
کلید تدبیر اقتصادی قفل گمرک را باز می کند

  روان سازی ترافیک
 در زمان بازگشایی مدارس

 تهران 1500 
 در شبکه
 نمایش خانگی 

رییس جمهور: رشد 125 درصدی ضمانت های ال سی 

مدیر هماهنگي امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک

 بن کارگران از اول مرداد
4 50 هزار تومان شد 

 ناجا امروزخانه سینما 
را تحویل می دهد  1

ساخت قطعه یدکی 
سیستم گردش خون  8
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سرعت اینترنت را دو برابر 
می کنیم

 در یک ماه گذشته تالش کردیم که ۲۰ گیگابایت در بخش بین الملل 
و ۱۵ گیگابایت در بخ��ش داخلی پهنای بان��د را افزایش دهیم زیرا 
پهنای باند در کش��ور ۷۲ گیگابایت بود و باید این رقم افزایش پیدا 
کند. براساس برنامه  صد روزه ما قصد داریم سرعت اینترنت را به دو 

برابر برسانیم و افزایش پهنای باند اولین قدم در این راه است .

 ماجرای دولت 
و شبکه های مجازی 

»الیک و کامنت و فن پیج« ای��ن روزها برای اعضای 
کابینه یازدهم، واژه های آش��نایی هستند. چه برای 
آنها که فعالیت شان را به صورت رسمی در شبکه های 
مجازی اعالم کرده اند و چه ب��رای آنها که مجبورند 
هرروز باز شدن صفحه ای جدید به نامشان در شبکه 
های اجتماعی را تکذیب کنند و بگویند در این سایت 
ها عضویت ندارند. حتی برای وزیرانی که  زیاد در حال 

و هوای حضور در اینترنت و ...
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چهارمحال و بختیاری نگاه دولت 
7

را می طلبد

    کمیسیون عمران ابعاد مختلف حادثه 
3

اتوبوس اصفهان  را بررسی می کند

مدیر هماهنگي ام��ور مناطق معاونت حم��ل و نقل و ترافیک 
شهرداري اصفهان از تشکیل “س��تاد مهر” از ۳۰ شهریور ماه 
به منظور خدمات رسانی گس��ترده تر و مدیریت بهتر ترافیک 
همزمان با بازگش��ایی مدارس خب��ر داد .علیرض��ا صلواتي با 
بیان ای��ن خبر گف��ت: همزمان با آغ��از مهرماه و بازگش��ایی 
مدارس و مراکز آموزشی، شاهد افزایش ۳۰ درصدی ترافیک 
صبح و ظهر هس��تیم از ای��ن رو برای  مدیری��ت بهتر ترافیک 
 و خدمات رس��انی ن��اوگان حم��ل و نقل عمومی، س��تاد مهر

 تشکیل می شود. 
وی اف��زود: در این راس��تا امس��ال نیز “س��تاد مه��ر” از ۳۰ 
ش��هریور تا ۱۳ مهر م��اه به مدت ۱۴ روز تش��کیل می ش��ود 

تا هماهنگ��ی های الزم ب��ا نهادهای مس��ئول و دخیل در امر 
ترافیک انجام ش��ود. مدیرهماهنگ��ي امور مناط��ق معاونت 
حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري اصفهان با اش��اره به برنامه 
های س��تاد مهر تصریح کرد: ۱۰ گش��ت بازرس��ی متشکل از 
نماینده های راهور، تاکس��یرانی، اتوبوس��رانی و حمل و نقل 
 و ترافی��ک در دو ش��یفت صب��ح و بعدازظهر فعال می ش��ود. 
صلواتی خاطرنشان کرد: ۸ گش��ت در مرکز شهر و رینگ دوم 
ترافیکی و ۲ گش��ت مابین حلقه های دوم و سوم بر مشکالت 

ترافیکی نظارت می کنند.  

تشکیل کمیته ویژه برای 
بدهکار 2 میلیارد دالری ! 

 اصفهان
 106 شهر دارد

 قیمت تخم مرغ 
مشخص شد

نبرد  قهرمانانه ذوب 
آهن –استقالل

 معرفی 36 اثر به
 هشتمین جشنواره رضوی
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 آغاز شمارش معکوس جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان 
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س حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

 ناجا امروز خانه سینما 
را تحویل می دهد 

معاون اجتماع��ی نیروی انتظام��ی از بازتحویل خانه 
سینما خبر داد. 

س��ردار دکتر س��عید منتظر المهدی در گفت وگو با 
خبرن��گار »انتظامی« خبرگزاری دانش��جویان ایران 
)ایس��نا(، گفت: در پ��ی مکاتبه وزیر ارش��اد مبنی بر 
بازتحویل س��اختمان خانه س��ینما، این س��اختمان 
 ام��روز در اختی��ار س��ازمان س��ینمایی ق��رار داده 

خواهد شد. 
وی افزود: بی گمان، خردورزی دمادم و انجام رفتاری 
که منجر به نیک فرجامی و رشد تعالی سینمای کشور 
شود، توس��ط نخبگان عرصه فرهنگ و هنر، ثمره این 

اتفاق خواهد بود. 

نتایج کنکور سراسری 92 
امروز  اعالم می شود

فهرست اسامی 6۷۷ هزار و 96۰ پذیرفته شده نهایی 
کنکور سراسری 9۲ فردا در سامانه سازمان سنجش 

اعالم می شود.
نتایج نهایی کنکور 9۲ امروز پنجش��نبه ۲۱ شهریور 
 از طری��ق س��امانه س��ازمان س��نجش ب��ه نش��انی

 www.sanjesh.org اعالم می شود.
در این مرحله از کنکور، 6۷۷ هزار و 96۰ نفر در دوره 
های بدون آزمون و با آزمون پذیرفته شده اند و شانس 

قبولی داوطلبان 6۳ درصد است.
به گزارش مهر، کنکور سراس��ری 9۲ ب��ا رقابت یک 
میلیون و ۸۳ ه��زار و ۵۷۱ داوطلب، تیرماه امس��ال 

برگزار شد.

برپایی نمایشگاه فروش 
پاییزه از 22 تا 29 شهریور

سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان گفت: نمایشگاه فروش پاییزه 
از ۲۲ تا ۲9 شهریور امسال در آستانه پاییز و بازگشایی 

مدارس برگزار می شود.
ابراهی��م جلیلي با تاکی��د بر اینکه نمایش��گاه مذکور 
ب��راي رف��ع دغدغ��ه خان��واده ه��اي اصفهان��ي در 
آس��تانه بازگش��ای م��دارس در مح��ل نمایش��گاه 
های بین الملل��ی پل شهرس��تان برگزار می ش��ود، 
اظهار داش��ت: پوش��اك، کیف، کفش و نوش��ت افزار 
تولید ش��ده از س��وی اتحادیه ه��اي اس��تان عمده 
 کاالهای��ي اس��ت ک��ه در نمایش��گاه پاییزه امس��ال

 عرضه مي شود. 
وی با بیان اینکه مواد غذایی همچ��ون برنج، روغن و 
مرغ نیز در این نمایشگاه عرضه می شود، تصریح کرد: 
این کاالها ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار عرضه 
می شود و از سوی کارشناس��ان کیفیت آنها بررسی 

خواهد شد. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان

 تدوین الگوی کشت در استان

 ممنوعیت فعالیت مشاغل مزاحم
 در میدان امام علی)ع(

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان

ثبات قیمت مسکن در اصفهان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

پرداخت مستمری به بیمه شدگانی که 10 سال و یا کمتر حق بیمه داده اند 

 زمزمه ممانعت از کش��ت برنج در لنجان گام نخست 
بود و این روزها پس از گذشت سالها صحبت از تغییر 
الگوی کش��ت در اصفهان، باالخره قرار اس��ت الگوی 
کشت در این استان تغییرکند.اینکه در کدام نقطه از 
اصفهان چه محصولی و چه میزان کشت شود تا بازار نیز 
تامین گردد و در عین حال کشاورزان نیز آسیب نبینند 
رویای سال های دور مردم و کشاورزان اصفهانی است 
و خشک شدن پی در پی زاینده رود، مسووالن را مجبور 
به تغییر الگوی کش��ت در اصفهان کرده است.رییس 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: درصدد تغییر 
الگوی کشت در اصفهان هس��تیم، چرا که زاینده رود 
در همه فصول آب نخواهد داشت.نصر اصفهانی ادامه 
داد: امیدواریم که وضعیت زاین��ده رود بهبود یابد، اما 

اگر زاینده رود نتواند در همه فصول آب کش��اورزان را 
تامین نماید باید الگوی کشت در اصفهان تغییر کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز بخشی از کشت در 
اصفهان با سایر محصوالت زراعی جایگزین شده است، 
اظهار کرد: کشت انواع علوفه سیلویی را به کشاورزان 
اطالع رس��انی کرده ایم تا با کش��ت این محصوالت در 
پاییز و برداشت آن در بهار بخشی از درآمد کشاورزان 
جبران شده و در عین حال نیازی به آب برای کشاورزی 
در فصل بهار نباشد. رییس س��ازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان افزود: بدین ترتیب کش��ت تابستانه نخواهیم 
داش��ت ضمن اینکه کش��اورزان به جای کش��ت تک 
محصوله باید چندین محصول را بکارند تا در صورت بر 

هم خوردن نظم بازار متضررنشوند. 

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
ش��هرداری اصفهان گفت: از حضور مشاغل مزاحم در 

میدان امام علی )ع( جلوگیری می کنیم.
س��ید رضا حکی��م فع��ال در اصفهان در م��ورد نقش 
میدان امام  علی)ع( در گذش��ته اظهار کرد: روزگاری 
میدان امام عل��ی)ع( میدان اصلی ش��هر اصفهان بود 
 و مرکز اصلی تبادالت فرهنگی و اقتصادی به ش��مار

 می رفت.
وی ادامه داد: با احیای میدان امام علی )ع( ساماندهی 
مش��اغل موجود در محدوده میدان امام علی)ع( آغاز 

شده است.
مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مش��اغل 

ش��هری ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: پس از احیا 
و س��اماندهی می��دان امام علی )ع( تع��داد یک هزار و 
۷۲۸ واحد تجاری در محدوده طرح توسط شهرداری 
اصفهان خریداری ش��د و پالك هایی به عنوان معوض 

در اختیار مالکان قرار گرفت.
وی به ممنوعیت فعالیت مش��اغل مزاحم در محدوده 
میدان امام علی)ع( اش��اره کرد و گفت: مش��اغلی که 
فعالیت آنها برای س��اکنان محل و دیگر کس��به فعال 
مزاحمت ایج��اد نمی کند در این مح��دوده باقی می 
ماند و فعالیت مش��اغلی که مزاحم��ت ایجاد می کند 
و حضورش��ان در ش��ان این محدوده از ش��هر نیست، 

ممنوع می شود.

   ریی��س اتحادیه مش��اوران امالك اصفه��ان گفت: طی 
روزهای اخیر شاهد سیر نزولی اندك نرخ مسکن بوده ایم 
که با ادامه این روند به ثبات اصلی قیمت ها خواهیم رسید.

رس��ول جهانگیری با بی��ان اینکه اف�زای���ش ب�ی روی�ه 
ق�یمت مس��کن که اواخر س��ال گذش��ته آغاز شده بود 
اکنون متوقف ش��ده است، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
نزول قیمت ها در سطح بازار مسکن اصفهان نیز به وضوح 
نمایان اس��ت، اما هنوز نمی توان درصد خاصی برای افت 
نرخ ها در نظر گرفت. وی در پاسخ به اینکه قیمت مسمن 
در اصفهان نس��بت به سال گذش��ته چند درصد کاهش 
داشته اس��ت، افزود: برخی کارشناس��ان کاهش ۵ تا ۲۰ 
درصدی قیمت های مس��کن را در ش��هر اصفهان مطرح 
می کنند، اما به طور کلی نمی توان این درصدها را تامین 

داد. رییس اتحادیه مش��اوران امالك اصفهان اضافه کرد: 
البته نسبت به افزایش بی رویه سال گذشته اکنون شاهد 
ثبات قیمت مسکن در بازار هستیم. وی با تاکید بر اینکه 
زم�زم�ه ه�اي ک�اه�ش قیم�ت مسک�ن در اصفه�ان آغاز 
ش��ده، بیان داشت: طی روزهای اخیر ش��اهد سیر نزولی 
اندك نرخ مس��کن بوده ایم که با ادامه ای��ن روند به ثبات 
اصلی قیمت ها خواهیم رس��ید. جهانگیری در پاس��خ به 
اینکه کارشناسان اقتصادی معتقداند ثبات نرخ مسکن در 
سال جاری مقطعی است، گفت: معتقدیم در این مباحث 
اگر سیاس��ت اقتصادی و راهکاری اساسی تدبیر نشود به 
تبع روند کاهش و ثبات نرخ مس��کن مقطعی خواهد بود، 
امیدواریم دولت جدید با سیاست های خاصی این امور را 

بررسی و رسیدگی کند. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( طی هفته آینده مشخص می شود، اظهار کرد: هنوز مدیرعامل 

جدید شستا مشخص نشده است. 
س��ید تقی نوربخش در گفت و گ��و با خبرن��گار »اجتماعی« خبرگزاری دانش��جویان 
ایران)ایسنا(، در مورد مصوبه پرداخت مستمری به بیمه شدگانی که ۱۰ سال و یا کمتر 
حق بیمه پرداخت کرده اند، تصریح کرد: اعتبار اجرای پرداخت مستمری به این دسته 

از بیمه شدگان در بودجه 9۲ پیش بینی نشده است. 

وی با اش��اره به اینکه در مجلس ش��ورای اس��المی از این طرح دفاع کردم، ادامه داد: 
پرداخت مستمری به بیمه شدگانی که ۱۰ سال و یا کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند 
در مجلس شورای اسالمی در قالب طرح دو فوریتی رای آورد، اما هم اکنون در شورای 

نگهبان قرار دارد. 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اش��اره به اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی مورد نیاز 
اجرای این طرح ۴۵۰، گفت: بحث بر سر همین اس��ت که اعتبار اجرای این طرح قرار 
است چگونه تامین شود؟ چرا که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، برای انجام تعهدات 
باید منابع مورد نظر آن لحاظ شود، اما در مورد این طرح، اعتباری در بودجه سال جاری 

پیش بینی نشده است. 

دفترچه های بیمه معتبر می شوند
نوربخش در ادامه با تاکید بر اینکه قصد داریم در دول��ت یازدهم دفترچه های بیمه را 
معتبر کنیم، بیان کرد: در همین راستا مطالبات مراکز طرف قرار داد خود را به روز کرده 

و تا تیرماه پرداخت کرده ایم. 
وی همچنی��ن در م��ورد ادغ��ام س��ازمان های بیمه گ��ر در س��ازمان بیم��ه 
س��المت نیز، اظهار کرد: ای��ن موضوع در قان��ون برنام��ه پنجم توس��عه پیش بینی 
 ش��ده و دولت بر این اس��اس می تواند در راس��تای هماهنگی  س��ازمان های بیمه گر،

 اقدام کند. 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در دولت یازدهم با سایر سازمان های 
بیمه گر حداکثر همکاری الزم انجام خواهد ش��د،  گفت: در مورد مباحث ساختاری در 

آینده تصمیم گیری خواهد شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

خدمت نظام وظیفه نیازمند چابک سازی است

عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجل��س ب��ا انتق��اد از 
وضعی��ت کنون��ی خدم��ت نظ��ام وظیف��ه عموم��ی، گف��ت: پیش��نهاد م��ا ب��ه 
نیروه��ای مس��لح ای��ن اس��ت ک��ه ب��ه ص��ورت وی��ژه موض��وع س��رباز حرف��ه ای 
 را در دس��تور کار ق��رار داده و در ای��ن زمین��ه از هرگون��ه تحقی��ق و مطالعه مجلس

 استفاده نماید.
 عباس��علی منصوری آرانی ب��ا بیان اینک��ه در تمام دنیا نیروهای مس��لح به س��مت 
پ��رورش س��رباز حرف��ه ای پی��ش می رون��د، اب��راز داش��ت: در ح��ال حاض��ر تمام 

کش��ورهای پیش��رفته ب��ه س��مت ارت��ش حرف��ه ای روی آورده ان��د ب��ه طوریک��ه 
 افراد آم��وزش دیده و حرف��ه ای م��دت بیش��تری در ارتش باق��ی  مان��ده و بازدهی

 باالیی دارند.
وی ادام��ه داد: ما در طول دو س��ال خدمت نظام وظیفه، دو الی س��ه م��اه به آموزش 
س��ربازان می پردازی��م ک��ه ای��ن آم��وزش ب��رای سیس��تم های پیش��رفته جوابگو 
نیس��ت، در این م��دت آن ط��ور که بای��د آموزش ه��ای حرفه ای ب��ه س��ربازان داده 
نمی ش��ود و آنچه مس��لم اس��ت اینکه در حال حاضر ب��ه دلی��ل پیچیدگی های الزم 
 در تکنول��وژی با ی��ک آموزش س��اده نمی توان س��رباز حرف��ه ای تحوی��ل نیروهای 

مسلح داد. 

طرح سرباز حرفه ای بر تعداد کمتر و کیفیت بیشتر تأکید دارد
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با مثبت ارزیابی کردن طرح 
سرباز حرفه ای، افزود: طرح سرباز حرفه ای بر تعداد کمتر و کیفیت بیشتر تأکید دارد 
و به سربازان حرفه ای حقوق بیشتری می دهند، حال این طرح را به دو شکل می توان 
در کشور پیاده کرد یعنی یک دوره مقدماتی اجباری دو الی سه ماهه که همه جوانان 

کشور آن دوره آموزشی را طی کنند.
 نماینده م��ردم کاش��ان، آران و بی��دگل در مجل��س یادآور ش��د: در ادام��ه و برای 
مرحل��ه بع��د از بی��ن آم��وزش دی��دگان، داوطلب��ان س��ربازان حرفه ای ب��ه مدت 
۵ س��ال )یک س��ال آم��وزش و چه��ار س��ال بازده��ی( در نیروه��ای مس��لح مانده 
 و در ازای کار حق��وق دریاف��ت کنن��د که البت��ه این مدت ب��رای ۵ س��ال دیگر قابل 

تمدید است. 
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چهره روزیادداشت

 کانادا فهرست اموال دولت ایران 
را منتشر کرد

وزارت خارجه کانادا با هدف کمک به گروه های صهیونیستی که خواستار 
جبران خسارات ادعایی خود از حساب های ایران شده اند فهرست اموال و 

دارایی های دولت ایران در این کشور را منتشر کرد. 
  وزارت خارجه کانادا با ادامه سیاست های خصمانه خود علیه ایران اخیراً 
اطالعاتی را در مورد اموال و دارایی های دولت ایران در این کشور منتشر 

کرده است. 
 این اطالعات می تواند به گروه هایی که علیه دولت ایران در دادگاه های 
کانادا شکایت کرده اند و خواستار جبران خسارات ادعایی خود از اقدامات 

منتسب به ایران شده اند کمک کند.

 توصیه خاتمي به روحانی 
درباره توفیقي

روزنامه جوان نوشت خاتمي اخیراً در جمع تعدادي از اصالح طلبان اظهار 
داش��ته که آقاي روحاني باید حتماً روي توفیقي بایس��تد و کوتاه نیاید.  
رئیس دولت اصالحات ضمن تعریف و تمجید هاي فراوان از توفیقي او را 
فردي شجاع معري کرده و گفته است: روحاني نباید به خاطر چهار تا فشار 

رسانه اي یا صحبت کردن و نطق چند نماینده کوتاه بیاید. 
خاتمي در این جلسه از یکي از اعضاي شوراي مرکزي مجمع روحانیون 
که در دولت مسئولیتي دارد، خواسته است تمام تالش خود را به کار گیرد 

که توفیقي بتواند از مجلس رأي بگیرد.

 شناسایی پیکر 36 شهید ایرانی
 در فاو

فارس به نقل از پایگاه خبری »اصوات العراق« نوشت: وزارت حقوق بشر 
عراق اعالم کرد که پیکرهای جدیدی از قربانیان جنگ هشت ساله عراق و 
ایران در منطقه فاو واقع در استان »بصره« شناسایی کرده است.  در بیانیه 
این وزارت خانه آمده است: یک تیم از بخش اسرا و مفقودین وابسته به اداره 
امور انسانی در وزارت حقوق بشر عراق طی اقدام تفحص مشترک با طرف 
ایرانی و تحت نظارت صلیب سرخ، پیکرهای 205 نظامی ایرانی و عراقی 
را در فاو شناسایی کردند.  بر اس��اس این گزارش، از این تعداد 169 نفر 
عراقی هستند که هویت 41 نفر آنها شناسایی شده است و 36 نفر ایرانی 
هستند که پیکر 20 نفر از آنها شناسایی شده است و عملیات شناسایی 

نیز همچنان ادامه دارد.

 کواکبیان: گزینه استانداری
 سمنان نیستم

مصطفی کواکبیان نماینده مردم س��منان در مجلس هشتم و دبیرکل 
حزب اصالح طلب مردم ساالری در خصوص برخی اخبار منتشره مبنی 
بر احتمال انتخابش به عنوان استاندار جدید سمنان، اظهار داشت: بنده 

چنین مسئله ای را نشنیده ام. 
 وی با بیان اینکه اصال در مورد چنین موضوعی با بنده صحبت نشده است، 
درباره اینکه اگر چنین پیشنهادی شود قبول می کنید، گفت: خیر، بنده 
گرفتار هستم البته 16 سال پیش پیشنهاداتی شده بود که در آن زمان 
هم نپذیرفتم و در حال حاضر که سنم باالتر رفته و چنین پیشنهادی را 

قبول نمی کنم.

 دستور ویژه آملی الریجانی
 به محسنی اژه ای

رئیس قوه قضائیه با تسلیت درگذشت جان باختگان حادثه تصادف امروز، 
دستور ویژه رسیدگی به دادستان کل کشور برای بررسی و رسیدگی این 
سانحه صادر کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی قوه قضائیه، پیام تسلیت 
رییس قوه قضاییه به خانواده درگذش��تگان سانحه تصادف در اتوبان قم 
صادر شد.رئیس قوه قضائیه همچنین دستور ویژه رسیدگی به محسنی 
اژه ای دادس��تان کل کشور برای بررسی و رس��یدگی این سانحه صادر و 

خواستار اعالم نتیجه رسیدگی و بررسی شد.

گزینه ریاست جهاد دانشگاهی 
کیست؟

ش��نیده ها حاکی از انتصاب قریب الوقوع دکتر ابراهیم حاجیانی رئیس 
س��ابق مرکز افکار سنجی دانش��جویان ایران )ایس��پا( به ریاست جهاد 
داشگاهی است. این استاد دانشگاه که از چهره های ارزشی و دانشگاهی 
محبوب در بین جهادگران و دانشگاهیان اس��ت بنیانگذار ایسپا بعنوان 
حرفه ای ترین مرکز نظرسنجی کشور در جهاد دانشگاهی بوده و هم اینک 
بعنوان مدیر گروه مطالعات اجتماعی در مرکز بررسی های استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت است.  حاجیانی دکترای 
جامعه شناسی از دانشگاه تهران دارد و صاحب آثار متعدد در حوزه های 

اجتماعی و فرهنگی است.

