل 
مامورین قرائت به کارشناس��ان پیمایش و بررسي اماکن مشترکین 
توضیح داده شد و مقرر گردید مامورین قرائت فرم هاي الزم راتکمیل 
نمایند وسوژه هاي نصب مستقیم پمپ را جهت کارشناسي دراختیار 
مناطق قراردهندتاشرکت بتواند مدیریت فش��ار مناسبي درشبکه 

وتاسیسات خود ایجاد نماید. 

بخش خصوصي و تعاوني ها در ایران 
نحیف  هستند

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعي در اس��تان اصفه��ان گفت: بخش 
خصوصي و تعاوني ها در ایران نحیف هس��تند و همچنان این بدنه 
دولت اس��ت که قویتر مي ش��ود. علي ربیعي در کارگروه اش��تغال 
استان اصفهان تاکید کرد: باید در جلسات کارگروهي مانند اشتغال 
این موضوع بررس��ي و رفع ش��ود. وي با بیان اینکه مشکل بیکاري 
جهاني است اما در ایران این مس��اله مضاعف شده است، گفت: یکي 
از دالیل این موضوع کاهش کارآفریني فردي در کش��ور است.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار کرد: مش��کالت در بخش تعاون و 
تعاوني ها بازار است اینکه شرکت تعاوني ها بازار فروش را در اختیار 
 ندارند و به طور مثال حاصل دسترنج قالیبافان ارزان از دست آن ها 

خارج مي شود.

اخبار کوتاه

4
بدهی میلیاردی آموزش وپرورش اصفهان به کارخانه های شیر

مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان گفت: آموزش و پرورش هنوز میلیاردها تومان بابت گرانی شیر در 
سال 90 را به کارخانه های شیر پاستوریزه در اصفهان پرداخت نکرده است. قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

در قراردادی که با آموزش و پرورش استان منعقد کرد قیمت هر لیوان شیر 460 تومان تعیین شد
دولت برای روان سازی پرداخت 

تسهیالت اقدام کند
نماینده مردم شاهین شهر، میمه

و برخوار در مجلس / حسینعلی حاجی 

 بند 91 بودجه که کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان 
در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 
پنج نفر کارگر دارند مصوب 16 اسفندماه س��ال 91 است و باید توسط 
جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی آماده شود سه ماه که از ابالغ 
این قانون گذشته است اما تاکنون اقدامی نشده،  بنابراین خواهشمندیم 
این قانون عملیاتی ش��ود. در 
خصوص بانک ه��ا اگر مصوب 
ش��ود ک��ه بانک های اس��تان 
مانده ه��ای ج��اری و در کل 
موجودی خ��ود را تنها بتوانند 
تس��هیالت در س��طح استان 
بدهند و ب��ه خارج از اس��تان 
صادر نش��ود کار بسیار خوبی 

است. 
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ناوگان حمل و نقل کشور 
نیاز به استانداردسازی دارد

عدم حمایت  از بخش 
تولید، تورم 5 برابری

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان گفت: ناوگان حمل و نقل 
در کشور اعم از سنگین و سبک نیاز به استانداردسازی دارد.

حسینعلی شمعانیان در جلسه کارگروه اش��تغال استان اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان 6.5 درصد از جمعیت کشور را دارا است، اظهار کرد: حمل 
و نقل استان اصفهان سهم 13 درصدی از کش��ور، رتبه اول حمل و نقل 

کاال و رتبه سوم در جابجایی مسافر را دارد.
وی افزود: به دلیل گردشگری بودن استان اصفهان با 65 هزار نفر راننده، 
630 شرکت حمل ونقل و س��هم 11 درصدی رانندگان و ناوگان دارای 
بیشترین سهم فعالیت ش��رکت حمل و نقل در کشور هستیم. مدیرکل 
حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان تصریح کرد: اصل سرمایه بخش 
حمل و نقل و پایانه ها مربوط به بخش خصوصی است و توانسته 35 هزار 

ناوگان با مجموعه پایانه های بار و مسافریرا با سرمایه خود ایجاد کند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: چنانچه سرمایه 
سرگردان موجود در کشور به سمت تولید س��وق داده نشود تورم پنج برابری 

نیز دور از انتظار نیست.
س��عادت بهرامی در جلس��ه کارگروه اش��تغال اس��تان اصفهان اظهار کرد: 
نقدینگی کش��ور در س��ال 86 مبلغ 70 ه��زار میلیارد تومان ب��وده که مبلغ 
اعطایی از س��وی بان��ک به عن��وان نقدینگی س��رگردان ب��ه ارزش 13 هزار 
 ریال اس��ت ک��ه در ای��ن ص��ورت بای��د انتظ��ار ت��ورم 9 برابری را داش��ته

 باشیم.
وی ادامه داد: اگر تورم 2 یا 3 برابر شده باش��د چنانچه این سرمایه سرگردان 
به س��مت تولید س��وق داده نش��ود تورم 5 برابری نیز دور از انتظار نیست به 
 طور قطع باید موارد س��رمایه گذاری ش��ناخته شود و به س��مت حوزه تولید

 فرستاده شود.

وزیر نیرو از تهیه طرحی برای احیای تاالب های کشور خبر 
داد و گفت: هزینه و درآمد بخش آب و برق با هم نمی خواند و 

طرح هایی را برای افزایش قیمت آب و برق داریم.
مسعود چیت چیان در حاشیه 32 نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخ��ش خصوصی اظهارداش��ت: کارگروه بررس��ی 
مشکالت دریاچه ارومیه در 3 هفته گذشته تشکیل جلسه 
داده است و همچنین فراخوانی به دانشگاه های کشور داده 
شده تا اساتید و دانشجویان نظرات کارشناسی خود را برای 

رفع مشکل دریاچه ارومیه بدهند.
وی افزود: پس از جم��ع آوری نظرات، آنه��ا طرحی را برای 
تصویب به مجلس می دهیم و آن را برای رفع مش��کل همه 

تاالبهای کشور استفاده می کنیم.
وی در خصوص افزایش قیمت آب و ب��رق گفت: هزینه هر 
کیلو وات برق 430 ریال اس��ت که 166 ریال آن به سازمان 
هدفمندی داده می شود اما هزینه های تولید به مراتب بیشتر 
از این است لذا طرح هایی برای افزایش قیمت آب و برق داریم 

چرا که هزینه و درآمد ما در این صنعت با هم نمی خواند.
چیت چیان تاکید کرد: این در نهایت به زیان مردم خواهد بود 

لذا به نفع مردم است تا این قیمت ها اضافه شود.
وی افزود: در خصوص جزئیات این طرح توضیحات بیشتری 

ندارم.

وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات نشست امروز شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی گفت: تالش می کنیم اس��امی فعاالن 
اقتصادی در فهرس��ت ممنوع الخروج ه��ای بانکی کاهش یابد.

علی طیب نیا در نشست خبری که پس از سی و دومین نشست 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد، گفت: 
برگزاری شورای گفت وگو نشان دهنده اراده و عزم دولت برای 
توجه به فعاالن اقتصادی است تا موانع کسب و کار را شناسایی 
کنند.وی افزود: در جلس��ه امروز فعاالن اقتصادی مس��ائلی را 
مطرح کردند و قرار ش��د تا دبیرخانه ش��ورا برای جلسات آتی 
برنامه ریزی کرده و مش��کالت را طبقه بندی کنند.وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه در این جلس��ه اعضاء، دغدغه هایی را بیان کردند 
گفت: بخش خصوصی ضرورت برق��راری ثبات و تعادل در بازار 
ارز و پول را خواستار شدند، ضمن اینکه مسائل و موانع موجود 
در کس��ب و کار، مقررات زدایی و کاهش حج��م باالی قوانین 
دس��ت و پاگیر دولتی را مورد اش��اره قرار دادند.طیب نیا گفت: 
از دیگر درخواس��تهای بخش خصوصی می توان ب��ه بازرگانی 
خارجی کش��ور در ورود و خروج کاال اش��اره کرد که با توجه به 
محدودیتهای تحریم، مش��کالتی بوجود آمده است. با توجه به 
شرایط تحریم و تجهیزاتی که برای واحدهای تولیدی و فعاالن 
اقتصادی فراهم می شود، کاهش اسامی ممنوع الخروج ها در 

دستور کار قرار دارد.

مسئول کمیته مالیاتی اتاق اصفهان گفت: مالیات هر ساله بر 
واحدهای اقتصادی استان افزایش می یابد، ولی این درآمدها 
برای اس��تان هیچ منافعی را ایجاد نمی کن��د و درآمد مردم 
اصفهان را هر سال کمتر می کند.صنایع و معادن و کشاورزی 
اس��تان اصفهان، محمدرضا رجالی در جمع اعضای کمیته 
مالیاتی اتاق اصفهان خواستار رقیق ش��دن مالیات عملکرد 
و تقویت مالیات بر مصرف شد و گفت: بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته امروز از محل مالیات بر مصرف بیشترین درآمد 
را دارند، ولی در ایران مالیات عملک��رد همچنان مورد توجه 
دولت است.وی تصریح کرد: قانون مالیات های مستقیم باید 
یک قانون همه جانبه باشد، زیرا این قانون به عنوان زیرساخت 
اقتصادی کش��ور به ش��مار می آید.رجالی خاطرنشان کرد: 
مالی��ات موجود ظرفیت چند برابر ش��دن را دارد، .مس��ئول 
کمیته مالیاتی اتاق اصفهان تمام تالش بخش خصوصی را تنها 
اجرای قوانین مالیاتی دانست و گفت: به جای اینکه از دولت 
بخواهیم راهکارهای جدیدی برای رونق کس��ب و کار باشیم 
به دنبال اجرای قوانین هستیم.این مسئول حمایت واقعی از 
تولید و صادرات را عامل مهم قدرتمند شدن کشور در جامعه 
جهانی ذکر کرد و گفت: فعاالن اقتصادی با رونق کسب و کار 
می توانند خرج کشور را برای دولت از طریق پرداخت مالیات 

تأمین کنند، ولی باید از تولید و صادرات حمایت واقعی شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار گفت: در جلسه 
روز گذشته س��تاد تنظیم بازار قیمت نهاده های طیور ثابت 
ماند که بر این اساس باید هر کیلوگرم تخم مرغ 4250 تومان 
به دست مصرف کننده برسد اما هیچ ممنوعیتی برای صادرات 
این محصول در نظر گرفته نشده است. هدایت اصغری اظهار 
کرد: براس��اس هزینه های تمام ش��ده تخم مرغ، قیمت این 
فرآورده  پروتئینی مشخص شد که بر این اساس مرغداران هر 
کیلوگرم تخم مرغ را 4000 تومان در اختیار توزیع کنندگان 
قرار می دهند و این فرآورده پروتئینی باید به قیمت کیلویی 
4250 تومان به دست مصرف کننده برسد.وی افزود: براساس 
این تصمیم گیری قیمت هر عدد تخم مرغ حدود 280 تا 300 
تومان است.مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار ادامه 
داد:  در جلسه روز گذشته تصمیمی برای افزایش قیمت نهاده ها 
گرفته نشد اما از آنجا که در شش ماهه نخست امسال حدود 15 
درصد از نهاده های تولید صنعت طیور با این قیمت تامین شد 
و پیش بینی می شود تا پایان سال همین روند نیز ادامه داشته 
باشد قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ مورد بازنگری قرار گرفت.

وی  گفت: تعیین قیمت 4250 تومان برای هر کیلوگرم تخم 
مرغ در صورتی است که نهاده های مورد نیاز مرغداران حدود 
قیمت کنونی یعنی ذرت کیلویی 700 و سویا کیلویی 1050 

تومان تامین شود.

وزیر مالیاتتعرفه صادرات

 افزایش قیمت آب و برق
 در دستور کاردولت

فهرست کوتاه  
نکی ممنوع الخروج های با

افزایش مالیاتی تأثیراتی بر 
منافع درآمدی اصفهان ندارد

 صادرات تخم مرغ
 ممنوع نشده است

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1125| September10 ,2013  |  8 Pages

وزیر نفت با بیان اینکه درباره ادامه س��همیه بندی بنزین دولت 
باید تصمیم گیری کند نه وزارت نف��ت، گفت: درآمدهای نفتی 
که در بودجه پیش بینی ش��ده بود، محقق ش��ده است، ضمن 
اینکه می خواهم دس��تورالعملی را تنظیم کنم که س��وآپ نفت 

دوباره فعال شود.
بیژن نامدار زنگنه در حاش��یه جلسه ش��ورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی در مورد تصمیم گیری جدید برای ادامه سهمیه 
بن��دی بنزین گفت: دولت بای��د در مورد س��همیه بندی بنزین 
تصمیم گیری کند و این تصمیم در وزارت نفت گرفته نمی شود 
و هنوز هم در این خصوص بحثی در دولت آغاز نشده است.وی 
همچنین در پاسخ به سئوال دیگر بر تحقق درآمدهای نفتی پیش 
بینی شده در بودجه از ابتدای س��ال تاکنون گفت: همان میزان 
درآمدی ک��ه در بودجه برای وزارت نفت پیش بینی ش��ده بود، 

تقریبا محقق شده و رقم آن در خاطرم نمانده است.
زنگنه در پاس��خ به س��ئوالی در مورد ایجاد دیپلماس��ی نفتی و 
گشایش فروش صادرات نفت، گفت: دیپلماس��ی نفتی فراتر از 
این اس��ت؛ یعنی معتقدم ما به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز 
و نفتی دنیا برای ه��ر کاری که در کش��ورمان بتوانیم در حوزه 
 روابط خارجی انجام می دهیم و از این قدرت و توان ملی استفاده 
می کنیم و بخش نفت نیز وظیفه خود م��ی داند که کمک کند 
به مجموع قدرت ملی و دیپلماسی کشور برای اینکه از وضعیت 
فعلی که در آن قرار داریم، خارج ش��ویم. ما باید از حوزه اقتدار و 
توان ملی برای عبور از این شرایط تالش کنیم.وزیر نفت درباره 

حضور بخش خصوص��ی در صنعت نفت گف��ت: در این دوره در 
جایی مثل پتروش��یمی می ت��وان گفت که منحص��ر به بخش 
خصوصی خواه��د بود. بر اس��اس اصل 44 بخش پتروش��یمی 
منحصر به بخش خصوصی خواهد بود. ما این سیاس��ت را داریم 
که تالش کنیم برای جلوگیری از خام فروشی پتروشیمی و تولید 
فرآورده های نفتی و تمام این کارها و بخش پتروش��یمی کال در 
اختیار بخش خصوصی خواهد بود و م��ا از آنها حمایت خواهیم 
کرد و برای آنها زمینه سازی می کنیم و قراردادهای مهم در این 

بخش توسط بخش خصوصی منعقد می شود.
زنگنه با اش��اره به اینکه امیدواریم مالکیت در بخش خصوصی 
روز به روز بیشتر شود، افزود: باید واقعا خصوصی سازی صورت 
گیرد نه اینکه فقط به اس��م باش��د. در زمینه بازرگانی نفت نیز 
مسیر را برای بخش خصوصی باز می کنیم. حتی فعاالن بخش 
خصوصی نیز معتقد به این هس��تند نباید از دولت در این زمینه 
ها رانت بخواهند و ما می توانیم با ایجاد زمینه رقابتی ش��رایط 
را برای آنها فراهم کنیم و ب��دون رانت خواری، بخش خصوصی 
واقعی تالش کند و سهم در بازار تولید و ملی و جهانی به دست 
آورد.وزی��ر نفت در مورد می��زان تولید بنزین ب��ا توجه به اینکه 
در روزهای پایانی فصل تابس��تان قرار داریم، عنوان کرد: تولید 
بنزین تا پایان سال مقداری افزایش خواهد یافت که حدود 6 تا 
7 میلیون بشکه در روز خواهد بود، این در حالی است که ما یک 
 مقدار اندکی واردات داریم، عالوه بر آن ذخیره نیز به اندازه کافی 

وجود دارد.

