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ضریح مهربانی 
در خانه 
هنرمندان

20 هزار صفحه گزارش تحقیق و تفحص تامین اجتماعی مفقود شد

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران :

منابع تنش آبی  با  
مدیریت کاهش می یابد 4 3

نقص لوله های عصبی 
نوزادان با مصرف مسکن ها  8

3

 تدوین برنامه 700 صفحه ای
 شهر اصفهان در 6 ماه

700 صفحه برنامه شهر اصفهان که در شش ماه تدوین و تنظیم شده است 
چگونه انتظار دارید که اجرایی شده و به پیش رود.اصل علم و علم گرایی در 
رعایت عدالت و انصاف برای مردم است.بسیاری از مشکالت جامعه به این 
دلیل بروز کرده است که از اصول علمی فاصله گرفته ایم.700 صفحه برنامه 

شهر اصفهان که در شش ماه تدوین و تنظیم شده است

در معماری از واقعیت ها 
فاصله گرفته ایم

 آیین اختتامیه هشتمین جش��نواره ملی جلوه های 
رضوی در هنرهای س��نتی در تاالر استاد فرشچیان 
برگزار ش��د و برگزیدگان این جش��نواره در دو رشته 

نگارگری و تصویرگری نقوش سنتی معرفی شدند.
در ابتدای این مراس��م  حجت االس��الم والمسلمین 
مهدی نیلی پور، اس��تاد حوزه و دانش��گاه ب��ه ایراد 
سخنرانی در مورد هنرمند متعهد و سیره امام رضا)ع( 

در پرورش هنرمند متعهد پرداخت.
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قیمت تندر 90 و مگان این هفته 
1

قطعی می شود

شورای نگهبان طرح بازنشستگی با 
1

10 سال سابقه بیمه را رد کرد

بر اس��اس اعالم مرک��ز آمار ای��ران، نرخ ت��ورم کاال و خدمات 
خانوارهای روستایی در مرداد ۹۲با یک درصد افزایش نسبت 
به ماه گذشته 41.4 درصد اعالم شد.گزارش شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی خانوارهای روس��تایی کش��ور در مردادماه 

سال ۹۲ اعالم شد.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش ش��اخص کل )ب��ر مبن��ای 
100=1381( در مردادم��اه س��ال ۹۲ ع��دد 78۹.1 را 
 نش��ان می دهد که نس��بت به ماه قب��ل 1.3 درص��د افزایش

 داشته است.
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 4۲.6 درصد افزایش 

نشان می دهد. که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش داشته 
است.شاخص کل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل 4۲.6 درصد 
افزایش نش��ان می دهد.درصد تغییرات شاخص کل در دوازده 
ماه منتهی به مردادماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل 

)نرخ تورم(، 41.4 درصد است.
 این نرخ در ماه گذش��ته 40.4 درصد بوده است.شاخص گروه 
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 10۹1.6 

رسید که نسبت به ماه قبل 1.0درصد افزایش و نسبت...

 احتمال تعیین سرنوشت 
2 دانشگاه جنجالی

آمادگی سرویس های مدارس 
بهارستان برای سال تحصیلی

دالالن مانعي براي 
تولیدكنندگان سنگ  اصفهان 

 دبیری جای گیتی
 را گرفت

 برگزاری برنامه های  ویژه
 هفته دفاع مقدس در استان
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 آسمان اصفهانی ها آبی شد
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 نظارت  فروش دارو
 در داروخانه های هالل احمر

معاون بهداشت درمان و توانبخش��ی جمعیت هالل 
احمراس��تان اصفهان گفت: موجودی داروهای تحت 
پوش��ش هالل احمر اصفهان قابل نگهداشتن نیست 
و فروش داروه��ای جمعیت در سیس��تم کامپیوتری 
ثبت و توسط ناظران نظارت می شود.محمد علیزاده 
اظهار داشت: فروش داروهای جمعیت هالل احمر در 
سیستم کامپیوتری ثبت و توسط ناظران تحت نظارت 
کامل اس��ت.وی بیان داش��ت: در ص��ورت موجودی 
دارو و عدم فروش آن به س��رعت ناظرین آن را اعالم 
و برای ف��روش به بیم��اران عرض��ه می کنند.معاون 
بهداش��ت درمان و توانبخش��ی جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان ادام��ه داد: بس��یاری داروهای هنوز 
هم کمیاب اس��ت و این کمبود به داروخانه جمعیت 
 برنمی گ��ردد و باید ش��رکت های دارویی پاس��خگو

 باشند.
مع��اون بهداش��ت درم��ان و توانبخش��ی جمعی��ت 
هالل احمر اس��تان اصفه��ان بیان داش��ت: بیماران 
می توانن��د برای آگاه��ی از آخرین وضعی��ت دارویی 
 اس��تان اصفهان با ش��ماره تلف��ن 66۹۹614 تماس

 بگیرند.

شورای نگهبان طرح 
بازنشستگی با 10 سال 

سابقه بیمه را رد کرد
عضو کمیس��یون اجتماعی مجل��س از رد طرح بیمه 
افرادی که 10 س��ال و ی��ا کمتر حق بیم��ه پرداخت 
کرده اند از س��وی ش��ورای نگهبان خبر داد و گفت: 
این طرح مجددا بررس��ی و ایرادات آن رفع می شود.

محمد اس��ماعیل س��عیدی با بیان این مطلب افزود: 
براساس طرحی که مجلس تصویب کرده بود کارگران 
با پرداخت 10 س��ال حق بیمه می توانستند از مزایا و 
حقوق 10 روزه برخوردار ش��وند و همچنین خانواده 
کارگ��ران از کار افت��اده و ی��ا فوتی نیز از مس��تمری 
برخوردار می شدند.وی گفت: شورای نگهبان به دلیل 
بار مالی این طرح آن را خالف قانون دانست. به همین 
دلیل این طرح مجددا به مجلس برگردانده می ش��ود 
و دوباره با نظر کارشناس��ان و متخصصیان بررسی و 

ایرادات آن رفع خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به منظور 
رفع مش��کل مالی این طرح می توان در متمم بودجه 
، اعتباری برای اجرای آن اختصاص داد. به طور حتم 
مجلس در این خص��وص همکاریه��ای الزم را انجام 

می دهد.
به گفته س��عیدی، با توجه به اینکه دولت درخواست 
کرده برخی از بندهای بودجه س��ال ۹۲ اصالح شود 
بنابراین می توان برای س��ازمان تامین اجتماعی نیز 

متممی در نظر گرفت.

رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

شیر باکیفیت و قیمت مناسب دراختیار مردم قرار گیرد 

 اختصاص 2 میلیارد و ۸0 میلیون ریال 
برای مدرسه سازی

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: 

 با تشکیل اتاق فکر مي توان از تجارب
 بازنشستگان استفاده کرد 

جمشید پژویان رییس شورای رقابت:

قیمت تندر 90 و مگان این هفته قطعی می شود

رییس دفتر بهب��ود تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت با 
هشدار نسبت به مشکالت ناش��ی از کمبود کلسیم و 
آمار پوکی استخوان در کشور بر لزوم حمایت دولت در 
جهت اینکه شیر با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار 

گیرد، تاکید کرد. 
دکتر زهرا عبدالهی با اش��اره ب��ه کاهش 14 درصدی 
مصرف شیر در س��بد خرید مردم، گفت: ما به عنوان 
وزارت بهداش��ت این موض��وع را پیگی��ری می کنیم. 
حمای��ت دولت، هم��کاری صنایع ش��یر و بخش های 
دولتی بسیار مهم است تا شیر با قیمت مناسب در بازار 

در اختیار مردم قرار گیرد. 
وی افزود: اگر قرار باشد قیمت شیر و مواد لبنی افزایش 
یابد، میزان مص��رف آن از وضعیت کنونی نیز پایین تر 

می آید و به این ترتیب مشکل کمبود کلسیم و به دنبال 
آن پوکی اس��تخوان، فش��ار خون باال و ... گسترده تر 

می شود. 
رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، افزود: 
البته در این زمینه فرهنگس��اری هم مهم است؛ چرا 
که مردم به صورت عادتی، شیر کم می خورند، بر این 
اساس این موضوع نیازمند کار آموزشی است. ما نیز به 
عنوان وزارت بهداش��ت بر روی آموزش، فرهنگسازی 
و ترویج فرهنگ مصرف ش��یر تمرکز کرده ایم و مرتب 

بسیج های آموزشی برگزار می کنیم. 
وی افزود: در مجم��وع عالوه بر آگاه��ی دادن درباره 
مصرف شیر، باید ش��یر با کیفیت و قیمت مناسب در 

اختیار مردم قرار گیرد. 

در جش��نواره خیری��ن مدرس��ه س��از و مدرس��ه یار 
شهرستان مبارکه، دو میلیارد و 80 میلیون ریال برای 

مدرسه سازی و مدرسه یاری اختصاص یافت.
 احم��د مالکی رییس آم��وزش و پ��رورش مبارکه در 
جش��نواره خیرین مدرس��ه س��از و مدرس��ه یار این 
شهرس��تان با تبریک دهه کرامت و می��الد امام رضا 
)ع( گفت: همزمان با توس��عه همه جانب��ه در عرصه 
های مختلف اجتم��اع، آموزش و پ��رورش و مدارس 
 هم نیاز به امکانات و فضاهای جدید و متفاوت دارند. 

وی اظهار کرد: برای دستیابی به امکانات و تجهیزات 
مدرن و به روز در آموزش و پ��رورش و مدارس نیاز به 
این اس��ت که عالوه بر کمک های خیرین، کارخانه ها 

 و نهادهای دیگر هم مش��ارکت فعال داش��ته باشند. 
رییس اداره آم��وزش و پرورش شهرس��تان مبارکه با 
بیان اینکه همه باید با یک نگاه خداپسندانه در جهت 
اعتالی علمی و آموزشی جامعه کمک کنیم، گفت: در 
جشنواره خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار شهرستان 
مبارکه عالوه بر کم��ک های نقدی خیرین مدرس��ه 
س��از و مدرس��ه یار کمک های غیرنق��دی در زمینه 
تجهیز م��دارس به امکانات روز و هوشمندس��ازی آن 
 نیز توسط افراد خیر و نهادها و کارخانجات ارائه شد. 

همچنین از ق��ول مس��اعد نماینده ف��والد مبارکه و 
شهرداریهای شهرس��تان در زمینه ساخت مدارس در 

شهرستان خبر داد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دیدار با هیات رئیسه 
کانون بازنشستگان فرهنگي کشور گفت:  بازنشستگان از 
پتانسیل علمي و تجربي باالیي برخوردارند و با تشکیل اتاق 

فکر مي توان از تجارب آن ها استفاده کرد.
روابط عموم��ي وزارت آم��وزش و پ��رورش، “علي اصغر 
فاني”بازنشس��تگان را داراي پتانس��یل علم��ي و 
تجربي ب��اال توصی��ف کرد ک��ه با ایج��اد ات��اق فکر مي 
توان از آن به��ره برد و اف��زود:  نظام خاص��ي باید تعریف 
ش��ود ک��ه بت��وان از پتانس��یل ب��االي بازنشس��تگان 
 اس��تفاده کرد ک��ه البت��ه مقدم��ات آن در ح��ال انجام

 است. 
وي با اش��اره ب��ه رش��ته تخصصي خ��ود ک��ه مدیریت 

اس��ت، تصریح کرد: باید درکنار س��ازمان رس��مي اتاق 
فکرهای��ي ایج��اد ک��رد و از فکره��اي نو و ط��رح هاي 
ن��و و خالقان��ه بازنشس��تگان به��ره ب��رد و ای��ن فکرها 
و ط��رح ه��ا پ��س از جم��ع بن��دي و تجزی��ه و تحلیل 
 م��ورد اس��تفاده س��ازمان رس��مي آم��وزش و پرورش

 قرار گیرد. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش، شوق به دانایي و انتقال 
آن به دیگران را بزرگتری��ن انگیزه معلمان توصیف کرد و 
اظهار داشت: براي تقویت و افزایش این انگیزه مي توان با 
استفاده از مشوق هاي مختلف تالش کرد، ضمن آنکه یکي 
از این مش��وق ها توجه به وضع معیشتي فرهنگیان است 

که باید تقویت شود. 

رییس ش��ورای رقابت با بیان این که قیمت نهایی دو خودروی تن��در ۹0 و مگان این هفته 
نهایی خواهد شد، گفت: کار کارگروه مشترک شورا و بانک مرکزی تقریبا به پایان رسیده و 

قیمت های نهایی این دو خودرو به احتمال بسیار زیاد این هفته اعالم می شود. 
جمشید پژویان تصریح کرد: کارگروه شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو تمامی 
جوانب کار را در نظر گرفت و با همکاری مناسب بانک مرکزی قیمت بسیاری از خودروهای 
پرتیراژ بازار داخلی در زمان بندی خود مشخص شد و در این بین تنها چند خودرو باقی مانده 

که آن هم به دلیل ارائه نشدن اطالعات مورد نیاز بانک مرکزی توسط خودروسازان بود. 
وی ادامه داد: خودروهای تندر ۹0 و مگان از این دس��ته اند که با توجه به ارس��ال نش��دن 

اطالعات آنها توسط خودروسازان ش��ورای رقابت تصمیم گرفت قیمت این دو خودرو را به 
صورت میانگین وزنی و با کمک بانک مرکزی تصویب و نهایی کند که کار این کارگروه تا حد 
زیادی به پایان رسیده و می توان انتظار داشت قیمت این دو خودرو در طول این هفته نهایی 
و اعالم شود. رییس شورای رقابت هم چنین درباره ی وضعیت خودرو ۲06 نیز تشریح کرد: 
وضعیت این خودرو بسیار عجیب است قبل از این که شورا نسبت به قیمت گذاری خودروها 
ورود کند خودروسازان ادعا داش��تند ۲06 به صورت داخلی تولید می شود، اما پس از ورود 
شورا مشخص شد احتمال این خودرو وضعیت CKD تولید شود نیز وجود دارد و برای شورا 
هنوز مشخص نیست که وضعیت دقیق تولیدی این خودرو چگونه است به همین دلیل باید 
انتظار داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی این بخش به این موضوع 
ورود کرده و وضعیت تولیدی ۲06 را مش��خص کند. پژویان درب��اره ی اظهارات اخیر دبیر 
انجمن خودروسازان درباره ی مصوبه جدید شورای اقتصاد و احتمال خلع ید شورای رقابت از 
قیمت گذاری خودرو نیز گفت: در مرحله ی اول باید توجه داشت فردی که این صحبت ها را 
مطرح کرده به هیچ وجه جایگاه قانونی برای تعیین تکلیف برای شورای رقابت را ندارد و حتی 
تا زمانی که مدیران عامل شرکت های خودروسازی حضور دارند صحبت شان به نمایندگی از 
خودروسازان نیز وجاهت قانونی ندارد. وی افزود: اما برای مشخص شدن بهتر ابعاد این قضیه 
باز هم تکرار می کنم شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است که حتی قوه مجریه نیز به تنهایی 

توانمندی ایجاد تغییر در وظایف و حوزه اختیارات آنها ندارد.
 در حوزه قیمت گذاری خودرو نیز با توج��ه به انحصاری بودن بازار قانون اساس��ی و قانون 
برنامه ی پنجم توسعه این وظیفه را مستقیما برعهده ی شورای رقابت گذاشته اند و به این 
ترتیب نه تنها ش��ورای اقتصاد که هیچ نه��اد دیگری نیز توانایی دس��ت کاری در وظایف و 

اختیارات شورای رقابت را ندارد. 

با تداوم روند عرضه و تقاضای نفت؛

کشور تا سال 10۴۵ قادر به صادرات نفت نخواهد شد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان گفت: با ادامه روند عرضه و تقاضای 
نفت در کشور به شکل کنونی، ایران تا س��ال 140۵ دیگر قادر به صادرات نفت نبوده 
بلکه مجبور به وارد کردن انرژی خواهد شد.علی پزشکی در دومین همایش مدیریت 
سبز، اظهار داش��ت: به غیر از س��ال های نخس��ت پیروزی انقالب که کشور با کاهش 
 صادرات نفت روبرو بود، همواره سعی ش��ده تا میزان صادرات بدون تغییر باقی بماند. 
وی با بیان اینکه سرانه آبی کشور تا سال ۲00۵ بین یک تا ۲ هزار متر مکعب بوده است، 
 تصریح کرد: این سرانه در آینده نزدیک به کمتر از هزار متر مکعب کاهش خواهد یافت. 
رییس سازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اصفهان با بیان اینکه در کش��ور با وجود 

پتانسیل های فراوان در بخش های مختلف با مش��کالت فراوانی روبرو هستیم، یادآور 
ش��د: کش��ور دارای منابع نفتی و صادرکننده آن اس��ت و به خاطر وج��ود این نعمت 
 باید سپاس��گزار باش��یم که متاس��فانه از س��وی دیگر این نعمت را نادیده می گیریم. 
ن��رژی  ا از  ن��د  می توا خوب��ی  ب��ه  ای��ران  اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
ن��د ح��دود  خورش��یدی اس��تفاده کن��د، اظه��ار داش��ت: کش��ور م��ی توا
 ۵ کیل��و وات در ه��ر مت��ر مرب��ع ذخی��ره ان��رژی خورش��یدی داش��ته باش��د. 
پزش��کی تاکی��د ک��رد: مدیری��ت س��بز و دس��تیابی ب��ه ارکان آن از اه��داف 
 س��ازمان نظ��ام مهندس��ی ب��رای حرک��ت ب��ه س��وی ی��ک ش��هر پای��دار اس��ت. 
وی با اش��اره به نامگذاری س��ال 88 به س��ال اصالح الگ��وی مص��رف از جانب مقام 
معظم رهبری و س��خنان ایش��ان در مورد پرهی��ز از اس��راف، بیان داش��ت: اگر این 
 الگ��و را دنب��ال کنی��م در آین��ده با مش��کل کمب��ود ان��رژی روب��رو نخواهیم ش��د. 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان با اشاره به لزوم اصالح الگوی مصرف 
و ایجاد تعادل میان تولید و مصرف، افزود: بیش��ترین مص��رف انرژی های آالینده در 
 بخش خانگی و تج��اری بوده و پ��س از آن حمل و نق��ل و صنعت قرار گرفته اس��ت. 
وی با بیان اینکه س��رانه مصرف آب و انرژی در ایران در مقایس��ه با س��ایر کشورهای 
جهان بیش��تر اس��ت، تصریح کرد: کش��ور حتی در مقایس��ه با عربس��تان که شرایط 
 اقلیم��ی بس��یار متفاوتی با ای��ران دارد س��رانه مص��رف آب و انرژی بیش��تری دارد. 
پزش��کی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه آماره��ا در بخ��ش مص��رف ان��رژی در کش��ور 
چندان خوش��ایند نیس��ت، تصریح ک��رد: به��ره گی��ری از انرژی های تجدی��د پذیر 
در صنعت س��اختمان ضروری اس��ت و خوش��بختانه ای��ران به لح��اظ جغرافیای در 
 منطق��ه ای واقع ش��ده که به خوب��ی می توان��د از انرژی خورش��یدی اس��تفاده کند. 
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شهرداران 70 درصد از شهرهای 
اصفهان انتخاب شدند



چهره روزیادداشت

 زیردریایی فاتح امسال
 رونمایی می شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش اعالم کرد: طبق برنامه های پیش روی 
نیروی دریایی زیردریایی فاتح امسال رونمایی می شود.

امیرحبیب اهلل س��یاری در جمع خبرن��گاران اظهار داش��ت: بنا بر 
برنامه های این نیرو زیردریایی فاتح، امسال به آب انداخته می شود.

سیاری همچنین با بیان اینکه ناوهای نیروی دریایی به پهپاد مجهز 
هستند ، گفت: تمامی پهپادها قابلیت پرواز روی دریا را دارند.

 یک مازندرانی مشاور جوان
 رئیس جمهور شد

 طی حکمی از س��وی حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور
 س��ید مصطفی میرش��فیعی بعنوان مش��اور جوان و نیروی انسانی 
منصوب ش��د. متن کامل حکم انتصاب به این شرح است:به موجب 
این حکم جنابعالی را به سمت مشاورجوان و نیروی انسانی منصوب 
می نمایم. امید است تعهد، شایستگی و تجارب شما در امور جوانان و 
نیروی انسانی همراه با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و همکاری 
مدیران و مس��ئوالن ذیربط موجب تحکیم، ثبات و نش��اط کشور و 
افزایش اعتماد عمومی گردد. توفیقات جنابعالی را در کوشش برای 
رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و اجرای ماموریت 

های قانونی محوله از خدای بزرگ خواستارم.

 پاسخ روحانی به نامه
 اوباماچه بود؟

به گزارش مشرق  گفته می شود در تاریخ سوم شهریورماه نامه ای از 
سوی “باراک اوباما” برای “حسن روحانی” ارسال شده است. پاسخ 
این نام��ه را محمدجواد ظری��ف در دو پاراگ��راف داده و گفته افکار 
عمومی ایران موضع منفی نسبت به رفتار آمریکا داشته و مقامات این 

کشور نخست باید رفتار و رویکردهای خود را تغییر دهند.

 پوتین در اولین فرصت به ایران
 سفر می کند

به نقل از ریا نووستی، “دمیتری پسکوف” رئیس امور رسانه ای رئیس 
جمهور روسیه اعالم کرد که “والدیمیر پوتین”  رئیس جمهور روسیه 
در اولین فرصت به ایران س��فر خواهد کرد.”دمیتری پسکوف” پس 
از دیدار حس��ن روحانی رئیس جمهور کشورمان و  والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روس��یه اعالم کرد: پوتین برای بازدید از ایران دعوت 
شده است و در اولین فرصت به این کشور س��فر می کند”.پسکوف 
افزود، زمان این س��فر از طریق مجاری دیپلماتیک بین دو کش��ور 
مورد توافق قرار می گیرد.وی افزود:”رؤسای جمهور تصمیم گرفتند 
که نیرویی جدید را بر روابط اقتص��ادی دوجانبه افزوده و ارتباطات 
فی مابی��ن را افزایش دهند.”ب��ه گفته پس��کوف: “دو رئیس جمهور 
مباحثه ای طوالنی و مفصل درباره مس��ائل س��وریه داش��تند.”وی 
همچنین افزود که پوتین و روحانی درباره س��اخت واحد نیروگاهی 

دوم در نیروگاه هسته ای بوشهر گفت و گویی با یکدیگر نداشته اند.