اخبار کوتاه 

 سیاست خارجی دولت 
آغاز خوبی داشت

   حجت االسالم دکتر روحانی
 سیاس��ت خارجی این دولت با یک آغاز خوب مواجه ش��د و آن اینکه در 
مراسم تحلیف از کشورهای دوست دعوت شد و بیش از 50 کشور در این 
مراسم شرکت کردند. این برای اولین بار بود که در مراسم تحلیف رئیس 
جمهور 50 هیئت آن هم 11 هیئت در باالترین س��طح و بقیه در سطوح 
وزیر خارجه ، وزرای دیگر و نمایندگان سران کشورها شرکت کردند، البته 
این فضا را مردم آفریدند. فضای جدید را در داخل و خارج حضور، نشاط ، 

امید و شادی مردم آفرید. 
مردم ب��ا حضور و نش��اط خود 
پیام مهمی را به جه��ان دادند 
و بس��یاری در جهان این پیام 
را شنیدند. اگر کشور و قدرتی 
باشد که این پیام نشنیده باشد، 
این پیام یک ملت بزرگ است 
و  همه ناچار هس��تند که آن را 

بشنوند.
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ایران با درایت و تدبیر از بحران های تحمیلی عبور می کند 

آیت اهلل هاشمی در بخش سیاس��ت خارجی، اوضاع و ش��رایط منطقه به ویژه در سوریه را بحرانی 
توصیف کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران در وهله اول باید از انقالب، نظام و دستاوردهای خود 

صیانت کند و در وهله بعد با درایت و تدبیر از بحران های تحمیلی و منطقه ای به سالمت عبور کند.

لغو برخی از تحریم های 
آمریکا علیه ایران

امروز  اولین سفر خارجی 
رئیس جمهور

دفتر کنت��رل دارایی های خارج��ی وزارت خزانه داری آمری��کا که ناظر 
بر تحریم های ای��ران اس��ت روز سه ش��نبه در بیانیه ای اع��الم کرد که 
روند کاره��ای اداری برای لغ��و تحریم ه��ا را کاهش داده اس��ت تا ارایه 
خدمات بهداشتی، امداد رس��انی، محافظت از حیات وحش و پروژه های 
حقوق بش��ری به ایران را تس��ریع بخش��د.  به گزارش روزنامه نیویورک 
تایمز"فعالیت ه��ای مرتبط با مس��ابقات و مراس��م ورزش��ی، حمایت از 
بازیکنان ورزشی، مربیگری، داوری، آموزش و بسیاری فعالیت های دیگر" 
نیز مجاز ش��ده اند.  در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این 
اقدام که الزامات مس��تثنی ش��دن از تحریم ها به صورت مورد به مورد را 
حذف می کند، نش��انه "تعهد دولت )آمریکا( به تقویت روابط بین مردم 

آمریکا و ایران" است. 

سفر حس��ن روحانی به قرقیزس��تان به مدت دو روز انجام خواهد شد و وی 
عالوه بر س��خنرانی در اجالس سران کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری 
ش��انگهای، با تعدادی از مقامات ش��رکت کننده در این اجالس نیز دیدار و 

گفت وگو خواهد کرد. 
 رییس جمهور امروز  تهران را به مقصد بیشکک ترک خواهد کرد و روز جمعه 
به ایران باز می گردد.  از جمله مهمترین دیدارهای روحانی در جریان سفر به 
قرقیزستان، دیدار را با روسای جمهور روسیه و چین است که قرار است در 
این دیدارها در مورد مسائل دوجانبه، منطقه ای و همچنین سوریه گفت وگو 
شود.  از سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک س��ازمان میان دولتی نام 
برده می شود که برای همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی 

تشکیل شده است. ایران به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد.

یکی از طراحان اصلی تشکیل فراکس��یون اعتدال مجلس 
گفت: نمایندگانی که خواس��تار تش��کیل این فراکس��یون 
اعتدال در مجلس بودند، به این نتیجه رسیدند که تشکیل 

این فراکسیون فعاًل متوقف شود. 
 رمضانعلی سبحانی فر عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان 
والیت مجلس ش��ورای اس��المی و یک��ی از طراحان اصلی 
تشکیل فراکسیون اعتدال در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری تسنیم با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر تشکیل این 
فراکسیون در مجلس، گفت: درحال حاضر اسامی کسانیکه 
خواستار تشکیل این فراکسیون بودند، در اختیار بنده است، 
اما پیگیری ها برای تشکیل فراکسیون مذکور فعاًل متوقف 

شده است.
  وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون جلس��ه ای برای تشکیل 
این فراکسیون برگزار نشده است، به علت توقف پیگیری آن 
اشاره کرد و افزود: این تصمیم خود متقاضیان بود که تشکیل 

فراکسیون اعتدال موقتاً متوقف شود. 
 یکی از طراحان اصلی تشکیل فراکسیون اعتدال در مجلس 
در ادامه تأکید کرد: نمایندگانی که خواس��تار تشکیل این 
فراکس��یون در مجلس بودن��د، به این نتیجه رس��یدند که 
تشکیل چنین فراکسیونی فعال متوقف ش��ود، البته تعداد 

امضاها طرح تشکیل فراکسیون اعتدال قابل توجه بود. 

مهدی مطهرنیا با بیان اینکه طرح دیدگاههای گوناگون از 
سوی کارشناسان بیانگر دیدگاههای تخصصی افراد و مورد 
نیازاس��ت، اظهار کرد: رویکرد دولت تدبیر و امید دکترین 
تعامل سازنده برای حل بحران های ایران و منطقه است و لذا 
نگرش کارشناس های مختلف می تواند در این زمینه مورد 

توجه قرار گیرد.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل با اظهار اینکه طرح گام 
به گام که توسط روسیه مطرح ش��ده تا حدودی مورد تائید 
دولت قبلی نیز بود، بیان کرد: در این طرح نیز مسئله این بود 
که گام نخست را باید کدام طرف، ایران یا گروه 5+1 بردارد؟

وی اف��زود: چنانچه ایران با هدف اقن��اع افکار عمومی برای 
کاهش قدرت مانور طرف مقابل به خصوص ایاالت متحده 
گام نخس��ت را بردارد، از این جهت مثبت ارزیابی می شود.

مطهرنیا با بیان اینک��ه رئیس جمهور کنون��ی تاکید کرده 
است که مواضع ما همان مواضع گذش��ته است، گفت: این 
امر بدین معنا نیس��ت که تاکتیک ها برای رسیدن به صلح 

تغییر نخواهد کرد.
این کارش��ناس مس��ائل بین المللی در این باره اظهار کرد: 
دولت تدبیر و امید اعالم کرده است که مواضع اصولی ایران 
تغییر نخواهد کرد، ولی در صدد اس��ت با تعامل سازنده به 

انرژی هسته ای با هزینه کمتر دست یابد.

حجت االس��الم موس��ی احمدی عضو کمیسیون انرژی 
مجل��س ش��ورای اس��المی در پاس��خ به این پرس��ش 
که ب��ا توجه به اع��الم وزیر نف��ت مبنی ب��ر اینکه بابک 
زنجانی دو میلی��ارد دالر پ��ول نفت را هنوز به کش��ور 
بازنگردانده اس��ت، آیا این موضوع در دس��تور کار قرار 
دارد، اظهار داشت: بررسی این موضوع از مدت ها پیش 
 در دس��تور کار کمیس��یون بوده و به ص��ورت محرمانه

 پیگیری شده است.
وی ادامه داد: جلس��اتی متعددی ه��م در این خصوص 
برگزار ش��ده اس��ت و انش��اءاهلل در آینده نزدیک نتیجه 

مطلوبی هم خواهد داد. 
عضو کمیس��یون انرژی مجلس در پاسخ به این پرسش 
که آی��ا بررس��ی ای��ن موض��وع در مراحل پایان��ی قرار 
دارد، تاکید ک��رد: تحقیق��ات و جلس��ات متعددی در 
کمیس��یون انرژی پیرام��ون این پرونده برگزار ش��ده و 
کمیته خاصی ه��م برای پیگیری این موضوع تش��کیل 
 شده و کمیسیون پس پایان بررس��ی ها، نتیجه را اعالم 

می کند.
وی درباره احتمال ارائه گزارشی در این باره به قوه قضائیه 
یا صحن علنی مجلس نیز گفت ک��ه هنوز در این زمینه 

تصمیمی گرفته نشده است.

بروج��ردی رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس شورای اس��المی  گفت: به نظر می رسد 
انتخ��اب آقای ش��مخانی ب��رای این مس��ئولیت گزینه 
مناس��بی اس��ت؛ چراکه وی تجارب متعددی در عرصه 
نظامی و امنیتی داش��ته و م��ی تواند با اس��تفاده از این 
تجارب به تقویت امنیت ملی کش��ور کم��ک کند.وی با 
بیان اینکه با انتقال پرونده هسته ای کشور به وزارت امور 
خارجه، سیاست خارجی شورا به وزارت خارجه منتقل 
ش��د، افزود: این مساله باعث می ش��ود که دبیر شورای 
عالی امنیت ملی نقش مهمتری در امنیت داخلی، مرزها 
و مسائل پیدا و پنهان و نیز تهدیداتی که از سوی دشمنان 
طراحی می شود، ایفا کرده و بهتر به مسائل امنیت داخلی 
کش��ور توجه کند.رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
همچنین درباره حکم دیگری که امروز از س��وی رئیس 
جمهور داده و بر اساس آن معصومه ابتکار به عنوان رئیس 
سازمان محیط زیست منصوب ش��د، عنوان کرد: خانم 
ابتکار سابقه چنین مسئولیتی را داشته، بنابراین در این 
زمینه صاحب تجربه اس��ت. وی با اشاره به اینکه مسائل 
زیست محیطی یکی از مهمترین مسائل موجود در کشور 
اس��ت، ادامه داد: در این زمینه کاستی های بسیاری در 

کشور وجود دارد.

بین الملل مجلسمجلس مجلس

توقف تشکیل فراکسیون 
اعتدال در مجلس

مواضع ایران در فعالیت 
هسته ای تغییر نمی کند 

تشکیل کمیته ویژه برای 
بدهکار 2 میلیارد دالری ! 

 تجارب   شمخانی
 تقویت کننده  امنیت ملی 
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 هشدار پوتین درباره حمله
 به سوریه

والدیمیر پوتین، در گفت وگو با ش��بکه خبری راشاتودی 
گفت تحویل سالح های شیمیایی سوریه تنها در صورتی 
انجام خواهد شد که واشنگتن و متحدانش حمله به سوریه 

را لغو کنند. 
 طبق این گزارش، پوتین درباره طرح تحویل سالح های 
شمیایی سوریه گفت: »این طرح تنها در صورتی کارآمد 
خواهد بود و که آمری��کا و حامیان آن متعهد ش��وند که 
استفاده از زور را لغو کنند چون سخت است که هر کشوری 
� خواه سوریه باشد یا هر کشور دیگر � را متقاعد کرد که در 
حالی که طرح حمله به آن بررسی می شود به طور یکجانبه 
خلع سالح شود.«  رئیس جمهور روسیه افزود مساله خلع 
سالح سوریه توسط کارشناسان و سیاستمداران قباًل به 

طور گشترده مورد بحث قرار گرفته بود. 

بیانیه شورای همکاری 
درخصوص جزایرایرانی

وزیران خارجه کشورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج 
فارس همچون جلسات گذشته خود ترک عادت نکردند و 
بار دیگر به حمایت از ادعاهای واهی و بی اساس اماراتی ها 
در خصوص جزایر سه گانه ایرانی)ابو موسی، تنب بزرگ 
و تنب کوچک( پرداختند و در موضع گس��تاخانه مدعی 
شدند ایران این جزایر سه گانه امارات را اشغال کرده است.

وزیران خارجه اعضای ش��ورای همکاری خلیج فارس در 
بیانیه ای که به تحوالت منطقه ای و بین المللی اشاره شده، 

ادعا کردند این جزایر سه گانه جزء الینفک امارات است.

 موافقت سوریه با
 پیشنهاد روسیه

»ولید المعلم « وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که دمشق 
با پیشنهاد روس��یه موافقت کرده تا س��الح های خود را 
تحت کنترل نظارت بین المللی قرار دهد.در پی ادعاهای 
معارضان سوری درباره استفاده حکومت از سالح شیمیایی 
در حومه دمشق، واشنگتن و غرب موج تهدید های تازه ای 

را علیه سوریه برای اقدام نظامی آغاز کرده بودند.
روسیه روز گذشته در طرحی پیشنهاد داد که سوریه همه 
تسلیحات ش��یمیایی خود را در اختیار سازمان ملل قرار 

دهد که با موافقت دمشق روبرو شد.

اخبار بین الملل

»الیک و کامنت و ف��ن پیج« این روزها ب��رای اعضای کابینه 
یازدهم، واژه های آشنایی هس��تند. چه برای آنها که فعالیت 
شان را به صورت رسمی در شبکه های مجازی اعالم کرده اند 
و چه برای آنها که مجبورند هرروز باز ش��دن صفحه ای جدید 
به نامشان در ش��بکه های اجتماعی را تکذیب کنند و بگویند 
در این س��ایت ها عضویت ندارند. حتی برای وزیرانی که  زیاد 
در حال و هوای حضور در اینترنت و ش��بکه ه��ای اجتماعی 
نیستند هم ش��نیدن این عبارت ها و واژه ها دیگر عادی شده. 
چرا که »فیس بوک« حاال بحث داغ این روزهاست. ان قدر که 
دادستان کل کشور هم مجبور ش��ده بخشی از وقت خود را به 
پرسش��های خبرنگاران در این باره اختصاص دهد. این یعنی 
بحث حضور چهره ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، 

داغ تر از همیشه شده است.
    چهره های سیاسی و فیس بوک

استفاده از شبکه اجتماعی »فیس بوک« از سال 88 و همزمان 
با رقابت های انتخاباتی ریاس��ت جمهوری دوره دهم ش��دت 
گرفت.پس از برگزاری انتخابات و در جریان وقایع پس از آن، 
این سایت فیلتر شد. فیلتر شدن فیس بوک اما وسوسه بعضی 
چهره های سیاس��ی برای فعالیت در این شبکه را از بین نبرد. 
طوری که هرازگاهی نش��انی صفحه هایی با ن��ام چهره های 
سیاس��ی  بین کاربران می چرخید و پس از گذشت چند روز 
، وجود این صفحه ها و عضویت در فیس بوک توس��ط همان 

چهره ها تکذیب می ش��د. هرچند بعضی منس��وبان به چهره 
های سیاس��ی و حتی افراد نزدیک به دولت دهم هم فعالیت 
خود در این شبکه ها را هیچ گاه تکذیب نکردند و همچنان به 

فعالیت ادامه می دهند.
در جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 92 بسیاری از 
نامزدهای ریاست جمهوری از پتانسیل شبکه های اجتماعی 
فیس بوک و توئیتر برای تبلیغات اس��تفاده می کردند. با روی 
کار آمدن دولت حسن روحانی، او سایت شخصی اش را فعال 
تر کرد و  با حضور فعال محمد جواد ظریف وزیر خارجه  دولت 
تدبیر و امید )که البته این حضور مثل حضورهای قبلی تکذیب 
هم نش��د( دیپلماس��ی فیس بوکی و توئیتری سیاستمداران 

ایران هم فعال تر شد.
معروف تری��ن نمونه اش که جنج��ال هم آفرید پی��ام تبریک 
محمد جواد ظریف به مناسبت سال نو یهودي و نظرش درباره 

هولوکاست بود.
در ادامه فعالیت های فی��س بوکی سیاس��تمداران و اعضای 
کابینه دولت روحانی، اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت هم حضور رسمی خود در این 

شبکه اجتماعی را اعالم کردند.
مرضیه افخم س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی هم در پاسخ به 
خبرن��گاران، عضویتش در فیس ب��وک را»به تاس��ی از اقدام 
پیشروانه جناب آقای دکتر ظریف« دانست.البته او هم در تازه 

ترین اظهاراتش گفته اس��ت صفحه ای در فیس بوک ندارد و 
پیگیر اقدامات حقوقی برای بس��تن صفحه ای است که به نام 

او ایجاد شده است.
اقدامی که محمد علی ابطحی هم در وبالگش کنایه بامزه ای 
به ان زده بود:» چشم نخورن الهي، اعضاي دولتي فیس بوک 
داره زیاد میش��ه. خانم افخم، سخنگوي وزارتخارجه هم قراره 
تو فیس بوک مواضع نظام را مطرح کند. ساقي فیلتر شکنشون 
هم احتماال وزیر خارجه باش��د که جنس خوب در اختیار وزرا 
بگذارد. ولي جلو غریبه ها بده که فیس بوک توي این دولت پر 

کار فیلتر باشه. ما گفته باشیم.«
هرچند بعضی اعضای دیگر کابینه همچ��ون  الهام امین زاده 
معاون حقوقی رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات، 
صفحه های راه اندازی ش��ده به نام خودشان در فیس بوک را 

تکذیب کردند و اعالم کردند این صفحه ها جعلی است.
    این الیحه چند تا الیک داره؟

ماجرای صفحه های فی��س بوکی حتی به هی��ات دولت هم 
کشیده شد. روز دوش��نبه یک روزنامه و چند سایت اینترنتی 
خبر از ایجاد صفحه فیس بوکی »کابینه تدبیر و امید« توسط 
وزیر نفت دولت یازدهم دادند. خب��ری که بالفاصله با واکنش 
های طنز کاربران شبکه های مجازی هم مواجه شد. این، یکی 
از دهها واکن��ش طنز به حضور کابینه تدبی��ر و امید در دولت 
یازدهم اس��ت:» فکر کنم با این وضعی که وزرای دولت دارن 
پشت سرهم توی فیس بوک عضو میش��ن و حتی پیج کابینه 
رو هم راه انداختند، کم کم جلس��ات هیات دولت توی همین 
فیس بک برگزار بشه و تصمیماتشون هم همین جا اعالم بشه. 
مثال الیحه ها رو استاتوس کنن و بگن این الیحه چندتا بلیک 

داره؟ چندتا؟«
 هرچند خود زنگنه ی��ک روز بعد، وج��ود صفحه فیس بوکی 
کابینه را تکذیب و اعالم کرد دولت و کابینه، چنین صفحه ای 

در فیس بوک ندارند.
اما شاید همین حضور وزیران کابینه یازدهم در سایتی فیلتر 
شده، نشان از خط ش��کنی دولت برای رفع بعضی محدودیت 
ها باشد. آن قدر که ماجرا به نشست مطبوعاتی دادستان کل 
کشور هم کشیده شد و سخنان حجت االسالم محسنی  در این 
باره، احتمال رفع فیلتر فیس بوک را افزایش داد. او گفت:» اگر 
جرایم و مصادیق مجرمانه از فیس بوک رفع شده باشد بله مي 
تواند رفع فیلتر صورت گیرد اما در صورتي که جرایم مجرمانه 
موجود باش��د فیلترینگ باید ادامه پیدا کند. درباره بررس��ي 
محتواي سایت ها کارگروهي تشکیل شده و بر اساس مصوبه 
اي در تیرماه 88 که پیرامون آن شش وزارتخانه، دادستان کل 
کشور و سایر دستگاه ها عضو این کارگروه هستند و اختیاراتي 
براي آن تعریف شده اس��ت، این کارگروه موظف است تا تمام 
مصادیقي که مجرمانه تشخیص داده مي شوند را بررسي و رفع 
کرده و درصورتي که از رفع کامل آن اطمینان یابد از فیلترینگ 

هم خارج خواهد شد.«

هیات دولت چند تا الیک داره؟ 

ماجرای دولت و شبکه های مجازی 



یادداشت

  ۹۵ بنای مخروبه و زمین بایر 
اعمال قانون شد

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری ش��هرداری اصفهان با تاکید 
بر تعیین تکلیف زمین های بایر و بناهای مخروبه سطح شهر اظهار 
داش��ت: از ابتدای س��ال ۹۱ تاکنون ۱۳۷ مورد زمین بایر و بناهای 
مخروبه شناسایی شده که برای ۹۵ مورد آن پرونده تشکیل و اعمال 

قانون شده است.
 احمدرضا شفیعی با بیان این مطلب گفت: بالتکلیف گذاشتن زمین 
یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع حمل و یا نیمه تمام که مغایر 
با اصول بهداشتی و زیبایی شهر باش��د از دیگر نمونه های تخلفات 

شهری است. 
وی افزود: مالکان بناهای مخروبه باید در اسرع وقت ضمن مراجعه به 
شهرداری با اخذ نقشه مصوب و نظریه شورای اسالمی شهر نسبت به 

اجرای ماده ۱۱۰ اقدام نمایند.

اعمال شهریه های جدید مهدهای 
کودک از ابتدای مهر

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ش��هریه های جدید مهدهای 
کودک از ابتدای مهر در سطح کشور اجرا خواهد شد و خانواده ها در 
صورت تخلف می توانند با شماره پیامک ۳۰۰۰8۵۳۰ شکایات خود 

را به اطالع بازرسان سازمان بهزیستی برسانند.
همایون هاش��می با بیان اینکه ش��کایت از مهدهای کودک توسط 
خانواده ها در دو س��ال اخیر کاهش پیدا کرده اس��ت اظهار داشت: 
سازمان بهزیستی کش��ور با برنامه ریزی صحیح و همچنین تدوین 
برنامه های آموزشی سعی دارد شرایط مطلوب تری را برای کودکان 

در مهدهای کودک فراهم کند
.وی تصری��ح ک��رد: هم اکن��ون خانواده ه��ا می توانن��د از طری��ق 
ش��ماره پیامک ۳۰۰۰8۵۳۰ ش��کایات خود را از مهدهای کودک 
به بازرس��ی س��ازمان بهزیس��تی انتقال دهند و این در حالی است 
 که در کوتاهتری��ن زمان ممکن به ش��کایت خانواده ها رس��یدگی

 می شود.
هاشمی اضافه کرد: شهریه مهدهای کودک در سال جدید از ابتدای 
مهرماه در سطح کشور اجرا خواهد ش��د و مهدها موظفند براساس 
ابالغیه های ارس��ال ش��ده اقدام به دریافت ش��هریه ها کنند.رئیس 
سازمان بهزیستی کش��ور تأکید کرد: هیچ مهد کودکی  حق ندارد 
شهریه بیش��تری را از خانواده ها دریافت کند و در صورت مشاهده و 
یا شکایت از مهد کودک برخورد جدی با صاحبان مهدهای کودک 

می شود.

افزایش مصرف روانگردان ها دغدغه 
اصلی وزارت بهداشت 

معاون درمان وزارت بهداش��ت گفت: افزایش مص��رف مواد مخدر 
جدید و روانگردانها به مس��ئله اصلی دست اندرکاران حوزه سالمت 
تبدیل شده و متأس��فانه راه حل و مداخله قابل توجهی برای کنترل 
آن نداریم.حسن امامی رضوی پیش از ظهر امروز در هفتمین کنگره 
دانش اعتیاد در س��الن همایش های رازی گف��ت: موضوع اعتیاد به 
عنوان یکی از عوامل خطر هر ۴ بعد سالمت را شامل ابعاد جسمی، 

روانی، اجتماعی و معنوی تحت تأثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: اعتیاد در جامعه عالوه ب��ر این ابعاد در حوزه اقتصاد و 
امنیت نیز موثر است و دولت هایی که درگیر این موضوع هستند به 
صورت همه جانبه درگیر می شوند.امامی رضوی افزود: نیازمند ورود 
جامع به حوزه اعتیاد هستیم. در کشور به لحاظ ساختاری و قوانین 

به اندازه کافی ورود داشته ایم. 