 وزیر راه و شهرس��ازي بر لزوم تجدید س��اختار بنیادین در 
 راه آه��ن جمهوري اس��المي ای��ران تاکید ک��رد و گفت:  بر

 اس��اس حکم م��اده 164 قانون برنام��ه پنجم و ب��ه منظور 
 افزای��ش کارای��ي بای��د تقس��یم کار ش��فاف بی��ن راه

ص��ورت  خصوص��ي  ریل��ي  ش��رکت هاي  و     آه��ن 
گیرد.

عباس آخوندي در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سابق 
و جدید راه آهن جمهوري اسالمي ایران افزود: دولت باید از 
رقابت با بخش خصوصي پرهیز کند و تمام عملیات روي ریل 

به شرکت هاي خصوصي سپرده شود.
 وي با بی��ان اینک��ه راه آهن بای��د تنها به عن��وان حاکمیت 
نگران اس��تانداردها، ایمن��ي، افزایش به��ره وري و کیفیت 
در بخش ریلي باش��د، گف��ت: مدیرعامل راه آه��ن باید طي 
مدت زمان مشخص به سیس��تم حمل و نقل ریلي و رقابتي 
 دس��ت یابد و در این ب��اره برنامه ه��اي خود را به م��ن ارائه

 کند.
وزیر راه و شهرس��ازي س��پس مدرن س��ازي حمل و نقل را 
 از اولویت ه��اي کاري مدیرعامل راه آهن برش��مرد و اظهار
  داش��ت: ش��رکت راه آهن آقا باالس��ر صنعت ریلي نیس��ت
  بلک��ه فق��ط بای��د ب��ه افزای��ش به��ره وري و کیفی��ت

 بیاندیشد.
آخوندي با بی��ان اینکه راه  آه��ن نماد ایران مدرن اس��ت و 
مدرن سازي در ایران با راه آهن آغاز شده ، اضافه کرد: راه آهن 

به عنوان یک صنعت نوس��تالوژیک مبین تغییر و تحول در 
سطح زندگي و شیوه حمل و نقل در ایران است و همه به راه  

آهن حساسیت خاصي دارند.
وي همچنین حفظ حقوق شهروندي را از اولویت ها برشمرد 
و گفت: باید براي شهروندان روشن شود که حمل و نقل ریلي 

ایمن تر و ارزان تر از جاده است.
آخوندي با یادآوري این نکته که در مقایسه با اقتصاد حمل 
و نقل جاده و ریل بای��د دید مجموع سیاس��ت ها، بودجه ها 
و حمایت ه��ا در عمل به نفع سیس��تم جاده اس��ت یا ریل، 
اظهار داش��ت: باید بررس��ي کرد منابع بودجه  اي بیشتر به 
جاده اختصاص مي یابد یا ریل؟ و اینکه چرا حق دسترس��ي 
 به ش��بکه ریلي دریافت مي ش��ود اما جاده حق دسترس��ي

 ندارد.
وي در ادامه ب��ر ضرورت توس��عه قطار حوم��ه اي در کالن 
ش��هرها تاکید کرد و گفت: قطارهاي حومه  موجب کاهش 
تمرکز در کالن ش��هرها مي ش��ود ک��ه باید هر چ��ه زودتر 
 دردستور کار دولت قرار گیرد و در این باره زمینه سازي انجام

 شود.
 یادآوري مي ش��ود، سید محس��ن پور س��ید آقایي از سوي

  هی��ات وزی��ران ب��ه عن��وان مدیرعام��ل جدی��د راه آهن 
جمه��وري اس��المي ای��ران معرف��ي ش��د.پ ی��ش از این 
 عبدالعل��ي صاح��ب محمدي ای��ن مس��ئولیت را عهده دار 

بود .

دولت باید از رقابت 
با بخش خصوصي 
پرهیز کند و تمام 
عملیات روي ریل 
به شرکت هاي 
خصوصي سپرده 
شود

واقعا خصوصی 
سازی صورت 
گیرد نه اینکه فقط 
به اسم باشد. در 
زمینه بازرگانی 
نفت نیز مسیر 
را برای بخش 
خصوصی باز می 
کنیم

وزیر راه و شهرسازي:پشتیبانی  وزیر نفت از خصوصی سازی در پتروشیمی

ساختار راه آهن باید تغییر کندحمایت می کنیم ، بدون اعطای رانت



اعالن

هفت

متروپل اکران قبل از جشنواره فیلم فجر 
با اتمام فیلم برداری و ش��روع تدوین این فیلم، مس��عود کیمیایی تصمیم گرفت آن را تا پیش از 
جشنواره فیلم فجر بر روی پرده سینما ببرد. »متروپل« فیلم جدید کیمیایی که تمام اتفاقات در 

آن از یک نیمه شب تا صبح روایت می شود.

5

 وقتی ماهی ها 
حرف می زنند

کتاب »وقتی ماهی ها حرف می زنند«   
شامل ۶۰ اثر از کاریکاتورهای مسعود 
ضیای��ی زردخش��ویی توس��ط خانه 
کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان 
منتشر شد.این کتاب در قطع رقعی به 
صورت تک رنگ و دو زبانه است که در 
آن به موضوعاتی مانند صلح، آزادی و 
ارزش های انسانی پرداخته شده است 
مراسم رونمایی از این کتاب با حضور هنرمند بعدازظهر روز پنج شنبه ۲۱ 
شهریورماه در مجتمع فرهنگی و هنری سوره اصفهان برگزار خواهد شد. 
رونمایی از این کتاب همزمان با برپایی نمایشگاه منتخب آثار کتاب " وقتی 
ماهی ها حرف می زنند"در گالری نقش خان��ه اصفهان )واقع در مجتمع 

سوره- خ آمادگاه( انجام می شود. 

 دوندگی در مسیر مجوزکنسرت
 تا فرشچیان 

گروه موسیقی آذرستان ۱9 شهریور در 
مجتمع فرش��چیان کنس��رت  خود را 
برگ��زار کرد،خواننده گروه موس��یقی 
آذرس��تان در این ارتباط گفت: ش��هر 
اصفهان به دلیل موقعیت های فرهنگی 
و هنری در ذهن و دل مردم دارد دارای 
پتانسیل باالیی در زمینه موسیقی است 
اما در صورتی که نهادهای صادرکننده 
مجوز و سازمان های نظارتی راه های اجرای این دست برنامه ها را تسهیل 
کنند و به تقویت هنر خوانندگی در این شهر کمک کنند نه اینکه سدی در 
برابر آن باشندرضا اصغری با اشاره به اینکه در هیچ شهری مثل اصفهان 
برای دریافت مجوز دوندگی نکرده است، بیان کرد: من اجرای کنسرت را 
در بس��یاری از ش��هرهای ایران تجربه کردم و انتظار دارم در جایی مثل 
اصفهان با این مردم هنرپرور و مدیران هنردوست مسیرهای هموارتری 
پیش روی هنرمندان قرار داده شودوی مکانی مانند مجتمع فرشچیان به 
عنوان یک پایگاه برای اجرای روزانه کنسرت مناسب دانست و اضافه کرد: 
با برنامه ریزی های دقیق و درستی که می توان روی سالن های این مجتمع 
داشت رسیدن به چنین نقطه ایی کار سختی نیست چرا که چنین فضایی 
تاکنون نداش��تیم که خانوارها در یک مرکز فرهنگی ب��ا امکانات رفاهی، 
فرهنگی و گردشگری قرار بگیرند و به این دلیل باید همه متولیان فرهنگ 

و هنر این شهر برای تقویت این مرکز همت کنند.

خیرین کتابخانه ساز
مدیر کل نه��اد کتابخانه های عمومی 
استان اصفهان گفت: ۵ کتابخانه خیر 
ساز در اس��تان اصفهان به بهره برداري 
رسید.غالمرضا یاوری با بیان این مطلب 
افزود: این کتابخانه ها با مشارکت ۳۰ 
میلیارد ریالي خیران در شهرستان هاي 
آران و بیدگل، سمیرم، خمیني شهر و 
اصفهان ساخته شده است.وی زیر بناي 
این کتابخانه ه��ا را ۳ هزار متر مرب��ع اعالم کرد و اظهار داش��ت: خیران 
کتابخانه ساز این استان پارسال نیز ۳۰ کتابخانه با مساحت ۱۰۰ هزار متر 
مربع و بیش از ۷۰ میلیارد ریال هزینه ساختند.وي از آغاز عملیات اجرایي 
۱۳ کتابخانه دیگر با مش��ارکت خیران اصفهاني خبر داد و تصریح کرد: 
 خی��ران ب��راي س��اخت ای��ن کتابخانه ه��ا ۵۰ میلی��ارد ری��ال تقب��ل

 کرده اند.

شماره تازه ماهنامه همشهری داستان با نامه ای از فئودور داستایوسکی 
پس از رهایی از حکم اعدام منتشر شد.شماره شهریورماه ماهنامه داستان 
همشهری ترجمه نامه ای از فئودور داستایوسکی به برادرش میخائیل را در 
سال ۱849 منتشر کرده است. این نامه در روزی نوشته شده که به دستور 
حکومت وقت قرار بر اعدام داستایوسکی در آن روز بوده است، اما ناگهان 
با رسیدن فرمان عفو تزار، حکم وی به چهار سال زندان و سربازی تقلیل 
پیدا می کند. متن اصلی این نامه که در بایگانی مرکزی روسیه نگهداری 

می شود، رونوش��تی از این نامه است که 
همسر داستایوس��کی انجام داده و محمد 
میرزاخوانی ترجمه اش را در این ماهنامه 

منتشر کرده است.
ماهنامه داس��تان همش��هری در بخش 
داستان این شماره س��راغ دو اثر از آلیس 
مونرو و استیون کینگ با نام های »گوشه 

امن« و »تلماسه« رفته است.
گزیده ای از روزنامه خاطرات عین السلطنه 
درباره جشن های عروسی در دوران قاجار 
نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این 

بخش از این ماهنامه هستند.
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گل نرگس میزبان 
جشنواره کودک

سومین جشنواره 
دست سازها

مدی��ر امور افتتاحی��ه و اختتامیه بیس��ت هفتمین جش��نواره بی��ن المللی 
فیلمهای ک��ودکان و نوجوانان گف��ت: همانند دوره های پیش��ین، افتتاحیه 
 و اختتامیه ای��ن دوره نیز در س��الن گل نرگ��س اصفهان برگزار می ش��ود.

علی زاهدی در گفت وگو با س��تادخبری جش��نواره افزود: برنامه ریزی های 
اولیه برای برگزاری مراس��م با ش��کوه افتتاحیه صورت گرفت��ه و هماهنگی 
های الزم با س��تاد اجرایی تهران همچنی��ن کارگردان هنری مراس��م آقای 
مجید برزگر انجام ش��ده  اس��ت.وی تصریح کرد: طراحی ه��ای دکورهای 
برنامه از اواس��ط ش��هریور آغاز خواهد ش��د که پس از تصویب ب��ا همکاری 
 نیروه��ای مس��تقر در اصفه��ان س��اخت دکورها نیز ش��روع خواهد ش��د.

وی در ادامه افزود با توجه به قرداد بس��ته شده با مسئولین مراسم افتتاحیه و 
اختتامیه جشنواره امسال نیز در ورزشگاه بزرگ گل نرگس برگزار خواهد شد.

سومین جشنواره دست سازهای متفاوت و برندهای مختلف هنری از پنجشنبه 
۲8 تا یکشنبه ۳۱ شهریور ماه در سیتی سنتر اصفهان برگزار می شود. مرجان 
مش��تاقیان، مدیر گالری مهرگان و برگزارکننده این نمایشگاه اظهار کرد: این 
نمایش��گاه مجموعه ای از آثار طراحان و برندهای مختلف در طراحی هدایای 
مناسبتی و انواع صنایع دستی اس��ت. وی هدف این برنامه را معرفی برندهای 
مختلف عنوان کرد و افزود: این برنامه می توان��د انگیزه ای ایجاد کند تا برندها 
بتوانند کار خود را در جامعه ای بزرگتر توسعه دهند. مشتاقیان با بیان اینکه در 
این نمایشگاه هم برگزار کننده و هم ش��رکت کننده است، افزود: کارهایم را با 
عنوان "زیک زاک" در این نمایشگاه ارایه خواهم داد که شامل تمام بسته های 
هدایا و طراحی  محص��والت مختلف، هدیه های نوروزی و ... اس��ت. وی گفت: 
قسمتی از عواید جنبی این برنامه برای کمک به خیریه در نظر گرفته شده است.  

