
آغاز مذاکرات ایران با غول های نفتی جهان

 داروهای گیاهی
 ساماندهی می شوند

اول ذی الحجه روز 
ازدواج حضرت علی)ع( 
 و حضرت فاطمه )ع(
 بر مسلمانان  مبارک

شروط بازگشت شرکت های نفتی آمریکا

هشدار وزارت بهداشت نسبت به داروهای سنتی بی نام و نشان

 نصب 265 هزار پرت
4 اینترنت پرسرعت  در اصفهان 1

 زباله و آب شرب 
دیوار به دیوار هم می شوند! 7

4

مجلس حذف یارانه  دهک های باال  را 
قبول  می کند

احتماال مجلس پیش��نهاد حذف یارانه دهک های باالی درآمدی را قبول 
می کند و شناسایی این دهک ها امکان پذیر است.

در هدفمندی یارانه ها، هدفمند یعنی غیرسرانه و غیر برابر، اما در کاری که 
ما انجام می دهیم، بی عدالتی وجود دارد؛ یکی این که به غنی و فقیر یکسان 

می دهیم و بی عدالتی دیگر این است که چون منابع کافی نداریم...

اجازه دهند، بازی ها را در 
نقش جهان برگزار می کنیم

سال هاس��ت که مردم اصفهان در انتظار تحقق ساخت 
ورزشگاه نقش جهان هستند؛ ورزشگاهی که قرار است 
برگزاری رویدادهای ورزش��ی داخلی و بی��ن المللی را 
بر گرده بگذارد و مایه مباه��ات مردم اصفهان که حتی 
ایران زمین باشد، اما حاال پس از گذشت سال ها از وعده 
خوبان که وفایی نش��ده، هنوز این پروژه ورزشی ناتمام 
باقی مانده اس��ت. برخی مس��ئوالن دولت دهم که در 

حسرت بازگشایی نقش جهان ماندند و رفتند حال...

3

3

معاون طب س��نتی وزیر بهداشت نس��بت به عرضه داروهای 
س��نتی  بی نام و نش��ان و بدون برچس��ب در مراکز غیرمجاز 

هشدار داد.
دکتر محمود خدادوست در گفتگو با خبرنگار سرویس سالمت 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایس��نا(،  پیام اصلی طب سنتی 
را حفظ س��المتی و اصالح س��بک زندگی دانس��ت و بر لزوم 
ضابطه مند شدن خدمات طب سنتی تأکید کرد. وی در عین 
حال با ابراز نارضایتی از ارایه داروهای سنتی بدون نام و نشان 
گفت: یکی از اتفاقاتی که اکنون می افتد،  آن است که متأسفانه 

بعضا داروهای س��نتی بدون نام و نشان و بدون برچسب تحت 
عناوین مختل��ف، در جاهای مختلف مج��از و غیرمجاز عرضه 
می ش��وند و مردم نمی دانند ترکیب آنها چیست. حتی ممکن 
اس��ت فرد تجویزکننده ای��ن داروها نیز، ترکی��ب آن را نداند. 
خدادوس��ت افزود: این موضوع از موارد مورد دغدغه ماس��ت. 
در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز چند کار تحقیقاتی روی 
این بس��ته ها انجام دادیم و مش��خص شد که بس��یاری از این 
داروها فقط اسما گیاهی هستند، در حالی که در عمل داروی 

شیمیایی بودند و... .

 توصیه الریجانی
 به دولت 

 بیماران خاص 
داروهای رایگان بگیرند

 افزایش قیمت مرغ
تا کیلویی 10 هزار تومان 

 نگاه جشنواره ای؛
آسیبی بزرگ در حوزه  تئاتر 

 تبدیل ملخ به آرد
 برای تهیه نان!
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جهیزیه رایگان همراه با هزینه ازدواج

س
س : فار

 عک

 ترابیان
 مدیرعامل جدید سپاهان شد

6

رایزنی سرپرستان 3 وزارتخانه
2

 با نمایندگان

بازدید خبرنگاران نوجوان بیست هفتمین 
3

جشنواره فیلم کودک از روزنامه زاینده رود

سردار آقاخانی:

حلقه مفقوده ترافیک اصفهان باید کشف شود

کنار رفتن رحیمی از هیأت مدیره سپاهان

ترابیان مدیرعامل جدید سپاهان شد

فرمان��ده نی��روی انتظام��ی اس��تان اصفه��ان گفت: تم��ام دس��تگاه ها، بای��د برای 
 کش��ف حلق��ه مفق��وده مش��کل ترافی��ک اس��تان، از تم��ام توان خ��ود اس��تفاده

 کنند.
به گزارش خبرنگار مه��ر، عبدالرضا آقاخان��ی در همایش تجلی��ل از فرهنگ یاران و 
نمونه های ترافیکی اس��تان اصفهان که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
اصفهان و با حضور مسئوالن اس��تانی و جمعی از خبرنگاران برگزار شد، اظهار داشت: 
 با این که آمار تصادفات اس��تان اصفهان س��یر کاهش پی��دا کرده، ام��ا هنوز دغدغه 

 اصلی پلیس، توجه نکردن برخ��ی از هموطنان به هش��دارهای راهنمایی و رانندگی 
است.

وی ب��ا بی��ان این ک��ه در ح��ال حاضر مش��کل رعای��ت نک��ردن قوانی��ن راهنمایی 
و رانندگ��ی ب��ه خوب��ی در س��طح جامع��ه قاب��ل لم��س اس��ت، گف��ت: نبای��د 
 در ش��هری مانن��د اصفهان ش��اهد پ��ارک خودروه��ا در پیاده روها و پ��ارک   دوبل ها

 باشیم.
فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفهان با اشاره به اقدامات بسیار خوب صورت گرفته 
 برای برطرف شدن مش��کالت ترافیکی و راهنمایی و رانندگی استان، اظهار داشت: با 
این حال نباید تنها ب��ه برگزاری چنین همایش هایی، به عنوان ی��ک نقطه نهایی قانع 

باشیم.

جا افتادن فرهن�گ راهنمایی و رانندگی باید م�ورد ارزیابی جدی قرار 
بگیرد

 فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفهان با بیان این که اقدامات فرهنگی و آموزش��ی
به وی��ژه فعالیت های چهره ب��ه چهره، ب��رای برطرف ش��دن مش��کالت راهنمایی و 
رانندگ��ی و ترافیک��ی اس��تان یک��ی از نیازهای فعل��ی جامعه اس��ت، گف��ت: برای 
 درست ش��دن زیرس��اخت ها تمام دس��تگا های مرتبط باید دست به دس��ت یکدیگر 

دهند.
وی ادامه داد: برای رفع مش��کالت ترافیکی و راهنمایی و رانندگی استان اصفهان، در 
حال حاضر برخی از دستگا ها به صورت» نیم بند« وارد عمل شده که در این راستا نیاز 

به ورود »تمام قد« دستگاه ها و سازمان ها داریم.

  

همزمان با صدور حکم مدیرعاملی سرپرست موقت باشگاه سپاهان، علیرضا رحیمی از 
ترکیب هیأت مدیره این باشگاه کنار گذاشته شد.

 مدیرعامل و اعضای جدید هیأت مدیره باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان معرفی شدند. 
پس از استعفای علیرضا رحیمی از مدیرعاملی باشگاه سپاهان و موافقت هیأت مدیره با 

استعفای وی، محمد ترابیان به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شد.
پس از گمانه زنی های زیاد در نهایت محمد ترابیان به عنوان مدیرعامل جدید باش��گاه 

انتخاب شد تا مشخص شود که سرپرس��تی وی مقدمه ای برای مسئولیت بعدی بوده 
است. همچنین تغییرات جدیدی نیز در ترکیب هیأت مدیره این باشگاه به وقوع پیوست 
و بر این اساس بهمن مسعودی به عنوان رییس هیأت مدیره، مهدی امینی نایب رییس 

و سید غالمرضا عباد زاده و ناصر نوری صفا به عنوان اعضای هیأت مدیره تعیین شدند.

