
ما می خواهیم باعث افتخار 
جامعه سوسک ها شویم

 ناگفته ها از دومین همایش تئاتر کودک

هاجر پورس��ینا گفت : اتفاقاتی كه ت��ا امروز افتاده 
اس��ت با نام يك همايش همخوان��ي ندارد.هاجر 
پورس��ینا گفت: انتظار من از دومین همايش تئاتر 
كودك و توجوان بس��یار فراتر از آن چیزي بود كه 

امروز شاهد هستم، مثل اينکه ما اين همايش...

 والدت هشتمین برای خانه به دوشان تصمیماتی داریم 
 منجی عالم بر 
مسلمانان جهان مبارک

وزیر راه وشهرسازی : به زودی 
نرخ سرویس های مدارس 

در سال تحصیلی جدید 3
 حباب  سکه

47 به صفر رسید

4

 احداث سالن ورزشی
 در شهرکرد

 تعیین تکلیف قیمت خوراک
 تا دو ماه آینده 

راهبرد صنعت نفت در دولت يازدهم اس��تفاده از خرد جمعی 
و به كارگیری افراد حرفه ای برای دستیابی به رفاه و پیشرفت 
جامعه اس��ت. اس��ت. آمده ام تا مس��یر جديدی را بر اس��اس 

عقالنیت، خرد و تدبیر و امید در صنعت نفت ايجاد كنم. 

3 هزار ایرانی 
مهمان ضامن آهو

خدام و عاشقان حرم يار به رسم و آئینی كهن 
در آس��تان حرم امام هش��تم )ع( پرچم س��بز 
رضوی را برافراشته ساختند تا آرامگاه آفتاب به 
قرار همیشگی میزبان خیل عظیم زائرانی باشد 
كه آمده  بودند تا زيارت نامه عاش��قی را از سر 
بگیرند و با زبان عش��ق از چشمه محبت طلب 

مغفرت كنند.
اين برنامه در قالب طرح ب��ال مالئك با حضور 
میلیون ها زائر و مج��اور در حرم رضوی برگزار 
ش��د، به طوری كه حضور سركشیك ها، خدام 
و دربانان حرم  مطهر رضوی در هنگام تعويض 

زينت بخش محفل بود.
پوش��ش ضريح مطه��ر و پرچم گنب��د بارگاه 
ملکوت��ی ثامن الحجج )ع( هم زم��ان با هم در 

اعیاد و شهادت ها تعويض می شود.
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 کدام معاونت ها
 از پاستور می روند؟

پزشک خانواده باید خواستار 
سالمت مردم باشد نه گوشه نشینی

 کاهش
 قیمت چهار گروه کاالیی

 فروش کارت مربیگری
و صدور احکام جعلی

راه آهن شهرکرد باید به 
خوزستان وصل شود
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قبول شدگان دکتری پیام نور معترض به افزایش بی رویه شهریه ا جراي موفقیت آمیز یک پروژه تحقیقاتی در ذوب آهن اصفهان

نمایشگاه تاکسیدرمی ناژوان در مرحله نازک کاری

در حال��ی ك��ه دانش��جويان ورودی جديد دانش��گاه 
پیام ن��ور در دوره دكت��ری از افزاي��ش ناگهانی و 100 
درصدی ش��هريه خبر می دهند و از عدم اطالع رسانی 
به موق��ع و مناس��ب دانش��گاه در اين باره گل��ه دارند، 
مس��ئوالن دانش��گاه پیام نور اين موض��وع را كتمان و 
 عنوان می كنند ش��هريه ه��ا تنها 15 درص��د افزايش

 يافته اند.
ثبت ن��ام دانش��جويان جديد ال��ورود مقط��ع دكتری 
دانش��گاه پیام نور از هفته آينده در س��امانه گلس��تان 
اي��ن دانش��گاه آغاز می ش��ود، اي��ن در حالیس��ت كه 
ع��ده ای از دانش��جويان ورودی س��ال تحصیل��ی 
 جدي��د از افزاي��ش 100 درص��دی رقم ش��هريه خبر 

می دهند.
يادآور می ش��ود، هیأت امنای دانش��گاه پی��ام نور كه 
عموماً رياس��ت آن را وزير علوم، تحقیق��ات و فناوری 
بر عهده دارد برای س��ال تحصیلی جديد اين دانشگاه 
 افزايش 15 درص��دی ش��هريه را برای تم��ام دوره ها

 تصويب كرد.
 اما اي��ن افزايش ب��رای دانش��جويان دكت��ری به 15 
درصد اكتفا نک��رد و بر اس��اس پیگیريه��ای خبرنگار 
مه��ر و اع��الم وروديه��ای جدي��د، افزايش ش��هريه 
 دكتری برای امس��ال به عددی نزديك به 100 درصد

 رسیده است.
خاطرنشان می ش��ود، از آذرماه س��ال گذشته كامران 
دانش��جو - وزير پیش��ین علوم، با صدور حکمی اعالم 
كرد ك��ه رئیس دانش��گاه پیام ن��ور قائم مق��ام وی در 
هیأت امن��ا می ش��ود از اين رو ب��ه نظر می رس��د كه 
 وزرات علوم از تصمیم دانش��گاه درباره افزايش شهريه

 بی اطالع باشد.
به گزارش مهر، دانشگاه پیام نور هنوز رقم شهريه سال 

تحصیلی جديد را برای دانشجويان جديدالورود دكتری 
اعالم نکرده است.

 ام��ا برخ��ی از مراك��ز اي��ن دانش��گاه اع��الم كردند 
ك��ه رق��م ش��هريه ثاب��ت از ي��ك میلی��ون و 200 
ه��زار توم��ان س��ال 91 ب��ه 2 میلی��ون و 200 هزار 
 تومان در س��ال جاری رس��یده و ب��ه عبارت��ی دو برابر

 شده است.
يکی از اين مراكز اعالم كرد كه ب��ر مبنای 2 میلیون و 
200 هزار تومان، هر ساله 15 درصد به اين عدد افزوده 

خواهد شد.
اكثر پذيرفته ش��دگان گل��ه می كنند ك��ه اگر جدول 
شهريه امسال زودتر مشخص می شد شايد بسیاری از 
دانشجويان پیام نور را انتخاب نمی كردند، آنان از سوی 
ديگر نگران انصراف خود از تحصیل هستند به اين دلیل 
كه انصرافیهای دكتری حق شركت در كنکور سال بعد 

اين مقطع را ندارند.
پیگیريه��ای مهر نش��ان می ده��د كه ش��هريه ثابت 
دانشجويان دكتری در رشته های علوم انسانی، رياضی 
و آمار همچنین مهندسی صنايع و ساير رشته ها از يك 
میلیون و 200 ه��زار تومان تجاوز ك��رده كه جزئیات 
ارقام سال گذشته در س��امانه pnu.phd.ac.ir قابل 

مشاهده است.
همچنین ش��هريه متغی��ر ب��ه ازای هر واحد درس��ی 
250 ه��زار توم��ان برای س��ال گذش��ته بود ك��ه اين 
 رقم برای س��ال جاری ب��ه 400 هزار توم��ان افزايش

 يافته است.
در كل، ب��ا حس��اب افزاي��ش 15 درص��دی ك��ه ه��ر 
س��ال قرار اس��ت به رق��م ش��هريه ثابت افزوده ش��ود 
دانش��جويان دكت��ری بايد ت��ا پايان تحصی��ل رقمی 
بی��ش از 40 میلیون تومان ب��رای ي��ك دوره دكتری 

پرداخت كنند. كه اين رق��م معادل تحصیل در دكتری 
 پرديس��های خودگردان يا همان پولی دانش��گاههای

 دولتی است.
به گفته دانشجويان معترض به ش��هريه های دانشگاه 
پی��ام ن��ور، افزاي��ش بی روي��ه ش��هريه دانش��جويان 
دكت��ری ب��رای س��ال تحصیل��ی جدي��د در حال��ی 
اعمال ش��ده كه دانش��گاه پیام ن��ور، هی��چ اقدامی در 
 توس��عه امکان��ات و تجهی��زات دانش��جويان دكتری

 نکرده است.
يکی از اين دانش��جويان كه امس��ال با مش��کل شهريه 
مواجه شده، اعالم كرد كه ساختمانی كوچك در گوشه 
ای از تهران برای تحصیل دانش��جويان جديدالورود در 
نظر گرفته ش��ده كه حت��ی برای ي��ك مهدكودك هم 

مناسب نیست.
دانش��گاه پیام ن��ور ام��ا اي��ن اعتراضات را ب��ی جواب 
گذاش��ته و اعالم ك��رده ش��هريه تمام مقاط��ع حتی 
 برای وروديه��ای جديد ه��م تنها 15 درص��د افزايش

 يافته است.
از س��وی ديگ��ر يک��ی از مس��ئوالن اين دانش��گاه كه 
نخواس��ت نام��ش اع��الم ش��ود به مه��ر اع��الم كرد 
كه هیأت امن��ای دانش��گاه پیام ن��ور، تصمیم ديگری 
برای وروديهای امس��ال دكتری گرفته و ش��هريه را از 
15 درصد بیش��تر، افزايش داده اس��ت و علت اين امر 
 را هم يکس��ان نبودن دخ��ل و خرج دانش��گاه عنوان

 كرده است.
تماس خبرنگار مهر با حس��ن زياری - رئیس دانشگاه 
پیام نور ب��ی نتیجه ماند و وی پاس��خ اين س��وال را به 
معاون اداری مالی واگذار كرد، تماسهای مهر با معاون 
اداری مالی پیام نور طی چند روز گذشته نیز بی پاسخ 

مانده است.

مهندس عابديني مدير بخش پژوهش ، فناوري و بومي س��ازي ذوب آهن اصفهان از 
اجرا موفقیت آمیز پروژه تحقیقاتی ساخت دستگاه آهك پاشی كف پاتیل های فوالد 

در  بخش فوالدسازی خبر داد. 
وي در اي��ن خصوص گفت :   ب��ا توجه به مش��اهدات صورت گرفت��ه در بخش فوالد 
س��ازی ، در فرآيند ش��ارژ و تخلیه پاتیل های مذاب  در تانديش ، چسبیدن سرباره و 
ساير ناخالصی ها به كف پاتیل مشکالت زيادی از قبیل : كاهش سرعت آماده سازی 
پاتیل ها - كاهش عمر قطعات دريچه كشويی، چسبیدن مقدار قابل توجهی سرباره 
به كف پاتیل و همچنین حوادث فردی ناش��ی از تعويض زود هن��گام دريچه ها را به 

همراه داشت. 

لذا بنا به درخواست مديريت فوالدس��ازی، پروژه مذكور در دستور كار پژوهشی قرار 
گرفت  و با كمترين زم��ان، هزينه و خس��ارت وارده به پاتی��ل و تجهیزات آن جهت 

تغییرات انجام گرديد .
وي افزود : هزينه انجام اين پروژه را مبل��غ 189 میلیون و 800 هزار ريال ذكر نمود و 
گفت :  حدود 40 روز يکبار اين محافظ بايد تعويض می گرديد. با توجه به اينکه قیمت 
هر محافظ حرارتی قبال  تقريباً 4 میلیون ريال برآورد ش��ده ب��ود و تعداد پاتیل های 
مذاب بخش فوالد سازی 20 عدد است، هر 40 روز يکبار مبلغ 80 میلیون ريال از اين 
بابت هزينه می شد لذا انجام اين پروژه ساالنه مبلغی بالغ بر 720 میلیون ريال صرفه 

جويی به همراه دارد.

   مدير طرح ساماندهی ناژوان عنوان كرد: مراحل سفت كاری نمايشگاه تاكسیدرمی 
ناژوان به اتمام رسیده و اين طرح اكنون در مرحله نازك كاری می باشد.

غالمرضا س��اكتی با اعالم اين مطلب اظهار داشت: نمايش��کاه تاكسیدرمی ناژوان در 
زمینی به مساحت 800 متر و با زيربنای 700 متر مربع در حال احداث می باشد. 

وی اف��زود: اي��ن نمايش��گاه در ي��ك طبق��ه و ب��ا نم��ای چ��وب و ديگ��ر نماهای 
 طبیعی ب��ا هزين��ه ای بال��غ بر ي��ك میلی��ارد توم��ان در ح��ال احداث می باش��د 

قرار خواهد گرفت. 
مدير طرح ساماندهی ناژوان بیان داشت: اين نمايشگاه در يك طبقه و با نمای چوب و 
ديگر نماهای طبیعی با هزينه ای بالغ بر يك میلیارد تومان در حال احداث می باشد. 

ساكتی تصريح كرد: نمايشگاه تاكسیدرمی ناژوان به منظور حفظ و به نمايش گذاشتن 
گونه هايی است كه يا بر اثر بیماری يا كهولت سن در باغ پرندگان ناژوان تلف شده اند 

در حال احداث می باشد. 
وی ادامه داد: گونه های زيادی طی سالیان گذشته تاكسیدرمی شده و با بهره برداری 

از اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار خواهند گرفت. 
مدير طرح س��اماندهی ناژوان از برگزاری كالس های آموزش تاكسیدرمی در ناژوان 
خبر داد و گف��ت: بعد از بهره ب��رداری از اين طرح كالس های آموزش تاكس��یدرمی 
 نیز در اين مجموعه برگزار خواهد ش��د كه ش��هروندان می توانن��د در اين كالس ها

 شركت نمايند. 

اکثر پذیرفته شدگان 
 گله می کنند

 که اگر جدول شهریه 
 امسال 

 زودتر مشخص
 می شد شاید 

بسیاری از 
 دانشجویان

 پیام نور را انتخاب 
نمی کردند



چهره روزیادداشت

 مراسم تودیع و معارفه 
درنهاد ریاست جمهوری

با حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رییس جمهور، مراسم تودیع 
عادل محمدیان و معارفه اس��ماعیل سماوی به عنوان مشاور رییس 
دفتر رییس جمه��ور و رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاس��ت 

جمهوری برگزار شد.
در این مراس��م مرتضی بانک معاون کل سرپرس��ت نهاد ریاس��ت 
جمهوری، محمد هاشم غرقی رییس سابق مرکز ارتباطات مردمی و 

جمعی از مدیران این مرکز حضور داشتند.

 ارائه گزارش سرقت اسناد تفحص
 به الریجانی

عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم از 
ارائه گزارش مفقود شدن اسناد تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی 
به رئیس مجل��س آن دوره خبر داد و گفت: در گزارش ارس��الی نام 
ش��خصی که اس��ناد را به س��رقت برده بود به الریجان��ی دادیم، اما 

پیگیریها تاکنون نتیجه ای نداشته است.
علی زنجانی در مورد به سرقت رفتن اسناد و مدارک تحقیق و تفحص 
از سازمان تامین اجتماعی در مجلس هشتم گفت: متاسفانه نتیجه 
کمیته تحقیق و تفحص و کار کارشناسی و بررسی عملکرد سازمان 
تامین اجتماعی و همچنین شرکت س��رمایه گذاری آن)شستا( در 
اواخر مجلس هشتم به سرقت رفت.وی افزود: یکسری از این اسناد 
مفقود شده مربوط به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا 
می شد که در اواخر تحقیق و تفحص توسط برخی از افراد که وابسته 

به یکی از نمایندگان مجلس بودند سرقت شد.

 خوشحالم که جهانگیری
 متوجه اشتباه خود شد

غالمحس��ین الهام س��خنگوی دولت دهم در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
سیاس��ی در خصوص اینکه پیش بینی ش��ما از آینده دولت تدبیر و 
امید و اعتدال چیست؟ گفت: اساس��ا من قیاس دولت قبلی با دولت 
فعلی را به لحاظ روانشناسی کار درستی نمی دانم.وی افزود: دولت 
منتخب م��ردم نماینده جمهوری اس��المی ایران و ت��ک تک آحاد 
جامعه است و امیدوار هس��تیم که در برنا مه های خود موفق باشند.

الهام در پاسخ به این س��وال که تحلیل شما از ابطال برخی مصوبات 
دولت دهم از س��وی معاون اول رئیس جمهور چیست، گفت: نظری 
ندارم؛ اما خوشحال هس��تم که دولت جدید متوجه اشتباه خود در 
ملغی اعالم کردن برخی مصوبات دولت ش��د و راه درس��ت قبلی را 
در پیش گرفت.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور یک ماه 
پس از انتشار بخشنامه ای مبنی بر لغو 10 مصوبه دولت دهم، مجدداً 
با صدور بخش��نامه ای اجرای برخی از مصوبات دولت قبلی را بدون 

مانع اعالم کرد.

 استمرار ارتباط با مردم از
 ضرورت های رئیس جمهور است

محمدنهاوندیان رییس دفتررییس جمهور  گفت: از آنجا که رئیس 
جمهور با رای تک ت��ک مردم انتخاب می ش��ود، اس��تمرار ارتباط 
با مردم از ضرورت  هایش��ان و جایگاه ایش��ان اس��ت.وی با اشاره به 
ضرورت حل برخی مش��کالتی که بروکراسی در بخش های مختلف 
به هم��راه دارد، تصریح کرد: باید ب��ه گونه ای اق��دام و برنامه ریزی 
کنیم که همراه با حفظ سیس��تم به طور مرتب اصالح در آن صورت 
گیرد و در این مسیر باید س��ازو کار بازخورد را در آن تعبیه کرد که 
این کار از طریق ارتباطات مردمی انجام ش��دنی است. رئیس دفتر 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در بازخورد سیستم حق نداریم نظام 
تقسیم کار، گزارش دهی و گزارش گیری را بشکنیم، بلکه مکانیزم 
بازخورد سیس��تم باید در ادامه س��ازواره مدیریتی و برای اصالح و 

بهبود آن باشد.

 فراخوانی وزرا و پلیس راهور 
به مجلس

هاشمی رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت: در پی حادثه آزاد 
راه تهران-قم وزی��ران صنعت ، معدن و تجارت ، راه و شهرس��ازی ، 
بهداشت و درمان و آموزش پزش��کی و معاون راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی برای هفته آینده به کمیسیون عمران فراخوان شدند.

س��ید مهدی هاش��می نماینده مردم ته��ران، ری ، اسالمش��هر و 
شمیرانات افزود : یک شنبه هفته آینده 31 شهریور ماه سال جاری 
کمیسیون عمران مجلس شورای اس��المی با حضور وزاری صنعت ، 
معدن و تجارت ، راه و شهرسازی ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
و معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در موضوع تصادف در 

آزاد راه تهران قم تشکیل جلسه خواهد داد.

اخبار کوتاه 

 شایعات درباره سپاه
 را قبول  ندارم 

حجت االسالم دکتر روحانی   
امام از همان روز اول و زمانی که شما در سنگرها می جنگیدید تاکید 
کرد که سپاه سیاست را خوب بفمد ولی وارد آن نشود چون سپاه به 
کل ملت ایران تعلق دارد و اگر روزی نیاز به حضور همه ملت داشته 
باشیم آنچه باید ملت را به نام بس��یج جذب کرده و زیر پرچم اسالم 
بیاورد سپاه است.وقتی فردی لباس بسیج می پوشد که به جبهه برود 
نمی شود از او پرسید مقلد تو کیست، نباید آنقدر همه را کوچک کنیم 
که بگوییم این فرد مقلد فالن 
آقاست؛ در کوچه تنگ جای 
مقاومت نیس��ت، نگذارید ما 
را به جبهه تن��گ ببرد. اجازه 
دهید در میدان باز ایس��تاده 
و مقاومت کنیم .شایعات در 
مورد س��پاه ک��ه می خواهند 
سپاه را رقیب مردم در اقتصاد 

قرار دهند، قبول ندارم.
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مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز شد

حجت االسالم حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: در جلسه 
گذش��ته جامعه روحانیت مبارز حجت االس��الم »غالمرضا مصباحی مقدم« با اکثریت آراء 

سخنگوی این جامعه شد.

اعتراف CIA به ارتقای 
مقابله راهبری سپاه

تصمیم وزارت علوم 
برای دانشجویان

سرلشکر جعفری فرمانده سپاه  با اشاره به سخنان یکی از مسئوالن CIA گفت: 
یکی از مسئوالن CIA اخیرا گفته است »سپاه توانسته در سال های اخیر خود را 
به س��مت مقابله راهبردی با دشمنانش مانند آمریکا و اس��رائیل ارتقا دهد، یعنی 
عرصه هایی که برای آمریکایی ها یک تهدید محس��وب می شود« و این نیز یکی از 
الطاف خداوند است که در دل دشمنان ما رعب و وحشت انداخته است.فرمانده کل 
سپاه با بیان اینکه دش��منان در همه عرصه ها و ابعاد در حال برنامه ریزی و توطئه 
علیه انقالب اسالمی هستند، تصریح کرد: در سال های اخیر شاهد برنامه ریزی به 
صورت گسترده و توطئه در همه عرصه ها مانند فتنه 88، شبیخون و جنگ فرهنگی، 
عملیات رسانه ای و جنگ روانی، تحریم و جنگ های اطالعاتی و سایبری در حال 
برنامه ریزی هستند و در اوج این تهدیدات همه جانبه ایستادگی، پایداری، مقاومت 

و باور مردم ما نسبت به راهی که طی می کنیم، بیشتر شده است.

وزارت علوم در رابطه با وضعیت دانشجویان ستاره دار تصمیم گیری کرد. اطالعاتی 
از سوی دانشجویان س��تاره دار و مسووالن وزارت علوم نش��ان می دهد، براساس 
این تصمیم دانشجویان س��تاره دار قبل از س��ال 1390 باید دوباره در آزمون های 
سراسری شرکت کنند و دانشجویانی که طی س��ال های 1390، 1391 و 1392 
ستاره دار شده اند می توانند در دانشگاه هایی که قبول شده اند، ثبت نام کنند. اقدامی 
که در اولین قدم از سوی توفیقی خبر خوشی برای این دانشجویان است و از سوی 
دیگر می تواند باز هم زمینه تضییع حق دانشجویان ستاره دار قبل از سال 1390 را 
فراهم کند. این تصمیم در شرایطی است که یک منبع آگاه در وزارت علوم تاکید 
کرده است: »دیگر مراحل گزینش برای دانشجویان ستاره دار قبل از سال 1390 
صورت نمی گیرد و این دسته از دانشجویان می توانند، با شرکت دوباره در آزمون های 

سراسری و قبولی در آزمون وارد دانشگاه ها شوند.«

حجت االسالم  موسوی الری  وزیر کشور  اصالحات  با بیان 
این که ای��ن اختالف نظر را اعضای ش��ورا باید تحمل کنند، 
گفت: اعضای شورا باید یکدیگر را تحمل کنند و بپذیرند که 
ممکن است یک نفر از ائتالف آنها نظری متفاوت با اکثریت 
اعضا داشته باشد و به نظر من هر نوع برخوردی که اعضای 

شورا با این خانم)الهه راستگو( داشته باشند، محکوم است.
موسوی الری در پاسخ به این سوال که این خانم برخالف نظر 
ائتالف رای داده است، گفت: آخرش این است که این خانم را 
از ائتالف خارج کنند یا این که دفعه دیگر او را کاندیدا نکنند، 
ولی من باز هم معتقدم هر نوع برخوردی منفی که ش��ورا و 
اعضای شورا با این خانم داشته باشند، محکوم است و خالف 

شان شورا و اعضای شوراست.
وی با اش��اره به عضویت الهه راستگو در حزب اسالمی کار و 
اخراج او از این حزب، اظهار کرد: موضوع حزب متفاوت است. 
در هر حزب مکانیزم هایی در برخورد با اعضایی که برخالف 
نظر حزب کار کرده اند وجود دارد اما حزب اسالمی کار نباید 
در این قضیه از شورا هزینه کند و شورا باید خودش را از این 
موضوع کنار بکش��د. ممکن اس��ت فردا نیز یک نفر دیگر از 
اعضای ائتالف نظری متفاوت با دیگر اعضای ائتالف داشته 
باشد و ما باید این مسائل را بپذیریم چون شورا محل بحث 

و نظر است و همه در مورد یک موضوع اجماع نمی کنند.