الماس ها ابدی اند 

نامه داستایوسکی در همشهری

ژانر در سینمای ایران
گ��روه فرهنگ.نی��از ذات��ی انس��ان ب��ه ت��رس، گری��ه، 
خن��ده، هیج��ان، عش��ق و نظای��ر آن باعث ش��ده ژانرها، 
 فیلم ه��ا را ب��ر همی��ن اس��اس دس��ته بندی کنن��د. 
ام��ا توجه کلیت س��ینمای ایران ب��ه تنوع ژان��ر در مقاطع 
مختل��ف، هرگز متع��ادل و مت��وازن نبوده اس��ت. گاه ژانر 
حادثه، گاه س��ینمای جنگ، گاه س��ینمای وحش��ت و در 
دوره های��ی مل��ودرام و البته رومن��س، اکش��ن، کمدی و 
سینمای جنگ، غالب تولیدات سینمای یک سال را تشکیل 
می دادند. معموال ه��م اگر س��ینمای ایران در ح��وزه ژانر 
تعادل ندارد، بخش��ی از آن به ش��رایط اجتماعی و سیاسی 
و البته به ش��رایط ممیزی بازمی گردد؛ ه��راز گاهی یکی از 
انواع سینمایی چندس��الی صدرنشین می ش��ود و بعد که 
 جایش را به یک نوع دیگر داد تا مرحله حذف پیش می رود. 
از عناوی��ن دیگ��ری ک��ه ژانر نیس��تند ول��ی ب��ه غلط با 
ای��ن عن��وان ط��رح می ش��وند مثل س��ینمای ک��ودک، 
اجتماعی، سیاس��ی، دینی و امثال آن حرف��ی نمی زنم که 
 این ها بس��ترهایی برای بروز ژانر هس��تند و نه خ��ود ژانر. 
ام��ا اساس��ی ترین دلیل ای��ن بی تنوع��ی در س��ینمای ما 
پیش بینی های نادرست از س��لیقه و ذائقه مخاطب ایرانی 
اس��ت. بعضی – اع��م از مدی��ر، س��ینمادار، تهیه کننده یا 
کارگ��ردان - به ج��ای مخاطب تصمی��م می گیرند و حکم 
صادر می کنن��د. مثال این ک��ه مخاطب ایرانی با س��ینمای 
وحش��ت میانه ن��دارد یا س��ینمای جنگ دیگ��ر دوره اش 
گذشته و نمی فروش��د یا مردم دیگر دل و دماغ گریه کردن 
ندارند و از این قبیل قضاوت ها که باعث می ش��ود یک گونه 
س��ینمایی کم تولید ش��ود و به انزوا برود. مدی��ران هم در 
جهت دادن به حمایت هایش��ان در تولی��د و اکران همین 
قضاوت های بی مبنا را لحاظ می کنند. اتفاقا در س��ال های 
اخیر ژانرهای حمایت ش��ده توس��ط بخش دولتی همواره 
با اس��تقبال س��رد مردم مواجه ش��ده اند و البته کم نبودند 
فیلم هایی که خالف پیش بینی س��ینمادار و تهیه کننده و 
 حتی پخش کننده، پرفروش شده اند یا برعکس نفروخته اند. 
مخاط��ب ایران��ی هم��واره ثاب��ت ک��رده ف��ارغ از ژان��ر، 
از فیلم خوب اس��تقبال می کن��د. این درس��ت که بعضی 
فیلم ه��ای خ��وب کم ف��روش بوده اند ول��ی یادم��ان نرود 
یک��ی از وجوه س��ینما، سرگرم س��ازی اس��ت و فیلمی که 
به عنصر جذابیت، متناس��ب ب��ا محتوای خ��ود، بی توجه 
باش��د، فیلم خوب و کاملی نیس��ت و پاس��خ مناس��بی از 
مخاطب نصیبش نمی ش��ود و یادمان نرود سرگرمی فقط 
 خندیدن ی��ا هیجان نیس��ت، گریه و ترس و... هم هس��ت. 

 روبان قرمز

حجت االسالم و المسلمین محمد 
قطب��ی در ابتدای نشس��ت خبری 
هشتمین جشنواره ملی جلوه های 
رضوی در هنرهای سنتی اصفهان و سبک زندگی رضوی اظهار 
داشت: از این پس نشست خبری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اصفهان در قالب یک فایل صوتی در پایگاه اینترنتی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان قرار می گیرد.
وی عنوان کرد: این کار به منظور س��هولت در دسترس��ی به 
اطالعات و همچنین جایگزین مناس��بی برای س��ختی های 
نشست خبری است.این مس��ئول در ادامه از همه خبرنگاران 
به منظور اطالع رس��انی صحیح در خصوص نمایشگاه کتاب 
قدردانی کرد و گفت: رس��انه ها در حوزه تحلیل، نقد و اطالع 
رسانی  در خصوص نمایش��گاه کتاب زحمات زیادی کشیدند 

که اقدامات آنها در نوع خود بی نظیر بود.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان گفت: نمایشگاه کتاب 
به یک مهندس��ی نیاز دارد که باید با یک نقطه هدف متعالی 

تر طراحی شود.
قطبی یادآور شد: این نمایشگاه با اش��کاالت کمتر و محتوای 
بهتر برگزار شد و فروش در این نمایشگاه به مبلغ یک میلیارد 
تومان رسید، همچنین صف های طویل تخفیف ویژه نمایشگاه  

تا آخرین ساعات دایر بود.

وی گفت: نمایشگاه کتاب در سطح کشور بیشتر به یک عرصه 
خدماتی تبدیل شده در صورتی که نمایشگاه باید به یک فضای 
علمی و فرهنگی برای تبادل نظر اندیش��مندان، دانشجویان  
و همچنی��ن پاتوق هایی برای نقد کتاب و کرس��ی های نظریه 

پردازی تبدیل شود.
مدیرکل ارشاد اصفهان اضافه کرد: نمایشگاه کتاب باید بستری 
برای موج آفرینی علمی و فرهنگی تبدیل ش��ود که نخستین 

جرقه های آن در این نمایشگاه زده شد.
این مسئول بیان داشت: یکی از آسیب هایی که در نمایشگاه ها 
وجود دارد این اس��ت که تخفیف های ارائه ش��ده در آن نقاط 
فروش��گاهی در س��طح کش��ور را کور می کند، در صورتی که 
فروشگاه های کتاب در سطح ش��هر باید نمایشگاه های دائمی 

کتاب باشند.
قطبی اضافه کرد: مقدمات دبیرخانه دائمی نمایشگاه کتاب در 

اصفهان انجام شده که به زودی به وقوع می پیوندد.
وی در مورد برگزاری جش��نواره رضوی در هنرهای س��نتی 
عنوان کرد: جشنواره رضوی در هنرهای سنتی دهمین سال 
برگزاری خود را سپری می کند که در هر استان با پرداخت به 

چند هنر برگزار می شود.
مدی��رکل ارش��اد در بیان اه��داف این جش��نواره گف��ت: با 
برگزاری این جشنواره پیوند عمیق تری بین مردم با ارزش ها 

و مع��ارف دینی به وج��ود می آی��د و عالقه آنان ب��ه حضرت 
 علی بن موس��ی الرضا )ع( در آث��ار هنری متجلی می ش��ود. 
وی بی��ان داش��ت: ای��ن جش��نواره در دو رش��ته نگارگ��ری 
و طراح��ی نقوش س��نتی ب��ا موضوعات نم��از طلب ب��اران، 
مناظره امام رض��ا )علیه الس��الم( با پیروان ادی��ان توحیدی 
و دانش��مندان، نم��از عید فط��ر، حدی��ث سلس��له الذهب، 
ش��هادت امام رض��ا )علی��ه الس��الم( برگزار ش��ده اس��ت و 
تعداد آثار دریافت ش��ده ۶۶ اثر اس��ت که ۳۱ اث��ر در بخش 
 نگارگ��ری و ۳۵ اثر در بخش طراحی نقوش س��نتی اس��ت . 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان با اشاره به 
محدود کردن رشته های هش��تمین جشنواره ملی جلوه های 
رضوی در هنرهای س��نتی اصفه��ان تنها به دو رش��ته اظهار 
داش��ت: دو رش��ته نگارگری و طراحی نقوش سنتی دو رشته 
مبنا و مادر در اکثر رشته های هنرهای تجسمی مانند تذهیب، 
 قلمکاری، نقش های کاشیکاری و معماری، فرش و ... هستند. 
وی در ادام��ه گف��ت: ت��الش م��ا در ای��ن جش��نواره ایجاد 
پیوند بی��ن هنرهای س��نتی با س��بک های هن��ری امروزی 
مانند انیمیش��ن اس��ت که ای��ن هن��ر ام��روزه دارای کاربرد 
و فراوانی وس��یعی ب��رای همه اقش��ار به خص��وص کودکان 
و نوجوان��ان اس��ت ک��ه اس��تفاده و کارب��رد ای��ن هنرهای 
س��نتی در هنره��ای ام��روزی مانند انیمیش��ن ه��م از نظر 
 اقتصادی و ه��م در بعد فرهنگ��ی می تواند تاثیرگذار باش��د. 
دارای  اصفه��ان  ک��رد:  نش��ان  خاط��ر  قطب��ی 
ظرفی��ت ه��ای ب��االی هن��ری اس��ت و مزی��ت نس��بی 
 . اس��ت  تجس��می  هنره��ای  در  اصفه��ان   هن��ر 
وی تاکی��د ک��رد: آیی��ن افتت��اح و همای��ش تجلی��ل از 
برگزیدگان هش��تمین جش��نواره ملی جلوه های رضوی در 
 هنرهای س��نتی" ۲۱ ش��هریور" در اصفهان برگزار می شود. 
در ادامه این نش��ت ریی��س دبیرخان��ه کانون های مس��اجد 
اس��تان اصفهان که در این جلس��ه  حضور داش��ت،نیز گفت: 
همزمان با دهه کرامت و در راس��تای بزرگداش��ت این دهه و 
ترویج و نهادنیه کردن س��یره و روش حض��رت معصومه)س( 
و امام رضا)ع(، مراس��م ویژه این ایام در یک هزار و 4۲8 کانون 
 فرهنگی و هنری مس��اجد اس��تان اصفهان برگزار می ش��ود. 
رمضانعلی معتمدی حض��ور اعضای کانون ه��ای فرهنگی و 
هنری مساجد در جشن زیر سایه خورشید، برگزاری مسابقات 
فرهنگی، برگزاری مراس��م های جشن و س��خنرانی با حضور 
اس��اتید حوزه و دانش��گاه در خصوص تبیین س��یره و روش 
حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع(، برگزاری شب شعر رضوی 
در تعدادی از کانون های مساجد استان از ویژه برنامه های دهه 

کرامت در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان است.
علی تمنایی ، معاون س��ینمایی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد 
اصفهان نیز در پایان این جلس��ه اضافه کرد: جشنواره رضوی 
به مدت یک هفته در اصفهان حض��ور دارد،که همزمان در ۶ 

شهرستان نیز برگزار می شود.

کوتاه از نشست خبری هشتمین جشنواره ملی 

جلوه های رضوی در هنرهای سنتی اصفهان

کشف یک شاهکار هنری در اتاق زیر شیروانی
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، این تابلوی منظره »غروب در مونماژور« نام 
دارد و اولین تابلویی در اندازه بزرگ از ونسان ونگوگ است که از سال 1928 
تاکنون پیدا ش�ده اس�ت. صحت این تابلو را موزه ونگوگ تائید کرده است.
صاحب نظران هنرهای تجسمی با این کشف بسیار شگفت زده شده اند، یکی 
به این علت که این تابلو در دوران اوج ش�کوفایی هنری ونگوگ در آرله در 
جنوب فرانسه کشیده شده، یعنی در زمانیکه ونگوگ »خانه زرد« و »گل های 
آفتابگردان« را کشید.س�ه متخصص هلندی موزه ونگوگ در آمستردام در 
مجله برلینگتن در مطلبی درباره این کشف، این تابلو را »کامال هیجان انگیز« 

توصیف کردند.
از »غروب در مونماژور« روز دوشنبه در جریان ضیافتی در هلند رونمایی شد 
و اکسل روگر، مدیر موزه تجربه رونمایی از این تابلو را »اتفاقی که یک بار در 

زندگی رخ می دهد« توصیف کرد.
این تابل�و در س�ال 1888 کش�یده ش�ده و منظ�ره بک�ر و زیب�ای حومه 
 آرل�ه و عمارت�ی نیمه وی�ران را ب�ر ف�راز تپ�ه مونم�اژور نش�ان می دهد.
تحقیقات جدید نشان می دهد این تابلو را اولین بار در سال 1908، صنعتگری 
به نام کریستین نیکوالی موستاد به پیشنهاد ینس تیس، مورخ و موزه دار - که 
همان سال مدیر موزه ملی نروژ در اسلو شد - به موزه اوسلو معرفی کرد.اما 
یک اتفاق همه چیز را تغییر داد. سفیر فرانسه در سوئد که به دیدن موستاد 
رفته بود با دیدن تابلو ادعا کرد تابلو یا تقلبی اس�ت یا اثر شخصی به غیر از 
ونگوگ. صنعتگر عصبانی هم تابلو را روانه اتاق زیرش�یروانی خانه اش کرد.
لوئیس فان تیلبورگ، تیه او میدن دراپ و اودا فان مانن، سه متخصص هلندی 
در برلینگتن نوشته اند: »دنیای هنر در آن زمان وضعیت آشوب زده ای داشت، 

شاید به این دلیل که تعداد آثار تقلبی خیلی زیاد شده بود و صاحبان تابلوهای 
هنری درباره صحت همه تابلوهای نقاشی شک داشتند.«البته مطالعات جدید 
نشان می دهد این اشتباه تقصیر سفیر نبوده اس�ت. بلکه همه چیز زیر سر 
کنسول نروژ در پاریس، شخصی به نام اگوس�ت پلرین بوده که خودش هم 
مجموعه دار آثار هنری و صاحب نظر در زمینه آثار هنری بوده است. او صاحب 
مجله آسترا و رقیب مستقیم موس�تاد نروژی بوده است.این اطالعات را که 
کنار هم بگذاری می بینی عجیب نبوده که موستاد - مجموعه داری ضعیف تر 
به نسبت پلرین - عصبانی بشود و تابلو را روانه اتاق زیرشیروانی کند و اصال 
عجیب نبوده که پلرین این حرف را تنها از سر حسادت زده باشد.موستاد در 
سال 1970 درگذشت و تابلو پیش از این دو بار از سوی صاحب نظران )یک بار 

از سوی موزه ونگوگ در سال 1991( به عنوان اثری از ونگوگ رد شد.
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گروه فرهنگ. نقاش، رویشی سبز از دل خاک را بر روی بوم 
به تصویر کش��یده اس��ت؛ فرم های الهام گرفته از طبیعتی که 
رشد می کنند و تکثیر می یابند؛ ریشه می دوند و در این ریشه 
دویدنش��ان س��رزمینی را از خش��کی و بی بری به سرسبزی و 

شکوفایی مبدل می کنند ....
آیدا کبیری، خالق این آثار اظهار ک��رد: ۱4 اثر با تکنیک رنگ 
و روغن روی بوم در این نمایش��گاه ارائه ش��ده اس��ت که ابعاد 

کوچکترین اثر ۱۰ در ۷۰ و بزرگترین اثر ۱ در ۱.۵ است.