برگزاری همایش دوچرخه سواری درچهارباغ عباسی
رییس هیأت دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان گفت: برای نخس��تین ب��ار همایش 

دوچرخه سواری در چهارباغ عباسی روز جمعه برگزار می شود.
 کیوان لیموئی در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: این هیأت در نظر 
دارد همایش دوچرخه سواری آقایان را صبح روز جمعه19مهرماه رأس ساعت 8 صبح 

در خیابان  چهارباغ عباسی اصفهان به صورت رفت و برگشت برگزار نماید.
رییس هیأت دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان ادامه داد: این همایش به پیش��نهاد 
نیروی انتظامی اس��تان اصفهان و همکاری اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 

برگزار می شود که شرکت برای عموم آزاد خواهد بود.
وی ادامه داد: آغاز مسابقه از دروازه دولت روبه روی ش��هرداری مرکزی اصفهان است 
که در پایان هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان بین شرکت کنندگان به طور قرعه 
هدایایی اهدا می کن��د. لیموئی در پایان گفت: برای نخس��تین بار اس��ت که همایش 
دوچرخه سواری در خیابان چهارباغ عباسی برگزار می شود و پلیس های دوچرخه سوار 
و گشت های پلیس دوچرخه سوار پارک ها و پستچی های دوچرخه سوار و رکابزنان کلیه 

رشته های هیأت نیز قصد شرکت در این همایش را دارند.
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شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون 
برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

به منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی ، از کلیه شرکتهای ذیربط که ظرفیت آماده به کار در 
این زمینه دارند دعوت میشود : 

اس��ناد فراخوان را از تاریخ 1392/7/15 از طریق مراجع��ه حضوری به واحد مناقصات این ش��رکت 
 یا از طریق س��ایتهای زیر دریافت و حداکثر تا س�اعت 11 صبح روز یکش�نبه مورخ 92/7/21 به

 آدرس : اصفهان چهار باغ عباس��ی - خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان 
طبقه اول - امور تدارکات تحویل یا ارسال نمایند .

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2216102-0311واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
 http://tender.tavanir.org.ir                                                              سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
 http://iets.mporg.ir                                                             سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir                                                   سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهر ستان اصفهان به آدرس

در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند 
جهت تهیه ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد . 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
*هزینه درج آگهی مناقصه بعهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد .
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط دراسناد مناقصه مندرج می باشد . 

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی داخلی 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 
)سهامی خاص(

 تاريخ توزيعشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
 دفتر چه

مهلت تهيه 
دفترچه

زمان تحويل 
پاكت ب

مبلغ ضمانتنامه 
شركت در مناقصه 

1
ارزيابی كيفی پيمانكاران جهت 

 واگذاری بهره برداری جامع 
امور برق نواحی و امور برق شمال

بعد از ارزيابی92/10992/7/1592/7/2092/7/21

ادامه در صفحه 3



چهره روزيادداشت

 سخنرانی 15 نفر از نخبگان
 در ديدار با رهبری

پرویز كرمی مش��اور رییس بنیاد ملی نخبگان، دیدار با رهبر معظم 
انق��اب را از برنامه های هفتمین همایش نخبگان جوان دانس��ت و 
گفت: هفتمی��ن همایش ملی نخبگان جوان ط��ی روزهای16 و17 
مهرماه سال جاری برگزار خواهد ش��د كه طی آن حدود هزار نفر از 

نخبگان جوان با رهبر معظم انقاب دیدار خواهند كرد.
وی با بیان این كه متقاضیان سخنرانی در محضر رهبر فرزانه انقاب 
در س��امانه همایش نخبگان جوان ثبت نام خواهند كرد، ادامه داد: 
متقاضیان، موضوعات خود را با ثبت در سامانه به ما اطاع می دهند 
و پ��س از داوری انتخاب اولیه صورت می گیرد. كرمی خاطرنش��ان 
كرد: در نهایت در جلسه حضوری با كمک خود نخبگان، تعداد 15نفر 
از آنها شامل آقا و خانم برای ارایه س��خنرانی در محضر رهبر معظم 

انقاب انتخاب خواهند شد.

 بازداشت ۴نفر
در عملیات خرابکاری هسته ای

رییس سازمان انرژی اتمی از دس��تگیری۴ نفر در راستای عملیات 
خرابکاری در تأسیسسات هسته ای كشور خبر داد.

علی اكبر صالحی در همایش گردهمایی فرماندهان و كاركنان یگان  
حفاظت س��ازمان های دولتی، پلیس، راه آهن و فرودگاه های كشور 
اظهار داشت: ۴ نفر از خرابکاران در راس��تای عملیات خرابکاری در 

تأسیسات هسته ای كشورمان دستگیر شدند.
وی افزود : این افراد از مدت ها پیش تحت نظارت بودند و اجازه داده 
شد تا برخی از اقدامات خود را انجام دهند و پس از آن دستگیر شدند. 
رییس س��ازمان انرژی اتمی كش��ورمان تصریح كرد: ای��ن افراد در  

بازجویی به سر می برند.

 آخرين وضعیت
 بررسی دانشگاه ايرانیان

مصطفی افضلی فر  سخنگوی  كمیسیون اصل90 با اشاره به آخرین 
وضعیت پرونده دانشگاه ایرانیان در كمیسیون اصل90 گفت: پرونده 
دانشگاه ایرانیان توسط كارشناسان كمیسیون درحال بررسی است و 

كارشناسان بر روی پرونده مذكور مشغول كار هستند.
وی ادامه داد: مسأله ای كه كارشناس��ان درحال بررسی آن هستند 
در خصوص اعتبار تخصیص داده شده به دانشگاه بر اساس ماده598 
قانون مجازات اسامی است كه در غیر مورد معین صرف شده است.

سخنگوی كمیس��یون اصل90 افزود: پس از بررس��ی كارشناسان 
درنهایت گزارشی تهیه ش��ده و به كمیسیون مربوطه ارایه می شود. 
اگر كمیس��یون آن را تأیید كند، به قوه قضایه ارایه می شود و یا در 

صورت لزوم در صحن مجلس قرائت می شود.

اليحه تمديد اجرای آزمايشی قانون 
مديريت خدمات کشوری در مجلس

الیحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری 
كه بنا به پیشنهاد معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 
جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیأت وزیران رس��یده اس��ت، از 

سوی رییس جمهور برای اجرا تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است: نظر به این كه مدت اجرای 
آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری - مصوب 1386- در مهرماه 
س��ال1392 به پایان می رسد و تنظیم امور س��ازمان های اداری از 
جهت احکام قانون یاد ش��ده با خأل  قانونی مواجه می ش��ود، لذا به 
منظور اجتناب از بروز مش��کل، الیحه تمدید مدت اجرای آزمایشی 
قانون مدیریت خدمات كش��وری برای طی تشریفات قانونی تقدیم 

مجلس می شود.

 آمريکاتغییری نکرده
 ذوق زده شويم 

كوثری نماینده مجلس گفت : این سؤال مطرح می شود كه آمریکا چه 
تغییر رفتاری انجام داده كه برخی ها ذوق زده شده اند، در صورتی كه 
آمریکا در اوج ضعف و ناتوانی قرار دارد و نمونه  ناتوانی اش در عراق، 

افغانستان و تونس و مصر است.
وی در همین زمینه افزود: برخی می گوین��د كه تماس تلفنی آقای 
اوباما با آق��ای روحانی و نیز دیدار آقای ظری��ف با جان كری عنایات 
خداوند به ملت ایران بوده است. همین آقا پس از روی كار آمدن دولت 
آقای روحانی، اشتهایش تحریک شده و خود را پدرخوانده این دولت 
می داند و حرف هایی می زنند كه نه با گذشته آنها تناسبی داشته و نه 
برای آنها آینده ایجاد می كند. بعضی از این حرف ها باعث می شود كه 
ملت تصمیم شورای نگهبان در تأیید صاحیت كاندیداها را تثبیت 

كند كه تصمیم بسیار درستی بوده است.

نمایندگان در انتظار معرفي سه وزیر پیش��نهادي علوم، ورزش و 
جوانان و آموزش از سوي دولت هستند، اما هنوز هیچ خبر رسمي 
در این باره منتشر نشده اس��ت. برخي عنوان مي كنند، قرار است 
سرپرست هاي فعلي وزارتخانه ها به مجلس معرفي شوند، این در 
حالي است كه انتقادها نس��بت به جعفر توفیقي سرپرست وزارت 
علوم زیاد بوده و با وج��ود رایزني ها و البي هاي او ب��ا نمایندگان، 
هنوز خبرهاي مثبتي درباره رأي اعتماد به وي به گوش نمي رسد. 
این موضوع مورد انتقاد برخ��ي دیگر از نماینده ها ق��رار گرفته و 
عنوان مي شود، حاش��یه هاي ایجاد ش��ده در اطراف وزارت علوم 
سبب شده كه دو وزارتخانه  دیگر كه به دلیل ارتباط با قشر جوان 
جامعه، اهمیت زیادي دارند، به حاش��یه رانده شده و كسي سراغ  
برنامه هاي این وزارتخانه ها را نگیرد.  این در حالی اس��ت كه هنوز 
فضاي كشور تحت تأثیر س��فر حجت االسام روحاني به نیویورك 
اس��ت، اما سرپرس��ت  وزارتخانه ها و افراد وابس��ته به آنها در حال 
البي با نمایندگان هس��تند. این موضوع را 5 نماینده مجلس نیز 