 رصد مداوم تهدیدات 
منطقه ای توسط ارتش

پوردس��تان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ما به صورت مداوم 
تهدیدات را در منطقه رصد و تجهیزات و تدابیر متناس��ب با آن را ایجاد 
می کنیم.امیر احمدرضا پوردستان با اش��اره به توانمندی نیروی زمینی 
ارتش گف��ت: ما تهدیدات منطق��ه را به صورت م��داوم رصد می کنیم و 

متناسب با آن، تجهیزات و تدابیر مدنظر را ایجاد می کنیم.
وی افزود: ارتش قادر اس��ت هر تهدیدی را در زمین، دریا و هوا پاسخگو 
باشد و به س��ختی با آن مقابله و آن را در نطفه خفه کند.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش با اشاره به رژه 31 شهریور نیرویهای مسلح گفت: در این رژه 

دستاوردهای جدید ارتش در زمین،  دریا و هوا به نمایش درخواهد آمد.

 خدا انتقام خون شهدا را از
 منافقین گرفت

شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه خداوند انتقام خون شهدا 
را از منافقین گرفت، تأکید کرد: بعد از ش��نیدن خبر پاک سازی پادگان 

اشرف از لوث وجود منافقین سجده شکر به جای آوردم.
حجت االسالم جعفر شجونی ، در خصوص پاکسازی کامل پادگان اشرف 
از وجود منافقان درباره فعالیت پیش از پیروزی انقالب آنها گفت: منافقین 
بدون اینکه از قرآن اطالعی داشته باشند، تفس��یر قرآن و نهج البالغه را 
می گفتند. ام��ا در زندان ها وقتی ما روحانیون می خواس��تیم ببینیم که 
اینها چه می گویند، سخنان خود را قطع می کردند و در مقابل ما حرفی 

نمی زدند.

اخبار کوتاه 

آمادگی کاندیداتوری را نداشتم 
فتاح / وزیر سابق نیرو   

واقعیت این بود که برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی نداشتم و این 
اصلی ترین دلیل بر عدم کاندیداتوری ام بود. البته خیلی ها از مس��ئولین، 
 معتمدین از م��ن تقاض��ای کاندیداتوری را داش��تند، اما م��ن آمادگی 

نداشتم.
حقیقتا من از اول و حتی یک س��ال قب��ل و تا یک ماه قب��ل از انتخابات 
پیشنهاد کاندیداتوری را داشتم، اما همه آنها را رد کردم، چرا که آمادگی 
آن را نداشتم و احس��اس می کردم دیگرانی بودند که بهتر از من هستند.

روحیه من با گونه ای است که همیشه بیش از یک مسئولیت کار دیگری 
 را نپذی��رم و ب��ه آن اعتق��اد

 ندارم. 
حتی من تدریس در دانش��گاه 
را رها کردم. یک��ی زمانی عضو 
هیئت مدیره بودم، آن را هم رها 
کردم و هم اکنون به جز کاری 
که در بنیاد تعاون س��پاه انجام 
می دهم، هیچ مسئولیت دیگری 

در هیچ کجا ندارم.
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خود را برای تهدیدات فرامنطقه ای آماده می کنیم 

 فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به برگزاری رزمایش قمر 
بنی هاش��م، اظهار کرد: خود را آماده می کنیم که اگر تهدیداتی فرامنطقه ای باشد بتوانیم 

آماده باشیم. 

 توفیقی رای
 اعتماد نمی گیرد

جلسه نمایندگان برای 
عزل ونصب های توفیقی

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پیش بینی 
می شود سه وزیر پیشنهادی در اوسط مهرماه به مجلس معرفی شوند، گفت: 
با توجه به اینکه، مهر ماه باید مدارس فعالیت خ��ود را آغاز و دانش آموزان به 
مدارس بروند، حدس من این اس��ت که آقای روحانی معرفی وزیر را به بعد از 
ایام بازگشایی مدارس واگذار می کنند.وی با بیان اینکه عالقمند هستیم که 
وزرای پیش��نهادی روحانی برای وزارت خانه های علوم، آموزش و ورزش این 
بار از مجلس رای اعتماد بگیرند، گفت: توصیه ما به آقای روحانی این است که 
مالحظه مجلس را بکند و اف��رادی را به مجلس معرفی کند که مجلس بتواند 
به آنها رای اعتماد بدهد.باهنر درباره احتم��ال معرفی توفیقی به عنوان وزیر 
پیش��نهادی علوم نیز گفت: امیدواریم آقای روحانی، آقای توفیقی را معرفی 

نکند چون بعید می دانم مجلس به توفیقی را اعتماد بدهد.

قاس��م جعفری نماینده  مجلس شورای اسالمی با اش��اره به عملکرد جعفر 
توفیقی سرپرس��ت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: نمایندگان پس 
از آغاز مجدد جلسات علنی مجلس و پایان یافتن تعطیالت، موضوع عزل و 
نصب ها در این وزارتخانه را به صورت جدی دنبال می کنند.عضو کمیسیون 
آموزش مجلس با بیان اینکه آقای توفیقی درص��ورت معرفی به خانه ملت 
راه دشواری برای کس��ب رای اعتماد نمایندگان دارد، تصریح کرد: کارنامه 
و عملکرد آقای توفیقی به گونه ای است که مسائل متعددی حول آن وجود 

دارد.
جعفری همچنین از لزوم موضع گیری سرپرس��ت وزارت علوم درباره فتنه 
س��خن گفت و ادامه داد: با توجه به هزینه هایی که فتنه برای کشور داشت، 

باید همگان موضع خود را درقبال آن مشخص کنند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در بیانیه ای ضمن 
تقدیر از تالش��های دولت عراق برای بسته شدن اردوگاه اشرف 
، خواستار حمایت سازمان ملل از اخراج س��ریعتر اعضای این 
گروهک از اردوگاه موقت در عراق ش��د و برمسئولیت حقوقی 

کشورهای حامی مادی و سیاسی این گروهک تاکید کرد. 
 وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در بیانیه ای با ابراز 
خرسندی از بسته ش��دن اردوگاه نظامی اش��رف ، از تالشهای 
صادقانه دولت عراق در این رابطه تشکر و قدردانی کرد. در این 
بیانیه با اعالم این مطلب آمده اس��ت : جمهوری اسالمی ایران 
پیش از این در چندین نوبت به نماینده سازمان ملل متحد در 
عراق نسبت به تداوم حضور اعضای این سازمان تروریستی در 
اردوگاه اشرف و شرارتها و ماجراجویی های آنها هشدار داده بود. 
اقدامات این سازمان تروریستی و برخی حامیان شناخته شده 
آنان در اتهام زنی به دیگران از جمله درگیریهای اخیر اردوگاه 
اشرف نیز نمونه ای از توطئه ها و ماجراجویی آنان است. در ادامه 
این بیانیه می خوانیم : جمهوری اسالمی ایران ضمن تاکید بر 
حمایت از تالشهای سازمان ملل متحد و دولت عراق در اخراج 
سریعتر اعضای این سازمان تروریستی از اردوگاه موقت ترانزیت 
، مس��ئولیت حقوقی و قانونی کش��ورهای حامی این سازمان 
تروریستی را یادآور ش��ده و ضرورت قطع پش��تیبانی مادی و 
سیاسی آنان از این گروه تروریستی را مورد تاکید قرار می دهد.

“الهام امین زاده”  مع��اون حقوقی رییس جمهور درباره لغو 
برخی مصوبات دولت دهم توسط معاون اول رئیس جمهور 
گفت: برخی از مصوبات دولت دهم که تک��راری و بار مالی 

داشتند به طور کامل حذف شدند.
وی با اشاره به اینکه بررسی مصوبات دولت گذشته در دولت 
یازدهم به سه بخش تقسیم شده است، افزود: یک سری از 
مصوبات مانند برخی از سفر ها که انجام شده بود و همچنین 
برخی از مصوبات دولت که نیازمند بررسی بیشتر هستند در 
دستور کار دولت است.معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره 
به رفع لغو قانون مرخصی نه ماهه زایمان بانوان شاغل تصریح 
کرد: قرار شده است تسهیالتی به بانوان داده شود تا مرخصی 

آنها از 6 به 9 ماه افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: اجرای این مصوبه احتماال مشکالتی را برای 
بانوان شاغل ایجاد می کند و از طرفی شوق کار فرمایان برای 
استفاده از بانوان کم خواهد ش��د بنابراین در دولت در حال 
بررسی هستیم تا مشوقاتی را برای کارفرمایان تصویب کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: قوانینی باید در دولت 
تصویب شوند که دیگر نیازی به تصویب قانون دیگری نباشد 

و نباید به دولت بار مالی اضافی تحمیل شود.
امین زاده درباره اجرای طرح مهرآفری��ن گفت: اجرای این 

قانون نیز هیچ مشکلی ندارد و در حال اجراست.

موضوع 2 دانش��گاه جنجال��ی “جامع بی��ن المللی” و “ 
آزاد اس��المی”، که این روزها بازار اخبار را داغ کرده اند، 
احتمال دارد در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی این 
هفته مورد بررس��ی قرار گیرند.نخستین جلسه شورای 
عالی انقالب فرهنگی به ریاس��ت حجت االسالم حسن 
روحانی و برای اولین بار در دولت یازدهم سه شنبه هفته 
جاری در نهاد ریاس��ت جمهوری برگزار می شود.روال 
ساعت برگزاری جلسات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
بدین گونه است که جلسات در ش��ش ماه نخست سال 
بعد از اذان مغرب و عش��اء و در شش ماه دوم سال پیش 
از اذان تشکیل شوند.بر اساس اعالم شورای عالی انقالب 
فرهنگی، موضوعاتی از جمله سند موسیقی، بنیاد نوشت 
افزار و اس��باب بازی، وضعیت نخبگان، گ��زارش از ارائه 
نقشه جامع علمی کشور در دس��تور کار این هفته شورا 
قرار گرفته اس��ت.با این حال، یکی از مسئوالن شورای 
عالی انق��الب فرهنگی اعالم کرد ک��ه در صورت تمایل 
اعضا، موضوع دانش��گاه احمدی نژاد و دانشگاه آزاد هم 
می تواند خارج از دستورالعمل جلسه مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد.این روزها دو دانشگاه احمدی نژاد و دانشگاه 
آزاد اسالمی تبدیل به جنجالی ترین دانشگاههای کشور 

شده اند.

“رضا مظفرنیا” رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر وزارت دفاع 
در پاس��خ به این س��وال که زیردریایی کالس غدیر دارای چه 
ویژگی هایی اس��ت، اظهار داشت: برنامه توس��عه سامانه های 
زیرسطحی از جمله برنامه های دراز مدت وزارت دفاع است که از 
واحدهای کوچک آغاز شده و ادامه خواهد یافت. وی افزود: این 
زیردریایی ها در فواصل زمانی مختلف ساخته و افتتاح خواهد 
شد. مظفرنیا ادامه داد: در گذش��ته زیردریایی های غدیر با تناژ 
محدودتر ساخته ش��ده و هم اکنون هم توسط سازمان صنایع 
دریایی وزارت تولید می شود و در یک یگان زیرسطحی نیروی 
دریایی قرار می گیرد. وی تصریح کرد: در دانشگاه امام خمینی 
نوشهر دانشجویان برای عملیات زیردریایی ها در مقطع لیسانس 
و کارشناسی ارش��د آموزش های الزم را می بینند که در آینده 
از آنها استفاده خواهد ش��د. رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
گفت: بعد از آن زیردریایی بزرگتر با تناژهای سنگین تر در برنامه 
قرار خواهد گرفت و در سازمان صنایع دریایی مدت زیادی است 
برای طراحی های مختلف در ساخت بدنه و تجهیزاتش ساخته 

شده است.
 آن ها به طور جداگانه در جنوب کشور ساخته می شود، ولی زمان 
آن هنوز مشخص نیست. مظفرنیا گفت: دانشگاه صنعتی مالک 
اشتر در حال س��اخت سامانه جدید “سیس��تم مستقل از هوا” 
برای زیرسطحی ها است که تا یکی دو سال آینده آماده می شود.

دولت  دولتبیانیه دفاعی

 تقدیر وزارت خارجه
 ایران از دولت عراق

حذف کامل برخي 
مصوبات دولت دهم

 احتمال تعیین سرنوشت 
2 دانشگاه جنجالی

توانایی جدید برای 
زیردریایی های ایران
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ربوده شدن شیخ جبهه 
النصره توسط القاعده

عناصر وابسته به »امارت اسالمی عراق و شام« اقدام به 
ربودن یکی از مشایخ وابس��ته به گروه »جبهه النصره« 
در ش��هر حلب و در حین خواندن خطبه نماز جمعه در 
یکی از مس��اجد این ش��هر کردند. منابع محلی سوری 
در گفت وگو با خبرگزاری لبنانی آس��یا اعالم کردند که 
عناصر مسلح وابس��ته به »امارت اسالمی عراق و شام«، 
یکی از شاخه های سازمان القاعده در سوریه روز گذشته 

جمعه یکی از مشایخ شهر حلب را ربودند.
این منابع در این خصوص توضیح دادند که عناصر وابسته 
به این گروه تروریستی یکی از خطبای نماز جمعه منطقه 

»الباب« در شهر حلب در شمال سوریه را ربودند.

تالش قطربرای کسب دبیر
کلی سازمان ملل

امیر سابق قطر تالش دارد تا حمد بن جاسم نخست وزیر 
معزول این کش��ور را دبیرکل س��ازمان ملل کند تا هم 
برای قطر وجهه ای بین المللی کسب کرده و هم وی را از 
سیاست داخلی این کشور دور کند.روزنامه فرامنطقه ای 
العرب چاپ لندن نوشت که حمد بن خلیفه آل ثانی امیر 
سابق دولت قطر سعی دارد بعد از اخراج حمد بن جاسم 
وزیر خارجه وی از س��وی تمیم امیر جدید قطر پس��تی 
بین المللی برای وی فراهم کند. حمد در این راستا سعی 
می کند وی را به عنوان کاندیدای جانشینی بان کی مون 
دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی کند که در سال 2016 

مسئولیت وی به پایان خواهد رسید.

 نظرسنجی گالوپ ازاعتماد
عمومی به دولت آمریکا

نظرس��نجی ای که مؤسس��ه »گالوپ« انجام داده نشان 
می دهد میزان اعتماد عمومی به دولت مرکزی آمریکا به 
پایین ترین حد رسیده و کمتر از نیمی از مردم این کشور 

به توان دولت برای حل مشکالت، اعتماد دارند.
به گزارش پایگاه »پلیتیکو«، نظرسنجی جدیدی که در 
آمریکا انجام شده نش��ان می دهد کمتر از نیمی از مردم 
این کش��ور معتقدند که دولت می تواند مس��ائل را حل 
کند، که این میزان پایین ترین رق��م در تاریخ انجام این 

همه پرسی هاست.

اخبار بین الملل

انتص��اب آقای علی ش��مخانی به عن��وان دبیر ش��ورای عالی 
امنیت ملی نشان دهنده آن اس��ت که رییس جمهور مایل به 
کاهش نقش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حوزه های 
دیپلماتیک و داخلی و افزایش نقش آن در زمینه های نظامی، 

منطقه ای و ارهبردی است.
در یک دهه گذشته دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی 3 نقش 

مهم را هم زمان ایفا کرده است.
 1- نخس��ت سیاس��تگذاری و تعیی��ن راهبرده��ای کالن در 
حوزه های مختلف امنیت داخلی، سیاس��ت خارجی، امنیت 
اقتصادی، دفاعی و رسانه ای. دبیرخانه در مقام یک سیاستگذار 
تالش می کرده اس��ت که مجموعه دس��تگاه های مسئول در 
کشور در حوزه مسائل امنیت ملی، هدف گذاری و نقشه راهی 
روشن پیش چشم داشته و به دقت بدانند که نظام در پی تحقق 

چه اهدافی است. 
عالوه برای��ن، ب��رای دبیرخان��ه مهم بوده اس��ت ک��ه نوعی 
ن��گاه توزیعی به سیاس��ت ها داش��ته و معلوم کن��د که برای 
تحقق سیاس��ت ه��ای کلی نظ��ام در ه��ر یک از ای��ن حوزه 
 ها، ه��ر دس��تگاه خ��اص دقیقا چ��ه نقش��ی باید ب��ر عهده

 بگیرد.
2- دوم، دبیرخانه ش��ورای عال��ی امنیت ملی ع��اله بر نقش 
سیاس��تگذاری، در مق��ام ی��ک هماهن��گ کن��ده کالن هم 

ایفای نقش کرده اس��ت. اگر بخواهیم از عبارتی خالصه ولی 
دقیق اس��تفاده کنی��م دبیرخانه ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
ماموریت داش��ته است دقیقا روش��ن کند برای تحقق اهداف 
امنیت ملی چگونه باید به یک تقس��یم کار ملی ش��کل داد؟ 
مقصود از تقس��یم کار ملی در اینجا حداکثر ک��ردن فعالیت 
ظرفیت های مل��ی و در همان حال حداقل ک��ردن تداخل ها 
و مزاحمت های مضر در روند همکاری دسته جمعی دستگاه 
 ها و ظرفیت ه��ای اجتماعی برای تحقق اه��داف امنیت ملی

 است. 
در واقع دبیرخانه مثال در حوزه هسته ای مامور بوده است که 
مطمئن شود اوال همه آنها که موضوع به آنها مرتبط است می 
دانند سیاست های کالن نظام چیس��ت، ثانیا هر کدام از آنها 
می دانند برای تحقق این سیاس��ت ها بای��د دقیقا چه کاری 
را چگون��ه و درچه زمانی انجام بدهند و ثالثا وظایف دس��تگاه 
های دخیل در موضوع ب��ه نحوی مرتب و میان آنها تقس��یم 
 کار شده است که هیچ کدام از آنها کارکردهای بقیه را مختل 
در  هماهنگ��ی،  ترتی��ب،  ای��ن  ب��ه  کن��د.  نم��ی 
مه��م  کارک��رد  دومی��ن  ب��ه  سیاس��تگذاری  کن��ار 
 دبیرخان��ه ش��ورای عال��ی امنی��ت مل��ی تبدی��ل ش��ده

 است.
 3- س��ومین کارک��رد دبیرخانه در ی��ک دهه گذش��ته اداره 
پرونده های ویژه بوده است. در  این مدت چندین پرونده مهم 

 دارای ابع��اد امنیت ملی که به دالیل متعدد هیچ دس��تگاهی
 نمی توانسته به تنهایی مس��ئولیت آن را بپذیرد، به دبیرخانه 
واگذار شده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در سال 
82 پرون��ده هس��ته ای را تحویل گرفت. در س��ال 88 متولی 
پرونده فتنه شد. در س��ال 90 پرونده انقالب های اسالمی در 
منطقه را تحویل گرفت وکم��ی قبل تر از آن ه��م با میزبانی 
دبیرخانه س��تاد تدابیر ویژه اقتصادی به طور جدی به مسئله 
تحریم ها ورود ک��رده بود. علت اینکه ای��ن پرونده ها به جای 
دستگاه های خاص به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار 
شده در اصل چیزی جز این نبوده اس��ت که به دلیل ذووجوه 
بودن این پرونده ها و دخیل بودن دستگاه های متعدد در روند 
مدیریت آن، هیچ دستگاهی در کشور وجود نداشته است که 
بتواند به تنهای��ی بار مدیریت این پرونده را به دوش بکش��د و 
الجرم جایی الزم بوده اس��ت که هم به سیاس��تگذاری کالن 
درباره موضوع پردازد، هم میان دستگاه ها تقسیم نقش کند و 
هم ایفای این نقش ها را به گونه ای که کارایی حداکثر و موازی 

کاری حداقل شود، مدیریت نماید.
سوالی که با انتصاب آقای علی شمخانی به سمت دبیر شورای 
عالی امنیت ملی مطرح می شود این است که با این انتصاب آیا 

این کارکردها همچنان حفظ خواهد شد؟
به نظر می رسد سرجمع می توان به این سوال پاسخ مثبت داد.

نخست باید به یاد داش��ت که نخستین شان دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی تدوین پیش��نهاداتی برای طرح و تصویب در 
ش��ورای عالی امنیت ملی و  پس از آن پیگی��ری مصوبات این 
شوراست. توانمندی سیاس��تگذاری و اجرایی آقای شمخانی 
به اعتراف آنها که از نزدیک با وی مرتبط بوده اند با مسئولیت 
های دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی تناسب قابل قبولی 
دارد. ضمن اینکه رویکرد های اصلی در ش��ورای عالی مربوط 
به ارجاعات رهبر معظم انقالب اسالمی و سیاست هایی است 
که ایش��ان پیش تر درباره موضوعات مختلف ابالغ کرده اند و 
در این سیاست ها تا آنجا که می دانیم تغییری رخ نداده است

سوابق آقای شمخانی نشان دهنده توانمندی وی در حوزه های 
نظامی و راهبردی است. سیاستگذاری راهبردی به معنای توان 
ترسیم دورنماهای بلند مدت و بسیج کردن امکانات کشور برای 
دست یابی به آن پیش تر توسط شمخانی در حوزه های دفاعی 
و نظامی به خوبی تجربه شده اس��ت. وی نخستین کسی بود 
که توانس��ت به عنوان فرمانده مشترک نیروهای دریایی سپاه 
و ارتش، سازمان کار یک نیروی دریایی حرفه ای برای کشور 

را پایه گذاری کند. 

فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تیم جدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

چرا باید انتصاب شمخانی را به فال نیک گرفت؟



یادداشت

 پرچم گردانی حرم مطهر
 امام رضا )ع( در زندان مرکزی

همزمان با دهه کرامت، پرچم حرم مطهر امام علی بن الموسی الرضا )ع( 
در بین مددجویان زندان مرکزی اصفهان به نمایش گذاشته شد.همزمان 
با دهه کرامت و میالد حضرت معصومه )س( و امام رضا )ع(، س��ه تن از 
خادمان حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا )ع( با سفر به اصفهان 
 وارد زندان مرکزی این شهر شده و مورد استقبال مددجویان قرار گرفتند.

بر اس��اس ای��ن گ��زارش، پرچ��م ح��رم مطه��ر ای��ن ام��ام همام به 
 نی��ت زی��ارت ام��ام رض��ا )ع( در بی��ن مددجوی��ان ب��ه نمای��ش 

گذاشته شد. 

 بهداشت محیطی در 
همه مدارس

معاون بهداشت و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با تاکید بر رعایت بهداشت محیط در تمام مدارس گفت: هیچ فرقی 
بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی وجود ندارد و همه مدارس موظف 
به رعایت این امر هستند.حسین داوری رعایت اصول اصلی و اساسی 
بهداش��ت مدارس توسط مس��ووالن امر را ضروری برشمرد و اظهار 
کرد: در این راستا کارشناس��ان اداره کل آموزش و پرورش استان و 
 مرکز بهداشت بر عملکرد مدارس در این حیطه نظارت خاص دارند. 
وی با بیان این ک��ه یکی از موارد م��ورد توجه در بهداش��ت محیط 
مدارس، تعداد آبخوری ها وس��رویس های بهداش��تی است، گفت: 
مدارس موظف اند بر اس��اس جمعی��ت دانش آموزی خ��ود، تعداد 

آبخوری ها و سرویس های بهداشتی را درنظر داشته باشند. 