خس��روی نماینده مجلس شورای اسالمی با اش��اره به نظر مثبت 
کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس بر عملکرد فرهاد دانشجو 
گفت: اگر در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد شبهاتی مطرح باشد 
در مجلس بررس��ی می شود.ابوالقاسم خس��روی نماینده مجلس 
شورای اس��المی با بیان اینکه مجلس از نظر آموزشی، فرهنگی، 
دانشجویی بر عملکرد فرهاد دانشجو نظر مثبت دارد، گفت: مجموع 
نگرش اعضای کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس نس��بت 
به عملکرد رئیس دانش��گاه آزاد مثبت اس��ت زیرا فرهاد دانشجو 
به لحاظ آموزش��ی، فرهنگی، دانشجویی و پیش��رفت های علمی 
عملکرد رضایت بخشی داشته اس��ت.وی افزود: مسائل حاشیه ای 
که در گذشته در دانشگاه آزاد وجود داشت در زمان ریاست فرهاد 
دانشجو رفع شده و در محیط دانش��گاه آرامش برقرار شده است.

خسروی با بیان اینکه خصوصیات علمی و فرهنگی در زمان ریاست 
فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد پررنگ تر شده است، اظهار داشت: 
اگر با نگاه اعتدال، عملکرد دانش��جو را بررس��ی کنیم وی فردی 
معتدل اس��ت که تفکر افراط و تفریط ندارد.وی اضافه کرد: حفظ 
فرهاد دانشجو در ش��رایط کنونی و در آستانه سال تحصیلی برای 
دانش��گاه آزاد بسیار مفید اس��ت.نماینده مجلس شورای اسالمی 
افزود: اگر در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد سؤاالت و شبهاتی 
برای نمایندگان مجلس مطرح شود آن را در اولین جلسه مجلس 

بررسی می کنیم.

»محمد جواد ظریف« در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین 
گفت که »ویلیام هیگ« وزیر خارجه انگلیس درخواست دیدار 
با من را مطرح ک��رد و من نیز آن را پذیرفت��م.وی در ادامه این 
مصاحبه با تاکی��د بر اینکه ما و آمریکا از ب��ی اعتمادی متقابل 
رنج می بریم افزود که ما برای جلب اعتماد آمریکا در خصوص 
مسالمت آمیز بودن برنامه هس��ته ای ایران آمادگی داریم و از 
آمریکا می خواهیم که اراده صادقانه خود را در صلح نشان دهد 
و دس��ت از زبان تهدید بردارد.وی گفت ک��ه دعوت به جنگ، 
جرم خطرناکی اس��ت و هرگز به نفع دوس��تان ما در منطقه و 
حتی آمریکا نیس��ت.ظریف در خصوص بحران س��وریه اظهار 
داشت: کسانی که در مقابل شبکه های تلویزیونی جهان اشک 
می ریختند باید از راه حل مس��المت آمیز در س��وریه حمایت 
کنند؛ دموکراس��ی در س��وریه ایجاب می کند که پیش شرط 
وضع نشود. ظریف تاکید کرد که حل بحران سوریه هرگز جز از 
طریق گفت وگو و راه حل سیاسی نخواهد بود و ما مرحله دشوار 
را پشت سر گذاشته و امیدوار هستیم که احتمال اقدام نظامی 
علیه سوریه به پایان رسیده باشد.وی تصریح کرد که حمایت 
برخی از کشورهای عربی از اس��تفاده از زور علیه سوریه، امری 
غیر عاقالنه است و به ایجاد تنش منجر می شود، آسیب دعوت 
به افراطی گری در منطقه، قبل از همه، گریبان کسانی که به آن 

دعوت می کنند، می گیرد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست ساالنه مجمع عمومی 
س��ازمان ملل و حضور روس��ای جمهور ایران و آمریکا در این 
نشست، رسانه های غربی گمانه زنی  در این مورد را آغاز کرده اند. 
برخی رس��انه ها از جمله روزنامه »گاردین« مدعی شده اند که 
ممکن اس��ت »حس��ن روحانی« و »باراک اوباما« در حاش��یه 
این نشست مالقاتی داشته باش��ند. این گمانه زنی ها پس از آن 
قوت گرفت که اوباما در مصاحبه اخیر خود از مکاتبه مستقیم 
با روحانی خبر داد.گاردین در این مورد نوش��ته است: رد و بدل 
شدن نامه بین »باراک اوباما« و »حسن روحانی« رئیس جمهور 
جدید ایران، زمینه را برای مالقات احتمالی این دو نفر در حاشیه 
نشست سازمان ملل که هفته آینده برگزار می شود، ایجاد کرده 
است. این دیدار در صورت تحقق اولین مالقات رو در روی سران 
دو کش��ور بعد از انقالب س��ال 1357 خواهد بود.البته روزنامه 
گاردین برای ای��ن ادعای خود به هیچ منبعی اس��تناد نکرده و 
به نظر می رسد بیشتر بر اس��اس گمانه زنی های خبرنگار خود 
»جولیان بورگر« این گزارش را منتش��ر کرده است. گاردین در 
مورد پاسخ مثبت ایران به درخواست »ویلیام هیگ« وزیر خارجه 
انگلیس برای دیدار با »حسن روحانی« رئیس جمهور و »محمد 
جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران نیز نوشته است این دیدار 
در صورتی که محقق شود، می تواند راه را برای بازیابی احتمالی 

روابط کامل دیپلماتیک باز کند.

مجلس امور خارجهشورای شهر بین الملل

 شورای شهر اختالف نظر 
در شورا را باید تحمل کنند

 نظر مثبت مجلس
 بر عملکرد فرهاد دانشجو

 آمریکا 
دست از زبان تهدید بردارد

گمانه  زنی»گاردین«  درباره 
دیدار روحانی و اوباما
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 گزارش بازرسان سوریه 
در راه شورای امنیت

دبیرکل س��ازمان مل��ل گ��زارش کارشناس��ان درباره 
سالح های شیمیایی سوریه را دریافت کرده است و قرار 
است آنرا امروز، دوشنبه، به شورای امنیت سازمان ملل 

تحویل دهد.
به گزارش صدای روسیه، »بان کی مون« دبیرکل سازمان 
ملل گزارش کارشناس��ان درباره س��الح های شیمیایی 
س��وریه را دریافت کرده است و قرار اس��ت صبح امروز، 
دوشنبه، آنرا به شورای امنیت سازمان ملل تحویل دهد.

 دولت جدید فلسطین
 امروز تشکیل می شود

منابع آگاه فلسطینی از تشکیل دولت جدید فلسطین به 
ریاس��ت »رامی الحمداهلل« نخست وزیر کنونی در امروز 
خبر دادند.به گزارش »الحیات«، منابع اگاه فلس��طینی 
اعالم کردند، دولت جدید فلس��طین به ریاس��ت رامی  
الحمداهلل ، روز سه ش��نبه یعنی در آخرین روز از مهلت 

قانونی اعطا شده برای وی، تشکیل خواهد شد.
»محمود عباس« رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
5 هفته به الحمداهلل فرصت داده بود تا کابینه جدید خود 

را تشکیل دهد.

 فرانسه  همچنان
 بر طبل جنگ می کوبد

به نقل  از رویترز، "فرانسوا اوالند" خواستار رای گیری فوری 
در مورد قطعنامه ای شد که موارد تنبیهی علیه سوریه نیز در 
آن گنجانده شده باشد.رئیس جمهور فرانسه در ادامه افزود 
: در حالیکه راه حل های سیاسی و دیپلماتیک برای بحران 
سوریه ممکن هستند گزینه نظامی نیز باید همچنان روی 
میز وجود داشته باش��د.اوالند با حمایت از اصرار کشورش 
برای حمله به س��وریه گفت : م��ا اکنون به ط��ور جدی به 
گزینه دیپلماتیک فکر می کنیم، اما گزینه نظامی نیز باید 
مطرح باشد در غیر این صورت هیچ چیز نمی تواند سوریه 
را متوقف کند.فرانسه از توافق روسیه و آمریکا برای نظارت 
بین المللی بر تس��لیحات شیمایی س��وریه ابراز خرسندی 
کرده و آن را گامی مهم برای حل سیاسی بحران این کشور 

عربی دانسته بود.

اخبار بین الملل

حسن روحانی چه قبل از انتخابات و در نطق های انتخاباتی و چه 
پس از آن به عنوان رئیس جمهور از احیای برخی س��اختارهای 
منحل و یا تغییر یافته توس��ط احمدی نژاد، خبر می داد، وی به 
صراحت در نشس��ت خبری پس از انتخابات در پاس��خ به سوال 
های مطرح شده پیرامون احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
گفت که »احیای این سازمان از برنامه های من است.« موضوعی 
که در مرحله بعدی توسط نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت.
ولی این سازمان تنها معاونتی نبود که توسط احمدی نژاد منحل 
ش��د، معاونت ها و نهادهای دیگری نیز بودند که رئیس جمهور 
سابق آنها را ایجاد کرد؛ معاونت هایی نظیر، امور بین الملل رئیس 
جمهور و نظارت بر قانون اساس��ی که احتمال دارد به سرنوشت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی دچار و به اصل خود بازگردند و یا 

اینکه به کلی با تغییر ساختار مواجه شوند.
ریشه این گمانه زنی در گفت وگوی فارس با اکبر ترکان، مشاور 
ارشد رئیس جمهور نهفته است، وی که سمت سرپرستی شورای 
عالی ام��ور ایرانیان خارج از کش��ور، معاون��ت بین الملل رئیس 
جمهور، دبیرخانه جنبش عدم تعهد، س��ازمان فضایی و ریاست 
دبیرخانه ش��ورای هماهنگی مناطق آزاد را با حکم روحانی در 
اختیار دارد، در گفت وگویی تاکید کرده بود که مأموریت من این 
است که در فرصتی 2ماهه تغییر ساختار و چینش این دستگاه ها 

را بررسی کنم.

     هیات نظ�ارت بر قانون اساس�ی؛ از ایج�اد در زمان 
خاتمی تا "انحالل و احیا" در زمان احمدی نژاد

هیات نظارت بر قانون اساس��ی در آذرماه س��ال 76 در ماه های 
ابتدایی دولت سید محمد خاتمی ایجاد شد. خاتمی با استناد به 
اصل 113 قانون اساسی و وظایف رئیس جمهور در اجرای قانون 
اساسی دستور تشکیل این هیات را صادر کرد.پس از تشکیل این 
هیات و به دلیل عدم پیش بینی آن در قانون اساس��ی به عنوان 
یک هیات رسمی، جنجال هایی بر س��ر آن و درباره پرونده های 
مختلف میان قوه مجریه و قوه قضائیه وقت، رخ داد، ولی همه این 
موارد باعث نشد که خاتمی تصمیم به تعطیلی این هیات بگیرد.

اما در سال 84 و در آغاز دولت احمدی نژاد غالمحسین الهام به 
عنوان س��خنگوی دولت با اعالم خبر انح��الل این هیات، گفت: 
دولت در اجرای قانون اساس��ی نیازمند هیات خاصی نیس��ت و 
از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساس��ی 
استفاده می  کند.البته انحالل این هیات پایان کار آن نبود، طولی 
نکش��ید که محمود احمدی نژاد در دولت دوم خود و در آخرین 
روزهای سال 1390 طی مراسمی خبر از احیای این هیات داد.و 
در این باره  گفت :  طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام 
دستگاه ها نظارت داشته باش��د و این که عده ای عنوان می کنند 
که رئیس جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون 

اساسی است، تفسیر غلطی است.
     معاونت بین الملل؛ معاونتی جدید برای احمدی نژاد

خبر انتصاب علی سعیدلو به عنوان معاون امور بین الملل رئیس 
جمهور در 18 مرداد سال 90 ، خبر از ایجاد یک سازوکار جدید 
برای اجرای پروژه های اقتصادی در خارج از کشور را می داد، اما 
محمد تقی رهبر و محسن کوهکن از نمایندگان مجلس هشتم 
این اقدام احمدی نژاد را »شبهه موازی کاری« دانسته و  تشکیل 

آن را در دولت و در کنار وزارت امورخارجه بی معنا خواندند.
اکبر ترکان که با حکم حسن روحانی سرپرستی این معاونت را به 
عهده دارد در برنامه تلویزیونی شب آفتابی شبکه تهران در روز 9 
شهریور ماه درباره این معاونت گفت: بررسی های قائم مقام من 
در این معاونت حاکی از این است که تا امروز وظایف این معاونت 

با وظایف وزیر امور خارجه تداخل دارد.
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ در گیرو دار انحالل 

و احیا!
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از وعده های پیش از 
انتخابات و از موارد مورد تاکید روحانی پس رئیس جمهور شدن 
بود.این سازمان در دوران دولت اول سید محمد خاتمی از ترکیب 
سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل 
شد.پس از مشخص شدن ساختار تشکیالتی،  این سازمان از سال 
79 مس��ئولیت تدوین بودجه را به عهده گرفت. اما احمدی نژاد 

برای این سازمان نیز برنامه ویژه ای داشت.
رئیس جمهور وقت در 18 تیر ماه س��ال 86 این س��ازمان را به 
دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت مدیریت و 
توسعه منابع انسانی رئیس جمهور تبدیل کرد.توجیه دولت در 
برابر انتقادهای وارده به این انحالل این بود که معنای این اقدام 

رئیس جمهور، ادغام است و نه انحالل.
بنابر این گزارش در دولت فعلی، محمدباقر نوبخت که مسئولیت 
دو معاونت متولد شده از انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را 
با حکم رئیس جمهور در دولت تدبیر و امید به عهده دارد خبر از 
بازگشت قریب الوقوع این سازمان به چارت مدیریتی کشور داد.

     دبیرخانه جنبش عدم تعهد؛ در انتظار پویایی!
مساله تشکیل دبیرخانه جنبش عدم تعهد که جمهوری اسالمی 
ای��ران ریاس��ت دوره ای آن را بر عه��ده دارد پ��س از برگزاری 
اجالس ش��انزدهم این جنبش در تهران جدی تر شد و  تشکیل 
این دبیرخانه در دس��تور کار قرار گرفت و با استقبال بسیاری از 

کارشناسان و صاحب نظران مواجه شد.
احمدی نژاد در 11 آذرماه س��ال 91، مشایی را به عنوان رئیس 
دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد، و حس��ن روحانی نیز 
ترجیح داد در دولت خود حکم سرپرس��تی موقت این دبیرخانه 
را به نام ترکان صادر کند. شبهه ای که توسط کارشناسان مطرح 
می شود این است که برخی س��ازمان های ایجاد شده در دوره 
دولت های گذشته خواسته یا ناخواسته سبب ایجاد موازی کاری 
می شد و دولت جدید به گفته اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور 
س��عی دارد در فرصتی دوماهه با بررسی ساختار این معاونت ها 
و سازمانها نس��بت به احیاء، انحالل، ادغام و یا اصالح آنها همت 

گمارد و به پویایی نهاد ریاست جمهوری کمک کند.

تغییرات  ساختاری در  نهاد دولت

کدام معاونت ها از پاستور می روند؟



یادداشت

 بیماران قلبی بیشترین
 مراجعه کنندگان به اورژانس

     تكنس��ين هاي فوريت هاي پزش��كي اورژانس اصفهان در هفته 
گذشته با حضور بر بالين ۱۵۰۵بيمار و مصدوم به آنان خدمات پيش 

بيمارستانی۱۱۵ ارائه كردند.
 دكتر نيكنام  ،رئيس اداره اورژانس پيش بيمارس��تانی شهرس��تان 
اصفهان افزود: در اين مدت ۱۳۵ بيمار با ناراحتي هاي قلبي ، ۳۷تن 
با بيماري هاي تنفسي، ۳۸ بيمار با مسموميت هاي دارويي و غذايي 

از خدمات اين مركز بهره مند شدند. 

 سوء مصرف مواد مخدر
 جان 90 اصفهانی را گرفت

در پنج ماهه نخست سال 92، تعداد 9۰ نفر در استان اصفهان بر اثر 
سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعالم اداره كل پزشكی قانونی استان اصفهان، در پنج ماهه 
اول سال 92، آمار اجساد معاينه ش��ده در اداره كل پزشكی قانونی 
اس��تان اصفهان و مراكز تابعه كه بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان 

باخته اند، 9۰ نفر شامل ۷ زن و ۸۳ مرد بوده است.

خمینی شهر، نیازمند فعالیت بیشتر 
در زمینه فرهنگ و هنر

منتخب مردم خمينی شهر برای چهارمين دوره شورای اسالمی اين 
شهر گفت: با توجه به ظرفيت فرهنگی و عقبه تاريخی خمينی شهر 
كه بسيار غنی است. الزم است شورای شهر در راستای هويت بخشی 
و همچنين ايجاد هم افزايی بين نهادهای فرهنگی اين شهرس��تان 

موثر باشد.
بهروز هارونی كه با كس��ب ۱۰99۵ رآی به صندلی شورای خمينی 
شهر تكيه زده گفت: شورای اسالمی شهر يكی از ظرفيت های مهم 
قانون اساسی جمهوری ايران است كه تدوين كنندگان قانون اساسی 
ضرورت وجودی آن را به عنوان نهاد تصميم گيری مردمی در شهرها 
احساس نموده و اين حق را برای شهروندان قائل شدند كه در امور و 

مسائل شهری برای خود تصميم بگيرند.

 بدهی های معوق 
یکی از چالش های تامین اجتماعی

مديركل تامين اجتماعی استان اصفهان گفت: بدهی های معوق يكی 
از چالش های بزرگ سازمان تامين اجتماعی است.

 علی اصغر دادخ��واه در خصوص مصوبه بخش��ودگی جرايم ديركرد 
پرداخت حق بيمه اظهار داش��ت: اين نويد را به مش��تريان سازمان 
تامين اجتماعی و كارفرمايان بدهكار می دهيم كه مصوبه بخشودگی 
جرايم ديركرد پرداخت حق بيمه به اس��تان اصفهان ابالغ ش��ده و 
كارفرمايان صنفی، صنعتی و كشاورزی كه بدهی شان تا پايان سال 
9۱ قطعی شده، تا پايان آذرماه فرصت دارند با مراجعه به شعب تامين 

اجتماعی از بخشودگی جرايم استفاده كنند.

مراسم آغاز سال تحصیلی 
جامع المصطفی العالمیه 

معاونت آموزش��ی جامعه المصطفی العالميه واح��د اصفهان گفت: 
جشن آغاز س��ال تحصيلی 9۳-92 جامع المصطفی العالميه واحد 
اصفهان با ۸۰ طلبه جديد  الورود برگزار می ش��ود. جشن آغاز سال 
تحصيل��ی جامعه المصطفی العالمي��ه واحد اصفهان در حس��ينيه 

حضرت ابوالفضل برگزار شد.
حجت االسالم محمد محبی اظهار داشت: جامعه المصطفی العالميه 
واحد اصفهان در سال تحصيلی 9۳-92 پذيرای بيش از ۸۰ طلبه غير 

ايرانی جديدالورود می باشد.

فرهنگیان بیمه طالیی می گیرند 
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه طراحی جديدی 
برای بيمه طاليی فرهنگيان در نظر گرفته ش��ده، گفت: اولويت اول 
در اجرای اين طرح، فرهنگيان شاغل و سپس فرهنگيان بازنشسته 

است. 
علی اصغر فانی در اين باره افزود: اين طرح همانند س��نوات گذشته 
ادامه دارد، اما طراحی جديدی را انج��ام می دهيم و به محض آنكه 
به نتيجه برس��د، آن را اعالم می كنيم كه يقينا با اين طراحی جديد 
وضعيت افراد تحت پوش��ش اين بيمه بهتر خواهد ش��د. وی درباره 
اينكه آيا اين بيمه برای فرهنگيان بازنشس��ته ني��ز اجرايی خواهد 
شد يا خير؟ پاسخ داد: در حال حاضر اولويت اول آموزش و پرورش، 
فرهنگيان شاغل است و بازنشستگان فرهنگی در اولويت بعدی قرار 

خواهند گرفت. 

گشتی در اخبار 

 تاکید بر اهمیت الیحه 
کاهش ساعت کاری زنان

منیره نوبخت  
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان  

با اليحه كاهش ساعت كاری زنان موافق هستم، چرا كه در نظام جمهوری 
اسالمی با وجود تاكيد بر موضوع خانواده در قوانينی مانند قانون اساسی، 
قوانين خاصی در اين زمينه نداريم. الزم است پرداختن به موضوع خانواده 
تنها در حد حرف باقی نماند، بلكه در قوانين نيز نمود پيدا كند كه اليحه 
كاهش ساعت كاری زنان شاغل می تواند به يكی از اين قوانين تبديل شود.

 در تدوين قوانين مربوط ب��ه بيان اهميت خان��واده، تربيت فرزند و حل 
مش��كالت زنان به عنوان مادر ، 
خالء داري��م؛ چرا ك��ه پس از 
پيروزی انقالب اسالمی به اين 

موضوع نپرداخته ای
البته با انجام برخی از اقدامات 
مانن��د تش��كيل س��تاد زن و 
خان��واده، آرام آرام زمينه برای 
طرح اين قوانين فراهم ش��ده 

است. 
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چهره روز
چهارمیلیون ایرانی مزین به  القاب امام هشتم )ع(

س��ازمان ثبت احوال كش��ور اعالم كرده اس��ت: نزديک به چهار ميليون ايرانی نام، القاب و كنيه 
هشتمين اختر آسمان هدايت امام رضا)ع( را برای خود برگزيده اند.نام مبارک امام هشتم شيعيان، 

علی )ع( است و از مهمترين القاب ايشان رضاست .
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با جرایم خشن  به طور 
جدی برخورد می شود

مع��اون امور اجتماعی س��ازمان بهزيس��تی ضمن هش��دار ب��ه مهدهای 
كودك��ی ك��ه ش��هريه  دريافت��ی آنه��ا بيش��تر از تعرفه ه��ای تعيي��ن 
ش��ده توس��ط س��ازمان بهزيس��تی اس��ت، اظه��ار ك��رد: ب��رای اي��ن 
 مهده��ای ك��ودک تعطيلی موقت س��ه تا ش��ش ماه��ه در نظ��ر گرفته 

شده است. 
محمد نفريه   با اعالم ش��ماره پيامک ۳۰۰۰۸۵۳۰ برای ارس��ال شكايات 
مردمی به بازرسان سازمان بهزيس��تی گفت: هيچ مهدكودكی حق ندارد 
ش��هريه بيش از تعرفه های تعيين ش��ده از خانواده ها درياف��ت كند و در 
صورت مش��اهده و يا ش��كايت از مهدهای كودک متخلف در كوتاه ترين 
 زم��ان ممكن به ش��كايات رس��يدگی و با صاحب��ان اين مهده��ا برخورد

 می شود. 