تأیید كردند.  
     البی کردن يک امر طبیعی است 

 رییس كمیسیون آموزش مجلس شورای اسامی گفت: مجلس 
این آمادگی را دارد كه بعد از اعام اسامی وزرای پیشنهادی دولت، 
مطالعات خود را نسبت به افراد مشخص شده انجام داده و نظر خود 
را با رأی اعتماد و یا عدم رأی اعتماد به این وزرای پیشنهادی اعام 

كند. جواد هروی در گفتگو با خبرنگار فردا با بیان این كه این نظر 
رییس جمهور است كه صحن علنی مجلس تعیین كننده نهایی در 
خصوص وزرای پیشنهادی است، اظهار داشت: این كه سرپرستان 
فعلی سه وزارتخانه به مجلس معرفی می شوند یا افرادی دیگر، امری 
است كه در اختیار دكتر روحانی است، اما آنچه مشخص است رأی 
اعتماد نمایندگان مجلس در صحن علنی است كه تعیین می كند 

افراد معرفی شده می توانند در این پست ها حضور یابند یا خیر.  
 وی در ادامه افزود: كمیسیون آموزش، برنامه ها و جلسات خود را 
انجام داده و احس��اس بنده این است كه حساسیت های خوبی در 
بین نمایندگان مجلس در هر  سه وزارتخانه وجود دارد. ما نیز به این 

حساسیت ها احترام می گذاریم.  
 این نماینده مجلس شورای اسامی در بخش پایانی اظهارات خود 
در خصوص البی های صورت گرفته در مجلس، عنوان كرد: وقتی 
یک وزیر قرار است در باالترین رده یک دستگاه اجرایی قرار بگیرد 
طبیعی است كه البی هایی را انجام دهد تا تجربه و پیشینه خود را به 
نمایندگان نشان دهد. در طول روزهای اخیر نیز سرپرست وزارت 
ورزش و جوانان در مجلس حضور یافته و فکر می كنم دو  وزیر دیگر 

نیز با حضور در مجلس به رایزنی با نمایندگان پرداخته اند.  
      گويا  قرار است سرپرستان معرفی شوند 

 مهرداد بائوج الهوتی از احتمال معرفی سرپرستان سه وزارتخانه 
ورزش و جوانان، عل��وم و آموزش و پرورش ب��ه مجلس خبر داد و 

گفت: اخبار غیر رسمی حاكی از آن است كه دولت قرار است همین 
سرپرس��تان حاضر در وزارتخانه ها را به عنوان وزیر پیشنهادی به 
مجلس معرفی كند. این عضو كمیس��یون عمران مجلس شورای 
اسامی در گفتگو با خبرنگار  فردا  با بیان مطلب فوق خاطر نشان 
كرد: بر اساس قانون، دولت  سه ماه فرصت دارد و از این مهلت سه 
ماهه هنوز چند وقتی باقی مانده است، اما به نظر می رسد كه نگاه 

مجلس و نمایندگان نسبت به این سرپرستان مثبت است.  
     عوامل سرپرستان در مجلس رفت و آمد  دارند 

 یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسامی عنوان كرد:  در حال 
حاضر در مجلس مباحث مختلفی در خصوص این  سه سرپرست 
وزارتخانه ها ارایه و مطرح می شود، اما اینها فرعیات ماجراست و در 
اصل باید ببینیم این سه  سرپرست به مجلس معرفی می شوند یا نه، 
اما در حال حاضر عوامل و معاونین این افراد در مجلس رفت و آمد 
دارند. غامحسین شیری  خاطر نشان كرد: اگر همین سرپرستان 
 معرفی ش��وند باید ابت��دا برنامه آنه��ا را ببینیم و بعد از بررس��ی 
برنامه ها نتیجه مشخص خواهد شد. در حال حاضر به دنبال این 
هستیم كه این وزارتخانه ها زودتر به نتیجه برسند، چراكه این سه 

وزارتخانه كاربردی و مهم هستند.  
 نماینده مردم هشترود در بخش پایانی اظهارات خود گفت: روحیه 
مجلس و نمایندگان در دور اول رأی اعتمادها در اختیار دولت قرار 
گرفت و دولتی ها حاال می دانند ك��ه چگونه باید با مجلس تعامل 

داشته و چه افرادی را باید به مجلس معرفی كنند.  
      افراد بايد تابع نظام و رهبری و با توان اجرايی باال باشند 
 مؤید حسینی صدر عضو كمیسیون صنایع مجلس نیز در گفتگو 
 با خبرنگار فردا  با بی��ان این كه بعد از معرفی وزرای پیش��نهادی 
می توان به خوبی درباره آنها س��خن گفت، اظهار داش��ت: عموما 
اگر قرار باش��د همین سرپرس��تان به مجلس معرفی شوند، افراد 
قابل قبولی هس��تند و بنده به رأی اعتماد آنها خوش بین هستم. 
 دیدگاه مجلس��ی ها هم همین گونه اس��ت، ضمن این كه مسائل 
انتخابات های گذشته نیز باید فراموش شود و مهم حال افراد است. 
افرادی باید در این وزارتخانه ها قرار گیرند كه تابع نظام و رهبری 

بوده و توان اجرایی الزم را داشته باشند.  
      اگر اقناع شويم رأی اعتماد می دهیم 

 یکی دیگ��ر از اعضای كمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسامی با بیان این كه مجلس و نمایندگان در قبال وزرای 
پیش��نهادی به وظیفه خود عمل خواهند كرد، اظهار داشت: اگر 
همین سرپرستان به مجلس معرفی شوند، مجلس به وظیفه شرعی 
و قانونی خود كه در پیشگاه خدا و مردم دارد عمل می كند، چراكه 

نمایندگان باید پاسخگوی مردم باشند.  
 قاسم جعفری در ادامه خاطر نش��ان كرد: اگر وزرای پیشنهادی 
بتوانند مجلس را قانع كنند، نماین��دگان نیز رأی اعتماد خواهند 
داد. ضمن این كه كمیس��یون آموزش بنا ب��ر تأثیرگذاری زیادی 
كه در رأی اعتماد خواهد داش��ت، با برگزاری جلس��ات متعدد با 
وزرای پیش��نهادی، نظر خود را به اطاع سایر نمایندگان مجلس 

خواهد رساند. 

نمايندگان  مجلس تشريح کردند؛ 

بزرگ ترين پیروزی  امروز ما؛ رایزنی سرپرستان 3 وزارتخانه با نمایندگان
نابودی تروريسم    و تفکر تکفیری

بشار اسد رییس جمهور سوریه اعام كرد كه بزرگ ترین 
پیروزی كه امروز نصیب ما شده است، نابودی تروریسم و 

تروریست ها و تفکر جریان های تکفیری است.
بشار اسد به مناسبت چهلمین س��الگرد پیروزی ارتش 
سوریه و مصر در برابر اسرائیل در ششم اكتبر سال1973 
اعام كرد كه مهم ترین چیز در این جنگ، پیروزی اراده 
و منطق عربی بر ترس و اوهامی بود كه در جنگ 1967  

در اذهان مردم عرب نقش بسته بود.
بشار اسد گفت: این مردم سوریه بودند كه با مقاومت خود 
و همکاری با نیروهای مسلح، پیروزی ششم اكتبر را رقم 
زدند و امروز نیز بزرگ ترین پیروزی، نابودی تروریسم و 
تفکر تکفیری اس��ت كه برخی كشورهای خارجی  برای 

نابودی سوریه به این تفکرات دامن زدند.

يونسکو، رژيم صهیونیستی را 
محکوم کرد

كمیته اجرایی یونسکو با تصویب شش قطعنامه از عمل 
نکردن اسرائیل به تعهدات خود در مجوز دادن به بازرسان 
این س��ازمان برای بازدید از شش مسجد، شش كلیسا و 

شش كنیست، رژیم صهیونیستی را محکوم كرد.
رژیم صهیونیس��تی در م��اه آوریل قبول ك��رده بود كه 
 بازرس��ان یونس��کو از این18 محل كه در بخش قدیمی 
بیت المقدس اش��غالی قرار دارند، بازدید كنند. قرار بود 
بازدید از این سایت ها در ماه می انجام شود، اما تل آویو 
در آخرین لحظه، این برنام��ه را لغو كرد. دلیل این اقدام 
رژیم صهیونیستی آن بود كه بازرسان اعزامی از یونسکو 

را به سیاسی كاری متهم كرده بود.

تدابیر امنیتی نیروهای مسلح 
برای مقابله با اخوان المسلمین

یک منبع نظامی مصری اعام كرد: نیروهای امنیتی، حضور را 
خود در میدان االربعین  دراستان سوئز مصر تقویت كرده اند.