وی در مورد فضای آثارش گفت: این آثار برخوردی ش��خصی 
از رنگ و روغن است که مفهوم فرم ها الهام گرفته از طبیعت و 
با یک دید کلی نسبت به قوانین طبیعت مثل رشد و تغییراتی 
که در طبیعت اتف��اق می افتد، به وجود آم��ده که فضای کلی 
نمایشگاه را شکل می دهد. این هنرمند ادامه داد: هر تابلویی که 
خلق شده در بازه زمانی خاصی به وجود آمده است. مثاًل تابلو 
با تفکر تکثیر یک موضوع از طبیعت شروع شده و طبق همان 
روند و تفکر پی��ش رفته تا کل تابلو را به وج��ود آورده و فضای 
بعدی در تابلوی دیگر، ممکن است یکی دیگر از این موضوعات 

و حول همین محور باشد. 
کبیری با اشاره به اینکه برای این نمایش��گاه حدوداً نزدیک ۶ 
ماه کار کرده اس��ت، اضافه کرد: در تمامی تابلوها تأثیر اطراف 
و بخصوص زمین بر روی من باعث ش��کل گیری این مجموعه 
شده زیرا همه فرم ها، فرم های برگرفته از طبیعت و قانون های 
حاکم بر روی اجزا اس��ت. منظور از طبیعت خود من، کائنات، 
درخت، سلول های بدن و ... بوده و این تابلوها برای نشان دادن 

یک مفهوم نبوده بلکه تأثیر آن مفاهیم بوده است.
وی با اش��اره به بهره گیری از رنگ در تابلوهایش، تصریح کرد: 
رنگ ها در تابلوهای من حالت نمادین ندارند. نخس��ت فرم ها 
خلق شدند و در مرحله بعد جهت به کمال رساندن تابلو، رنگ  

براساس فرم  بر روی بوم قرار گرفت که رنگ ها همه ایده گرفته 
از طبیعت ول��ی کاماًل به صورت ناخودآگاه ب��ر روی بوم جاری 
شده اند. این دانشجوی کارشناس��ی رشته نقاشی با بیان اینکه 
این مجموعه ای فیگوراتیو است که به صورت ذهنی و مفهومی 
اجرا شده است، ادامه داد: این یک بازنمایی طبیعت نیست بلکه 
برخوردی است که هر تابلو در یک لحظه تأثیر طبیعت بر روی 

من، خلق شده است. 
این هنرمند درخص��وص ایده این نمایش��گاه، گف��ت: بعضی 
از تصاویر در یک بازه زمانی هر س��ال تکرار می ش��ود. در یک 
فصل هایی از سال به شدت تغییر در طبیعت احساس می شود 
به صورتی که همه چیز ی��ک دفعه عوض می ش��ود. اینکه در 
اطراف من چه اتفاقاتی می افتد باعث ش��د که از کارهای قبلی 
فاصله گرفته و در فضای دیگری قرار گیرم که باعث ش��ده در 
فضای من رنگ بوجود بیاید؛ در حالی که فضای کارهای قبلی 
من خاکستری بود و فرم ها دگرگون ش��دند که همین تغییر و 

تحول طبیعت باعث بوجود آمدن آن شد. 
گفتنی است این نمایش��گاه از ۱۵ تا ۲۰ شهریورماه در ساعات 
۱۷ الی ۲۱ در گالری هامون واق��ع در خیابان خاقانی، روبروی 
مسجد موسی ابن جعفر، کوچه ش��هیدی، پالک 44، پذیرای 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

گپی  با نقاش طبیعت در هامون

 این آثار برخوردی 
شخصی از رنگ 
و روغن است که 

مفهوم فرم ها الهام 
گرفته از طبیعت و با 
یک دید کلی نسبت 

به قوانین طبیعت 
است

جمال 
نوروزباقری.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

وضعیت بسکتبال در آستانه 
جام جهانی خوب نیست

مهران شاهین طبع/سرمربی فصل گذشته 

تیم بسکتبال دانشگاه آزاد

هنور هیچ چیز مشخص نیست. با مسئوالن دانش��گاه آزاد هم صحبتی 
نداشته ام. قرار اس��ت با عزیزخانی، مسئول ورزش دانشگاه آزاد صحبتی 
داشنه باشم و وضعیت مشخص ش��ود. هیچ پیشنهادی ندارم و با باشگاه 
دیگری هم مذاک��ره نکرده ام. 
این موض��وع در آس��تانه جام 
جهانی چندان مطلوب و خوب 
به نظر نمی رس��د. سال آینده 
باید در مسابقات حساس جام 
جهانی ش��رکت کنیم و اینکه 
هنوز وضعیت تیم ها مشخص 

نیست .
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 وقفه ایجاد شده
 باید جبران شود

نویدکیا یک ماه دیگر به 
محرم نویدکیا ماه آینده براي بررس��ي ش��رایطش پ��س از عمل به آلمان مي رود

آلمان مي رود.مح��رم نویدکیا یک ماه دیگر براي بررس��ي ش��رایط 
خود پس از عمل به آلمان م��ي رود. نویدکیا که س��رانجام پاي خود 
را ب��راي درم��ان مصدومیت به تی��غ جراح��ان آلماني س��پرد قرار 
اس��ت تا ماه آینده به مونیخ برود و پزش��کان آلماني درباره ش��رایط 
این بازیکن و می��زان بهبودش نظر دهند. گروه پزش��کي س��پاهان 
معتقد اس��ت ای��ن بازیکن از نی��م فصل دوم ش��رایط ب��ازي را پیدا 
خواهد کرد. جواهیر س��وکاي نیز همچن��ان به تمرین��ات بازتواني 
 خود ادام��ه داده و او نیز در نی��م فصل دوم براي س��پاهان پا به توپ 

خواهد شد.

 
 آزاده زمانپور معتقد است که با برنامه ریزی و قانون گذاری می توان شاهد رشد 
ورزش بانوان بود و وقفه ایجاد شده در بسکتبال بانوان باید جبران شود.سرمربی 
بسکتبال بانوان فوالد ماهان اظهارکرد: اصفهان همیشه قطب بسکتبال بوده 
و هست، ولی وقفه  ایجاد شده در نس��لی که من و امثال من بازی می کردیم با 
این نسل جدید باید جبران ش��ود.وی با بیان اینکه بازیکن سازی انجام نشده 
است، ادامه داد: وقتی باشگاه ها و هیئت ها فعالیت شان در زمینه زیرساخت ها 
کم شده است طبیعی اس��ت که دچار کمبود بازیکن شویم و امروز می بینیم 
که بازیکن سازی مناسبی برای بسکتبال صورت نگرفته است.زمانپور با بیان 
اینکه  سپاهان 6-7 سال بازیکن پرورش و به هیئت تحویل مي داد گفت: ما 
االن داریم از همین بازیکنانی که سپاهان پرورش داد استفاده می کنیم و به غیر 

از این بازیکنان دیگر کسی نیست و این برای بسکتبال بسیار بد است؛ 

مدیرعامل باش��گاه آینده س��ازان میهن اصفهان که تنها نماینده 
اصفهان در لی��گ برتر فوتبال بانوان اس��ت، گفت: هنگام صبحت 
از ورزش بانوان افرادی “به به و چه چه”  می کنند، اما همین افراد 
در موقع نیاز به کمک آنها، موبایل ه��ا را خاموش و حاضر به هیچ 

کمکی نیستند.
سعید موحدی که تیمش تنها نماینده استان اصفهان در لیگ برتر 

فوتبال بانوان اسدر گفتگو با ایسنا اظهارکرد: به عنوان تنها نماینده 
استان اصفهان در لیگ برتر فوتبال حضور داریم، اما مشکالت مالی 

همچنان گریبانگیر ما است.
وی ادام��ه داد: واقع��ا نمی توان فهمی��د که چرا پ��ول بیت المال 
باید فقط برای فوتبال آقایان خرج ش��ود و فوتبال بان��وان باید با 
مش��کالت مالی زیادی به کار خ��ود ادامه دهد. چ��ه فرقی میان 

ورزش��کاران مرد و زن  وجود دارد که عده ای ب��ه راحتی از لحاظ 
 مالی حمایت می ش��وند و عده ای حتی برای ایاب و ذهاب مشکل

 دارند.
موحدی با بیان اینکه مسابقات بین المللی دانشجویان مهرماه سال 
جاری در بلژیک برگزار می شود و تیم فوتبال بانوان آینده سازان 
میهن با کامل کردن مدارکش و ارسال این مدراک برای حضور در 

این رقابت ها فقط مش��کل مالی دارد، افزود: ب��رای حضور در این 
مس��ابقات نیازمند حدودا 30 تا 40 میلیون تومان هستیم، اما در 
استان اصفهان هیچکس حاضر به همکاری و حمایت مالی نیست 
و این در حالی است که مسؤوالن شهر بم حاضر شده اند مبلغ 50 
میلیون تومان به تیم بانوان شهرداری بم بپردازند تا این تیم بتواند 
در مسابقات بلژیک شرکت کند و تیم آینده سازان میهن اصفهان 
با وجود کامل بودن مدارکش هنوز وضعیت مشخصی برای حضور 

در این رقابت ها ندارد.
مدیرعامل باش��گاه آینده س��ازان میهن اصفهان گف��ت: برخی از 
مسؤوالن اس��تانداری اصفهان قول مس��اعد داده اند، اما فعال که 

خبری نشده است.
وی همچنین با اش��اره به مذاکره با برخی از باش��گاه های استان 
اصفهان افزود: شخصا با علیرضا رحیمی صحبت کردم که امکاناتی 
را مانند زمین، اس��تخر، خوابگاه و لباس در اختیار ما قرار دهند تا 
به این وسیله حداقل گوش��ه ای از هزینه های باشگاه کاهش یابد، 
حتی نخواستیم که در تمامی امکانات و هزینه ها یاور آینده سازان 
میهن باش��ند، اما تنها جوابی که از مدیر عامل باش��گاه س��پاهان 
ش��نیدیم این بود" پس ش��ما خودتان برای تیمتان می خواهید 
 چه کار کنید؟" و " ش��ما می خواهید از زرنگی خودتان اس��تفاده 

نید".
مدیرعامل باش��گاه آینده س��ازان میهن اصفهان اضافه کرد: البته 
باش��گاه فوالد ماهان اصفهان حاضر شد سالن بدنسازی و اتوبوس 
را در اختیار باشگاه قرار دهد تا بتوانیم برای مسابقه با سیرجان از 

آن استفاده کنیم.

انتقاد مدیرعامل باشگاه آینده سازان میهن:

چرا پول بیت المال فقط برای فوتبال آقایان خرج می شود؟!

واقعا نمی توان فهمید 
که چرا پول بیت المال 
باید فقط برای فوتبال 

آقایان خرج شود و 
فوتبال بانوان باید با 

مشکالت مالی زیادی به 
کار خود ادامه دهد. چه 
فرقی میان ورزشکاران 

مرد و زن  وجود دارد که 
عده ای به راحتی از لحاظ 
مالی حمایت می شوند و 

عده ای حتی برای ایاب و 
 ذهاب مشکل

 دارند.

سرمربي عراق برکنار شد
 یک منبع نزدیک به فدراسیون فوتبال عراق از برکنار والدیمیر

  پترویچ سرمربي این تیم خبر داد. گویا حکیم شاکر به عنوان 
جایگزین موقت او انتخاب شده است.

ایران یکی از 5 تیم کم شانس جام جهانی
پایگاه خبری GMS پنج کش��ور حاضر یا در ح��ال صعود به جام 
جهانی 2014 را بررس��ی کرده اس��ت که به احتمال زیاد تیم های 
ضعیف جام خواهند بود. در این فهرس��ت نام تیم ملی ایران نیز که 

صعودش را به عنوان تیم نخست به جام جهانی قطعی کرده است، 

اطمینان فابرگاس از موفقیت اوزیل در آرسنال

هافبک بارس��لونا از اینکه مسعود اوزیل می تواند در 
آرسنال موفق شود اطمینان دارد. سسک فابرگاس، 
هافبک اسپانیایی بارسلونا که پیشینه به تن کردن 
پیراهن آرسنال را به مدت هفت سال در کارنامه دارد 03

س��رمربي فصل قبل تیم فوتسال گیتي پس��ند اصفهان علیه 
این تیم دست به افشاگري زد و درباره روي کار آمدن رضا لک 
و همچنین ماجراي واگذاري یکي از تیم هاي این باش��گاه به 

شرکت زمزم توضیحاتي را ارائه داد.
 علیرضا افضل ابتدا درب��اره آمدن رضا لک به گیتي پس��ند 
توضیح داد: دس��ت هایي در کار بود تا لک را به گیتي پس��ند 
بیاورند. یک س��ري بازیکنان که با او رفاقت داش��ته و با من 
دش��من بودند، این کار را کردند. نمي گویم لک کارنامه بدي 
دارد اما باید دید او امسال هم مي تواند موفق باشد یا نه. باید 
ببینیم امسال که سرپرست جنجال سازش در کنارش نیست 
و جو قرچ��ک حمایتش نمي کند، چه کار مي کند.س��رمربي 
فصل قبل گیتي پسند در ادامه افش��اگري هایش به ماجراي 
واگذاري امتیاز تیم گیتي پس��ند نوین به زمزم اش��اره کرد و 
افزود: من از تمام جزئیات این واگذاري اطالع دارم و مي دانم 
که آقایان به هیچ وجه امتیاز تیم را به زمزم نداده اند. شرکت 
زمزم تنها اسپانسري این تیم را به عهده گرفته و تیم براي خود 
گیتي پسندي هاس��ت. همه کارهایش را طاهري مدیرعامل 
گیتي پسند کرده و کادر فني زمزم تنها بله قربان گوي آقایان 
هس��تند. کادر فني، سرپرس��ت، بازیکنان و حتي تدارکات 
زمزم را هم گیتي پسند انتخاب کرده است و تمام هزینه اش 
را طاهري مي دهد. قطعا آینده بیشتر از این نشان مي دهد که 
طاهري چه کارهایي کرده است.افضل ادامه داد: گیتي پسند 

مي خواست فوتس��ال اصفهان را نابود کند که کرد. آن ها در 
بازي لیگ ب��ا زدن 7 گل تیم زمزم را له کردند و ش��خصیت 
بازیکن اصفهاني خرد شد. آقایان مي خواهند بگویند، اصفهاني 
جماع��ت لیاقت ندارد به تیم ش��ان برود. آن ه��ا بومي گرایي 
را کنار گذاش��تند. بحث واگذاري تیم گیتي پسند نوین هم 
حرف بیخودي است. هدف طاهري و عراقي زاده این است که 
شخصیت بازیکن اصفهاني را خراب کنند. خوردن هفت گل 
واقعا زشت و تاسف بار اس��ت.وي همچنین با تاکید مجدد بر 
اداره تیم زمزم توسط گیتي پسندي ها خاطرنشان کرد: آقایان 
که مي گویند تیم را واگذار کرده اند، چرا قراردادي نبستند و 
پولي رد و بدل نشده است؟ زمزم اسپانسري این تیم را قبول 
کرده و قرار ش��ده اگر تی��م اول تا چهارم ش��د، 150 تا 300 
میلیون، اگر چهارم تا هفتم ش��د 200 میلی��ون و اگر در رده 
هفتم به پایین قرار گرفت 100 میلیون به باشگاه گیتي پسند 
پرداخت کند. وگرنه هیچ کس این تیم را نمي خرید و آقایان 

مجبور شدند تنها اسپانسري تیم را به شرکت دیگري دهند.
افضل در پای��ان گفت وگو ب��ه عملکرد گیتي پس��ند در جام 
باش��گاه هاي آس��یا هم انتقاد کرد و گفت: آقایان مي گویند 
سطح بازي ها باال رفته است. باید بگویم گیتي پسند هم هفت 
ملي پوش به تیمش اضافه کرده بود. گیتي پس��ند دقیقا تیم 
ملي بود. همین تیم مقابل اسپانیا در جام جهاني سه – سه 

مساوي کرد!  