شناسایی 35 نقطه حادثه خیز 
شهرستان سمیرم

رئیس اداره راه و شهرسازی سمیرم گفت: در شهرستان سمیرم 35 
نقطه حادثه خیز شناسایی ش��ده اند که رفع و اصالح چهار نقطه در 
دستور کار امسال اداره راه و شهرس��ازی سمیرم قرار دارد.ابوالقاسم 
صباغی گفت : با توجه به کوهستانی بودن منطقه سمیرم و بیوگرافی 
منطق��ه، این شهرس��تان دارای نق��اط پرحادثه خی��ز و محورهای 
خطرناک بسیاری است.وی از شناسایی بیش از 35 نقطه حادثه خیز 
در شهرستان سمیرم خبر داد و افزود: بر اساس اعتباراتی که به اداره 
راه و شهرسازی سمیرم تعلق می گیرد امسال چهار نقطه حادثه خیز 

در این شهرستان رفع و اصالح می شود.

شهرداران 70 درصد از شهرهای 
اصفهان انتخاب شدند

پس از آغاز ب��ه کار چهارمین دوره ش��وراهای اس��المی ش��هرها، 
شهرداران 70درصد از شهرهای استان اصفهان انتخاب شدند.

محمدمهدی جمالی نژاد با اش��اره به گذشت یک هفته از آغاز به کار 
چهارمین دوره ش��وراهای اسالمی شهرهای اس��تان اظهار داشت: 
با جلسات مس��تمر و کارشناسانه اعضای ش��وراهای اسالمی شهر، 

شهرداران بیش از 70 درصد از شهرهای استان انتخاب شدند.
وی خاطرنش��ان کرد: در حدود 30 درصد از ش��هرداران استان در 
دوره های قبل برای یک دوره چهارساله ابقاء و بقیه شهرداران استان 

از سوی شوراهای دوره چهارم، جدیداً انتخاب شده اند.

آمادگی سرویس های مدارس 
بهارستان برای آغاز سال تحصیلی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر بهارستان گفت: 470 
انواع سرویس مدرسه برای جابه جایی دانش آموزان شهر بهارستان 
آماده ساماندهی ش��ده اند.رضا جعفریان در مورد تعداد تاکسی های 
شاغل در شهر بهارستان اظهار داشت: تعداد 102 دستگاه تاکسی گردشی 
و خطی، 20 دستگاه تاکسی بیسیم آقایان و هشت دستگاه تاکسی بیسیم 
بانوان در بهارستان در حال فعالیت هستند.این مسئول ادامه داد: بر روی 
این تعداد تاکسی 130 نفر مالک و راننده و 18 نفر به صورت راننده کمکی 

به صورت دو شیفت کار می کنند.

 ارتقا رتبه علمی کشور 
به رده 15 جهانی 

معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان گفت: تالش در 
عرصه علمی و پژوهشی جوانان باید بر اساس نیازهای روز جوانان انجام 
گیرد چراکه با همت جوانان ایرانی رتبه علمی کش��ور به رده 15 جهانی 
ارتقا پیدا کرد.محمدصادق اکبری گفت: ایران اسالمی توفیقات علمی و 
پژهشی خود را مرهون تالش های جوانان است که کسب رتبه های برتر 

جهانی در این عرصه نمایشگر این تالش است.

گشتی در اخبار 

 تدوین برنامه 700 صفحه ای
 شهر اصفهان در 6 ماه

  عضو شورای شهر اصفهان/غالمرضا شیران
700 صفحه برنامه شهر اصفهان که در شش ماه تدوین و تنظیم 
شده است چگونه انتظار دارید که اجرایی شده و به پیش رود.اصل علم و 
علم گرایی در رعایت عدالت و انصاف برای مردم است.بسیاری از مشکالت 
جامعه به این دلیل بروز کرده است که از اصول علمی فاصله گرفته ایم.700 
صفحه برنامه ش��هر اصفهان که در ش��ش ماه تدوین و تنظیم شده است 
چگونه انتظار دارید که اجرایی شده و به پیش رود.فشارها در اغلب موارد 
مدیران را به مخمصه می اندازد.حقوق مردم دارای اصولی اس��ت که دنیا 

آن را تجربه کرده است و یکی از 
این اصول رعایت اصل ارزیابی 

زیست محیطی است.
بس��یاری این اصل را از وظایف 
س��ازمان محیط زیست تلقی 
می کنند و این در حالی است که 
این اصل ناظر به امور اقتصادی، 
سالمت و محیط زیست مردم 

است.
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چهره روز
كلنگ زني خيابان صاحب روضات 

شهردار منطقه یک اصفهان با اشاره به اینکه عملیات اجرایي خیابان صاحب روضات همزمان با ایام 
والدت امام رضا)ع( آغاز مي شود، عنوان کرد: با اجراي خیابان صاحب روضات یکي از آرزوهاي 50 

ساله مردم منطقه یک برآورده مي شود.

3

 تایید طرح میدان امام 
علی)ع( در  شورای فنی

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری یک وکیل قالبی به نام جمال 35 
ساله که دفتر کارش در بوستان سعدی بوده است، خبر داد.

سرهنگ ستار خسروی اظهار کرد: دفتر وکالت این وکیل قالبی در بوستان سعدی 
 قرار داشته که با جعل یک پروانه قالبی، اقدام به کالهبرداری از مردم می کرده است. 
وی با بیان این که وکیل قالبی مذکور 25 ش��اکی در پرونده خود داش��ته و مبالغ 
 هنگفتی را در ابتدا و قبل از رسیدگی به پرونده به جیب می زده است، تصریح کرد: 
 تا کنون 800 میلیون تومان کالهبرداریاین رد از مردم برای پلیس محرز شده است. 
 افرادی که از مراجعه کنن��دگان به این وکیل بوده اند برای ثبت ش��کایات خود در 
س��ریع ترین زمان ممکن به پلیس آگاهی اصفهان واقع در خیابان قائمیه مراجعه 
کنند. خسروی افزود: به دنبال دس��تگیری متهم، پرونده وی جهت انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کاربرد آهن در اسکلت بدنه های مید ان امام علی)ع( روش مرسومی در دنیا 
برای بازس��ازی بناهای تاریخی استمدیرعامل سازمان نوس��ازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان اظهارداشت: مطالعات طرح میدان امام علی)ع( به طور کامل 
با همکاری مهندسان مشاور و کارشناسان دستگاه های ذیربط انجام شده که 
به تایید شورای فنی میراث کشور رسید و همچنین مطالعات باستان شناسی 
از طریق انجام کاوش ها و گمانه های متعدد زیر نظر پژوهشکده سازمان میراث 
فرهنگی کشور انجام ش��ده است .حس��ین جعفری با بیان این مطلب گفت: 
مطالعات طرح احیا میدان امام علی )ع( از دهه ۶0 شروع شده بود و شهرداری 
اصفهان ادامه کار را بر عهده گرفت و آن را تکمیل نمود و با برگزاری جلسات 
متعدد کارشناسی ، همه مراحل فنی آن با نظر و تایید سازمان ها و ارگان های 

مربوطه نهایی شد و سپس فاز اول و دوم آن به اجرا درآمد
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معاون حمایت و س��المت کمیته امداد اس��تان اصفهان گفت: 
همزمان با دهه کرامت، بالغ بر 3 میلیارد و ۹30 میلیون تومان 

کم��ک معیش��ت به 
خان��واده های تحت 

حمایت کمیته امداد استان اصفهان پرداخت شد.
رض��ا بهرامی��ان ب��ا اع��الم این خب��ر اظه��ار ک��رد: هم زمان 
ب��ا ده��ه کرام��ت بال��غ ب��ر 3 میلی��ارد و۹30 میلی��ون 
توم��ان ب��ه 1۶۶ ه��زار نف��ر از خانواده ه��ای تح��ت حمایت 
 کمیت��ه ام��داد اس��تان ب��ه عن��وان کم��ک معیش��ت 

پرداخت شد. 
وی اف��زود: ح��وزه حمای��ت و س��المت خان��واده ام��داد 
همچنی��ن ب��ه مناس��بت ده��ه کرام��ت ب��ه ص��ورت 
ئ��ه ک��رده را ا ب��ه م��دد جوی��ان  را   وی��ژه خدمات��ی 

 است. معاون حمایت و س��المت کمیته امداد استان اصفهان 
خدمات ویژه کمیته امداد در این دهه را ش��امل پرداخت مبلغ 
150 میلی��ون تومان برای خرید و س��اخت 30 مس��کن برای 
خانواده مددجوی شهری و مبلغ 80 میلیون توما برای بازسازی 
 و تعمرات کلی و جزیی مس��کن 100خان��واده تحت حمایت

 ذکر کرد. 

بهرامی��ان در خص��وص پرداخ��ت کم��ک جهیزی��ه ب��رای 
نوعروس��ان تحت پوش��ش افزود: مبلغ 400 میلی��ون تومان 
 برای خری��د جهیزی��ه نوعروس��ان اختص��اص یافته اس��ت. 
وی ب��ا تاکی��د بر س��المت و بهداش��ت اف��راد تحت پوش��ش 
گف��ت: از مس��ائل مه��م و م��ورد تاکی��د کمیت��ه ام��داد در 
س��ال های اخیر مش��کالت س��وء تغذیه کودکان زیر ۶ س��ال 
اس��ت که با توج��ه به ای��ن موضوع، کمیت��ه ام��داد مبلغ ۶0 
 میلی��ون توم��ان را ب��رای 1100ک��ودک زیر ۶ س��ال هزینه 
کرده اس��ت. معاون حوزه حمایت و س��المت خانواده متذکر 
ش��د: همچنین مبلغ 20 میلیون تومان برای ارتقاء ش��اخص 
ه��ای بهداش��تی و مبل��غ 400 میلی��ون تومان ب��رای بیمه 
 خدم��ات درمان��ی ۶0 هزار خان��واده تحت پوش��ش پرداخت 
ش��ده اس��ت.وی در ادامه پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه 
 اختص��اص داده ش��ده به خان��واده ه��ای تح��ت حمایت در 

سرفصل های مختلف را 150 میلیون تومان عنوان کرد.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان اصفهان عنوان کرد:

کمک ۴ میلیارد تومانی کمیته امداد به نیازمندان در دهه کرامت

بساط وکیل قالبی در 
بوستان سعدی برچیده شد

از مسائل مهم و مورد 
تاکید کمیته امداد در 

سال های اخیر مشکالت 
سوء تغذیه کودکان زیر 6 

سال است که با توجه به 
این موضوع، کمیته امداد 

مبلغ 60 میلیون تومان 
را برای 1100کودک زیر 6 

 سال هزینه 
کرده است

مسئول پیش��گیری از بیماری های ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان اردس��تان گفت: با توجه به اقدامات پیش��گیرانه 
و آموزش های ارایه ش��ده به مردم ش��یوع بیماری س��الک در 

شهرستان 50 درصد کاهش داشته است.
 “لیشمانیوز جلدي”یا “س��الک” بیماري پوستي مشترک بین 
انسان و حیوان اس��ت که به صورت یک یا زخم هاي متعدد در 
نواحي باز بدن مانند صورت دس��ت و پا از طریق گزش پش��ه 

خاکی آلوده به انسان یا حیوان منتقل می شود.
مسئول پیش��گیری از بیماری های ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرستان اردستان در رابطه با وضعیت مبارزه با بیماری سالک 
در این شهرستان اظهار داشت: دو نوع سالک وجود دارد در نوع 

شهری مخرن آن انسان بیمار است و در نوع روستایی مخزن آن 
موش های صحرایی است.

مریم حبیبی گفت: عامل سالک در استان اصفهان و شهرستان 
اردستان موش صحرایی و از نوع روستایی است.

اجرای برنامه جونده کشی به منظور مبارزه با ناقل سالک 
وی  با بی��ان اینکه در س��ال ۹1 ح��دود 70 میلی��ون تومان 
 صرف مبارزه با بیماری س��الک )جونده کش��ی و سم پاشی(، 
برنامه های آموزشی، تشخیص و درمان بیماران مبتال به سالک 
در شهرستان اردستان شده است، گفت: در سال جاری برنامه 
جونده کش��ی در چهار مرحله و در هفت ه��زار هکتار از مزارع 
شهرستان در هر مرحله با اعتبار 50 میلیون تومان پیش بینی 

شده است. همزمان س��ایر فعالیت ها مثل سم پاشی،آموزش، 
تش��خیص و درمان با هزینه بالغ بر 50 میلیون تومان در حال 

اجرا است.
حبیبی در ادامه بیان داش��ت: مراجعه بیماران مبتال به سالک 
به مراکز درمان کننده از تیر ماه تا پایان آذر انجام می گیرد. که 

اکثر مراجعات در مرداد و شهریور است.
مسئول پیش��گیری از بیماری های ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرستان اردس��تان گفت: از س��ال 87 تا ۹0 با شروع برنامه 
جونده کشی توس��ط شبکه بهداش��ت و درمان در کانون های 
آلوده ش��اهد کاهش موارد  ابتال به سالک در شهرستان بودیم 
و در این پنج س��ال افزایش نس��بی موارد در برخی از سال ها 

به علت راه اندازی مراکز تش��خیص و درمان رایگان در ش��هر 
های اردس��تان، زواره و مهاباد بوده ولی متاس��فانه در س��ال 
۹1 به علت ساخت و س��از های ش��هرک ها در مناطق آلوده، 
وجود دپ��وی نخاله های س��اختمانی و کوده��ای حیوانی در 
کنار اماکن مس��کونی، اماکن مخروبه در س��طح شهرستان،  
ش��رایط آب و هوایی،  عدم رعایت راههای پیش��گیری توسط 
ش��هروندان با وجود آموزش های الزم و کافی وعدم همکاری 
بین بخش��ی قوی، آمار مبتالیان از ۶00 مورد تجاوز کرد که با 
اقدامات سریع از جمله س��م پاشی خانه به خانه در کانون های 
 آلوده به ویژه شهرک های تازه تاس��یس و حاشیه ای بیماری 

کنترل شد.
حبیبی افزود: در س��ال جاری با توجه به اقدامات انجام شده  
انتظار می رود آمار مبتالیان به بیماری س��الک نسبت به سال 
گذش��ته کاهش پیدا کند و تا کنون آمار کمت��ر از 30 نفر می 
باشد که نسبت به نیمه اول س��ال گذشته کاهش 50درصدی 

داشته است.

مسئول پیشگیری از بیماری های شبکه بهداشت و درمان :

کاهش 50 درصدی سالک در شهرستان اردستان

استاندار اصفهان:

جایگاه شورا ها باید به صورت 
دقیق تر ارزیابی شود

اس��تاندار اصفهان گفت: جایگاه ش��ورا ها باید به صورت 
دقیق تر ارزیاب��ی ش��ود.علیرضا ذاکراصفهانی در جمع 
اعضای شورای ش��هر اصفهان با اش��اره به اهمیت نقش 
ش��ورا ها در سطح کش��ور اظهار داش��ت: در حال حاضر 
ش��ورا ها هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و شورا ها 
و شهرداری ها باید جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.وی با 
بیان اینکه جهت گیری وزیر کشور نسبت به شهرداری ها 
و ش��ورا ها تغییر پیدا کرده، اضافه کرد: ب��ا توجه به این 
موضوع شورای ش��هر و ش��هرداری از جایگاه مهم تری 
در دولت جدید برخوردار شده است.اس��تاندار اصفهان 
با اش��اره به مهم ترین مش��کالت موجود در ح��وزه اجرا 
و عمل در سطح کش��ور و اس��تان تصریح کرد: جایگاه و 
س��اختار از یک س��و و فقدان قوانین مورد نیاز برای رفع 
امور از مهم ترین مش��کالت موجود در حوزه اجرا و عمل 
به شمار می رود.این مس��ئول با تاکید بر اینکه در بخش 
دموکراس��ی غرب انس��ان به عنوان محور نخست و آخر 
حاکمیت تلقی می شود، ادامه داد: براساس اصل 5۶ قانون 
اساس��ی حاکمیت مطلق از آن خداوند است و انسان نیز 
با حرکت در مس��یر خداوند به عنوان حاکم بر سرنوشت 
خود محسوب می ش��ود.ذاکراصفهانی انسان را جانشین 
خداوند در راس��تای اعم��ال حاکمیت دانس��ت و تاکید 
کرد: در حال حاضر یک مشکل اساسی در کشور داریم و 
مشخص نشدن جایگاه شورا ها در سطح کشور به عنوان 
مهم  ترین مشکالت در س��طح کشور محسوب می شود و 
مس��ئوالن باید با یک برنامه ریزی دقیق در راستای رفع 

این مشکل گام بردارند.
شوراها همواره خود را تحمیل کرده اند

شهردار اصفهان گفت: با گذشت 14 سال از عمر شوراها، 
همواره خود را تحمیل کرده اند زیرا اعتقادی به شوراها در 
جامعه و تفکر مدیران وجود ندارد.مرتضی سقائیان نژاد 
اظهار داشت: در ماده سه قانون ش��هرداری های کشور، 
شوراها و شهرداری ها یک نهاد غیردولتی عنوان شده اند 
و نیز در برنامه سوم بر مدیریت واحد شهری تاکید شده 
اس��ت اما اکنون باید این پرس��ش را از دولت داشت که 
اجرای این قوانین چه ش��د.وی در ادامه افزود: آیا رئیس 
جمهور قبلی ما از سمت شهرداری به ریاست جمهوری 

نرسید و آیا از ظرفیت شوراها و شهرداری بی اطالع بود

شورا

رئیس هیات تحقیق و تفحص از س��ازمان تامین اجتماعی با 
بیان اینکه دو هزار صفحه از اسناد مربوط به تحقیق و تفحص 
از این سازمان در کمیسیون اصل ۹0 نگهداری می شود، گفت: 
این در حالی اس��ت که 20 هزار صفحه دیگر از این اس��ناد در 
دولت گذشته که در س��ازمان تامین اجتماعی نگهداری می 
شد، مفقود شده اس��ت.علیرضا محجوب رئیس هیات تحقیق 
و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با ارائه گزارشی از فرآیند 
تحقیق و تفحص از این سازمان اظهار داشت: گزارش اول این 
هیات متاسفانه در مجلس هش��تم در صحن علنی قرائت نشد 
که اگر این کار انجام می گرفت امروز جلوی بسیاری از تخلفات 
گرفته می شد.وی در ادامه افزود: بنده به عنوان یکی از اعضای 
هیات تحقیق و تفحص با توجه ب��ه هزینه ای که مجلس برای 
این کار انجام داد گله مند هستم که چرا این گزارش قرائت نشد 
در حالیکه تحقیق و تفحص جزو وظایف نظارتی مجلس است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
در دی ماه سال گذشته طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین 
اجتماعی در کمیسیون مربوطه رسیدگی ش��د و در نهایت با 
ابالغ احکام اعضای این هیات در اواخ��ر تیر ماه کار این هیات 
شروع شد و در اولین اقدام از وزیر وقت درخواست کارشناس 
و ارائه اطالعات و پرونده هایی ک��ه مجلس به امانت در اختیار 
س��ازمان تامین اجتماعی قرار داده بود را خواستار شدیم، اما 

متوجه شدیم که بسیاری از پرونده ها در دولت گذشته مفقود 
شده است و مسببان این امر حتما برای پاسخگویی به دادگاه 

احضار خواهند شد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از س��ازمان تامین اجتماعی با 
بیان اینکه دو هزار صفحه از گزارشات سازمان تامین اجتماعی 
در اختیار کمیسیون اصل ۹0 قرار دارد و به علت کمبود جا 20 
هزار صفحه در س��ازمان تامین اجتماعی نگه داشته می شد، 
گفت: این 20 هزار صفحه در دولت گذشته مفقود شده است و 

مجلس دسترسی به این پرونده ها ندارد.
محجوب ب��ا بی��ان اینکه س��ازمان تامین اجتماع��ی و بخش 
های مختلف آن خود را مقدم بر قان��ون می دانند، اضافه کرد: 
کسانیکه کوتاهی می کنند و اطالعات ارائه نمی کنند بدانند 
که قانون اولویت است و یکی از مجاری قانون تحقیق و تفحص 
است.نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه این هیات تا 
پایان کار خود تنها دو ماه وقت دارد، اما مدارک کافی بدست ما 
نرسیده است، بیان کرد: به همین خاطر کمیته ای جهت کشف 
حقیقت تشکیل داده ایم و کسانی که در مقابل قانون کوتاهی 

کنند، تکلیفشان در محاکم قضایی روشن خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در شرکت شستا 
مهمترین ایراد عدم اجرای قانون برنامه است که باید سازمان 
و این شرکت از حالت بنگاه داری به سهامداری رویکرد نشان 

دهند که تاکنون این اتفاق نیفتاده اس��ت.وی اظهار داش��ت: 
شستا و سازمان تامین اجتماعی، موسس��ه سرمایه گذاری و 
اشتغال آفرینی نیس��تند و باید به مردم مس��تمری داده و در 

حیطه وظایف خود عمل کنند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از س��ازمان تامین اجتماعی در 
ادامه نشست خبری از مردم و مسئوالن درخواست کرد تا اگر 
اسنادی در خصوص تخلف شرکت سازمان تامین اجتماعی و 
شستا دارند تا پایان ش��هریور ماه این اسناد را در اختیار هیات 
تحقیق و تفحص ق��رار دهم.محج��وب همچنین در خصوص 
عدم قرائت گ��زارش اول در خص��وص تحقی��ق و تفحص در 
س��ازمان تامین اجتماعی در مجلس هش��تم شورای اسالمی 
گفت: در این خصوص کوتاهی و غفلتی انجام شد در شش ماهه 
دوم نیز رئیس کمیس��یون مربوطه گزارش تحقیق و تحفص 
را تند خواند و در نهایت جنجال ها و حاش��یه ها پیرامون این 
گزارش ادامه داشت تا اینکه به اواخر مجلس هشتم رسیدیم و 
موفق به ارائه گزارش نش��دیم.نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه یکی از موارد تحقیق و تفحص از 
سازمان تامین اجتماعی روزنامه خورشید است، تصریح کرد: 
این روزنامه متعلق به این سازمان است.رئیس هیات تحقیق و 
تفحص از سازمان تامین اجتماعی در ادامه افزود: با تغییر دولت 
و روی کار آمدن مدیریت جدید در س��ازمان تامین اجتماعی 
قول هایی برای همکاری داده ش��ده اس��ت، اما مالک برای ما 
ارائه مدارک اس��ت.وی گفت: سود س��ازمان تامین اجتماعی 
باید سالیانه حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان 
باش��د که در حال حاضر این مقدار به دو ه��زار میلیارد تومان 

هم نمی رسد.
محجوب ب��ا بیان ایک��ه مهمترین نکت��ه در تحقیق و تفحص 
مربوط به گزارشات مالی و تلفیقی سازمان می شود، اعالم کرد  
به جهت به موقع اعالم نشدن گزارشات مالی از سوی بازرسان 
سازمان ، حساب سازمان مردود اعالم شده و گزارش مالی سه 
س��ال گذش��ته نیز به دلیل عدم ارائه به موقع گزارش از سوی 
بازرسان رد ش��ده اس��ت ، این موضوع را حتی بازرسان اداره 

دارایی هم در گزارشات خود ذکر کرده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اینکه اگر مدارک 
مورد نیاز از سوی س��ازمان تامین اجتماعی به این هیات داده 
نشود، آیا بحث س��وال و یا اس��تیضاح وزیر در دستور کار قرار 
خواهد گرفت؟، گفت: طبق م��اده 215 در صورتیکه تخلفات 
این سازمان مشخص شود، اس��تیضاح وزیر در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.