 شرق اصفهان زیرسایه خورشید
 اشک باران شد

کاروان زیرسایه خورشید در شهرستان هرند استان اصفهان برگزار 
شد.جشن زیر سایه خورشید که نخستین برنامه از سری برنامه های 

جشن زیر سایه خورشید در اصفهان است در شهر هرند برگزار شد.
این برنامه در س��طح کش��ور به همت آس��تان قدس رضوی برگزار 
می ش��ود و این بار کاروان خدام امام رضا)ع( به استان  اصفهان سفر 
کرده اند. مردم شهرس��تان هرند با حضوری ۴ ه��زار نفری در گلزار 

شهدای این شهرستان به استقبال خدام امام رضا)ع( رفتند.
و پ��س از ادای احترام به آس��تانه مقدس و تکریم امامزاده اس��حاق 
هرند خدام اقدام به غبارروبی ح��رم مطهراین امامزاده کردند و پس 
از گرامیداشت مقام شهدا مراس��م با سخنرانی حجت االسالم ارزانی 

رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه استان اصفهان آغاز شد.
گفتنی اس��ت، برنامه جش��ن بزرگ زیر سایه خورش��ید همزمان با 
اصفهان در 22 استان و شش کشور جهان نیز برگزار می شود و برنامه 
اصلی اس��تان اصفهان امروز بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد سید 

اصفهان برگزار می شود.

گشتی در اخبار 

 تردد ۷۰ هزار خودرو
 آلوده کننده در شهر

فتح اهلل معين / عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان  
در حال حاضر با تردد ۷۰ هزار خودروي آلوده کننده در شهر باید ضرورت 
معاینه فني خودروها در میان مردم فرهنگ س��ازي ش��ود.خودروهاي 
فرس��وده یکي از منابع ب��زرگ آالینده هاي جوي در کالنش��هر اصفهان 
هستند و در حال حاضر با تردد ۷۰ هزار خودروي آلوده کننده در شهر باید 
ضرورت معاینه فني خودروها در میان مردم فرهنگ سازي شود.بر اساس 
آمار و اطالعات اداره کل حفاظت محیط زیست اس��تان حدود ۷۰ هزار 
خودروي آلوده کننده در سطح شهر اصفهان وجود دارد. به صورت تقریبي 

هواي نیمي از روزهاي سال در 
اصفهان حالت س��کون دارد به 
دنبال این موضوع آلودگي هاي 
اصفهان نیز افزایش پیدا مي کند 
و این کالنش��هر به دلیل ساکن 
بودن هوا و وجود آالینده هاي 
بسیار در اطراف ش��هر یکي از 
شهرهاي آلوده در سطح کشور 

به شمار مي رود. 
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چهره روز
احمد صفری برای شهرداری نایین ابقا شد

عضو شورای ش��هر نایین از انتخاب مجدد احمد صفری به عنوان ش��هردار نایین خبر داد.حسن 
س��لطانی محمدی عضو دوره چهارم شورای اسالمی ش��هر نایین انتخاب مجدد احمد صفری به 

عنوان شهردار نایین خبر داد.

3

شهردار سابق گزینه 
برای استانداری 

مدیرکل امورشهر و شوراهای اسالمی اس��تان اصفهان گفت: شهر زازران 
مصوبه و ابالغیه اش از طریق وزارت کش��ور ابالغ ش��ده و در این دوره در 

مجموع ۱۰6 شهر فعالیت خودشان را آغاز خواهند کرد.
محس��ن س��عیدبخش گفت : بر اس��اس برنامه ای از قبل پیش بینی شده، 
فعالیت شوراهای دوره چهارم از یکماه پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور 

و آغاز دولت جدید باید کار خود را آغاز می کردند.
ه بر اساس ابالغیه ها و بخشنامه هایی که به فرمانداران و شوراهای اسالمی 
شهرها ارسال ش��د و در تاریخ دوازدهم شهریور در س��طح فرمانداری ها و 
بخشداری ها اس��تان اصفهان مراسم تحلیف ۱۰۵ ش��ورای اسالمی دوره 

چهارم انجام گرفت.
تا این لحظه ۱۰6 شهر فعالیت خودشان را آغاز کرده اند.

ش��ورای هماهنگی جبه��ه اصالحات در اس��تان اصفهان اع��الم کرد که 
محمدعلی جوادی شهردار سابق اصفهان را به عنوان گزینه پیشنهادی خود 
برای تصدی استانداری اصفهان به هیات محترم دولت معرفی کرده است. به 
نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی جبهه اصالحات در استان اصفهان 
این انتخاب بر اساس جمع بندی های مختلف این شورای هماهنگی صورت 

گرفته و به هیئت محترم وزیران معرفی شده است.
گفتنی است، محمدعلی جوادی در کارنامه خود مسئولیت هایی از جمله 
شهردار اصفهان، معاونت امور اداری مالی و برنامه ریزي استاندار سیستان 
وبلوچستان، شهردار زاهدان، عضو و مسئول در جهاد سازندگي شهرکرد و 
اصفهان را هم دارد و مورد وثوق جریان های مختلف سیاسی، برخی از علما 
و همچنین معتمدان شهر اصفهان برای تصدی استانداری این استان است.
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مدیر هماهنگ��ي امور مناط��ق معاونت حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداري اصفهان 
از تش��کیل “س��تاد مهر” از ۳۰ ش��هریور ماه به منظور خدمات رس��انی گسترده تر 
و مدیری��ت بهتر ترافیک همزمان با بازگش��ایی م��دارس خب��ر داد .علیرضا صلواتي 
با بی��ان این خب��ر گف��ت: همزمان با آغ��از مهرم��اه و بازگش��ایی م��دارس و مراکز 
آموزش��ی، ش��اهد افزایش ۳۰ درصدی ترافیک صبح و ظهر هس��تیم از این رو برای  
 مدیریت بهت��ر ترافیک و خدمات رس��انی ناوگان حم��ل و نقل عمومی، س��تاد مهر

 تشکیل می شود. 
وی افزود: در این راس��تا امس��ال نیز “س��تاد مه��ر” از ۳۰ ش��هریور ت��ا ۱۳ مهر ماه 
به مدت ۱۴ روز تش��کیل می ش��ود ت��ا هماهنگی ه��ای الزم با نهادهای مس��ئول و 
دخیل در ام��ر ترافیک انج��ام ش��ود. مدیرهماهنگي ام��ور مناط��ق معاونت حمل 
و نق��ل و ترافیک ش��هرداري اصفه��ان با اش��اره به برنامه های س��تاد مه��ر تصریح 
کرد: ۱۰ گش��ت بازرس��ی متش��کل از نماینده های راهور، تاکس��یرانی، اتوبوسرانی 
صلواتی خاطرنش��ان کرد: 8 گش��ت در مرکز ش��هر و رینگ دوم ترافیکی و 2 گشت  و حم��ل و نق��ل و ترافی��ک در دو ش��یفت صب��ح و بعدازظه��ر فع��ال م��ی ش��ود. 

مابین حلقه های دوم و سوم بر مش��کالت ترافیکی نظارت می کنند.  وی ادامه داد: 
بر این اساس  ” عالوه بر ۱۰ گش��ت بازرسی، بازرسان ش��رکت اتوبوسرانی، سازمان 

تاکسیرانی و پلیس راهور نیز در سطح شهر فعال هستند “
گش��ت های بازرس��ی در س��طح ش��هر تردد و مش��کالت ترافیک��ی را شناس��ایی 
و رف��ع می کنن��د.  مدی��ر هماهنگی امورمناط��ق معاون��ت حمل و نق��ل و ترافیک 
ش��هرداری اصفه��ان اظهارداش��ت: ع��الوه ب��ر ۱۰ گش��ت بازرس��ی، بازرس��ان 
 ش��رکت اتوبوس��رانی، س��ازمان تاکس��یرانی و پلی��س راهور نیز در س��طح ش��هر

 فعال هستند. 
صلواتی با اشاره به تهیه پوستر "سالم دانش آموز”اضافه کرد: این پوسترها در تمامی 
 اتوبوس های شهر نصب می ش��ود تا حال و هوای مهرماه در سطح شهر به وجود آید. 
وی با بیان اینکه ایمن سازی حریم مدارس به خصوص مدارس حاشیه خیابانها، گفت: 
مقرر شده است تا قبل از شروع مدارس خط کشی معابر مقابل مدارس تکمیل شود تا 

ایمنی دانش آموزان در هنگام ورود و خروج تامین شود

مدیر هماهنگي امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان خبر داد:

 روان سازی ترافیک در زمان بازگشایی مدارس

 اصفهان
 1۰6 شهر دارد

معاون عمراني استانداري

 حرکت شوراهاي اسالمي 
 به منظور دستیابي به شهر پاک

معاون عمراني استانداري اصفهان تاکید کرد: شوراهاي 
اسالمي شهرها در راستاي تدوین معیارها و شاخص هاي 
زیست محیطي و توسعه پایدار شهري، به منظور دستیابي 

به شهر پاک حرکت نمایند.
مهدي جمالي ن��ژاد در دیدار با اعض��اي چهارمین دوره 
شوراهاي اسالمي ش��هرهاي استان اظهار داشت: استان 
اصفهان به دلیل مجاورت در حاش��یه ش��مالي و شرقي 
رش��ته کوه هاي زاگرس از یک س��و و مجاورت با کویر 
مرکزي ایران از س��وي دیگر، از تنوع زیستي فوق العاده 

اي برخوردار است. 
وي بی��ان داش��ت: ب��ا توج��ه ب��ه تع��دد جاذب��ه هاي 
س��رمایه گ��ذاري، فرهنگ��ي و تاریخ��ي و فعالیت هاي 
صنعتي، علیرغم اقلیم خش��ک و کمب��ود آب جمعیت 
زیادي در س��ال هاي گذش��ته به کالنش��هر اصفهان و 
 ش��هرهاي بزرگ و میاني اس��تان، مهاجرت نموده اند.

مع��اون عمراني اس��تانداري اصفه��ان اذعان داش��ت: 
نتیج��ه این افزای��ش جمعیت و مهاج��رت هاي صورت 
گرفت��ه آلودگ��ي ه��واي ش��هر، پایی��ن رفتن س��طح 
آب ه��اي زی��ر زمین��ي، آلودگ��ي آب و خ��اک و تغییر 
 گس��ترده کاربري باغات کشاورزي و س��ایر کاربري ها 

بوده است.
جمالي نژاد تاکید کرد: الزم اس��ت با همت ش��هرداران 
ش��هرهاي بزرگ و میان��ي و برنامه ری��زي راهبردي در 
جهت تحقق توزیع متعادل جمعیت، اش��تغال و فعالیت 
در بهین��ه جغرافیای��ي ب��ا مالحظات زیس��ت محیطي 
حرکت نمود تا اس��تاني به��ره مند از ه��وا، آب و خاک 
عاري از آلودگي و همچنین بهره مند از سالمت، امنیت، 
 رفاه و عدال��ت اجتماعي ب��ا فرصت هاي طالی��ي برابر 

داشته باشیم. 
معاون عمراني اس��تانداري به معرف��ي راهبردهاي بهره 
مندي از محیط زیس��تي مطلوب اش��اره و تصریح کرد: 
توسعه یکپارچه و متوازن فضاي سبز شهري و پیراشهري، 
وارد نمودن رویکرد محیط زیستي در برنامه ریزي هاي 
شهري، ارتقاي کیفیت محیط زیست و توان اکولوژیکي 
ش��هر، تدارک س��از و کارها و حمایت ه��اي الزم جهت 
کاهش موث��ر عوامل آالین��ده محیط زیس��ت و صیانت 
از مناب��ع و س��رمایه هاي طبیع��ي ش��هر  از مهمترین 
 راهکارهای بهره مندی از محیط زیس��ت مطلوب است.

شورا

 داوود اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان 
اصفهان در کنگ��ره ای بین المللی به  شیخ  جبلی

تجلیل از ام��ام زادگان و خادمین انها 
پرداخت. در مراسم افتتاحیه این کنگره که با حضور مسئولین 
کش��وری و لش��کری و همچنین تعدادی از مهمانان خارجی 
برگزار ش��ده بود علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 
حجت االسالم والمس��لمین محمدی رئیس س��ازمان اوقاف 
کشور و حجت االس��الم و المس��لمین اژدری به بیان مطلب 

پرداختند که گزیده ای از آن را در ادامه گزارش می خوانید:
دکتر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

     فرزندان اهل بی��ت)ع( در پناه مهمان ن��وازی ایرانیان و 
مهربانی شایس��ته آنان در شهرها و روس��تاهای این سرزمین 
آرمیده اند و آیین زیارت و توسل و اظهار مودت و سرسپردگی 
به س��احت مقدس امام هش��تم)ع( و برادر و خواه��ر بزرگوار 
ایشان و هزاران حرم مطهر دیگر در جای جای سرزمین ایران 
شکل گرفته و جزئی از فرهنگ و سنت ایرانیان شده است. در 
فرهنگ ایرانی، حرم کانون گرم کرامت و جلب ش��فاعت است 
که ارادتمندان آنها در آستان مقدس گرد هم می آیند و توسل 
به اهل بیت)ع( جزئی از آموزه های شیعی است که در دل های 
مش��تاق نقش می بندد. امامزادگان عامل پیوند و اس��تحکام 
فرهنگ و زندگی هس��تند با وجود تنوع قومیت ها، بخشی از 

فرهنگ مذهبی و قومی در ایران ناشی از حضور این کانون های 
گرم و همدلی در نقاط جمعیتی است و حرم امامزادگان یکی از 

مهم ترین مراکز فرهنگی به شمار می آیند. 
     مختصات هنری و معماری در بق��اع متبرکه به گنجینه 
ای از آثار هنری ایرانی - اس��المی مبدل شده است و بسیاری 
از رش��ته های هنری به ویژه در حوزه معماری اسالمی در پناه 
امامزادگان رشد یافته است و نام بسیاری از معماران برجسته 
در گوشه و کنار این اماکن نقش بس��ته است. بقاع متبرکه در 
ایران جلوه ای از زیبایی های بصری و ارتباط فرم های نمادین 
با باورهای اعتق��ادی و فضاهای کالبدی و نق��وش و معماری 
جلوه ای از هنر قدس��ی است که به دس��ت نخبگان وارسته و 
معتقد طراحی شده است. نقش اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی بقاع متبرکه فراوان و ظرفیت های قابل برنامه ریزی 
برای زائران و گردش��گران فراهم آورده است که در سال های 
اخیر به همت س��ازمان اوقاف و امور خیریه م��ورد توجه قرار 

گرفته است اما هنوز جای کار و تالش بسیاری دارد.
رئیس س�ازمان اوق�اف/ حجت اس�الم و المس�لمین 

محمدی 
     اصفهان در دوران انقالب و دفاع مقدس بیشترین شهید 
را تقدیم انقالب کرده است و در مقام عمل نیز بیشترین ارادت 
را نس��بت به پیامبر )ص( و اهل بیت داش��ته اس��ت. عالوه بر 

بهره گیری از س��خنرانی ها و پیام های م��راج تقلید ، تجلیل 
از امامزادگان و بقاع اهل بی��ت )ع( یک وظیفه قرآنی و اجابت 
خواسته خداوند در قرآن است که از زبان پیامبر )ص( در قرآن 
مزد رسالت پیامبر را مادیات محس��وب نکرده بلکه مزد و اجر 
پیامبر )ص( را مودت و دوس��تی با خاندان و اهل بیت ایشان 
تعیین کرده است. سازمان اوقاف و امور خیریه بعنوان تولیت 
امامزادگان باید به این امر الهی و معنوی توجه بیشتری داشته 
باشد. دلیل این مهم وجود امامزادگان و بقاع متبرکه در اقصی 
نقاط کشور است و یک افتخار ملی اس��ت که در دوران قربت 
اهل بیت )ع( ، مردم ایران امامزادگان را با احترام و مودت مورد 
اس��تقبال قرار دادند و پذیرای آنان بودند. برخی از ایرانیان در 
رکاب امامزادگان در مقابله با دش��منان جان خود را از دست 
داده اند . نباید این آئین فراموش شود و بعنوان یک افتخار ملی 
برای نسل های حاضر و آیندگان باید مطرح و نهادینه شود و در 

متون درسی و مراکز علمی نیز مورد توجه قرار گیرد.
ریی�س اجرای�ی کنگ�ره بین الملل�ی امام�زادگان 

حجت االسالم و المسلمین حسین اژدری 
      بیش از یک سال است که مقدمات اولیه برای برگزاری 
این همایش در اس��تان اصفه��ان در حال پیگیری می باش��د. 
امامزادگان ستارگان روی زمین هستند چرا که با زیارت کردن 
آنها می توانیم با خدا ارتباط بیشتری داش��ته باشیم. مقاالت 
ارس��الی به این دبیرخانه در قالب  ۴ مح��ور و 22 موضوع در 
خصوص نقش آفرینی امامزادگان در جوامع گذشته و امروزی 

بوده است.
     استفاده از ظرفیت س��تاد عتبات عالیات استان اصفهان 
برای بهره گیری معن��وی از دس��تاوردهای این س��تاد را نیز 
گوشه ای از برنامه ریزی های حاشیه ای این کنگره است و ایجاد 
غرفه های س��اخت صنایع دستی و کاشی س��ازی نیز از دیگر 
برنامه های حاش��یه ای این کنگره است. اگر تمام دستگاه های 
اجرایی در برگزاری این کنگره همکاری داشته باشند می توان از 
حضور افراد شرکت کننده در این همایش برای معرفی ظرفیت 

امامزادگان استان نهایت بهره بری را داشته باشیم.
      یک��ی از اه��داف اصلی برگ��زاری این کنگ��ره در ابعاد 
بین الملل��ی مبارزه ب��ا هجمه های فرق مختل��ف در خصوص 
امامزاده ها اس��ت. امامزادگان در تمام کشورهای دنیا پناهگاه 
تمام دل های خسته می باشد و جوانان نیز که امروزه به شدت 
مورد هجمه های دشمن قرار دارند و برای مصون ماندن از این 
فتنه ها باید بیشتر نس��بت به قابلیت های امامزادگان شناخت 

داشته باشند.

جنتی:

حرم امامزادگان  از مهم ترین مراکز فرهنگی

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم ضمن اعالم ارجاع یک جسد 
دیگر به پزشکی قانونی، از شناسایی هویت ۵ نفر دیگر از تلفات 
س��انحه تصادف اتوبان قم � تهران خب��ر داد و گفت: با مراجعه 
بستگان متوفیان حادثه، ۵ جس��د دیگر شناسایی و جواز دفن 
آنها صادر ش��د.به گفته دکتر صدیقی، با صدور ۵ مجوز جدید، 

جمع اجساد شناسایی شده به ۱۰ نفر رسیده است. همچنین 
با ارجاع جس��د جدیدی که متعلق به یک زن می باشد، جمع 

اجساد ارجاعی به پزشکی قانونی استان قم به ۴۴ نفر رسید.
اسامی همه اجساد شناسایی شده:

۱. محمد امین میانجی
2. فاطمه هاشمی

۳. عاطفه بناپور ده آبادی
۴. زهرا سادات کلوشانی

۵. عرفان امین الرعایا
 اجساد جدید شناسایی شده:

6.حسین دوسریان جزی
۷. اصغر دهقان میری

8. عصمت نریمانی
۹. صاحبه شاهدی

۱۰. فاطمه شیخ علی شاه

دکتر کدخدایی، رییس مرکز تش��خیصی آزمایشگاهی استان 
تهران )کهریزک( نیز از اتمام نمونه برداری از تمامی اجس��اد 
سوخته شده مسافران توس��ط تیم ۳ نفره اعزامی از این مرکز 
خبر داد و گفت: پزشکان و کارشناس��ان در آزمایشگاه ژنتیک 
قانونی تالش دارند تا پایان هفت��ه نتیجه نمونه برداری ها را به 

خانواده ها اعالم کنند.
دکتر کدخدایی تش��خیص هویت از روی DNA را منوط به 
حضور خویشاوندان نس��بی متوفیان، مانند پدر، مادر، برادر و 

خواهر یا فرزند دانست.
     کمیسیون عمران ابعاد مختلف حادثه اتوبان قم - 

تهران را بررسی می کند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اس��المی با اشاره به 
اینکه این حادثه بس��یار ناراحت کننده بود، گفت: کمیسیون 
عمران مجلس ابع��اد مختلف حادثه و چگونگ��ی جلوگیری از 
حوادث مشابه را دنبال خواهد کرد. عباس مقتدایی طی پیامی 

در مورد حادثه تصاف دو دستگاه اتوبوس در محور قم - تهران 
آورده اس��ت: حادثه دلخراش تصادف دو اتوبوس مس��افربری 
اینجانب را حقیقتاً دچار تاسف و تاثر نمود و سانحه در گذشت 
هموطنان عزیزمان که عمدتاً از دو استان اصفهان و یزد بوده اند 
را به ملت شریف و به خصوص خانواده های داغ دار آن عزیزان در 
دو استان اصفهان و یزد تسلیت عرض می کنم و برای بازماندگان 
صبر و برای آن عزیزان جان باخته طلب مغفرت و غفران الهی 
را می نمای��م.وی در بخش دیگر این پیام آورده اس��ت: با توجه 
به اینکه موارد مش��ابه دیگری وجود داشته در مجلس شورای 
اسالمی این موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم تا پاسخ گویی 
الزم انجام ش��ود.نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اسالمی متذکر شد: همچنین از ریاست مجلس نیز درخواست 
ش��ده تا موضوع را پیگیری و کمیس��یون عمران مجلس ابعاد 
مختلف حادثه و چگونگی جلوگیری از حوادث مشابه را دنبال 

خواهد کرد.

1۰جسد تصادف اتوبوس های اسکانیا شناسایی شد



چهره روزیادداشت

قیمت تخم مرغ مشخص شد
ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در خصوص 
جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: بر این اساس این 
جلس��ه مرغداران هر کیلوگرم تخم مرغ را 4000 تومان در اختیار 
توزیع کنندگان ق��رار می دهند و این ف��رآورده پروتئین��ی باید به 
قیمت کیلویی 4250 تومان به دس��ت مصرف کننده برسد. که باید 
گفت این قیمت غیر منطقی اس��ت.وی خاطر نشان کرد: متاسفانه 
تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار بر اساس نظر کارشناسان 
نیست و کسانی برای قیمت ها تصمیم گیری می کنند که نه بازار را 
می شناسند و نه میزان تولید کشور را می دانند، به همین دلیل کمکی 
به مشکل بازار قیمت تخم مرغ نخواهد کرد. وی ادامه داد: در گذشته 
که تخم مرغ درب مرغداری در اوج گرانی، شانه ای 7400 تومان ارایه 
می ش��د در بازار کیلویی 11 هزار تومان به دست مصرف کننده می 
رسید؛ حال که درب مرغداری باید شانه ای 8 هزار تومان عرضه شود، 

با چه قیمتی به دست مصرف کننده خواهد رسید؟!