در حالی IOC رای به باقی ماندن کشتی در بازی های المپیک 
داد که مدیران کش��تی و ورزش ایران جایگاهی در فدراس��یون 
جهانی نداشته و در واقع کشتی ایران تاثیری بر تصمیم گیری های 

فیال نداشته است.
کشتی گوی سبقت را از بیسبال و اس��کواش ربود و در بوئنوس 
آیرس حضور در حداقل س��ه المپیک بعدی را برای خود تثبیت 
کرد. فدراسیون جهانی کشتی در یک سال اخیر روزهایی بحرانی 
را پشت سر گذاشت اما با تغییراتی که انجام شد، کمیته بین المللی 
المپیک را متقاعد کرد. اما چه کسانی در فیال تصمیم ساز هستند؟

به گزارش ایسنا، وقتی روسها دیدند که رافائل مارتینتی نمک گیر 
دالرهای نفتی آذربایجان شده است، از تزلزل ایجاد شده نهایت 
بهره را بردند و در یک نشست فوق العاده او را از ریاست 11 ساله 
فیال عزل کردند و نناد اللوویچ صربستانی را برسر کار گماردند. 
اللوویچ در این چند ماه عنان کار را به دست روسیه و آمریکا داد. 
روس ها در کارهای فنی و تغییرات قوانین دست به کار شدند و 
آمریکایی ها مس��وولیت های اجرایی و کمپین حفظ کشتی در 
المپیک را به دس��ت گرفتند که در نهایت ای��ن اقدامات نتیجه 
داد و این ورزش کهن در المپیک باقی ماند اما اظهارات برخی از 
مسووالن ایرانی و قهرمانان در نوع خود جالب بود، به طوری که 
سعی داشتند نشان دهند آنها هم در اقدامات فیال نقش داشته اند 

و همه چیز با آنها هماهنگ شده بود!
سران کشتی دنیا در بوئنوس آیرس

یکی از مس��ووالن ورزش بالفاصله بعد از رای اعتماد IOC به 
کش��تی گفت: "قبال پیش بینی کرده بودم کش��تی در المپیک 
می مان��د!" قهرمان دیگری گف��ت: " گفته بودم کش��تی حذف 
نمی ش��ود!" این اظهارات در حالی صورت می گیرد که هرکس 
به نوعی س��عی دارد بگوید که جهان کش��تی مدی��ون اقدامات 
ما بوده اس��ت!اما وقتی به اجالس بوئنوس آیرس نگاه می کنیم 
می بینیم که میخائیل مامیاش��ویلی رییس فدراس��یون کشتی 
روسیه به همراه بروس��یوف مدیر اجرایی اش از چند روز قبل در 
کنار اللوویچ در آرژانتین حضور داش��ته اند و ی��ا ریچ بندر مدیر 
اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا به همراه دیگر مقامات آمریکایی 
در هیات همراه اللوویچ قرار داش��تند. یا اینکه کمیته پنج نفره 
فیال برای دفاع از کش��تی را نفراتی از آمریکا )جیم ش��ر(، کانادا 
)دانیل ایگال��ی( و حتی دو خان��م )کارول هوین ویتنامی االصل 
از کانادا و الیز لگراند فرانسوی( تش��کیل می دهند.اما اینها تنها 
نفرات حاضر در بوئنوس آیرس نبودند بلکه احمد آئیک قهرمان 
نامدار پیشین ترکیه، ناتالیا یاریگین عضو خانم روسی فیال، دولت 
ترلیخانوف رییس فدراسیون قزاقستان، رزیف رییس فدراسیون 
ازبکستان، الکساندر کارلین قهرمان افسانه ای روسیه وچندین 
چهره آشنا و غیر آش��نای دیگر در کنار اللوویچ جشن پیروزی 
گرفتند و گروه فی��ال را در برابر IOC تش��کیل می دادند. این 
 در حالی اس��ت که از ایران یک نفر هم ب��ه این اجالس ها دعوت

 نشده بود .

فدراسیون جهانی 
کشتی در یک سال 
اخیر روزهایی 
بحرانی را پشت 
سر گذاشت اما 
با تغییراتی که 
انجام شد، کمیته 
بین المللی المپیک 
را متقاعد کرد

دست هایي در 
کار بود تا لک را 
به گیتي پسند 
بیاورند. یک سري 
بازیکنان که با او 
رفاقت داشته و با 
من دشمن بودند، 
این کار را کردند

در حالی IOC رای به باقی ماندن کشتی در بازی های المپیک دادیک تیم به نام زمزم اما به کام گیتی پسند !

ماندن در المپیک را به نام خودتان نکنید!افشاگري افضل علیه گیتي پسند
کي روش ممنوع المصاحبه شد

س��رمربي تیم ملي فوتبال کش��ورمان ممنوع المصاحبه شد. علي 
کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به مصاحبه هاي اخیر 
سرمربي تیم ملي که محتواي آن ش��ائبه برانگیز شده اظهار داشت: 
از کارلوس کي روش خواس��ته ایم که فعاًل دیگ��ر مصاحبه نکند. در 
برنامه دوشنبه شب نود نیز اعالم شد که کارلوس کي روش از طریق 
مدیر برنامه هایش اعالم کرده که تا اط��الع بعدي مصاحبه نخواهد 
کرد و صحبت ک��ردن درباره تمامي زمینه ها را به کفاش��یان محول 

کرده است.

خواب یک ماهه نقش جهان
در جلس��ه صبح دیروز مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان، 
معاون فنی شرکت توس��عه و تجهیز اماکن ورزشی و مدیرکل دفتر 
فنی اس��تانداری اصفهان تصمیمات جدیدی در خصوص ورزشگاه 

نقش جهان گرفته شد.
در این جلس��ه که با حض��ور محمدجواهری، عب��دی و رحیمی در 
ورزش��گاه نقش جهان برگزار ش��د مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان پیش��نهاد داد برای آماده ش��دن فاز اول این ورزشگاه برای 
برگزاری دیدارهای فوتبال، 3 میلیارد تومان اعتبار از شرکت فوالد 
مبارکه به پروژه تزریق شود.ش��رکت فوالد مبارکه که قرار است 15 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه اختصاص دهد تا کنون 7 
میلیارد تومان پرداخت کرده است.مراحل ساخت و تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان از زمان آخری��ن حضور وزیر س��ابق ورزش و جوانان تا 
امروز متوقف شده است و این ورزشگاه به خوابی یک ماهه فرو رفته 
است. برای از س��رگیری دوباره مراحل تکمیل این پروژه موافقت با 
پیش��نهاد جواهری و تزریق بودجه 3 میلیارد تومانی شرکت فوالد 

مبارکه نیاز است.

 انصراف حامد آفاق از همراهی
 تیم ملی بسکتبال

ملی پوش بسکتبال ایران به دلیل مشکالت شخصی نمی تواند تیم 
ملی را در مسابقات بین المللی چین همراهی کند.

تیم ملی بس��کتبال ایران قرار اس��ت از 27 ش��هریور در مس��ابقات 
بین المللی ABA چین ش��رکت کن��د و اردوهای ای��ن تیم از 16 
شهریور زیرنظر مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی در تاالر بسکتبال 

آزادی تهران آغاز شده است.

واکنش زمزم در خصوص واگذاری 
امتیاز گیتی پسند نوین

مس��ئوالن تیم زمزم اصفهان در خصوص خرید امتیاز تیم فوتسال 
گیتی پسند نوین توضیحاتی را ارائه کردند.

حضور تیم فوتسال زمزم اصفهان با حاشیه هایی در لیگ برتر همراه 
بود، این تیم که در نزدیکی آغاز لیگ برتر به نوعی امتیاز تیم فوتسال 
گیتی پس��ند نوین را خریداری کرد در حالی وارد پانزدهمین دوره 
رقابت ها شد که هیچ تغییر و تحولی در کادر فنی و بازیکنان این تیم 
رخ نداد و مربی سابق گیتی پسند همچنان هدایت این تیم را بر عهده 
گرفت، این تیم در هفته اول مقابل گیتی پس��ند با نتیجه س��نگین 
7 بر صفر شکس��ت خورد و همین مسائل باعث ش��د تا شائبه هایی 
 در خص��وص اینکه فق��ط نام گیتی پس��ند نوی��ن تغییر ک��رده، به

 وجود آید.در همین راستا مهدی محمدی سرمربی این تیم به فارس 
گفت: اینکه ما گل های زیادی در ب��ازی دریافت کردیم به این علت 
بود که دوران بدنس��ازی خوبی انجام ندادیم و همچنین بازی با یک 
ساعت و ربع تاخیر آغاز شد که این امر باعث شد بازیکنانم سه بار گرم 
و س��رد کنند و انرژی تیم تحلیل رفت.وی ادامه داد: ما در نیمه اول 
فرصت های خوبی را به دست آوردیم اما در نیمه دوم توان رویارویی با 
گیتی پسندی که چندین ماه آماده شده بود و از بازیکنان ملی پوش 

بهره می برد را نداشتیم. 
زمزم مجموعه  جدایی نس��بت به گیتی پسند اس��ت و مدیر عامل و 
هیئت مدیره جدایی دارد.حبیب زاده مدیر تیم فوتسال زمزم نیز در 
این باره به فارس گفت: با توجه به ظرفیتی که در تیم وجود داش��ت 
تصمیم گرفتیم از بازیکنان و کادر فنی گیتی پس��ند نوین استفاده 
کنیم. اولین سالی است که در ورزش تیمداری می کنیم و باید کمک 

رسانه ها و خبرگزاری ها در این زمینه وجود داشته باشد.
 هیئت مدیره شرکت زمزم در باشگاه  هم حضور دارد و مجموعه ای 
کامال مجزا نس��بت ب��ه گیتی پس��ند هس��تیم.وی اف��زود: امتیاز 
گیتی پس��ند نوین صد درص��د واگذار ش��ده و خواه��ش می کنم 
ش��ما خبرنگاران هم کمک کنید، بل��د نیس��تیم دور بزنیم و دروغ 
بگوییم و صادقانه همه مس��ائل را اع��الم می کنیم. عل��ت اینکه ما 
در دیدار مقابل گیتی  پس��ند هفت گل دریافت کردی��م این بود که 
فرصت بدنس��ازی نداش��تیم و هیچ موض��وع دیگری نبوده اس��ت.

مدیر زمزم درباره اینکه ب��ه چه قیمتی امتیاز گیتی پس��ند نوین را 
خریده اند تاکید کرد: اجازه بدهید ای��ن موضوع مخفی بماند. حتما 
 از آن چی��زی که قرار ب��وده به تیم های دیگر واگذار ش��ود بیش��تر 

بوده است.



آیت اهلل نوری همدانی:
طلبگی از شغل های پر فضیلت است

آیت اهلل نوری همدانی مرجع عالیقدر گفت: طلبگی فضیلت زیادی 
دارد اما مسئولیت او در قبال مردم و خداوند سنگین است.

آیت اهلل نوری همدانی در دیدار با طللاب و روحانیون چهارمحال و 
بختیاری در مصلللی بزرگ امام خمینی)ره( اظهار داشللت: طلبگی 
فضیلت زیادی دارد اما مسئولیت او در قبال مردم و خداوند سنگین 
است.وی طلبگی را از شغل های پر فضیلت دانست و یادآور شد: برای 
طلبه بودن روایات فراوانی وجود دارد که طلبگان باید نسبت به این 

روایت حساس باشند.
آیت اهلل نوری همدانی تصریح کرد: هر طلبه ای که از منزل خود خارج 
شود تمام فرشتگان برای او اسللتغفار می کنند و طلبگی در پیشگاه 

خداوند بسیار با ارزش است.
وی بیان کرد: خداوند متعال طلبه را دوست دارد و اگر در این راه فوت 

کند به مرتبه شهادت رسیده است.
طلبه باید بتواند در یک جامعه تاثیر مثبت داشته باشد

وی اخاص در طلبگی را الزم دانست و یادآور شد: طلبه باید بتواند 
در یک جامعه تاثیر مثبت داشته باشد و انسان های زیادی را تربیت 

کند.
آیت اهلل نوری همدانی تاکید کرد: هر کس بخواهد طلبه شللود باید 
جدیت در کار خود داشته باشللد و بتواند در آینده نقش مهمی را در 

جامعه ایفا کند.

خبر ویژه

نماينده مردم لردگان در مجلس
مجيد جليل

حمایت از فارغ التحصیان دانشگاهي و جذب نیروهاي بومي از مهم 
ترین اقدامات در راستای جلوگیری از فرار مغزهای استان است.

کمبود اعتبارات گریبان گیر کل کشور است به طوری که در سال جاري 
تنها 10 درصد از بودجه عمراني در بخش حمل ونقل ومسكن تحقق 
یافته است.آموزش در راس رسیدن به اهداف نظام جمهوري اسامي 
ایران  است و نظارت، بسترسازي و کمک به حل مشكات دانشگاه از 
وظایف ذاتي مسئوالن دانشگاه است.ارتقای کیفیت مباحث آموزشي 
بایللد در راسللتای پیشللبرد 
اهداف نظللام در اولویت قرار 
گیرد.اولویللت در حمایت از 
فارغ التحصیان دانشگاهي 
و جذب نیروهاي بومي از مهم 
ترین اقداماتی اسللت که باید 
 در این راستا به جد پیگیری

 شود.

جلوگیری از فرار مغزها  در فهرست 
 برنامه ها

چهره روزیادداشت
تولید2 اهزار تن گردو 

 مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز برداشت گردو در استان خبر 
داد. حمید رضا منصوری اظهار کرد: کل سطح زیر کشت گردو در استان 12 هزار هكتار است. وی 

خاطرنشان کرد: از این میزان سطح زیر کشت 8 هزار و 500 هكتار بارور نهال هستند.
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برگزار ی مسابقات ملی حفظ 
قرآن در سامان 

مسللئول اقامه نماز و قرآن آموزش و پرورش شهرستان 
سللامان از برگزاری مسللابقات طرح ملللی حفظ قرآن 
ویژه دانش آموزان در این شهرسللتان خبر داد.فردوس 
نورمنللد با اشللاره بر اینكه مسللابقات طللرح ملی حفظ 
قرآن ویللژه دانش آمللوزان در ایللن شهرسللتان برگزار 
می شللود، اظهللار داشللت: ایللن مسللابقات در مقطللع 
 تحصیلللی ابتدایللی، راهنمایللی و دبیرسللتان برگللزار 

می شود.