20 هزار صفحه گزارش تحقیق و تفحص تامین اجتماعی مفقود شد

پایان شهریور، آخرین مهلت مردم برای ارائه اسناد تخلف 



چهره روزیادداشت

 اختصاص 4 میلیارد تومان
 به روشنایی برخوار

مسئول امور برق شهرستان برخوار با اشاره به جذب اعتبارات امورات 
برق در شهرستان، گفت: در سال گذش��ته 3میلیارد و 677 میلیون 

تومان بودجه جهت امورات برق این شهرستان جذب شده است.
مصطفی بهروزنژاد با بیان اینکه شهرس��تان برخوار تا قبل از 1386 
بخش��ی از شهرس��تان برخوار و میمه بوده، اظهار داشت: با توجه به 
تقسیمات کش��وری از آبان ماه 1386 اس��تقالل  یافته که در همین 
راستا از نقطه  نظر برق نیز مستقل شده و امور برق شهرستان برخوار 

شکل گرفته است.
این مس��ئول اضافه کرد: شهرستان برخوار در ش��مالی شرقی شهر 
اصفهان واقع شده که دارای 106 هزار نفر جمعیت و وسعتی حدود 

1860 کیلومترمربع است.
مسئول امور برق شهرستان برخوار با اشاره به اینکه این جمعیت در 
هفت شهر و هفت روستا در این شهرستان ساکن هستند، ادامه داد: 
تعداد مشترکان شهرستان در حال حاضر 49 هزار و 397 مشترک 
است که از این تعداد 8 هزار و 136 مشترک عادی و یک هزار و 260 

مشترک دیماندی است.

 صدور ضمانت نامه ورود موقت
 برای صادرکنندگان

مدیرعامل صن��دوق ضمانت ص��ادرات از برنامه ی��زی جهت صدور 
ضمانت نام��ه ورود موقت ب��رای ص��ادر کنندگانی که ب��رای تولید 
کاال نیاز ب��ه واردات موقت دارن��د، خبر داد.طاهر ش��ه حامد درباره 
محص��ول جدید صن��دوق تح��ت عن��وان »ضمان��ت نام��ه ورود 
موقت« یا ضمانت نام��ه گمرکی گفت: صادرکنن��دگان برای تولید 
صادراتی خ��ود نیاز به م��واد اولیه و یک س��ری کااله��ای وارداتی 
دارند.وی اف��زود: گمرگ از ای��ن واردکنندگان درخواس��ت وثیقه 
 و ضمانت نام��ه می کند، تا ب��دون پرداخت ح��ق ورودی، کاالها را 

ترخیص کنند.
مدیرعامل صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات گف��ت: از آنجا ک��ه اکثر 
صادرکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هس��تند، صندوق ضمانت 
صادرات برای تس��هیل واردات موق��ت به منظور نهای��ی صادرات، 
راهکاری اندیش��یده ب��ه این ص��ورت که حاضر اس��ت ای��ن گونه 
ضمانت نامه ها را به نفع گمرک صادر کند. ش��ه حامد افزود: در این 
صورت صادرکنندگان، کاالی نهایی را تولید و صادر می کنند و پس 

از آن ضمانت نامه آزاد خواهد شد.

 صرفه جویي شصت میلیارد ریالي
 در واحد انباشت

اجراي موفقیت آمیز پروژه بهینه سازي، تکمیل، نصب و راه اندازي 
بوم ریکالیمر ش��ماره 2 در واحد انباشت و برداش��ت باعث افزایش 
ظرفیت برداشت از پارکهاي واحد موادخام ناحیه آهن سازي تا میزان 

1000 تن در ساعت و صرفه جویي 60 میلیار ریالي شد.
 محس��ن صفرپور، رئی��س واح��د طراح��ي و اج��راي پروژه هاي 
 ناحیه آهن س��ازي با اع��الم این خبرگف��ت: با اج��راي طرح هاي

  توس��عه و اح��داث مدوله��اي جدیداحی��اء مس��تقیم ش��هید 
 خ��رازي و ب��ا عنایت ب��ه ای��ن موض��وع ک��ه هیچگونه توس��عه و

 افزایش ظرفیتي در واح��د موادخام و تجهی��زات این واحد صورت 
 نگرفته اس��ت، اجراي طرح ه��اي جدید جهت باال ب��ردن ظرفیت

 انباش��ت و برداش��ت و تامی��ن م��واد اولی��ه م��ورد نی��از خطوط 
 تولی��د گندل��ه س��ازي و احی��اء مس��تقیم در دس��تور کار 

قرار گرفت. 

 قیمت شیر متناسب با افزایش 
هزینه ها نیست

مدیر عامل اتحادیه ش��رکت تعاوني دامداران شهرس��تان کاش��ان 
گفت: قیمت شیر خریداري ش��ده از دامداران شهرستان با افزایش 
نرخ علوفه و هزینه هاي جاري متناس��ب نیست.عباس گلفام اظهار 
 داش��ت: 70 درصد گاوداري در شهرس��تان به صورت سنتي انجام

 م��ي ش��ود ک��ه  در ای��ن روش  اف��راد ب��ا نگه��داري از تع��داد 
 چهار ت��ا پن��ج گاو  به کار مش��غول ان��د و جل��وي ناهنج��اري ها

 گرفته مي شود.
وي افزود: حدود 50 هزار راس دام س��نگین در شهرس��تان کاشان 
وجود دارد اما به دالیل مشکالت اقتصادي حدود 50 درصد از میزان 

دام در سال جاري کاسته شده است.
مدیر عامل اتحادیه شرکت تعاوني دامداران شهرستان کاشان گفت: 
کاشان دچار کمبود علوفه است اما سویا و ذرت وارداتي نیز به موقع 
به دست دامدارن نمي رسد که این امر مشکالت خاص خود را سبب 

شده است.

اخبار کوتاه

4
قبض برق گران شد

 ب��ه ج��ای افزای��ش تعرف��ه، ردی��ف ناخوان��ده وارد قب��وض ب��رق ش��د و ب��ر این اس��اس هزین��ه هر 
افزای��ش ع��وارض  ن��ام  ب��ه  ری��ال   460 ب��ه  ری��ال   430 از  ب��رق  وات   کیل��و 

 یافت
دولت برای سیر نزولی حجم 

تجارت خارجی چاره ای بیندیشد
اسداهلل عسگر اوالدی، رییس اتاق 

بازرگانی ایران و چین

اقتصاد کشور هم اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد و افزایش نقدینگی 
به ش��تاب گرفتن تورم س��رعت می بخش��د. هم اکنون برای جلوگیری از 
تورم بیش��تر، باید سیاس��ت های انقباضی در پیش گرفت و رش��د بیش��تر 
نقدینگی را مهار کرد. این ش��رایط به صالح کشور نیست و باید کاالی مورد 
نیاز 76 میلیون ایران��ی فراهم ش��ود بنابراین چاره ای ج��ز افزایش واردات 
در ش��رایط فعل��ی نداریم. طی 
ماه های گذشته کسری بودجه 
دولت عمال از مح��ل نقدینگی 
واردکنندگان صنایع تامین شده 
است و دولت در شرایط فعلی نیز 
باید در خصوص سیر نزولی حجم 
تجارت خارجی چاره ای بیندیشد 
تا به اهداف تج��ارت خارجی در 

سال جاری دست یابد.
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 بهبود وضعیت
 صنعت خودرو

برخورد مدیریت فوالد با 
انجام هر نوع کار غیرایمن

رییس انجمن صنایع همگ��ن خودرونیرو محرکه خان��ه صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفه��ان از بهب��ود وضعیت صنعت خودروس��ازی در 
چند هفته گذش��ته خبر داد.  ابراهی��م احمدی با اع��الم اینکه یکی از 
خودروسازان در روزهای گذش��ته قطعه بیش��تری به تولیدکننده گان 
س��فارش داده اس��ت، گفت: پرداخت بدهی های معوق خودروسازان به 
س��ازندگان قطعه هم به تدری��ج وضعیت بهتری به خود م��ی گیرد. وی 
علت این بهبود را تاثیرات روانی پس از انتخابات دانست و افزود: نظرات 
مثبت و توجهات ویژه وزیر صنع��ت، معدن و تجارت به صنعت داخلی به 
ویژه صنعت خودروسازی نیز در این بهبود تاثیر داشته است.  این فعال 
بخش خصوصی با تاکید بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو، گفت: قیمت باید 
تابع بازار باشد نه اینکه به صورت دستوری تعیین شود که در این صورت، 

خودروساز تشویق می شود کیفیت خود را تا حد جهانی افزایش دهد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع معاونین و مدیران شرکت ضمن قدرداني از 
تالش همکاران در نواحي مختلف تصریح کرد: ع��زم و اراده ي کارکنان فوالد 
مبارکه دس��تیابي به اهداف صنعت فوالد کش��ور و نظ��ام مقدس جمهوري 

اسالمي است.
دکتر سمیعي نژاد پس از استماع گزارش عملکرد نواحي مختلف شرکت در ماه 
گذشته ابتدا به توجه هرچه بیشتر به مقوله ایمني در فوالد مبارکه پرداخت و با 
تاکید بر لزوم برنامه  ریزي و اجراي هرچه بیشتر و مفید تر برنامه هاي آموزشي 
در این زمینه  خاطرنشان کرد: اجراي برنامه هاي آموزشي آنچنان باید بطور 
دائم براي کارکنان در نظر گرفته شود و عملیاتي شود که هر فرد به طور خودکار 
اول به فکر ایمني باشد بعد کار. عالوه بر این پیمانکاران طرف قرارداد نیز باید 
در نظر داشته باشند مدیریت فوالد با انجام هر نوع کار غیرایمن، شدیداً برخورد 

مي نماید.

تا زمانی که خودروهای با کیفیت تری برای مسافران وسائل 
حمل و نقل عمومی وجود دارد نباید خودروهای بی کیفیت 

چینی را وارد ناوگان تاکسیرانی کشور کرد.
رییس انجمن حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
با انتق��اد از ورود خودروهای چینی به ناوگان تاکس��یرانی 
کشور اظهار داشت: تا زمانی که خودروهای با کیفیت تری 
برای مسافران وسائل حمل و نقل عمومی وجود دارد نباید 
خودروهای بی کیفیت چین��ی را وارد ناوگان تاکس��یرانی 
کش��ور کرد.جعفری در گفت وگ��و با خبرنگار ایلن��ا با بیان 
اینکه در تاکس��یرانی باید خودروهایی در اختیار رانندگان 
و مس��افران قرار داده شود که آس��ایش آن ها را فراهم کند، 
افزود: وقتی در خودروهای تولید داخل نیز گزینه های بهتری 
برای تاکسی های درون و برون شهری وجود دارد ورود این 

خودرو ها به ناوگان تاکسیرانی جای بسی انتقاد دارد.
رییس انجمن حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
تصریح کرد: حتی اگر قرار است تاکسی های کشور وارداتی 
باشند، بهتر اس��ت خودروهای با کیفیت باالی وارداتی در 
این امر بکار گرفته شود تا هم آسایش مسافران تامین و هم 

راحتی را برای تاکسی داران فراهم کند.
طی هفته گذش��ته خبر ورود 10 هزار خودرو چینی ام. وی. 

امMVM530( 530( به ناوگان تاکسیرانی منتشر شد.

رئیس انجمن سنگ استان اصفهان گفت: افزایش قیمت 
دالر به دلیل ورود دالالن در امر صادرات س��نگ اس��تان 
اصفهان س��ودی براي تولید کنندگان نداشته است.رضا 
احمدي گفت : گراني قیمت دالر در ابتدا تاثیر و منفعت 
خوبي براي صادرات سنگ استان اصفهان به همراه داشت 
اما این امر به درس��تي مدیریت نش��د.وي مقصده عمده 
صادرات سنگ استان را کشور عراق دانس��ت و افزود: به 
دلیل مشکالت صادراتي براي کارخانه داران دالالن وارد 
عمل شدند اما آنها س��نگ هاي فراوري را به قیمت هاي 
ارزانتر از س��نگبري ها خریداري و به قیم��ت پایین تر از 
قیمت جهانی آن را در به فروش می رسانند.رئیس انجمن 
سنگ اس��تان اصفهان در ادامه با انتقاد از اجرایي نشدن 
نوسازي واحدهاي س��نگبري در اس��تان و کشور اظهار 
داشت: در زمان تدوین طرح هدفمندي یارانه ها در مجلس 
صنعت سنگ در رده اولویت هاي اولیه صنایع آسیب پذیر 
کشور قرار گرفت که باید از بس��ته هاي حمایتي استفاده 
کنند اما در عمل به جز افرای��ش 200 درصدي هزینه ها 
چیزي نصیب این صنعت نشده اس��ت.احمدي با تاکید 
بر برخورداري ایران از معادن برتر جهان یادآور شد:  اگر 
چالش ها و مشکالت فعلي صنعت سنگ توسط دولت رفع 

نشود تا پنچ سال دیگر این صنعت از بین خواهد رفت.

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه دول��ت نباید در احیای 
بافت های فرسوده مداخله گسترده داشته باشد، گفت: برای 
سرعت  دادن به احیای بافت های فرسوده باید بتوان از تشکل 
ساکنان بافت های فرس��وده در احیای این بافت ها استفاده 
کنیم.عباس آخوندی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه 
مدیرعامل ش��رکت عمران و بهسازی ش��هری ایران گفت: 
بافت های فرسوده دارای پیشینه تاریخی و هویت و فرهنگ 
ملی ایران هستند، بنابر این هر گونه دخالت در این بافت ها 

باید با حفظ هویت این بافت  های تاریخی صورت گیرد.
وی ادامه داد: مردم باید در جریان این باز آفرینی بافت های 
فرس��وده قرار بگیرند، تا ببینیم چگون��ه می توانیم جریان 

تاریخی، فرهنگی ایران را حفظ کنیم.
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: این بافت ه��ا عمدتاً دارای 
ساکن هس��تند، بنابر این باید نحوه اقدامات ما ضمن حفظ 
هویت فرهنگی همراه با حفظ حقوق و بر مبنای مش��ارکت 
حداکثری آنها باشد.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: لذا در واقع 
عنصر اقدام کننده احیای بافت های فرسوده باید خود ساکنان 

باشند و ما باید به عنوان پشتیبان کننده مردم عمل کنیم.
وی ادامه داد: در بازسازی بافت های فرسوده باید به سمتی 
برویم ک��ه بتوانیم از تش��کل س��اکنان بافت ه��ا در احیای 

بافت های فرسوده استفاده کنیم.

بر اس��اس اعالم مرکز آم��ار ایران، ن��رخ ت��ورم کاال و خدمات 
خانوارهای روستایی در مرداد 92با یک درصد افزایش نسبت 
به ماه گذش��ته 41.4 درصد اعالم ش��د.گزارش شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مردادماه 
سال 92 اعالم شد.بر اساس این گزارش شاخص کل )بر مبنای 
100=1381( در مردادماه سال 92 عدد 789.1 را نشان می دهد 
که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش داشته است.شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.6 درصد افزایش نشان می دهد.

درصد تغییرات ش��اخص کل در دوازده ماه منتهی به مردادماه 
سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم(، 41.4 درصد 
است. این نرخ در ماه گذش��ته 40.4 درصد بوده است.شاخص 
گروه خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانی��ات در این ماه به رقم 
1091.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.0درصد افزایش و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 45.5 درصد افزایش نشان می دهد.نرخ 
تورم دوازده ماه منتهی به مردادماه سال 92 نسبت به دوره مشابه 
سال قبل در این گروه به 46.5 درصد رسیده است.شاخص گروه 
کاالهای غیرخوراکی و خدمات در مردادماه 92 به رقم 557.7 
درصد رسید که 1.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می 
دهد.میزان افزایش این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.5 
درصد و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مردادماه سال 92 نسبت 

به دوره مشابه سال قبل این گروه 34.6 درصد است.

صادرات مسکن حمل ونقل  تورم 

نباید خودروهای چینی را به 
ناوگان تاکسیرانی وارد کرد

دالالن مانعي براي 
تولیدکنندگان سنگ 

استفاده از تشکل ساکنان برای 
احیای بافت های فرسوده

تورم روستایی از شهری 
سبقت گرفت 
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بانک های کش��ور با آزمون بزرگ��ی به نام اجرای نخس��تین 
دس��تورات بانکی دولت تدبیر و امید مواجه شده اند، در این 
میان بانک ه��ای دولتی که خود را در آس��تانه تغییر مدیران 
عامل م��ی بینند، به احتم��ال زیاد به س��رعت زیربار اجرای 
دستورات بانکی رئیس جمهور خواهند رفت تا خود را همراه با 

سیاست ها و برنامه های دولت یازدهم نشان دهند.
هفته گذشته حس��ن روحانی رئیس جمهوری در یک برنامه 
زنده تلوزیونی از تصویب یک مصوبه 35 بندی در دولت برای 
رونق و توسعه اقتصادی کشور در ظرف مدت 100 روز نخست 
فعالیت دولت تدبیر و امید خبرداد و اعالم کرد که 9 بند از این 

مصوبه مختص بانک مرکزی و نظام بانکی است.
بر این اس��اس یکی از بندهای مهم مصوب��ه مذکور، کاهش 
ضمانت بانکی فع��االن اقتصادی از 130 درص��د ارزش مواد 
اولیه کاالهای وارداتی بخش تولید به 30 درصد اس��ت. این 
مصوبه که قطعا موافقان و مخالفان زی��ادی را در نظام بانکی 
کشور دارد، بارقه ای از امید را در صنعت و تولید کشور ایجاد 
کرده است.حال بانک های کشور با آزمون بزرگی به نام اجرای 
نخستین دستورات بانکی دولت تدبیر و امید مواجه هستند، 
در این میان بانک ه��ای دولتی که خود را در آس��تانه تغییر 
مدیران عامل می بینند و در انتظار تغییرات مدیریتی جدید 
هستند، به احتمال زیاد به س��رعت زیربار اجرای این مصوبه 
خواهند رفت تا خود را همراه با سیاست ها و برنامه های جدید 

دولت یازدهم نشان دهند.

اما اینکه بانکه��ای خصوصی هم زیر بار اج��رای این مصوبه 
خواهند رفت، در ابهام بزرگی ق��رار دارد و احتماال بانک های 
خصوصی اجرای این مصوبات را در صورت ابالغ با بوروکراسی 

اداری زیادی مواجه خواهند کرد.
در سال های گذشته نیز همواره چنین بود که با وجود اینکه 
بانک مرکزی بخشنامه ها و دستوراتی را به نظام بانکی ابالغ 
می کرد، بانکها با بخش��نامه ها و مصوبات به صورت س��لیقه 
ای عمل می کردند و در صورتی که دس��تورات به مذاق آنها 
خوش می آمد، آن را فورا اجرا و در غیراینصورت آن را در نظام 

پیچیده بوروکراسی اداری گرفتار می کردند.
در دولت قبل نیز با وجود اینکه بخش��نامه های متعددی به 
نظام بانکی جدا از بحث کارشناسی یا غیرکارشناسی بودن آن 
مرتبط با تسهیالت به بخش تولید ابالغ شده بود، اما بسیاری 
از بانکها آنها را اجرا نمی کردند.س��ه ش��نبه هفته جاری نیز 
اولین جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید با 
ریاست رئیس جدید بانک مرکزی برگزار خواهد شد و به نظر 
می رسد که بخش مهمی از بررسی ها، بحث ها و گفتگوهای 
وزرای عضو شورا و مدیران عامل بانکها به 9 بند مصوبه جدید 
دولت اختصاص یابد.به هر حال با توجه به اینکه مصوبه دولت 
برای نظام بانکی کشور بار مالی به دنبال خواهد داشت، بحث 
بر روی آن جدی خواهد ش��د و اعضای پول و اعتبار در مورد 
نحوه تامین منابع آن و بار مالی که به نظام بانکی کشور وارد 

خواهد شد، تصمیم گیری خواهند کرد.