 بن کارگران از اول مرداد
 50 هزار تومان شد 

 وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی بخش��نامه افزای��ش خواربار و بن 
کارگران را که در جلس��ه هفتم مرداد ماه س��ال ج��اری به تصویب 
شورای عالی کار رسید، ابالغ کرد. براساس این بخشنامه حق خواربار 
و بن کارگران از رقم 35 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش یافته 

و کارفرمایان مکلف به پرداخت آن شده اند.
 در این بخشنامه آمده است: 

نظر به درخواست کارگران و تشکلهای ذیربط مبنی بر انطباق هرچه 
بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف 
و سیاستهای دولت در راس��تای افزایش قدرت خرید کارگران و در 
اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه ش��ورای عالی کار در 
تاریخ 1392/5/7 و پیرو بند 3 بخش��نامه ش��ماره 215210 مورخ 
1391/12/22 مبلغ کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار بابت هر کارگر 
اعم از مجرد ی��ا متاهل از ماهانه 350 هزار ری��ال به مبلغ 500 هزار 
ریال در ماه افزایش یافته و الزم اس��ت از تاریخ 5/1/ 1392 توسط 

کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

  نرخ خرید تضمینی گندم
 1050 تومان تصویب شد 

نرخ خرید تضمینی گندم که از سوی وزارت جهاد کشاورزی 1110 
تومان پیشنهاد شده بود با 60 تومان کاهش، کیلویی 1050 تومان در 
هیات دولت تصویب شد. نرخ های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی 
برای خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی در س��ال آینده پس از 
تصویب در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، 
امروز در جلس��ه هیات وزیران تصویب و اعالم ش��د.به گفته محمد 
باقر نوبخت - س��خنگوی دولت - هیات وزیران به منظور حمایت از 
کشاورزان و افزایش تولید داخلی، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم 

گندم را 1050 تومان تعیین کردند. 

اخبار کوتاه

4
سکان هدایت نفت ایران به جوادی سپرده شد

بیژن زنگنه وزیر نفت شامگاه دیشب با صدور حکمی رسما رکن الدین جوادی ابهری را به عنوان مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفت ایران و معاون وزیر در امور نفت منصوب کرد.در این حکم اشاره شده است که انتصاب 

جوادی به این سمت با پیشنهاد اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام گرفته است.
سرعت اینترنت را دو برابر 

می کنیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

 محمود واعظی 

 در یک ماه گذشته تالش کردیم که 20 گیگابایت در بخش بین الملل و 15 
گیگابایت در بخش داخلی پهنای باند را افزایش دهیم زیرا پهنای باند در 

کشور 72 گیگابایت بود و باید این رقم افزایش پیدا کند. 
براساس برنامه  صد روزه ما قصد داریم سرعت اینترنت را به دو برابر برسانیم 

و افزایش پهنای باند اولین قدم در این راه است .
کمیته ای در ریاست جمهوری 
نیز برای بررسی حضور اعضای 
کابینه در فیس بوك  تشکیل 
شده اما من باید بگویم که خود 
من و خانم امین زاده صفحه ای 
در فیس بوك نداریم هر چند 
که بدون اطالع م��ا صفحه ای 
در فیس بوك راه اندازی ش��ده 

است.
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 اقدام به حکم تخلیه و توقیف اموال فروشگاه بال کردیمتحقق 82 درصدي درآمدهاي مالیاتي

انحصار بانک مسکن را می شکنم

ارائه مجوز شهرهای جدید به بخش خصوصی

رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیات��ي گف��ت: در 5 ماهه اول 
س��ال جاري 15 ه��زار و 611 ه��زار میلیارد توم��ان درآمد 
 مالیات��ي وص��ول ش��د ک��ه حاک��ي ازتحق��ق 82 درصدي

 درآمدها است.
عل��ي عس��کري ب��ا بی��ان اینک��ه در 5 ماه��ه اول  س��ال 
گذش��ته 12 ه��زار و 300 میلیارد توم��ان درآم��د مالیاتي 
وصول ش��د، افزود: می��زان درآمده��اي مالیاتي نس��بت به 
س��ال گذش��ته 27 درصد رشد داش��ته اس��ت.معاون وزیر 
اقتصاد درب��اره میزان مالیات بر ارزش افزوده کس��ب ش��ده 

در 5 ماهه اول س��ال جاري گف��ت: مالی��ات کاال و خدمات 
4 ه��زار 725 میلی��ارد تومان اس��ت که از ای��ن مبلغ حدود 
 3 ه��زار و 998 میلی��ارد توم��ان آن مالی��ات ب��ر ارزش

 افزوده است. رئیس سازمان امور مالیاتي درباره افزایش پایه 
هاي مالیاتي گفت: براي افزایش پایه هاي مالیاتي باید منتظر 
اصالح قانون مالیاتهاي مس��تقیم باش��یم، اقتص��اد ظرفیت 
 بیش��تري براي مالیات س��تاني دارد که الزم��ه آن تصویب 

قانون است.
وي در خص��وص مالی��ات ب��ر ارزش افزوده خرده فروش��ان 
که تاکنون اجرایي نش��ده اس��ت، گف��ت: مالی��ات برارزش 
افزوده درباره دو گروه صنفي اجرایي ش��د، 10 گروه صنفي 
دیگراز خرده فروش��ان ت��ا پایان ش��هریور مش��مول قانون 
 مالیات بر ارزش افزوده خواهند ش��د که باید صندوق فروش

 نصب کنند.عس��کري گفت: الزمه مالیات ب��ر ارزش افزوده 
خرده فروشان نصب صندوق است بنابراین باید نصب صندوق 
تسري پیدا کند. وي درباره طرح مالیات بر خانه هاي خالي و 
اینکه آیا این طرح قابلیت اجرایي دارد یا خیر؟ گفت: مالیات 
بر خانه ه��اي خالي ابزار هاي خاصي م��ي خواهد که االن در 

دسترس کسي نیست که شناسایي کنیم.

ابراهیم پرچمی در با اش��اره به وضعیت مبهم فروش��گاه بال 
اظهار داش��ت: این فروش��گاه همچنان در بالتکلیفی به سر 
می برد.وی ادامه داد: مس��ئوالن فروشگاه اعالمیه ای به درب 
فروشگاه زده بودند و علت تعطیلی را انجام حسابرسی اعالم 
کرده بودند، اما تا این لحظه هیچ خبری از بازگش��ایی مجدد 
این مجموعه یا اعالم وضعیت توسط صاحبان آن انجام نشده 
اس��ت.مدیرعامل مصلی اصفهان افزود: در حال حاضر عمده 
سهام بال هایپر متعلق به یک نفر و خانواده وی است که آنها 

نیز تلفن های همراه خود را خاموش کرده اند.

 تکلیف معوق�ات کارمندان بال هایپر مش�خص 
نیست

 وی ادامه داد: کارمندان این مجموعه چندین بار روبه روی این 
مجموعه تجمع کردند، اما فایده ای نداشت و در حال حاضر نیز 
عده زیادی از آنها به اداره کار شکایت کرده اند تا شاید این گونه 

به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.
پرچمی ابراز داشت: مسئوالن باید فکری به حال این کارمندان 

انجام دهند تا آنها به حقوق خود دست پیدا کنند.
این مس��ئول اضافه کرد: فکر می کنم بدهی این فروشگاه به 
حدود 10 تا 12 میلیارد تومان برس��د، این فروشگاه تنها در 
یک مورد حدود 106 میلیون تومان به اداره برق بدهی دارد و 
اداره برق نیز به همین خاطر برق مجموعه را قطع کرده است.

مدیر عامل مصلی اصفهان گفت: فروش��گاه ب��ال حدود یک 
میلیارد و 500 میلیون تومان به مجموعه مصلی بدهی دارد.

وی اذعان داشت: ما نیز حکم تخلیه و توقیف اموال را گرفتیم، 
اما هیچ فکری به حال 300 یا 400 کارگر این مجموعه نشده 

که االن بی کار هستند.
پرچمی در پایان بار دیگر از مس��ئوالن این فروشگاه خواست 

نسبت به تعیین تکلیف اقدام کنند.

وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه باید انحصار س��رمایه گذاري از بانک مس��کن 
برداشته شود، گفت: این موضوع در دوره زماني دو یا سه سال آینده باید صورت گیرد. 
عباس آخوندي در نشست تامین نهادهای مالی پروژه های حمل و نقل با بیان اینکه 
وزارت راه و شهرسازي باید به سمت وضع مقررات و مالکیت شبکه هاي اصلي کشور 
حرکت کند، گفت: در عرضه ارائه خدمات نیاز به مدرن سازي داریم زیرا که سیستم 
هاي حمل و نقلي بس��یار تغییر کرده اند و نیاز به قطارهاي پرسرعت و رقیب هواپیما 

در مسافت هاي کوتاه داریم.
 آخوندي یادآور شد: خدمات رفاهي بخش مسافر و خدمات در حوزه حمل بار نیاز به 

ورود فضاي اطالع��ات دارد و صنعت حمل ونقل نیاز به مدرن س��ازي با ورود فناوري 
اطالعات دارد.

 وزیر راه و شهرسازي تصریح کرد: متاسفانه تاکید زیادي بر ساخت داریم در حالي که 
بهره برداري از موارد ساخته شده کم است به عبارت دیگر از سرمایه گذاري هاي کالن 

صورت گرفته بهره وري کمي شد.
 آخوندي گفت: در حوزه مسکن نیز باید انحصار سرمایه گذاري از طریق بانک مسکن 
برداشته شود و صندوق پس انداز مس��کن در همه بانک ها ایجاد شود ضمن آنکه این 

موضوع می تواند در دوره زماني دو یا سه سال آینده باید صورت گیرد.
 وي ادامه داد: در قانون واگذاري ش��هرك ها به بخش خصوصي پیش بیني ش��ده اما 
تاکنون از این محوز استفاده نشده اس��ت. تا این لحظه مدافع این هستم که اگر سایر 
بانک های تجاری می توانند در حوزه مسکن تجهیز منابع انجام دهند، وارد این حوزه 

شوند.
 آخوندی افزود: باید مدلهای مختلف تجهیز منابع در بخش مس��کن را فعال کنیم و 
به عنوان نمونه می توانیم به بحث دادن مجوز ش��هرك ها و شهرهای جدید به بخش 
خصوصی را مطرح کنیم که مجوز ش��هرهای جدید و ش��هرکها را به بخش خصوصی 

واگذار کنیم.
 وزیر راه و شهرس��ازي تاکید کرد: دولت باید عمدتا خری��دار محصول هزینه براي به 
مالکیت در آوردن مراکز خدمات رساني باشد. در حال حاضر 145 بیمارستان هاي در 
وزارت راه و شهرسازي در حال ساخت است در حالي که دلیل برمالکیت دولت بر این 
بیمارستانها وجود ندارد و مي توان با واگذاري بیمارستانها به بخش خصوصي، خدمات 

را دریافت کرد و به خرید خدمات روي آورد.
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اداره کل راه آهن اصفهان 

 اداره کل راه آهن اصفهان

 م الف 6231

نوبت اول

اداره كل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذيل از طريق مزايده عمومی به افرادحقيقی و حقوقی اقدام نمايد.

توضيح : هر متقاضی جهت شركت در مزايده ، صرفا حق شركت در مزايده يک باب مغازه را داشته و در صورت ارائه پيشنهاد جهت اجاره 
چندين مورد ، كميسيون معامالت تنها نسبت به باز گشائی پاكات يک مورد اقدام خواهد نمود. 

 1- مهلت و محل دریافت اسناد : حداكثر تا س�اعت 13/30 روز چهار شنبه مورخ 92/6/27 با در دس�ت داشتن معرفی نامه كتبی به
 نشانی : اصفهان - جاده شيراز - بعد از ترمينال صفه - ايستگاه راه آهن - امور قرار دادها 

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : حداكثر تا ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 92/7/8 به نشانی : دبير خانه امور اداری 
3- زمان بازدید : از تاريخ 92/6/21 تا تاريخ 92/6/28 از ساعت 9 الی 12 

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها : ساعت 8/30 روز سه شنبه مورخ 92/7/9 به نشانی : دفتر مديريت 
5- هزینه اسناد مزایده : مبلغ 100000 ريال 

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دريافت اسناد از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
7- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برندگان مزايده می باشد .

مبلغ سپرده شركت در مزايده ) ريال ( مدتمحل اجرا موضوع مزايده 

واگذاری محل جهت اجاره چهار باب مغازه ) 
سوپرماركت ، آرايشگاه مردانه ، نانوايی و ميوه 

فروشی( 
منازل سازمانی ايستگاه راه 

12 ماهآهن اصفهان
سوپر ماركت 2520000 ريال ، آرايشگاه مردانه 2000000 

ريال ، نانوايی2000000 ريال و ميوه فروشی 2000000 
ريال 

رکود تورمی، اصلی ترین معضل اقتصاد   
ایران

 روحانی اصلی ترین مشکل اقتصادی فعلی ایران را 
افتادن به ورطه ی ))رکود تورمی(( می داند و مشکلی 
که به برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

احتیاج دارد.
 رییس جمهور آغاز رس��می کار دولتش را برای حل 
این چال��ش اقتصادی همزم��ان با آغاز س��ال 93 و 
بودجه ی سال آینده می داند و می گوید: برنامه ما در 
بودجه سال 93 آغاز می شود و از هم اکنون به وزارت 
اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت اعالم شده برنامه های 
میان مدت و بلندمدت را برای مبارزه با رکود و تورم 

تهیه کند.البته برنامه های کوتاه مدتی نیز داریم که 
برای به نتیجه رس��یدن آنها قبل از هر چیز نیازمند 
حضور و همراهی مردمیم. در کنار این مسائل روحانی 
در هفته  دولت به م��ردم وعده داد س��تاد اقتصادی 
قوه ی مجریه طی دو هفته برنامه ای را برای حل موانع 
رونق اقتصادی تدوین کند و این طرح در کوتاه مدت 
قابل اجرا و تاثیرات آن در زندگی مردم مشهود باشد. 
روحانی به این موضوع نیز اشاره کرد و گفت» نام این 
طرح را باید طرح رونق اقتصادی ب��رای کوتاه مدت 
بگذاریم. ظرف 15 روز و در روز یکشنبه همین هفته 
طرح س��تاد اقتصادی دولت در جلسه هیات وزیران 
 مطرح شد. این طرح دارای 25 بند بصورت عمومی،

 

9 بند ویژه بانک مرکزی و یک بن��د هم برای پایش 
اس��ت که وزارت اقتصاد این پای��ش را ماهی یک بار 
گزارش می دهد. اساس این طرح در واقع روان سازی 
تولید، اشتغال زایی و کاهش تشریفات اداری است. 
در واقع گفته می شود ما دو گونه تحریم داریم؛ یک 
نوع تحریم خارجی و یک نوع تحریم داخلی. ما فعال به 

دنبال مبارزه با تحریم داخلی هستیم.«

رفع موانع صدور ال سی  
 »در کن��ار طراحی تدوی��ن این ط��رح کوتاه مدت 
رییس جمهور به برخی اقدام��ات صورت گرفته در 
دولت متبوعش در طول س��ه هفته ی گذش��ته نیز 

اش��اره کرد. به گفته ی روحانی رفع موانع پیشروی 
تولید کنندگان برای صدور ال سی های جدید یکی 
از اصلی ترین اقدمات صورت گرفت��ه در این حوزه 
اس��ت.« »وی به رویه ی معمول س��الهای گذشته 
اشاره کرد که بانکها برای صدور ال سی از متقاضی 
تنها 10 درصد از میزان کل اعتبار را به عنوان ضمانت 
دریافت می کردند.رویه ای که در س��الهای گذشته 
و ب��ه دلیل مش��کالت ارزی و ع��دم اطمینان بانک 
مرکزی در مواردی حتی به 135 درصد نیز رسیده 
اس��ت. «روحانی با بیان اینکه “هر مشکلی که برای 
تولیدکنن��ده پیش بیای��د در نهایت هزین��ه آن را 
مصرف کنن��ده می پردازد”، تصریح ک��رد: »این راه 
حلی که ارائه ش��د، در ابتدا برای حل مشکل تولید 
است اما نهایتاً س��ود آن به مصرف کننده می رسد. 
یکی از مصوبات این بود که اگر واردکنندگان برای 
حقوق ورودی کاال به گمرك بدهکار بودند، گمرك 
به ان��دازه بدهکاری آن ها کاالها را نگ��ه دارد و بقیه 
آن را آزاد کند. البته برای دارو تس��هیالت بیشتری 
قائل هستیم. گاهی اجناس وارد ش��ده با اسناد آن 
تطابق نمی کرد و اگر پنج درصد بین اسناد و کاالها 
اختالف بود، از گمرك ترخیص نمی ش��د. ما در این 
طرح میزان اختالف را تا 10 درصد افزایش دادیم.«

 روحانی با اشاره به دیگر مشکالت موجود در ادامه 
می گوید:»گاهی بانک عامل برای انتقال ارز مشکل 
داش��ت و کاالها از گم��رك ترخیص نمی ش��د. ما 
تصویب کردیم که اگر در جایی تولیدکننده مشکل 
نداشت و مش��کل مربوط به بانک عامل بود، کاالها 
ترخیص شود. همچنین ما به دنبال کاهش تشریفات 
گمرك هستیم و برای تولید به دنبال فراهم کردن 
خط ارزیابی جدیدی هستیم تا تسهیالت جدیدی 

برای تولید فراهم شود.«

حل مشکل پیمانکاران دولتی
 حل مشکالت بخش خصوصی و افزایش نقش  آنها 
در اقتصاد ملی دغدغه دیگری است که ذهن روحانی 
و تیم اقتصادی اش را به خود معطوف کرده است. از 
این رو رییس جمهور بر لزوم پیگیری جلسات بخش 
خصوصی با دولت تاکید زی��ادی دارد و آغاز به کار 
جلسات گفت وگو را با حضور مقامات اقتصادی دولت 

یازدهم طلیعه ی این امر می داند.

وعده ی افزایش تولید گاز ایران
 ریی��س جمه��ور در کنار توج��ه به مس��ائل کالن 
اقتصادی درباره ی برخی از طرح ه��ای دولت برای 
صرفه جویی اقتصادی و افزای��ش درامدها در کوتاه 
مدت نیز گفت و اصلی ترین محور این مس��ئله را به 
وزارت نفت واگذار کرد. روحانی با اشاره به این که در 
بخش تولید گاز شاهد تولید به اندازه کافی نیستیم، 
گفت: »بسیاری از نیروگاه ها، نفت و گاز و نفت کوره 
مصرف می کنند که هزینه آن حدود هفت میلیارد 
دالر بوده و تا پایان س��ال ب��ه هفده میلی��ارد دالر 
می رسد، پس در زمینه تولید گاز باید حرکت سریع 
داشته باشیم تا این هفده میلیارد دالر هزینه که بر 
دوش جامعه است، برداشته ش��ود و با 10 میلیارد 
دالری که درآمد خواهد داش��ت شاهد 27 میلیارد 
دالر خواهیم بود که بسیار تاثیرگذار است. دولت در 
زمینه پارس جنوبی اقدامات الزم را انجام خواهد داد 
و فاز 12، 15، 16، 17 و 18 در اولویت اس��ت، وزیر 
نفت به ما قول داده است تا پایان سال بتواند روزانه 
30 میلیون مت��ر مکعب به تولید گاز افزوده ش��ود. 
تصمیم این اس��ت که تولید نفت را به چهار میلیون 
بشکه برس��انیم که به تبع آن صادرات هم افزایش 
خواهد یافت، چون ظرفیت تولید نفت برای کشور ما 

به لحاظ استراتژیک بسیار مهم است.«

 هدفمندی یارانه ها به گام دوم می رسد
 اما اصلی ترین س��والی که این روزها از تمامی تیم 
اقتصادی دولت پرسیده می ش��ود به نوعی ختامی 
بر صحبتهای اقتصادی دیش��ب رییس جمهور بود. 
وی با بی��ان اینک��ه “اولویت اصلی دول��ت یازدهم، 
رونق تولید اس��ت”، اظهار کرد:»ما راه حل هایی را 
پیدا کردیم تا بتوانیم مناب��ع یارانه را تامین کنیم و 
راه حل هایی را در این زمینه در اصالحیه بودجه 92 
ذکر کرده ایم. البته ممکن است نمایندگان محترم 
نیز راه حل هایی داشته باشند و پیشنهاد کنند و ما 
هم تابع قانون هستیم. برای اجرای مرحله دوم نیز ما 
در حال آسیب شناسی مرحله اول و بررسی مقدمات 
مرحله دوم اج��رای قانون هدفمندک��ردن یارانه ها 
هستیم، چراکه باید مراحل بعدی اجرای این قانون 

شروع شود و در فرصت مناسب این امر آغاز شود.«

رییس جمهور: رشد 125 درصدی ضمانت های ال سی 

کلید تدبیر اقتصادی موانع گمرک راباز می کند

کنترل و کاهش تورم، افزایش نرخ رش�د اقتصادی، بهبود فضای کس�ب و کار، اش�تغال زایی حقیقی و رونق تولید  گروه 
وعده هایی بود که روحانی نسبت به پیگیری آنها تاکید داشت، در کنار آن مطالعه و آسیب شناسی وضعیت کلی اقتصاد اقتصاد

ایران و تدوین راهکارهای کوتاه مدت صد روزه برای حل برخی از مش�کالت معیش�تی مردم نیز در صحبتهای تیم 
اقتصادی دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه ای داشت. در ادامه این گزارش قسمتی از صحبتهای حسن روحانی را در مورد وضعیت اقتصادی 

و راهکارهای بهبود آن را می خوانید: 



نمایش

هفت

برگزار ی چهارمین فصل شب طنز »خنداخند
دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان در پی استقبال از برنامه های شب طنز خنداخند، چهارمین 
فصل شب طنز »خنداخند« را همراه با رونمایی کتاب کاریکاتور »وقتی ماهی ها حرف می زنند« 

امروز برگزار می نماید.
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رقص خط و رنگ 
نمایش��گاه آثار نقاش��ی ناهید خانی 
جمعه ۲۲ ش��هریور م��اه در گالری 
هامون اصفهان گشایش یافته و تا ۲۷ 

شهریور ادامه می یابد.
گالری هام��ون از گالری ه��ای فعال 
اصفهان است و هر هفته بطور منظم 
نمایشگاه های درخور توجهی برگزار 
کرده اس��ت. برنامه پی��ش روی این 

گالری نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند جوان ناهید خانی است.
این هنرمند گفت: در این نمایش��گاه حدود ۱۶ اثر نقاشی با تکنیک 
رنگ روغن روی بوم در اندازه هایی بی��ن ۱۵۰ در ۱۰۰ و ۵۰ در ۷۰ 

سانتی متر به نمایش در خواهد آمد.
وی افزود: شروع این مجموعه از توجه من به نقاشی ایرانی و خطوط و 
فرم های آن آغاز شد، هرچند بعدتر این نگاه تکامل یافت و از ایده اولیه 
فاصله گرفت، چندان که من در این مجموعه نقاشی هایم با نوعی نگاه 
 طراحانه به طبیعت، فیگور و پرتره و افزودن رنگ کارم را پیش برده ام.

عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ۲۲ تا ۲۷ شهریور 
ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به نش��انی اصفهان، خیابان خاقانی، روبروی 
مسجد موس��ی ابن جعفر، کوچه شهید حمید ش��هیدی، پالک ۴۴، 

گالری هامون مراجعه نمایند.

 ساخت کار دستی کودکان همراه 
با رصد ستارگان

جزیره ب��ازی وابس��ته به س��ازمان   
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
پنج ش��نبه ۲۱ ش��هریور جشنواره 
س��اخت کار دس��تی همراه با رصد 

ستارگان را برگزار می کند.
فرحناز پورنقشبند در این باره گفت: 
در این جش��نواره که بصورت مداوم 
و هر هفته برگزار می ش��ود کودکان 
با وسایل دور ریخنتی و کم ارزش کار دس��تی درست می کنند و در 
واقع از این مسیر گذری دارند از تفکر عادی به تفکر خالق و نگاه تازه 
به جهان پیرامونشان. وی افزود: برنامه جش��نواره این هفته ساخت 
کاردستی با قیطان های رنگی است که همراه با پانتومیم، برنامه های 

شاد و رصد ستارگان ادامه می یابد.
مدیر جزیره بازی در ادامه خاطر نش��ان کرد: ورود به این جش��نواره 
برای عموم آزاد است و تنها شرط حضور همراهی والدین با کودکان 
در جزیره بازی است. عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند 
پنج شنبه ۲۱ شهریور از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱ به جزیره بازی بین پل 

فردوسی و سی و سه پل مراجعه نمایند. 