این منبع بیان كرد: هدف از حضور این نیروها در این میدان 
 جلوگی��ری از درگیری می��ان طرف��داران و مخالفان گروه 

اخوان المسلمین است.
 از سوی دیگر منابع وابس��ته به وزارت كشور مصر از كشف 
بیش از75 قبضه ساح گرم،25۴ گلوله و281 قبضه ساح 

سرد از افراد مسلح در مناطق مختلف مصر خبر دادند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

  برای مذاکره
 مذاکره نمی کنیم  

محمد جواد ظریف/ وزیر امور خارجه

قطعا ش��عار دادن و مذاكره نکردن آسان اس��ت. من می دانم كه بار 
سنگینی بر دوش بنده است و به سختی آن كاما واقف هستم و این 
كه نمی توان به كشورهایی كه تاكنون برخورد مناسبی با جمهوری 

اسامی ایران نداشته اند اعتماد كرد.
ما آمادگی داریم زمینه را برای آنها فراهم كنیم. اكنون زمان آزمون 
است. آنها می توانند اعتماد را برای مردم ایران و نوع دیگری از رابطه 
 را فراهم كنن��د و باید دید كه 
می توانند این آزمون را پشت 

سر بگذارند؟
ما آماده مذاكره برای مذاكره 
نیس��تیم. مذاكرات م��ا باید 
نتیج��ه داش��ته باش��د و ما 
گفتیم كه احساس می كنیم 
می توانیم ظرف یک سال به 

اجرای مرحله نهایی برسیم.
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اعالم وصول تقاضای استرداد الیحه انتقال موردی محکومان به حبس

علیرضا منادی عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسامی در ادامه جلسه علنی پارلمان موارد اعام 
وصولی را قرائت كرد. وی ادامه داد: تقاضای استرداد الیحه انتقال موردی محکومان به حبس از سوی 

دولت به دست ما رسیده كه اعام وصول می شود.

ايران انفجارتروريستی 
کاظمین رامحکوم کرد

 توصیه الريجانی
 به دولت 

مرضیه افخم س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه، وقوع انفجار تروریس��تی در 
كاظمین كه منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از زائران حرم امام جواد 

)ع( در شب شهادت این امام بزرگوار شد را به شدت محکوم كرد.
 افخم تأكی��د كرد: عملیات تروریس��تی و كش��تار م��ردم بیگن��اه و زائران 
بی دفاع، غیر انسانی بوده و سبعانه ترین اقدامی است كه از سوی گروه های 
تکفیری و تروریستی مورد حمایت برخی كشورهای خارجی صورت می گیرد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این اقدامات تروریستی در راستای تداوم 
توطئه دشمنان كش��ور و مردم عراق و با هدف خدشه وارد كردن به امنیت 
و بی ثبات كردن این كشور اس��امی صورت می گیرد. وی مراتب همدردی 
جمهوری اسامی ایران با آسیب دیدگان این حادثه را ابراز و از اقدامات دولت 

و مسئوالن ذیربط عراقی برای برخورد با تروریسم حمایت كرد.

علی الریجانی رییس مجلس با اشاره به سخنان رهبر معظم انقاب تأكید 
كرد: سخنان رهبر معظم انقاب درباره تحرك دیپلماتیک كشور از چند 
بعد حائز اهمیت اس��ت: اوال اصل تحرك دیپلماتیک را در شرایط فعلی 
كشور الزم و مورد حمایت قرار دادند كه در همین جا ماحظاتی را مطرح 
كردند كه ضروری است در ادامه مسیر به آن توجه تام شود و در چارچوب 

مدنظر رهبر معظم انقاب گام های بعدی برداشته شود.
رییس مجلس ادامه داد: ثانیا در كنار تحرك دیپلماتیک توجه همه مسئوالن 
را به باال بردن توان اقتصادی و خودكفایی جلب كردند. الریجانی ادامه داد: 
بارها این مسأله در مجلس مطرح شده كه تکیه بر دانش درونی و استفاده از 
ظرفیت های اقتصادی داخل، كلید صاح كشور و ملت است و حتی در روابط 

دیپلماتیک و آسان نمودن مسیر مذاكرات مؤثر خواهد بود.

ریی��س واحد سیاس��ی جبهه پی��روان با بی��ان این كه 
جایگزین متکی در جبهه پیروان نیستم، گفت: تركیب  

هیأت رییسه جبهه پیروان تغییر نکرده است.
محسن كوهکن رییس واحد سیاسی جبهه پیروان خط 
امام و رهبری از بهبودی وضعیت جس��مانی حبیب اهلل 
عس��گراوالدی خبر داد و گفت: از پنج ش��نبه گذش��ته 
وضعیت وی بهتر شده و كلیه اش به وضعیت اول برگشته 
و ریه اش هم تحت كنترل است و اگر این رویه ادامه پیدا 

كند، به زودی به بخش منتقل خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص تغییر در ساختار هیأت رییسه 
جبهه پیروان نیز خاطرنشان كرد: اوال ما دعا می كنیم تا 
هر چه زودتر عس��گراوالدی در جلسات شورای مركزی 
جبهه پیروان شركت كند. ثانیا تغییری در تركیب هیأت 
رییس��ه صورت نگرفته و در غیاب رییس و نواب رییس، 
رییس واحد سیاسی برنامه ها را مدیریت می كند و در این 
مدت بنده اقداماتی در این راستا انجام داده ام، اما این به 

منزله تغییر در تركیب هیأت رییسه جبهه نیست.
كوهکن گفت: همچنین مطالبی مبنی بر جانشینی بنده 
به جای منوچهر متکی به عنوان نایب رییس جبهه مطرح 
شده كه این موضوع صحت ندارد و امیدوارم هرچه زودتر 

وی  نیز در جلسات شركت كند. 

الله افتخ��اری نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��امی در نطق میان دس��تور در صحن علنی مجلس 
ضمن تس��لیت ش��هادت امام جواد)ع( اظهار داشت: از 
بیانات و موضعگیری های رییس جمهور در سازمان ملل 
كه بحق مصداق نرمش قهرمانانه؛ یعنی پایبندی به سه 
اصل عزت، حکمت و مصلحت بود و در عین حال با ادبیات 
دیپلماسی مطرح شد و نش��انگر آن بود كه نظام مقدس 
جمهوری اسامی پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر 
خود علیرغم همه دشمنی های استکبار جهانی با اقتدار و 
حسن نیت و برگ برنده در دست در راه اعتمادسازی گام 
می بردارد، تشکر می كنم. امید است كه مسئوالن محترم 
در آینده با دقت بیش��تری در چارچوب مورد نظر رهبر 
معظم انقاب گام بردارند. البته طرف مقابل هم با لحنی 

مایم و نرمش و بدون پشتوانه وارد گفتگو شد. 
افتخاری با تأكید بر این كه حقوق هس��ته ای ما با هیچ 
گفتاری قابل معامله نیس��ت، اظهار داشت: در غیر این 
صورت باید دانس��ت كه لح��ن ن��رم آمریکایی ها همان 
پنجه چدنی اس��ت كه به فرمایش رهب��ر معظم انقاب 
در دس��تکش مخملی قرار گرفته است كه دگربار گوشه 
حقیقت خود را پس از سفر رژیم غاصب صهیونیستی به 

آمریکا چه زود آشکار ساخت.

آی��ت اهلل هاشمی رفس��نجانی رییس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام اتفاقات تروریس��تی روزه��ای اخیر در 
كش��ور عراق را نش��انه عمق كین��ه دش��منان از مردم 
دانس��ت و اظهارداش��ت: می خواهن��د بی��ن فرقه های 
قومی و مذهبی القای اختاف كنند تا با نقشه ای شوم، 
 باعث ایج��اد اختال در مس��یر حركت مردم به س��وی 
همدلی و همکاری و گسترش سوهان روح، یعنی ناامنی 

شوند.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، نقش مسئوالن 
فعلی عراق و بزرگان و رؤس��ای قومیت ه��ا را در تحکیم 
وحدت، بس��یار مهم ارزیابی كرد و گف��ت: دامن زدن به 
اختافات س��لیقه ای سیاسی، باعث گس��ترش آن بین 
مردم در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و فرهنگی می شود.
وی وجود عتبات عالیات در س��رزمین ع��راق را، امتیاز 
بسیار مناسبی برای گسترش روابط مردم ایران و عراق 
و ظرفیت بس��یار باالیی برای دعوت از مسلمانان جهان 
برای سفر به آن س��رزمین دانس��ت و یادآور شد: مردم 
 دو كشور ایران و عراق هم، با اش��تراكات فراوان، به ویژه

ارادت ب��ه اهل بی��ت)ع( می توانند الگویی ب��رای روابط 
همسایگان باشند.