مهندس هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در همایش 
رؤسای کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت : 75 درصد 
اقلیم آب و هوایی کشور خش��ک و نیمه خشک است درحالیکه 
س��رانه بارندگی در دنیا حدود 700 الی 750 میلی متر ، در قاره 
آسیا 600 الی 650 میلی متر است . این رقم در ایران  200 الی 
250 میلی متر و در اس��تان اصفهان 120 میلی متر می باشد . 
این درحالیست که در سالهای اخیر به دلیل وقوع پیاپی پدیده 
خشکسالی میزان بارندگی در اس��تان اصفهان به 94 میلی متر 
کاهش یافته اس��ت .وی افزود : براساس بررسیهای دانشمندان 
دوره سوم پدیده خشکس��الی را در پیش داریم و احتمال اینکه 
تا 90 سال آینده منابع آبی زیرزمینی به پایان برسد وجود دارد 
که در این حالت تأمین آب برای بخش های مختلف با مشکالتی 

مواجه می شود .
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان درخصوص منابع آبی موج��ود بر روی کره زمین گفت : 
براساس برآوردهای صورت گرفته میزان منابع آبی بر روی کره 
زمین حدود 650 میلیون کیلومترمکعب است که 97/5 درصد 
این منابع شور است و تنها 2/5 درصد آبهای موجود بر روی کره 
زمین شیرین اس��ت و نیز 78 درصد منابع آب شیرین هم قابل 
دسترس نیست. بنابراین در چنین ش��رایطی مصرف بهینه آب 
یکی از ضروریت های موجود قلمداد می ش��ود .مهندس امینی 
مصرف سرانه آب را در کشور بیش از استاندارد جهانی دانست و 
اظهار داشت : طبق استانداردهای تعریف شده مصرف سرانه آب 

در کشور 150 لیتر در شبانه روز است و این رقم در استان اصفهان 
210 لیتر می باشد که متأسفانه در تابستان سال جاری در استان 
اصفهان به رغم محدودیت در تأمین آب این رقم به 300 لیتر در 
ثانیه افزایش یافت در صورتی که مصرف سرانه آب در دنیا 80 لیتر 
در شبانه روز است که سازمان بهداشت جهانی این میزان مصرف 

را تأیید نموده است .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان میزان سرانه 
تجدید پذیر آب را بیانگر توس��عه و پیشرفت کش��ورها خواند و 
خاطرنشان س��اخت : در جهان کنونی دسترسی پایدار به منابع 
آبی از جمله ابزارهای دستیابی به توسعه و پیشرفت کشورهاست 
و برآورد گردیده که اگر س��رانه تجدید پذیر آب کمتر از 1500 
مترمکعب باشد تنش آبی در هر کش��وری به وجود خواهد آمد 
. این درحالیس��ت که میزان س��رانه آب تجدیدپذیر در اس��تان 
اصفهان 900 مترمکعب برای هر نفر اس��ت که این رقم بس��یار 
ناچیز است . بنابراین به منظور غلبه بر بحران کم آبی در استان 
اصفهان باید منابع آبی و چگونگی مصرف آب به خوبی مدیریت 
شود .وی به تدابیری که ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در س��الهای اخیر به منظور مدیریت مصرف آب در دس��تور کار 
قرار داده است اشاره کرد و اعالم نمود : در سالهای اخیر شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با اعمال 4 اقدام قانونی ، تعرفه ای 
، فرهنگی و فنی و مهندس��ی به مدیریت مصرف آب در س��طح 
 استان پرداخت که این تدابیر منجرشد 5/6 درصد در مصرف آب 

صرفه جویی شود .

 میزان سرانه آب 
تجدیدپذیر در 
استان اصفهان 900 
مترمکعب برای هر 
نفر است که این 
رقم بسیار ناچیز 
است

 کاهش ضمانت 
بانکی فعاالن 
اقتصادی از 130 
درصد ارزش مواد 
اولیه کاالهای 
وارداتی بخش 
تولید به 30 درصد 
است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  بانک ها  اولین دستور رئیس جمهور را  اجرا می کنند؟

منابع تنش آبی  با  مدیریت کاهش می یابدسرنوشت نخستین دستورات بانکی روحانی
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هفت

من شجریانم
نمایشگاه سازهای ابداعی شجریان، در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم استاد آواز 
ایران در سخنانی به بیان توضیحاتی درباره چگونگی و لزوم ساخت سازهایش پرداخت.وی گفت: 

سازهای من خوشبخت هستند، چون من »شجریانم« و می توانم این سازها را به صحنه ببرم.
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کوثر میزبان نقاشی های طبیعت
گالری کوثر اصفهان ۲۳ تا ۲۸ 
میزب��ان  م��اه  ش��هریور 
نقاش��ی های بهار رحیم زاده 
خواهد بود.بهار رحیم زاده در 
ای��ن ب��اره گف��ت: در ای��ن 
نمایش��گاه حدود بیست اثر 
نقاش��ی با تکنیک آبرنگ با 
سوژه طبیعت به نمایش در 
خواه��د آم��د. وی اف��زود: 
بیش تر این نقاشی ها برگرفته 
از عکس هایی است که از طبیعت گرفته ام و تعدادی از آثار هم طبیعت 
ذهنی اس��ت که با تخیلم آن را به تصویر کش��یده ام. طبیعت بسیار 
گسترده و تکنیک نقاش به گونه ای است که این حالت خاص را بهتر 
نشان می دهد. طبیعتی که به سختی توسط نقاش گردآورده می شود 
و با نمای مشخصی از آن ارائه می ش��ود.گفتنی است بهار رحیم زاده 
فارغ التحصیل کارشناسی فرش و کارشناس ارشد هنرهای تجسمی 
و دانشجوی دکتری هنر دانشگاه مالزی است و تا کنون یک نمایشگاه 
نف��رادی و چن��د نمایش��گاه گروه��ی در اصفه��ان برگ��زار  ا

 کرده است.

ضریح مهربانی در خانه هنرمندان
نمایشگاه آثار حسن توکلی با 
عن��وان ضری��ح مهربانی در 
گال��ری خان��ه هنرمن��دان 
اصفهان گش��ایش می یابد.

ضریح  ام��ام رضا)ع( خانه ای 
است که از مشرق آن  انوار پر 
ف��روغ جم��ال اله��ی، اقلیم 
دل های مس��تعد و عاشق را 
روشنی و حرارت می بخشد.

حوزه هنریاستان صفهان به 
مناس��بت والدت با سعادت 
امام رضا )ع( با همکاری نگارخانه رضوان وابسته به موسسه آفرینشهای 
هنری آس��تان قدس رضوی نمایش��گاه ضری��ح مهربان��ی را برگزار می 
کندنمایشگاه عکس ضریح مهربانی آثار حسن توکلی ) یکی از هنرمندان 
وابسته به آستان قدس رضوی ( بوده که شامل ۴۵ قطعه عکس از تصاویر 
تعویض ضریح امام رضا )ع(  به صورت رنگی و دیجیتال تهیه شده است و 
در ابعاد ۴۰×۴۰ به نمایش گذارده شده اند. نمایشگاه مذکور ساعت ۱۷ 
بعدازظهر روز پنج شنبه ۲۱ شهریورماه در خانه هنرمندان افتتاح و تا روز 

سه شنبه ۲ مهرماه برای بازدید عموم دایر می باشد.

نمایشگاه در کافه گالری زمان 
کافه گالری زمان، از ۲۲ تا ۲9 
ش��هریورماه میزبان مجموعه 
آثار ن��ادر مه��ذب نیا اس��ت. 
آخرین نمایشگاه تابستانه کافه 
گالری زمان ب��ه نمایش 6 اثر 
منتخب از آثار نادر مهذب نیا 
اختص��اص دارد.مه��ذب نیا، 
استاد آبرنگ و موسس و مدیر 
آموزشگاه شور پرواز، 6 تابلوی 
آبرنگ خود را که متناس��ب با 
فضای کافه گالری هستند، به »زمان« می آورد. این نمایشگاه جمعه ۲۲ 
شهریور ماه ساعت ۱۷ با حضور هنرمند افتتاح شد و تا جمعه ۲9 شهریور 
 م��اه ه��ر روز س��اعت ۱۱ ت��ا ۱۳ و ۱۷ ت��ا ۲۳ در کاف��ه گال��ری زمان

 برپاست.

آلب��وم »دینگ��و مارو« اث��ر جدید گ��روه »لی��ان«، با صدای »محس��ن 
ش��ریفیان« تا چند روز آینده روانه بازار موس��یقی کش��ور می شود. نام 
 آلب��وم از نخس��تین قطع��ه آن، »دینگوم��ارو« گرفت��ه ش��ده اس��ت.

»دینگو مارو«، زاری است که دریانوردان جنوب را مبتال می کند. »زار«، 
نوعی بیماری روانی اس��ت که جاش��وان و افراد تنگدس��ت به آن مبتال 
می شوند و راه درمان آن مجلس قربانی و س��از و آواز و اورادخوانی است. 
اورادی که هیچ معنا و مفهوم خاصی ندارند و تحت تاثیر فرهنگ آفریقایی 
هس��تند. گرچه امروز ردپای چندانی از این مراس��م آیین��ی در جنوب 

ایران و در جزیره خارک هم باقی نمانده ولی 
محسن شریفیان کوشیده تا در این آلبوم و به 
خصوص قطعه »دینگو مارو« به زنده کردن 
 موس��یقی زار و ب��ه روزک��ردن آن بپردازد.

در این قعط��ه آواز »آفرو تبار زا« ر با س��از 
»ن��ی انب��ان« ب��ه همراه��ی »کون��گا« با 
 موس��یقی الکترونیک ترکیب ش��ده است.

این اثر همزمان در ایران توسط هنر شهر و در 
امریکای شمالی توسط شرکت جمی موزیک 

رکوردز کانادا منتشر خواهد شد.
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روایت جنگ با 
̋تنگ های خالی˝ 

 وقتی ماهی ها 
حرف می زنند

تنگ های خالی˝ نوش��ته  خانه تئاتر حوزه هنری اس��تان اصفهان، نمایش̋ 
زهره مولوی را با محوریت دفاع مقدس به کارگردان��ی پویان عطایی به روی 
صحنه برده اس��ت.این نمایش یکی از آثار تولید ش��ده در خان��ه تئاتر حوزه 
هنری اس��تان اصفهان می باش��د که از ۲۳ ش��هریورماه لغایت ۷ مهرماه در 
 مجتمع فرهنگی و هنری سوره هر شب ساعت ۱9:۳۰ به اجرا در آمده است.

نمای��ش تنگ ه��ای خالی ب��ه روای��ت صحنه های��ی از زندگ��ی رزمندگان 
و ارتب��اط خانواده ه��ا و رزمن��دگان در دوران هش��ت س��ال دف��اع 
مق��دس می پ��ردازد. در ای��ن نمای��ش ش��اهد تش��ویش و اضط��راب 
 همس��ران رزمن��دگان و نوع برخ��ورد آن ه��ا با همس��ران خود هس��تیم .

گفتنی است این نمایش هر شب به غیر از شب های ۲۸ و ۲9 شهریورماه )پنج 
شنبه و جمعه ( در مجتمع فرهنگی سوره به روی صحنه می رود.

خانه کاریکاتور حوزه هنری اس��تان اصفهان نمایش��گاه منتخ��ب آثار کتاب 
 مس��عود ضیایی را همزم��ان ب��ا رونمایی از ای��ن کت��اب افتتاح م��ی نماید. 
ای��ن نمایش��گاه ش��امل ۴۰ اث��ر از آث��ار منتخ��ب کت��اب " وقت��ی 
ماه��ی ه��ا ح��رف م��ی زنن��د" اس��ت ک��ه در ابع��اد ۷۰×۵۰ و ب��ا 
 موض��وع آزاد و همچنی��ن ب��ا تکنی��ک ت��ک رن��گ ارائ��ه م��ی ش��وند. 
گفتنی است کتاب »وقتی ماهی ها حرف می زنند« شامل 6۰ اثر از مسعود ضیایی 
 است که توسط خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان منتشر شده است. 
این کتاب در قط��ع رقعی به ص��ورت تک رنگ و دو زبانه اس��ت ک��ه در آن به 
 موضوعاتی مانند صل��ح، آزادی و ارزش های انس��انی پرداخته ش��ده اس��ت. 
نمایشگاه مذکور از روز پنج شنبه ۲۱ شهریورماه لغایت روز سه شنبه ۲ مهرماه 

در گالری نقش خانه جهت بازدید عموم دایر می باشد.

چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی

آلبوم »دینگو مارو«، در بازار موسیقی

معلمی در کسوت هنر
گروه فرهنگ - چند س��الی اس��ت وقتی می خواهند 
به هر کاری جلوه خاص بدهند از پیش��وند هنر برای آن 
استفاده می شود؛ همانند هنر خیاطی، هنر آشپزی، هنر 
آرایشگری، هنر رانندگی و تقریبا˝ هر کار و حرفه و شغلی 

را با عنوان هنر یاد می کنند تا اعتبار خاصی پیدا کند. 
به طور کلی هر کسی که سودای وارد شدن به عرصه هنر 
را دارد، باید از استعداد برخوردار باشد. استعداد مجموعه 
ای از توانایی ها و کشش های ذاتی افراد است که با آنها 
متولد می ش��وند و این توانایی در جایی شکوفا می شود 
و به مرحله جلب توجه می رس��د، اما باید به این موضوع 
بسیار مهم توجه شود که هر اس��تعدادی نیاز به بستری 
مناسب برای شکوفا شدن دارد. تربیت و هدایت استعداد 
نکته مهمی است که توسط اساتید با تجربه و کارآموخته 

انجام می شود.
موضوع بس��یار مهم دیگر اینکه آموزش کار هر کس��ی 
نیست. یعنی ممکن است فردی در شغل، حرفه یا هنری 
از توانایی های زیادی برخوردار باشد، ولی مفهومش این 
نیست که می تواند آموزش دهنده بسیار خوبی نیز باشد. 
چون شخصی که قرار است موضوعی را آموزش دهد در 
وهله نخس��ت باید دانش این کار را داشته باشد. یعنی از 

آگاهی های الزم در موضوع مورد نظر برخوردار باشد.
دنیای امروز از نظر مسایل علمی به قدری گسترش یافته 
اس��ت که حتی برای آموختن زیر شاخه های یک رشته 
باید س��الها وقت صرف کرد. چه برس��د به اینکه کس��ی 
بخواهد در رشته دانش الزم را داش��ته باشد. علم امروز 
برای بس��یاری از امور و مشاغل چارچوب های مشخص، 
ش��اخصه ها، الگوها، ویژگی ها و سایر مش��خصات را به 

صورت علمی و روشن تعیین کرده است.
هر کس که بخواهد در رشته یا موضوعی دانشی را کسب 
کند باید گام ب��ه گام در این زمینه قدم ب��ردارد و با بهره 
گیری از کتاب ها و اس��تادانی که وج��ود دارد، بتواند در 
زمینه ای که به آن عالقمند است به دانش و آگاهی الزم 
برسد. البته اگر کسی در زمینه ای از دانش و توان علمی 
خوبی نیز برخوردار شد، مفهومش این نیست که بتواند 
معلم خوبی باشد و این علم را به دیگران خوب و مناسب 

ارایه دهد.
معلمی کاری س��خت و ظریف اس��ت که از عهده کسی 
برنمی آید. به خصوص اگر ش��خصی ب��ه صورت تجربی 
و همان استعداد و قریحه ذاتی که داشته است، به نقطه 
خوب و قابل اعتنایی در عرصه هنر یا هر رش��ته و شغل 

دیگری رسیده باشد!

 روبان قرمز

 آیین اختتامیه هش��تمین جشنواره 
ملی جلوه های رض��وی در هنرهای 
سنتی در تاالر استاد فرشچیان برگزار 
ش��د و برگزیدگان ای��ن جش��نواره در دو رش��ته نگارگری و 

تصویرگری نقوش سنتی معرفی شدند.
در ابتدای این مراسم  حجت االسالم والمسلمین مهدی نیلی 
پور، استاد حوزه و دانشگاه به ایراد سخنرانی در مورد هنرمند 
متعهد و سیره امام رضا)ع( در پرورش هنرمند متعهد پرداخت.

وی در مورد جای��گاه هنرمند متعهد اظهار ک��رد: اگر هنرمند 
متعهدانه کار کند مظهر "هوالجمی��ل" و اظهار کننده زیبایی 

هایی که خداوند قرار داده است می شود.
وی تصریح کرد: هنرمند و هنرمن��د اصیل باید ارتباط عارفانه 
با خدا داشته باشد.حافظ، حافظ القرآن بود که توانست چنین 
اثری خلق کند. دیگر هنرمندان بزرگ و اصیل نظیر سعدی و 

شیخ بهایی نیز روحی عرفانی و ارتباطی قوی با خدا داشتند.
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی؛ 
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: بزرگترین 
جش��نواره فرهنگی در ایران زمین و جهان اس��الم جشنواره 
فرهنگی رضوی اس��ت.  این جشنواره ۱۰ س��ال است که در 
استان های کشور و با مشارکت ۷۰ کشور دنیا برگزار می شود. 
وی افزود: امسال دو رش��ته نگارگری و طراحی نقوش سنتی 

به اصفهان داده شد که در سال آینده با افزوده شدن رشته ای 
دیگر، سهم اصفهان در برگزاری جشنواره فرهنگی رضوی به 
سه رش��ته افزایش پیدا می کند.وی ادامه داد: علت پیشنهاد 
این دو رشته برای برگزاری در جشنواره رضوی به ریشه های 
این دو رش��ته، اثرات آنها در دیگر قالب های مختلف هنری و 
ارتباطی که با رش��ته های دیگر دارد باز م��ی گردد.مدیر کل 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به علت بازماندن 
هنرهای س��نتی در رقابت با آثار جهانی اشاره کرد و گفت: ما 
تعامل مناسبی میان هنرهای س��نتی خودمان و هنرهای روز 
دنیا برقرار نکرده ای��م. وی افزود:  بخش مهم��ی از هنرهای 
امروزی؛ چه از واژه هنر برای توصیفش��ان استفاده شود چه از 
واژه صنعت که البته به نظر من هر دو الیه در این آثار یافت می 
شود؛ رس��انه های دیجیتال و بازی های رایانه ای هستند که 
امروزه در قالب س��ایت ها، وبالگ ها، نرم افزارها و ... در سطح 
جامعه یافت می شود.  قطبی تصریح کرد: اگر تعامل درست و 
مناسبی میان هنرهای سنتی و انیمیشن و بازی های رایانه ای 
برقرار شود، هنرمند ما که فکر می کند هنرش رو به رکود است 
و دارد از صحنه جامعه حذف می شود احساس وجود پیدا می 
کند و با تالش بیشتری هنرش را در خدمت هنرهای امروزی 
قرار می دهد.وی در مورد هنر معماری و مس��ائلی که این هنر 
با آن روبه رو است ، اظهار کرد: متاسفانه در معماری از واقعیت 

ها فاصله گرفته ایم.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان افزود: 
توجه به هنر و معماری سنتی در قوانین  بسیار ضعیف است و 
متاسفانه همین موضوع باعث شده است امروزه به حجم زیادی 
از کاغذ دی��واری، کناف و ... که متعلق به فرهنگ غرب اس��ت 
روی بیاوریم.وی از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
ساخت بناهای دارای معماری سنتی انتقاد کرد و گفت: خود 
ما ساختمان هایی چه در استان و چه درکشور ساختیم دریغ 
از اینکه المان هنری در آن رعایت شود. نمونه اش همین مرکز 
)تاالر اس��تاد فرش��چیان( که هیچ اثر هنری در آن یافت نمی 
شود مگر اینکه اثری تهیه ش��ود و برای چند ساعت در اینجا 
نمایش داده ش��ود.قطبی از اختیاری بودن درصد خریدی که 
س��ازمان ها را ملزم به خرید آثار هنری کرده است انتقاد کرد 
و گفت:درصدی که پیش��تر برای حمایت از هنرمند به عنوان 
"قانون خرید"  در نظر گرفته شد متاسفانه اختیاری است که 

این ضعف ما را در حمایت از هنرمند نشان می دهد.
قطبی در پایان آماری از استان ها و هنرمندان شرکت کننده 
در دو بخش نگارگری و طراحی نقوش سنتی ارایه داد وگفت:۷ 
۱استان در این بخش مشارکت داشتند و ۸۰ هنرمند آثار خود 
را به دبیرخانه ارس��ال نمودند که از این تع��داد 66 اثر ارتباط 

مستقیم با جشنواره داشت.
در ادام��ه مجید ص��ادق زاده، نگارگ��ر و عضو هی��ات داوران 
هشتمین جشنواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای سنتی 

بیانیه هیات داوران را قرائت کرد.
وی پیش از قرائت بیانیه سه پیش��نهاد برای برگزارکنندگان 
جشنواره و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برای 

برگزاری بلند مدت جشنواره در سال های آینده داشت.
وی گفت: از مس��ووالن می خواهم نشست تخصصی در طول 
نمایشگاه و در موزه برگزار شود تا کارها مورد تحلیل قرار بگیرد 
و با دعوت از هنرمندانی که در دوره های قبل شرکت نمودند 

گفت و گوی مناسب میان هنرمندان برقرار شود.
وی ادامه داد:دومین پیشنهاد تشکیل گروه اساتید راهنما در 
دبیرخانه جش��نواره اس��ت که نوعی رایزنی و گفت و گو میان 
افراد را برقرار می کند و برای افرادی که در آینده می خواهند 

اثری خلق کنند تاثیر مثبت خواهد داشت.
وی در مورد پیش��نهاد س��وم خود اظهار کرد: من سال ها به 
داشتن موزه هنرهای س��نتی رضوی با حمایت آستان قدس 
رضوی فکر می کنم. این موزه طرح بزرگی برای اصفهان است 
اما ما نمونه اش را در تهران تح��ت عنوان موزه ملک داریم که 
بس��یار موفق اس��ت. اصفهان به دلیل ظرفیت هایش توانایی 

داشتن چنین موزه ای را دارد.
در پای��ان صحبت ه��ای وی از برگزی��دگان تقدیر ش��د و در 
اختتامیه هشتمین جشنواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای 
سنتی، محمد رضا کاکایی ش��عری عاشقانه برای امام رضا)ع( 

خواند که با تشویق حضار همراه بود.

در اختتامیه هشتمین جشنواره جلوه های رضوی عنوان شد 

در معماری از واقعیت ها فاصله گرفته ایم

SMS

دومی��ن همای��ش تئات��ر ک��ودک و 
نوجوان اصفه��ان کار خ��ود را از ۱9 
ش��هریورآغاز و تا ۲۸ این ماه در تاالر 

هنر و هنرسرای خورشید ادامه می دهد.

مدیر اجرایی دومین همایش تئات��ر کودک و نوجوان اصفهان؛ 
گفت: ۸۱ نمایش نامه به دبیرخانه همایش فرس��تاده شد که از 
این تع��داد ۳۴ نمایش نامه در مرحله بازخواني پذیرفته ش��د. 
دو گروه نتوانس��تند تئاتر خود را به مرحله بازبینی برس��انند و 

بدین ترتیب، نهایت��ا از ۳۲ کار ارائه ش��ده ۱۸ اثر برای حضور 
در این همایش انتخاب ش��د.احمد رضایی خاطر نش��ان کرد: 
این همایش رقابتی نیس��ت و هرکدام از گروه های راه یافته به 
این مرحله موظفند به دنبال اجرا در این همایش، ۱۰ اجرا نیز 
در فرهنگسراها، تاالر هنر، هنر س��رای خورشید و دیگر مراکز 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان داشته 
باشند.وي در مورد علت برگزاري این همایش در شهریورماه و 
استفاده نکردن از ظرفیت مدارس در پوشش دادن این رویداد 
فرهنگي اظهار کرد: برگزاری این همایش در مهرماه و استفاده 
از حضور مدارس در آن، ضمن داش��تن نقاط مثبت خود نقاط 

منفی فراوانی نیز به همراه داشت.
 رضایي ضمن اش��اره به برگزاری بیس��ت و هفتمین جشنواره

فیلم های ک��ودکان و نوجوانان در مهرم��اه؛ تصریح کرد: ما در 
مهرماه جش��نواره فیلم کودکان و نوجوانان را داریم که فضای 
ناشی از آن باعث کم  رنگ تر شدن این همایش می شد؛ ضمن 
آنکه مدارس با حض��ور خود، با تمام نقاط قوتش��ان نوعی نگاه 
اردویی ایجاد می کنند که باعث بهم خوردن نظم و انضباط الزم 
در برگزاری همایش می ش��ود. اما اکنون و با برگزاری همایش 
در ش��هریورماه امکان حضور خانواده ها و فرزندانشان به خوبی 

فراهم می شود.