جایي به نام تاماساکو در شهر کتاب 
مجموعه داستان های »جایی به نام 
تاماس��اکو« اث��ر فالم��ک جنیدی 
یکشنبه ۲۴ ش��هریور سال جاری در 
ش��هر کتاب مرکزی اصفهان برگزار 

می شود.
این کتاب در س��ال ۹۰ توس��ط نشر 
چشمه عرضه شد . ژانر داستان های 
مجموع��ه را می توان داس��تان های 
آپارتمانی دانس��ت که اکثراً در فضاهای بس��ته و مح��دودی مانند 
آپارتمان، میهمانی یا محل کار رخ می دهند )به جز داستان »چیزی 
از قلم نیفتاده؟« که داستانی جاده ای محس��وب می شود( و معموالً 

خرده روایت های فرعی زیادی ندارند.  

فیلم سینمایی »تهران ۱۵۰۰« تا چند روز آینده توسط موسسه سیماشهر 
در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد. 

داستان این انیمیشن آینده نگر در سال ۱۵۰۰ هجري شمسي مي گذرد 
و درباره ی پیرمردی است به نام اکبر )مهران مدیری( که ۱۶۰ سال سن 
دارد و در آس��تانه مرگ از نوه اش )هدیه تهرانی( � که در کره ی ماه درس 
می خواند � می خواهد به زمین برگردد و اّول ازدواج کند و بعد مدرکی را 
پیدا کند مبنی براین ک��ه او در دهه ی ۱۳۶۰ در نمایش های س��یاه بازی 
حضور داشته اس��ت. اکبر این گواهی را می خواهد برای این که آرزویش 

این است که در قطعه ی هنرمندان 
به  خاک سپرده ش��ود. نوه او با ورود 
به ایران گرفتار دردس��رهاي ش��هر 
تهران در چند دهه بعد مي شود و یک 
راننده تاکس��ي جوان )بهرام رادان( 
هم سخت گرفتار عشق این خانم و... .

 گفتنی است این موسسه در آینده 
فیلم ه��ای »ب��رف روی کاج ه��ا«، 
»هیچ کجا هیچ کس« و »خاک آشنا« 
را در ش��بکه نمایش خانگی توزیع 

می کند. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1127 |پنجشنبه 21  شهریور  1392 |6 ذی القعده   1434

 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1127 |  september  12  ,2013  |  8 Pages 

  شور پرواز
 در مهرگان

 کارمردگان در 
فرشچیان تمام نشد؟!

مرجان مش��تاقیان در مورد نمایش��گاهی که از جمعه این هفته در نگارخانه 
مهرگان برگزار می شود، اظهار کرد: این هفته نمایشگاهی از دو نفر از شاگردان 
استاد مهذب نیا به نمایش گذاشته می ش��ود. وی با اشاره به اینکه ۲8 تابلوی 
نقاشی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود، تصریح کرد: در این دوره از 
نمایشگاه تابلوهای نقاشی با سبک رئال و با تکنیک آبرنگ خودنمایی می کند.

مدیر نگارخانه مهرگان اضافه کرد: این تابلوها کاری از غزال فخر طباطبایی و 
شیرین معین اس��ت که هر دو به صورت مشترک تابلوهایی که در مدت چند 

سالی تهیه کرده اند را در قالب یک نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته اند.
مشتاقیان افزود: این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۷ شهریور ماه از ساعت ۱8 تا ۲۲ در 
نگارخانه مهرگان در معرض دید عموم قرار می گیرد و عالقمندان برای تماشای 

آن به آدرس باغ دریاچه کوچه مهرگان)۴۷( پالک هشت مراجعه کنند.

نمایش »مردگان مش��غول کارند« به کارگردانی و نویسندگی امید نیاز که 
از ۶ تا ۱8 ش��هریور ماه فرصت اجرا داشت به دلیل استقبال بی نظیر مردمی 
نان و عروسک شرق˝،  ۱۰ شب تمدید شد.این نمایش کار جدیدی از گروه̋ 
به نویسندگی و کارگردانی امید نیاز اس��ت که با تلفیقی از دو نسل بازیگران 
تئاتر اصفهان از ۱۹ تا ۲۹ شهریور ماه راس ساعت ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه  
میرود.»مردگان مشغول کارند« طی شبهای اجرا درسالن شماره یک مجوعه 
فرشچیان به قدری مورد توجه مخاطبان قرار گرفت که در شب های پایانی 
گروه ناچار بود دوباره کار را اجرا کند. این اس��تقبال ها سبب شده تا نمایش 
مذکور بازتاب های بسیار گسترده و متعددی را درنشریات استانی و سراسری 
یا خبرگزاری ها تجربه کند.  گفتنی اس��ت، مجتمع فرهنگی هنری اس��تاد 

فرشچیان در پل آذر، ابتدای خیابان توحید واقع شده است.

گزارش تصویری/ کنگره بین المللی امامزادگان

تهران 1500 در شبکه نمایش خانگی 

حاکمیت تلویزیون بر مردم  
گروه فرهنگ- س��ریال های تلویزیونی ما کم تر به زندگی 
مردم نزدیکند. طبیعی اس��ت که وقتی شباهت برنامه های 
تلویزیونی یا سریال ها به زندگی واقعی مردم کم باشد و نسبت 
به مسائل آنها تعهدی وجود نداشته باشد رابطه مردم هم با 
فیلم ها و سریال ها برقرار نمی شود. شاهد بودیم آثاری که با 
این مولفه ها در حوزه فیلم و سریال تولید شده اند تا چه میزان 
موفق بودند  و توانس��تند به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار 
کنند. در حال حاضر اغلب سریال های تلویزیونی پاسخگوی 
خواسته مردم نیس��ت. خواس��ته های مخاطب جنبه های 
مختلفی دارد برخی داس��تان های تاریخی دوس��ت دارند و 
بعضی طرفدار ملودرام اند و عده ای کمدی یا جنایی و پلیسی 
و اکشن و... را می پسندند.اما بیشتر سریال های تلویزیونی ما 
از یک فضای بسته برخوردار اس��ت و عمدتا راجع به مسائل 
خانوادگی است؛ آن هم مسائلی که در میان مردم نیست. در 
شرایط موجود مش��کالت اقتصادی و شرایط سخت زندگی 
مردم طنزهایی که انتقادی باشد و نسبت به مسائل اجتماعی 
عکس العمل نشان دهد را کمتر می بینیم. تلویزیون در انجام 
وظیفه اش نس��بت به جامعه ایران ک��م کاری و بی توجهی 
می کند و طبیعی اس��ت که جای تلویزیون را ش��بکه های 
ماهواره ای پر می کنند؛ش��بکه هایی که ه��م جذابیت های 
بصری بیش��تری دارند و هم از لحاظ داس��تان گویی و فرم 
ساختاری قوی تر هستند. مسئله اصلی تنوع سلیقه و نحوه 
مدیریت در امر رسانه است. در شبکه های جهانی مدیریت در 
حوزه سریال س��ازی و افکاری که پشت سریال است معموال 
متعلق به آدم های اندیشمندی است که راه حل ارتباط برقرار 
کردن با مخاطب را بلدند.برخی سریال ها با بودجه های کالن 
ساخته می شوند و هیچ تاثیری ندارند و مورد توجه مردم قرار 
نمی گیرند و در س��وی دیگر موضوعاتی که نیازمند حمایت 
است با بودجه های اندک تولید می شود. تشخیص رسانه از 
مسائل مردم غلط است. رسانه تلویزیون جایگاه خودش را به 
عنوان یک جریان تبلیغاتی تعریف کرده، در حالی که این در 
شان و جایگاه رسانه ملی نیست که از یک دیدگاه برخوردار 
باش��د و بخواهد یک دیدگاه را منتقل کند.سلیقه ها محدود 
است و این محدودیت سلیقه متناس��ب با تنوع جغرافیایی 
نیست. کشوری داریم با اقوام مختلف و داستان های مختلف؛ 
اما هیچک��دام از اینها در تلویزیون ما دیده نمی ش��ود یعنی 
ما ش��اهد تنوع افکار، س��الیق، عالیق، جغرافیا و قومیت ها 
نیستیم و به همین دلیل است که وقتی شبکه های مختلف را 
عوض می کنیم هیچ فرقی با هم ندارند و در سایر برنامه های 
تلویزیونی هم وضعیت همین طور است و این اوضاع مختص 

سریال ها و فیلم های سینمایی نیست.

 روبان قرمز

یکی از ش��اخصه های مهم رشد و توسعه  جمال 
فرهنگ و هنر در هر کش��وری وضعیت نوروزباقری

سینما در آن کشور اس��ت. تعداد تولید 
فیلم، مخاطبان و تعداد سالن های سینما سه پارامتر مهم در این 

ارزیابی هاست.
رونق گیشه س��ینما موضوعی اس��ت که در ایام معدودی از سال، 
تبدیل به ی��ک آرزوی محقق می ش��ود و در خیل��ی از فصل های 
دیگر یک رؤیای دست نیافتنی است. از ورود این صنعت سرگرمی 
س��از، س��ینما مدت زمان  زیادی نمیگذرد، از الله زار تا س��ینما 
قدس اصفهان ،از دختر لر ت��ا هیس..دخترها فریاد نمیزنند راهی 
طوالنی وپر پیچ وخم را طی کردیم. س��ینما،جادویی بود که ابتدا 
باورودش همه برای دیدن آن صف میکش��یدند،عده ای آنرا حرام 
میدانستندو میدانند،عده ای برای دیدنش هر کار ناممکنی را ممکن 
میکردند،عده ای عاشق ستاره زن اول سینما میشدند وتا آخر عمر با 

او وعکسهایش در دول میکرند و... .
هیس.. دخترها فریاد نمیزنند عنوان یکی از دو فیلمی اس��ت که 
چند هفته ای سینما قدس اصفهان اقدام به نمایش آن کرده است، 
مانیز به مثل همگان میرویم تا از گفته ها ناگفته ها در باره این فیلم 
کسب اطالع کنیم وچند ساعتی را فارغ از بوق،داد وفریاد خیابانها 
بر روی یک صندلی نه چندان راحت با عوارض جانبی از جمله کمر 
درد،بی حس شدن قسمتی از اعضای بدن و قص اال حاضا تا پایان 

به تماشای فیلم بنشینیم.
امروز سینما تبدیل به مکانی شده برای گفت و گو آن هم از جنس 
یواشکی ودرگوش��ی از دوجنس مخالف،این را نه از روی حرفهای 
دیگران که فقط با چرخش س��ر در س��الن میتوانی  به چشم خود 
بینید،اگر ب��اور نمیکینید خودتان قدم پی��ش بگذارید وتا یکی از 
سینماهای شهر بیایید تا با چش��م خودتان دلدادگانی را ببینیند 
که خسته از گشت ارشاد سعید س��هیلی در این سینماها پرپرواز 
میگیرند.صدای آپاراتخانه و چرخش دستگاه زیر صدای فیلم است 
و گاهی حتی احساس میشود که صداگذار هنگام تدوین صحنه ها 
به دلیل غرابت ونزدیکی با تماشاچیان به عمد آن را به عنوان زیر 
صدا و افکت مخصوص استفاده کرده است.در ابتدای ورود مسئول 
سالن همه  را در کنار هم فرا میخواند و وفردیت وزوجیت افراد را با 
یک ردیف جدا میکند،جمعیت زیادی نیست به جز چند دختر وپسر 

که برای تماشای فیلم به دنبال مکان خلوت میگردند.
چراغها خاموش میش��ود وهنوز چند دقیقه ای نگذشته است که 
جمعیت از هم گسسته میشود وهرکدام در گوشه ای دنج وبا خلوت 

خود فیلم را با طرق مختلف تماشا میکنند.
جالب اینجاس��ت در لحظات که ضجه های بازیگر نقش اول فیلم 
که مورد سوء استفاده قرار گرفته پخش وصدایش در سالن طنین 
انداز میشود تماشاچیان وهمراهانش��ان از حرفهایی که برای هم 
در گوش پچ پچ میکنند میخندند و جالبتر آنجاس��ت که  مسئول 

سالن به همراه آپاراتچی وچند نفر دیگر در آپاراتخانه جمع شده اند 
وناهار میخورند وصدایشان  به همراه خوردن چیپس وپفک ومیک 
زدن پاکت های ابمیوه به شما کمک میکند تا در درک بهتر فیلم و 
همینطور همذات پنداری و نزدیک تر شدن به قصه ودرام بیش از 

پیش نزدیکتر شوید.
اگر بخواهیم افراد در داخل سینما را دسته بندی کنیم میتوانیم آنها 

را به اینگونه طبقه بندی کنیم:
۱-اف��رادی که برای اس��تراحت و س��اعتی خواب آم��ده اند و در 
تختخواب های سالن جا میگرند وپس از صرف تنقالت و نوشیدنی 

های فراوان به استراحت می پردازند.
۲- دوستانی که تازه با هم آشنا شده اند ویا اینکه مکانی برای گفتگو 
پیدا نکرده اند در امنیت خیال ودر فراق وقت با یکدیگر به صحبت و 

آشنایی بیشتر در تمام زمینه ها می پردازند.
۳- آدمهایی که به ناچار به سالن های سینما می آیند تا از دیگران 

عقب نماند وبگویند: ما نیزفیلم را دیدیم.
در این طبقه بندی در ص��د های مختلف نیز پیدا میش��ود که به 
دلیل پایین بودن نمونه در این دس��ته ها جای نمیگیرنداز جمله: 

منتقدان،نویسندگان،روزنامه نگاران و.. .
اما چرا دیگر خانواده ای در س��الن های س��ینما به تماشای فیلم 
نمینشیند، ش��اید در بررس��ی و نگاه اجمالی به این مقوله، شاید  
این مس��ئله آنقدرها هم بزرگ نباش��د، بلیت ۴ ه��زار تومانی در 
می��ان مخارجی که هر فرد ب��رای زندگی ماهانه خ��ود صرف می 
کند، مبلغ ناچیزی اس��ت، اما زمان��ی که همین مبل��غ با هزینه 
های مرب��وط به کرای��ه رف��ت و برگش��ت، تنق��الت حداقلی را 
جمع بندی کنی��م و بر تعداد اعض��ای یک خان��واده ۴ تا ۵ نفری 
 ضرب کنیم، مبل��غ کمتر از ۵۰ ی��ا ۶۰ هزار تومان نخواهد ش��د.

این مبلغ اگر به ط��ور قطع حتی اگ��ر ماهانه یک ب��ار هم هزینه 
ش��ود برای آن خانواده تاثیرگذار خواهد بود. قطع به یقین رفتن 
به س��ینما عالوه بر ایجاد س��اعاتی خوش و مفرح ب��رای خانواده 
ها ب��ار مثبت اجتماع��ی متعددی را بهم��راه خواهد داش��ت، اما 
مگر می ش��ود، اف��راد یارانه ش��ان را پیش از پرداخ��ت خرج می 
کنند و به اصطالح چال��ه اش را می کنند به فک��ر ابعاد اجتماعی 
آن باش��ند. اصال چند درصد م��ا ایرانی��ان زمانی که قرار اس��ت 
 کاری را انج��ام دهی��م، ب��ه بع��د اجتماع��ی آن فکر م��ی کنیم. 
از طرفی مس��ئله دانلود و کپی رایت کردن فیلم ها از اینترنت نیز 
لطمات جبران ناپذیری وارد می کند، برخی از خانواده های ایرانی 
ترجیح می دهند که با تاخیر یکماهه فیلم های روی پرده سینما 
را در قالب DVD ب��ا کیفیت باال و قیمت ۱۵۰۰ ت��ا ۲۰۰۰ هزار 
تومان تهیه کنند و در خانه شان تماشا کنند، بنابراین این مسئله 
 می تواند بر نرفتن خانواده های ایرانی به س��ینما لطمه وارد کند. 
عنوان بندی آخر فیلم در حال پخش شدن است و ما در این افکار 
غوطه ور اما دیگران خوشحال هستند نه از باب اینکه فیلم را دیده 
اند بلکه س��اعتهای خوبی را با ه��م گذرانده اند،ان��گار باید دوباره 
به سراغ این س��ینما بیاییم وبدون فکر دوباره فریاد دخترها را به 

تماشا بنشینیم.

گزارشی از روند سینما در کشور 

سالن های سینما به روایت روز سینما

SMS

گروه فرهنگ-  مس��وول کمیته تشریفات بیست و هفتمین 
جش��نواره بین المللی فیلم های ک��ودکان و نوج��وان گفت: 
مهمانان جش��نواره بیس��ت و هفتم در ۵ هتل عباسی، کوثر، 

 آس��مان، س��وئیت و ش��یخ بهای��ی اس��کان داده می ش��وند.
روح اهلل مقیمی در گفت گو با س��تاد خبری بیست و هفتمین 
جش��نواره بین المللی فیل��م های ک��ودکان و نوجوانان ضمن 

تشریح برنامه های ستاد تشریفات بیست و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان اظهار داشت: فعالیت 
این س��تاد از حدود یک ماه قبل زده ش��د و سیاس��ت گذاری 
 اجرایی برنامه های این س��تاد با هماهنگی دبیرخانه جشنواره

 آغاز شد.
وی فعالیت ستاد تشریفات را شامل بخش های استقبال، بدرقه، 
اسکان، پذیرایی، گردشگری و تمامی مباحث مرتبط با مهمانان 
جش��نواره عنوان کرد و بیان داشت: بر اس��اس تعداد مهمانان 
جشنواره بیست و هفتم ۵ هتل در سطح شهر اصفهان میزبان 

مهمانان این دوره از جشنواره خواهند بود.
 مس��وول کمیت��ه تش��ریفات بیس��ت و هفتمین جش��نواره

 بی��ن المللی فیلم های ک��ودکان و نوجوان��ان تصریح کرد: در 
 این دوره از جش��نواره هتل عباسی،کوثر، آس��مان، سوئیت و

 شیخ بهایی میزبان مهمانان جشنواره هستند.
وی همچنین به تشریح برنامه این ستاد در استقبال از میهمانان 
جشنواره اشاره کرد و با تاکید بر آمادگی اصفهان برای میزبانی 
شایسته از جش��نواره بیس��ت و هفتم بیان داش��ت: به همین 
منظور بیانی��ه ای به دو زبان فارس��ی و انگلیس��ی بر اس��اس 
ش��عار امسال جش��نواره تهیه ش��ده که توس��ط ۱۵۰ کودک 
اصفهان��ی با لباس محل��ی در ف��رودگاه بین الملل��ی اصفهان 

و در زم��ان اس��تقبال از میهمانان جش��نواره قرائ��ت و به این 
 ترتیب حض��ور مهمانان جش��نواره را خوش آمد م��ی گویند.

مقیم��ی از برنام��ه ری��زی توره��ای اصفه��ان گ��ردی ویژه 
مهمانان جش��نواره خبر داد و افزود: این س��تاد در وقت های 
آزاد مهمان��ان برنامه بازدی��د از اماکن تاریخی ش��هر اصفهان 
را ب��رای مهمانان جش��نواره پیش بین��ی کرده ت��ا مهمانان با 
 آث��ار تاریخ��ی ش��هر گنبده��ای فی��روزه ای آش��نا ش��وند.

وی افزود: ش��هرداری اصفهان ب��ه منظور نکوداش��ت حضور 
مهمانان جشنواره بیس��ت و هفتم در ش��هر اصفهان هدایای 
ویژه ای را ت��دارک دیده ک��ه در زمان بدرقه مهمان��ان به آنها 

اهدا می شود.
 مس��ول کمیت��ه تش��ریفات بیس��ت و هفتمی��ن جش��نواره

 بین المللی فیل��م های کودکان و نوجوانان از منظم تر ش��دن 
برنامه های این س��تاد در بح��ث ترابری مهمان��ان خبر داد و 
اظهار داش��ت: در ای��ن دوره از جش��نواره تمهی��دات ویژه ای 
 به منظ��ور جابه جای��ی مهمانان در نظر گرفته ش��ده اس��ت.

بیست  و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان 
و نوجوانان با گرامی داش��ت نام پیامبر اکرم )ص( پدر آسمانی 
کودکان دنیا، از پانزدهم تا نوزده��م مهرماه در اصفهان برگزار 

خواهد شد.

 آغاز شمارش معکوس جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان 

ر اساس تعداد 
مهمانان جشنواره 

بیست و هفتم 5 
هتل در سطح شهر 

اصفهان میزبان 
مهمانان این دوره از 

جشنواره خواهند 
بود.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

ماهان برای ادامه موفقیت های 
بسکتبال تالش می کند

صادق زاده/ سرمربی تیم بسکتبال ماهان
تمام بازیکنان با اخالق و رفتاری حرفه ای کار کردند و تیم به انسجام خوبی 
رسیده است. امیدوارم این روند رو به رشد هم ادامه داشته باشد تا ماهان 
بتواند با اقتدار و انسحام بی نظیر در این مسابقات حاضر شود. در مجموع 
ش��رایط خوبی داریم و با تمام توان و قدرت برای حفظ شأن و شخصیت 
بس��کتبال ایران راهی اردن می شویم.مراس��م قرعه کش��ی انجام نشده 
و تا ام��روز برنام��ه ی رقابت ها 
معلوم نیست. با توجه به تیم ها 
و انص��راف فیلیپی��ن معتقدم 
قطر و بحری��ن از حریفان قدر 
ما خواهند بود. ترکیب تیم ها 
را دیده ام اما ت��ا زمانی که وارد 
میدان نشویم، چیزی مشخص 

نخواهد بود. 

 ارسالن کاظمی 
به پتروشیمی پیوست

سرمربی تیم بس��کتبال پتروش��یمی بندرامام از قطعی شدن حضور 
ارسالن کاظمی ملی پوش اصفهانی و بازیکن تیم فیالدلفیا در این تیم 
خبر داد.مهران حاتمی در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: توافقات نهایی 
با ارسالن کاظمی انجام شده است و او برای حضور در لیگ ایران به ما 

پاسخ مثبت داده و قرارداد ما نیز با او رسمی است.
وی ادامه داد: ارس��الن حدود یک ماه قبل از شروع لیگ برتر به ایران 
می آید و در تمرینات پتروشیمی شرکت می کند.حاتمی در واکنش به 
صحبت های مسئوالن باشگاه افرای خلیج فارس که خواستار رو کردن 
قرارداد ارسالن کاظمی با پتروشیمی شده اند گفت: قرارداد ما رسمی 
است و نیازی نمی بینیم آن را منتش��ر کنیم، ضمن اینکه ما به دنبال 
این حواشی نیس��تیم و فقط حضور موثر در لیگ برتر هدف ما خواهد 
بود.سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام با بیان اینکه کاظمی 
مشکلی برای ورود به ایران ندارد گفت: همه مسائل مربوط به سربازی 

وی حل شده و ورود و خروج او طبق قانون انجام خواهد شد.