شهر کرد میزبان جشنواره 
کودک و نوجوان رضوی 

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسامي چهارمحال وبختیاري از 
برگزاری هشتمین دوره جشنواره کودک و نوجوان رضوی 
به میزبانی این استان خبر داد. حسین گنجیاظهارکرد: 
در حللال حاضللر جشللنواره رضللوي 51 دبیرخانلله 
 موضوعي تخصصي را در سراسللر دنیا به خود اختصاص

 داده است.
وی با اشللاره به ارسال سلله هزار اثر در رشته های شعر، 
قطعه ادبي و داستان به دبیرخانه این جشنواره، تصریح 
کرد: آثار ارسال شدن توسط سه داور مجرب مورد بررسي 

قرار گرفته اند.
گنجی از ارائلله بیللش از  27 اثر در این جشللنواره خبر 
داد و گفت: نقد و بررسللي آثللار برگزیده نیللز همزمان 
با برگزاری جشللنواره انجام مي شللود.یادآور می شود، 
هشتمین دوره جشنواره کودک و نوجوان رضوی  امروز 
)چهارشنبه(، 20شللهریورماه راس سللاعت 8 صبح در 
 هتل الله بلله میزبانی چهارمحللال و بختیللاری برگزار 

می شود.

 برگزار ی برنامه های متنوع 
در هفته  گردشگری 

معاون گردشللگری و سللرمایه  گذاری میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از اعام 
برنامه های روز جهانی جهانگردی و هفته گردشللگری 

استان خبر داد.
حیدر صادقی از برگزاری بیش از 12 عنوان برنامه شاخص 

در هفته گردشگری خبر داد .

اخبار کوتاه

نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری گفت: متاسللفانه 
وضعیت آب در استان با بحران بزرگ روبرو است به طوري که 
270 روستاي ما با تانكر آبرسللاني مي شود و این یک مشكل 

بزرگ در استان است.
حجت االسام و المسلمین نكونام در مراسم دیدار مردم با آیت 
اهلل العظمی نللوری همدانی، میزباني آیللت اهلل نوري همداني 
در اسللتان را یک توفیق بزرگ و الهي دانسللت و اظهار  کرد: 
حضور این مرجع واال مقام در اسللتان یک رخللداد بي نظیر و 
 بزرگ براي مردم ما است که باید شللگر گذار پروردگار متعال

 باشیم.
وي با اشللاره به دهه کرامت و میاد حضللرت معصومه و امام 
رضا )ع( خاطرنشان کرد: حضور این مرجع بزرگ عالم تشیع 
در استان بر شادي وسرور مردم افزوده که باید از این میزباني 
و پیوند عمیق مردم بللا مرجعیت صدها بار خللداي متعال را 

شكرگذار باشیم.
حجت االسام نكونام به بیان ویژگي ها اخاقي و رفتاري  آیت 
اهلل نوري همداني پرداخللت و اظهار کرد: عالللم جلیل القدر، 
مجاهدي نستوه و خسللتگي ناپذیر ، شللخصیتي ناساز گار با 
کفر، شللرک و نفاق، فقیهي بصیر، تربیت یافتلله اي بالنده از 
مكتب جعفري، استكبار سللتیز مقاوم، عبدي مطیع و خاضع، 
ذاکر ونجواگري مسللتمر، فقیه کیس، عالمللي رباني، مخالف 
 هواي نفس ومطیع والیت و موال از وی گي هللاي بارز این عالم 

برشمرد.
 وي مردم اسللتان چهارمحللال و بختیاري را والیللت مدار به

 معناي واقعي کلمه دانست و افزود: مردم ما در تمام عرصه هاي 
دفاع از انقاب و نظام معرفت ، ایمان و والیت مداري خود را به 

معرض نمایش همگان قرار دادند.
امام جمعه شللهرکرد با بیان اینكه مردم اسللتان در عشق به 
والیللت زبان زد هسللتند تصریح کللرد: مردم با ایمللان قوي، 
فطرتي پاک و معرفت و ایمان بسللیار بللاال در راه والیت قدم 
 برداشته اند و در عرصه هاي بسللیار مهم انقاب نقش آفرین

 بودند.
وي با اشاره به اینكه این اسللتان در محرومیت به سر مي برد 
اظهار کرد: مللردم این خطه با وجود فشللار هللا و محرومیت 
هللاي فللراوان لحظلله اي از خللط انقللاب و اسللام جللدا 
 نشللده اند و در همیشلله ایام لبیللک گوي مقتللدا و ولي خود

 خواهند بود.
حجت االسللام نكونام به واقعه 19 بهمن اشاره و خاطرنشان 
کرد: در آن دوران که بختیار به عنوان نخسللت وزیر بر سر کار 
آمد خون عشایر ما به جوش آمد و کفن پوشان به بیعت با امام 

خود به سمت تهران حرکت کردند.
وي حضور مردم در عرصه هاي انقاب را چشللمگیر دانسللت 
و افزود: مردم در تمام عزصه انقللاب از جمله راهپیمایي ها ، 
نماز جمعه ، انتخابات ها و به ویژه در راهپیمایي 9 دي حضور 

گسترده داشتند و ایستادگي و مقاوت خود را به همگان نشان 
دادند.

امام جمعه شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاري را یک استان 
شهید پرور بیان کرد و گفت: مردم این استان با تقدیم 2400 
شهید ، 700 جانباز و 526 نفر آزاده جزء افتخار آفرینان عرصه 

انقاب بودند.
وي مردم اسللتان را دلداده 
رهبري و مرجعیت دانست 
و تصریللح کللرد: بصیرت و 
بیداري، عشللق بلله والیت 
و مرجعیللت و اسللتقامت 
و ایسللتادگي بللر اصللول از 
 ویژگي هاي بللارز این مردم

 است.
حجت االسللام نكونللام به 
محرومیت هللاي موجود در 
استان اشللاره و خاطرنشان 
 کللرد: در دوران بعللد از

 انقللاب فعالیللت هللا و 
تللاش بسللیار خللوب و 
مطلوبللي در اسللتان رقللم 
خللورده امللا بللا وجللود 

سللر بلله  محرومیللت  در  اسللتان  هللا  ایللن   هملله 
 مي برد.

وي وضعیت آب اسللتان را بحراني دانسللت و افزود: متاسفانه 
وضعیت آب در استان با بحران بزرگ روبرو است به طوري که 
270 روستاي ما با تانكر آبرسللاني مي شود و این یک مشكل 

بزرگ در استان است.
 نماینده ولللي فقیه در اسللتان افزود: یكللي از مطالبات اصلي
  مردم اسللتان مسللئله آب اسللت به طوري که کشللاوزان ما
مواجلله خللود  هللاي  زمیللن  در  آب  کمبللودي  بللا    

  هستند.وي راه هاي ارتباطي استان را نامطلوب ارزیابي کرد و 
 افزود: وضیعت ارتباطي مردم اسللتان با خوزسللتان و لرستان
  در یللک بحللران قللرار گرفته کلله مي طلبللد با یللک برنامه

ریزي درست نگاه ویژه اي به استان شود. 
حجت االسللام نكونام به وضعیت فرهنگي در استان اشاره و 
خاطرنشان کرد: اسللتان در عرصه فرهنگي نیز با مشكات و 
معظاتي مواجه است که در دیدار با روحانیون مطرح خواهم 

کرد.

 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

 چهارمحال و بختیاری با بحران بزرگ آب مواجه است

 یكي از 
 مطالبات اصلي

 مردم استان 
مسئله آب است به 
طوري که کشاوزان 

ما با کمبودي آب 
در زمین هاي خود 

 مواجه
 هستند.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

آگهی تحدید حدودعمومی
وبلوک  قرا،  و  مزارع  دیگر  و  زواره  امالک  از  قسمتی  حدود  تحدید  آگهی   376
و  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی  و  گرمسیر 

امالک بشرح ذیل اعالم میگردد       
                                    دهستان گرمسیر :  شهر زواره 16  اصلی و فروعات زیر  
 163-  اداره اوقاف و امور خیریه شهر ستان اردستان :  ششدانگ بقعه معروف 

به پیر بنکویه 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان  : ششدانگ مقبره سید   –  267 

بها ، الدین حیدر 
                                                      روز شنبه 1392/07/13 

و  :  ششدانگ مستراح  اردستان   امور خیریه شهرستان  و  اوقاف  اداره   -  388
حوض 

389 - اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان  :  ششدانگ یک درب باغ 
                                                      روز یکشنبه 1392/07/14 

462 - اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان  :  ششدانگ یکباب دکان 
500 - اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان  :  ششدانگ یکباب اطاق 

دروازه خرابه 
ا                                                    روز دوشنبه 1392/07/15 

1283 -  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان  :  ششدانگ یکباب برج 
معروف به برج دشت یخچال 

1405 – اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان  : ششدانگ یکباب حوض 
                                                   روز سه شنبه 1392/07/16 

1703 – اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان  ششدانگ یکباب یخچال 
                                                  روز چهارشنبه 1392/07/17  

: ششدانگ قطعه زمین  احتشامی زواره فرزند سید عباس  سید حسین   –  2725
مزروعی 

3077 – غالمعلی گلی فرزند احمد وغیره : 9 حبه و 6 هفتم حبه  مفروز از 72 حبه 

ششدانگ که بصورت ششدانگ یکبابخانه در آمده است
                                                 روز شنبه1392/07/20

3847  - علی اصغر گلی فرزند خدابخش : 6 حبه و 486 هفتصد و نود ویکم حبه  

مفروز از 72 حبه ششدانگ که بصورت ششدانگ یکبابخانه درآمده است 

3847 –مهدی گلی فرزند خدابخش : : 6 حبه و 222 هفتصد و نود و یکم حبه  مفروز 
از 72 حبه ششدانگ که بصورت ششدانگ قطعه زمین در حال ساخت در آمده 

حبه   72 از  مفروز  حبه  هفتم   6 و  حبه    6  : علی  فرزند  گلی  خدابخش   –  3847
ششدانگ که بصورت ششدانگ یکبابخانه در اّمده 

                                              روز یکشنبه 1392/07/21 
ششدانگ   : غیره  و  نادر  سید  فرزند  زواره  دخت  علیرضامحسن  سید   -  4561

قطعه ملک 
5369 – رضوانه گنجی زاده زواره فرزند عبدالحسین: ششدانگ کوچه متروکه 

                                             روز دو شنبه 1392/07/22 
 : غیره  و  محمد  سید  فرزند  زواره  طبایی  حسینی  میر  ابوالفضل  سید   –  5466

ششدانگ کوچه متروکه 
ملک  قطعه  : ششدانگ  غیره  و  علی  سید  فرزند  طالبی  ابو  میر  احمد  سید   5468

مزروعی  
                                           روز سه شنبه 1392/07/23 

5469 –سید مهدی هاشمی طباطبایی زواره فرزند احمد وغیره : ششدانگ کوچه 
متروکه 

5474 – ابوالفضل برخوردار فرزند رضا : ششدانگیکبابخانه 
                                          روز پنجشنبه 1392/07/25

                          دهستان سفلی زواره : قریه شهراب 28اصلی و فروعات زیر  

340 – حسین صالحی شهرابی فرزند اسماعیل : 11 حبه و 46صدم حبه  مفروز 

از 72 حبه ششدانگ که بصورت ششدانگ یکبابخانه درآمده
 340-علی صالحی شهرابی فرزند اسماعیل : 11 حبه و 68صد م حبه مفروز از 72 

حبه ششدانگ  که بصورت ششدانگ یکبابخانه در آمده 
340-اسماعیل صالحی شهرابی فرزند رضا: 18حبه و 88 صد م و حبه  مفروز از 

72 حبه ششدانگ که بصورت ششدانگ قطعه زمین محصور درآمده 344 – علی 
عامری شهرابی فرزند اله یار : ششدانگ قطعه زمین محصور

                                                                         شنبه 92/07/27 
درروزهای مقرر بترتیب از ساعت 9 صبح شروع و بعمل خواهد لذا بمجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین آنها اعالم می شود که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک آنه با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شده و اعتراض مجاورین و صاحبان امالک که درموقع تحدیدحدود 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
ا عتراض به این اداره با یستی با تقدیم داد خواست به مرجع ذیصالح قضایی 

گواهی تقدیم داد خواست را اخذ و به این اداره تسلیم نما یند . م الف 219
ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره     

ابالغ وقت رسیدگی

الحسنه  قرض  صندوق  خواهان   397/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   412
حضرت محمد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت زهرا واعظی پور تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/7/30 ساعت 15:30 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع  وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای حل  مقتضی 

اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی 
318  شماره 92/3366/33/وچون خانم معصومه فدائی اردستانی فرزند قدرت 

اله  در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن تقاضای صدور 
سند مالکیت نسبت به یکبابخانه  احداثی یر روی قسمتی از پالک 5775 واقع در 
را  ثبت اصفهان  هفده  اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش  کبودان  کوی 
نموده و رای شماره 12 – 92/4/15 هئیت حل اختالف موضوع ماده 7 آئین نامه 
اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
نسبت به آن صادر شده و تحدید  حدود پالک 5775 اولیه تاکنون به عمل نیامده 
لذا طبق بند ب ماده 7 آئین نامه مذکور تحدید حدود ششدانگ  یک باب خانه 
پالک شماره 13302 مفروز شده از شماره 5775 واقع در کوی کبودان یک اصلی 
دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در روز دو شنبه  92/7/22 از ساعت 

9 صبح در محل شروع  و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و 
تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
 داداخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 201 رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان 

تحدید حدود اختصاصی 
332  شماره 92/3398/33/وچون آقای حسین باقری  اردستانی فرزند عباسقلی  

در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن تقاضای صدور 
سند مالکیت نسبت به یکبابخانه   در حال ساخت احداثی یر روی قسمتی از 
پالک 209 واقع در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 
هفده ثبت اصفهان را نموده و رای شماره 10 – 92/4/15 هئیت حل اختالف 
موضوع ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن نسبت به آن صادر شده و تحدید  حدود 
پالک 209 اولیه تاکنون به عمل نیامده لذا طبق بند ب ماده 7 آئین نامه مذکور 
از  مفروز شده  باب خانه پالک شماره 13306  یک  تحدید حدود ششدانگ  
شماره 209 واقع در کوی محال یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت 
اصفهان در روز سه شنبه  92/7/16 از ساعت 9 صبح در محل شروع  و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  قانون ثبت  و صاحبان امالک طبق ماده 20 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم داداخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 202 رئیس 

ثبت اسناد و امالک اردستان 

ابالغ رای 

411  شماره دادنامه : 228بتاریخ 92/5/30 خواهان : سید علی حیدریان با 
 : بنشانی  فرزند رضا  کاظمی  منصور   : خوانده  مختاری  آقای رضا  وکالت 
آقای  دعوی  در خصوص     : رای شورا  مرغ  خیابان جی شرکت  اصفهان 
آقای منصور  به طرفیت  آقای علیرضا مختاری  با وکالت  میریان  سید علی 
انتقال سند یکدستگاه  الزام به  کاظمی فرزند رضا بخواسته صدور حکم بر 
خودرو وانت نیسان به شماره انتظامی 13-157م 21 مدل 1382 به اضافه 
خسارت و هزینه دادرسی شورا با توجه به شرح دادخواست و مبایعه نامه 
از  فروشی خودرو  لذا  به خودرو  نسبت  بودن خواهان  متعرف  و  استنادی 
سوی خوانده بنظر محرز می باشد و نظر باینکه سند خودرو هم بنام خوانده 
می باشد مستندا به مواد 140-219 و 220 قانون مدنی و. مواد 519-515 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به انتقال سند خودور فوق 
است  غیابی  رای  این   . نماید  می  دادرسی صادر  پرداخت خسارت  و  الذکر 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و سپس به مدت 20 روز 
دیگر قابل تجدید نظر خواهی می باشد . م الف 14087 قاضی شورای حل 