ابوالفضل حس��نی مدیر كل دفتر گسترش وزارت علوم 
درباره تازه ترین تصمیم گیری ها درباره شیوه پذیرش 
دانش��جو در دانش��گاه پیام نور، گفت: مأموریت بررسی 
زیرنظام دانشگاه پیام نور و بررسی اساسنامه آن توسط 

وزارت علوم به اتمام رسید.
 وی ادام��ه داد: ایراداتی به ش��یوه پذیرش دانش��جو در

دوره های فراگیر وارد و به این دانش��گاه اعام كردیم در 
هر رشته باید صرفا 15 دانشجو پذیرفته شود.

حس��نی با اش��اره به تغییر ش��یوه حضور دانش��جویان 
در دانش��گاه پیام نور، تأكید كرد: به زودی تنها ش��یوه 
غیرحضوری در تمام دوره های دانشگاه پیام نور اجرایی 
خواهد شد، زیرا رسالت این دانش��گاه برای افراد شاغل 
است. این مقام مسئول وزارت علوم درباره مأموریت های 
س��ایر زیرنظام ها از جمله غیردولتی ها، آزاد اسامی و 
جامع علمی- كاربردی، اظهار داشت: بعد از اتمام بررسی 
مأموریت های این دانش��گاه ها، یک جلس��ه هماهنگی 
میان این س��ه زیرنظام و زیرنظام پیام نور برگزار خواهد 
شد تا مأموریتشان اعام شود، اما به دلیل این كه معاون 
آموزشی دانشگاه آزاد به علت فشردگی كار، این جلسات 
را با وزارت علوم برگزار نک��رد، تعیین مأموریت ها كمی 

به تأخیر افتاد.

مجلس مجمع تشخیصاحزاب وزارت علوم

 جايگزين متکی 
در جبهه پیروان نیستم

حقوق هسته ای ما با هیچ 
گفتاری قابل معامله نیست

اتفاقات تروريستی عراق 
از کینه دشمنان است

 حذف شیوه حضوری
 در دانشگاه پیام نور
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 کمک 268 میلیون تومانی 
مردم اصفهان به جشن عاطفه ها

مدیرکل کمیته امداد اس��تان اصفهان گفت: مردم اصفهان طی سه 
روز گذشته ،268 میلیون تومان به جشن عاطفه ها کمک کردند.

مهدی مجلس آرا با اش��اره به این که سه روز متوالی جشن عاطفه ها 
در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: کل کمک های مردمی در جشن 
عاطفه ها تا کنون268 میلیون تومان بوده اس��ت. وی افزود: از 268 
میلیون توم��ان،126 میلیون توم��ان نقدی و بقیه ب��ه صورت کاال، 

لوازم التحریر و پوشاک بوده است.

اجرا ی طرح بزرگ »خانواده ايمن« 
در ۳۷ محله شهر 

     مدیر فرهنگي - تفریحي شهرداري اصفهان از اجراي طرح بزرگ 
خانواده ایمن در ۳۷ محله شهر اصفهان خبر داد و گفت:  این طرح با 
هدف ایمن سازي خانواده ها در برابر حوادث جبران ناپذیري نظیر 
گازگرفتگي به اجرا در مي آید. مهدي بقایي با اعالم این مطلب اظهار 
داشت: متأس��فانه هرساله تعداد زیادي از ش��هروندان به دلیل عدم 
رعایت نكات ایمني، در اثر گازگرفتگي جان خود را از دست مي دهند، 
از این رو کمیته فرهنگ شهروندي و س��ازمان آتش نشاني اصفهان 
اقدام به تولید مس��تندي با عنوان »مرگ خاموش« نموده اند که در 
قالب طرح بزرگ »خانواده ایمن« در می��ان بیش از 6۰ هزار خانوار 

اصفهاني توزیع مي شود. 

هشدار وزارت بهداشت نسبت به 
عرضه داروهای سنتی بی نام و نشان

 معاون طب س��نتی وزیر بهداش��ت نس��بت به عرضه داروهای س��نتی
 بی نام و نشان و بدون برچسب در مراکز غیرمجاز هشدار داد.

دکتر محمود خدادوست در گفتگو با خبرنگار سرویس سالمت خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا(،  پیام اصلی طب سنتی را حفظ سالمتی و اصالح 
سبک زندگی دانست و بر لزوم ضابطه مند شدن خدمات طب سنتی تأکید 
کرد. وی در عین حال با ابراز نارضایتی از ارایه داروهای سنتی بدون نام و 
نشان گفت: یكی از اتفاقاتی که اکنون می افتد،  آن است که متأسفانه بعضا 
داروهای سنتی بدون نام و نشان و بدون برچسب تحت عناوین مختلف، 
در جاهای مختلف مجاز و غیرمجاز عرضه می ش��وند و مردم نمی دانند 
ترکیب آنها چیست. حتی ممكن است فرد تجویزکننده این داروها نیز، 
ترکیب آن را نداند. خدادوس��ت افزود:  این موضوع از موارد مورد دغدغه 
ماست. در مرکز تحقیقات پزشكی قانونی نیز چند کار تحقیقاتی روی این 
بسته ها انجام دادیم و مشخص شد که بس��یاری از این داروها فقط اسما 
گیاهی هستند، در حالی که در عمل داروی شیمیایی بودند و تنها پودر 
یک سری گیاهان را به آنها اضافه کرده اند تا رنگ و بوی آن را تغییر دهند.

وی در این باره ادامه داد: با توجه به وجود چنین مشكالتی طبیعی است 
که در درجه نخست باید در جهت س��اماندهی این مشكالت اقدام شود. 
در جلسه ای که اخیرا با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین حضور 
صنف عطاران داشتیم، این موضوع را نیز مطرح کردیم.  در آن جلسه مقرر 
شد که ضوابط و آیین نامه هایی برای بحث بسته بندی داروهای گیاهی از 
سوی وزارت بهداشت مشخص و در جلسه بعدی تصویب شود و در نهایت 
به سمتی حرکت ش��ود که حتی توزیع گیاهان دارویی هم با بسته های 
مشخص و بدون آلودگی میكروبی صورت گیرد. این موضوع باید به مرور 

اتفاق افتد و ساماندهی مربوطه صورت گیرد.
خدادوست افزود: بحث داروهای ترکیبی گیاهی نیز در آن جلسه مطرح 
ش��د. توزیع این داروها در داروخانه مجاز نیست. در این زمینه سازمان 
غذا و دارو پیش نویس آیین نام��ه داروخانه های فرآورده های طبیعی را 
آماده کرده اس��ت و امیدواریم اگر در این حوزه نی��ز اصالحاتی مد نظر 
مسئوالن است انجام شود و این موضوع هم ابالغ شود. ما هم در معاونت 

طب سنتی این موضوع را پیگیریم.

گشتی در اخبار

 نوسازی و تجهیز
 ناوگان اتوبوسرانی در اولويت 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 

مهندس رضا امینی

    مباحث ترافیكی به خصوص نوس��ازی و تجهیز ناوگان اتوبوس��رانی از 
اولویت های برنامه های این منشور است. 

شورای اسالمی شهر اصفهان به منظور تهیه نقش��ه راه ۴ سال آینده در 
حال تدوین منشور این شورا س��ت که در1۵ روز آینده تكمیل می شود 
و  نیازه��اي ضروري ش��هروندان با نگاه��ي ویژه پیگیري خواهد ش��د و 

 در این راه قطع��ا از تجربه های
 قبلي استفاده مي شود. مباحث 
ترافیكی به خصوص نوس��ازی 
و تجهی��ز ناوگان اتوبوس��رانی 
از اولوی��ت ه��ای برنام��ه های 
ای��ن منش��ور خواهد ب��ود. از 
رویكردهای اصلی ش��ورا توجه 
به هویت های محل��ی و مراکز 

محلی است.
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چهره روز
بهره برداري  از خيابان شهيد آويني تا پايان مهرماه

   شهردار منطقه 6  از بهره برداري خیابان شهید آویني تا پایان مهرماه سال جاري خبر داد.
به گزارش ایمنا، فضل اهلل محلوجي با اعالم این مطلب اظهار داشت: عملیات اجرایي خیابان 

شهید آویني در مراحل پایاني است و تا پایان مهرماه سال جاري به بهره برداري مي رسد. 