مديركل روابط عمومی س��ازمان انتقال 
خون ايران، از شناس��ايی سه گروه خونی 

بسيار نادر در كشور خبر داد.
دكتر بش��ير حاجی بيگ��ی در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهارداش��ت: از سال ۸9 تا 
كنون نزديک ب��ه ۱۵ ه��زار واحد خون 

نادر تهيه كرده اي��م و در حال حاضر نيز 
۷۵۰ نفر دارای گروه خونی نادر در بانک 

خونهای نادر عضو هستند.
وی با اشاره به شناس��ايی ۳ گروه خونی 
بس��يار نادر طی ۸ گذش��ته در كش��ور، 
افزود: يك��ی از گروههای خون��ی نادر به 
نام RZRZ از يک اه��دا كننده مرد 2۸ 
ساله شناسايی ش��د. كه اين گروه خونی 
در دنيا، 6 در يک ميليون نفر است و از نوع 
بسيار نادر است.حاجی بيگی به شناسايی 
يكی ديگ��ر از گروههای خون��ی نادر به 
نام WRA اش��اره كرد و گفت: ۳ نفر در 
كش��ور اين گروه خونی را دارند كه برای 

اولي��ن بار از بي��ن ۳۰۰ نفر اه��دا كننده 
در تهران و رش��ت به دس��ت آمده است.

مديركل روابط عمومی س��ازمان انتقال 
خون ايران همچنين به گروه خونی نادر 
به نام RZR2 اشاره كرد كه 2 نفر مرد در 

تهران اين گروه خونی را دارند.
وی در ادامه ب��ه گروه خون��ی بمبئی به 
عنوان يك��ی از گروههای خون��ی نادر در 
دنيا اش��اره كرد و افزود: در كشور ما فقط 
4۱ نفر اين گروه خونی نادر را دارند كه در 
شهرهای اصفهان، هرمزگان، آذربايجان 
ش��رقی، تهران، سيس��تان و بلوچستان، 

فارس، مازندران و يزد زندگی می كنند.

يك��ی از نماين��دگان مجل��س ش��ورای 
اس��المی با بيان اينك��ه معاينه فنی يک 
ضرورت برای زندگی امروز ش��هروندان 
اس��ت، اذعان كرد:از ابتدا ب��ر لزوم انجام 
معاينه فنی و ايجاد زيرساخت های الزم 
آن اصرار داش��تيم و معتقديم امروز بايد 

بيش از هر زمان ديگر بر انجام معاينه فنی 
تاكيد داشت.حسين گروسی با تاكيد بر 
اين مطلب گفت: هيچ يک از نمايندگان 
مجلس با انجام معاينه فنی به عنوان يک 
اهرم كنترلی و نظارتی در ارتقای ايمنی 

و كاهش آلودگی هوا مخالف نيستند. 
وی در ادامه افزود: ارتقای س��طح كيفی 
خودروها ،ارتقای اس��تاندارد س��وخت ، 
گس��ترش و تجهيز مراكز معاينه فنی در 
تمام شهرهای كشور، اسقاط خودروهای 
از رده خارج و... از جمله مواردی است كه 
بايد در امر كاه��ش آلودگی هوا و ارتقای 
ايمن��ی لحاظ ش��ود. عضو كميس��يون 

صنايع مجل��س همچنين خاطرنش��ان 
كرد: متاسفانه در اين شرايط طرح جامعی 
هم وجود ن��دارد و قوانين جزيره ای اجرا 
می شوند در حالی كه بايد برای نهادينه 
كردن فرهنگ ايمنی تالشی بيش از اين 

داشته باشيم. 
وی با اشاره به اهميت معاينه فنی افزود: 
در اي��ن ش��رايط معاينه فنی ب��ه عنوان 
صنعتی كه از تش��ديد وضعيت اسفناک 
آلودگی هوا و ازدي��اد تصادفات منجر به 
جرح و فوت جلوگيری م��ی كند مطرح 
است و بايد حمايت های بيشتری از اين 

صنعت شود. 

رييس كل دادگستری استان اصفهان تاكيد كرد: دستگاه قضايي استان 
برای افرادی كه عليه نظم و امنيت جامعه اق��دام كنند، با اعمال به موقع 
قانون، اش��د مجازات های قانون��ي را در نظر می گيرد. احمد خس��روی 
در نشس��تی با فرمانده نيروي انتظامي اس��تان اصفهان، تعامل بيش��تر 
دادگستري با ضابطان به خصوص نيروي انتظامي را خواستار شد و افزود: 
هرچه اين تعامل و هماهنگي و همكاري نزديک تر و بيش��تر باشد، نظم و 

امنيت عمومي مطلوب تر را شاهد خواهيم بود. 
وي تصريح كرد: م��ردم از ما انتظار برق��راري امنيت را دارن��د و نيروي 
انتظامي به عنوان خط مقدم اين جبهه بايد با حضور به موقع و س��ريع در 
صحنه با هر گونه اخالل در نظم و امنيت عمومي مقابله و با برخورد قانوني 

و قاطعانه با تمامي نيرو و قوا در جهت تحقق اين مهم اقدام كند. 
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 طبق مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان نرخ كرايه تاكسی در سال 
جاری نسبت به سال گذشته 2۰ درصد افزايش يافت..

نرخ كرايه انواع س��رويس مدارس در سال تحصيلی 9۳-در جدول 
اعالم شده است. 

       تبصره ۱  
قيمتهاي پيشنهادي فوق براي انواع سواري ) پيكان – سمند - پژو 
و مش��ابه ( تا ۳ كيلومتر و مازاد بر ۳ كيلومتر ب��ه ازاء هر كيلومتر 
24۰۰۰ ريال و ب��راي هايس و ون ت��ا ۳ كيلومتر و م��ازاد بر آن 

هركيلومتر 2۰۰۰۰ ريال به قيمت اوليه اضافه مي-گردد. 
      تبصره ۲

محاس��به و تعيين نرخ هاي كرايه س��ال 92 مدارس ب��ا در نظر 
گرفتن قوانين جديد رس��يدگي ب��ه تخلفات رانندگ��ي ابالغيه 
 س��ال 9۰ و با توج��ه به تعطيل��ي پنج ش��نبه ها در نظ��ر گرفته

 شده است. 
      تبصره 3 

درمواردي كه پنج شنبه ها كالس��هاي فوق العاده تشكيل شود و 
پنج شنبه به عنوان روز كاري باش��د، ۱۰درصد به نرخ كل كرايه 

اضافه ميگردد. 
      تبصره ۴

رانندگان ان��واع خودروهاي س��رويس مدارس مل��زم به رعايت 

دستورالعمل ها و قوانين تاكسيراني مي باشد. 
      تبصره ۵ 

 بابت هزينه ه��اي مديريت��ي و نظارتي ش��ركتهای حمل و نقل 
درون شهری بر امور س��رويس ها توسط مديران مربوطه حداكثر 
۱۰درصددرآمد ماهيانه راننده از خودروهاي طرف قرارداد وصول 
شود كه ۸ درصد آن براي هزينه شركتها و درصد براي هزينه هاي 
ستاد و ۱درصد برای هزينه های نظارت و ساماندهی امر سرويس 

مدارس به سازمان تاكسيرانی منظور گردد. 
      تبصره ۶ 

در صورتی كه ش��ركت س��رويس دهن��ده، انتظارات س��ازمان و 
مصوبات س��تاد را برآورده ننمايد، ميزان ح��ق الزحمه دريافتی 

)۱۰درصد( بر اساس مصوبه كميته انضباطی كسر  خواهد شد. 
      تبصره ۷ 

نرخ تاكسيهاي شاغل در بخش خدمات ويژه جانبازان ،  معلولين 
و سالمندان مش��روط به پرداخت يارانه هاي مربوطه، با احتساب 

۱۰درصد افزايش نسبت به ارقام جدول فوق محاسبه می گردد.

از سوی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اعالم شد؛

نرخ سرویس های مدارس در سال تحصیلی جدید

 تعطیلی   
مهدهای کودک متخلف 

معاینه فنی خودرو  ؛ضامن سالمتی راننده شناسایی 3 گروه خونی نادر در کشور

آیت اهلل هادوی تهرانی

 امام رضا)ع( با رفتار خود 
حاکمیت را به نقد کشید

آيت اهلل هادوی تهرانی با اشاره به نوع بهره برداری امام رضا)ع( 
از فرصتها برای بيان معارف اهل بيت)ع( تصريح كرد: وقتی 
مناظرات امام رضا)ع( را با ارباب ادي��ان مختلف می بينيم، 
نشان دهنده اين است كه در اسالم يک ظرفيت بسيار بااليی 
برای گفتگو با اديان و فرهنگها و جرياناتی كه با اسالم كامال 
ناسازگارند، وجود دارد و ما می توانيم با آنها در يک گفتگوی 

منطقی وارد شويم و بتوانيم حقانيت اسالم را عرضه كنيم.
آيت اهلل مهدی هادوی تهرانی م��درس عالی حوزه و رئيس 
مؤسسه رواق حكمت ، در تبيين سيره سياسی اهل بيت)ع( 
گفت: در بحث سيره اهل بيت)ع( ما بايد به اين نكته كلی و 
كليدی توجه كنيم كه ائمه اطهار)ع( در هر شرايط خاصی كه 
بودند سعی می كردند كه به وظيفه اصلی خويش كه تبيين 
تفكر و مبانی صحيح دينی و توسعه باور درست به ارزشهای 
دينی و اصالح ديدگاه های ناصحيح نسبت به مفاهيم دينی 
است، را دنبال كنند و تطبيق عينی مفاهيم دينی را با شرايط 

خارجی نشان دهند.
      امام رضا)ع(با رفتار خود حاکمیت را به نقد کشید

آيت اهلل هادوی تهران��ی در ادامه يادآور ش��د: امام رضا)ع( 
در حين حركت به س��مت مرو نيز، با فرستادن قاصدانی به 
سوی ش��يعيان امكان ارتباط را با خويش طراحی كردند و 
از فرصتهايی كه پيش می آمد برای گسترش معارف شيعه 
بهره می بردند مثل بيان حديث سلس��لة الذهب در نيشابور 
كه به زيبايی و روشنی در تاريخ منعكس شده است. حضرت 
وقتی به مرو رسيدند باز سعی كردند منش حاكم اسالمی را 
بدون اينكه در گفتار نقد كنن��د، در فتار نقد كنند و حضرت 
حاضر نش��دند در قصر زندگی كنند و زندگی در مس��جد را 
انتخاب كردند و در واقع اين رفتار حض��رت تعنه ای بود به 
نحوه حكومت و زمامداری كه به اس��م حكومت اس��المی و 
جانشينی رس��ول اهلل)ص( برپا ش��ده بود؛ امام رضا)ع( اين 
روش از حكومت و زندگی متكبرانه كه به نام خالفت اسالمی 
در سرزمين های اسالمی باب شده بود را با رفتار خود به نقد 
كش��يدند كه البته مأمون متوجه اين ضربات��ی كه بر پيكره 
حكومتش وارد می ش��د، بود و همين مس��ائل منجر به اين 
ش��د كه نهايتا دس��ت به قتل امام رضا)ع( زد. عضو مجمع 
جهانی اهل بيت)ع( با اشاره به نوع بهره برداری امام رضا)ع( 
از فرصتها برای بيان معارف اهل بي��ت)ع( تصريح كرد: امام 
رضا)ع( س��عی كردند توانايی های علمی اه��ل بيت)ع( كه 

برای مردم ناشناخته بود را در فرصتهای مختلف بروز دهند.

معرفت

معاون پژوهشی اسبق وزارت بهداش��ت در مورد نحوه اجرای 
پزشک خانواده گفت: اگر ارتقا، پيش��گيری و غربالگری را در 
برنامه پزشک خانواده جدی نگيريم، به جايی نمی رسيم و در 

اين بين بايد جايگاه بخش خصوصی را هم فراموش نكنيم.
حسين ملک افضلی در مراسم توديع و معارفه معاونان بهداشت 
وزارت بهداشت به دغدغه های حوزه سالمت از جمله پزشک 
خانواده اشاره كرد و گفت: پزشک خانواده اين روزها و در چند 
س��ال اخير بحث جدی در حوزه س��المت بوده و اگر رويكرد 
درس��تی در اين زمينه نداشته باش��يم هر چه تالش كنيم به 

جايی نمی رسيم.
وی با اش��اره به اينكه پزش��ک خانواده زمان��ی ارزش دارد كه 
در برنامه مراقبت های اوليه بهداش��تی قرار گيرد، گفت: 4۰ 
س��ال پيش زمانی كه سيستم ش��بكه مراقبت های اوليه آغاز 
شد اولويت را در روستاها قرار داديم چرا كه وضعيت روستاها 
چندان مناسب نبود اما امروز بايد شهر و روستا را به يک شكل 
نگاه كنيم چرا كه حاشيه ش��هرها و مناطق محروم شهری به 

مراتب وضعيت بدتری از روستاها دارد.
ملک افضلی توجه به اصل عدالت در پوش��ش همگانی شبكه 
س��المت بس��يار مهم دانس��ت و افزود: اگر قرار است رويكرد 
پزشک خانواده را برای تحقق شبكه مراقبت های اوليه انتخاب 
كنيم بايد همه افراد جامعه بدون توجه به خصوصيتی خاص 

زير پوشش قرار گيرند. پزش��ک خانواده بايد خواستار سالمت 
باش��د نه گوشه ش��ينی كه هر وقت مردم مريض شدند به آن 
مراجعه كنند كه در اي��ن صورت روز ب��ه روز هزينه ها زيادتر 
ش��ده و پرداخت از جيب م��ردم باالتر خواه��د رفت.به گفته 
ملک افضلی بايد زنجيره ارائه خدمت در گروه های سنی خاص 
مانند كودكان و سالمندان را شناسايی و براساس پروتكل های 
مش��خص به آنها خدمت ارائه كنيم حتی اگ��ر اين خدمت در 
داخل منازل باشد.وی استفاده از تعيين كننده های اجتماعی را 
در كنار شبكه مراقبت های اوليه بهداشتی بسيار مهم دانست و 
گفت: اگر بخواهيم موفق عمل كنيم بايد اصل را در توانمندی 
جامعه بگذاريم كه مش��اركت مردم در اي��ن زمينه بايد جدی 
گرفته ش��ود و پزش��ک خانواده می تواند با درک اين مس��ئله 
رهبری توانمند سازی جامعه را برعهده بگيرد.معاون پژوهشی 
اسبق وزارت بهداشت خاطر نشان كرد: بدون ترديد در بسته 
پزشک خانواده بايد به سه خدمت ارتقاء، پيشگيری و غربالگری 
بس��يار اهميت داد و به آنها هويت مس��تقل دهيم نه اينكه در 
خدمات بهداشتی اين مسائل گم شوند چرا كه 9۰ درصد برنامه 

پزشک خانواده در همين سه نكته خالصه می شود.
وی توجه به جايگاه بخش خصوصی در سيستم ارجاع را بسيار 
موثر دانست و گفت: ارجاع نقطه بسيار حساس اين برنامه است 
و در اين سيستم بايد جايگاه بخش خصوصی را فراموش نكنيم 

از طرفی بايد نظام اطالعاتی و آماری درستی داشته باشيم تا 
برنامه هايمان مبتنی بر شواهد باشد.ملک افضلی تصريح كرد: 
يكی از جاه های كه بسيار می تواند به وزارت بهداشت كمک كند 
شهرداری است چرا كه او سازمان تنها نهادی است كه هر روز 

در خانه مردم را می زند و با آنها تعامل زيادی دارد.

از  بیمه ه�ا  س�هم 
افزای�ش  دارو  قیم�ت 

می یابد
وزير بهداش��ت گفت: طبق 
هماهنگی كه با بيمه ها انجام 
شده، قرار است سهم بيمه ها 
از قيمت داروها افزايش يابد 
و در همين م��دت كوتاه از 
دولت يازده��م وزارت نفت 
2.۷ ميليارد دالر برای رفع 
مش��كل كمبوده��ای دارو 

كمک كرد.
قاض��ی زاده  سيدحس��ن 
هاشمی  در حاشيه مراسم 
تكري��م و معارف��ه مع��اون 

بهداشتی وزارت بهداش��ت در جمع خبرنگاران در مورد نحوه 
تخصيص مابه التفاوت قيمت دارو به بيمه ها خاطرنشان كرد: 
رقم قابل توجه��ی در آينده نزدي��ک در اختي��ار بيمه ها قرار 
می گيرد تا از مس��ير بيمه ها توزيع ش��ود و وقت��ی همه چيز 
مهيا ش��د جزئيات آن را اعالم می كنيم.وی با تأكيد بر اينكه، 
هماهنگی بين بخشی ميان وزارت بهداشت، سازمان مديريت و 
بيمه ها الزم است افزود: وزارت بهداشت اعتباراتی را در اختيار 
بيمه ها قرار می دهد.بيمه ها بايد قول دهند با پرداخت اين رقم 
از سوی وزارت بهداشت مبلغ داروهای صعب العالج به قيمت 

سال گذشته برگردد و در حال محاسبه اين موضوع هستيم.
وزير بهداش��ت ادامه داد: نبايد هر روز يک حرف جديد بزنيم 
چرا كه بيمه ها بايد تا آخر خرداد سال آينده آرامش قيمت دارو 
را در بازار حفظ كنند و قرار است تا فرانشيزی كه بيمه ها بابت 
دارو می پردازند افزايش يابد.به گفته قاضی زاده هاشمی وزير 
نفت در همين مدت كوتاه از دولت يازدهم چيزی حدود 2.۷ 
ميليارد دالر در بحث تأمين دارو كمک كرده كه در مرحله اول 
اين امر با دستور رئيس جمهور و همكاری بانک مركزی توسط 

وزارت نفت تأمين شد. 

معاون پژوهشی اسبق وزارت بهداشت:

پزشک خانواده باید خواستار سالمت مردم باشد نه گوشه نشینی

رویکرد پزشک 
خانواده را برای 

تحقق شبکه 
مراقبت های اولیه 
انتخاب کنیم باید 
همه افراد جامعه 

بدون توجه به 
خصوصیتی خاص 

زیر پوشش قرار 
گیرند.



چهره روزیادداشت

ترخيص فوري كاالهاي اساسي 
صورت شبانه روزي

با دس��تور اكيد رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران ترخيص 
فوري كاال هاي اساس��ي و انواع دارو به صورت ش��بانه روزي انجام 
مي گيرد.، مسعود كرباس��يان رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي 
ايران با بهره گيري از اختيارات تعيين ش��ده در ماده 42 قانون امور 
گمركي و تسهيالت در نظر گرفته شده در اين ماده، دستور ترخيص 

فوري كاالهاي اساسي و دارو از گمركات را صادر كرد.

 رویکرد شهرسازی
 در ایران تغيير می كند

وزير راه و شهرسازی با تاكيد بر اينکه رويکرد شهرسازی بايد در ايران 
تغيير كند، گفت: سياس��ت ها بايد از دولت محور به شهروند محور 
تغيير پيدا كند.عباس آخوندی در مراس��م تودي��ع و معارفه معاون 
شهرسازی و معماری، اظهار داشت: به دليل تسلط دولت در اقتصاد 
ايران، توسعه شهری به شدت محدود است و تمام توسعه ها از طرح 
جامع و تفصيلی تا اجرای آن زير نظردولت انجام می گيرد و تصميم 

گيری می شود.
وی با انتقاد از اينکه هنوز از دولت محور به شهروند محور نرسيده ايم، 
گفت: رشد آگاهی و اجتماعی در ايران به اندازه ای رسيده كه تغيير 

انگاره اساسی در رويکرد شهرسازی داشته باشيم.

برپایی ششمين نمایشگاه ماشين 
آالت ریلي و معدني در اصفهان

     ششمين نمايشگاه اختصاصي- بين المللي ماشين آالت راهسازي، 
راهداري، ريلي، معدني و صنايع وابس��ته ۳ تا ۶ مهر ماه در اصفهان 
برپا می ش��ود.در اين دوره از نمايش��گاه ۵۰ ش��ركت از استان هاي 
تهران، خراسان رضوي، اصفهان، كرمان، يزد، هرمزگان و نمايندگان 
كشورهاي چين، ژاپن، آلمان و فرانسه حضور داشته و انواع ماشين 
آالت راهسازي همچون بيل، لودر، گريدر، ماشين آالت راهداري و 

معدني و صنايع و خدمات وابسته را به نمايش مي گذارد. 

اشتغال زایی ۲۸ هزار نفر در استان 
     : رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۷۳۱ طرح 
توسعه صنعتي با اشتغال بيش از 2۸ هزار نفر در سطح استان در حال 
اجراست.مظفر انصاري با اشاره به وجود ۸ هزار و ۶۱۹ واحد صنعتي 
در استان اصفهان، اظهار داشت: اين تعداد واحد صنعتي سبب ايجاد 
2۵۰ هزار نفر اش��تغال مس��تقيم و بيش از يك ميليون نفر فرصت 
شغلی غيرمستقيم در استان شده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر 
يك ه��زار و ۸۸4 واحد نيمه تمام به ارزش س��رمايه گذاري ۱۳ هزار 
ميليارد تومان توسط بخش خصوصي در استان اصفهان وجود دارد. 

 عمليات گاز رساني
 به  مسکن مهر فوالد شهر

  مديرعامل شركت گاز استان اصفهان گفت: ظرفيت اشتراك پذيری 
شبکه گازرس��انی برای ۱۸ هزار واحد مس��کن مهرفوالدشهر ايجاد 
شده است.سعيد مومنی با اشاره به گازرسانی به واحدهای مسکونی 
مسکن مهر فوالدشهر اظهار داشت:  ۳2 هزار واحد مسکوني در قالب 
مس��کن مهر در اين ش��هر احداث گرديده كه از اين تعداد اشتراك 
پذيري بي��ش از يك هزار و ۵۰۰ واحد مس��کوني انج��ام و ظرفيت 

اشتراك پذيری ۱۸ هزار واحد مسکن مهر نيز ايجاد شده است. 

 آغاز كشت كلزا در ۵۰۰ هکتار 
از مزارع اصفهان 

كارشناس دانه هاي روغني سازمان جهاد كشاورزي اصفهان گفت: 
كشت كلزا در سطح ۵۰۰ هکتار استان اصفهان آغاز شد.بني اسدي با 
بيان اينکه كشت محصول كلزا از نيمه شهريور امسال در شهرستان 
هاي سردسير اصفهان آغاز شده، اظهار داشت: تاكنون بيش از ۱۸۰ 
هکتار از مزارع شهرستان هاي فريدن، سميرم، چادگان، خوانسار و 

گلپايگان زير كشت اين محصول قرار گرفته است. 

 كاهش 9۰ درصدی تلفات جاده ای
 با توسعه خطوط ریلی

     معاون برنامه ريزي و اش��تغال اس��تانداري اصفهان گفت: توسعه 
خطوط ريلي، كاه��ش ۹۰ درصدي تلفات ج��اده اي را در پي دارد.