اختالف 8 خمینی شهر 

 ابالغ رای 

مرجع   92/6/13 تاریخ   597  : دادنامه  :92-117 شماره  پرونده  کالسه   413
الحسنه  قرض  :صندوق  خواهان  اختالف  حل  شورای   27 شعبه   : رسیدگی 
حضرت محمد )ص( بمدیریت احمد صابریان نشانی : اصفهان سه راه حکیم 
نظامی جنب کوچه 33خوانده : زهرا الماسی مجهول المکان  خواسته: مطالبه 
اعضا  نظریه ی مشورتی  اخذ  پرونده و  به محتویات  با عنایت    : گردشکار 
شرح  به  متعال   خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  
آتی مبادرت به صدور رای می نماید .” رای قاضی شورای حل اختالف"در 
زهرا  طرفیت  )ص(  محمد  الحسنه حضرت  قرض  دعوی صندوق  خصوص 
ی  شماره  به  چک  وجه  ریال  میلیون  چهار  مبلغ  مطالبه  خواسته  الماسی 
قانونی  به انضمام مطلق خسارات  بانک  ملت  121176/327125/44  بعهده 
باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و ضمانت 
محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خوانده   توسط  ادعا  مورد  چک 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 

قانون تجارت  و مواد  استناد مواد 313 و 310  به  بنظر می رسد که  ثابت 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 91/4/1 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و  و ظرف مهلت بیست روز پس 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان  

تغییرات 

صنعتی  و  معدنی  شرکت  در  تغییرات  آگهی   103/92/1513/24 شماره   410
کانسار آذرین کاشان ) سهامی خاص( ثبت شده به شماره 308 ثبت میمه 
و شناسه ملی 14000181482برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هئیت 
مدیره مورخ 1392/6/14 تغییرات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده است : 1- 
آقایان مصطفی کاظمی و آرمان دهمالئیان و محسن اسماعیل نژاد چافو چائی به 
سمت اعضاء اصلی هئیت مدیره برای  مدت دو سال و خانم های  فاطمه شمسی 
و نسرین دهمالئیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای  
مدت یک سال انتخاب گریدند.2- هیئت مدیره از بین خود آقای مصطفی کاظمی به 
شماره ملی 0054130468 را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن اسماعیل 
نژاد چافو چائی به شماره ملی 2591732256 را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
عامل  مدیر  به سمت  را   4592154258 ملی  به شماره  دهمالئیان  آرمان  آقای  و 
شرکت تعیین نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقایان 
آرمان دهمالئیان ) مدیر عامل ( و محسن اسماعیل نژاد چافو چائی ) نائب رئیس ( 
متفقا و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا آقای آرمان دهمالئیان مدیر عامل شرکت 
نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود . 3- روزنامه زاینده رود جهت 

درج آگهی های و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید.رئیس ثبت میمه 

اگهی مزایده نوبت اول 
پرونده  در  دادگستری خمینی شهر  دوم حقوقی  احکام شعبه  اجرای  دایره   409
اجرائی کالسه 920115ح/2 نظر به اینکه محکوم له آن خانم مهشید عبدالهی ساکن 
اصفهان سپاهان شهر خیابان فارابی خیابان سپیدار و محکوم لهما به ترتیب خانم 
ربابه شاهین ورنو سفادرانی – خانم شوکت نورانی – خانم ماه سلطان نور بخش 
هر سه نفر مجهول المکان با توجه به اینکه محکوم له مالک هفتاد و یک و دوم 
)1/2-70( حبه از 72 را مالک می باشد در پالک ثبتی 87/834 و محکوم لها مالک 
یک و یک دوم ) 1/2/-1( حبه از 72 حبه پالک موصوف می باشند و پالک متنازع 
فیه واقع می باشد در خمینی شهر خیابان امام شمالی جوی گاردر میانی پالک 14 
که شماال به طول 8/35 متر دیواری به جاده و جوی گاردر شرقا به صورت 
پخی به طول 3/38 متر سوم طول 4/95 متر درب و دیوار به کوچه جنوبا به 
طول 11/10 غربا به طول 7 متر به دیوار مجاور ملک به صورت محصور 
به مساحت 74/71 متر مربع عرصه با دیوار آجری و پوشش سیمان و کف 
موزائیک که با توجه به موارد معنونه فوق و موقعیت محل و سایر عوامل 
بر  ریال   373550000 جمعا   74/71 مساحت  به  محصور  زمین  قطعه  موثر 
آورد گردیده توسط کارشناس رسمی و مصون از تعرض اصحاب دعوی 
باقی مانده را در نظر دارد از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده 
روز یکشنبه 92/7/14 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام شعبه دوم حقوقی 
روبروی  پاسداران  بلوار  شهر  خمینی   : نشانی  به  شهر  خمینی  دادگستری 
بر گزار می گردد و طالبین می  بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک 
از محل  : اعالم شده فوق مراجعه و  از مزایده به نشانی  توانند 5 روز قبل 
را  قیمت  باالترین  نموده و خریدار کسی است که  بازدید  کیفیت مزایده  و کم و 
المجلس و  را فی  پیشنهادی  قیمت  بایستی 10 درصد  نماید خریدار می  پیشنهاد 
ما بقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
در غیر اینصورت 10 در صد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
 ضبط خواهد شد . م الف 14085 مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری 

خمینی شهر

و 



دانستنی

 چگونه گرد و خاك فن 
لپ تاپ را تميز كنيم؟

اخبار ویژه

کروموزوم های Y اصل و نسب انسان را 
برمال می کنند.

 DNA دانش��مندان با بررس��ی توالی
کروم��وزوم Y مردان مختلف کش��ف 
کرده اند که تازه ترین اجداد مش��ترک 
مردان ح��دود ۱۲۰،۰۰۰ و ۱۵۶،۰۰۰ 

سال پیش زندگی می کردند.
نق��ل از س��اینس دیلی گرچ��ه ما می 
توانیم اصل و نس��ب خانواده خود را تا 
تعداد محدودی از اجدادمان دنبال می 
کنیم،اما دانش��مندان برای شناسایی 
تنوع جمعیت امروزی هنوز نمی توانند 
تشخیص دهند که همین تعداد محدود 
اجداد از چ��ه زمانی و چگونه به وجود آمده اند. گفتنی اس��ت که تحقیقات پیش��رفته پیرامون 
 DNA در سطح جهانی از این راز برگ پرده برداشته است. دانشمندان با بررسی توالی DNA
کروموزوم Y مردان مختلف کشف کرده اند که تازه ترین اجداد مشترک مردان حدود ۱۲۰،۰۰۰ 
و ۱۵۶،۰۰۰ سال پیش زندگی می کردند.این برای اولین بار است که با توالی DNA کروموزوم 
های Y مردان اجداد انسان ها تعیین می شود.تحقیق فوق توسط گروهی از دانشمندان دانشگاه 
استانفورد، میشیگان و اس��تونی بروک صورت گرفته و در مجله علمی منتشر شده است.گروه 
پژوهش امیدوارند این تحقیق زمینه بررسی های بعدی را برای کروموزوم های Y به عنوان ابزار 
بررسی پیشینه انسانی فراهم سازد و تبار انسان ها را تا اجداد حضرت آدم دنبال کند.جفری کید، 
استادیار ژنتیک انسانی خاطرنشان می سازد که امکان توالی کروموزوم های Y به تازگی فراهم 
شده است،اما به دلیل محدودیت های فنی روش های قبلی این امکان در گذشته وجود نداشت. 
این مقاله به شرح ارزیابی موثق در زمینه توالی کروموزوم Y که تنها از پدر به پسر به ارث می رسد 
و همچنین تلفیق مجدد مواد ژنتیکی با دیگر کروموزوم ها می پردازد.کید می گوید پی بردن به 
روابط گذشته درمیان جمعیت انسانی مختلف و الگوهای مهاجرتی که باعث ساکن شدن مردم در 
جهان شده است خوشایند می باشد.تحقیقی که بر روی کروموزوم های ۶۹ مرد از نقاط مختلف 
جهان از جمله آفریقا، سیبری، کامبوج، پاکستان، الجزایر و مکزیک صورت گرفته است نشان می 
دهد که مهاجرت های بزرگ اجداد ما در خارج از قاره آفریقا، سراسر آسیا، اروپا و آمریکا جمعیت 

امروزی را شکل می دهد.

ی��ک کارش��ناس بهداش��ت محیط و 
پرتوهای معاونت امور بهداشتی  گفت: 
مواجهه با پرتوهای ماورای بنفش که از 
المپ های کم مصرف ساطع می شود 
موجب آسیب زساندن به پوست، چشم 

و ضعف سیستم ایمنی بدن می شود.
حجت کارگر عنوان کرد: عمده ترین 
منبع طبیعی مواد پرتوه��ای ماورای 
بنفش، تشعشعات خورشید هستند و 
در این راستا مهمترین و متداولترین 
روش مصنوعی تولید پرتوهای ماورای 
بنفش نیز اس��تفاده از المپ های کم 
مصرف اس��ت که از خود بخ��ار جیوه 

تولید می کنند.وی افزود: پرتوهای ماورای بنفش از یک س��و برای بدن الزم اس��ت و کمبود آن 
باعث کمبود ویتامین Dدر بدن و ایجاد بیماری نرمی استخوان می شود و از سوی دیگر چنانچه 
مقدار پرتو دریافتی کنترل نشود می تواند عوارض زیان باری برای سالمت اشخاص داشته باشد.

کارشناس معاونت امور بهداشتی آذربایجان غربی با اشاره به سایر عوارض نامطلوب المپ های کم 
مصرف برای انسان، گفت: عارضه اصلی المپ های فلورسنت، تشعشع پرتوهای فرابنفش است که 
در برخی از افراد حساس یا مبتال به بیماری های پوستی باعث تشدید عالیم و یا آسیب به پوست 
می شود.وی با تاکید بر این که از شکستن المپ های فلورسنت یا کم مصرف باید به شدت پرهیز 
کرد، توضیح داد: قطعات شکسته المپ ها و به ویزه المپ فلورسنت مثل مهتابی و کم مصرف پس 
از شکسته شدن موجب انتشار بخار جیوه به داخل هوا شده و سمی هستند. نفوذ جیوه به محیط 
اطراف تهدیدی برای سالمت انسان محسوب می شود، چون جیوه بر روی سیستم عصبی بدن و 
مغز تاثیر مضری دارد و حتی موجب بروز اختالالت به ویژه در کودکان می شود.کارگر با اشاره به 
بهترین محل های استفاده از المپ های کم مصرف، گفت: بهتر است در محل هایی که افراد مدت 
طوالنی در آنجا حضور دارند از این المپ ها استفاده نشود و در عوض در مکان های عبور و مرور، 
راهروها، پارکینگ ها و دستشویی ها از این نوع المپ ها استفاده شود.وی تاکید کرد: تا آنجا که 
می توان باید المپ های کم مصرف را در حباب شیش��ه ای قرار داد و در این راستا المپ های کم 
مصرف باید دورتر از بدن انسان و با فاصله بیشتری به کار رود بنابراین المپ های رشته ای می تواند 

منبع نور بهتری از المپ های فلورسنت باشند.

المپ های كم مصرف را نشکنيدسرنخ های جدید در مورد اجداد انسان ها

اگر گرمای داخلی لپ تاپ شما باال برود، ممکن است 
سیستم شما را تا لب پرتگاه پیش ببرد.

: درست مانند رایانه های دسکتاپ )PC(، بخش های 
داخلی لپ تاپ ها نیز گرد و خاک می گیرند.از سوی 
دیگر به علت این که قطعات داخلی لپ تاپ ها فضای 
کمی در اختیار دارند و به عبارتی تنگاتنگ در کنار 
یکدیگر چیده شده اند، گرد و خاک گرفتن آنها و فن 
خنک کننده وضعیت را نسبت به یارانه های رومیزی 

خطرناک تر می سازد.
 هنگامی که فن های خنک کننده به علت گرمای زیاد 
مجبور شوند تا پیوسته کارکنند، لپ تاپ در معرض 

خطر داغ کردن قرار می گیرد.
 در ای��ن صورت ممکن اس��ت لپ ت��اپ هنگ کرده 
)قفل شده( که می تواند موجب صدمه دیدن قطعات 
داخلی یا خرابی کلی آن ش��ود. تنها کاری که ش��ما 
باید بکنید این اس��ت که یک پیچ گوش��تی بردارید، 
درپوش زیرین دستگاه را باز کرده و داخل دستگاه را 
با استفاده از یک سشوار یا کمپرسور هوا، باد گرفته 
و گرد و غبارهای جمع ش��ده داخ��ل کیس لپ تاپ 
 را از روی قطع��ات داخل��ی و ف��ن خنک کننده آن

 بزدایید.

روش كار:
 لپ تاپ را خاموش کرده، آداپتورش رااز برق درآورده، 
به پشت برگردانده و باتری آن را جدا کرده و بردارید. 
در انتهای گوشه های درپوش زیرین به دنبال دریچه 
مخصوص دسترسی به قطعات داخلی که پنجره های 
تبادل هوا دارد، بگردید. پیچ های این پنل را باز کرده 

و آن را بردارید.
حال ش��ما باید ف��ن خنک کننده و برخ��ی قطعات 
داخلی را ببینید. البته برخی لپ تاپ ها هم هس��تند 
که این پن��ل را ندارن��د و باید کل درپ��وش زیرین 
دس��تگاه را باز کنید. انواعی از نوت بوک ها هس��تند 
که باز ک��ردن آنها ب��رای افراد غیرحرف��ه ای ممکن 
نیس��ت و تنها چاره این اس��ت که ب��ه نمایندگی یا 
 تعمی��رگاه معتب��ر لپ ت��اپ مراجع��ه کنی��د. 
ح��ال زم��ان آن رس��یده اس��ت ک��ه توس��ط ب��اد 
 گرفت��ن گ��رد و خاک های تجم��ع یافت��ه را از بین

 ببرید.
  البت��ه بای��د ای��ن کار را در محی��ط خ��ارج از اتاق

 انج��ام دهید. از زوای��ای مختلف ف��ن خنک کننده 
 را در معرض باد فش��ار ق��وی ق��رار داده، اطمینان

 حاصل کنید که جهت باد همیش��ه از سمت داخل 
رو به خارج دریچه تبادل هوای کیس لپ تاپ باش��د 
تا گرد و خاک ها از لپ تاپ خارج ش��وند. جریان باد 
 را مرتب قطع و وص��ل کنید تا همه ج��ای فن تمیز

 شود.
 اگر از کمپرس��ور باد اس��تفاده می کنید، فشار باد را 
روی درجه مالیم تنظیم کنید و سر لوله خروج باد را 

به فن و قطعات داخلی خیلی نزدیک نکنید.
 اگر جریان ب��اد زیادی قوی باش��د و از فاصله خیلی 
نزدی��ک باد بگیری��د، ای��ن احتمال هس��ت که فن 
 خنک کنن��ده و قطع��ات داخل��ی لپ ت��اپ صدمه

 ببینند.
 پس از آن که گرد و خاک ها را توس��ط باد به خارج 
از کیس لپ تاپ راندید، پنل دسترسی را سرجایش 
گذاش��ته و پیچ هایش را ببندید. باتری لپ تاپ را نیز 
به دس��تگاه متصل کرده و آن را روش��ن کنید. حال 
باید لپ تاپ ش��ما خیلی بی س��ر و صداتر و خنک تر 

از قبل کار کند.