 شانس باالی تقیان و موالیی
 در قهرمانی جهان

براساس استارت لیست مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان، نام سه 
وزنه بردار ایرانی در میان شانس های کس��ب مدال قرار گرفت.رسول 
تقیان در ۷۷ کیلوگرم، بهادر موالیی در ۱۰۵+ کیلوگرم و جابر بهروزی 
در ۶۹ کیلوگرم، با توجه به رکوردهای ورودی شان به ترتیب در رده های 
اول، دوم و س��وم اوزان خود قرار گرفتند تا برای کسب مدال از شانس 
بیشتری نسبت به دیگر اردونشینان تیم ملی برخوردار باشند.در دسته 
۶۹ کیلوگرم "اولک چن" از روسیه با رکورد ورودی ۳۳۵ کیلوگرم اول 
است. "هیوک میونگ" از کره ش��مالی با رکورد ورودی ۳۳۰ در جای 
دوم قرار دارد و جاب��ر بهروزی از ایران هم با رک��ورد ورودی ۳۲۵ نفر 
سوم است. در این وزن سجاد بهروزی دیگر نماینده ایران هم با رکورد 
ورودی ۳۲۱ کیلوگرم چهارمین مدعی کسب مدال به شمار می رود.در 
دسته ۷۷ کیلوگرم رسول تقیان شانس اول کسب مدال طال در کاروان 
ایران با رکورد ورودی ۳۶۰ کیلوگرم باالتر از سایر رقبای خود قرار دارد. 
"کریماش" از آلبانی و "دیمیتری خومایاکوف" از روسیه با رکوردهای 
ورودی ۳۵۵ و ۳۵۰ کیلوگرم جدی ترین حریفان تقیان هس��تند.در 
فوق س��نگین هم "چنگیز موگوشکوف" از روس��یه با رکورد ورودی 
۴۳۵ کیلوگرم در صدر قرار دارد و بهادر موالیی با رکورد ورودی ۴۳۰ 
کیلوگرم به همراه "اورس��اج" از جمهوری چک در مکان دوم هستند. 
غیبت "روس��الن آلبگوف" روس از جمله نکات قابل توجه اس��تارت 
لیست دسته فوق سنگین است ضمن اینکه نامی از وزنه برداران چینی 

هم در این فهرست دیده نمی شود.

 گریز اصفهانی ها از سقوط
 در رنکینگ کشور

در پایان مس��ابقات تنیس روی میز رده بندی دس��ته برت��ر انفرادی 
بزرگساالن بانوان کشور، دو بازیکن اصفهانی با قرار گرفتن در رده های 
چهارم و هشتم از سقوط به دس��ته پایین تر گریختند.رقابت های رده 
بندی دسته برتر انفرادی بزرگساالن بانوان کشور که از ۱۷ شهریورماه 
به میزبانی آکادمی بین المللی تنیس روی میز ایران آغاز شده بود روز 

سه شنبه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
در این پیکارها ۱۳ راکت به دس��ت حضور داش��تند و آنا فیاضیان از 
اصفهان غایب این مسابقات بود.در پایان ۱۳ دور مسابقه بین برترین 
بانوان ایران، ندا شهسواری از کردستان، نخستین بانوی المپیکی تاریخ 
تنیس روی میز ایران با اقتدار و بدون شکست و با ۲۶ امتیاز بر سکوی 
قهرمانی رقابت ها ایستاد.محجوبه عمرانی از مازندران با ۲۴ امتیاز نایب 

قهرمان شد و مریم صامت از گلستان با ۲۴ امتیاز سوم شد.

تیم هندبال سپاهان 
فینالیست شد

یم هندبال فوالدمبارکه سپاهان با غلبه بر تیم ثامن سبزوار جواز حضور 
در فینال مسابقات جام باش��گاه های نوجوانان کشور را به دست آورد.

به نقل از روابط عمومی هیئت هندبال اس��تان اصفهان، هندبالیست 
های س��پاهان به عنوان یکی از نمایندگان اصفهان در مسابقات جام 
باشگاه های نوجوانان کش��ور با با غلبه بر تیم های کردستان، زنجان، 
ورامین و ثامن مشهد در مرحله اول به عنوان تیم اول گروه خود راهی 
رقابت های دور بعد شدند.این تیم در مرحله نیمه نهایی به مصاف ثامن 
سبزوار رفت که با نتیجه قاطع ۱۷-۲۶ از سد نماینده سبزوار گذشت 
و خود را مهیای حضور در فینال کرد.تیم نیک اندیش نجف آباد دیگر 
نماینده اصفهان نیز در نیمه نهایی به مصاف قزوین رفته است که این 
بازی در حال برگزاری اس��ت و تیم برنده در فینال به مصاف سپاهان 

می رود.
فینال مسابقات هندبال  جام باشگاههای نوجوانان کشور امروز عصر 

در همدان برگزار می شود.

حسن بیاتی نیا، در دیدار مقابل س��ایپا به دلیل برخورد با دروازه بان حریف به شدت مصدوم شد و پس از 6
گذشت نزدیک به یک ماه، به تمرینات سبزپوشان اصفهان بازگشت و از دو روز پیش در کنار سایر بازیکنان 
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بیاتی نیا به تمرینات ذوب آهن بازگشت

واکنش ماهانی ها به 
شکایت کاردوست

کرانچار با پرسپولیس 
رکورددار است!

زالتک��و کرانچ��ار در حال��ی چهارمین فص��ل حض��ور در فوتبال ای��ران را 
س��پری می کند ک��ه از لح��اظ نتیج��ه گی��ری در هش��ت هفت��ه ابتدایی 
 فص��ل هن��وز ه��م رک��ورد ضعیف��ش ب��ر روی نیمک��ت پرس��پولیس 

را نشکسته است.
کرانچار در لیگ نهم که بر روی نیمکت پرسپولیسی ها نشسته بود در هشت 
هفته ابتدایی فقط ۱۱ امتیاز بدس��ت آورد و فصل گذش��ته هم با سپاهان در 
طول هشت هفته به عدد ۱۴ رسید و امس��ال هم با گرفتن ۱۲ امتیاز در طول 
هشت هفته نشان داد که همچنان رکورد سال اول حضورش در فوتبال ایران با 

پرسپولیس دست نخورده باقی مانده است .
ای��ن س��رمربی ک��روات الاق��ل ت��ا ب��ه ام��روز از لح��اظ آم��اری 
 عملک��رد بهت��ری نس��بت ب��ه زم��ان حض��ورش در پرس��پولیس 

داشته است.

سرپرست تیم بسکتبال فوالد ماهان در واکنش به شکایت ملی پوش سابق این 
باشگاه گفت: باشگاهی که میلیاردها در راه تقویت و توسعه یک رشته ورزشی 
سرمایه گذاری می کند گیر این چند میلیون نیست که مسئله تبدیل به یک 
جریان ملی بشود. مسعود انصاری مهر اظهار داشت: همه بازیکنان چک تسویه 
خود را تحویل گرفتند اما به نظر می رسد کاردوست که بازیکن خوب ملی ما 
هم است اختالف نظری با باشگاه دارد یا به خاطر ترکیبی که بنا به نظر کادرفنی 
برای مسابقات آسیایی بسته شده است ذهنش درگیر شده است.وی با بیان 
اینکه فدراس��یون هم تقریباً متوجه این قضیه شد که باشگاه حسن نظر دارد 
افزود: باشگاهی که میلیاردها در راه تقویت و توسعه یک رشته ورزشی سرمایه 
گذاری می کند گیر این چند میلیون نیست که مسئله تبدیل به یک جریان 
ملی بش��ود و به دیگران گفته ش��ود. این اختالف نظرهایی است که بین یک 

بازیکن و باشگاهش به وجود می آید و قابل حل شدن است.
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هفته نهم لیگ برتر فوتبال 
گروه 
امروز با دو دیدار آغاز خواهد ورزش

شد و پس ۵ دیداری که روز 
جمعه برگزار می شود با تک دیدار روز شنبه هفته 

آینده به پایان خواهد رسید.

ذوب آهن- اس�تقالل/ نبرد قهرمان و 
نایب قهرمان سابق آسیا

در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال امروز از 
ساعت ۲۰ تیم فوتبال ذوب آهن در فوالدشهر از 

استقالل پذیرایی خواهد کرد.
این دیدار که ب��ه نوعی پیش بازی اس��تقاللی ها 
برای بازی حساس هفته آینده برابر بوریرام تایلند 
خواهد بود ب��رای هریک از دو تیم از حساس��یت 

خاصی برخوردار است.
ذوب آهنی  ها با دو پیروزی که در هفته های اخیر 
کس��ب کردند وضعیت خود را در جدول س��ر و 
سامان بخشیدند اما در اهواز برابر تیم صدرنشین 

فوالد با یک گل مغلوب ش��دند و حاال برای اینکه 
دوباره به نیمه باالیی جدول بازگردند هر ۳ امتیاز 

دیدار خانگی برابر استقالل را می خواهند.
سبزپوش��ان اصفهانی در اولین مصاف این فصل 
خود با س��رخابی های تهران در همین فوالدشهر 
برابر پرسپولیس تن به تس��اوی بدون گل دادند، 
البته آن تس��اوی در هفته دوم ب��ود و حاال پس 
از ۷ هفت��ه ذوب آهن وضعی��ت متفاوتی را پیدا 

کرده است.
استقاللی ها اما در دو هفته گذشته نه بازی زیبایی 
کردند و نه نتیجه خوبی گرفتند، آنها پس از اینکه 
در اهواز مغلوب هم نام خوزستانی شدند در داربی 
کس��ل کننده تهران به تس��اوی بدون گل برابر 
پرس��پولیس کاماًل رضایت دادند تا س��قوطی دو 
پله ای را در جدول رده بندی تجربه کرده باشند.

اس��تقالل به هیچ وجه نمی خواهد قبل از مصاف 
حس��اس با بوریرام تایلند در بازی برگش��ت یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شکست بخورد 

و حداقل یک امتیاز این بازی می تواند استقاللی ها 
را راضی نگه دارد.

سبزپوش��ان اصفهانی در چند فصل گذشته آمار 
خوبی برابر س��رخابی های تهران نداشته اند، آنها 
در حالی به مصاف استقالل می روند که دو فصل 
است که نمی توانند برابر این تیم چه در اصفهان و 
چه در تهران پیروز شوند همچنین آنها ۴ فصل 

است که نمی توانند پرسپولیس را ببرند.
در بازی ام��روز محمد قاضی، مهاجم اس��تقالل 
تنها بازیکنی است که س��ابقه بازی در تیم مقابل 
را هم دارد، او بع��د از اینکه در فوالد چهره ش��د 
به ذوب آهن آم��د و پس از ۳ فص��ل کار کردن 
زیرنظر منصور ابراهیم زاده به پرسپولیس و سپس 
اس��تقالل رفت. قطعاً برای قاضی که ۳ فصل در 
فوالدشهر توپ زده است جو ورزشگاه فوالدشهر 

زیاد غریبه نخواهد بود.

استقالل خوزستان- س�پاهان؛ دیدار 

کرانچار با کوپی گواردیوال!
در چارچ��وب رقابت ه��ای هفته نه��م لیگ برتر 
فوتبال روز جمع��ه از س��اعت ۱۸:۴۵ تیم های 
استقالل خوزستان و سپاهان در ورزشگاه تختی 

اهواز به مصاف یکدیگرخواهند رفت.
با وجود اینکه دیدار هفته قبل هر دو تیم با نتیجه 
تساوی به پایان رسیده است اما دو تیم در شرایط 
تقریباً متفاوت به مصاف یکدیگر می روند. سپاهان 
بر خالف انتظارات نتایج چندان درخشانی را در 
لیگ سیزدهم نگرفته است اما استقالل خوزستان 
با توجه به س��طح نفراتی که در اختیار دارد نتایج 

خوبی کسب کرده است.
س��پاهان برای اینکه خ��ود را به جم��ع مدعیان 
قهرمانی برساند و بیش از این از آنها عقب نیفتد 

باید ۳ امتیاز این دیدار خارج از خانه را بگیرد.
برای شاگردان کرانچار که هفته گذشته در خانه 
خود برابر راه آهن متوقف شدند به هیچ وجه خوب 
نیست که س��ومین دیدار پیاپی بدون پیروزی را 
پشت سر بگذارند. آنها قطعاً می دانند برابر تیمی 
قرار می گیرند که دو هفته گذش��ته اس��تقالل را 
با همه س��تار ه هایش ۲ بر صفر شکس��ت دادند 
و هفته گذش��ته نیز در تبریز همان نتیجه ای را 
برابر گس��ترش فوالد گرفتند که خود س��پاهان 

گرفته بود.
در آن س��و عبداهلل ویس��ی ک��ه همیش��ه برای 
س��پاهان مشکل س��از بوده اس��ت در ادامه روند 
رو به رش��د تیمش ۳ امتیاز این دیدار خانگی را 
چندان دور از دس��ترس نمی بیند، تی��م او دیگر 
تیم اصفهانی و اس��تقالل را در اه��واز زمین گیر 
 کرده ان��د و می خواهند س��پاهان را ه��م قربانی 

کنند.
ویسی در لیگ یازدهم و دوازدهم هم دوبار زهرش 
را به س��پاهان و کرانچار ریخته است، او در لیگ 
یازده��م و در اوایل نی��م فصل دوم ب��ا صبای قم 
در فوالدشهر سپاهان را شکس��ت داد و در لیگ 
دوازدهم هم در عین ناباوری با پیکان یک بر صفر 

از سد سپاهان گذشت.
س��پاهان در این دیدار به احتمال زیاد پس از دو 
هفته اروین بولکو را همراه خود می بیند اما حضور 
هادی عقیلی و یعقوب کریمی در هاله ای از ابهام 

قرار گرفته اس��ت. همچنین مجتب��ی جباری و 
 محرم نویدکیا نی��ز دیگر غایبان تی��م اصفهانی

 هستند.
در س��ایر دی��دار هفته نه��م تیم فوتب��ال فوالد 
خوزس��تان در کرمان به مصاف م��س می رود و 
پرسپولیس با علی دایی اش هم در ورزشگاه آزادی 

میزبان ش��اگردان رس��ول خطیبی در گسترش 
فوالد خواهند بود.

برنامه کامل هفته نهم لیگ برتر فوتبال 
به شرح زیر است:

سپاهان در هفته نهم؛ دیدار کرانچار با کوپی گواردیوال

نبرد  قهرمانانه ذوب آهن –استقالل

حفاری اهواز و ماهان تندیس قم رقبای تیم 
گروه 
های گیتی پسند و زمزم در هفته دوم لیگ ورزش

برتر فوتسال باشگاههای کشور هستند.هفته 
دوم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور امروز با برگزاری سه دیدار 
آغاز می شود و عصر جمعه با انجام چهار دیدار دیگر به پایان می رسد. 
دو تیم اصفهانی گیتی پسند و زمزم در هفته دوم مسابقات لیگ برتر 

به ترتیب ب��ه مصاف حفاری اه��واز و ماهان تندی��س قم می روند.
پیروزی شاگردان رضا لک در داربی پرحاشیه اصفهان گیتی پسند 
را از هفته نخست صدرنشین کرد، شاید پیروزی ۷ گله گیتی پسند 
که حکم به ایستادن این تیم در رده نخست جدول در پایان هفته 
اول را داد پایه گذار حاشیه هایی بود که در فضای مجازی علیه گیتی 
 پس��ند و زمزم به راه افت��اد و به صحبت ه��ای تند عل��ی افضل و

 

افشاگری هایی که او نسبت به نحوه حضور زمزم در لیگ برتر کرد 
ختم ش��د. حاال گیتی پس��ند اگر می خواهد از ش��ر حاشیه هایی 

اینچنینی رها شود باید با قدرت در ادامه ظاهر شود.
گیتی پسند در هفته دوم لیگ برتر فوتسال میهمان حفاری اهواز 
اس��ت. تیمی که دیدار هفته نخس��تش به دلیل مش��خص نبودن 
وضعیت گاز خوزستان برگزار نشد. در برخی برنامه های مربوط به 

هفته دوم تیمی که حریف گیتی پسند در هفته دوم خواهد بود را 
عملیات غیرصنعتی خوزستان معرفی کرده اند و همزمان نام نفت 
امیدیه هم در برنامه هفته دوم به چش��م می خ��ورد. در حالی که 
حریف گیتی پسند در هفته دوم حفاری اهواز است که قرار نبوده و 
نیست نامش عوض شود. گویا عملیات غیرصنعتی اسپانسر جدید 
گاز خوزستان اس��ت که قرار بود در هفته اول با نام نفت امیدیه در 

لیگ شرکت کند.
گیتی پس��ند در این دیدار مهدی جاوید را به علت مصدومیت در 
اختیار ندارد اما س��ایر شاگردان لک مش��کلی برای حضور در این 

دیدار ندارند.
زمزم دیگر نماینده اصفهان که شکست ۷ بر صفر هفته اولش برابر 
گیتی پسند این تیم را در قعرجدول رقابت های قرار داد عصر جمعه 
در قم به مصاف ماهان تندیس می رود، همان صبایی که امسال با 
اسپانسر خصوصی در لیگ ظاهر شده است. ماهان تندیس قم در 
هفته اول لیگ برتر ۴ بر یک شهرداری ساوه را شکست داد تا جایگاه 

چهارم جدول را در اختیار داشته باشد.

برنامه کامل دیدارهای هفته دوم به شرح زیر است:

جدال نفس گیر گیتی پسند در اهواز

تازه وارد ها وارد می شوند

زمزم دیگر نماینده اصفهان 
که شکست ۷ بر صفر هفته 
اولش برابر گیتی پسند این 
تی�م را در قعرجدول رقابت 
های قرار داد عصر جمعه در 
قم به مصاف ماهان تندیس 
م�ی رود، هم�ان صبای�ی 
ک�ه امس�ال ب�ا اسپانس�ر 
 خصوص�ی در لی�گ ظاهر
 شده است. ماهان تندیس 
ق�م در هفت�ه اول لی�گ 
برتر ۴ ب�ر یک ش�هرداری 
س�اوه را شکس�ت داد ت�ا 
جای�گاه چهارم ج�دول را 
در اختی�ار داش�ته باش�د

نامگذاری خیابانی به نام فرگوسن
 شورای منطقه ترافورد شهر منچستر برای پاسداشت و قدردانی از مرد 
بزرگ شیاطین سرخ خیابانی را که به ورزشگاه اولدترافورد منتهی می شود، 
به نام سرآلکس فرگوسن نامگذاری کرد. نام کنونی این خیابان ووتر ریچ 

است که از این به بعد به نام چهره محبوب اولدترافورد خواهد بود.

 سرمربی چک استعفا کرد
سرمربی تیم ملی فوتبال چک پس از شکست تیمش برابر ایتالیا از سمت 
خود استعفا کرد. جمهوری چک سه ش��نبه شب با شکست برابر ایتالیا 
شانسش را برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۴ از دست داد.میشال بیلک 

پس از ۴ سال حضور روی نیمکت این کشور از سمت خود برکنار شد.

اتوئو حتی نمی تواند یک ایمیل بفرستد

اوتو فیستر سرمربی س��ابق کامرون سخنان جالبی 
را درباره اتوئو بر زب��ان آورد. او گفت: اتوئو چیزی از 
تکنولوژی نمی داند. او حت��ی نمی تواند یک ایمیل 

بفرستد و یا با لپ تاپ کار کند.  04

پنج شنبه ساعت ۱۷
شهرداری ساوه –میثاق ساوه

شهید منصوری- راه ساری
هالل احمر- شهرداری تبریز

جمعه ساعت ۱۷
دبیری تبریز- فرش آرا

زمزم- ماهان تندیس قم
حفاری خوزستان- گیتی پسند

تاسیسات دریایی- عملیات غیرصنعتی

در  اصفهان�ی   سبزپوش�ان 
 چن�د فص�ل گذش�ته آم�ار
 خوب�ی براب�ر س�رخابی های 
 ته�ران نداش�ته اند، آنه�ا در 
حال�ی ب�ه مص�اف اس�تقالل 
 می رون�د ک�ه دو فصل اس�ت
 ک�ه نمی توانن�د براب�ر ای�ن 
 تی�م چ�ه در اصفه�ان و چ�ه
 در ته�ران پی�روز ش�وند 
 همچنین آنها ۴ فصل اس�ت 
 ک�ه نمی توانن�د پرس�پولیس 

را ببرند

پنجشنبه ۲۱ شهریور
تراکتورسازی-ملوان، ساعت ۱۸

ذوب آهن-استقالل، ساعت ۲۰
جمعه ۲۲ شهریور

مس کرمان-فوالد خوزستان، ساعت۱۸:۱5
داماش گیالن-صبای قم ساعت ۱۸:۴5

راه آهن-فجر سپاسی، ساعت ۱۸:۴۰
استقالل خوزستان-سپاهان، ساعت ۱۸:۴5
پرسپولیس-گسترش فوالد تبریز ساعت ۲۰

شنبه ۲۳ شهریور
سایپا-نفت تهران، ساعت ۱۸:۴۰



 اختصاص درآمد سدهای برقابی 
حوزه کارون به آبخیزداری 

آبخی��زداری  و  طبیع��ی  مناب��ع  آبخی��زداری   مع��اون 
چهارمحال و بختیاری گفت: اختصاص بخش��ی از درآمد س��دهای 
 برقابی ح��وزه کارون ب��رای انجام عملی��ات آبخی��زداری ضرورت

 دارد.
حس��ین بهرامی در ش��هرکرد پیرامون راه های حفظ و حراست از 
حوزه آبخیز چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حوزه آبخیز کارون از 
نظر پتانسیل و استعداد برای س��اخت سدهای بزرگ بی نظیر است 
و س��رمایه گذاری کالنی برای احداث سدهای ش��هید عباس پور، 
مسجد س��لیمان و دز، رودبار لرس��تان، کارون 3 ، کارون 4 و گتوند 

انجام شده است.
بهرام��ی با اش��اره به چندین س��د عظی��م در حال س��اخت گفت: 
س��دهایی مانن��د خرس��ان 3،2،1، کارون 5 ، بازف��ت، کارون 
 2 ، لی��رو، زالک��ی و بختی��اری نیز در دس��ت س��اخت ی��ا مطالعه

 هستند.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان با 
ابراز تاسف از اینکه در ساخت سد به حراست از خاک توجه نمی شود 
خاطر نشان کرد: متاس��فانه این سدها بر اس��اس تفکر بهره برداری 
از مناب��ع آب این حوزه س��اخته می ش��وند بدون آنکه ب��ه پایداری 
 تولید آب این حوزه و حفظ و حراس��ت از مناب��ع آب و خاک حوزه 

پرداخته شود.

خبر ویژه

آیت اهلل حسین نوری همدانی
 در قرآن کریم به مسئله ش��کر نعمت به وفور تاکید شده به گونه  ای 

که در 73 قسمت در قرآن کریم به این موضوع پرداخته شده است.
خداوند تبارک و تعالی انس��ان را با ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی 

خلق کرده و همه چیز را در خدمت این موجود ممتاز نهاده است.
در نتیجه انقالب اسالمی ظلم دوران از بین رفت و به برکت انقالب آن 
سبو بشکس��ت و آن پیمانه ریخت و عدل، وحدت و یگانگی گسترده 
 ش��د.مردم زیر س��لطه اس��تکبار تحقیر ش��ده بودند و امام خمینی 
 )ره ( توانست هوشیاری، خودباوری و ایمان نهفته در دل مردم را جان 
دوباره بخشد.باید ملت ایران 
با آمادگ��ی در صنایع دفاعی 
و نظام��ی هر لحظ��ه قادر به 
شناس��ایی دشمنان همیشه 
در کمین باشند.س��وریه در 
جبهه مقاومت دوش��ادوش 
ای��ران ق��رار دارد و ب��ا ایران 

هماهنگ است .