عليرضا همدانيان در جلسه كارگروه آمايش سرزمين، محيط زيست 
و توسعه پايدار استان اصفهان، اظهار داش��ت: توسعه خطوط ريلي 
و قطار سريع السير در اس��تان، ۷۵ درصد كاهش مصرف سوخت و 
بيش از ۹۰ درصد كاهش تلفات جاده اي را به همراه خواهد داشت. 

اخبار كوتاه

4
پرداخت بخشی از مطالبات گندم کاران و تکمیل آن در هفته جاری

مديركل دفتر غالت و نباتات علوفه ای وزارت جهاد كشاورزی اعالم كرد: شركت بازرگانی دولتی ما به التفاوت 
۸۰ تومانی نرخ خريد تضمينی هر كيلو گندم را پرداخت كرده و مطالبات گندم كارانی كه محصولشان را 

بدون دريافت بها تحويل داده اند در هفته جاری پرداخت می شود.
 تعيين تکليف قيمت خوراک

 تا دو ماه آینده 
بیژن نامدار زنگنه / وزیر نفت

راهبرد صنعت نفت در دولت يازدهم اس��تفاده از خ��رد جمعی و به 
كارگيری افراد حرفه ای برای دستيابی به رفاه و پيشرفت جامعه است. 
است. آمده ام تا مس��ير جديدی را بر اساس عقالنيت، خرد و تدبير و 
اميد در صنعت نفت ايجاد كنم. در سال های گذشته در كشور مسير 
درست و اصلی برای توسعه اين صنعت طی نشده، اين موضوع آسيب 
هايی را به كشور وارد كرده است. در هشت سال گذشته بخش های 
مهمی از بدنه نيروی انسانی از توس��عه صنعت نفت كشور جدا شده 
و از اين رو در اي��ن دوران بر 
ملت ايران س��خت گذش��ته 
اس��ت. يکی از شئون عدالت 
ايجاد فرصت برابر برای همه 
افراد در صنعت پتروش��يمی 
است، طی دو ماه آينده قيمت 
خوراك و يوتيليتی واحدهای 
پتروشيمی مشخص خواهد 

شد. 
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دریافت خسارت 
كشاورزان صاحب پروانه

كاهش قيمت تخم مرغ 
در بازار 

 رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان گفت: صدور پروانه مصرف 
معقول آب در استان و امکان پرداخت خسارت به كشاورزان فراهم شده 

است.
محمد نصراصفهاني با اشاره به اينکه براساس قانون مصوب سال ۶۱ توزيع 
 آب در دولت جمهوي اس��المي، مالکيت آب اعم از سطحي يا زيرزميني

  و وظايف و اختي��ارات صادركنندگان پروانه ه��اي مصرف آب، حقابه ها 
و موارد مربوط به خسارت تبيين شده اس��ت، اظهار داشت: در ماده ۱۸ 
 اين قانون ب��ه وزارت جهاد كش��اورزي اختيار داده ش��ده كه در صورت
  وجود ض��رورت اجتماع��ي و به ط��ور موقت نس��بت به ص��دور پروانه

 مص��رف معق��ول آب ب��راي صاحب��ان حقاب��ه ه��اي موج��ود 
 اق��دام كن��د ب��دون اينک��ه ح��ق اي��ن گون��ه حقاب��ه داران از بي��ن

 برود. 

در حالی كه رييس كميسيون كشاورزی مجلس از ترخيص دان مرغ دپو شده 
در گمرك و احتمال كاهش قيمت تخم مرغ در مهرماه خبر داده است، مدير كل 
تامين و توزيع كاالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رييس كميسيون 
كشاورزی حتما اطالعاتی را در اين زمينه داش��ته كه چنين چيزی را عنوان 
كرده است. علی پوركاوه درباره ی اظهارات رييس كميسيون كشاورزی مجلس 
مبنی بر اين كه دپوی ۳۰ روزه دان مرغ در گمركها موجب توقف جوجه ريزی 
مرغ داران، ذبح مرغ های تخم گذار و افزايش قيمت تخم مرغ در بازار شده است، 
اظهار كرد: نسبت به اين اظهارات، وزارت جهاد كشاورزی بايد پاسخ گو باشد. 

پوركاوه با تاكيد بر اين كه اين مکانيزم بازار در حالی است كه در صورت افزايش 
تقاضا نيز قيمت ها روند صعودی در پيش خواهد گرفت، گفت: براساس همين 
روند بود كه قيمت های هر كيلو تخم مرغ در س��تاد تنظيم بازار 42۵۰ تومان 

مصوب شد. 

رئيس انجم��ن جايگاه داران س��وخت سراس��ر كش��ور با 
تاكيد بر اينکه با گذش��ت ۶ س��ال از اج��رای عرضه كارتی 
و س��هميه بندی بنزي��ن هم اكنون يکس��ری مش��کالت 
گس��ترده فنی در سامانه هوش��مند س��وخت وجود دارد، 
افزود: با اين وجود كارشناس��ان و مس��ئوالن شركت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی به هي��چ وجه پيگي��ری حل و 
 فصل اين مش��کالت س��امانه هوشمند س��وخت نيستند.

اين مقام مس��ئول با بيان اينکه اخير برخ��ی از كارت ها در 
جايگاه های س��وخت م��ورد اس��تفاده قرار می گي��رد كه “ 
كد خط��ای ۶4 “ می زن��د، ادام��ه داد: ويژگ��ی اين كارت 
ها آن اس��ت كه از س��هميه بنزين 4 ليتر كم م��ی كند اما 
دارن��ده كارت می تواند در ازای 4 ليتر كم ش��دن س��هميه 
 خود حدود ۶۰ ليت��ر بنزي��ن 4۰۰ تومان��ی دريافت كند.

وی با اع��الم اينکه هم اكنون دس��تگاه كارتخ��وان تمامی 
تلمبه های بنزين در جايگاه های س��وخت توس��ط شركت 
ملی پخش نفتی پلمپ شده است، خاطرنشان كرد: جايگاه 
داران هيچگون��ه تماس��ی با اي��ن كارتخوان ه��ا ندارند كه 
امکان تغييرات فنی در س��امانه را داش��ته باش��ند اما افراد 
س��ودجو با دس��ت كاری كارت های بنزين باطله و سوخته 
 شده می توانند س��هميه س��وخت نامحدود دريافت كنند.

رئيس اتحاديه كشوری طال و جواهر با اشاره به 4 عامل 
كاهش قيمت سکه در بازار، گفت: قيمت نيم سکه، ربع 
سکه و سکه گرمی با ارزش ذاتی آن برابر شده اما در سکه 
طرح جديد با توجه به ارزش ضرب آن، از قيمت ذاتی آن 

هم مقداری كمتر شده است.
محمد كش��تی آرای با اش��اره به كاهش قيمت سکه در 
بازار داخلی، اظهارداشت: هفته گذش��ته هم اين اتفاق 
رخ داد قيم��ت جهانی ديروز ۱۳2۶ ب��ود و امروز حدود 
۱۰ دالر قيمت آن كاهش يافته و عالوه بر آن قيمت ارز 

هم كاهش يافت.
وی افزود: بنابراين اين دو عامل موجب ش��د كه قيمت 
س��که در حالی كه ديروز حدود يك ميليون و ۱۵ هزار 
تومان بود، امروز به ۹۸۰ هزار تومان نزديك شد و قيمت 
هر گرم طالی ۱۸ عيار هم ب��ه كمتر از ۱۰۰ هزار تومان 

رسيد.
رئيس اتحاديه كش��وری ط��ال و جواهر تصري��ح كرد: 
س��ومين عاملی كه كاه��ش قيمت ها را در پی داش��ته 
اين اس��ت كه در زمان��ی ك��ه قيمت ها رون��د نزولی به 
خود می گيرد بس��ياری از متقاضيان، س��که خريداری 
 نمی كنند و همين مساله موجب كاهش بيشتر قيمت ها

 می شود.

معاون سابق وزير راه و شهرسازی با بيان اينکه در اواخر دولت 
دهم برخی از روستاها با شاخص جمعيتی ۸۰۰ نفر تبديل 
به شهر شدند، گفت: به دليل ساليق شخصی بيش از ۱۳۰۰ 
شهر در كش��ور داريم كه برخی از آنها هنوز در مركز آمار به 

ثبت نرسيده است.
 ميرمحمد غراوی امروز در مراس��م توديع خ��ود از معاونت 
شهرس��ازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با بيان اينکه 
در حال حاضر براساس آمار مركز آمار ايران يك هزار و ۱۳۹ 
شهر در كشور وجود دارد، گفت: اين در حالی است كه بيش 
از ۱۳۰۰ شهر در كش��ور وجود دارد كه به خصوص در چند 
ماه اخير كار دولت بسياری از روستاها با شاخص جمعيتی 
۸۰۰ نفر تبديل به شهر ش��دند كه هنوز به آمار مركز ايران 
اضافه نش��ده اس��ت.وی افزود: گاهی بنا به ساليق شخصی 
۵ تا ۶ روس��تا را كه با يکديگر فاصله داشتند تبديل به شهر 
كردند و ما با مش��کالت زيادی برای تهيه طرح های توسعه 
اين شهرهای تازه تاسيس روبرو ش��ديم.معاون سابق وزير 
راه و شهرسازی با بيان اينکه در چهار سال اخير 4۰۸ طرح 
جامع شهری تصويب شد، گفت: از اقدامات دبيرخانه شورای 
عالی شهرسازی و معماری پيگيری بررسی طرح های جامعه 
با طرح های تفصيلی بود كه از س��ال ۸۸ تا كنون ۱۱4 مورد 

بررسی قرار گرفت.

معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران با اعالم اسامی كاالهای 
قرار گرفته در اولويت ۱۰، گفت: نظر كارشناسی ما اين است كه 
واردات اولويت ۱۰ كااليی با استفاده از ارز منشا خارجی و حاصل 

از صادرات و براساس تعرفه آزاد شود.
كيومرث فتح اهلل كرمانشاهی برای اولين بار اسامی كاالهای قرار 
گرفته ش��ده در اولويت ۱۰ كااليی را اعالم كرد و گفت: در اين 
فهرست كاالهای غيرضرور و لوكس قرار می گيرند كه در آن دو 
نگاه حمايت از توليد داخل و تخصيص مناسب ارزی به واردات 

در شرايط تحريم لحاظ شده است.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: اين اولويت بندی 
برای كاالهای غيرضرور و لوكس است كه البته نظر كارشناسی 
ما اين است كه برای واردات اين كاالها ممنوعيت برداشته شود و 
به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات و با منشا خارجی برای 
واردات اين كاالها براساس تعرفه متناسب با حمايت از توليدات 
مرتبط و با مش��ورت توليدكنندگان مربوطه حركت كنيم.وی 
تصريح كرد: اعتقاد ما اين است كه نبايد هيچ گونه محدوديتی به 
صورت ممنوعيت واردات بر سر راه كاالها قرار گيرد، چرا كه اگر 
اين كاالها به هر طريقی نياز كشور باشد از كانال های غيررسمی، 
تجارت آن شکل خواهد گرفت.كرمانشاهی ادامه داد: اولويت ۱۰ 
كااليی شامل ۱۸۸۰ رديف تعرفه اس��ت كه از ۹۸ فصل كتاب 

تعرفه 2۱ فصل را تشکيل می دهد. 

سکه شهرسازیبنزین تعرفه

4 ليتر بخرید
 6۰ ليتر هدیه بگيرید!

 حباب  سکه
 به صفر رسيد

تبدیل روستاهای ۸۰۰ نفری 
به شهر در اواخر دولت دهم

 انتشار فهرست اولویت 
1۰ كاالیی برای نخستين بار
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وزير راه وشهرس��ازی اع��الم ك��رد: برنامه ريزی ب��رای بازار 
اجاره مس��کن به فرصت نياز دارد اما به زودی برنامه ای برای 

مستاجران اعالم می شود.
و  تودي��ع  مراس��م  حاش��يه  در  آخون��دی  عب��اس 
معارف��ه مع��اون شهرس��ازی و معم��اری در جم��ع 
خبرن��گاران اظه��ار ك��رد: ب��رای بخ��ش حم��ل و نق��ل 
 نيز تصميم��ات جدي��دی گرفته ش��ده كه ب��ه زودی اعالم

 می شود.
وی گفت: الزمه معماری مشاركت و تصميمات شهروندان در 
امور محلی است تا به سمت توسعه معماری ايرانی پيش رويم.

ك��رد  امي��دواری  اظه��ار  شهرس��ازی  و  راه  وزي��ر 
نهاده��ای محل��ی تقوي��ت ش��وند و اس��تراتژی های 
 ح��وزه مس��کن ب��ا عدال��ت محل��ی و س��رزمينی تعيي��ن

 شود.
به گفته آخوندی عدالت سرزمين و اجرای اين برنامه ها نياز به 

توسعه شهروندمحوری به جای دولت محور دارد.
دي��روز از س��وی وزي��ر راه و شهرس��ازی، محم��د 
غ��راوی تودي��ع و پي��روز حناچ��ی ب��ه عن��وان مع��اون 
 شهرس��ازی و معم��اری وزارت راه و شهرس��ازی معارف��ه

 شد.
پي��روز حناچ��ی، عضو هي��ات علمی و دانش��يار دانش��کده 
معماری دانش��گاه تهران اس��ت و در دوران وزارت مهندس 
 عبدالعلی زاده در سمت معاون شهرسازی و معماری فعاليت

 كرده است.
وی پي��ش از اي��ن ريي��س موسس��ه پژوهش��ی فرهنگ و 
هن��ر دانش��گاه ته��ران، اولي��ن ريي��س مرك��ز مطالعاتی و 
تحقيقات��ی شهرس��ازی و معم��اری اي��ران، رئي��س مركز 
آم��وزش عالی مي��راث فرهنگ��ی و معاون نظام مهندس��ی 
 و اج��رای س��اختمان وزارت مس��کن و شهرس��ازی

 بوده است.
كتاب ه��ای بررس��ی تطبيق��ی تج��ارب مرمت ش��هری در 
ايران و جه��ان با نگاه��ی ويژه ب��ه بافت تاريخی ش��هر يزد 
و بازآفرين��ی ش��هرها، ميراثی ب��رای آينده از جمل��ه آثار او 
اس��ت و همچنين كتاب بانيان آب��ادی اي��ران، اولين بانك 
 اطالع��ات عمران و س��اختمان اي��ران زير نظ��ر وی تدوين

 شده است.
وزي��ر راه و شهرس��ازی در حک��م انتص��اب حناچ��ی ب��ر 
يکپارچه س��ازی نظ��ام طرح ري��زی و كنت��رل بين ش��هر و 
 روس��تا در كليه س��طوح ملی و منطق��ه ای و محل��ی تاكيد 

كرده است.
همچني��ن فعال س��ازی مجدد طرح ه��ای كالب��دی ملی و 
منطقه ای، ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های كيفيت 
محيط و خدمات شهری، تمركز زدايی از ساختار طرح ريزی 
و پايش و واگ��ذاری تدريج��ی مس��ئوليت ها و اختيارات به 
 س��طوح منطق��ه ای و محل��ی ني��ز م��ورد توجه وي��ژه قرار 

گرفته است.

بنا به اعالم بانك مركزی قيمت چهار گروه كااليی نسبت به 
هفته گذشته كاهش يافته است.

 بانك مركزی متوس��ط قيمت خرده فروش��ی برخی از مواد 
خوراكی در تهران در هفته منتهی به 22 ش��هريور ماه سال 

جاری را اعالم كرد.

لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات قيمت كره پاستوريزه 

معادل ۷2 درصد و شير پاستوريزه ۰.۳ دصد افزايش يافت.
همچنين بهای س��اير اقالم اين گروه نسبت به هفته گذشته 
ب��دون تغيير بود ام��ا قيمت تخ��م مرغ مع��ادل ۰.۹ درصد 

افزايش يافت.

برنج و حبوبات
در هفته مورد بررسی در گروه برنج بهای برنج داخلی درجه 
يك و دو ثابت بود. در گروه حبوب��ات قيمت لپه و نخود ۱.4 
درصد كاهش يافت و بهای ساير اقالم اين گروه بدون تغيير 

بود.

ميوه ها و سبزی های تازه
در هفت��ه م��ورد گ��زارش در گ��روه ميوه های ت��ازه قيمت 
ليموشيرين معادل 2۱.۳ درصد و گالبی ۱.۵ درصد كاهش 
يافت. بهای س��اير اقالم اين گروه بين ۰.۱ ت��ا ۱2.۶ درصد 

افزايش يافته است.در گروه سبزی های تازه قيمت بادنجان 
مع��ادل ۸.۷ درصد، كدو س��بز ۱2.۷، س��يب زمينی پنج و 

سبزی های برگی ۰.۱ درصد افزايش يافت.
ساير اقالم اين گروه از كاهش ۰.۵ تا 4.۱ درصدی برخوردار 

شدند.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در اين هفته گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد، گوشت تازه 
گاو گوساله ۰.2 درصد و گوشت مرغ 2.۱ دصد كاهش يافت

قند، شکر، چای و روغن نباتی
در اين هفته بهای قند ۰.2 درصد و ش��کر نيم درصد كاهش 

يافت اما قيمت چای خوراكی و انواع روغن نباتی ثابت بود.
براساس اين گزارش قيمت لبنيات، تخم مرغ، برنج و حبوبات 
نسبت به هفته مشابه سال گذش��ته به ترتيب 2۱.۵، ۳۷.۷، 

۶۹.۸ و ۸۶.۸ درصد افزايش يافته است.
همچني��ن ميوه ه��ای ت��ازه از افزاي��ش ۱۱۸.2 درصدی ، 
سبزی های تازه از افزايش ۱۰۱.۷ نسبت به هفته مشابه سال 

قبل برخوردار شده اند.
اين گزارش حاكی از اين است كه قيمت گوشت قرمز، گوشت 
مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی به ترتيب نسبت به هفته 
مشابه سال گذشته ۳۷.۷ ، 2۸.۶، 4۱.2 ، ۸۵.۳ و ۵۸ درصد 

افزايش يافته است.

در این هفته گوشت 
گوسفند معادل 
۰.1 درصد، گوشت 
تازه گاو گوساله 
۰.۲ درصد و گوشت 
مرغ ۲.1 دصد 
كاهش یافت

برنامه ریزی برای 
بازار اجاره مسکن 
به فرصت نياز 
دارد اما به زودی 
برنامه ای برای 
مستاجران اعالم 
می شود

بنا به اعالم بانک مركزی وزیر راه وشهرسازی : به زودی 

کاهش قیمت چهار گروه کاالیی برای خانه به دوشان تصمیماتی داریم 



کافه کتاب

هفت

هدیه تهرانی نایب رئیس تای چی چوان شد!
هدیه تهرانی بازیگر سینما با حکمی از سوی علیرضا خسروی به عنوان نایب رئیس کمیته تای چی 
چوان انتخاب شد.علیرضا خسروی در احکامی جداگانه، تغییراتی را در کمیته تای چی چوان صورت 

داد که در آن هدیه تهرانی به عنوان نایب رئیس بانوان، منصوب شد.

5

نقاشی های عامه پسند درمرکز خرید
نمایشگاهی از آثار نقاشی جالل الدین 
مش��مولی به همت گالری آپادانا در 
مرکز ستی س��نتر اصفهان گشایش 
یافته و ت��ا ۲۸ ش��هریور م��اه ادامه 

می یابد.
جالل الدی��ن مش��مولی در این باره 
گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه ۳۳۳ اثر 
نقاشی و طراحی در اندازه های کوچک 
به نمایش در آمده است. وی افزود: س��عی کردم آثاری را به نمایش 
بگذارم که بیش تر عامه مردم دوست داشته باشند و از طرفی خیلی بر 
روی آن ها وقت نگذاشته و اندازه شان را کوچک انتخاب کردم تا قیمت 
 پایین تری داشته باش��ند و همه مردم بتوانند آن را خریداری کنند.

این هنرمند در ادامه با اشاره به اهمیت آشتی مردم با هنر خاطر نشان 
کرد: من پروژه هنر در روس��تا را س��ال ها بر مبنای ارتباط با مردم و 

نقاشی در روستاها پیش بردم و استقبال خوبی هم در این راه دیدم.

نمایشگاه دو زن 
نمایشگاه آثار آبرنگ غزال فخر طبا و 
ش��یرین معینی در گال��ری مهرگان 
اصفه��ان گش��ایش یافت��ه و ت��ا ۲۷ 

شهریور ماه ادامه می یابد.
ش��یرین معین��ی در ای��ن ب��اره 
در  نمایش��گاه  ای��ن  در  گف��ت: 
تکنی��ک  ب��ا  ث��ر  ا  ۲۵ مجم��وع 
آبرن��گ و در اندازه های��ی بی��ن ۵۰ 
در ۷۰ ت��ا ۳۰ در ۲۵ س��انتی مت��ر ب��ه نمای��ش در آم��ده اس��ت. 
وی افزود: آث��ار م��ن از روی عکس هایی کار ش��ده ک��ه از طبیعت 
گرفته ام و آث��ار غزال فخرطب��ا نیز پرت��ره افراد مختلف را ش��امل 
 می ش��ود اما هر دو دس��ته آثار در کنار هم به نمایش در آمده است.

گفتنی است شیرین معینی فارغ التحصیل رشته زبان فرانسه و  غزال 
فخر طبا فارغ التحصیل کارشناس��ی کامپیوتر بوده و این نمایشگاه 
اولین تجربه نمایشگاهی این هنرمندان است. عالقمندان به بازدید 
از این نمایشگاه می توانند تا ۲۷ شهریور ماه به گالری مهرگان واقع در 

خیابان باغ دریاچه کوچه مهرگان مراجعه نمایند. 

کنانه بر صحنه سوره 
کنس��رت گروه »کنان��ه« ۲۸ و ۲۹ 
شهریور ماه ساعت ۲۱ در سالن سوره 

حوزه هنری برگزار می شود.
فرش��اد فرج��ی در این ب��اره گفت: 
این کنس��رت با اج��را قطع��ه ای به 
ن��ام »از پیش« آغ��از می ش��ود که 
در واق��ع هم��ان پیش درآمد اس��ت 
ام��ا در اج��را ریت��م آن ن��وآوری و 
تغییراتی اتفاق افتاده اس��ت. سرپرست و آهنگس��از گروه »کنانه« 
اف��زود: در ادامه این کنس��رت تکنوازی ت��ار، قطعه هجرانی و س��ه 
ن��وازی گوش��ه حصار نیز ب��ه اج��را در خواه��د آمد. گفتنی اس��ت 
نوارندگان این گ��روه را فرش��اد فرجی و ج��واد ن��ادری نوازندگان 
تار، مازی��ار کنعان��ی نوازنده تارب��اس، حبیب خرم��ی نوازنده عود، 
مهدی مطهری پ��ور نوازنده دف و دمام، کاوه ولی پ��ور نوازنده کوزه 
 و س��ید جعفر قاضی عس��گر نوارنده تنبک و کاخن شامل می شود.

کنس��رت گروه »کنانه« ۲۸ و ۲۹ ش��هریور ماه س��اعت ۲۱ در تاالر 
س��وره حوزه هنری اصفهان واقع در خیابان آم��ادگاه روبروی هتل 
عباسی برگزار خواهد ش��د. عالقمندان به ش��رکت در این کنسرت 
می توانند برای تهیه بلیت به آموزشگاه های درویش خان و سپاهان 

سینا مراجعه نمایند. 