دبیر انجم��ن تئاتر ک��ودک و نوجوان اصفه��ان در مورد اینکه 
چرا تنها س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان متولی 
این همایش اس��ت بیان کرد: اگر در برگزاری دومین همایش 
تئاتر کودک و نوجوان اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی، آموزش 
و پرورش، کان��ون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان و حوزه 
هنری با ما همکاری نمي کنند به این خاطر است که این همایش 
داخلی بوده و ما مي خواستیم کارهایمان را در این همایش به 

تجمیع برسانیم.
وی نب��ود نهادهای متول��ی ک��ودک را مانع دیده ش��دن این 
همایش ندانس��ت و افزود: در دوره قبلي خانواده ها و کودکان 
به خوبی از همایش ما اس��تقبال کردند و همی��ن موضوع ما را 
 واداش��ت که امس��ال همایش را در دو نوبت ش��هریور و بهمن

 برگزار کنیم.رضایی در مورد چگونگی ش��کل گیری همایش 
تئاتر کودک و نوجوان اصفهان اظهار کرد: روال کار درسال های 
گذشته بدین شکل بود که سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان در زمینه کودک نیاز به تئاتر داشت و در ادامه گروه ها 
مي آمدند و درخواس��ت خود را ارائه می دادند و اجرای عمومی 
مي رفتند. اجراها پراکنده بود و قوام الزم را نداشت. هم هزینه بر 
بود و هم وقت و انرژی زی��ادی را هدر م��ی داد در حالی که با 

استقبال نیز همراه نبود.

تئاتر برای کودکان در" خورشید "

در دوره قبلي 
خانواده ها و کودکان 
به خوبی از همایش 
ما استقبال کردند و 
همین موضوع ما را 
واداشت که امسال 

همایش را در دو نوبت 
 شهریور و بهمن

 برگزار کنیم

گروه 
فرهنگ

جمال 
نوروزباقری



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 برتری در تپانچه، شکست ماهان
 در تفنگ بادی

به نقل از سایت باشگاه فوالد ماهان س��پاهان هفته دوم رقابت های 
لیگ برتر تیراندازی باشگاههای کشور به میزبانی تهران برگزار شد. 
در این هفته ماهانی ها در دو رش��ته تپانچه وتفنگ بادی به مصاف 
حریفان خود رفته و در رش��ته تپانچه موفق به کسب پیروزی برابر 
حریفان خود باشگاه مقاومت و حفاری اهواز با نتایج مشابه پنج بر یک 
شدند. در رشته بادی نیز تیم فوالد ماهان در مصاف با باشگاه مقاومت 
و حفاری با نتیجه پنج بر یک بازی را واگذار کرد تا در پایان این هفته 
ماهانی ها در بخش تپانچه در جایگاه نخس��ت و در رش��ته بادی در 

جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار گیرند.

دبیری جای گیتی را گرفت
در حالی که در پایان هفته اول لیگ برتر فوتس��ال گیتی پس��ند به 
لطف برتری ۷ بر صفر برابر زمزم در صدر جدول مسابقات قرار گرفته 
بود تساوی شب گذش��ته این تیم برابر حفاری اهواز حکم به سقوط 
دو پلیه ای گیتی پس��ند داد. در مقابل شاگردان وحید شمسایی در 
دبیری تبریز جای گیتی پسند را در صدر جدول گرفتند. در جدول 
رقابت ها که هنوز نمی شود به جایگاه تیم ها در آن اعتماد کرد زمزم 

با ثبت دومین باخت قعرنشین است.

لیست داروهای ممنوعه سال ۲۰۱۴ 
تصویب شد

به نقل از امور بین المللی فدراسیون پزشکی ورزشی، در این نشست 
که در بوینس آیرس آرژانتین برگزار شد در خصوص پیشرفت آیین 
نامه جدید و اصالح ش��ده وادا، بودجه تحقیقات بین المللی، توسعه 
شبکه آزمایشگاه های ضد دوپینگ، تولید طرح استروئیدی و لیست 
مواد ممنوعه سال 2014 و برنامه کنترلی )نظارتی( وادا بحث و گفت 
وگو شد.بر اس��اس این گزارش، در این نشست هیئت اجرایی شیوه 
ها و مواد ممنوعه 2014 را تصویب کردند و قرار ش��د مانند هر سال 
تا  9 مهر ماه یعنی س��ه ماه پیش از فرا رسیدن س��ال نوی میالدی 

منتشر شود.

یاوری با باشگاه مس تسویه کرد
محمود یاوری س��رمربی تیم مس کرم��ان دیروز کارهای تس��ویه 
حسابش را برای جدایی رسمی باش��گاه مس انجام داد. با این حال 
مسئوالن باشگاه با جدایی محمود خرمزی دس��تیار یاوری از مس 
مخالفت کردند.مدیران باش��گاه مس ب��ه یاوری گفته ان��د تا زمان 
انتخاب س��رمربی جدید نمی توانند اجازه جدایی خرمزی را به این 
مربی بدهند. ظاهرا باش��گاه مس به دنبال جذب یک مربی خارجی 

است و مدیران این باشگاه چندان اعتقادی به مربی ایرانی ندارند.

اردبیل، یزد و اصفهان قهرمان 
رقابت های تیمی جوانان شدند

به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، در مسابقات تیمی قهرمانی 
جوانان کش��ور که در تهران و ارومیه در جریان ب��ود اردبیل، یزد و 
اصفهان به مقام های نخس��ت این مسابقات دس��ت یافتند.در شهر 
ارومیه در مسابقات اپه تیم اس��تان اردبیل به مقام قهرمانی رسید، 
یزد نائب قهرمان ش��د و آذربایج��ان غربی و اصفهان به مقام س��وم 
مشترک دست یافتند.در مسابقات اسلحه سابر نیز تیم یزد قهرمان 
مس��ابقات ش��د و آذربایجان غربی به مق��ام نایب قهرمانی رس��ید، 
همچنین تیم های آذربایجان شرقی و اصفهان به مقام سوم مشترک 
دست یافتند.در شهر تهران و سالن شهید کالهدوز مسابقات فلوره 
پیگیری ش��د که اصفهان قهرمان و یزد نایب قهرمان شد، همچنین 
تیم های همدان و آذربایجان غربی سوم مشترک این مسابقات را به 

دست آوردند.

 

به خاطر جوان ترها به 
پتروشیمی آمدم

ارسالن کاظمی/ ملی پوش بسکتبال ایران
برای یک س��ال و به ص��ورت قرضی به ای��ران می آی��م. حضورم در 
پتروش��یمی فقط به خاطر کمک به جوان ترهاست و می خواهم راه 
پیش��رفت را برای آنها باز کنم. کاظمی ادامه می دهد: می توانستم 
به چین و اروپا هم ب��روم، برای یک س��ال دوری از فیالدلفیا و برای 
عملی کردن آنچه که مدیران 
باشگاه خواستند از اروپا هم 
پیشنهاد داش��تم اما ترجیح 

دادم به ایران بیایم.
 س��ال آین��ده برمی گ��ردم 
و امی��دوارم ب��ا ق��درت 
 در فیالدلفی��ا ب��ه می��دان 

بروم. 

سرمربی چلسی با اعالم اینکه فوتبال انگلیس برایش مهم است تاکید کرد در تنها دیداری که دوست دارد 6
این تیم شکست بخورد مقابل پرتغال است. ژوزه مورینیو پس از آنکه در پایان فصل گذشته از هدایت رئال 
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مورینیو: دوست دارم انگلیس مقابل پرتغال بازنده شود

بطری پرت شده از 
طرف استقاللی ها بود

پیروزی را مدیون دفاع 
و دروازه بان هستیم

شهداد مرتجی درباره ش��هرآورد اصفهان گفت: برد برابر مس پارس فالورجان را 
مدیون دفاع و دروازه بان خوب خود هستیم.سرمربي تیم نیک اندیش اصفهان پس 
از برد 18 بر 16 تیمش برابر مس پارس فالورجان در شهرآورد اصفهان، اظهارکرد: 
افرادی که روی س��کوها بودند از دیدن این مس��ابقه لذت بردند و هر دو تیم و به 
خصوص دروازه بانان دو تیم عملکرد مطلوبی داشتند.وی ادامه داد: به دلیل اصفهانی 
بودن هر دو تیم، بازیکنان از یکدیگر شناخت کافی دارند، نیمه اول را واگذار کردیم، 
اما در بین دو نیمه و با صحبت های خود و تغییر تاکتیک، روند تیمی را تغییر دادیم 
و در نهایت بازی به تساوی و سپس به سود ما به پایان رسید. این برد را مدیون دفاع 
و دروازه بان خوب خود هستیم.آقایان کالهدوزان و موس��وی که داور این مصاف 
بودند از افتخارات داوری به ش��مار می روند و از آن ها انتظار می رود که بدون خطا 

ظاهر شوند، شاید ما انتظار زیادی از آن ها داریم، اما در کل از آن ها تشکر می کنم.

اصغر فروتن، سرپرس��ت تیم فوتبال ذوب آهن ادر مورد دیدار این تیم مقابل 
اس��تقالل بیان کرد: بچه های ما مزد زحمات خود را گرفتن��د، بازی خوبی را 
به نمایش گذاشتیم و در نهایت توانستیم یکی از مدعیان قهرمانی را با قدرت 
شکس��ت دهیم. وی ادامه داد: با توجه به این که استقالل در روزهای پیش رو 
بازی آسیایی دارد و بازیکنان ما هم تجربه  سطح باالی مسابقات آسیایی را دارند، 
می دانستیم که استقالل خسته است؛ ولی بچه های ما هم با تمام قوا کار کردند 
و مزد زحمات خود را گرفتند. فروتن در مورد بطری پرت ش��ده به تیموریان  
بیان کرد: این بطری مطمئناً از طرف هواداران اس��تقالل پرتاب ش��ده است، 
چون هواداران این تیم باخته بودند و از این مورد ناراحت بودند، دیدید که یک 
صندلی هم به زمین پرت کردند و اعتراض خود را به این نحو نشان می دهند. به 
هر صورت فرهنگ هواداران ذوب آهن باالتر از این حرف هاست و این حرکات 

از این هواداران برنمی آید.

ورزش به روایت تصویر/ مسابقات تکواندو خردساالن و نونهاالن قهرمانی کشور/اصفهان

عل��ی ن��ادری معتقد اس��ت ای��ران به نس��بت جام ه��ای جهانی 
 گذشته با ش��رایط بهتری عازم تاهیتی ش��ده و مدعی کسب جام 

خواهد بود.
کاپیتان اصفهانی تیم ملی فوتبال ساحلی پیش از عزیمت به جام 

جهانی فوتبال س��احلی 2013 تاهیتی در گفت وگو با ایس��نا، در 
خصوص آخرین وضعیت تیم ملی، اظهارکرد: جلس��ه آخر تمرین 
تیم ملی جمعه صبح برگزار ش��د و هم اکنون با ش��رایط مناسبی 
راهی مسابقات می شویم و برای رویارویی با حریفان قدرتمند خود 

 در مرحله گروه��ی کامال آماده 
هستیم.

وی در ارتب��اط ب��ا حریف��ان 
ای��ران یعنی برزی��ل، اوکراین و 
س��نگال در مرحله گروهی جام 
جهان��ی تصریح ک��رد: ایران که 
خود قهرمان قاره آس��یا اس��ت 
با قهرمان��ان قاره ه��ای آمریکا، 
اروپ��ا و آفریقا همگروه ش��ده و 
به زع��م بیش��تر کارشناس��ان 
این گروه به عن��وان گروه مرگ 
شناخته می شود چرا که حضور 
4 تی��م قهرم��ان از قاره ه��ای 
 مختل��ف در ی��گ گ��روه واقعا

 جالب است،
 قبال هیچ وقت با برزیل مسابقه نداشته ایم و این نخستین بازی تیم 
ملی ایران و برزیل محسوب می شود، گرچه پیروز شدن بر برزیل کار 
دشواری است، اما ایران اگر نتواند این تیم را ببرد مطمئنا برزیل را 
اذیت خواهد کرد، به هیچ وجه برابر برزیل نامدار دس��ت و پا بسته 

نخواهیم بود.
کاپیت��ان تی��م ملی فوتب��ال س��احلی ادام��ه داد: ش��رایط ایران 

بهتر از اوکراین و س��نگال اس��ت و پی��ش بینی می کنی��م این دو 
 تیم را شکس��ت دهیم و حتی با وج��ود پیروز نش��دن برابر برزیل

 صعود کنیم.
نادری همچنین دو مص��اف تدارکاتی اخی��ر برابر ایتالی��ا را که با 
دو برد ای��ران به پایان رس��ید را به عن��وان دو مس��ابقه تدارکاتی 
خوب برشمرد و تصریح کرد: این دو مس��ابقه با تیم ملی ایتالیا در 
زمان خوبی برگزار ش��د، ای��ران حقیقتا به مس��ابقه تدارکاتی نیاز 
 داش��ت، همچنین دو پیروزی برابر ایتالیا روحی��ه بازیکنان تیم را 

بهبود بخشید.
بازیکن ش��ماره 5 تی��م ملی فوتب��ال س��احلی پیرام��ون مارکو 
اوکتاویو س��رمربی تیم ملی ایران گفت: این س��رمربی از دو سال 
قبل کارش را آغاز کرده اس��ت، و ه��م اکنون با هدای��ت اوکتاویو 
یکی از مدعیان قطعی کس��ب جام هس��تیم، این مربی با تیم های 
 ق��دری مانند برزی��ل و پرتغ��ال ب��ه موفقیت های زیادی دس��ت

 یافته است.
کاپیت��ان تیم ملی فوتبال س��احلی در خصوص اینک��ه در صورت 
صع��ود با کدام تی��م رو ب��ه رو می ش��وید؟ گفت: بس��تگی به رده 
بن��دی تیمی ما دارد، اگر اول ش��ویم ب��ه احتمال زیاد به روس��یه 
نمی خوری��م، ام��ا اگر دوم ش��ویم، ب��ه احتم��ال زیاد به روس��یه 
 برخورد می کنیم که مطمئنا یک بازی بس��یار دش��وار برای ایران 

خواهد بود.

در آستانه جام جهانی ۲۰۱3 تاهیتی

ایران مدعی کسب جام جهانی است

شرایط ایران بهتر 
از اوکراین و سنگال 

است و پیش بینی 
می کنیم این دو تیم را 
شکست دهیم و حتی 
با وجود پیروز نشدن 

برابر برزیل صعود 
کنیم.

نمی خواهم فقط
 با پنالتی گل بزنم

محمدرض��ا خلعتب��ری در گفت وگ��و با خبرنگار ورزش��ی 
خبرگزاری فارس، در خصوص بازی مقابل گس��ترش فوالد 
اظهار داشت: با توجه به ش��رایط بازی های دیگر و شناختی 
که از تبریزی ها داش��تیم به نظرم بازی قابل قبولی را مقابل 
گس��ترش فوالد انجام دادیم اما متاس��فانه فق��ط از یکی از 
فرصت هایمان اس��تفاده کردیم.وی اف��زود: با تالش بچه ها 
یک موقعیت خوب دیگر را به دست آوردم اما در صدم ثانیه 
در هنگام ضربه زدنم به سمت دروازه حریف که بسیار دقیق 
هم بود کمی دچار اشتباه شدم و توپ وارد دروازه نشد البته 
اگر گل را می زدم اولین حضورم در ترکیب پرسپولیس بسیار 
با ش��کوه تر بود.خلعتبری ادامه داد: من بعد از زدن گل اولم 
برای پرسپولیس خیلی خوش��حال بودم و از همین جا این 
گل را تقدیم به تک تک هوادارانی می کنم که پرسپولیس را 
تشویق می کنند و پشت سر من بودند. این گل را به کسانی 
تقدیم می کنم که ش��رایط حضورم در پرس��پولیس را مهیا 
کردند. البته ما باید همین روند را با کمک همه بچه ها ادامه 
بدهیم چون هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.وی تاکید کرد: 
البته من در پرسپولیس به دنبال این نیستم، فقط با پنالتی 
گل بزنم. می خواهم در هر نقطه ای که با تصمیم دایی بازی 
کنم تاثیرگذار و نگاهی به گل زدن هم داش��ته باش��م. این 
هدف من در جمع قرمزپوشان است.خلعتبری درباره بازی 
با س��پاهان نیز گفت: اوال خیلی خوش��حالم که در دومین 
بازی ام برای پرس��پولیس زحمت بچه ها را تکمیل کردم، به 
نظرم کار بسیار سختی در اصفهان داریم، من شخصا خیلی 
سپاهان را دوس��ت دارم اما با تمام وجودمان برای پیروزی 
 به اصفهان می روی��م تا بتوانی��م ش��رایط مان را در جدول

 بهتر کنی��م.وی در ارتباط ب��ا اینکه فکر م��ی کند واکنش 
هواداران سپاهان به او چه باش��د، گفت: من هیچ مشکلی با 
هواداران سپاهان ندارم، تازه آنها به نظرم من را خیلی دوست 
دارند و کوچکترین مش��کلی با آنها نخواهم داشت. فوتبال 
حرفه ای اس��ت و مطمئنا هواداران س��پاهان این موضوع را 
می دانند. من باید برای پرس��پولیس بهتری��ن بازی هایم را 

انجام دهم.

مصاحبه

س��الها بود که اصفهانی ها عادت کرده بودند هر دو تیمش��ان 
را در کورس قهرمانی بازیه��ای لیگ ببینند ولی فصل کابوس 
وار لیگ دوازدهم و هش��ت هفته ابتدایی لیگ سیزدهم همه 
را از دی��دن تیمهایی قدرتمند و با انگیزه مح��روم کرده بود تا 
 سرانجام بازیهای هفته نهم دوباره آس��مان فوتبال اصفهان را 
آب��ی ک��رد. هرچند ک��ه در هفته شش��م ه��م ب��رد همزمان 
س��پاهان و ذوب آهن را به چش��م دیده بودیم ام��ا همان روز 
هم نمی ش��د با قاطعیت از ادامه روند موفقیت آمیز شاگردان 
کرانچار و ل��وکا صحبت کرد و مش��کالت فنی و حاش��یه ای 
 حاکم ب��ر اط��راف دو تی��م نگران��ی ه��ای زی��ادی را ایجاد

 کرده بود. 
به خصوص در اردوی سپاهان که بعد از اخراج موقت مجتبی 
جباری شرایط برای کرانچار سخت شده بود و نمایش تحسین 
برانگیز زرده��ا آن هم در مقابل عبداهلل ویس��ی که همیش��ه 
 با تیمهایش س��پاهان را آزار داده ب��ود دوباره س��پاهان را به

 جمع مدعیان قهرمانی لیگ باز گرداند.

گل نخوردن دوباره سپاهان 
در هفت��ه نه��م و بازگش��ت اعتم��اد ب��ه نف��س به س��اختار 
دفاعی س��پاهان که همگ��ی از مدعی��ان پوش��یدن پیراهن 
تی��م مل��ی هس��تند ش��رایط را در طی هفت��ه ه��ای آینده 
تغیی��ر خواه��د داد و همی��ن خ��ود ب��اوری و اعتم��اد ب��ه 
نف��س ایجاد ش��ده در بی��ن مدافعان س��پاهان ب��ه خصوص 
در طی ش��ش هفت��ه باقیمانده ت��ا نیم فصل باعث می ش��ود 
 از آن س��پاهان همیش��گی که میانه ای با شکس��ت نداش��ت 

رونمایی شود.
 احس��ان ح��اج صف��ی بع��د از گذش��تن از مرحل��ه بحرانی 
پایان فصل گذش��ته و ح��رف و حدیث ه��ای فراوانی که می 
 توانست آینده فوتبالی یک جوان شهرستانی را نابود کند دوباره 
تبدیل به همان بازیکن قابل اعتماد و همیشگی شده و کرانچار 
می تواند در روزهای غیبت محرم بر روی بازی جوان ش��ماره 
28 تیمش حس��اب ویژه ای باز کند و با سود بردن از دوندگی 

خط هافبکش فرصت را برای گلزنی و آقای گلی محمد غالمی 
 فراهم کند البته به ش��رطی که داستان اس��تعفاهای تکراری

  مدیرعامل باش��گاه و اعتراض بازیکنانی مثل آرش افش��ین و 
 یعق��وب کریم��ی دوب��اره روزه��ای پرحاش��یه چن��د هفته 
گذش��ته را ب��رای س��پاهان تک��رار نکند.ام��ا نم��ی ت��وان 
از موفقی��ت فوتب��ال اصفه��ان صحب��ت ک��رد و ب��ه 
 ش��اهکار ل��وکا و تیم��ش در مقاب��ل امی��ر قلع��ه نوی��ی

 اشاره نکرد.
ذوب آهنی ها بع��د از 34 هفته ام��ا و اگر در لی��گ دوازدهم 
دوب��اره موتورش��ان روش��ن ش��ده و بازیکنی مث��ل مهدی 
رجب زاده در این س��ن و س��ال هم آنچنان بازی می کند که 
 حتی کی روش را ه��م برای دعوت��ش به تیم مل��ی به هوس

 می اندازد. 
جنگندگ��ی حدادی ف��ر در میانه می��دان و انگی��زه بازیکنی 
مثل مرتضی تبری��زی که بع��د از مدتها فضایی برای نش��ان 
دادن قابلیتهای خ��ودش پیدا کرد تیمی را شکس��ت داد که 
این روزها تنه��ا نماین��ده باقیمانده ایران در مس��ابقات لیگ 
 قهرمانان آسیاست و حتی شانس قهرمانی در این مسابقات را

 هم  دارد.
 ” اما کمتر از دو هفته دیگر ش��هرآورد فوتب��ال اصفهان بین 
سپاهان و ذوب آهن برگزار می ش��ود و آنجاست که می توان 
نماد فوتبال بین المللی اصفهان را در قالب ساقهای بازیکنان 

این دو تیم تماشا کرد “
حت��ی بهان��ه داوری و مصدومی��ت بازیکنان آب��ی پوش هم 
نم��ی توان��د ذره ای از ارزش کار بوناچیچ و تیم��ش کم کند 
چ��ون ذوب آهن اگر بیش��تر از اس��تقالل مح��روم و مصدوم 
نداش��ته باش��د کمتر ه��م ن��دارد و حت��ی این تی��م نصف و 
نیمه ذوب آهن هم آنقدر اس��تقالل را تحت فش��ار گذاش��ت 
که قلع��ه نویی دوب��اره برای منح��رف کردن اف��کار عمومی 
 ب��ه س��مت و س��وی اختالفات��ش ب��ا ع��ادل فردوس��ی پور

 رفت.
 بردن اس��تقالل با این قاطعیت کار هر تیمی نیس��ت و حتی 
پرس��پولیس هم ب��ا آن همه س��روصدا فرصتی ب��رای بردن 
تیم قلعه نویی پی��دا نکرد. . درب��ی کس��الت آور و محتاطانه 
پرس��پولیس و اس��تقالل درس خوب��ی ب��ه اصفهان��ی ه��ا 
داد که با کنار گذاش��تن احتی��اط هم قدرت دوب��اره فوتبال 
اصفه��ان را به فوتبال ای��ران ثاب��ت کنند و هم ب��ا انجام یک 
 ب��ازی زیب��ا و تماش��اگر پس��ند ب��ه قرم��ز و آب��ی درس

 فوتبال بدهند.