 سوریه در جبهه مقاومت 
با ایران هماهنگ است

چهره روزیادداشت
معرفی نمایندگان کمیسیون های مختلف شورای شهر شهرکرد 

رئیس ش��ورای اس��المی ش��هرداری ش��هرکرد گف��ت: نماین��دگان جدید ش��ورای اس��المی 
 ش��هر در کمیس��یون ها، کمیته ها و ش��وراهای س��ازمان های وابس��ته به ش��هرداری شهرکرد 

انتخاب شدند.
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 نقش فوریت های اجتماعی
 در روان انسان

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرکرد با بیان اینکه 
مرکز فوری��ت اجتماعی با روح و روان انس��ان در ارتباط 
است، گفت: آسیب های اجتماعی جامعه با دید گروهی 
مورد برسی قرار گیرد.یداهلل گودرزی در جلسه هماهنگی 
فوریت های اجتماعی در فرمانداری ش��هرکرد با اشاره 
به نقش مهم فوریت پزش��کی در جامعه، اذعان داشت: 
مرکز فوریت اجتماعی در تخصص یک دس��تگاه نیست 
بلکه با روح  روان انس��ان در ارتباط است و روح انسان از 

پیچیدگی زیادی برخوردار است.

معرفی 36 اثر به هشتمین 
جشنواره رضوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ترویج فرهنگ رضوی در میان کودکان و نوجوانان 

از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره رضوی است.
حس��ین گنجی اظهار کرد :این جشنواره زمینه ای برای 

ترویج فرهنگ رضوی در بین کودکان و نوجوانان است.
وی با اش��اره به ارس��ال یک هزار و  129 اثر به دبیرخانه 
هشتمین جشنواره رضوی، تصریح کرد: این آثار در سه 
بخش شعر، داستان و قطعه ادبی ارسال شده اند. گنجی 
به معرفی 36 اثر برتر به جش��نواره رضوی، خاطرنش��ان 
کرد: هرچند هر کدام از آثار ارائه شده به جشنواره رضوی 
برخواسته از دل و برای امام هشتم شیعیان نگاشته شده 

بود اما تنها 36 اثر به جشنواره معرفی شد. 

 جمع آوری عسل  
از زنبورداران بروجن

رئی��س اداره زکات کمیت��ه ام��داد امام خمین��ي )ره( 
چهارمح��ال و بختی��اری، گف��ت: با اجراي ط��رح نحل 
تاکنون 700 کیلوگرم عسل به ارزش 70 میلیون ریال از 
زنبورستان هاي شهرستان بروجن جمع آوري شده است.

حجت االسالم و المسلمین روح اهلل مولوی ، اظهارکرد: 
طرح نحل یکي از این طرح هاي موفق اس��ت که در این 
اقدام زنب��ورداران تعدادي از کندوهاي خ��ود را به نیت 

زکات مستحبي در نظر مي گیرند .
همچنین  1500 کیلوگرم عسل از زنبورداران شهرستان 

بروجن تا پایان سال 92 جمع آوری شده است .

اخبار کوتاه

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمح��ال و بختیاری 
قابلیت های زیادی دارد اما متاس��فانه در بسیاری از نقاط استان 
محرومیت های زیادی وجود دارد که از دولت های آینده انتظار 
می رود که در راس��تای رفع این محرومیت ها تالش کنند.علی 
اصغر عنابستانی در نشست شورای اداری استان حضور آیت اهلل 
العظمی نوری همدانی، مرجع جهان اسالم در استان را پربرکت 
عنوان کرد.وی به تشریح وضعیت استان در زمینه های مختلف 
پرداخت و گفت: چهارمحال و بختیاری با جمعیت 1 میلیون نفر 
جمعیت با احتساب عش��ایر  دارای نرخ مشارکت 36.7 درصد و 

نرخ بیکاری 10.8 است.
عنابس��تانی با بیان اینکه 58 درصد مردم اس��تان در شهر و 42 
درصد روس��تا زندگی می کنند، تصریح کرد: درآمد مردم استان 
در سال گذشته 120 میلیون ریال بوده که 8 درصد نیز از متوسط 

درآمد کشور پایین تر است.

40 درص�دی اش�تغال اس�تان از طری�ق صنع�ت
 تامین می شود  

وی با اشاره به تامین 40 درصدی  اشتغال استان از طریق صنعت، 
س��هم خدمات و کش��اورزی را نیز 45 و 14 درصد عنوان کرد و 
افزود: ه��م اکنون 1171 واح��د صنعتی فعال در اس��تان وجود 
دارد که  8 هزار و 100 میلیارد تومان در  این واحدهای صنعتی 
سرمایه گذاری شده است. عنابستانی به وجود 23 ناحیه صنعتی 

در استان اشاره کرد و با بیان اینکه میزان اشتغال ایجاد شده در 
واحد صنعت اس��تان 22 هزار نفر اس��ت، تصریح کرد: کارخانه 
ورق گالوانیزه از مهم ترین کارخانه های صنعتی اس��تان است؛ 
همچنین فاز دوم کارخانه س��یمان شهرکرد، س��یمان لردگان، 
مجتمع پتروشیمی بروجن و لردگان که در دست احداث است از 

دیگر واحدهای صنعتی استان به شمار می روند.
 به گفته وی، فراهم ش��دن زیرس��اخت های مطلوب راه آهن  و 
همچنین در حال احداث بودن منطقه ویژه اقتصادی در اس��تان 

نقش موثری در پیشرفت صنعتی استان دارد.
استاندار 15 منطقه گردشگری در اس��تان را یادآور شد و گفت: 
چهارمحال و بختیاری با وجود 1147 بناهای تاریخی، 7 مجتمع 
رفاهی،22 هتل و مهمان پذیر و 726 کارگاه صنایع دس��تی  به 
استانی با قابلیت های باال برای جذب گردشگر تبدیل شده است.

وی همچنین به تشریح بخش کشاورزی پرداخت و افزود: 190 
هزار هکتار سطح زیر کشت بخش کشاورزی و 141 هزار هکتار 

سطح زراعی استان است.

چهارمح�ال و بختی�اری رتب�ه اول را تولی�د بادام 
و ماهیان سردابی دارد

عنابستانی با اش��اره به رتبه اول چهارمحال و بختیاری در تولید 
بادام در سطح کشور، خاطرنشان کرد: ساالنه 22 هزار تن بادام در 
این استان تولید می شود.وی همچنین چهارمحال و بختیاری را 

با 4 میلیون واحد دامی، پرتراکم ترین استان دامی کشور دانست 
و  تصریح کرد: در حال حاضر 14 مجتمع دامداری و 974 واحد 
 دامپ��روری فعال در این اس��تان وجود دارد؛ همچنی��ن با تولید

  22 هزار تن گوشت قرمز ، بیش از متوسط کشور تولید دارد.به 
گفته وی، 19 هزار تن گوش��ت مرغ، 250 هزار تن شیر، 2700 
تن تخم مرغ، 667 تن عس��ل از دیگر تولیدات س��االنه اس��تان 

محسوب می شوند.
اس��تاندار همچنین به رتبه اول چهارمحال و بختیاری در تولید 
ماهیان سردابی اش��اره کرد و گفت: با توجه به شرایط استان در 
تولید ماهیان س��ردابی این استان با تولید س��االنه 19 هزار تن 
ماهی سردابی، رتبه اول کش��ور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین به حوزه آب و سرچشمه گرفتن دو رودخانه بزرگ 
کارون و زاینده رود و بخشی از دز اش��اره و اظهارکرد: این استان  
همچنین از  1385 دهنه چشمه، 479 رشته قنات، 2553 حلقه 

چاه و  3 تاالب مهم برخوردار است.

270  روس�تای چهارمح�ال و بختی�اری ب�ا تانک�ر
 آبرسانی می شوند

عنابستانی با بیان اینکه بارش س��االنه در چهارمحال و بختیاری 
10 میلیارد متر مربع  اس��ت، تصریح کرد: از این میزان بارش 9 
هزار و 859 متر مربع از طریق رودخانه ها از استان خارج و تنها 
673 متر مربع آن در اس��تان استفاده می ش��ود که از مشکالت 

عمده استان است.
 ب��ه گفت��ه وی، هرچن��د 84.5 درص��د جمعیت اس��تان از آب 
آشامیدنی سالم برخوردارند اما با وجود خشکسالی های متوالی 
270 روستای استان چهارمحال و بختیاری هنوز با تانکر آبرسانی 
می شود.وی همچنین از برخورداری 90 درصد استان از نعمت 
گاز و حدود 100 درصد ش��هرها و 73.3 درصد روستاها از برق 

خبر داد.

چهارمح�ال و بختی�اری ب�ا مش�کالت عدی�ده ای 
در حوزه راه مواجه است

اس��تاندار با اش��اره به وضعیت راه ه��ای اس��تان ، تصریح کرد: 
چهارمحال و بختیاری با ش��رایط کوهس��تانی دو برابر متوسط 
کشور راه دارد اما متاس��فانه این استان با مشکالت عدیده ای در 
حوزه راه مواجه است.عنابستانی اظهارکرد: استان چهارمحال و 
بختیاری قابلیت های زیادی دارد اما متاسفانه در بسیاری از نقاط 
استان محرومیت های زیادی وجود دارد که از دولت های آینده 
انتظار می رود که در راستای رفع این محرومیت ها تالش کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری نگاه دولت را می طلبد

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

آگهي فقدان سند مالكيت
417نظر به اينكه آقاي ابوالفضل خدام فرزند حجت اله باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت سه دانگ 
مشاع ازششدانگ يكباب خانه شماره 6774 واقع درابنيه يك اصلي بخش يك ثبتي 
شهرضا شده كه تمامت سه دانگ مشاع ازپالك فوق در صفحه 421 دفتر 172 ذيل 
ثبت شماره 19906 بنام كمال باباربيع ثبت وسندصادرشده كه نامبرده بموجب 
امامي  سيدعلي  خودرابه  مالكيت  شهرضا  دفتر4   84  /  7  /  27  –  111828 سند 
شهرضايي انتقال داده نامبرده نيزمالكيت خودرابموجب سند 122164 – 17 / 2 
/ 87 دفتر4 شهرضا به زهراعرفان انتقال داده نامبرده نيزمالكيت خودرابموجب 
انتقال  خدام  ابوالفضل  به  شهرضا  دفتر4   89  /  6  /  18  –  128240 سندشماره 
داده اينك ابوالفضل خدام درخواست صدورسندمالكيت المثني نسبت به سه دانگ 
مالكيت خودازپالك فوق رانموده است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي 
معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود 
اين آگهي به ثبت محل  انتشار  از  مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
متقاضي  وبه  مقررات صادر  طبق  را  المثني  مالكيت  سند  ثبت  اداره  نشود  ارائه 
يا سند معامله صورت مجلس  ارائه سند مالكيت  .در صورت  تسليم خواهد كرد 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 
المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد 

وامالك شهرضا

آگهي فقدان سند مالكيت
416نظر به اينكه آقاي ابوالفضل خدام فرزند حجت اله باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت سه دانگ 
مشاع ازششدانگ يكباب خانه شماره 6774 واقع درابنيه يك اصلي بخش يك ثبتي 
شهرضا شده كه تمامت سه دانگ مشاع ازپالك فوق در صفحه 445 دفتر 350 ذيل 
ثبت شماره 56765 بنام خديجه عسكري ثبت وسندصادرشده كه نامبرده بموجب 
امامي  سيدعلي  خودرابه  مالكيت  شهرضا  دفتر4   84  /  7  /  27  –  111828 سند 
شهرضايي انتقال داده نامبرده نيزمالكيت خودرابموجب سند 122164 – 17 / 2 
/ 87 دفتر4 شهرضا به زهراعرفان انتقال داده نامبرده نيزمالكيت خودرابموجب 
انتقال  خدام  ابوالفضل  به  شهرضا  دفتر4   89  /  6  /  18  –  128240 سندشماره 
داده اينك ابوالفضل خدام درخواست صدورسندمالكيت المثني نسبت به سه دانگ 
مالكيت خودازپالك فوق رانموده است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي 

قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي 
معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود 
اين آگهي به ثبت محل  انتشار  از  مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
متقاضي  وبه  مقررات صادر  طبق  را  المثني  مالكيت  سند  ثبت  اداره  نشود  ارائه 
يا سند معامله صورت مجلس  ارائه سند مالكيت  .در صورت  تسليم خواهد كرد 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 
المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.مير محمدي - رئيس ثبت اسناد 

وامالك شهرضا

تغييرات
423آگهی تغييرات انجمن خيريه قمربنی هاشم )ع(زواره بشماره ثبت 5 وشناسه 
ملی10260032291كه قبال بشماره ثبت 118 در ثبت اردستان به ثبت رسيده بوده 
انتظامی  محترم  1450/516/3/5-91/12/24فرماندهی  شماره  نامه  موجب  استبه 
شهرستان اردستان برابر  صورتجلسات هيات امنا وهيات مديره مورخ 91/12/15در 
بدين شرح صورت گرفت*آقايان حسين صادقی حداد  مذكورتغييراتی  موسسه 
دهقانان  شماره8441839349حسين  ملی118929631وكدپستی  بشماره  زواره 
زواره  موذنی  غالمرضا  ملی1189491265وكدپستی8441839349  بشماره 

ملی118 بشماره  جعفری  ملی1189521963وكدپستی8441839349علی  بشماره 
9462591وكدپستی8441839349علی اموزگار بشماره ملی1188932519وكدپس
تی8441839349بسمت اعضای اصلی هيات مديره و علی اكبر جمالی بشماره 
ملی 1189479783وكدپستی8441839349ومجتبی اكبری جعفرابادی بشماره مل
مديره  هيات  البدل  علی  اعضای  ی1189547041وكدپستی8441839349بسمت 
انتخاب گرديدند.آقای حسين صادقی حداد زواره بسمت رئيس هيات مديره،حسين 
،علی  مديرعامل  بسمت  اكبرجمالی  مديره،علی  هيات  رئيس  نائب  بسمت  دهقانان 
آموزگار بسمت قائم مقام مديرعامل،علی جعفری بسمت منشی،غالمرضا موذنی 
اسناد واوراق  انتخاب گرديدندوكليه  داربرای مدت دو سال  زواره بسمت خزانه 
رئيس  ،نائب  ميره  هيات  )رئيس  اشخاص  از  دونفر  امضای  با  وتعهداور  بهادار 
آقای  )ع(معتبراست  هاشم  بنی  قمر  خيريه  انجمن  ومهر  ومديرعامل(  دار  ،خزانه 
حسين شماعی بشماره  ملی1189458373وكدپستی8441839349بسمت بازرس 
ملی1189531542وكدپستی8441839349بسمت  بشماره  غالمی  ودخيل  اصلی 
مشتمل  جديد  گرديدند.اساسنامه  انتخاب  يكسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس 
برسه فصل و 42ماده و21تبصره به تصويب رسيد وجايگزين اساسنامه قبلی 

گرديدذبيح اله فدايی  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره

مزایده نوبت اول 
پرونده  در  شهر  خمينی  دادگستری  حقوقی  اول  شعبه  احكام  اجرای  دايره   364
كالسه )920084 اجرا ( له آقای محمد محمد صالحی و عليه شركت زرين پخت 
مبلغ  و  له  ريال در حق محكوم  مبلغ 19408598  به خواسته مطالبه  نقش جهان 
100000 ريال در حق صندوق دولت ، در نظر دارد اموال به شرح ذيل كه توسط 
كارشناس رسمی به مبالغ ذيل ارزيابی گريده است را از طريق مزايده به فروش 
رساند ، لذا جلسه مزايده روز چهار شنبه 1392/7/10 ساعت 10 صبح در محل 
اجرای احكام مدنی شعبه اول حقوقی خمينی شهر واقع در دادگستری خمينی شهر 
برگزار می گردد و طالبين می توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به نشانی : خمينی 
شهر ، خيابان بسيج ، كوچه شيشه گری ، كارگاه ام دی اف كاری بهروز كريمی 
، مراجعه و از اموال مذكور بازديد نمايند .خريدار كسی است كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايد . خريدار می بايستی 10 درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و 
ما بقی را ظرف يك ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد 
، در غير اينصورت 10 درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد.1- فن های مكنده هر كدام به مبلغ 1300000 ريال ، هشت عدد 
به مبلغ كل 10400000 ريال 2- ترانس جوشكاری كار كرده با توجه به ارزش 
نو آن به مبلغ 3000000 ريال 3- الكتروموتور چينی سه فاز به مبلغ 2000000 

 ريال جمعا به مبلغ 15400000 ريال شعبه اول ، اجرای احكام مدنی دادگستری
 خمينی شهر

مزایده نوبت اول 
پرونده  در  شهر  خمينی  دادگستری  سوم  شعبه  مدنی  احكام  اجرای  دايره   422
كالسه )920039ح/3 اجرا ( له آقای سيد محمد علی بنی هاشمی بوكالت از خانم 
مريم جعفر جنتی عليه آقای حبيب نادی فرزند نوروز به خواسته مطالبه مهريه 
در نظر دارد  ششدانگ از پالك ثبتی 1142 فرعی از 158 اصلی كه عبارت است 
اتاق  و  انباری  و  زمين  زير  با  همكف  شامل  كه  طبقه  يك  مسكونی  منزل  ازيك 
روی پاركينگ ، دارای 300 متر مربع عرصه و حدود 225 متر مربع اعيانی با 

اسكلت فلزی به نشانی خمينی شهر خ شهيد مدنی غربی كد پستی 8413666441 
كه كارشناس محترم دادگستری كل ملك موصوف را با عوامل موثر در قضيه 
معادل 4000000000 ريال ارزيابی گرديده را از طريق مزايده به فروش برساند 
محل  در  صبح   8/30 ساعت   92/7/8 تاريخ  دوشنبه  روز  در  مزايده  جلسه  لذا 
اجرای احكام شعبه سوم حقوقی واقع در بلوار پاسداران روبروی بسيج خواهران 
مجتمع قضايی شماره يك برگزار می گردد و خريداران می توانند 5 روز قبل از 
مزايده مورد را به نشانی فوق الذكر می باشد بازديد نمايند خريدار كسی است كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد و خريدار بايد 10 درصد قيمت پيشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف يك ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستری 
واريز نمايد . در غير اينصورت 10 درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده به 

نفع دولت ضبط خواهد شد .  م الف 14067مدير اجرای احكام حقوقی شعبه سوم 
دادگستری خمينی شهر 

ابالغ وقت رسيدگی

علی  فرزند  سعيدی  سهراب  856/92خواهان  كالسه  پرونده  خصوص  در   419
شغل آزاد نشانی اصفهان خ كشاورزی بن بست آبان پ 187 دادخواستی مبنی 
دارائی  شعبه  ملی  بانك  چك  فقره  يك  وجه  ريال  ميليون  بيست  مبلغ  مطالبه  بر 
اصفهان و كليه خسارات تاخير تاديه و بدوا تقاضای تامين خواسته به طرفيت علی 
موزرمنی فرزند رضا مجهول المكان  تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز 
شنبه مورخ 92/8/11 ساعت 9 تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن 
وقت  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جرايد  مراتب  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
رسيدگی به اين شعبه واقع درخيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع 
شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 
شود. می باشددالئل و منضمات دادخواست اصل چك و كپی مصدق . احتراما به 
عرض ميرسانم خوانده پرونده بابت بدهی خود اقدام به صدور يك فقره چك بانك 
ملی شعبه دارائی رضوان به شماره 889375 به مبلغ  بيست ميليون ريال از جاری 
0104807686007 نموده كه از نامبرده آدرسی پيدا نكرده ام تلفنی با او صحبت 
لذا خواهشمند  از پرداخت وجه چك خود داری كرده است  نامبرده  اما  ام  كرده 
است دستورات الزم را بفرمائيد.م الف 6267 مدير دفتر شعبه 13 مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی 
1610  چون تحديد حدود ششدانگ يك درب باغ پالك شماره 5311 واقع در كوی 
كبودان اردستان يك اصلی دهستان گرمسير اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای سيد محمد علی سندی فرزند عبدالحميد و غيره در 
جريان ثبت می باشد و تحديد حدود آن به علت اشتباه در آگهی قبلی تجديد می 
گردد اينك بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد 
محل  در  9 صبح  از ساعت   92/7/13 مورخه  روز شنبه  در  مرقوم  پالك  حدود 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين مجاور اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی 
و  تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا 
اعتراض  تنظيم  تاريخ  از  ماه  يك  ثبت ظرف مدت  پرونده های معترضين  تكليف 
به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم 
 داداخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.عصاری  رئيس ثبت اسناد و امالك

 اردستان 

حصر وراثت 

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 852  آقای مجتبی دشتی    420
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از   522/92 كالسه 
توضيح داده كه شادروان قدرت اله دشتی  بشناسنامه 442 در تاريخ 1391/12/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
 -2 يداله ش ش 10791 همسر  فرزند  فروشانی  عمو شاهی  بيگم  فاطمه   -1 به: 
مجتبی دشتی فرزند قدرت اله ش ش 852 فرزند 3- حسين  دشتی فرزند قدرت 
اله ش ش  قدرت  فرزند  ابوالفضل  دشتی  فرزند4-  اله ش ش 113-041303-9 
14862 فرزند5- مهدی دشتی فرزند قدرت اله ش ش 207 فرزند6- مرتضی دشتی 
فرزند قدرت اله ش ش 781 فرزند7- روح اله  دشتی فرزند قدرت اله ش ش 204 
فرزند8- علی دشتی فرزند قدرت اله ش ش 3993 فرزند9- مرضيه دشتی فرزند 
قدرت اله ش ش 785 فرزند10- زهره دشتی فرزند قدرت اله ش ش 13379 فرزند 
و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 

14089شعبه 7 شورای حل اختالف خمينی شهر 

ابالغ رای 

مرجع   92/5/30  : بتاريخ   598  : دادنامه  :92-259 شماره  پرونده  كالسه     418
داود  آقا  / مصطفی  خواهان  اصفهان   اختالف  حل  28شورای  : شعبه  رسيدگی 
به  اميری  /حجت  خوانده   6 پالك  امام  كوچه  سيمين  راه  سه  اصفهان   : بنشانی 
محتويات  به  عنايت  با  كار:   گردش  مطالبه   : خواسته  المكان   مجهول   : نشانی 
اعالم ختم رسيدگی  اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن  پرونده و 
رای  نمايد.  می  رای  بصدور  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با 
قاضی شورا : در خصوص دادخواست مصطفی آقا داود به طرفيت حجت اميری 
بخواسته مطالبه مبلغ 5/200/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 656166-

تاديه  و  تاخير  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملی  بانك  92/2/20عهده 
اينكه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقديمی  دادخواست  به  توجه  با 
خوانده با ابالغ نشرقانونی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و 
مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت می 
كند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198،519،522 قانون 
آئين دادرسی مدنی و مواد  315،310،309،307،249 قانون تجارت حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون و دويست هزار  ريال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت سی و شش هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ 92/2/20 لغايت زمان وصول ايصال 
آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراين شعبه خواهد 

بود.قاضی شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ رای  

مرجع   92/2/22 تاريخ   206  : دادنامه  شماره   2126-91: پرونده  كالسه   421
امامی  : محمد رضا  اصفهان خواهان  اختالف  : شعبه 11 شورای حل  رسيدگی 
نشانی : اصفهان شاهپور جديد – خ امير كبير جنب بانك ملی فروشگاه يدك هوو 
وكيل  : حسين محمديان نشانی – اصفهان خ شيخ صدوق شمالی – خ شيخ مفيد 
المكان   مجهول  نشانی  قاسمی  حسين  خوانده    1 واحد  اوب  ط  عقيق  ساختمان 
خواسته: تقاضای رسيدگی و صدور حكم مبنی بر محكوميت خوانده به پرداخت 
حق  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  فاكتور  فقره   7 ثمن  ريال   8287000 مبلغ 
:  پس از ارجاع پرونده به اين  الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه   گردشكار 
نظريه مشورتی  اخذ  و  قانونی  تشريفات  و طی  فوق  به كالسه  آن  ثبت  و  شعبه 
اعضاء قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
دعوی  خصوص  در  اختالف   حل  شورای  قاضی  رای   .   . نمايد  می  رای 
آقای حسين  طرفيت  به  محمديان  وكالت حسين  با  امامی  محمد رضا  آقای 
و  پرينت  برگ  هفت  طبق  8ريال  مبلغ287/000/  مطالبه  خواسته  به  قاسمی 
 1390-1389-1388 مالی  به سال  مربوط  كامپيوتری  فاكتور  صورتحساب 
توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  تاريخ 91/12/8  در  چاپ نشده 
خوانده  اينكه  و  خواهان  يد  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتويات  به 
و  نيافته  حضور  رسيدگی  جلسه  در  آگهی  نشر  نحو  به  قانونی  ابالغ  رغم  علی 
خواهان  دعوی  به  نسبت  خويش  ذمه  برائت  مويد  كه  مدركی  و  دليل  هيچگونه 
به  باستناد  و  دانسته  ثابت  و  را محرز  لذا شورا دعوی خواهان  ننموده  ارايه 
مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ8/287/000 ريال) هشت ميليون و دويست و هشتادوهفت هزار 
ريال ( بابت اصل خواسته و 62000بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانونی و هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
داخواست 91/12/13 لغايت تاريخ اجرای حكم در در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمايد . رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
قابل تجديد نظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می  بيست روز 
تامين خواسته به شماره دادنامه 2123بتاريخ  . الزم به ذكر است قرار  باشد 
 91/12/17 صادر گرديده است . م الف 6269 قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف

 اصفهان 



دانستنی

 ۶ قدم
 تا شاد زیستن

اخبار ویژه

زبان انسان ها بیش از 5 تا 7 سانتی متر از دهان خارج نمی شود و کمتر کسی می تواند بدون 
مشکل زبانش را به بینی برس��اند اما افرادی در دنیا دارند که رشد زبانشان متوقف نشده و 

حاال رکورددار بلندترین زبان دنیا هستند. 
گاستفان تیلورگ مردی 51 ساله اس��ت که برای اولین بار در سال 2009 توانست رکورد 
بلندترین زبان دنیا را به دست آورد. در آن زمان زبان گاستفان" نزدیک به 9.5 سانتی متر 

طول داشت. 
پس از "استفان" زنی با زبان 9.75 سانتی متری رکورد را به دست آورد و به مدت یک سال 
این رکورد را در دس��ت گرفت. چندی پیش و در اندازه گیری های جدید استفان شانس 
خود را امتحان کرد و متوجه شد زبانش رشد بیشتری داشته است.این مرد در حال حاظر 
زبانی 9.80 س��انتی متری دارد که در دنیا بی نظیر و منحصر به فرد اس��ت. حاال او رکورد 
درازترین زبان دنیا را بار دیگر به دست آورده اس��ت و ممکن است تا سال های آینده این 

رکورد پیشرفت بیشتری نیز داشته باشد.