۳

 جاده های سمیرم دارای
 ۳5 نقطه حادثه خیز

 بیماران خاص 
داروهای رايگان بگیرند

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان س��میرم با اشاره به این که تعداد 
نقاط حادثه خیز فعلی در شهرستان سمیرم ۳۵ نقطه است،  اذعان داشت: 
اعتبار الزم برای اصالح هر نقطه حادثه خیز بین۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان 

متغیر است.
ابوالقاس��م صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سنوات قبل 
پنج نقطه حادثه خیز در محورهای پیچ چشمه رشته ، ورودی شهر حنا، 
ورودی ش��هر کمه ،محور بروجن در گردنه دبه و قسمتی از محور دشت 

بال اصالح شد.
وی بیان داش��ت: در حال حاضر 8۰ درصد رانندگان جاده ای از کمربند 
ایمنی استفاده  می کنند، ولی فقدان توجه به عالئم رانندگی در شش ماه 

گذشته به فوت شش فقره تصادف انجامید.

مدیرکل درمان غیرمس��تقیم س��ازمان تأمین اجتماعی ب��ا بیان این که 
بیماران خاص باید داروهای خود را به صورت رایگان از داروخانه ها دریافت 
کنند،  اظهارداشت: داروهای بیماران خاص در سازمان تأمین اجتماعی 
پیش از این نیز رایگان بوده است، اما از ابتدای تیرماه امسال به علت تغییر 

قیمت داروها، این موضوع با وقفه ای ۴۵ روزه همراه شد.
دکترخلیل نوکهن اه��وازی در گفتگو ب��ا خبرنگاراجتماعی خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا(، با اشاره به این که عمال سه گروه بیمار در کشور 
وجود دارد، گفت: بیماران ع��ام، بیماران خاص )هموفیلی، تاالس��می، 
دیالیزی( و بیماران صعب العالج )MS و س��رطانی( س��ه گروه بیماران 
تحت پوشش در کشور هستند که کلیه هزینه های دارویی بیماران خاص 

رایگان شده است.
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معاون فرهنگی- اجتماعی س��ازمان اوقاف و امور 
خیریه گفت: همزمان با سالروز از دواج حضرت علی 
)ع( با حضرت فاطمه )س( طرح پیوندآس��مانی با 
هدف اهدای جهیزیه رایگان و کمک هزینه ازدواج 
به طور همزمان در 1۷ استان کشور برگزار می شود.

حجت االسالم احمد ش��رفخانی با اشاره به اجرای 
طرح پیوند آس��مانی گفت: پیرو فرمایش��ات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( مبنی بر عمل امینانه 
به نیات واقفان خیراندیش و در راس��تای رس��الت 
های خطیر سازمان اوقاف و امور خیریه در نظارت و 
صیانت از نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین 
خیر اندیش،  این س��ازمان در قدم نخست اقدام به 
جمع آوری دقیق اطالعات و آمار موقوفات مرتبط با 
مسأله ازدواج کرده و پس از احصای کامل اطالعات 
و اس��تخراج ارقام ریالی موقوفات مرتبط، اقدام به 
تهی��ه و ابالغ طرحی ب��ا عنوان »پیوند آس��مانی« 

نموده است.
وی هدف از ابالغ این طرح را اجرای رویه ای واحد در 

اجرای نیات مرتبط با مسأله ازدواج دانست و افزود:  
اجرای این طرح باعث اجرای رویه ای واحد در عمل 
به نیات مرتبط با ازدواج شده و از اعمال سلیقه های 

شخصی و پراکندگی جلوگیری می کند.
ش��رفخانی همچنی��ن اف��زود: اجرای ای��ن طرح 
 عالوه بر انس��جام بخش��ی و هدایت امینانه نیات، 
گزارش گیری  و اطالع رس��انی دقیق از اجرای آن 
را از جامعیت و ش��فافیت الزمی برخوردار خواهد 
کرد. وی  افزود:  این طرح روز دوش��نبه 1۵ مهرماه 
همزمان با س��الروز ازدواج فرخنده امام علی )ع( و 
حضرت زهرا )س( به طور همزمان در 1۷ اس��تان 
کشور برگزار می شود و در این رابطه مراسم باشكوه 
جشن ازدواج حضرت علی )ع(و حضرت زهرا )س( با 
عنوان پیوند آسمانی در یكی از بقاع شاخص متبرکه 
هر اس��تان و با حضور م��ردم، خیرین، مس��ئوالن 
و واقفین برگزار م��ی گردد و در بقاع ش��اخص هر 
شهرستان نیز مراسم ویژه ای به منظور ایجاد وقف 

جدید برگزار می شود.

وی گفت: یك��ی از اهداف اصلی اج��رای این طرح، 
تروی��ج فرهنگ حس��نه وقف و به خص��وص وقف 
برای ازدواج جوانان اس��ت که ت��الش گردیده در 
ای��ن برنام��ه از س��خنرانان مطرح در س��طح ملی 
اس��تفاده ش��ود تا ضمن تروی��ج فرهن��گ ازدواج 
آس��ان به تبیین و ضرورت وقف ب��رای امر ازدواج 
بپردازند تا خیرین را به این امر مقدس سوق دهند. 
ش��رفخانی همچنی��ن گفت: پ��س از این مراس��م 
جهیزیه هایی که تهیه ش��ده اس��ت به صورت یک 
کاروان نمادین در سطح ش��هر به نمایش گذاشته 
 م��ی ش��ود و در نهای��ت ب��ه ص��ورت محرمانه به

 خانواده هایی که ش��رایط الزم را برای برخورداری 
از این تس��هیالت دارند با حفظ کرامت و عزت و به 

صورت غیر آشكار تحویل خواهد شد.
معاون فرهنگی- اجتماعی س��ازمان اوقاف و امور 
خیریه با بیان این که در این طرح به کلیه جوانانی 
که ش��رایط اخذ تس��هیالت طرح مذکور را دارند، 
کمک های نقدی و غیر نق��دی پرداخت می گردد،   

گفت: در این طرح ادارات موظفند ضمن شناسایی 
واجدان شرایط دریافت جهیزیه و تسهیالت ازدواج 
اقدام به تهی��ه کاالهای اساس��ی از قبی��ل فرش، 
یخچال، تلویزیون،  ماش��ین لباسش��ویی، گاز، پتو 
و سایر کاالهای اساس��ی نمایند و در صورت وجود 

منابع مرتبط سبد غذایی نیز تهیه کنند.
وی افزود: در کنار کمک ه��ای نقدی و غیر نقدی، 
به تمام خانواده های جامعه هدف، بس��ته فرهنگی 
ش��امل قرآن مجید، مفاتیح الجنان،  نهج البالغه، 
مفاتی��ح الحیات و کت��اب آموزش زناش��ویی اهدا 

خواهد شد.
ش��رفخانی با بیان این که یكی از اهداف این طرح 
ترویج ازدواج آس��ان اس��ت ،  گفت: یكی از شرایط 
استفاده از تسهیالت ازدواج، پایین بودن مهریه است 
و تنها کسانی که مهریه آنان پایین تر از 11۰ سكه 

باشد می توانند از آن استفاده کنند.
معاون فرهنگی- اجتماعی س��ازمان اوقاف و امور 
خیریه در رابطه با نظارت و بازرسی از طرح مذکور 
گفت: در این طرح از پنج اس��تان خراسان رضوی، 
تهران، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان ش��رقی 
و گیالن که بیشترین آمار ریالی اجرای این طرح را 

دارند، بازرسی ویژه ای صورت می گیرد.
یک روانش��ناس خان��واده گف��ت: ازدواج پایدار با 
احترام متقابل و مسئولیت پذیری در زوجین ایجاد 
می ش��ود و احترام متقابل احس��اس ش��ادی را دو 

چندان می کند.
احمد پ��درام در گفتگو با  ایس��نا اصفه��ان افزود: 
مشاجره زوج های جوان در سال های نخست ازدواج 
که اغلب از سمت دو طرف ایجاد می شود،  به علت نا 

آگاهی آنها پیش از ازدواج است.
وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه ازدواج مدرن موجب ش��ده 
ازدواج های سنتی کمرنگ ش��وند و گاهی ازدواج، 
معنایی غیر ازمعنای  پسندیده سنت الهی به خود 
بگیرد،  ادامه داد: متأس��فانه برخی افراد، س��نت و 
خرافه را با یكدیگر اش��تباه می گیرن��د؛ برای مثال 
برخی افراد ب��ر این باورن��د که ب��ردن نمكدان به 
خانه عروس ش��گون ندارد، درحالی که امثال این 
اعتقادات س��نت نیس��ت، بلكه ازدواج س��نتی به 
معنای آگاهی خانواده ها از روابط زن و مرد تا قبل از 
 ازدواج و انجام آن بر پایه شناخت کافی خانواده ها از 