چراغ فوتبال اصفهان روشن شد

 آسمان اصفهانی ها آبی شد
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 كسب مدال نقره المپياد ادبي 
دانش آموزشهركردی 

رييس اداره استعدادهاي درخش��ان آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختياری از كس��ب مدال نقره المپياد ادبي كشور توسط دانش آموز 

مركز تيزهوشان شهركرد خبر داد.
پوران حق گوي اظهار كرد: س��يده مينا جزاي��ري دانش آموز مركز 
تيزهوشان شهركرد موفق به كسب مدال نقره المپياد ادبي كشوري 
شد.وی خاطرنشان كرد: سيده مينا جزايري در سال گذشته در پايه 
س��وم علوم تجربي  مركز تيزهوشان شهركرد مش��غول به تحصيل 
بوده است.رييس اداره اس��تعدادهاي درخشان استان با تبريك اين 
موفقيت به جامعه فرهنگي اس��تان، گفت: زحمات همه كساني كه 
موجب كسب اين مدال ارزشمند براي استان چهارمحال و بختياري 

شدند، قابل تقدير است. 
حق گوی اظهاركرد: با توجه به اس��تعداد خوب دانش آموزان دختر 
استان در زمينه علوم انساني، رش��ته ادبيات و علوم انساني  در مركز 

تيزهوشان شهركرد ايجاد شده است.

كشف تخلف 546 ميليون ريالي 
بازرسان 

رييس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختياري گفت: 
در طرح نظارتي شبنم بازرسان چهارمحال و بختياري تاكنون 546 

ميليون و 75 هزار ريال تخلفات كشف كردند.
 رحمن كرمی اظهاركرد: در اين طرح بيش از سه هزار و 136 بازرسي 
مشترك و 17 هزار و 869 مورد بازررسي مستقل از واحد هاي صنفي 
استان انجام شده است.وی با اشاره به كشف و ضبط 40 پرونده تخلف 
قاچاق كاال، تصريح كرد:  433 واحد صنفي نيز فرم هاي خود اظهاري 

كاالهاي وارداتي را تكميل كرده اند.

خودكفايی بيش از يك هزار خانوار 
مدير كميته امداد امام خمينی)ره( شهرس��تان لردگان گفت: يك 

هزار و 406 خانوار زير پوشش كميته امداد لردگان توانمند شدند.
محمد حسين زيالبي اظهاركرد: از يك هزار و 406 خانوار، 683خانوار 

با پرداخت تسهيالت از محل منابع بانكي خودكفا شده اند.
وی همچنين از اعطای تسهيالت خودكفايی به فرزندان مددجويان 
خبر داد و گف��ت: 723نف��ر از فرزندان مددجويان زير پوش��ش نيز 

تسهيالت خودكفايي دريافت كردند.

 برگزاری برنامه های  ويژه
 هفته دفاع مقدس در استان

مديركل بنياد ش��هيد و ام��ور ايثارگران چهارمح��ال و بختياری از 
برگزاری بيش از 17 ويژه برنامه در هفته دفاع مقدس در استان خبر 
داد.علی اميری دوران دفاع مقدس را تكرار عاشورا و تجلی شهادت 
دانس��ت و  گفت: برای قرار گرفت��ن در صراط مس��تقيم بايد با ضد 
ارزش ها، ناهنجاري ها، ظالمان و ستمگران مقابله كرد و سير در اين 
مسير مگر با داشتن روحيه  شهادت طلبي محقق نمی شود.وی تجربه  
دفاع باز دارنده را از مهم ترين دستاوردهای دوران دفاع مقدس عنوان 
كرد و گفت: بزرگ ترين درس دفاع مقدس، اوج آمادگي برای دفاع 
بازدارنده است كه بر اساس اين اس��تراتژي تهاجم جايگاهي ندارد، 
بلكه سياست ما بازدارندگي است.اميری به تشريح برنامه های هفته 
دفاع مقدس در راستای گراميداشت اين ايام پرداخت و افزود: شركت 
جانبازان در رژه نيروهاي مسلح، برگزاری شب خاطره و همايش پيام 
آوران ايثار استان، رو نمايي از كتاب ارزشمند و مرجع سرخ الله هاي 
زرد كوه و رونمايي از اثر چند رسانه اي سردار شهيد الياس ارجمند از 

مهم ترين اين ويژه برنامه ها است.

اخبار كوتاه 

امام جمعه شهرکرد/حجت االسالم والمسلمين 
محمدعلی نكونام

سران آمريكا و جبهه استكبار زبان به اعتراف شكست در برابر جبهه مقاومت 
باز كرده اند و جمهوری اس��المی ايران پيروز اصلی اين تحوالت شده است.

رعايت تقوای الهی تنها راه رستگاری انسان در دنيا و آخرت است و ما را از دام 
شيطان و گناه باز خواهد داشت. تاريخ اس��الم ائمه ما سختی های فراوان را 
متحمل شدند و جان ها و سرهای فراوانی در راه اسالم فدا شد تا دين خدا اقامه 

شود و سنت حسنه رسول اهلل پايدار بماند. 
آمريكا در مسئله سوريه عاجز و ناتوان است خود سران آمريكا و جبهه استكبار 
زبان به اعتراف باز كرده اند و می گويند كه در برابر جبهه مقاومت شكس��ت 
خورده اند و جمهوری اس��المی ايران پيروز اصلی اين ماجرا ش��ده اس��ت. 
س��وريه خط مقدم جبهه اسالم 
است و جهان اسالم و در راس آن 
جمهوری اسالمی ايران حامی 
و پشتيبان اين جبهه نبرد حق 
عليه باطل هستند. طرح تقويت 
مبانی اعتقادی و ش��بهه زدايی 
در استان يك حركت فرهنگی 

بزرگ است  .

ايران پيروز تحوالت منطقه است

چهره روزيادداشت
پذيرش 2500 دانشجو در سال تحصيلي جديد 

رئيس دانشگاه شهركرد از پذيرش 2500 دانشجو در سال تحصيلي جديد در دانشگاه شهركرد 
خبرداد.اسماعيل اسدي با بيان اينكه ش��روع فعاليت هاي علمي پژ وهشي دانشگاه، حركت 

دوباره در راستاي جهش علمي جامعه و سنگ بناي پيشرفت و تعالي كشور است.
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 ساماندهی 63 سرباز 
معلم در استان

مدير امور آب و فاضالب روس��تايي شهرس��تان شهركرد از س��الم بودن آب 
آش��اميدني  روس��تاهاي اين شهرس��تان خبر داد.علي بش��تام  با اش��اره به 
نتايج كلرس��نجي و آزمايش��ات ميكروبي آب اظهارك��رد: افزايش مطلوبيت 
 آب ش��رب روس��تائيان هم��واره م��ورد توج��ه آب و فاض��الب روس��تايي

 قرار دارد.
وی خاطرنشان كرد: از مجموع هفت هزار و 647 مورد كلر سنجي كه در 44 
روستا از شهرستان هاي شهركرد، بن و سامان توسط مراكز نظارتي- بهداشتي 
در ساعات مختلف شبانه روز انجام شده هفت هزار و  434 مورد كلرسنجي ها 
مطلوب  گزارش شده است كه درصد مطلوبيت كلر باقيمانده بيش از 97 درصد 

در روستاهاي تحت پوشش است.    

معاون آموزش  و  پرورش چهارمحال و بختياری از ساماندهی 63 سرباز معلم 
برای سال تحصيلی جديد در اين استان خبر داد.

ق��درت اهلل آزاد اظهار كرد: در آس��تانه س��ال جدي��د تمام ت��الش آموزش و 
 پرورش استان برگزاری هرچه بهتر بازگشايی مدارس و تامين نيروی انسانی 

الزم است
.وی از س��اماندهی 63 س��رباز معل��م در مناط��ق 7 گانه آم��وزش و پرورش 
اين اس��تان خبر داد و گفت: با اين ساماندهی تالش ش��ده بخشی از نيروی 
انسانی مورد نياز درمناطق محروم استان تامين ش��ود.آزاد افزود: از مجموع 
س��ربازان برای س��ال تحصيلی جديد، 30 نفر در دوره ابتداي��ی، 23 نفر در 
 دوره متوس��طه و 10 نف��ر در دوره فن��ی و حرف��ه ای و كار و دانش تدريس 

خواهند كرد.

آب آشاميدني روستاهاي 
شهركرد سالم است

مع��اون برنامه ريزی اس��تاندار چهارمح��ال و بختياری گفت: 
افزايش توليد، رش��د اقتص��ادی، افزايش تولي��د ناخالص ملی 
و توس��عه صنعت اس��تان از جمله دغدغه هايی اس��ت كه می 
تواند استان را در رش��د اقتصادی كشور سهيم كند.حميد رضا 

فروزنده  با اشاره به تدوين سند توسعه اقتصادی استان تصريح 
كرد: در اين  سند قابليت ها، ظرفيت ها و راهبردهای اقتصادی 
در  راستای رشد اقتصادی استان تنظيم شده است.وی با بيان 
اينكه سند توسعه اقتصادی اس��تان متناسب با برنامه چهارم و 

پنجم ملی كش��ور تنظيم شده اس��ت اظهار كرد: در اين سند 
متناسب با برنامه چهارم  كشور اقدام شده است؛ همچنين در 
زمينه برنامه پنجم و برنامه توس��عه كش��ور اقداماتی در دست 
انجام است.فروزنده با اشاره به تنظيم سند صنايع و گردشگری 
استان، هم راستا با سند توسعه اقتصادی چهارمحال و بختياری، 
خاطرنشان كرد: در بخش های كشاورزی، صنعت و خدمات و 
ساير دستگاه ها نيز اسناد تخصصی را برای دستگاه خود تنظيم 
كرده اند.معاون برنامه ريزی استاندار، چهارمحال و بختياری را 
فاقد سند آمايش عنوان كرد و گفت: بر همين اساس يك سند 

آمايش با توجه به قابليت استان در حال تهيه است.
وی با اشاره به پيشرفت استان در زمينه های مختلف اقتصادی، 
اظهار كرد: افزايش توليد، رشد اقتصادی، افزايش توليد ناخالص 
 ملی و توس��عه صنعت اس��تان از جمله دغدغه هايی است كه

 می تواند استان را در رشد اقتصادی كشور سهيم كند.
فروزنده يكی از عوامل و منابع رش��د اقتصادی را به كارگيری 
ظرفيت ها و زيرساخت های موجود عنوان كرد و اظهار كرد:با 
بكارگيری ظرفيت های موجود زمينه مناسبی را برای افزايش 

توليد استان در فضاهای داخلی و بين المللی ايجاد می كند.
وی با تاكيد بر ل��زوم برنامه ريزی در تقويت زيرس��اخت های 
اقتصادی اس��تان، خاطر نش��ان ك��رد:در بخش كش��اورزی و 
 صنعتی زير ساخت های مطلوبی فعال ش��ده است كه با انجام

 آن ها وضعيت اقتصادی استان پيش��رفت خواهد كرد.معاون 
برنامه ريزی استاندار استفاده از قابليت آب را يك عامل كليدی 
عنوان كرد و تصريح كرد: آنچه می تواند در اين استان به عنوان 
يك نكته كليدی تحواليجاد كند، استفاده از قابليت های استان 
اس��ت.فروزنده با اش��اره به اين كه آب می تواند صنعت استان 
را شكوفا كند، گفت:بهره برداری بيش��تر از آب صنعت استان 
را ش��كوفا می كند و در اين راستا صنعت اس��تان به يك قطب 
صنعتی تبديل خواهد شد.وی همچنين بهره برداری از آب را در 
افزايش توليد بخش كشاورزی موثر دانست و خاطرنشان كرد: 
چهارمحال و بختياری در توليد ماهيان س��ردابی و همچنين 
بادام و گردو رتبه اول كشور را كس��ب كرده است؛ كه استفاده 
مطلوب از آب در پيشرفت اس��تان در زمينه های مختلف می 

تواند نقش موثری را ايفا كند.

معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری:

توسعه صنعت، زمينه ساز سهيم شدن استان در رشد اقتصادی كشور 

بهره برداری بيشتر 
از آب صنعت 

استان را شکوفا می 
كند و در اين راستا 

صنعت استان به 
يك قطب صنعتی 
تبديل خواهد شد
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اجرائیه

شماره   –  9210113630100615  : نامه  شمار   433
900099 شعبه:  بایگانی  شماره   –  پرونده:9009983630100077 
آگهی اجراییه بموجب شماره دادنامه مربوطه 9009973630100430. محکوم علیهم ) 
بیگم جان مددی وندا احمدی عزیز آبادی و بی بی شیخی حموله (به صورت تضامنی 
محکومند به پرداخت مبلغ 70000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1450000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 90000 ریال بابت ابطال تمبر و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ واخواست سفته ها و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له اجرایی ) 
بانک ملت ( و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت اجرای احکام موظف است 
هنگام اجرا تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی را اعمال نماید . محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معروف کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 

بعد از انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
یا صورت  نکنید  معرفی  را  اموال خود  پرداخت  در  فرار  برای  لیکن  اید  بوده  به 
خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه 

متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. م الف 

176رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی تیران 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
438چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ بامتعلقات ومستحدثات موجوددرآن 
طبق  که  شهرضا  ثبتي  دو  بخش  دراسفرجان  225  واقع   /  3107 شماره  پالک 
ثبت  درجریان  وغیره  اله  فرزندنعمت  برومند  عطاءاله  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده 
بنابه دستورقسمت  اینک  نیامده  به عمل  ثبت  علت عدم حضورمتقاضی  به  است 
مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده 

لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  شروع  درمحل  صبح   8 ساعت   1392  /  8  /  7 درروز 
درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکین  بکلیه  آگهی  این  موجب 
 20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات  حضوریابند0  مقرردرمحل 
خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون 
ثبت،معترض معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2  تبصره 
گواهی  اداره  این  خودرابه  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف  بایست  می    
تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل نشده  بینی  پیش  باتعطیلی   روزتحدیدمواجه 
-  سیدمهدی شهرضا  اسنادوامالک  ثبت  خواهدشد0رئیس  انجام    

 میرمحمدی 

تعیین تکلیف اراضی 
402 شماره 103/92/556/53 آگهی مفاد رای قانون تیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی اداره ثبت بادرود مفاد رای هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف 
بادرود که حسب  ثبت  اداره  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای 

ماده یک قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گریده است مستند به ماده 3 قانون در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم نماید و معترض باید ظرف مدت از 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
و تسلیم گواهی مربوط به ثبت محل بنماید . بدیهی است اقدامات ثبتی منوط به ارائه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود 
و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست را دادگاه محل ارائه ندهد اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و یا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 
آقای حسین   – رای شماره 139260302022000259 مورخ 92/6/7   –  . بود  نخواهد 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 222/60 متر مربع  حیدریان مقدم بادی فرزند رضا – 
بشماره پالک 178 فرعی مفروز از پالک 200- اصلی واقع در مزرعه امیر آباد بادرود 
 خریداری مع الواسطه از آقای غالمحسین یگانه  .م الف 158 رضای طویلی رئیس ثبت

 بادرود 

در آس��تانه بازگش��ايی مدارس دانش آموزان با 
خريد لوازم و التحرير در بازارهای اين استان تب 

و تابی تماشايی ايجاد كرده اند.
•اين روزها  تب خريد لوازم و تحرير در بازار گرم 
است، دانش آموزان در شوق خريد لوازم جديد و 
والدين در فكر پرداخت هزينه ها هس��تند. اما به 
راس��تی قيمت ها بيداد می كند و تنوع اجناس و 
شكل و رنگ جذاب روی جلد دفترها كودكان را 
مجذوب خود كرده است. به گفته دست اندركاران 
بازار، قيمت لوازم تحرير امسال نيز همانند ساليان 
گذشته باالست و تهيه كيف، كفش، مانتو و غيره 
نيز بخش بزرگی از درآم��د خانواده ها را می بلعد 
و در اين رهگذر فش��ارهای روان��ی فزاينده ای به 

والدين دانش آموزان وارد می كند.
با نزديك ش��دن به ماه مهر تمامی  خانواده هايی 
كه  فرزند دانش آموز دارند بايد برای خريد لوازم 
و تحرير مقدارزيادی پ��ول كنار بگذارند اما آيا در 
ميان اين همه لوازم و تحرير رنگارنگ و زيبا و اين 

حقوق كم، ديگر توان خريد لوازم دلخواه كودك و 
كسب رضايت وی امكان پذير خواهد بود؟

به بهانه آگاهی از اوضاع و اح��وال قيمت لوازم و 
تحرير و كتب توزيع شده در بازار سری به اهالی و 
فروشندگان نوشت افزار زده و با برخی از مسئوالن 

استان گف� ت و گو كرديم كه به شرح ذيل است:

توزيع بيش از 157هزار دوره كتاب در 
ميان دانش آموزان چهارمحال و بختياری

مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياری 
از توزيع كتب درس��ی در اين اس��تان خبر داد و 
گفت: آموزش و پرورش تمام تالش خود را برای 
بازگشايی هرچه باشكوه مدارس در استان خواهد 
كرد و تمام مدارس اس��تان از نظر نيروی انسانی، 
امكانات آماده و مهيا هستند و همزمان با سراسر 
كشور اول مهرماه جشن بازگشايی مدارس اجرا 

خواهد شد.
عليرضا كريميان از توزيع 54 ه��زار دوره كتاب 

در مقطع متوس��طه خبر داد و گفت: از اين تعداد 
30 ه��زار دوره كتاب در مقطع س��ه س��اله اول 
متوس��طه توزيع ش��د و از اين مي��ان كتاب های 
پايه اول متوسطه جديد التاليف هستند و تمامی 
كتاب های پايه های اول و سوم متوسطه از طريق 
كتاب فروشان بازار تحويل دانش آموزان خواهد 

شد.
وی ادم��ه داد: به طور كلی برای س��ه س��اله دوم 
متوس��طه نيز حدود 24 هزار دوره كتاب درسی 
در بازار توزيع ش��د.مديركل آم��وزش و پرورش 
چهارمحال و بختي��اری با بيان اينك��ه در مقطع 
پيش دانشگاهی و فنی و حرفه ای حدود 13 هزار و 
200 دوره كتاب توزيع می شود خاطر نشان كرد:  
در مقطع پيش دانش��گاهی 6 ه��زار و 200 جلد 
كتاب توزيع می ش��ود و همچنين در رشته های 
فنی و حرف��ه ای و كار و دانش  ني��ز حدود 7 هزار 
دوره كتاب از س��وی مديران مدارس بين دانش 

آموزان توزيع خواهد شد.

اين مس��ئول ادامه داد: در مقطع ابتدايی بيش از 
90 هزار و سيصد دوره كتاب از طريق مدارس در 

اختيار دانش آموزان قرار داده خواهد شد.
بهای كتب درس��ی در تمامی مقاط��ع به صورت 
پش��ت جل��د اس��ت/لوازم و تحرير به ي��ك ابزار 

رسانه ای و تبليغاتی تبديل شده است
وی ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود برخ��ی از تصاوي��ر 
ش��خصيت های كارتونی غربی روی جلد لوازم و 
تحرير گفت: امروزه  ل��وازم التحرير تنها يك ابزار 
نوشتن نيست بلكه يك رسانه است كه دشمنان 
ايران و اسالم برای ترويج فضای فرهنگی خود از 

آن استفاده می كنند.  
كريميان تاكيد ك��رد: امروز م��ا در جنگ نرمی 
قرار داريم كه دش��من از اين رس��انه كه كودكان 
را ه��دف ق��رار داده به دنب��ال تحري��ف و تغيير 
باورهای خانوادگی و اصيل ما اس��ت و با استفاده 
ار ش��خصيت های كارتون��ی در تالش اس��ت كه 
آنها را ب��ه عنوان الگوی برتر به خ��ورد كودكان و 
نوجوانان ما بدهد و اگر ما هوش��يار نباش��يم چه 
بسا شخصيت های كارتونی غرب در ذهن و روان 

دانش آموزان ايران رخنه كند.

بازرس�ان ب�ا جدي�ت بر ب�ازار ل�وازم 
التحريرچهارمح�ال و بختي�اری نظ�ارت 

می كنند
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختياری امروز در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در شهركرد اظهار كرد: نزديك 
بازگش��ايی مدارس قرار داريم و ب��ه همين دليل 
طرح نظارتی مهر با هدف كنترل و نظارت دقيق  
بر نحوه خدمات رس��انی به مردم در سطح استان 

آغاز شده و به شدت و قوت در حال اجرا است.
 وی اف��زود: در اين طرح بازرس��ان ب��ا جديت بر 
رون��د خدمات رس��انی اصناف در ح��وزه كيف و 
كفش، دفترچه مدارس، پوش��اك و ان��واع لوازم 
التحرير نظارت كرده و با متخلفان صنفی برخورد 

می كنند.
مهری ب��ا بيان اينكه اي��ن طرح تا ده��م مهرماه 
امس��ال ادام��ه خواهد داش��ت گفت: ب��ا اجرای 
اين طرح 50 ب��ازرس و 10 كارش��ناس بر روند 

خدمات رس��انی اصناف در ح��وزه كاالهای مورد 
نياز مردم نظارت می كنند با فروش��ندگان لوازم 
التحرير وارداتی بدون باركد شبنم، فروشندگان 
كاالهای بی كيفيت و يا با تصاوير بی محتوا برخورد 
قانونی می ش��ود و از خانواد ه ها تقاض��ا داريم در 
صورت مش��اهده هرگونه تخلف در اسرع وقت به 

اين سازمان گزارش دهند.