»دوزخ« عنوان کتاب��ی از دن براون نویس��نده کتاب های��ی چون »کد 
داوینچی« و »نماد گمشده« است که به تازگی از سوی انتشارات افراز و با 

ترجمه مهرداد وثوقی منتشر شده است.
این کتاب که پیش از انتشار به یکی از پرفروش ترین کتاب ها تبدیل شده 
بود چهارمین کتاب از ماجرا جویی های پروفسور رابرت النگدان است که 
وقایع آن در فلورانس ایتالیا اتفق می افتد، نویسنده این کتاب را با الهام از 
کمدی الهی دانته به نگارش در آورده است.در خالصه داستان این کتاب 

آمده است:
رابرت لنگدان وقتی ب��ه هوش می آید خود 
را مجروح و بر روی تختی در بیمارستانی نا 
آشنا می بیند، پس از آنکه پزشکان وضعیتش 
ا برایش ش��رح می دهند متوجه می شود با 
خانه و ش��هر خود کیلومترها فاصله دارد و 
حافظه چند روز گذشته اش را نیز از دست 

داده است و.. .
»دن براون« نویسنده نامدار آمریکایی خالق 
کتاب های پرفروشی است که کتاب های او 
پی��ش از رمان دوزخ بی��ش از ۲۰۰ میلیون 
نس��خه در سراس��ر جهان به فروش رسیده 

است.
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  نگارخانه  کوثر 
محلی برای هنرمندان

جشنواره کودک 
فرصت برای بزرگترها 

نگارخانه "کوثر" اصفهان به عنوان واحدی از اداره ارشاد استان از سال ۷4 فعالیت خود 
را  در میدان نقش جهان و در مجاورت "عالی قاپو" آغاز کرده است.

مس��ئول نگارخانه کوثر در خصوص موقعیت این مرکز اظهار ک��رد: این نگارخانه برای 
هنرمندان اصفهان از اعتبار ویژه ای برخوردار اس��ت و به همین علت هنرمندان عالقه 

زیادی دارند تا در این گالری نمایشگاه های خود را برپا کنند.
مرادی افزود: یکی از مزیت های ویژه نگارخانه "کوثر" محل ویژه آن است. این نگارخانه در 
میدان امام اصفهان واقع شده که محلی پر رفت و آمد است و همین مسئله باعث می شود 
عالوه بر هنرمندان، مردم عادی و حتی مسافران و توریس��ت ها از شهرها و کشورهای 
دیگر هم از نمایشگاه هایی که برپا می شوند بازدید داشته باشند.به گفته وی هنرمندان 
بسیاری عالقه دارند تا در این گالری نمایش آثار داشته باشند. به طوری که تمام برنامه 

نمایشگاه تا سال آینده پر شده است.

امراهلل احم��د جو در گفت وگو با س��تاد خبری بیس��ت و هفتمین جش��نواره 
بین الملل��ی فیلم ه��ای ک��ودکان و نوجوان��ان، ای��ن جش��نواره را فرصت��ی 
برای ش��کوفایی اس��تعداد های نهفت��ه در زمین��ه تولیدات حوزه ک��ودکان و 
نوجوانان اعالم ک��رد و افزود: فارغ التحصیالن و دانش��جویان زیادی هس��تند 
که تا کنون نتوانس��ته اند آثار خ��ود را به عرص��ه نمایش بگذارن��د و برگزاری 
 این جش��نواره می توانند به این قش��ر از جامعه کمک ش��ایانی داش��ته باشد.

وی ادامه داد: جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بستری را ایجاد 
می کند که عالقمندان به این شاخه از فیلم س��ازی بتوانند از آثار ارایه شده در 
این جشنواره اس��تفاده کنند و الگوبرداری هایی از آثار فاخر و نوآوری های این 
جشنواره داشته باشند. این کارگردان اظهار کرد: متاسفانه برخی از آثاری که در 

دوره های قبلی برگزاری این جشنواره ارایه شده بود.

والیت عشق

دوزخ در بازار نشر

 از سازناکوک گرانی بلیط 
تا آواز در دستگاه بی پولی    
جم�ال نوروزباق�ری- ش��نیدن و دی��دن یک کنس��رت 
موس��یقی هزین��ه ای بی��ن ۲۰ ت��ا 6۰ ه��زار توم��ان را برای 
ه��ر نف��ر در ب��ر دارد. ح��ال اگ��ر خان��واده ای بخواهن��د 
ب��ا ه��م در ی��ک کنس��رت موس��یقی ش��رکت کنن��د ای��ن 
 هزین��ه ب��ه تع��داد اعض��ای خان��واده چن��د برابر می ش��ود.

پرداخت چنین هزینه ای برای یک خانواده با درآمد متوس��ط 
کاری بس دشوار است. زیرا درآمد قشر متوسط جامعه به گونه 
ای نیس��ت که بتوانند بخش��ی از درآمد خود را در طول ماه به 
یک کنسرت موس��یقی اختصاص دهند. گرانی بلیط کنسرت 
های موسیقی موجب شده بس��یاری از خانواده های ایرانی به 
دلیل ناتوان��ی در پرداخت چنین هزینه های��ی، هرگز تمایلی 
برای شرکت در کنسرت های موسیقی نداشته باشند. حال این 
که برای باال رفتن سطح فرهنگی جامعه خانواده ها باید توانایی 
شرکت در رویدادهای فرهنگی و هنری سطح جامعه را داشته 
باشند.موسیقی در سبک های مختلف مانند، موسیقی ایرانی، 
کالس��یک، پاپ، راک و تلفیقی مخاطبان خ��اص خود را دارد. 
اکنون بخش��ی از مخاطبان موسیقی در هر س��بکی به افرادی 
خاص و همیشگی محدود شده اند، کسانی که در بیشتر کنسرت 
های موسیقی مشاهده می شوند و انگار همین افراد، مخاطبان 
همیشگی کنسرت های موسیقی هستند. کسانی که پای ثابت 
بیشتر کنسرت های موسیقی هستند، عالوه بر عالقه مندی به 
موسیقی، وضعیت مالی مناسبی نیز دارند و میزان قیمت بلیط 

ها برایشان چندان تفاوتی نمی کند.
ثابت شدن مخاطبان موسیقی و تغییر اندک در تعداد و اشخاص 
شرکت کننده در کنس��رت های موس��یقی برگرفته از گرانی 
بلیط و باال بودن هزینه ها اس��ت. متاس��فانه گاهی این گرانی 
ها تا حدی پی��ش رفته که موس��یقی را در جامع��ه در جایگاه 
یک هنر لوک��س قرار داده و بس��یاری از م��ردم حضور در یک 
 کنسرت موسیقی برایش��ان یک رویای دس��ت نیافتنی است.

حال بای��د دی��د گرانی بلیط کنس��رت ه��ای موس��یقی چه 
دالیلی دارد. ش��اید بتوان عم��ده ترین علت ب��اال بودن قیمت 
بلیط ها را در گران��ی اجاره بهای س��الن های کنس��رت بیان 
کرد. همزمان ب��ا باال رفتن بهای س��الن های کنس��رت، گروه 
 های موس��یقی نی��ز ب��رای تامین هزین��ه های خ��ود مجبور 
می شوند بهای بلیط ها را افزایش دهند.حال این پرسش مطرح 
می ش��ود که چه نهادی در این باره مسئول است و برای پایین 
آمدن نرخ بلیط کنسرت های موسیقی چه باید کرد؟هنرمندان 
موسیقی در این زمینه چه مسئولیتی دارند؟ آیا هنرمندان در 

تعیین قیمت بلیط های موسیقی تاثیرگذارند؟

 روبان قرمز

هاجر پورس��ینا گف��ت : اتفاقاتی که تا 
گروه 
امروز افتاده اس��ت با نام یک همایش فرهنگ

همخواني ندارد.
هاجر پورس��ینا گف��ت: انتظار م��ن از دومین همای��ش تئاتر 
کودک و توجوان بسیار فراتر از آن چیزي بود که امروز شاهد 
 هستم، مثل اینکه ما این همایش را خیلی جدی گرفته بودیم.

وي افزود: اتفاقاتی که تا امروز افتاده اس��ت با نام یک همایش 
همخواني ندارد. رفتار تعدادی از آنها که مس��ئولیت سرویس 
دهی و اطالع رس��انی به گروه ها را دارند بسیار طلب کارانه و 
منت گذارانه اس��ت و این در حالی است که برگزار کنندگان و 
مسئولین همایش اعالم کردند آدم هایي که مسئولیت پذیرفته 
اند هی��چ بودجه اي دریاف��ت نمی کنند و کام��اًل افتخاری در 
همایش حضور دارند و همه چیز باید کامال خود جوش اتفاق 

بیفتد . شاید این دلیل رفتارهای نامناسب آنهاست .
کارگ��ردان نمایش “مبارک هوایی می ش��ود” در م��ورد آثار 
انتخاب ش��ده و نحوه انتخاب آنها برای حضور در این همایش 
اظهار کرد: تئاترهای این همایش به صورت بازارچه ای توسط 
مدیران فرهنگسراها خریداری شده است. به گفته مسئولین 
تعدادی از آنها براي اولین بار بود که تئاتر مي دیدند به همین 
خاطر تعجبي ن��دارد که اگر االن در ۱۸ اث��ر برگزیده چند اثر 
ضعیف نیز حضور داشته باشد؛ چون مدیراني که آثار را انتخاب 

کردند سواد تئاتري نداشتند و این آثار را صرفا به خاطر مناسب 
بودن اجرا در مناطق خود انتخاب کردند. 

پورس��ینا ادامه داد: امیدوارم به دنبال ای��ن همایش در تئاتر 
کودک و نوجوان اصفهان اتفاقات بهت��ری بیفتد و تالش ها و 
برنامه ریزی های جناب ایزد خواستی و جناب رضایی و انجمن 

کودک اصفهان به ثمر برسد .
وی افزود: زمان اجرای تئاترها در این همایش مناسب نیست و 
کمتر کسی ساعت سه و چهار بعد از ظهر به تماشای تئاتر می 
نشیند اما پیش بینی می کنم با تبلیغات شهرداری اصفهان و 
رایگان بودن تماشای تئاترها ، استقبال خود از نمایش ها شود.

کارگردان نمایش “ ما می خواهیم با عث افتخار جامعه سوسک 
ها شویم “در مورد داستان تئاتری که در دومین همایش تئاتر 
کودک و نوجوان اصفهان به روی صحنه می برد توضیح داد: “ 
ما می خواهیم باعث افتخار جامعه سوسک ها شویم “ در مورد 
پسری است که قلک خود را می ش��کند تا با پولش دوچرخه 
بخرد اما با شکستن قلک خود سوسکی را می بیند که تمام پول 

های آن را خورده است...
پورس��ینا درباره عواملی که او را در اجرای این تئاتر همراهی 
می کنند، توضیح داد: نویس��ندگی، طراحی و کارگردانی این 
اثر با خودم اس��ت و الناز بختی��ار و محمد بارودک��و بازیگران 
این نمایش هستند. دیگر عوامل این تئاتر عبارت اند از : زهره 

صالحی؛ منش��ی صحنه، الهام مردانی؛ دستیار کارگردان نیما 
آزادخواه مدیر صحنه  و موسیقی علی قیومی است.

فاطمه محمودی از دیگر هنرمندان شرکت کننده در همایش 
تئاتر ک��ودک و نوج��وان اصفهان در خص��وص وضعیت تئاتر 
کودک استان نیز گفت: تئاتر کودک در اصفهان هنوز وضعیت 
مطلوبی ندارد . نمایش هایی داریم که با بازیگران کودک بسته 
می ش��ود اما مطابق با روحیات یک کودک به عنوان مخاطب 
نیست. در این میان آثاری را می بینیم که گروه های نمایشی 
خوبی هستند اما مخاطبان جذب نمی ش��وند؛ تنها بازیگران 
کودک در کار استفاده شده اس��ت. چیزی که دوست دارم به 
عنوان کارگردان رعایت کنم آن است که برای کودکان کار کنم 

و آن ها را جذب کنم.
کارگردان نمایش "ش��اپرک خان��وم" بیان ک��رد: در اصفهان 
فعالیت هایی توس��ط کارگردانان انجام می ش��ود؛ اما هنوز به 
جایگاه واقعی دست پیدا نکرده است. تئاتر یک تصویر ماندگار 
است؛ برای ایجاد این تصویر سازی زیبا، ملزوماتی نیاز است که 
باید فراهم شود. از نظر اجرایی ما با مشکالت بسیاری روبه رو 
هستیم مهم ترین آن نبود سالن است. برای کاری که در حال 
حاضر می خواهم انجام دهم نیاز به پروژکتور داشت که موجود 

نبود. بنباراین مجبور شدم صحنه هایی را حذف کنم.
وی افزود: این مسئله خالقیت را از بین می برد و باعث می شود 
کارها یک نواخت و یک ش��کل بشوند. از س��وی دیگر مسائل 
مالی مانع بزرگی برای اجرای آثار نمایش��ی است. در اصفهان 
سالیانه تنها ۱۵ شب اجرا به هر کارگردان تئاتر داده می شود. 
همایش کودک و نوجوان اصفهان اقدام موثری در این زمینه 
بود که امیدوارم مسیر بهتری را برای رسیدن به نقطه مطلوب 

طی کند.
محمودی در پایان بیان کرد: شهرداری اصفهان اقدام موثری را 
در زمینه تئاتر کودک و نوجوان انجام داد و آن برگزاری کارگاه 

های روانشناسی و مباحث آموزشی بود.
در زمینه تئات��ر تحصیل ک��رده نداریم؛ تص��ور می کنم برای 
کس��انی ک��ه می خواهند پی��ش زمین��ه ای از روانشناس��ی 
و فضای محیط داش��ته باش��ند و تخصصی ب��ه آن بپردازند، 
می تواند بس��یار مفید باش��د. متأس��فانه کارگردان��ان آنقدر 
خودش��ان را قب��ول دارن��د ک��ه حاضر ب��ه ش��رکت در این 
کارگاه ه��ا نبودن��د. برگ��زاری کارگاه های تخصص��ی، ایجاد 
انجمن ه��ای نمایش��ی ک��ودک و نوج��وان و جلس��ات نقد و 
 برسی از جمله اتفاقاتی اس��ت که باید به آن ها پرداخته شود. 

 ناگفته ها از دومین همایش تئاتر کودک در استان 

ما می خواهیم باعث افتخار جامعه سوسک ها شویم

هنوز برای خیلی ها سوال است که چرا چهره امام  رضا)ع( نشان داده نشد
فرخ نعمتی که ۱۳ س��ال پیش به عنوان بازیگر »والیت عشق« 
ایفاگر نق��ش امام رضا)ع( - ب��دون اینکه چهره اش نش��ان داده 
شود - بود، اکنون به انگیزه بازپخش این سریال از شبکه تماشا، 
از نگرانی ه��ا و دلهره های آن س��ال ها و بازی در س��ریال مهدی 

فخیم زاده گفت.
هنوز برای خیلی ها سوال است که چرا چهره امام رضا )ع( نشان 

داده نشد
بازیگر نقش امام رضا )ع( در »والیت عشق«، ابتدا با اشاره به نقشی 
که در این سریال عهده دار بود، می گوید: زمانی که در ابتدای کار 
ایفای نقش آن بزرگوار را به من پیشنهاد دادند، طبیعی است که 
فضای خاصی ایجاد شد که من از گفتن و و حرف زدن درباره آن 
عاجز هستم. شاید دیگران با اشاره به نقشی که در سریال »والیت 

عشق« داشتم، می گفتند با این اقدام موهبتی نصیب من شده و 
من انتخاب شدم. در آن زمان وقتی به گوش اطرافیان می رسید 
که من قرار است نقش امام رضا)ع( را ایفا کنم، همه می گفتند مگر 
می شود نشان داده شود، مگر می ش��ود چهره امام رضا)ع( دیده 
شود. این یک سوال برای همه بود و امروزه برای خیلی ها هنوز این 
سوال مطرح است که مگر امکان نداشت چهره امام رضا)ع( نشان 
داده شود؟ اما به اعتقاد من همین قدر هم به ما نشان می دهد که 

ما چقدر موفق بودیم.
والیت عشق

 برای ایفای نقش امام رضا )ع( دلهره داشتم
این بازیگر تئاتر و تلویزیون با یادآوری ۱۳ سال قبل و ایفای نقش 
امام رضا)ع( در س��ریال مهدی فخیم زاده، درباره اینکه آیا برای 

ایفای نقش امام رضا)ع( در سریال »والیت عشق« که حال بیش 
از یک ده��ه از آن می گذرد، دلهره و نگرانی داش��تید؟ می گوید: 
دلهره بازی در یک نقش همواره برای بازیگر وجود دارد و این امر 

طبیعی است.
 در آن زمان وقتی می خواس��تیم س��ریال »والیت عشق« را کار 
کنیم به دلیل اینکه بخشی از آن کار خیلی برایمان شناخته شده 
نبود و نمی دانس��تیم تا چه مرزی می توانیم در این زمینه پیش 
برویم به عنوان بازیگر دلهره و نگرانی داشتم؛ چرا که معتقدم یک 
بازیگر همیشه مثل یک کودک کالس اولی می ماند که خودش 
را خالی از همه چیز و هر نوع پیش داوری در اختیار فردی به اسم 
کارگردان می گذارد. نعمتی  گفت: طبیعی است که برای ایفای 
 چنین نقش بزرگی در س��ریال »والیت عش��ق« دلهره و نگرانی

 داشته باشم.
 جس�ارت ها و تجربه ه�ای فخیم زاده »والیت عش�ق«را 

ماندگار کرد
بازیگر نقش امام رضا )ع( در س��ریال »والیت عشق«، همچنین 
با اش��اره به کارگردانی مهدی فخیم زاده در این س��ریال یادآور 
شد: ش��اید می ش��د در آن زمان با دس��ت بازتری عمل کرد اما 
در مجموع این جس��ارت ها و تجربه های فخی��م زاده بود که در 
 »والیت عش��ق« خیلی عوام��ل را کمک کرد ت��ا کاری ماندگار

 ارائه دهیم.
وی در ادامه از ماندگار ش��دن س��ریال »والیت عش��ق« اظهار 
خوش��حالی کرد و گفت:  باید به من حق بدهید که به عنوان یک 

بازیگر به خاطر بازی در »والیت عشق« به خودم ببالم.

SMS

 قصه گویانی که در چهارمین جشنواره 
گروه 
بین المللی قصه گوی��ی رضوی حضور فرهنگ

داش��تند با قصه های خ��ود عضوی از 
اعضای خادمین امام رضا)ع( شدند.

امسال برای نخس��تین بار اس��تان اصفهان توانس��ت با همت 
کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان این اس��تان میزبان 
چهارمی��ن جش��نواره قصه گویی رض��وی ش��ود و میهمانانی 
 از داخ��ل و خ��ارج را در دی��ار نصف جه��ان به م��دت دو روز 

پذیرایی کند.
این جش��نواره که در س��طح بین الملل��ی ب��ود ۱۰ قصه گو از 
کشورهای آلمان، کانادا، افغانس��تان، عراق، لبنان، پاکستان، 
جمه��وری آذربایج��ان و فلس��طین نیز ش��رکت داش��تند به 
عالوه اینک��ه قصه گویان از اس��تان های سراس��ر ای��ران نیز با 
 قصه های خود و با موضوع امام هش��تم)ع( در این راه همراهی

 کردند.
تمام قصه گویان شرکت کننده که توانسته بودند در استان های 
خود مراحل آزمون اولیه را طی و پس از رس��یدن به دبیرخانه 
موضوعی در اصفهان و تایید نهای��ی برای رقابت های حضوری 
به اصفهان مراجعه کنند شاهد هنرنمایی های خود در مجتمع 

فرهنگی هنری فرشچیان بودند.
زمانی که پله های مارپیچ مجتمع فرشچیان را به سمت سالن 
پایین می روی کبوترهای سفیدی را می دیدی که از در و دیوار 
این مجتمع آویزان بودند و بر روی گنبدی که نماد گنبد بارگاه 
امام رضا)ع( اس��ت نشس��ته بودند به همراه س��یب های قرمز 
 و ش��مع های که قطرات اشکش��ان ارادت به این امام را نشان 

می داد.
در اطراف سالن و در هر ضلعی از این مجتمع تابلوهای نقاشی از 
زندگی امام رضا)ع( را می دیدی که هر کدام توسط یک مربی از 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کودکانی که به 
این محل آمده بودند توضیح داده می شد.

سالن طوسی رنگ فرشچیان برای این جشنواره نمادی از حرم 
امام هشتم)ع( با همان شکل و شمایل واقعی با تشعشع نور سبز 
را در دل خود ج��ای داده بود تا دل های عاش��قان خود را از راه 
دور به سمت خود بکشاند و زمزمه های السالم علیک یا علی بن 
موسی الرضا)ع( را به لب ها بکشاند و نمناکی قطرات اشک را بر 

گوشه چشمان بنشاند.
استشمام بوی گل های گلدان های چهار طرف ضریح بار دیگر 
ش��ادی و طراوت را به ارمغان آورد و کبوترهای سفید نشسته 
بر حرم ب��از پیغام آور خوبی های��ی کودکانی بودن��د که به امام 
رضا)ع( عشق داش��ته و به دنبال قصه هایی از زندگی و ارادت 
این بزرگوار به مردم بودند تا نش��ان دهند امام رضا )ع( متعلق 
 به سن خاصی نیست و ما هم با زبان کودکانه خود ارادتمان را

 نشان می دهیم.
از سراسر ایران با هر فرهنگ، آداب و رس��ومی به دور یکدیگر 
جمع ش��دند تا از بزرگی حرف بزنند که بزرگ بزرگان است و 
عنایت و لطف و صفا و مهربانیش اگر به چش��م دیده نش��ده به 
حتم به گوش همگان رسیده و این بار از زبان شیرین کودکان 

شنیده می شود.

 قصه گویانی که خادمین امام رضا)ع( شدند

 امام رضا )ع(
  متعلق به

  سن خاصی نیست
  و ما هم 

 با زبان کودکانه
  خود ارادتمان

  را
 نشان می دهیم.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 اجازه دهید فعال صحبت نکنم
رحیمی /مدیرعامل سپاهان

در اصفهان هس��تم اما اجازه دهید فعال در مورد جدایی صحبت نکنم. 
اجازه دهید فعال در این زمینه صحبت نکنم و بگذارید بعدا در این زمینه 

صحبت کنم.
اجازه دهید که بعداً در این زمینه صحب��ت کنم و در آینده پیرامون این 
مساله صحبت خواهم کرد.نشست هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان 
که از بعدازظهر یکش��نبه آغاز ش��د، تا پاسی از ش��ب ادامه داشت و در 
مدیرعامل باشگاه اصفهانی در آخرین ساعات یکشنبه، برای دقایقی تلفن 
همراه خود را روشن کرد.گفته 
می ش��ود در جلس��ه یکشنبه 
ش��ب هی��ات مدیره باش��گاه 
س��پاهان بحث کنار گذاشتن 
مدیرعامل باش��گاه اصفهانی 
مطرح شده، هرچند که هیچ 
یک از مس��ئوالن این باشگاه 
این مسئله را تایید نکرده است.