یكدیگر است.
این روانشناس با بیان این که خانواده ها نقش مهمی 
در ایجاد ی��ک ازدواج پایدار دارند، اف��زود: ازدواج 
مدرنی که امروزه ش��اهد افزایش روز افزون آن در 
جامعه هستیم، اشتباه اس��ت، زیرا اغلب طرفین بر 
این باورند که شناخت از یكدیگر برای ازدواج کافی 

اس��ت، در حالی خانواده ها آشنایی کافی با یكدیگر 
ندارند. پدرام با بیان این که بای��د در ازدواج فاصله 
طبقاتی،  تحصیل و ش��رایط فرهنگی و اجتماعی را 
در نظر گرفت، افزود: عالوه بر این موارد، دختران و 
پسران باید قبل از ازدواج از مسائل زناشویی آگاهی 
کامل داش��ته باش��ند، زیرا مفهوم ازدواج بیشتر از 
یک رابطه جنسی اس��ت و آگاهی از این امر تنها در 
صورتی امكان پذیر است که نهاد و سازمان فرهنگی 
بیش��تری در جهت آگاهی و آشنا کردن زوجین در 

سطح جامعه ایجاد شود.
وی با بیان این که ازدواج پایدار ب��ا احترام متقابل 
و ح��س مس��ئولیت در زوجی��ن ایجاد می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: اف��راد باید از س��نین کودکی با 
مس��ائل جنس��ی آش��نا ش��وند تا در بزرگس��الی 
ش��ناخت کافی از مس��ائل زناش��ویی، ش��ناخت 
متقاب��ل از جن��س مخال��ف و در نهای��ت احترام 
 متقاب��ل که موجب حف��ظ بنیان خانواده اس��ت را 

داشته باشند.

خبرخوش سازمان اوقاف به زوج هاي جوان 

جهيزيه رايگان همراه با هزينه ازدواج

بازدید خبرنگاران نوجوان بیست هفتمین جشنواره فیلم کودک از روزنامه زاینده رود

س: حمیدرضا نیکومرام/زاينده رود [
]عک

اس��تاندار اصفهان گفت:  پلیس بای��د با اخاللگ��ران امنیت بدون 
مالحظه برخورد کند.  به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری 

اصفهان، رس��ول زرگرپور در مراس��م صبحگاه و مانور مش��ترک 
نیروهای مسلح در مرکز آموزش شهید بهشتی به مناسبت اولین 

روز هفته نیروی انتظامی،  اظهار داشت:  امروز خدمتگزاران نیروی 
انتظامی به عنوان سربازان جان بر کف والیت و خادمان دلسوز مردم 
 در صحنه نظام اس��المی حضوری فعال دارند. وی ب��ا بیان این که

 امنیت، پایه دوام و قوام یک جامعه است افزود: پیشرفت های علمی،  
فرهنگی،  سیاسی،  اجتماعی و اقتصادی همه در بستری از امنیت 
عمومی اتفاق می افتد و اهمی��ت کار نیروی انتظامی به اندازه اصل 
امنیت است. وی گفت:  باید مردم قدرت و اقتدار،  رأفت،  دلسوزی،  
امانت و محبت نیروی انتظامی را نسبت به خودشان احساس کنند. 
زرگر پور با بیان این که امنیت مهم ترین نعمتی اس��ت که خدا به 
جامعه ارزانی داشته است،  اذعان داشت:  نشاط و بالندگی، حرکت 

و همبستگی در سایه امنیت عمومی ایجاد می شود.
 وی ضرورت برنامه ریزی مبتنی بر خرد جمعی و تالش مجاهدانه 
بر سر دلسوزی برای پیش��رفت کش��ور، برنامه ها و اجرای صحیح 
 آن را منوط ب��ه تأمین امنیت و احس��اس آرام��ش درونی جامعه 
دانس��ت. اس��تاندار خاطرنش��ان کرد: امروز ترویج مواد مخدر به 
دنبال طراحی های پشت صحنه سیاستگذاران استكبار نسبت به 
کشورهای هدف  استعمار و استثمار صورت می گیرد و  همین مسأله 
در ترویج بی بند و باری نیز با هدف سس��ت کردن ایمان و پایه های 

اخالقی در جامعه اتفاق می افتد. 
وی  افزود: امروز اس��تكبار جهانی س��عی می کند با ترویج فس��اد، 
جامعه را از نشاط دینی دور کند و بذر یأس و ناامیدی را در جامعه 
پرورش دهدکه  این مس��ائل اهمیت پاس��داری از امنیت را بیشتر 
مش��خص می نماید و نیروی انتظامی این تكلیف بزرگ را بر دوش 
گرفته و با توکل به خدا به مقصد مطلوب خواهد رس��ید. استاندار 
اصفهان یادآور ش��د:  نكته قابل توجه در نظام اس��المی نقش توأم 
نیروی انتظامی، هم ب��ه عنوان مظهر اقتدار نظ��ام و تأمین کننده 
و پاس��دار امنیت کش��ور و هم به عنوان مظهر مهربانی، دلسوزی 
 و مصداق روحی��ه رحم��ت و رأفت نظام نس��بت به آح��اد مردم 

است.
 وی در ادامه افزود:  نیروی انتظامی بای��د به وظیفه خود در تأمین 
امنیت مردم و سالم س��ازی محیط اجتماعی و برخورد با جرائم و 
افرادی که س��عی در خدش��ه دار کردن آرامش مردم دارند،  بدون 
هیچ گونه مالحظه ای ادامه دهد. نیروی انتظامی نباید از هیاهوها و 
جنجال ها ملتهب شود که تاکنون نیز نشده است. زرگرپور نهراسیدن 
 از جوس��ازی ها و جنجال های مختلف را نش��ان ش��جاعت نیروی

 انتظامی دانست.

استاندار اصفهان؛

برخورد بدون مالحظه پلیس با اخاللگران امنیت 

 نیروی انتظامی 
بايد به وظیفه خود 

در تأمین امنیت 
مردم و سالم سازی 

محیط اجتماعی 
و برخورد با جرائم 

بدون هیچ گونه 
مالحظه ای ادامه 

دهد

 اي�ن ط�رح روز دوش�نبه 15 
مهرم�اه همزم�ان با س�الروز 
ازدواج فرخنده امام علی )ع( 
و حض�رت زه�را )س( به طور 
همزمان در 1۷ اس�تان کشور 
برگ�زار م�ی ش�ود و در اي�ن 
رابطه مراسم باش�کوه جشن 
ازدواج حض�رت عل�ی )ع(و 
حضرت زه�را )س( ب�ا عنوان 
پیوند آسمانی در يکی از بقاع 
ش�اخص متبرک�ه هر اس�تان 

برگزار می گردد



چهره روزيادداشت

 تبديل الستیک های فرسوده 
به مشتقات نفتی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در آینده ای 
نزدیک، الستیک های فرسوده که در سطح شهر جمع آوری می شوند به 

مشتقات نفتی تبدیل می شوند.
تیمورباجول اظهار داش��ت: با همکاری بخش خصوصی، کارخانه ای در 
شهرک صنعتی سجزی ساخته ش��ده اس��ت که با احداث این کارخانه 
برای نخستین بار در کش��ور الستیک های فرس��وده به مشتقات نفتی 

تبدیل می شوند.
 وی ادامه داد: الستیک ها ازجمله زباله  های حجیم محسوب می شوند که 
فرآیند دفن را با مشکل مواجه می کنند و به سبب وجود خلل و فضای باز 
بین الستیک ها، زمینه مناسب برای رشد حشرات موذی فراهم می شود 

که خطر شیوع بیماری های واگیردار افزایش می یابد.

 نصب 265 هزار پرت
 اينترنت پرسرعت 

 مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان از نصب بیش از 265 هزار پرت 
اینترنت پرسرعت در استان اصفهان خبر داد.

حسین کش��ایی مدیر عامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان اظهار 
داشت: تعداد 32 هزار و 580 ش��ماره تلفن ثابت در شهرستان اردستان 
واگذار ش��ده که از این تع��داد، 24 هزار و 242 ش��ماره در حال فعالیت 
اس��ت که ضریب نف��وذ شهرس��تان اردس��تان 65 درصد اس��ت، این 
 درحالی است که ضریب نفوذ تلفن ثابت در اس��تان اصفهان 44 درصد

 است.

 تحويل مسکن مهر بهارستان
 در دهه فجر 

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: فاز نخست واحدهای 
مسکن مهر بهارستان در دهه فجر سال جاری آماده تحویل است.

 محمود محمودزاده مورد واحدهای مسکن مهر در شهر جدید بهارستان 
اظهار داشت: س��اخت واحدهای مسکن مهر شهر بهارس��تان به عهده 
شرکت عمران بهارستان اس��ت و این شرکت کار س��اخت واحدها را از 
سال1391 آغاز کرده است و با توجه به این که دیرتر از بقیه پروژه ها کار 
 ساخت را آغاز کرده تاکنون نتوانسته واحدی را به اتمام برساند و تحویل

 متقاضی دهد.