بيشتر مردم از ش�نيدن قيمت لوازم و 
التحرير شوكه می شوند

يكی از فروش��ندگان لوازم التحرير در ش��هركرد 
در گفت و گو با خبرنگار فارس در شهركرد گفت: 

متاسفانه اجناس 
خارجی در ميان 
م��ردم طرفداران 
زي��ادی دارد و 
يك��ی از دالي��ل 
آن اين اس��ت كه 
ط��رح روی جلد 
آنها بسيار متنوع 
و كودكانه اس��ت 
محص��والت  و 
داخلی درمقايسه 
با آنه��ا كيفيت و 
جذابيت كمتری 

دارند.
مس��عود صابری 
ادامه داد: يمت ها 

در مقايس��ه با سال گذش��ته تقريبا دو برابر شده 
ولی مردم با وجود كاهش قدرت خريد نمی توانند 
خريد نكنند و مجبورند نياز فرزندانش��ان  تامين 

كنند.
 وی ب��ا بي��ان اينك��ه برخ��ی از والدي��ن بعد از

  ش��نيدن قيمت ه��ا ش��وكه می ش��وند ي��ادآور 
 ش��د: باي��د مس��ئوالن كش��ور ب��رای عرض��ه

 ل��وازم و التحرير مناس��ب ت��الش كنن��د تا در 
روزهاي��ی بازگش��ايی مدارس خاطره ش��ادی از 
خريد در ذهن دانش آموزان حك شود و با شادی 
 و نش��اط بيش��تری به اس��تقبال از عل��م آموزی

 بروند.

زاينده رود گزارش می دهد 

تب  و  تاب بازگشايی مدارس در چهارمحال و بختياری

آموزش و پرورش 
تمام تالش خود 

را برای بازگشايی 
هرچه باشکوه 

مدارس در استان 
خواهد كرد و تمام 
مدارس استان از 

نظر نيروی انسانی، 
امکانات آماده و 

مهيا هستند



هشدار

 اگر می خواهید از دعوا
 خالص شوید!

اخبار ویژه

تحقیقات انجام ش��ده توس��ط محقق ایرانی و همکارانش در دانش��گاه بوس��تون نش��ان 
می دهد:احتمال تولد نوزاد با نقص لوله های عصبی مانند اسپینا بیفیدا )مهره شکاف دار( 

در زنانی که در دوران بارداری مسکن  مصرف می کنند،دو برابر افزایش می یابد. 
مهسا یزدی، فوق دکتری مرکز اپیدمیولوژی اسلون و همکارانش با اشاره به نتایج تحقیق 
انجام ش��ده اظهار کردند: با وجود افزایش دو برابری خطر ابتال ب��ه نقص لوله های عصبی 
در نوزادان افزایش تدریجی این بیماری به ندرت رخ می دهد و در ش��رکت کنندگان این 
تحقیق که از مواد مخدر اس��تفاده می کردند، از هر 10 هزار نوزاد 6 ن��وزاد در هنگام تولد 

دارای نقص بودند. 
نقص لوله های عصبی معموال در اولین ما ه  بارداری ایجاد می شود و مشکالتی از جمله اسپینا 
بیفیدا )مهره شکاف دار( که در آن ستون فقرات کامال بسته نیست و آنانسفالی که قسمت 

 عمده مغز و جمجمه رشد نیافته  است را شامل می شود. 
بر اس��اس اطالعات پیش��ین و این تحقیق مصرف م��وادی مانند کدئین، اکس��ی کدون 

اکسی کونتین( و هیدروکدون در زنان باردار افزایش یافته  است. 
سرپرس��ت این تحقیق مهس��ا یزدی، فوق دکترای مرکز اپیدمیولوژی اسلون در دانشگاه 
بوستون اظهار کرد: اطالعات این تحقیق طی 12 سال و از طریق مصاحبه تلفنی با مادران 

طی 6 ماه بعد از زایمان و درخصوص مصرف دارو گردآوری شده  است. 

دانشمندان دانشگاه کورنل و دانشگاه اولم آلمان در کشفی تصادفی توانسته اند رکورد جدیدی 
برای نازکترین ورق شیشه ای جهان ثبت کنند که تنها دو اتم ضخامت دارد.

این دانش��مندان که در حال کار بر روی تولید گرافت خالص بودند، متوجه شکل گیری یک 
تکه آشغال شدند اما تحلیلهای بیشتر نشان داد که در حقیقت یک الیه شیشه از سیلیکون 
و اکسیژن است.این دس��تاورد در حقیقت بطور اتفاقی بوده و دانشمندان بر این تصورند که 
یک نشت هوا باعث واکنش میان ورقه های مسی مورد استفاده برای کار گرافن و یک کوره 
کوارتز شده است.علیرغم اندازه بسیار کوچک این قاب شیش��ه ای، دانشمندان توانسته اند 
درک بهتری از ساختار هسته شیشه پیدا کنند. آنها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی یک 
تصویر تولید کرده اند که چیدمان دقیق اتمها در شیشه را نشسان می دهد. خود این فرآیند 
یک رکورد دیگر را ثبت کرده است.دانش��مندان با برخورداری از این فرصت تحلیل نزدیک 
دریافتند که ویلیام هولدر زاخاریاسن، فیزیکدان نروژی در سال 1932 از فاصله بسیار کمی 
تا نقشه برداری چیدمان صحیح برخوردار بود.با توجه به پیامدهایی که این شیشه دوبعدی 
می تواند برای جهان واقعی به همراه داشته باشد، کارشناسان بر این باورند که این دستاورد 
می تواند در آینده در ترازیستورها مورد اس��تفاده قرار گرفته و در نهایت به افزایش سرعت 
پردازش در رایانه ها و تلفنهای همراه هوشمند منجر شود.این رکورد شیشه ای جدید در نسخه 

2014 کتاب گینس منتشر خواهد شد.

شیشه فوق باریک دو اتمی گینسی شدنقص لوله های عصبی نوزادان با مصرف مسکن ها 

در صورت��ی ک��ه زوج ه��ا م��ی خواهن��د از دعوا 
 خالص ش��وند توصیه های زی��ر را بای��د رعایت

 کنند : 
- ب��ا یکدیگ��ر واض��ح و صری��ح صحب��ت کنید، 
ناراحتی های خود را صریح و گویا به همس��رتان 
بگویید، هرآن چه شمارا ناراحت و عصبانی کرده 
 اس��ت را در کمال آرامش و متان��ت برایش بیان

 کنید، 
خواس��ته ها و توقعات خود را دقی��ق و جز به جز 
برایش ش��رح دهید. در مقابل به گونه ای انعطاف 
پذیر باشید و انتقادپذیرانه برخورد کنید تا او هم 
 بتواند به راحتی مش��کالت و خواس��ته هایش را 

بیان کند.
 درشناخت یکدیگر کوشا باشید و به همدیگر در 

این زمینه کمک کنید.
- به صورت طنز با یکدیگر صحبت کنید، ش��وخ 
طبع باش��ید و از جمالت و کلم��ات طنز حداکثر 
اس��تفاده را بکنید. مواظب باش��ید که ش��وخی 
 ه��ا و جمالتت��ان تحقیرکنن��ده و توهی��ن آمیز

 نباشد!
- بر س��ر اختالف هایتان توافق کنید، سعی کنید 
با صحبت و گفتگ��وی منطقی و عاقالنه، بر س��ر 
ه��ر موضوعی که با ه��م اختالف داری��د به نقطه 
 مش��ترکی برس��ید که هر دو احس��اس رضایت 

کنید. 
با کمی انعطاف و ازخود گذش��تگی دوطرفه می 
ش��ود بر س��ر اختالفات عمیق به توافق رس��ید. 
 س��پس از آن زمان به بعد به ش��یوه توافقی رفتار

 کنید.
- وقت بیش��تری را با هم بگذرانید، بعضی از زوج 
های جوان آن قدر از یکدیگر فاصله گرفته اند که 
دیگر عالقه ای نسبت به هم احساس نمی کنند، 
تنها به تفریح و میهمانی می روند و در خانه کم تر 

با یکدیگر صحبت می کنند. 
یک زوج ایده آل باید همه ج��ا و هرلحظه از حال 
یکدیگر ب��ا خبر باش��ند و از حداکث��ر زمان برای 
با هم بودن اس��تفاده کنند و بیش��تر ب��ه گفتگو 
بپردازند،میگناir ش��وخی کنند، آشپزی کنند با 
هم مطالعه کنند ی��ا به هر کار مش��ترکی که هر 

دوعالقه دارند مشغول شوند.
 مهم این است که در کنار یکدیگر لحظات خوشی 
داشته باش��ند زیرا در کنار هم بودن عالقه ایجاد 
می کند، محبت را بیشتر می کند و زن و مرد می 

توانند بیشتر با یکدیگر تعامل داشته باشند.
 البته باید یادآور ش��د که ارتباط ها باید بر مبنای 
محبت ورزی، فداکاری و ابراز عالقه باشد نه دعوا 

و جرو بحث.
- با یکدیگر با احت��رام و ادب رفتار کنید، فحش و 
ناسزا ندهید و از گفتن کلمات ناشایست بپرهیزید. 
با عصبانی��ت و تندخویی بایکدیگ��ر رفتار نکنید 
و س��عی کنید رفتارتان محبت آمیز و سخنانتان 

همراه با مهربانی و خوش رویی باشد.
- از جمالت “دوس��تت دارم” ، “ت��و بهترین فرد 
زندگی من هس��تی”  و جمالت مش��ابه به موقع و 

هنگام انتظار استفاده کنید.
- اش��تباه های خ��ود را بپذیری��د و ب��ه موقع از 

همسرتان عذرخواهی کنید.
- هرگاه از همس��رتان انتقاد می کنید از کارهای 
خوب او تعری��ف کنید، اما به گون��ه ای این کار را 
 بکنید که برایش مش��تبه نش��ود قصد فریبش را 

دارید!
- ب��ا خان��واده همس��رتان رفت��ار خ��وب و 
متعادل��ی در پی��ش بگیری��د، یادتان ن��رود که 
 خانواده همس��ر ش��ما خان��واده دوم خود ش��ما

 می باشند.
- پشت س��ر همس��رتان و خانواده او نزد دیگران 
بدگویی نکنید، بهتر است اگر مشکلی دارید با خود 

آن ها در میان بگذارید. کادو، هدیه
 - همس��رتان را به ش��یوه های مختل��ف غافلگیر

  کنید، ب��رای مث��ال، قب��ل از آمدن او ب��ه خانه، 
مقدمات یک جشن با ش��کوه )دونفره یا همراه با 
 فرزندان( را فراهم کنید و غ��ذا و موزیک یا فیلم

 مورد عالقه همسرتان را تهیه کنید و سپس به او 
 تماس بگیرید و بگویید که کمی کس��الت دارید و
  در خانه اس��تراحت می کنی��د، هنگامی که وی

 وارد خانه ش��د با روی خوش به پیشوازش بروید 
 و به گونه ای جذاب و متنوع از او اس��تقبال کنید 
آغ��از را  ش��کوهتان  ب��ا  جش��ن   س��پس 

 نمایید.
- رفتارهایی که همس��رتان را آزار می دهد ترک 
کنید یا به گونه ای انجام دهید که احساس��ات او 

کم تر تحریک شود.
- در مش��کالت یکدیگر شریک باش��ید، مشکل 
همسر ش��ما، مشکل ش��ما هم هس��ت حتی اگر 
مربوط به خانواده وی باشد بازهم شما موظفید تا 

از هر کمکی دریغ نکنید. 
نس��بت به موفقیت و شکس��ت های همس��رتان 
حساس��یت و واکن��ش صحیح نش��ان دهید و در 
مواقع ناراحتی وضعیت او را درک کنید و دلجویی 

نمایید.

یک شرکت معماری قصد دارد نخستین برج نامرئی جهان را 
در کره جنوبی بسازد.

برج »ابدیت« یک س��ازه شیش��ه ای 450 متری بوده که از 
مجموعه ای از چراغهای ال ای دی فناوری پیشرفته و دوربین 
برای ساخت یک پوسته بازتابی در بخش خارجی ساختمان 

جهت نامرئی کردن آن استفاده خواهد کرد.
ش��رکت معماران GDS ابتدا س��اخت این برج را در حومه 
س��ئول در کره جنوبی در س��ال 2004 آغاز کرد اما بتازگی 

چراغ سبز را برای آغاز ساخت این سازه دریافت کرده است.
این برج در اصل برای اهداف تفریحی طراحی شده و از دومین 
عرشه مشاهده مرتفع جهان برخوردار بوده که در ارتفاع 392 

متری زمین قرار خواهد داشت.
مرتفعترین عرشه مش��اهده جهان در اختیار برج کانتون در 

گوانگ دونگ چین قرار داشته که در ارتفاع 488 قرار دارد.
برج ابدیت همچنین از یک ترن هوایی، پارک آبی، رستوران، 

سالنهای عروسی و باغهای تزئینی برخوردار خواهد بود.
این برج ع��الوه ب��ر داش��تن عن��وان اولی��ن ب��رج نامرئی 
جه��ان، همچنی��ن در می��ان 10 س��اختمان بلن��د جهان 
 ق��رار دارد. ارتف��اع ای��ن برج پن��ج براب��ر مجس��مه آزادی

 خواهد بود.

برج ابدی��ت در مرکز ناحیه تج��اری بین المللی یونگس��ان 
س��اخته خواهد ش��د و مس��افران از فرودگاه می توانند آن 
 را ب��ه ش��کل ی��ک آس��مان خراش برجس��ته مش��اهده 

کنند.
افراد با استفاده از آسانس��ورهای این برج می توانند مناظری 
از جهان را توسط تصاویری از بلندترین ساختمانهای جهان 

مشاهده کنند.
ش��رکت GDS در اولی��ن مرحل��ه از رقاب��ت طراح��ی 
س��ازمان زمین ک��ره ک��ه در م��ارس 2008 برگزار ش��ده 
 ب��ود، در می��ان 146 ورودی از 46 کش��ور جه��ان برن��ده 

شد.
این شرکت که در کره جنوبی و آمریکا دفاتری دارد، پیش از 
 Tripolisاین پارک هوایی میرام در بوسان و آسمان خراش
Kolon در بوندانگ که هر دو در کره جنوبی قرار داش��ته، 

طراحی کرده بود.

نخستین برج نامرئی جهان ساخته می شود 
 چند  فایده باورنکردنی

 لبخند زدن

لبخند چیزی فراتر از نش��ان دادن خوش��ایند بودن چیزی اس��ت. 
تحقیقات روانشناس��ی 11 فایده لبخند زدن را بیان می کنند. آدمها 
همیش��ه لبخند می زنند، مخصوصاً وقتی در جمع هستند اما لبخند 
فقط نشان دهنده ش��اد بودن آنها نیس��ت. ما از لبخند برای اهداف 
خاص اجتماعی اس��تفاده می کنیم زیرا لبخن��د می تواند پیام های 
مختلف��ی را به دیگران برس��اند. در ادامه به 11 روش��ی که می توان 
از لبخند برای فرس��تادن پیام درمورد قابل اعتماد بودن، جذابیت، 
اجتماعی بودن و ویژگی های بس��یار دیگر درمورد خودمان استفاده 

کرد، اشاره می کنیم.

۱. تشویق دیگران برای اعتماد به شما
در دنیایی که همه فقط به فکر خودش��ان هستند، واقعاً به چه کسی 
می توان اعتماد ک��رد؟ یک نش��انه از قابل اعتماد ب��ودن ما، لبخند 
است. لبخندهای واقعی پیام می فرس��تد که دیگران می توانند به ما 
اعتماد کرده و با ما همکاری کنند. کسانیکه لبخند می زنند معموالً 
سخاوت و برونگرایی بیشتری دارند. اقتصاددانان نیز تصور می کنند 
که لبخند ارزش ویژه ای دارد. در یک تحقیق که توس��ط شارلمان و 
همکاران )Scharlemann et al.( انج��ام گرفت، احتمال اینکه 
ش��رکت کننده ها به افرادیک��ه لبخند می زدند اعتم��اد کنند خیلی 
بیشتر از بقیه بود. این تحقیق مش��خص کرد که لبخند تمایل افراد 

برای اعتماد کردن را تا 10 افزایش می دهد.

۲. جلب مالیمت و ارفاق دیگران
وقتی افراد کار بدی انجام می دهند و دستگیر می شوند معموالً لبخند 
می زنند. آیا این کار برایش��ان فایده ای دارد؟ براس��اس تحقیقی که 
توس��ط الفرانس )LaFrance( و ِه��چ )Hecht( در 1995 انجام 
گرفت، می تواند اینطور باش��د. ما با کس��انیکه قانونشکنی کرده اند، 
 اگر بعد از آن لبخن��د بزنند، ب��ا مالیمت و ارفاق بیش��تری برخورد 

می کنیم. 
مهم نیست که لبخندی دروغین باش��د، لبخندی از روی بیچارگی 
باش��د یا یک لبخند واقعی، همه آنها باعث می شود برای فرد خاطی 
کم��ی تحفیف قائل ش��ویم. به نظر می رس��د ک��ه به ای��ن دلیل در 
این مورد موثر اس��ت که تصور می کنی��م افرادی که بع��د از قانون 
 ش��کنی لبخند می زنند، قابل اعتمادتر از آنهایی هس��تند که لبخند 

نمی زنند.

۳. رهایی از خطاهای اجتماعی
فراموش کردید به مناسبت سالگرد ازدواجتان برای همسرتان هدیه 
بخرید؟ اسم یک مش��تری مهم را فراموش کرده اید؟ سهواً یک بچه 
کوچک را لگد زدی��د؟ اگر چنین مواردی برای ش��ما هم پیش آمده 

باشد، احتماالً خجالت زده شده اید. 
عملکرد خجالت این است که ش��ما را از مکان های اجتماعی پرفشار 
بیرون کند. لبخند های از روی خجالت با پایین انداختن س��ر همراه 
اس��ت و خیلی وقت ها هم یک خنده کوت��اه احمقانه ب��ه آن اضافه 

می کنیم.
 این کار برای این انجام می ش��ود که باعث ش��ویم فرد مقابل اشتباه 
سهوی ما را فراموش کرده و سریعتر ما را ببخشد. بنابراین لبخند از 

روی خجالت به ما کمک می کند از زندان رها شویم.

۴. چون درغیر اینصورت احساس بدی پیدا خواهم کرد
گاهی اوق��ات ب��ه ای��ن دلی��ل لبخن��د می زنیم ک��ه ه��م مودبانه 
اس��ت و هم اینکه بعد از آن احس��اس ب��دی پی��دا نمی کنیم. مثل 
زمانیکه کس��ی با اش��تیاق درمورد اینک��ه چطور مق��داری پول در 
 جیب یک��ی از لباس ه��ای قدیمی اش پی��دا کرده برایم��ان تعریف

 می کند.
 ش��اید خیلی جای لبخند زدن نداشته باش��د اما اینکار را می کنید 
چون مودبانه اس��ت. در یک تحقیق از افراد مختلف س��وال شد بعد 
 از ش��نیدن اخبار خوب از ی��ک نفر، صورت خود را خش��ک و جدی

 نگه دارند.
 بعد از آن احساس بدی پیدا کردند و تصور می کردند که آن فرد نظر 
بدی نسبت به آنها پیدا خواهد کرد. به همین دلیل است که در اینگونه 
مواقع سر خود را تکان داده و لبخند می زنیم چون می دانیم اگر اینکار 
را نکنیم، بعد احساس پش��یمانی خواهیم کرد. این احساس در زنان 

قوی تر از مردان است.

۵. خندیدن از ته قلب
لبخن��د زدن راه��ی ب��رای کاه��ش فش��ار ناش��ی از موقعیت های 
ناراحت کننده اس��ت. روانشناس��ان ب��ه آن فرضی��ه فیدبک چهره 
می گوین��د. حتی وقتی به اجب��ار لبخند می زنیم ب��رای اینکه کمی 

روحیه مان را بهتر کند کافی است.
هشدار: لبخند زدن به چیزهای ناراحت کننده شاید موثر باشد اما به 
نظر دیگران جالب نمی رسد. وقتی آنسفیلد )Ansfield( در تحقیق 
خود از شرکت کننده ها خواس��ت تا ویدئوهایی ناراحت کننده تماشا 
کنند، آنهایی که لبخند زدند بعد احساس بهتری داشتند تا آنها که 
لبخند نزدند. اما آنهایی که به تصاویر ناراحت کننده لبخند می زدند 

در نظر دیگران خوشایند نبودند.
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پیامبر گرامی اسالم)ص( :
  نی��ت مؤم��ن بهت��ر از عم��ل او، و نی��ت کاف��ر بدت��ر از 

عمل اوست

عکس نوشت

یک کتاب فروش خیابانی 
در سریالنکا

پانداهای بزرگ ب��ه نامهای “یا یا” و “ لی ل��ی” در باغ وحش 
ممفیس در تنس��ی آمریکا در  تغییر روش تولید سوختهای 
زیستی از ذرت و سایر محصوالت کشاورزی و محصوالت غیر 

غذایی نقشی برعهده گرفته اند.
اش��لی براون رئیس این تحقیق��ات اظهار داش��ت: ما به این 
نتیجه رسیدیم که میکروبهای موجود در فضوالت پانداها می 
 تواند راه حلی برای جستجوی منابع جدید ثبات پذیر انرژی

 باشد.
براون و دانشجویانش در دانشگاه ایالتی می سی سی پی 40 
نوع میکروب را کشف کردند که در روده های پانداهای بزرگ 
زندگی می کنند و می توانند به تولید سوخت زیستی ارزان تر 

و ساده تر کمک کنند.
پانداها بامبو م��ی خورند و دارای سیس��تم هاضمه کوتاهی 

هس��تند که این سیس��تم هاضمه کوتاه نیازمند باکتریهایی 
 با آنزی��م بس��یار ق��وی اس��ت ک��ه لیگنوس��لولز را تجزیه

 می کند.
براون گفت: زمان خوردن تا دفع کردن در پانداها بسیار کوتاه 
است، بنابراین میکروبهای آنها باید برای رساندن ارزش غذایی 

بامبوها به بدنشان بسیار موثر عمل کنند. این امر کلید تولید 
سوخت زیستی است از این رو ما روی میکروبهای موجود در 

فضوالت پاندا متمرکز شده ایم.
براون یادآور شد که این تحقیقات می توانند اطالعات مهم و 
جدیدی برای سالمت نگاه داشتن پانداهای بزرگ به دست 

آورد.
این دانشمندان قصد دارند پژوهش خود را به منظور استفاه 
از نمونه  مدفوع پانداهای قرمز که رژی��م غذایی آنها نیز گیاه 

بامبو است، گسترش دهند.
سوخت های زیستی را می توان از هر منبع کربن مثل گیاهان 
که به س��رعت جایگزین می شود بدس��ت آورد. بسیاری از 
گیاهان مختلف و مواد مش��تق ش��ده از گیاهان برای تولید 

سوخت زیستی استفاده می شود.

راهی جالب برای تولید سوخت زیستی
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