 موافقت هیات مدیره سپاهان 
با استعفای رحیمی

رئیس هیات مدیره باش��گاه س��پاهان اصفهان از پذیرش استعفای 
علیرضا رحیمی مدیرعامل این باش��گاه توس��ط هیات مدیره خبر 
 داد و گف��ت: اس��تعفای رحیمی به دلیل خس��تگی و فش��ار کاری

 بوده است.
 ایشان قبل از این چندین بار استعفایشان را مطرح کرده بودند که در 
نهایت اعضای هیات مدیره با این استعفا موافقت کردند و قرار است 

بزودی جانشین وی معرفی شود.
 علیرضا رحیمی مدیرعامل باش��گاه س��پاهان اصفهان در نشست 
یکشنبه شب هیات مدیره این باشگاه بار دیگر استعفای خود از سمت 
مدیرعاملی این باشگاه اصفهانی را مطرح کرد که مورد پذیرش اعضا 
قرار گرفت.محم��د ترابیان در گفتگو با مهر با تائی��د این خبر اظهار 
داشت: آقای رحیمی در این مدت چندین مرتبه استعفا داده بود که 
در نهایت اعضای هیات مدیره به دلیل خستگی و فشار کاری بسیاری 

که روی ایشان قرار داشت، با این استعفا موافقت کرد.
 وی همچنین خاطرنشان کرد: البته قرار بود ایشان تیم را ببندند و 
در صورتیکه اصرار بر استعفا داشته باشند، این مساله در هیات مدیره 
مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت در خصوص وضعیت ایشان تصمیم 
گیری شود.رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان افزود: آقای 
رحیمی همچنان عضو هیات مدیره باش��گاه باق��ی  می مانند و طی 
روزهای آینده هم سرپرس��ت یا مدیرعامل جدید باش��گاه سپاهان 

اصفهان توسط اعضای هیات مدیره معرفی خواهد شد.
 وی شایعات مطرح ش��ده در مورد بازگش��ت محمدرضا ساکت به 
باش��گاه س��پاهان به عنوان مدیرعامل را کامال تکذیب کرد و گفت: 
هنوز گزینه خاصی مورد نظر اعضای هیات مدیره وجود ندارد. ضمن 
اینکه هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان کامال در جریان امور این 

باشگاه بوده و تصمیمی که به مصالح باشگاه است را اتخاذ می کند.
 ترابیان همچنین گفت: هیات مدیره باشگاه سپاهان و کارخانه فوالد 
مبارکه، زحمات آقای رحیمی در این دو سال را مورد ارج قرارداده و 
از ایشان به خاطر تالش های بس��یاری که در این مدت برای اعتالی 

باشگاه انجام داده اند، تقدیر و تشکر ویژه ای دارد.

گیتی پسند در هفته سوم میزبان 
تاسیسات دریایی

سازمان لیگ فوتسال فدراسیون فوتبال برنامه هفته سوم لیگ برتر 
فوتسال باشگاههای کشور را اعالم کرد.

طبق برنامه اعالم شده از سوی سازمان لیگ فوتسال پنج شنبه هفته 
جاری گیتی پس��ند در اصفهان با تأسیسات دریایی دیدار می کند و 

روز جمعه، زمزم به مصاف میثاق تهران می رود.
برنامه کامل دیدارهای هفته سوم به شرح زیر است:

پنجشنبه ۹۲/۶/۲۸ – ساعت ۱۷
راه ساری – شهرداری ساوه – سیدرسول حسینی ساری

پتروشیمی ماهشهر – هالل احمد تبریز – شهدای گاز – اهواز
گیتی پسند اصفهان – تاسیسات دریایی – پیروزی اصفهان

جمع��ه ۹۲/۶/۲۹ – س��اعت ۱۷-ش��هرداری تبریز – دبی��ری 
تبریز – ش��هید پورش��ریفی تبریز-میث��اق تهران – زم��زم 
اصفهان – ش��هرداری منطقه ۱۱ تهران-فرش آرا مشهد – شهید 
منصوری – شهید بهشتی مش��هد-ماهان تندیس – ملی حفاری 

ایران – شهید حیدریان قم

ایمان جمالی و وزپرم در دور 
مقدماتی لیگ اروپا

ایمان جمالی لژیونر اصفهان��ی هندبال ایران از روز سه ش��نبه هفته 
جاری به همراه وزپرم در مرحله مقدماتی لیگ هندبال قهرمانان اروپا 

به میدان می رود.
دور مقدماتی رقابت های هندبال مردان لیگ قهرمانان اروپا که سال 
گذشته با قهرمانی دراماتیک تیم هامبورگ آلمان به پایان رسید، از روز 
سه شنبه هفته جاری با برگزاری دو مسابقه پیگیری خواهد شد و طی 
آن وزپرم مجارستان که ایمان جمالی بازیکن بلند باالی ایرانی را هم 
در ترکیب خود دارد باید در روسیه به مصاف سن پترزبورگ این کشور 
برود.این مسابقه از دور رفت برگزار می شود. برنامه بازی های برگشت 
هنوز اعالم نشده اس��ت. در دیگر دیدار این روز راین آلمان به مصاف 

موتور زاس اوکراین می رود.

یک اتفاق خوب برای کشتی اصفهان
با موافقت فدراسیون کش��تی تیم های کشتی آزاد و فرنگی منتخب 
اصفهان در دو تورنمنت خارجی شرکت می کنند.تیم کشتی فرنگی 
اصفهان در مسابقات بین المللی آلماتی قزاقستان و تیم کشتی آزاد 
اصفهان در مسابقات بین المللی فرانسه ش��رکت می کنند.علیرضا 
میرواحدی سرپرس��ت هیات کش��تی اس��تان اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: مهر ماه مسابقات انتخابی برای تعیین نفرات راه یافته به 
تیم های کش��تی آزاد و فرنگی منتخب اصفهان را برگزار می کنیم تا 

ترکیب دو تیم برای سفر به قزاقستان و فرانسه مشخص شود.

آخرین رده بندی تیم های فوتسال جهان اعالم شد که طبق آن تیم ملی کشورمان با ۱۵۶۸ امتیاز همچنان 6
در صدر آسیا ایستاده است. در این رده بندی ایران در مکان هفتم برترین تیم های جهان قرار دارد. در این 
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جایگاه ایران دست نخورده ماند

پدیده تنیس اصفهان 
در ترکیب تیم ملی

محمود یاوری سرمربی 
فجرسپاسی شد

محمود یاوری س��رمربی سابق مس کرمان به عنوان س��رمربی فجر سپاسی 
منصوب شد.

یاوری که فصل گذشته هم به عنوان سرمربی در فجر سپاسی فعالیت می کرد 
روز گذشته حضورش در شیراز قطعی شد. 

گفتنی است کالنتری و خرمزی به عنوان دس��تیار یاوری به فعالیت خواهند 
پرداخت و هم چنین آپارتمانی برای اس��کان آنها آماده ش��ده اس��ت. طبق 
 توافق های انجام شده یاوری تا پایان فصل هدایت تیم فجرسپاسی را برعهده

 خواهد شد.
این مربی که در مرحله پلی آف لیگ برتر هدایت ذوب آهن را برعهده داشت 
در ابتدای فصل جانشین مجتبی تقوی س��رمربی مستعفی تیم مس کرمان 

شده بود.

تیم  ملی تنیس پسران و دختران زیر ۱۴ سال برای حضور در رقابت های غرب 
آسیا روز دوش��نبه راهی لبنان می ش��وند.رقابت های تنیس غرب آسیا طی 
روزهای ۲۷ ش��هریورماه تا ۵ مهرماه به میزبانی لبنان برگزار خواهد ش��د. به 
همین منظور تیم های دختران و پسران کش��ورمان روز دوشنبه راهی محل 

برگزاری این رقابت ها می شوند.
محمد حسین جاللیان و پارسا یزد خواستی تنیسور اصفهانی به مربیگری و 
سرپرستی س��یف اهلل بهزاد پور ترکیب تیم ایران در بخش پسران را تشکیل 
می دهند. در بخش دختران نیز صبا نجفی، هلیا غفرانی و الچین افش��ین با 

مربیگری صدیقه نعمتی در این دوره از بازی ها حضور پیدا می کنند.
یزدخواستی ماه گذشته با موفقیت در مسابقات قهرمانی کشوری نام خود را به 

عنوان پدیده جوان تنیس اصفهان معرفی کرد.

 سپاهان
 در آستانه شوکی دیگر

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان که محرومیت یک ساله اش به 
حالت تعلیق درآمده بود، به کمیته انضباطی دعوت شد و این 
امکان وجود دارد با صدور حکم علیه او تعلیق یک ساله اش 

برداشته شود.
علیرضا صالحی در م��ورد دعوت هادی عقیل��ی به کمیته 
انضباطی و اینکه آیا محرومیت یک ساله این بازیکن بخشیده 
شده یا به حالت تعلیق درآمده است، گفت: کمیته استیناف 
آن محرومیت یک ساله را به حالت تعلیق درآورده از لحاظ 
حقوقی مثالی کلی مطرح می کنم و منظورم بازیکن یا شخص 
خاصی نیست.وی افزود: آئین نامه انضباطی وقتی بر اساس 
آئین نامه انضباطی شخصی محکوم به مجازات و یا تنبیهی 
می شود و آن تنبیه از س��وی همان مرجع تعلیق می شود بر 
اساس آئین نامه مدتی را که بین ۶ ماه تا ۲ سال است می توانند 
برای تعلیق در نظر بگیرند. در واقع آن ش��خص در آن مدت 
مورد آزمایش ق��رار می گیرد که معلوم ش��ود آیا فرد متنبه 
شده و در شرایطی که در تعلیق به سر می برد مرتکب تخلف 
دیگری نش��ود.رئیس کمیته اس��تیناف تاکید کرد: در این 
شرایط اگر آن شخص که تعلیق برایش صادر شده مرتکیب 
تخلفی ش��د و حکم محکومیت برایش صادر شود آن حکم 
برایش اجرا می ش��ود و آن تعلیق نیز جاری می شود.وی در 
پاسخ به این سؤال که پس با توجه به اینکه کمیته انضباطی 
هادی عقیلی را فراخوانده و اگر این بازیکن محروم شود آن 
محرومیت یک ساله بازمی گردد، خاطرنشان کرد: من مطلب 
آئین نامه را به صورت کلی بیان کردم البته آئین نامه نمی گوید 
آن تخلف باید تکرار ش��ود. به طور مثال ه��ادی عقیلی که 
اردوی تیم ملی را ترک کرده برای بازگشت تعلیقش، تکرار 
آن عمل الزم نیست بلکه هر تخلف دیگری صورت بگیرد و 
برایش حکم صادر شود چون در سوابق بازیکن موجود است 
و عهد شکنی از تعلیق شده است، آن تعلیق نیز برداشته می 
شود.صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا شخصی می تواند 
حکمی صادر کند و جلوی برداشته ش��دن تعلیق را بگیرد، 
اظهار داشت: هیچ کس چنین کاری را نمی تواند انجام دهد 
وقتی حکمی صادر شود چون در سوابق او چنین چیزی وجود 
داشته آن حکم خود به خود صادر می شود. وقتی حکمی به 
حالت تعلیق درمی آید به این شرط است که شخص تخلف 
دیگری انجام ندهد.هادی عقیلی بازیکن سپاهان که به دلیل 
ترک اردوی تیم ملی بامحرومیتی یک ساله برای فعالیت در 
فوتبال ایران روبرو شده بود از سوی کمیته استیناف حکمش 

به حالت تعلیق درآمد.

خبر روز

 س��رمربی تیم ملی ووی نام ایران و سرمربی سابق سبک های 
رینگی هیات ورزش های رزمی استان اصفهان از نابسامانی در 
این هیات صحبت می کند و پرون��ده خرید و فروش مدارک و 

احکام جعلی را یک بار دیگر باز می کند.
 طالبی فر پیرامون وضعیت سبک های مختلف تحت پوشش 
هیات ورزش های رزمی اظهار داشت: سبک ووی نام از جمله 
سبک های جدید رزمی است که فعالیت خود را نزدیک به یک 
س��ال پیش در اصفهان آغاز کرد. اصفهان در این رش��ته جزو 
استان های برتر کش��ور اس��ت و تا کنون موفق به معرفی سه 
ملی پوش و کسب دو مدال طال و یک نقره جهانی نیز شده ایم.

س��رمربی تیم ملی ووی نام ای��ران با بیان اینکه این رش��ته از 
س��وی هیات ورزش های رزم��ی حمایت نمی ش��ود گفت: تا 
کنون هر فعالیتی که انج��ام داده ایم، از حضور در مس��ابقات 
کشوری تا اجاره سالن تمرین با اسپانسر شخصی و هزینه های 
 خودم��ان بوده اس��ت، هی��ات ن��ه حمای��ت مالی ک��رد و نه

 حمایت معنوی.
وی ادامه داد: هیات ورزش های رزمی استان با این همه سبک 
فعال می تواند بیش��ترین درآمد مالی را داشته باشد اما مساله 
اینجاست که نمی خواهند کمک کنند. این موضوع را به شخص 
رئیس هیات هم عنوان کرده ام، به دنبال سمت هم نیستم که 
بابت صحبت هایم نگرانی داش��ته باش��م. م��ن مربی تیم های 

رینگی اس��تان بودم و برای اولین بار اصفهان را بر سکوی برتر 
کشور نشاندم و ملی پوش معرفی کردم اگر بگویید با یک ربع 

سکه از ما تقدیر شد؛ نشد!
طالبی فر با بیان اینکه رئیس هیات باید از جنس ورزشکاران 
باشد تا بتواند مس��ائل و مش��کالت آنها را درک کند گفت: به 
عنوان کسی که بیست و دو س��ال در ورزش رزمی کار کرده ام 
باید بگویم از ما که گذشت اما به فکر جوان هایی باشید که تازه 
وارد ورزش شده اند اما با رفتارهایی که می بینند دلسرد شده 
و ورزش را رها می کنند، در همین رشته ورزشکاران زیادی را 
می شناسم که به خاطر کم لطفی مسئوالن ورزش را رها کردند 

و چایخانه ها پاتوق آنها شده است.
س��رمربی تیم ملی ووی نام ایران تصریح ک��رد: در این هیات 
فرقی بین مربی درجه یک ملی و مربی که با پول حکم خریده 
نیس��ت. فرقی بین مربی که سالهاس��ت در تیم های ملی کار 
می کند و شاگردانش مدال جهانی کسب کرده اند با مربی که 
هیچ س��ابقه  ای ندارد و با پارتی و پول کارت مربیگری خریده 
نیس��ت، ما باید از جیبمان هزینه کنیم و آنها از س��وی هیات 

حمایت شوند.
وی از البی برخی فعاالن رشته های رزمی با هیات صحبت کرد 
و ادامه داد: از جمع مربیانی که با هیات فعالیت می کنند هستند 
کس��انی که با زد و بند حکم می گیرند، رئیس سبک داریم در 

حد بازیکن استانی هم نیست و مربی داریم که تکنیک ساده را 
هم بلد نیست اما چون حکم و کارت مربیگری خریده به راحتی 
فعالیت می کنند، تعدادی از اعضای هیات و مربیان این موضوع 
را به گوش فدراسیون رساندند اما اقدامی نشد. بچه های مردم 
را بردند و پول از آنها گرفتند، حکم جعلی زدند و به دستشان 
دادند، فدراسیون گفت این احکام معتبر نیست شکایت کردند 

اما باز هم اقدامی نشد.
تی��م  س��ابق  س��رمربی 
سبک های رینگی اصفهان 
گف��ت: هیات خودم اس��ت 
اما راهم نمی دهند، مدیر با 
س��واد و کار بلد که دکترای 
تربیت بدن��ی دارد را برکنار 
کردند و سمت دبیری هیات 
را به پسرش��ان دادند، افراد 
را اکیپی اخ��راج می کردند 
و چن��د وق��ت بع��د دوباره 
اکیپی برمی گرداندند، این 
نش��ان می ده��د در هیات 
ورزش ه��ای رزمی اس��تان 
اصفه��ان ثب��ات مدیریتی 

حاکم نیست.
وی اف��زود: زمان��ی که قرار 

بود مس��ابقات انتخابی اس��تان در کاش��ان برگزار ش��ود من 
به عنوان مربی هیات گفتم درس��ت نیس��ت ک��ه رزمی کاران 
اس��تانی در رقابت با م��دال آوران جهانی مس��ابقات انتخابی 
اس��تان را برگزار کنند. گفتم بهترین ها در مس��ابقه اس��تانی 
انتخاب ش��وند و بع��د درمرحله باالتر ب��ا جهانی ه��ا مبارزه 
کنند، دلیل��م این بود ک��ه احتم��ال دارد قهرم��ان جهان به 
خاطر برت��ری تکنیکی ک��ه دارد ورزش��کار س��طح پایین تر 
 را مصدوم کند ام��ا قبول نکردن��د و به خاطر ای��ن نظر من را 

محکوم کردند.
 من هم ش��کایتم را به اداره کل بردم، اداره کل هم برای هیات 
استان نامه زد که تصمیم من عملی ش��ود اما برای اینکه این 
کار را نکرده باشند اصاًل مسابقات را برگزار نکردند و نه اردویی 
برگزار ش��د و نه تیمی اعزام ش��د. به طوری که نوحی رئیس 
فدراسیون از این اقدام هیات اصفهان به شدت ناراحت شد. من 
هم به همین دلیل از هیات کناره گیری کردم و االن در باشگاه 

خودم با شاگردانم تمرین می کنم.

حاشیه دست از سر جامعه رزمی کار استان بر نمی دارد

فروش کارت مربیگری و صدور احکام جعلی

هیات ورزش های 
رزمی استان با این 

همه سبک فعال 
می تواند بیشترین 

درآمد مالی را 
داشته باشد اما 

مساله اینجاست 
که نمی خواهند 

کمک کنند
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 نصف بیشتر پرسپولیسی ها 
یا سپاهانی بوده اند یا ذوب آهنی

 فوتبالی ساحلی
 قربانی دیگر اختالف اداره کل با هیات فوتبال

تیم فوتبال پرس��پولیس در حالی برابر س��پاهان صف آرایی 
خواهد کرد که نصف بیشتر بازیکنان این تیم پیش از این در 

فوتبال اصفهان بازی کرده اند.
 رویانی��ان، مدیرعامل پرس��پولیس در دو فص��ل اخیر نگاه 
ویژه ای به ستاره های دو تیم اصفهانی داشته است و آنها را به 

هر قیمتی که بوده به پرسپولیس برده است.
از بنگری که ۸ سال در پیراهن سپاهان خوش درخشید و مرد 

محبوب هواداران سپاهان بود تا خلعتبری که به طرز عجیبی 
به پرسپولیس آوردش.

در ترکیب ۱۱ نفره پرسپولیس در بازی گذشته این تیم برابر 
گس��ترش فوالد ۷ بازیکن بودند که این شرایط را داشته اند، 
محسن بنگر و جالل حس��ینی، زوج دفاعی آخرین قهرمانی 
سپاهان در لیگ برتر، حسین ماهینی و پیام صادقیان که در 

ذوب آهن هم بازی بوده اند.
 همچنی��ن مه��دی س��یدصالحی و محمدرض��ا خلعتبری 
نیز که دو مهاجم س��ابق س��پاهان بوده اند در ترکیب ثابت 
پرسپولیس حضور داش��تند، به این ۶ نفر باید قاسم دهنوی 
را هم اضافه کرد که چند روز در تمرینات سپاهان و حتی در 
اردوی اسلوونی این تیم نیز حضور داشت اما به یکباره سر از 

پرسپولیس در آورد!
البته دایی دقیقاً با ترکیبی که برابر گسترش فوالد بازی کرد 
برابر سپاهان بازی نخواهد کرد زیرا رضا حقیقی، هافبک خود 
را به دلیل ۳ اخطاره بودن در اختیار ندارد اما با توجه به اصل 
مربیگری که می گوید به ترکیب تیم برنده دست نزن احتماالً 
بقیه بازیکنان پرس��پولیس همان هایی خواهند بود که برابر 

گسترش فوالد بازی کردند.
این ش��رایط ش��اید به نوعی به نفع پرس��پولیس باشد زیرا 
۶ بازیک��ن از ۱۱ بازیک��ن اصلی ش��ان ب��ا بازی ک��ردن در 
 فوالدشهر غریبه نیستند و حداقل یک فصل در این ورزشگاه 

توپ  زده اند.

مدیر باش��گاه ش��هرداری تیران گفت: با توجه به مشکالتی 
ک��ه می��ان اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان 
و همچنی��ن هی��ات فوتب��ال وج��ود دارد بعی��د می دان��م 
 بتوانیم درخواس��ت میزبانی مس��ابقات فوتبال س��احلی را 

مطرح کنیم.
 دادخ��واه در خصوص ش��رایط تیم فوتبال س��احلی بانوان 
تیران در لیگ برتر اظهار داش��ت: در پی عدم نتیجه گیری 

این باشگاه در لیگ برتر فصل گذش��ته تغییرات اساسی در 
جمع اعضای کادر فن��ی این تیم صورت گرفته ش��ده و این 
باش��گاه با کادر فنی جدید و همچنین اضاف��ه کردن چهار 
 بازیکن جدید در این فصل مسابقات لیگ برتر بانوان حضور

 خواهد داشت.
وی در رابطه ب��ا اینکه آی��ا ام��کان درخواس��ت میزبانی از 
س��وی باش��گاه ش��هرداری تیران وجود دارد بی��ان کرد: با 
توجه ب��ه مش��کالتی ک��ه در رابط��ه ب��ا اداره کل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفه��ان و همچنین هیات فوتبال اس��تان 
اصفه��ان وج��ود دارد بعی��د می دان��م بتوانیم درخواس��ت 
 میزبان��ی داده و میزب��ان ای��ن مرحل��ه از مس��ابقات

 باشیم.
دادخواه ادام��ه داد: با توجه به حضور دو تیم مدعی آرس��ن 
میناس��یان گیالن و ش��هرداری بندرعباس در گروه مقابل 
بهترین ش��رایط برای این باش��گاه فراهم ش��ده ت��ا بتوانیم 
به عنوان یک��ی از تیم های صع��ود کنن��ده در پایان مرحله 
 مقدماتی از این گروه باشیم و قطعاً  نیز به دنبال این موضوع

 می باشیم.
وی گف��ت: باش��گاه ش��هرداری تی��ران نای��ب قهرمان��ی 
دو فص��ل پی��ش لی��گ برت��ر را در کارنام��ه خ��ود دارد 
و مس��ئوالن این باش��گاه در این فص��ل به کمت��ر از حضور 
 در جم��ع چه��ار تی��م مرحل��ه نهای��ی راض��ی نخواهن��د

 شد. 

کالهی که رونی را نجات داد
وین رونی در دیدار شنبه منچستریونایتد برابر کریستال پاالس به کمک یک 
کاله مخصوص برای تیمش به میدان رفت و یکی از گل های تیمش را به ثمر 
رساند. شکل طراحی شده این کاله به گونه ای است که ضربه وارده به سر را 
به همه نقاط پخش و ناحیه های پشت جمجمه و گیجگاه را حفاظت می کند.

سرمربی دژآگه در لبه پرتگاه
روزنامه گاردین با تحلیل بازی های فوالم در این فصل به انتقاد از مارتین 
یول س��رمربی این تیم لندنی پرداخت.مس��ئولیت مارتین یول ایجاد 
ترکیبی یکدست از بازیکنان جوان و باتجربه در فوالم است؛ کاری که به 

ظاهر این مربی هلندی نتوانسته در این فصل انجام دهد.