محققان و متخصصان علوم روانشناسی در جدید ترین مطالعات خود، روش های جدیدی را 
برای کاهش مصرف انواع شکالت ها پیدا کرده اند و امیدوار هستند تا با رعایت این نکات افراد 

کمتر شکالت بخورند.
محققان و متخصصان علوم روانشناسی در جدید ترین مطالعات خود، روش های جدیدی را 
برای کاهش مصرف انواع شکالت ها پیدا کرده اند و امیدوار هستند تا با رعایت این نکات افراد 
کمتر ش��کالت بخورند.یکی از بهترین راه ها برای کاهش مصرف شکالت ، خوردن شکالت 

هایی است که در زرورق های تو در تو قرار دارند و به عبارتی خوردن آنها کار مشکلی است. 
گفتنی است مصرف شکالت هایی که آماده برای مصرف هستند باعث مصرف بیشتر افراد در 
مقایسه باشکالت هایی است که باید 2 الی ۳ الیه را از روی آن برداشت.بررسی ها نشان می 
دهند، از جمله دیگر روش ها برای کاهش خوردن شکالت، استفاده از انبرک برداشت قند و 
یا قرار دادن یک شیء و اسطه بین شکالت و دهان است تا به این ترتیب گذشت زمان باعث 

کاهش اشتهای فرد به خوردن شکالت شود.

چه کنیم شکالت نخوریم؟زبان درازترین مرد دنیا 

 

همه ما دوس��ت داریم که محیط خانه ش��اد و بدون 
تنش باشد و به طور معمول از هیچ تالشي براي تحقق 
این آرمان مضایقه نداریم، با این حال، راهکارهایي که 
براي رسیدن به شادماني در محیط خانه وجود دارد، 
به آنچه ما مي دانیم محدود نمي شود و راهکارهاي 
دیگري نیز وجود دارد که بعضي از آنها در این مقاله 

مورد نگرش قرار گرفته است.
    براي شادي خود تالش کنید

براي این کار الزم نیست یک هنرپیشه باشید، بلکه 
فقط تقلید از رفتارهاي شادمانه، شادي را در دل شما 
نهادینه مي کند. اغلب افراد فکر مي کنند رفتار آنها 
از احساس شان سرچشمه مي گیرد، در حالي که تا 
حد زیادي رفتار بر احساس��ات مان تاثیر مي گذارد. 
اگر با مهرورزي، مالحظه و صبر رفتار کنیم، عاداتي 
نظیر مهرباني و یا مالحظه گي در ما نهادینه خواهد 
شد و به عبارت بهتر، اگر ش��ادمانه رفتار کنید، شاد 

هم مي شوید.
    بیشتر بخوابید

ش��اید براي بعضي ها محرومیت از ک��م خوابي مایه 
افتخار باشد، اما واقعیت این است که نداشتن خواب 
کافي موجب ضربه زدن به س��المت جس��م و روابط 
انسان مي ش��ود. خواب کافي یکي از ضروریات روح 
و جسم سالم است. اگر همواره کمبود خواب داشته 
باشید، بدخلق خواهید بود و این امر منجر به درگیري 

هاي مکرر شما با دیگران خواهد شد.
    مشکالت را حل کنید

با اطرافیان خود در مورد مسائل پیش آمده مشورت 
کرده و راه حلي براي آنها پیدا کنید. از مشاجره بر سر 
مسائلي که زندگي مشترک را مس��ئله دار مي کند، 
بپرهیزید. به این فکر نکنید که حق با کیس��ت و چه 
کسي مقصر است؛ در عوض روي مشکل پیش آمده 
تمرکز کنید. وقت��ي هر یک از ش��ما فکر کند طرف 
مقابل به منافع وي مي اندیش��د، بخش عمده اي از 
مشکالت حل خواهد شد، آن هم به شیوه اي که هر 
دو طرف خشنود و خوشحال باشند نه اینکه هر یک از 

طرفین خود را عامل حل اختالف بداند.
    تشکر کنید

اگر مي بینید همس��رتان خوب غذ مي پزد، یا خوب 
ظرف مي ش��وید یا... تش��کر نک��ردن از او کمي بي 
انصافي است. تشکر کردن کالمي و رفتاري در مورد 
تک تک کارها، امري بس��یار مهم و تاثیرگذار است. 
حتي اگر کاري که طرف مقابل انجام مي دهد وظیفه 
او باشد، مثبت اندیشي و تشکر موجب مي شود طرف 
مقابل احس��اس کند کارهایي که او انجام مي دهد، 

اهمیت دارد و بیهوده نیست.
    واکنش نشان ندهید

اگر مي بینید همس��رتان فراموش ک��رده چیزي را 
که س��فارش کرده بودید بخرد یا از روي سهو چاي 
را روي رومیزي نو و س��فید میز ناهارخوري ریخته، 
کنترل خود را از دس��ت ندهید. از ک��وره در نروید. 
خیلي واضح است اگر یکي از طرفین شروع به غر زدن 
و فریاد کش��یدن بکند، طرف دیگر هم پس از مدتي 
اختیار خود را از دس��ت داده و واکنش نشان خواهد 
داد و به این ترتیب بحران ایجاد مي شود. اگر در این 
گونه مواقع به خود بگویید: »اتفاقي است که افتاده، 
یا دفعه دیگر بیشتر مراقب باش یا...« و حتي بد نیست 
لحن کالم کمي هم حالت شوخي به خود بگیرد، جو 

خوشایندي بر فضاي خانه حاکم مي شود.
     به رابطه خود حق تقدم بدهید

گم ش��دن در کارهاي روزمره چیزي اس��ت که براي 
خیلي ها به ش��کل عادت در آمده، اگر شما هم چنین 
وضعیتي دارید سعي کنید حفظ رابطه و بها دادن به آن 
را جزو اولویت هاي امور روزمره قرار دهید. رابطه شما 
با همسرتان پایه و پشتیبان تمام مسائل دیگر زندگي 
شماست. مهم نیست براي رسیدن به چه هدفي تالش 
مي کنید؛ اینکه شما و همس��رتان در یک جبهه واحد 
باش��ید و با هم تالش کنید احتمال موفقیت ش��ما را 
بیشتر خواهد کرد و احساس شادماني از یک رابطه قوي 

و سالم نیروي شما را دو چندان مي کند.

هفت کوتوله های واقعی!
 آمبر استرمر و ترند جانسون زن و شوهری گرجستانی 
تبار هس��تند که به طور مادر زادی کوتوله به دنیا آمده 
اند.آنها پس از 1۳ سال زندگی در کنار هم،حال دارای 5 
فرزند کوتوله هستند که به "خانواده 7 کوتوله" مشهورند.

ترند و همس��رش آمبر اولی��ن بار در انجم��ن معلولین 
همدیگر را دیده اند.بعد از ۳ سال و نیم با هم ازدواج کردند 
و درست 5 ماه بعد از ازدواجشان در کمال ناباوری آمبر 
باردارشد.او تنها 5۳ س��انتی متر قد دارد!!به تازگی آنها 
در یکی از برنامه های تلویزیونی با عنوان "خانواده های 
موفق،زوجهای خوشبخت" دعوت کرده بودند.آمبر مادر 
5 کوتوله است.او درباره زایمان هایش می گوید: تمامی 
دکترانی که من در هنگام اولین بارداری ام به آنها مراجعه 
کردند به من قاطعانه هشدار دادند که باید بچه را سقط 
کنم چرا که معلوم نبود که او نیز مانند من و همسرم کوتاه 

قد هست یا نه!ا

محققان دانشگاه مینه سوتا موفق به توس��عه نمونه اولیه ای از 
قطعه یدکی سیستم گردش خون شدند که می تواند به عنوان 
دریچه جایگزین قلب در کودکان و بزرگس��االن مورد استفاده 
قرار بگیرد. بسیاری از اختالالت دریچه قلب در بزرگساالن در 
بطن چپ قلب روی می دهد و محققان بدنبال توس��عه دریچه 

سه لختی جایگزین برای رفع این نقص هستند. 
دس��تاورد نوین مهندسی پزش��کی، س��اخت قطعه جایگزین 
سیس��تم گردش خون از سلول های انسانی اس��ت؛ این قطعه 
جایگزین می تواند جان هزاران بیم��ار نیازمند به دریچه قلب 
جایگزین را بر طرف کرده و پس از کاشت درون بدن کودکان، 
رشد کند. »رابرت ترانکوئیلد« سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه 
مینه س��وتا با مطالعه بر روی نحوه بسته شدن زخم ها موفق به 
توسعه روش جدید س��اخت قطعه یدکی سیستم گردش خون 
شده است. در این روش از سلول های انسانی برای تبدیل ماده 
ژله ای  O ش��کلی به یک ایمپلنت مس��تحکم و انعطاف پذیر با 
قابلیت کاشت درون سیس��تم گردش خون استفاده می شود؛ 

سلول های پوست موس��وم به فیبروبالست )fibroblast( به 
مایع ژل مانند ح��اوی کالژن یا فیبری��ن – پروتئین دخیل در 
ش��کل گیری لخته خون – تزریق می ش��وند. برای تبدیل ژل 
فیبرین طبیعی به ساختاری انعطاف پذیر و مستحکم با قابلیت 
تحمل فش��ار سیس��تم گردش خون، از مغناطیس برای ردیف 
کردن شبکه ای از رش��ته های فیبریل استفاده شد. محققان با 
کمک شکل دادن ژل حاوی سلول در اطراف یک سیلندر شیشه 

ای، لوله ای در اندازه ش��ریان بدن تولید کردن��د و با این روش، 
سلول ها مجبور به تولید کالژن بیشتر شدند. در گام بعدی، لوله 
های درون یک پوش��ش انعطاف پذیر قرار داده شد که با کمک 
یک بیوراکتور، عمل مکش و کش��ش لوله ها انجام شد. پس از 
چند هفته، میزان تولید کالژن توسط سلول ها افزایش یافته و 
استحکام بافت نیز بسیار بیشتر شد؛ اما لوله های تولیدی هنوز 
عملکردی کامال مشابه دریچه قلب ندارند. برای عدم پس زدن 
دریچه جایگزین که از س��لول های اهدایی ساخته شده است، 
بیمار مجبور به اس��تفاده از داروهای س��رکوب کننده سیستم 
ایمنی هس��تند؛ اما محققان امیدوارند که با اس��تفاده از سلول 
های خود بیمار، مشکالت دریچه قلب جایگزین را مرتفع کنند. 
این طرح موفق به کسب بودجه تحقیقاتی 1۳ میلیون دالری از 
سوی دولت شده است و تمرکز اصلی تحقیقات بر توسعه دریچه 
قلب جایگزین ویژه کودکان با قابلیت رش��د درون بدن استوار 
است؛ محققان در حال آزمایش این فرآیند بر روی گوسفندان 

برای تولید دریچه قلب جایگزین هستند. 

ساخت قطعه یدکی سیستم گردش خون 
به این مردها دل نبندید

مردی که به او دلبس��ته اید، حرفی از ازدواج نمی زند و با بهانه های 
مختلف خواستگاری را عقب می اندازد؟ باید با او چطور رفتار کرد؟

گاهی دچار تعارض می شوید که آیا به رابطه عاطفی که مدت زیادی 
درگیرش هستید بدون آنکه صحبتی از ازدواج در میان بوده یا اقدامی 
جدی از س��وی نامزدتان صورت گرفته باشد، ادامه دهید یا خیر؟ در 
این صورت ش��ما مدام منتظرید تا اتفاق خواش��یندی پیش بیاید و 
بحث ازدواج جدی تر ش��ود غافل از اینکه فرصت ها و موقعیت های 
مناسب دیگر ازدواج را نادیده می گیرد و همچنان منتظر پیشنهاد از 
طرف کس��ی می مانید که هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است. 
اگر درگیر چنین رابطه ای هستید، باید واقع بین تر از این باشید زیرا 

فرصت هایی که از دست می دهید، تکرار نشدنی هستند.
در اصل اگر مردی واقعا خواس��تار این رابطه باشد بدون تعلل و بهانه 
های نابجا، آن را به سمت ازدواج پیش می برد و در صورت فراهم بودن 

همه شرایط، آن را به تاخیر نمی اندازد.

با زبان بی زبانی می گوید نه؟
شما پیوس��ته از مرد مورد عالقه تان درخواست تعیین نمودن تاریخ 
ازدواج می کنید تا هر چه زودتر با شما ازدواج کند. وقتی مردی برای 
سال های طوالنی با ش��ما رابطه دارد و از شما تقاضای ازدواج نکرده 
است و به تقاضاهای شما با پاسخ های مبهمی که نمی توانید از آنها 
برداشت مثبتی کنید بی توجه است، پس این مرد اهل ازدواج نیست.

شاید مردی که به ازدواج با شما تمایل دارد خیلی زود این پیشنهاد 
را مطرح نکند، اما الاقل پاس��خ منفی قاطعی به شما نمی دهد و در 
گفتگوهای جدی، می گوید که از ش��ما فرصتی برای بررس��ی این 
موضوع می خواهد. البته در صورت چنین جمل��ه ای ماجرا را تمام 
ش��ده ندانید و از او در مورد زمانی که برای بررس��ی کردن نیاز دارد 

سوال کنید.

شما را منتظر نگه می دارد؟
عجیب نیست که مردی از شما بخواهد تا محقق شدن اهدافی که می 
توانند زندگی آرامتری را برای هر دوی شما بسازندگ، صبر کنید اما 
اگر هدف هایی که خواستگار ش��ما تعریف می کند هیچ گاه تمامی 

ندارند، کمی مراقب باشید.
اگر با وجود محقق شدن اهدافی که گفته بود، هر روز یک بهانه برای 
علنی کردن رابطه دارد و امروز فردا می کند، می توانید متوجه شوید 
که این اتفاق هیچ گاه رخ نخواهد داد. اگر حتی س��ال های طوالنی 
است که نامزد مانده اید و او از تعیین کردن تاریخ معین برای ازدواج 

سر باز می زند، این مرد اهل ازدواج نیست.

با فداکاری رهایتان می کند؟
گرچه در موردی که مطرح کردید، این عالمت مشاهده نمی شود اما 
به دلیل اهمیت و شیوع آن، الزم می دانم که این نشانه را هم ذکر کنم. 
یکی از ترفندهای مردان در روابطی که پایان مش��خصی ندارد، این 
است که به دختر طرف مقابلش��ان اظهار می کنند: »من لیاقت تو را 

ندارم و تو خواستگاران بسیار بهتر از من، خواهی داشت.«
اما واقعیت این است که زمانی که یک مرد به ازدواج با دختری تمایل 
دارد، به جای فرار با چنین بهانه هایی، برای رسیدن به جایگاهی قابل 
قبول تالش می کندو به هیچ وجه حاضر نمی ش��ود مرد دیگری به 
راحتی پا به این میدان بگذارد. پس به جای به دست آوردن دل او بعد 
از بیان این جمله و ابراز حس همدردی و ترحم، واقعیتی را که پشت 

این حرف پنهان شده ببینید.

شما را نادیده می گیرد؟
برخ��ی از مردها با بی تفاوتی س��عی م��ی کنند دخت��ر را دل آزرده 
کنند تا خودش رابطه را پای��ان دهد. چنین مردهای��ی حتی آنقدر 
برای طرف مقابلشان ارزش قائل نیس��تند که با او برای پایان گرفتن 
رابطه گفتگ��و کنند. ب��رای آنها فرقی نم��ی کند که ای��ن دختر در 
زندگی ش��ان ماندگار ش��ود یا نه اما حاضر نیستند س��هم بزرگی از 
زندگی، وقت و احساساتش��ان را به او اختصاص دهند.اگر احس��اس 
می کنید ط��رف مقابلتان برخ��ورد س��ردی دارد، از او در این مورد 
س��وال کنید و در صورتی که بع��د از گفتگو هم ب��ه نتیجه مطلوب 
 نرس��یدید، می توانید حس واقعی ت��ان را بیان کنی��د و مدتی از او

 فاصله بگیرد. 

داوطلبان سفر ابدی به مریخ 
به گفته Bas Lansdorp، مهندس هلندی و مدیر اجرایی شرکت 
مارس وان، بیش از 200 هزار نفر از 140 کشور جهان برای سفر ابدی 

به سیاره سرخ ثبت نام کرده اند. 
وی در نظ��ر دارد پایگاه��ی دائمی را ب��ر روی مریخ اح��داث کند و 
امیدوار است در سال 202۳ و در صورت کسب بودجه شش میلیارد 
دالری، این ماموریت عملی شود. بنابر اعالم شرکت مارس وان، از هر 
چهار داوطلب ثبت نام شده تا کنون) 202 هزار و 586 نفر(یک نفر 

امریکایی است. 
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عکس نوشت

بازدید توریست ها از پارک 
حیات وحش در کنیا

مهندس��ان آنتن قابل تورمی را ب��رای افزایش طی��ف ارتباطی 
ماهواره های کوچ��ک ارائه داده اند.آینده فن��اوری ماهواره ای در 
حال کوچک شدن بوده و اندازه ماهواره های به اندازه جعبه کفش 
نزدیک می شود.تکنولوژ ی های CubeSats و دیگر ماهواره های 
کوچک تفحص در فض��ا را ارزان تر و دس��ترس پذیرتر کرده اند.

این کاوش��گرهای ریزنقش را می توان ب��ا وزن و هزینه کمتری 
نسبت به ماهواره های سنتی در مدار قرار داد؛ با این حال، چنین 
بسته بندی های کوچکی دارای محدودیت های بزرگی در زمینه 
طیف ارتباطی ماهواره ای هستند.امکان ذخیره سازی دیش های 
رادیویی با طیف طوالنی در فضای تنگ CubeSat وجود ندارد، 
بنابراین، این سامانه ها مجهز به آنتن های کوچک تر و کم قدرت تر 
هس��تند.این موضوع آن ها را در مدارهای��ی پایین تر از مدارهای 
ماهواره ه��ای geosynchronous ق��رار می دهد.هم اکنون 
دانشمندان دانش��گاه MIT سیس��تمی ارائه داده اند که به طور 
فزاینده ای طیف ارتباطات ماهواره های کوچک را افزایش داده و 
آن ها را قادر می سازد در منظومه شمسی مسافت طوالنی تری را 

از لحاظ ارتباطی پوشش دهند.تیم تحقیقاتی این دانشگاه آنتن 
قابل تورمی را آزمایش ک��رده که می تواند به ش��کل یک فضای 
فشرده تر تا ش��ود و زمانی که در مدار قرار می گیرد، متورم شود.

آنتن ابداعی به طور قابل توجهی سیگنال رادیویی را تقویت کرده 
و به یک CubeSat امکان مخابره داده ها به زمین را با س��رعت 

باالتر می دهد.
فاصله ای که می تواند توسط یک ماهواره  مجهز به آنتن قابل تورم 

پوشش داده شود، هفت  برابر بیش از مسافتی است که ارتباطات 
CubeSat موجود پوش��ش می دهند.به گفته آلساندرا بابوسیا، 
محقق ارشد این پروژه، با این آنتن می توان داده ها را از ماه و حتی 
فراتر از آن به زمین مخابره کرد.س��امانه جدید همچنین یکی از 
ارزان ترین و اقتصادی ترین راهکارهای حل مشکل ارتباطی است.

آنتن قابل تورم ایده جدیدی نیست و آزمایشات پیشین در فضا با 
موفقیت چنین طرح هایی را آزمایش کرده بودند، اما بسیاری از 

آن ها برای ماهواره های بزرگ طراحی شده بودند.
به منظور متورم کردن یک آنتن  قابل تورم، مهندس��ان سیستم 

دریچه های فشار را برای پرکردن آنتن با هوا تعبیه  کرده اند.
بابوس��یا دغدغه دیگری را مط��رح می کند و آن ای��ن که چون 
ماهوا ره ه��ای کوچک اغل��ب به عن��وان بارهای فرع��ی بر بورد 
موش��ک های حامل دیگ��ر تجهیزات علم��ی ق��رار می گیرند، 
ماهواره های مجهز به دهلیزهای فشار ممکن است آتش گرفته، 
عواقب انفجار را به دنبال داشته باشند و تمامی مولفه های موجود 

بر بورد موشک را در معرض خطر قرار دهند.

ساخت آنتن جدید برای ماهواره هایی به اندازه جعبه کفش!

جالب

عجایب 
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