مکالمه با كدام گوشی ها 
شنود می شود؟

مجله اشپیگل آلمان مدعی ش��د که همه مکالمات 
روزمره م��ردم دنیا که با گوش��ی های هوش��مندی 
همچ��ون "اپ��ل آیف��ون" و "بل��ک ب��ری" و ی��ا از 
 طریق س��امانه "اندروید" صورت می گیرد، ش��نود 

می شود. 
 ای��ن عم��ل غیراخالق��ی و غیرقانون��ی آژان��س 
امنی��ت ملی آمری��کا )N.S.A( برای جاسوس��ی از 
م��ردم دنیا، تنها ب��ه گفت و شنودهایش��ان محدود 
نمی شود بلکه پیامک های ارس��الی و دریافتی آنها و 
 همچنین محتوای پس��ت الکترونیکی آنها نیز دیده

 می شود. 
 ضمن اینکه جاس��وس های آمریکایی، می توانند از 
طریق تجهیزات نصب ش��ده در این گوشی ها، محل 
 اختفای هر کس��ی را به س��رعت و ب��ه راحتی پیدا

 کنند.  اش��پیگل این مساله را نیز افش��ا کرده است 
که در آژانس جاسوسی آمریکا، ادارات کل مجزایی 
برای هر کدام از ش��رکت های تولیدکننده تجهیزات 
تلفن همراه هوش��مند تشکیل ش��ده که شنودهای 
دارندگان هر نوع گوش��ی یا س��امانه مخابراتی را به 
طور مجزا پیگیری کنند و تداخل��ی در کار یکدیگر 

نداشته باشند!

براساس جدیدترین گزارش ش��ادی جهانی که توسط شبکه راه 
حلهای توسعه ثبات پذیر سازمان ملل با حمایت دبیرکل سازمان 
ملل منتشر می شود شادترین کشورهای جهان به ترتیب اعالم 
شدند.  این گزارش ۱۵۶ کش��ور جهان را مورد بررسی قرار داد و 
کشورهایی که سطح شادی آنها در باالترین سطح قرار داشت را 
به این ترتیب اعالم کرده اس��ت: دانمارک، نروژ، سوئیس، هلند، 
س��وئد، کانادا، فنالند، اتریش ، ایسلند و اس��ترالیا.  براساس این 
گزارش آمریکا در رده ۱۲8، روسیه در رده ۶8 ، ترکیه در رده 77 
، آذربایجان در رده ۱۱۶، گرجس��تان در رده ۱34 و ایران در رده 
۱۱۵ قرار گرفت.  برخی تحقیقات نشان می دهد که سالمت روانی 
مهمترین عامل تعیین کننده شاد بودن و یا نبودن فرد است، اما 
حتی در کشورهای غنی، کمتر از یک سوم از افراد تحت درمان 
برای یافتن سالمت روانی خود هستند. درحال حاضر درمانهای 
خوب و مقرون به صرفه برای افسردگی، اضطراب و روان پریشی 
وجود دارد و اگر این درمانها به طور گسترده در دسترس مردم قرار 
می گرفتند، شادی در جهان نیز افزایش می یافت.  این گزارش 
همچنین نش��ان دهنده مهمترین مزایای ش��ادی اس��ت. افراد 

ش��اد طوالنی تر و موثرتر زندگی می کنند، درآمد بهتری دارند 
و ش��هروندان بهتری برای جامعه مدنی خود هستند.  براساس 
این گزارش مردم رواندا، بروندی، جمه��وری آفریقای مرکزی، 
بنین و توگو درمیان کش��ورهایی هس��تند ک��ه دارای کمترین 
میزان رضایت در زندگی خود هس��تند.  گزارش منتشر شده از 
شادترین کش��ورهای جهان افزوده است که نس��بت به ۵ سال 
گذشته دنیا جای شادتر و س��خاوتمندتری شده است، تغییرات 

فاحش اقتصادی و سیاسی از عوامل کاهش سطح رفاه در برخی 
کشورها بوده است.  رتبه کشورهایی چون یونان، ایتالیا، پرتغال  
و اس��پانیا به علت تأثیر بحران منطقه یورو کاهش چشمگیری 
داشته است و مصر، میانمار و عربستان نیز در پرتو آشفتگیهای 
اخیر سیاسی و مدنی خود دچار کاهش شدید در سطح رضایت 
و شادی مردم خود ش��ده اند.  مصر بزرگترین سقوط را در سطح 
شادی داش��ته اس��ت و با در نظرگیری رتبه یک تا ۱۰ و درنظر 
گیری ۱۰ به عنوان شادترین سطح رتبه مصر در سال ۲۰۱۲ به 
4.3 رسید درحالی که این رتبه در سال ۲۰۰7 ، ۵.4 اعالم شده 
بود.  آنگوال، زمیبابوه و آلبانی بیشترین افزایش شادی را درمیان 
کشورهای مختلف داشته اند.  این گزارش تصریح می کند: مردم 
می توانند به علل بس��یاری ناخوشنود باش��ند این علل از فقر تا 
بیکاری و از هم پاشیدگی خانوادگی و بیماری جسمی گسترده 
است اما در هر جامعه ای بیماری روانی مزمن علت بسیار موثری 
برای داشتن احساس بدبختی تلقی می ش��ود، اگر می خواهیم 
دنیای شادتری داشته باش��یم باید رویکرد جدیدی به سالمت 

روانی در پیش بگیریم.

شادترین و غمگين ترین كشورهای دنيا
 عجيب ترین ترس های 

جهان!

در جهان ترسهای زیادی وجود داشته و افراد ممکن است از چیزهای 
زیادی از تاریکی گرفته تا حضور در مناطق ناشناخته و حتی حشرات 

وحشت داشته باشند.
در این میان برخی افراد با ترس��های عجیبی مانن��د ترس از دلقکها 
هم خود را آزار می دهند ک��ه در این گزارش به برخی از آنها اش��اره 

شده است.
)Xanthophobia(1- ترس از رنگ زرد 

اف��رادی ک��ه ب��ه Xanthophobia دچارند ممکن اس��ت از هر 
چیز با رنگ زرد مانند خورش��ید، گل میخک و رنگ زرد بترس��ند. 
تهاجمی ترین عوارض این ترس ممکن اس��ت ترس طاقت فرس��ا از 

عبارتهای به رنگ زرد باشد.
)Turophobia(2- ترس از پنير 

مبتالیان به Turophobia معموال پنیر را با یک خاطره آس��یب 
زا همراه می دانن��د. افرادی ک��ه از پنیرها از چدار گرفت��ه تا موزارال 
می ترس��ند اغلب با دیدن یک تکه پنیر فرار می کنند. برخی ممکن 
است از یک نوع خاص پنیر هراس داش��ته باشند و برای برخی دیگر 

همه انواع آن ترسناک است.
)Somniphobia(3- خواب هراسی 

خواب هراسی اغلب شامل ترس بیش از حد و غیرمنطقی از خوابیدن 
است. این افراد ممکن اس��ت از این جهت از خواب بترسند که آنرا با 
مرگ همراه بدانند. همچنین این هراس می تواند در نتیجه احساس 
عدم کنترل یا کابوسهای مداوم شبانه باش��د. این افراد حتی ممکن 

است به خاطر ترس از دست دادن زمان نخوابند.
)Coulrophobia( 4- ترس از دلقکها 

Coulrophobia یک ترس نسبتا رایج بوده و معموال در کودکان 
دیده می ش��ود. اغلب از دلقکهای ترس��ناک در فرهنگهای مختلف 
استفاده می شود. ترس از دلقکها در میان اشخاص مشهور مانند دانیل 

رادکلیف و جانی دپ نیز دیده شده است.
دپ در مورد ترس خود گفته است: با وجود لبخندهای رنگی دلقکها 
غیرممکن اس��ت بتوان تش��خیص داد که آیا واقعا ش��اد هستند یا 

می خواهند صورت شما را گاز بگیرند.
)Hylophobia(5- ترس از درختان 

Hylophobia ش��امل یک ترس غیرمنطقی از درختان و جنگل 
اس��ت. این هراس اغلب در اثر مواجه��ه با فیلمها و داس��تانهایی در 

کودکی است که شامل جنگلهای ترسناک بوده اند.
 بس��یاری از مبتالیان هیچگاه از این ترس خالص نش��ده و هر گونه 
ورود به یک محیط خوش منظره می تواند منجر به تش��ویش شود. 
 اضطراب این اف��راد تنها ب��ا فکر ک��ردن در مورد جنگله��ا افزایش

 می یابد.
 6- ترس از خارج بودن از مح�دوده تماس تلفنی با تلفن 

)Nomophobia(همراه
نام این ترس از ب��ودن در منطقه ب��دون پوش��ش دهی تلفن همراه 
پنج سال قبل ابداع ش��د. طبق پژوهش��های اخیر، بیش از نیمی از 
س��اکنان انگلیس به این هراس دچارند. این هراس با از دست رفتن 
 آنتن، تمام ش��دن ش��ارژ یا مش��اهده نکردن تلفن هم��راه تحریک

 می شود.
)Ombrophobia(7- هراس از باران 

 اف��راد مبت��ال ب��ه Ombrophobia از ت��رس غیرع��ادی
  از ب��اران برخوردارند که حمالت ش��دید اضطراب به هم��راه دارد. 
 تصور می ش��ود که ای��ن هراس ب��ا چند عام��ل تحریک می ش��ود 
 که از آن جمل��ه می ت��وان به این ام��ر اش��اره کرد که همیش��ه به

ک��ودکان گفت��ه می ش��ود در ب��اران بی��رون نرون��د چ��را ک��ه 
 مریض خواهند ش��د. ب��اران همچنین اغل��ب با افس��ردگی همراه

 است.
)Papaphobia(8- ترس از پاپ 

ترس از پ��اپ یا مق��ام پاپ��ی خیل��ی رایج نیس��ت. این ه��راس با 
Hierophobia یا ترس از این مقام مرتبط است. این هراس اغلب 

با یک آسیب مرتبط با پاپ تحریک می شود.
)Uranophobia(9- ترس از بهشت 

مبتالیان به این هراس از آسمان و زندگی پس از مرگ می ترسند. این 
ترس ممکن است با این ایده تحریک ش��ود که انسان پس از زندگی 

مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
)Trypophobia(10- ترس از سوراخ 

افرادی مبت��ال به Trypophobia از اجس��ام دارای س��وراخهای 
کوچک می ترسند. اگرچه این مورد ممکن است یک هراس رسمی 
معرفی نش��ود اما هزاران انس��ان از آن رنج می برند. بر اس��اس یک 
پژوهش جدید، اف��راد دارای این هراس س��وراخها را با خطر مرتبط 
می دانند. مثال اجسام ترس��ناک از منظر این افراد می تواند کندوی 
 عسل، اسفنج و هر زمینی که در آن یک سوراخ کوچک وجود دارد،

 باشد.
عالئم Trypophobia از تهوع و خارش پوس��ت تا حمالت کامل 

هراس متنوع است.
)Triskaidekaphobia(13 11- ترس از عدد 

بسیاری از افراد در مورد عدد ۱3 خرافاتی هستند اما تعداد کمی از آن 
می ترسند. میتالیان به این هراس به شدت مراقبند که کاری مرتبط 

با این عدد انجام ندهند.
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Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه  20  شهریور   1392 |  5ذی القعده   
1434 شمار ه 1126   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1126, September 11,2013
8Pages

1434

631

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام علی  )ع( :
امام علي )ع( : با خوبان معاش��رت کن تا از آنان باش��ی و از بدان 

دورى کن تا از آنان نباشی.

عکس نوشت

مسابقات گاو بازی در 
روندا اسپانيا

براساس نظرس��نجی که یکی از پایگاه های دیجیتال از کاربران 
اینترنتی داش��ته، ال جی G۲ محبوب ترین اندرویدی شناخته 
شده است. براساس نظرسنجی که یکی از پایگاه های دیجیتال از 
کاربران اینترنتی در راستای میزان عالقه به گوشی های اندرویدی 

داشته، ال جی G۲ در رده اول قرار گرفته است.
این گوش��ی از مجموع هفت هزار و ۹۰۲ رأی، توانس��ته دو هزار 
و ۲37 رأی را به خ��ود اختصاص دهد و با ثب��ت ۲8.3۱ درصد 
از میزان عالقه مندی ها به خود، محبوب ترین گوشی اندرویدی 
شناخته ش��ود.بعد از این گوشی گالکس��ی نوت3 سامسونگ با 
رکورد ۲4.۰۶ درصد و اکسپریا Z۱ سونی قرار گرفته است.سونی 

با هزار و 477 رأی، ۱8.۶۹ درص��د از کل آرا را به خود اختصاص 
داده و از منظر جایگاه، در رده س��وم ایس��تاده است.این سه رده 

گوشی ها در واقع آن هایی هستند که در بخش هایی از سخت افزار 
یا نرم افزار خود دچار تحوالت شگرفی بوده اند؛ به عنوان مثال دو 
برند سونی و ال جی بر روی دوربین های خود کار کرده اند و کیفیت 
نمایش��گرهای خود را نیز ارتقا داده اند اما در مقابل سامسونگ با 
استفاده از رم 3 گیگا بایتی، کارایی گوشی خود را باال برده است.

این نظرس��نجی به وضوح نش��ان داد که میزان بزرگی نمایشگر 
و دوربین از اهمیت بیش��تری در نظر کاربران اس��مارت فون ها 
برخوردار است.مدل های بعدی هم سامس��ونگ گالکسی S4 و 
اچ تی س��ی وان بوده اند که هر کدام با اختصاص 8.۵۵ و ۱3.۱۶ 

درصد از میزان عالقه مندی ها در رده های بعدی ایستاده اند.

محبوب ترین گوشی  اندرویدی 

جالب
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