ماریو گومس به دلیل مصدومیت در بازی یکشنبه تیمش برابر کالیاری 
نمی تواند فیورنتینا را تا سه ماه همراهی کند.فیورنتینا برابر کالیاری به 
تساوی یک بر یک رسید. ماریو گومس، مهاجم آلمانی فیورنتینا در این 

بازی آسیب دید و از زمین مسابقه بیرون رفت.

خانه نشینی سه ماهه ماریو گومس



 بازدید رایگان از موزه های
 چهارمحال و بختیاری

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری از بازدی��د رایگان از موزه ها و اماک��ن تاریخی-فرهنگی 
 به مناس��بت روز جهان��ی جهانگ��ردی و آغ��از هفته گردش��گری

 خبر داد.
مژگان ریاحی ، اظهار کرد: ش��رکت این اداره کل در جشنواره اقوام 
ایران زمین در استان گلستان و معرفي جاذبه هاي طبیعي  و تاریخي 
و صنایع دستي استان، شرکت در جشنواره ملی آش ایرانی در استان 
زنجان و معرفي غذاهاي س��نتي اس��تان از ویژه برنام��ه های هفته 

گردشگری است.
 وی همچنی��ن برگ��زاری جش��نواره طبیع��ت و روس��تا گ��ردی 
با رویک��رد تولید محص��والت باغ��ی در روس��تای تاریخی یاس��ه 
چای، معرف��ي جاذبه هاي آبي ب��ا قابلیت اج��راي ورزش هاي آبي 
و گردش��گري ورزش��ي )قایقران��ي در آبه��اي خروش��ان و بانجی 
 جامپین��گ( را از دیگر برنامه ه��ای پیش بینی ش��ده در این هفته

 برشمرد.
 ریاحی با اش��اره به نقش برخورداری نقاط گردشگری از نظافت در 
جذب گردشگر، گفت: نظافت رودخانه و حاشیه آنها در روستاهاي 
هدف گردشگري یاسه چای نیز از دیگر برنامه های این اداره در هفته 

گردشگری است.

خبر ویژه

محمدجعفر غفرانی 
 مدرس دانشگاه تهران

حضرت ابا عبداهلل حس��ین)ع( در راه حفظ دین خ��دا و حاکمیت 
والیت الهی ب��ر جامعه، قیام  و ام��ر به معروف و نه��ی از منکر را در 
جامعه نهادینه کرد؛ که این قیام نشان از گستردگی دایره این فریضه 

الهی دارد.
امر به مع��روف و نهی از منکر دایره گس��ترده ای اس��ت که باید در 
مس��ائل کالن و حکومتی نظام و کش��ور حاکم باش��د و اجرای آن 
بر همگان واجب اس��ت.تعریف صحی��ح از امر به مع��روف یعنی بر 
انگیختن عقالنیت افراد ت��ا حدی که خود ف��رد رفتارهای مطلوب 
 و صحیح را تش��خیص ده��د و در راس��تای عم��ل به آن ه��ا قدم 

بردارد.
ترساندن و برخورد جدی با 
نهی از منکر در اسالم تفاوت 
دارد؛ چرا که دین اسالم دین 

رحمت و مهربانی است.
اجرای مق��ررات، از راه های 
نهادینه ک��ردن معروف در 

جامعه است.

نهادینه كردن معروف در جامعه 

چهره روزیادداشت
ثبت دو موقوفه جدید در بروجن 

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجن، از ثبت دو موقوفه جدید در این شهرستان 
خبر داد.  حجت االسالمو المسلمین محسن غالمیان اظهارکرد: سه هزار مترمربع زمین مسکونی 

به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال واقع در روستای امام قیس یکی از این موقوفات است.
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  415آگهی 
ثبت  مستقردراداره  اختالف  هیات حل  فاقد سند رسمی«  وساختمانهای 

اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
هیات  توسط  مذکور  قانون  یک  ماده  اجرای  در  که  رسمی«  سند  فاقد 
گردیده  صادر  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  مستقردراداره  اختالف  حل 
از  فاصله ی 15 روز  به  نوبت  دو  در  مذکور  3قانون  ماده  اجرای  ودر 
شخص  تا  شود  می  آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  طریق 
اولین  انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  مذکور  آراء  به  که  اشخاصی  یا 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  دو  مدت  آگهی ظرف 
زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده 
و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در 
است.در  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت   اقدامات  این صورت 
معترض،گواهی  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی 
،اداره ثبت زواره  تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند 
مانع  مالکیت  سند  صدور  نماید.  می  سندمالکیت  صدور  به  مبادرت 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139260302021000521 مورخ 92/06/09 – آقاي احمد 
مطلب زاده  فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 2172 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان به مساحت 176/14  متر مربع خریداری عادی مع الواسطه 

ازسیدعباس مرتضوی امامی.
2- رای شماره 139260302021000525 مورخ 92/06/09 – آقای حجت 
بر روی  احداثی  یکبابخانه  فرزند حسین ششدانگ  صادقی حداد زواره 
قسمتی از پالک 2103 فرعی واقع در زواره16 اصلی دهستان گرمسیر 
مربع خریداری رسمی  متر  به مساحت212/52  اصفهان  ثبت   17 بخش 

ازسیدحسین ابراهیمی پور زواره.
آقای   –  92/06/09 مورخ   139260302021000526 شماره  رای   -3  
از  قسمتی  ششدانگ  فرزندعبدالرضا  زواره   اکار  عابدینی  احمدعلی 
یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1910 فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 103/75 

متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از سیدمحمدعلی یزدانی طبائی.
آقای   –  92/06/09 مورخ   139260302021000527 شماره  رای   -4
بر  احداثی  یکبابخانه  فرزندحسن ششدانگ  اکارزواره   عابدینی  محمود 
روی قسمتی ازپالک999 فرعی واقع درزواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 265/76 متر مربع خریداری رسمی از 

ورثه حسن عابدینی.
5- رای شماره 139260302021000534 مورخ 92/06/10 – آقای حسن 
عالیشان فرزندعلی اکبر ششدانگ قسمتی از یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 1910 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 143/26  متر مربع خریداری عادی مع 

الواسطه از سیدمحمدعلی یزدانی طبائی.
آقای   –  92/06/10 مورخ   139260302021000535 شماره  رای   -6
ابوالفضل سازی  فرزندغالمحسین ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 2338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
رسمی  خریداری  مربع  200متر  مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش 

ازشهرداری زواره 
آقای   –92/06/10 مورخ   139260302021000563 شماره  رای   -7
قطعه زمین مزروعی  فرزند دخیل عباس ششدانگ  برخوردار  اسماعیل 
پالک 1324 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 639  متر مربع خریداری عادی ازسیدولی اله 
هاشمی نسب زواره. م الف 225
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  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره        

آگهي ابالغ اخطاريه افراز
444خانم کتایون رفعت نژاد فرزند محمد چون آقاي محمدعلي رضائي 
از  فرعي   87 پالک  درششدانگ  که شریک شما  همتعلي وشرکاء  فرزند 
آئین  استناد  به  ثبتي شهرضا  یک  بخش  آباد  درفیض  واقع  اصلي   100
نامه قانون افرازفروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال 1357 تقاضاي 
اعالم  المکان  وشمارامجهول  اند  رانموده  فوق  خودازپالک  سهم  افراز 
نماینده  اتفاق  به  صبح   9 ساعت   1392  /  10  /  16 اندودرروز  نموده 
ومهندس ثبت درمحل مورد تقاضاي افرازحاضرخواهندشد لذابدینوسیله 
آن  وامضاء  صورتمجلس  تنظیم  جهت  رساندکه  مي  اطالع  به 

ازرسیدگي  درروزوساعت مقرردرمحل حاضرشوید0 عدم حضورمانع 
واسنادوامالک ثبت  اداره  رئیس   – میرمحمدي  مهدي   نخواهدگردیدسید 

 شهرضا

دادنامه 

 : پرونده  شماره   9209973633600484  : دادنامه  445 شماره 
9209983633600240 شماره بایگانی : 920244 خواهان : آقای محمد 
اللهی به نشانی : خمینی شهر بلوار منتظری ک روح الهی ک  علی روح 
کاظمی پ 51 خواندگان : 1- آقای عبداله کاظم نادی به نشانی : مجهول 
باربری  شهر  خمینی  نشانی  به  نوربخش  رحیم  سید  آقای   -2 المکان 
اسپادانا افرا ترمینال پایانه خواسته ها : 1- تامین خواسته 2-مطالبه وجه 
چک دادگاه با برسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای محمد 
علی روح اللهی فرزند محمد اسماعیل به طرفیت آقایان 1- سید رحیم نور 
به خواسته  اصغر  فرزند  نادی  کاظم  عبداله   -2 یداله  فرزند سید  بخش 
مطالبه مبلغ 52500000 ریال وجه یک فقره حواله تعاونی اعتبار صالحین 
به شماره 265755 به انضمام خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی 
وجود  و  آن  ضمائم  و  دادخواست  مالحظه  ،با  خواسته  تامین  قرار  و 
از استحقاق وی در مطالبه  اصول مستندات در ید خواهان که حکایت 

وجه اشتغال ذمه خواندگان دارد و مصون از هر گونه ایرادو اعتراض 
و  نشده  دادرسی حاضر  در جلسه  اینکه خواندگان  و  است  مانده  باقی 
دفاع موثری و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده است با توجه به 
اظهارات خواهان که بیان داشته متضامنا خواندگان قبول دین نمودند لذا 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 515-198-

519-522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1284و1301 قانون مدنی 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 52500000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1073000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر 
وفق  تادیه  در  تاخیر  خسارت  انضمام  به  الصاقی  اصل  با  برابر  های 

شاخص ساالنه تورم اعالمی از سوی بانک مرکز جمهوری اسالمی ایران 
در زمان اجرا محاسبه خواهد شد . مطالبه خسارت مذکور از تاریخ سر 
رسید حواله با توجه به اینکه حواله ها مشمول قانون صدور چک نمی 
باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و حکم به رد این قسمت خواسته صادر 
به عدم تودیع  با توجه  تامین خواسته  . در خصوص  و اعالم می دارد 
آن  قرار رد  آ.د.م  قانون  ماده 108  تبصره  به  احتمالی مستندا  خسارت 
صادر و اعالم می دارد. رای صادره در رابطه با محکومیت خواندگان 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد و حکم به رد مذکور به شرح قسمت اخیر 

قابل اعتراض است.رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9210103633201766  : ابالغیه  446شماره 
امدادامام  : 910624 خواهان کمیته  بایگانی  9109983633200617 شماره 
به طرفیت خواندگان  (  دادخواستی  با مدیریت جالل یزدانی   ( خمینی شهر 
های  دادگاه  تقدیم  طلب   مطالبه  خواسته  به  رشیدی  و  جهانگیری  ایوب 
عمومی شهرستان خمینی شهرواقع در خمینی شهر – بلوار دانشجو- بلوار 
پاسداران – روبروی بسیج خواهران – مجتمع قضایی شماره یک ارجاع  و به 
کالسه 9109982633200617 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/9/13 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:00: ساعت  و 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
دوم  کامل خود نسخه  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان خمینی شهر

ابالغ تبادل لوايح
طرفیت  به  میخک  علی  خواهی  نظر  تجدید  پرونده  خصوص  در   447
بتاریخ   570 شماره  دادنامه  به  توکلی  شعبان  خوانده  نظر  تجدید 
حل  شورای   19 شعبه   341/92 کالسه  پرونده  در  مطروحه   92/5/29
نظر  تجدید  به  خطاب  کاشانی  محتشم  خیابان  در  واقع  اصفهان  اختالف 
مهلت  ظرف  دفاعیه  الیحه  ارائه  و  لوایح  تبادل  جهت  توکلی  شعبان  خوانده 
اقدام  فرمایید. عدم حضور وفق مقررات  اقدام  تاریخ نشر آگهی  از   ده روز 
می گردد.خ ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور م الف 6465مدیر دفتر شعبه 

19 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 

شماره   570  : دادنامه  شماره   9209986794900275 پرونده  448شماره 
بایگانی : 341/92 خواهان : علی  میخک بیرانوند به نشانی : اصفهان خ هزار 
 : نشانی  به  توکلی  شعبان   : خوانده   486 پالک   49 بلوک  امام  کوی  جریب 
: شورا  میلیون ریال گردشکار  پنجاه  مبلغ  : مطالبه  المکان خواسته  مجهول 
مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  عنایت  با 
بصدور رای می نماید .  رای قاضی شورا در خصوص دعوی علی میخک 
بیرانوند به طرفیت شعبان توکلی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه به اصل 
سفته در ید خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه 
الیحه دفاعی لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص مستندا به ماده 198 
بابت اصل خواسته  پنجاه میلیون ریال  به پرداخت مبلغ  ق.آ.د.م خوانده ره 
پرداخت  عدم  تاریخ  از  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  ریال  هزار  و سی 
رای  نماید  می  اعالم  و  در حق خواهان محکوم  اجرای حکم  لغایت   92/4/1
 19 شعبه  6464قاضی  الف  م  است  واخواهی  قابل  روز   20 ظرف  صادره 

شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   9209973633600490  : دادنامه  شماره   449
9109983633600101 شماره بایگانی شعبه : 910104خواهان : آقای احمد 
رضا یادگاری اسفریزی به نشانی : خمینی شهر اسفریز کوچه ش اصغری 
: مجهول  به نشانی  : خانم مریم طالبی  بن بست 12 منزل شخصی خوانده 
المکان خواسته : فک پالک خودرو دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رای  نماید.  می  رای  بصدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
کریم  فرزند  یادگاری  احمد رضا  آقای  دادخواست  دادگاه در خصوص 

به طرفیت خانم مریم طالبی فرزند حسن به خواسته الزام خوانده به فک 
پالک خودرو پراید به شماره انتظامی 23-216س29 و پرداخت خسارات 
هر  از  که مصون  آن  و ضمائم  دادخواست  با مالحظه  دادگاه  دادرسی 
گونه ایراد و اعتراضی باقی مانده است و با توجه به اینکه مطابق قوانین 
، پالک خودروها ، شخصی محسوب می گردد و استعالم انجام شده از 
راهنمایی و رانندگی که حکایت از مالکیت خواهان نسبت به زوجین پالک 
به  مکلف  ، طرفین  فروش  و  با خرید  نیز  قانون  مطابق  و  دارد  مذکور  های 
نیاورده  بعمل  اینکه خوانده دفاع موثری  به  با توجه  باشند و  فک پالک می 
است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 519-515-198 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد بند 14 ماده ) 1(و ماده 3 ،5،15 آئین نامه 
راهنمایی و رانندگی مصوب 84/3/18 هیات وزیران با اصالحات بعدی و ماده 
29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89/12/8 حکم به الزام خوانده 
به فک پالک های مذکور و محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ 105000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد . رای صادره 
دادگاه و پس  این  قابل واخواهی در  ابالغ  تاریخ  از  غیابی و ظرف 20 روز 
از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد . رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر 

حصر وراثت 
شرح  به   359 شماره  شناسنامه  دارای  خوزانی  ابراهیمی  عبدالرسول   451
دادخواست به کالسه 528/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
ابراهیمی خوزانی  که شادروان محمد صادق  داده  توضیح  و چنین  نموده 
زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 1347/10/20  در  بشناسنامه 110 
ابراهیمی  به: 1عبدالرسول  الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته ورثه حین 
خوزانی فرزند محمدصادق ش ش 359 فرزند 2- خداداد ابراهیمی خوزانی 
فرزند محمد صادق ش ش 8584 فرزند 3- باقر ابراهیمی فرزند محمد صادق 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  و الغیر.  فرزند   ش ش 8585 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی 

شهر 

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9210362634600002  : درخواست  450شماره 
9209983634600254 شماره بایگانی : 920284 در پرونده کالسه 920284 
این شعبه آقای عبدالصمد عثمانی فرزند غالم نبی به اتهام ترک انفاق و ایراد 
اقامت نام  ضرب و توهین تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل 
برده  به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب را  در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
اتهام وارده دفاع نماید و در صورت  از  این شعبه حاضر و  نشر آگهی در 
عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد.دادیار شعبه اول 

دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9210463634800015  : درخواست  شماره   453
یار  آقای  این شعبه  پرونده کالسه 920210  9209983634800174 در 
محمدحیدری به اتهام تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب بوده و به لحاظ 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی 
تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام 
وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و 
انقالب  و  عمومی  دادگستری  دادیار شعبه سوم   . گردد  می  نظر  اظهار 

خمینی شهر

 كشف كاالی قاچاق
 در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل گمرك چهارمحال و بختیاری گفت: درآمد کل 
واردات امسال استان افزون بر 3 میلیارد و 8۲8 میلیون 

تومان بوده است.
حمیدرض��ا خبی��ر ب��ا اش��اره ب��ه واردات اس��تان در 
پن��ج ماه��ه اول امس��ال، اظهار ک��رد: واردات اس��تان 
در 5 ماه��ه اول نس��بت ب��ه مش��ابه س��ال گذش��ته 
از نظ��ر ارزش 16 میلی��ون و 14۲ ه��زار دالر و از نظ��ر 
 وزن��ي 3 میلی��ون و 156 ه��زار کیلوگرم وزن داش��ته

 است. 

 احداث سالن ورزشی
 در شهركرد

 مس��ئول معاونت مهندس��ی س��پاه حض��رت قمربنی 
هاش��م)ع( از احداث ۲۲ه��زار و5۰۰ متر مربع س��الن 
فرهنگ��ی ورزش��ی صالحین و س��وله 9 دی در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری خبر داد. 
مس��عود  امینی اظهارکرد: 8 س��الن فرهنگی ورزش��ی 
9 دی در شهرس��تان ه��ای ش��هرکرد، بروج��ن، اردل، 
لردگان، کیار، فارسان، س��امان و کوهرنگ احداث شده 
اس��ت. به گفته وی، این س��وله ها با هزینه افزون بر 19 
میلیارد ری��ال در مس��احت 868۰متر مرب��ع به همت 
 مهندس��ی س��پاه حضرت قمربن��ی هاش��م)ع( احداث 

شده است. 

     اختصاص  تسهیالت
 به  مشاغل خانگی لردگان

مع��اون فرماندارشهرس��تان ل��ردگان از اختصاص 3۰ 
درصد اعتبارات مش��اغل خانگی در س��ال 9۲ به میزان 
 1۲ میلی��ارد و 4۰۰ میلی��ون ری��ال به این شهرس��تان

 خبر داد.
اس��داهلل جلیل در جلس��ه کارگروه اش��تغال شهرستان 
ل��ردگان در فرمانداری ل��ردگان گفت: در س��الی که به 
فرمایش مقام معظم رهبری س��ال حماس��ه سیاس��ی 
و حماس��ه اقتصادی نامگذاری ش��ده و م��ردم به خوبی 
حماس��ه سیاس��ی آن را خلق کردن��د این��ک نوبت ما 
 مسئوالن اس��ت که به دنبال تحقق حماس��ه اقتصادی

 باشیم.

 روبان قرمز

 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: چنانچ��ه راه آهن به 
شهرکرد ختم ش��ود نتیجه ای جز وضعیت فرودگاه را نخواهد 
داش��ت.علی اصغر عنابستانی  با اش��اره به روند مطلوب پروژه 

راه آهن در استان، بر لزوم ادامه آن به خوزستان تاکید کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: چنانچه راه آهن شهرکرد به خوزستان 
وصل ش��ود به طور قط��ع به کری��دور حرکتی و از پ��ر رفت و 
آمدترین خطوط ریلی کشور خواهد شد.به گفته وی، با ادامه 
یافتن راه آهن شهرکرد به خوزس��تان نه تنها ۲5۰ کیلیومتر 
مسافت این مسیر کوتاه تر خواهد ش��د بلکه هزینه کمتری را 
نیز در بردارد.عنابس��تانی با اش��اره به ضرورت ادامه راه آهن 
شهرکرد، تصریح کرد: چنانچه راه آهن به شهرکرد ختم شود 

آینده مطلوبی را نخواهد داشت.
اس��تاندار افزود: متوقف ش��دن راه آهن به ش��هرکرد نه تنها 
تحولی جدید در استان ایجاد نخواهد کرد بلکه این پروژه نیز 
به وضعیت فرودگاه شهرکرد دچار خواهد شد؛ در همین راستا 
می طلبد به منظور ادامه این پروژه به خوزستان به جد کوشید.

چهارمحال و بختیاری؛ نیازمند حمایت جدی دولت در زمینه 
زیرساخت های صنعتیمدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاري گفت: متاسفانه آن طور که باید نه تنها 
در زیر ساخت های چهارمحال و بختیاری سرمایه گذاری نشده 
است بلکه منابع کافی نیز برای تحقق این مهم در استان وجود 

ندارد؛ بر همین اساس استان در زمینه زیر ساخت ها نیازمند 
حمایت جدي دولت اس��ت.رحمان کرمي ، وضعیت استان در 
زمینه صنعتی را رو به رش��د ارزیابی و تصریح ک��رد: با وجود 
سرمایه گذاری های محدود و عدم آش��نایی با بخش صنعت، 

این استان تحول عظیمی در زمینه صنعت پیدا کرده است.
وی سطح اس��تان به لحاظ س��رمایه گذاری در بنگاهای ویژه 
را 9۲ درصد عنوان و اظهارکرد: در س��ال هاي گذشته سطح 
سرمایه گذاري در بنگاه های استان 96 درصد بود این در حالی 
اس��ت که با توجه مطرح نبودن در آمد این بنگاه ها در سرانه 
کشور و در راستای رسیدن به پیشرفت در بنگاههاي بزرگ و 
متوسط،سرمایه گذاري در بنگاهاي کوچک  در استان به 9۲ 
درصد رسید.کرمی با بیان اینکه  اشتغال عمده مردم استان را 
بنگاه ها تشکیل مي دهند، گفت: هرچند که  درآمد  بنگاها  در 
سرانه کشور مطرح نیست ولي با توجه به نحوه سرمایه گذاری 
در بنگاه های اقتصادی خرد ، ایجاد تحولي در صنایع کوچک 

بیش از گذشته محسوس شد.

بهره ب�رداری از  طرح های نیمه تمام؛ زمینه س�از 
تحول استان در زمینه صنعتی

کرمي با انتق��اد از نیمه تمام ماندن بس��یاری از پ��روژه ها در 
استان، تصریح کرد: اگر صنایع نیمه تمام استان به بهره برداری 

برس��ند حدود دو هزار و 4۰۰ میلیارد تومان گردش مالی در 
استان ایجاد خواهد ش��د.وي دنیا را به تولید وابسته دانست و 
گفت: در صورتی که طرح های نیمه تمام در بخش صنعت به 
بهره برداری برسند به تبع آن بانک ها، حمل و تقل و تولید هم 

روند مطلوبي را در استان پیدا خواهد کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به کمبود آب 

و برق برای تاسیس کارخانه 
در اس��تان، خاطرنشان کرد: 
متاس��فانه آنطور که باید نه 
تنه��ا در زیر س��اخت های 
چهارمح��ال و بختی��اری 
س��رمایه گذاری نشده است 
بلک��ه منابع کاف��ی نیز برای 
تحق��ق این مهم در اس��تان 
وجود ندارد؛ بر همین اساس 
استان در زمینه زیر ساخت 
ه��ا نیازمن��د حمایت جدي 
دولت اس��ت.وي با اشاره به 
نقش موث��ر زیرس��اخت ها 
در توس��عه صنعتی استان، 
تصری��ح ک��رد: ب��ا افزایش 
ظرفیت آب، ب��رق و حمل و 
نقل  در شهرك هاي صنعتي 

استان توزیع جهش��ی صورت خواهد گرفت.کرمي با تاکید بر 
لزوم حمایت دولت از سرمایه گذاران درجه سه استان، گفت: 
جهش اولیه و س��رمایه گذاري در اس��تان در مرحله اول باید 
توس��ط دولت ایجاد ش��ود که در این راستا آش��نایی مردم با 
س��رمایه گذاري در بخش صنعت می تواند نقش موثری را در 

این زمینه ایفا کند.
وي مدیریت و به��ره وری در تولید را بخ��ش کلیدی صنعت 
عنوان و اظهار کرد: اگر مدیریت و بهره وري جایگاه خود را در 
صنعت پیدا کند، اشتغال و بهره وری در کاال نیز روند مطلوبي 

را پیدا خواهد کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آینده صنعت استان را 
مطلوب ارزیابي و تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری بواسطه 
بر خورداری از اقلیم کوهستانی و  ش��یب های تند، نه تنها در 
زمینه کشاورزی بلکه در زمینه دامپروری نیز نمی تواند آنطور 
که باید موثر واقع شود بر همین اساس باید در راستای هدایت 

استان به سمت صنعتی شدن به جد کوشید.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاكید كرد :

راه آهن شهرکرد باید به خوزستان وصل شود

توقف شدن راه 
آهن به شهركرد نه 
تنها تحولی جدید 

در استان ایجاد 
نخواهد كرد بلکه 

این پروژه نیز به 
وضعیت فرودگاه 

شهركرد دچار 
خواهد شد



دانستنی

 چرا كودكان از
 دكتر رفتن می ترسند؟

اخبار ویژه

پژوهشگران انگلیسی بر این باورند که 
نشستن و گذراندن وقت زیاد در اداره 

باعث پیری زودرس می شود.
محققان کلینیک جوانسازی پوست 
جیل زاندر نش��ان دادند که نشستن 
زیاد در پش��ت میز اداره و خم کردن 
س��ر به س��مت جلو ب��رای تمرکز بر 
صفح��ه کلی��د ی��ا نمایش��گر رایانه 
می تواند عضالت گ��ردن را کوتاهتر 
کرده و کش��ش گرانش��ی را بر روی 
خط آرواره افزایش دهد که در نهایت 
منجر به ش��کل گیری غبغب خواهد 
ش��د.برای اجتناب از ای��ن امر، مهم 
است که موقعیت نمایشگر رایانه به شکل درست قرار داشته باشد. این کار از افتادگی خط 
آرواره که می تواند در اثر نگاه کردن زیاد به سمت پائین باشد، جلوگیری کند.اگر فرد بطور 
مداوم و روزانه صورت خود را به سمت دس��تها در موقعیت های خاص خم کند، می تواند 
خطوط خواب را تشدید کند که در زمان خوابیدن در یک موقعیت خاص شکل می گیرند.

برای اجتناب از این امر، باید ارتفاع صندلی به گونه ای تنظیم شود که ساعد روی میز قرار 
گیرد. این کار باعث می شود تا فرد کمتر روی دست خود تکیه کرده و از موقعیت نشستن 
خود آگاهتر باشد.همچنین وجود تنش در اداره می تواند منجر به تنش در پوست شود.بر 
اساس یک پژوهش، تنش می تواند از تاثیرات آس��یب زا بر دی ان ای اساسی در سلول های 

بدن برخوردار باشد.

س��یر و پیاز از نظر گیاه شناس��ی از 
یک جنس هستند. بیش از ۶۰ گونه 
گیاه مختلف از جنس سیر در مصر 
و عربس��تان می روید. م��ردم مصر 
 باستان عالقه ی زیادی به سیر و پیاز

 داشتند.
خواص پیاز از ترکیبات مهم بسیاری 
از غذاهاست. پیاز خام اگر چه سبب 
ناهنجاری در تنفس می ش��ود، اما 
پیاز پخته را برای خاصیت ضدغفونی 
کننده ای ک��ه برای تمام دس��تگاه 
گ��وارش دارد هم��گان مصرف می 
 کنند. پیاز، محرک، مدر و خلط آور

 است.
پی��از مخل��وط ب��ا نم��ک طع��ام ب��رای درم��ان قولن��ج و اس��کوربوت مفی��د اس��ت و 
 پیاز س��رخ ک��رده به ص��ورت ضم��اد ب��رای دمل های��ی که س��ر باز نک��رده اند ب��ه کار

 می رود.
 بوییدن آب پیاز برای به هوش آوردن بیمار و برای رفع تش��نج کودکان، س��ردرد، صرع و 
تشنج مفید است و پادزهری مناسب برای مس��مومیت های ناشی از دخانیات است. برای 

رفع گوش درد، آب پیاز گرم به گوش می چکانند.
جوشانده ی پیاز برای جلوگیری از احس��اس گرمای شدید بسیار مناسب است. پیاز سرخ 

کرده دارویی مؤثر برای بواسیر است.

خواص جالب پیاز را بشناسیماضافه كاری  چگونه باعث پیری می شود؟

در ش��رایط ایده آل می توان امکان��ی فراهم آورد تا 
مالقات های مقدماتی ص��ورت گیرد ، یعنی مالقات 
های 5تا 1۰ دقیقه ای با پزشک که ضمن آن کودک 
و والدین��ش امکان گفتگ��وی غیر رس��می را با وی 
داشته باش��ند.در طی این مالقات ها والدین ممکن 
اس��ت در مورد س��ابقه و روش های درمانی پزشک 

تحقیق کنند.
اطفال معموالً نگرانی خاصی از مراجعه به پزش��ک 
دارند که این ترس وصف ناپذیر اس��ت. اما باید دید 
آیاپزش��ک به کودک صدمه می رس��اند؟ آیا کودک 
مجبور است لباسش را در آورد؟ آیا پزشک حتما به 

وی آمپول می زند؟
چگونه می توان اضطراب ناشی از مالقات پزشک را 

در کودکان کاهش داد؟
اطفال معموالً نگرانی خاصی از مراجعه به پزش��ک 
دارند که این ترس وصف ناپذیر اس��ت. اما باید دید 
آیاپزش��ک به کودک صدمه می رس��اند؟ آیا کودک 
مجبور است لباسش را در آورد؟ آیا پزشک حتما به 
ویآمپول می زند؟ اینها همه تصورات باطلی اس��ت 
که ممکن اس��ت در ذهن کودک وجود داشته باشد.

عکس العمل کودکان در مقابل دیدار پزشک بسیار 
متفاوت است.

چرا كودكان از دكتر رفتن می ترسند؟
برخی بس��یار خجالتی و ساکت می ش��وند ، برخی 
جیغ می زنند ، داد می کش��ند و م��ی لرزند و تعداد 
اندکی می خندند یا ریس��ه می روند.کودکان بیمار 
ممکن است احس��اس گناه کنند زیرا فکر می کنند 
کاری انجام داده ان��د که باعث بیماری ودردش��ان 
ش��ده و مس��تحق تنبیه هس��تند. کلید اصلی حل 
این مش��کل و برطرف کردن ترس دوران کودکی از 
مالقات پزشکی، شناسایی این ترس و گفتگوی زیاد 
در مورد آن با کودک است. با وجود آنکه تعداد کمی 
از کودکان مشکلی با این موضوع ندارند ، بسیاری از 
آنها بخصوص سنین 1 تا ۶ سال از دیدن افراد بیگانه 
و حتی پزش��ک نگران می ش��وند. در اینگونه مواقع 
الزم اس��ت والدین ذهن کودکان را پرورش دهند و 
با اس��تفاده از کتاب داس��تان های مصّور، چگونگی 
مالقات کودکان با پزشک را برای فرزند خود توضیح 
دهند. حتی باید برای کودک وسایل پزشکی بخرند 

و آنها را به کودک نشان دهند تا ترسش فرو ریزد.
مادران باید کودک را قبل از مراجعه به پزش��ک آماه 
کنند و ش��ب قبل و حت��ی در راه مط��ب همه چیز 
رابرایش توضیح دهند. وقتی او آماده شد، با اطمینان 
و اعتماد می تواند با این مسئله برخورد کند. والدینی 
که با کودک در مورد مالقات مفید با پزشک صحبت 
می کنند ، بی تردید ی��ک ارتباط خوب را پایه ریزی 
می نمایند. یک نگرش مثبت ، مراجعه به پزشک را 
لذت بخش می کن��د. در واقع والدین م��ی توانند با 
گفتن جمالتی نظیر « ما امروز پیش پزشک می رویم 
که ببینیم تو چقدر رش��د کرده ای »، دکتر رفتن را 

موجه تر کنند.
در ش��رایط ایده آل می توان امکان��ی فراهم آورد تا 
مالقات های مقدماتی ص��ورت گیرد ، یعنی مالقات 
های 5تا 1۰ دقیقه ای با پزشک که ضمن آن کودک 
و والدینش امکان گفتگوی غیر رسمی را با وی داشته 
باش��ند. این مالقات هاباعث می شود کودکان بدون 
کمترین اضطرابی با پزشک روبه رو شوند. زمانی که 
کودکان بدانند هیچ اتفاق خاصی نمی افتد، احساس 
راحتی می کنند و در واقع ترس شان از بین می رود. 
والدین م��ی توانند برای تصمیم گی��ری در انتخاب 
پزشک از کودک ش��ان کمک بگیرند. در هر مالقات 
با پزشک ، صداقت داش��تن بهترین سیاست است. 
والدینی که به کودک ش��ان آنچه را انتظار دارد می 
گویند ،ریشه های اعتماد را محکم تر می کنند. اگر 
مالقات پزشک برای ارزیابی دوره ای سالمت کودک 
باشد، اوباید رش��د کودک را اندازه گرفته و سالمتی 
اش را کنترل کند. اطمینان داشته باشید که با وجود 
ش��رایط فوق، کودکان حتما به پزشک مراجعه می 
کنند. اگر مالقات پزش��ک برای تش��خیص و درمان 
بیماری اس��ت،برای کودک توضیح دهید که دکتر 
نیاز دارد برای کمک به وی آزمایشاتی را انجام دهد. 
زمانی که نیاز به واکس��ن زدن یا خون گرفتن باشد، 
به کودک بگویید که آمپ��ول درد کمی دارد و خیلی 
زودخوب می ش��ود. اگر کودک به آنچه توقع دارد، 

رسیده باشد ترسش کمتر می شود.

 مهر فصل دل مشغولی 
پدر و مادر

شیرین ... شیرین... امام به هر حال رگه هایی از تلخی 
هم دارد . وصف مهر برای پدر و مادر ها همین است 
شیرینی اش از این بابت است که حاصل عمرشان را 
می بینند در رخت و لباس مدرس��ه و از پیشرفتش 
ذوق می کنندو تلخی اش هم به خاطر هفت خوانی 
است که باید از سر بگذارنند تا سر انجام بچه ها را به 

مدرسه بفرستند.

مبتک��ران آلمانی طرحی خالقانه را برای س��اخت خانه های 
زیرزمینی مریخی ارائ��ه داده اند.بناکردن خانه بر روی مریخ 
فرایندی انرژی گیر و زمانبر خواهد بود.به منظور تسهیل در 
انجام این عمل، دیمیتری زویکوف، آرینا آگیوا و کراسیمیر 
کراستو از ش��رکت معماری ZA در آلمان، مفهوم معماری 
را برای مس��تعمره های آینده مریخ ارائه داده اند که پیش از 
ورود ساکنان ابدی سیاره سرخ، توسط ربات ها در زیر زمین 

ساخته می شوند.
ایده موجود در پس این مفهوم، اس��تفاده از سازه هایی است 
که توسط ربات ها و با استفاده از مواد زمینی به ویژه بازالت، 
س��اخته می شوند.کاوشگرهای ناس��ا بازالت را بر روی مریخ 
شناسایی کرده اند و این مولفه رایج ترین ماده موجود در بستر 

صخره ای سیاره مزبور به شمار می آید.
بازالت دارای ویژگی های عایق کننده بوده و سازه زیرزمینی 
که از آن ساخته ش��ود، حفاظت باالیی را در مقابل تشعشع 
ارائه خواه��د داد.این مولف��ه همچنین مش��کل حمل مواد 
س��اختمانی از زمین به مریخ را حل می کند و ساخت نوعی 
 بتن مریخ��ی از خ��اک را در کمیت ه��ای قابل توجه عملی

 می کند.

حفرکننده ها و سازندگان رباتیک از زمین اعزام خواهند شد 
و بر روی مریخ فرود خواهند آمد.این ربات ها از س��تون های 
بازالتی بهره خواهند برد؛ س��تون های مش��ابه اخیرا توسط 
کاوش��گر Mars Reconnaissanc ناس��ا در دیوارهای 
 Marte Vallis دهانه های برخ��ورد مریخ و در مج��اورت

کشف شدند.
هنگامی که ربات ها نواحی از چنین ستون های دفن شده ای را 
یافتند، استحکام آن ها را آزمایش کرده و سپس ضعیف ترین 

ستون ها را حذف می کنند.

آن ها مانند مورچه ها حفاری می کنند، یک فضای زیرزمینی 
را خواهند گشود و تعدادی از ستون ها را به عنوان پشتیبان 

به جای خواهند گذاشت.
افزون بر این، ماده اتالفی حول پنجره های س��قفی و راه های 
ورودی برای محافظت از این نواحی در مقابل باد و غبارهای 

بسیار خورنده مریخی جاسازی خواهد شد.
زمانی که مستعمره نشینان به مریخ رسیدند، کاروان ها تقریبا 

برای سکونت آن ها آماده خواهند بود.
این افراد کاروان ها را به نواحی کشاورزی، عمومی و مسکونی 
تقسیم خواهند کرد و سپس، سیستم های پشتیبانی از حیات، 
نیروگاه های برق، درها، پنجره ها و همچنین کارخانه ای برای 

ساخت فیبر بازالت را نصب خواهند کرد.
فیبر مزبور با فش��ردن و ذوب کردن بازالت در دماهای هزار و 
5۰۰ درجه سانتی گراد و س��پس چرخاندن آن ها مانند یک 
فیبر شیشه ای تولید می شود. نتیجه یک ماده آزبست مانند با 

ویژگی هایی مشابه فیبر کربنی خواهد بود.
به گفته طراح��ان، خاک مری��خ برای پ��رورش محصوالت 
کش��اورزی مناس��ب بوده اما آن ها در این بی��ن، به پرورش 

مارچوبه اشاره می کنند.

خانه های مریخی چه شکلی خواهند بود؟

 مردان می توانند 
نفقه ندهند؟

در قانون مدنی و کیفری در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه 
به این تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت 
نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی برای ندادن نفقه به 
زن ماده ی 11۰۸ ق.م است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف 

زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و باتوجه به این ماده می توان 
گفت که به مجرد عقد زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق 
نفقه تمکین کامل زوجه شرط است. اما تمکین به چه معناست؟ و در چه 
شرایط نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟در اصطالح عرفی و حقوقی تمکین 
عبارت است از برآوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های 
ش��رعی او بنابراین یکی از موارد تمکین ، رابطه ی زناشویی است که زن 
باید در این م��ورد به جزموارد بیماری و خالف ش��ئون اخالقی و مغایر با 
سالمت و روح زن از همسر خود تمکین کند.یکی از موارد دیکر تمکین 
اقامت در خانه ی شوهر اس��ت که همانطور که گفته شد به مجرد عقد ، 
زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل 
زوجه شرط است مگر اینکه در ضمن عقد ش��رطی غیر از آن شده باشد 
ک��ه زن در خانه ی دیگری زندگ��ی کند و نفقه دریاف��ت کند.همچنین 
زنی که بدون دلیل و بدون موافقت ش��وهر خانه را ترک کند و حتی اگر 
در خانه ی خویشان نزدیک مثل پدر اقامت داشته باشد مرد می تواند از 
پرداخت نفقه امتناع کند.زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری 
و ناشزه یعنی نافرمان باش��د در اینصورت مرد عالوه براینکه می تواند از 
 دادن نفقه امتناع کند میتواند زن را ط��الق و زن دیگری را اختیار کند.

آیا در عقد منقطع)موقت(زوجه حق انفاق دارد؟
در عقد منقطع ش��وهر ملزم ب��ه پرداخت نفقه نیس��ت مگ��ر اینکه 
 ش��رط ش��ده باش��د یا آنکه عقد مبنی ب��رآن جاری ش��ده باش��د.

آیا زنی كه مطلقه است مستحق نفقه می باشد؟
براس��اس ماده ی 11۰۹ ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده 
برعهده ی شوهر است مگر اینکه طالق در حال نشوز واقع شده باشد 
لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد 
مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل 

حق نفقه خواهد داشت.

نفق�ه ی زنی ك�ه در ایام ع�ده ی وف�ات به س�ر می برد
 چگونه است؟

براساس ماده ی 111۰ ق.م : زنی که شوهرش فوت کند در زمان عده 
نفقه ندارد مگر اینکه زن از شوهر آبستن باشد که مرد باید نفقه ی او را 
در زمان عده بدهد و مرد اگر نفقه ی زن را نپردازد دینی است برعهده 
ی مرد و باید قضا کند این ماده ای است که در سال1۳۸1 اصالح شد 
و براساس آن زن پس از مرگ ش��وهرش نفقه دریافت می کند و این 
نفقه در صورتی که مردخودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و 
در غیر اینصورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده ی آنهاست 
تامین خواهد شد.نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت 
سختگیری کرده چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است که 
زن دچار عسر و حرج شود و به فس��اد گرفتار شود لذا براساس ماده ی 
1111 ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به 
محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم دادخواست حقوقی ارائه 
کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن 

محکوم می کند .

شکایت كیفری
زن در یک برگ عادی ش��کایت خود را نوش��ته و آن را به دادگاه ارائه 
میدهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و 
مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در این صورت اگر مرد 
از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می گردد. البته الزم به 
ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و 

نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

 آینه قبله نما یا رضا
 فرزانه متین فر- با پاهای لرزان و خس��ته آمده ایم با دل هایی که 
حرف های زیادی برای گفتن دارد آن طرف مادری آمده که بی تاب 
طفل کوچک بیمارش است ، آن طرف دیگر پیر مردی عصا به دست 
با کمر خمیده زیر لب یا رضا می گوید ای گل گلزار خدا یا رضا ، خیلی 
ها دل شان را راهی کوچه خراسان کرده اند کوچه هایی که امام شان 
از آن گذشته ، کوچه هایی که قدم مبارک شمارا می شناسند ، امروز 
چش��م ها همه دوخته به گنبد طالیی ات شده امروز دستهای خالی 
 و پر از گناه گدایی مهربان��ی ات را می کند ، ام��روز دل خیلی ها پر

 می کش��د تا در صحن تو حضور پیدا کنند ، م��ددی کن یا علی بن 
 موسی الرضا دل های شکسته با دیدگانی اش��ک باربه بارگاهت پل 

می زنند،  ای هشتمین دردانه زهرا به دادمان برس.
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 امام رضا )ع( :
 به خداوند خوشگمان باش، زیرا خداند می فرماید: من نزد گمان بنده 
مؤمن خویش هستم، اگر به من خوش گمان باشد، به خوبی با او رفتار 

می کنم و اگر به من بدگمان باشد، به بدى با او رفتار می کنم.

عکس نوشت

صحنه بندبازی  در ایتالیا

یک بررس��ی بین المللی تفاوت های جالبی را در عادت های 
خوابیدن میان مردم چند کش��ور جهان نش��ان می دهد. به 
گزارش الیوساینس، در این بررس��ی از 15۰۰ نفر در سنین 
25 تا 55 سال در ۶ کش��ور آمریکا، کانادا، مکزیک، انگلیس، 
آلمان و ژاپن در مورد آداب و عادت های خوابیدن سؤال شد.

دعا کردن، یکی از عادت های رایج آمریکایی ها و مکزیکی ها 
هنگام خواب بود، به طوری که ۶2 درصد مکزیکی ها و حدود 
5۰ درصد آمریکایی ها گفتند پیش از خواب، به دعا کردن یا 
مراقبه می پردازند.انگلیسی ها از لحاظ اینکه پیش از رفتن به 
رختخواب نوشیدنی های تسکین بخش مانند چای می نوشند 
در رده  اول قار گرفتند و یک سوم آنها گفتند برهنه می خوابند. 
رایج ترین کاری که این افراد پیش از خواب انجام می دادند، 
تماشای تلویزیون بود در کل حدود دو سوم افراد در هر یک از 

کشور ها گفتند که پیش از خواب تلویزیون تماشا می کنند.
در می��ان ژاپنی ها درصد اف��راد یکه گفتند بودن��د به ندرت 
رتختخوابش��ان را مرتب می کنند یا هرگز ای��ن کار را انجام 

نمی دهن��د، باالترین رقم را داش��ت. در مقاب��ل، مکزیکی ها 
از لحاظ مرت��ب ک��ردن رختخ��واب در رده اول بودند و ۸2 
درصد شان گفتند هر روز رختخوابش��ان را مرتب می کنند. 
مکزیک همچنین باالترین درصد افرادی )حدود 25 درصد( 
را داشت که بیش از یک بار در هفته رو تختی هایشان را عوض 
می کردند، در حالی یک سوم ژاپنی ها گفتند روتختی هایشان 
را کمتر از یک بار در هر ۳ هفته عوض می کنند از این میزان 

درباره آلمانی ها 12 درصد بود.
از هر 1۰ نفر در مکزیک، آلمان و آمری��کا ۹۶ نفر گفتند اگر 
تختخوابش��ان رایحه مطبوع و تازه ای داشته باشد، احساس 
آرامش می کنند. سه چهارم آمریکایی ها و کانادایی هم همین 
عقیده را داشتند.برای آلمانی ها، بیش از مردم سایر کشور ها، 
هوا ی تازه عامل بسیار مهمی بود. همه افراد مورد پرسش در 
آلمان گفتند هر هفته و حتی گاهی بیش��تر اتاق خوابشان را 
هوا می دهند. نتایج این بررس��ی همچنین نشان داد افراد در 
همه این کشور ها در روز های تعطیل به طور میانگین 45 در 
دقیقه بیشتر می خوابند.البته ژاپنی ها و آمریکایی ها نسبت 
به س��ایر کش��ور ها، در روز های کاری ۳۰ تا 4۰ دقیقه کمتر 
می خوابیدند، یعنی به طور میانگین ۶ س��اعت و نیم. دو سوم 
افراد در ژاپن گفتند که در روز های کاری کمتر از 7 س��اعت 
می خوابند،در حالی که این می��زان در آمریکا 5۰ درصد، در 
انگلیس 4۰ درصد، در آلمان ۳۶ درصد و در کانادا و مکزیک 

۳۰ درصد بود.

مردم دنیا چطور می خوابند؟

شادباش
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