 دامداری های سنتی 
بايد به صنعتی تبديل شوند

رییس ش��بکه دامپرش��کی خمینی ش��هر اظهار داش��ت: برای حفظ 
س��رمایه دامی باید مح��دوده جغرافیایی شهرس��تان گس��ترش یابد و 
 دامداری های سنتی باید به صنعتی تبدیل شوند تا مشکالت بهداشتی آنها 

کاهش یابد.
حسام الدین ضیایی اظهار داشت: برای حفظ سرمایه دامی باید محدوده 
جغرافیایی شهرستان گسترش یابد، زیرا گسترش محدوده جغرافیایی 
شهر به حفظ این سرمایه و به تبع آن حفظ سالمت عمومی جامعه کمک 
می کند. وی تصریح کرد: متأسفانه عمده دامدارهای ما در شهرستان به 
دلیل کمبود فضا و محدودیت زمین، شرایط اخذ پروانه دامداری صنعتی 

را ندارند و عمده دامداری ها سنتی هستند.

  برای حمايت از سرمايه گذاری
 دست دالالن را قطع می کنیم

دادستان عمومی و انقالب اصفهان قطع کردن دست دالالن و افرادی که 
قصد دارند با پول دولت و وام های بانکی مال اندوزی کنند را از سیاست ها 

دستگاه قضایی استان اصفهان دانست.
 قاضی محمدرضا حبیبی اظهار داشت: سیاست دستگاه قضایی استان 
اصفهان حمایت از س��رمایه گذاری واقعی بوده و به هیچ عنوان سیاست 
مچ گیری را در برنامه های حمایتی خود از سرمایه گذاری حاکم نکرده ایم. 
وی افزود: دستگاه قضایی معتقد است افرادی که به عنوان سرمایه گذار 
برای آنها پرونده تشکیل شده است، اصال س��رمایه گذار نبوده و به نوعی 

ضدسرمایه گذار هم بوده اند.

اعالم خطر نمايندگان در خصوص 
آب آشامیدنی اصفهان

نمایندگان اصفه��ان در تذکری کتبی در خصوص آب آش��امیدنی 
مردم اصفهان اع��الم خطر کردند.  به گ��زارش خبرنگار خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا(، نمایندگان  دیروز در جلسه علنی مجلس 
ش��ورای اس��المی متن تذکرات کتبی خود را ارایه دادند. س��الک ،  
مقتدایی و فوالدگ��ر در تذکری به رییس جمه��ور در خصوص آب 

آشامیدنی مردم اصفهان اعالم خطر کردند.

 استاندار پروژه آبرسانی
 به زاينده رود را کلید زد

اس��تاندار اصفهان در جریان بازدید از عملیات اجرایی تونل 
سوم کوهرنگ، این پروژه را از پروژه های مهم و اثرگذار آبی 
کش��ور برش��مرد و گفت: عوامل اجرایی این تونل در عمق 
یک هزار و400 متر با فش��اری بیش از 30 اتمسفر مشغول 

فعالیت هستند.
به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول 
زرگرپور که زمانی مسئولیت مدیریت آبی کشور را بر عهده 
داشت برای نخس��تین بار از پروژه های بزرگ و مؤثر استان 
اصفهان از عملیات اجرایی سد و تونل سوم کوهرنگ بازدید 
کرد و در جریان پیش��رفت روند اتمام عملی��ات اجرایی آن 

قرار گرفت.
استاندار اصفهان با بیان این که حفاری تونل سوم کوهرنگ 
به طول حدود 27 کیلومتر بیش از 99/9 درصد پیش��رفت 
فیزیکی داشته اس��ت، افزود: با تکمیل این تونل حدود250 
میلیون متر مکعب آب از رودخانه کوهرنگ به پشت دریاچه 

سد زاینده رود منتقل می شود.
وی با اش��اره به این که کمتر از 15 مت��ر از عملیات حفاری 
این تونل باقی مانده اس��ت، تصریح کرد: امیدواریم عملیات 
حفاری تونل ظرف دو  ماه آینده به اتمام برس��د و تونل برای 
انتقال موقت آب آماده ش��ود. زرگرپور ادام��ه داد: در رابطه 
با این وضعیت می توانیم تا پایان س��ال بخشی از سیالب ها 
که حدود 60 تا 80 میلیون متر مکعب است را منتقل کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: این تونل از نظر فنی و مهندسی یکی از 
معدود تونل های مهم دنیاست که مسائل فنی و مهندسی آن 
بسیار پیچیده است. استاندار اصفهان تصریح کرد: روش هایی 
که برای حفاری و تثبیت این تونل به کار گرفته شده است، 
جزء روش های نادر و خالقانه است که کارشناسان بین المللی 
هم روی آن تأکید دارند. وی در ادامه با بیان این که بخش��ی 
از تأخیری که در احداث این تونل اتفاق افتاد به دلیل همین 
پیچیدگی هاس��ت، اظهار داش��ت: عوامل اجرایی این تونل 
در عمق یک هزار و 400 متر با فش��اری بیش از 30 اتمسفر 
مشغول فعالیت هس��تند. زرگرپور با اشاره به حجم اقدامات 
انجام شده با وجود پیچیدگی های فنی که این پروژه داراست 
و آن را به عنوان یک ابر پروژه در سطح کشور و حتی جهان 
ممتاز کرده است، از طراحان، مشاورین، پیمانکاران و مدیریت 

آب منطقه ای استان تشکر کرد.
وی همچنین از تونل های دسترسی به تونل اصلی و تأسیسات 
پمپاژ آب با ظرفیت 120 میلیون متر مکعب در سال و تونل 

دسترسی به تاج سد اصلی نیز بازدید کرد.

پیشرفت 60 درصدی 
اجرای طرح های هادی

 افزايش قیمت مرغ
تا کیلويی 10 هزار تومان 

معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن انقالب اس��المی گف��ت: اجرای 
طرح های هادی روستایی در استان اصفهان تاکنون60 درصد پیشرفت 
داشته  اس��ت که با اختصاص اعتبارات بیشتر می توانیم اجرای طرح های 

هادی در روستاها را تسریع بخشیم.
علی کریمی با بیان این که اس��تان اصفهان دارای 956 روستا با جمعیت 
باالی20 خانوار است اظهار داشت: از وظایف حوزه عمران روستایی بنیاد 

مسکن، تهیه طرح های هادی روستایی است.
وی عنوان کرد:  از بدو تأس��یس این بنیاد تاکنون برای 779 روستا طرح 
هادی و برای 206 روستا پس از گذشت10 س��ال طرح هادی بازنگری، 
تهیه و تصویب شده است. همچنین در نظر است در سال 92 طرح هادی 

و طرح هادی بازنگری برای60 روستا تهیه و تصویب گردد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان اصفهان گفت: افزایش 
قیمت مرغ در بازار اصفهان تا کیلویی10 ه��زار تومان هم تعجبی ندارد، چرا 
که عدم تخصیص ارز مرجع و دالالن عوامل کمبود نهاده های دامی در استان 

شده اند.
بهرام پاکزاد در گفتگو با مهر، در خصوص برخی س��خنان عنوان شده درباره 
گرانی مرغ گفت: دان مرغ در استان از طریق دولت به دست مرغداران نرسیده 
و آنان برای تأمین خ��وراک واحدهای مرغداری های خود به س��مت دالالن 
روی آورده اند. وی با بیان این که در یک ماهه اخیر قیمت سویا از کیلویی یک 
هزار600 به یک هزار و900 تومان رسیده است، افزود: در ماه های اخیر اعالم 
شده بود که نهاده های دامی توسط دولت جدید در بازار جاری شده است، اما 
واقعیت امر آن است که فقط دو کشتی در بندرعباس بار خود را تخلیه کرده اند.

نخس��تین همایش ملی هی��دروژن در16 آب��ان ماه در 
دانشگاه صنعتی مالک اش��تر )مجتمع علوم کاربردی( 

شاهین شهر، اصفهان برگزار می شود.
 به نقل از پایگاه اطالع رسانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شاهین ش��هر، نخس��تین همایش ملی هیدروژن در 16 
آبان ماه در محل دانش��گاه صنعتی مالک اشتر )مجتمع 
علوم کاربردی( شاهین شهر اصفهان با حضور نخبگان، 
چهره های برتر ش��اخص علمی و اجرایی کشور، اعضای 
هیأت علمی، صنعتگران، محققین و دانش��جویان حوزه 
علوم هیدروژن برگزار خواهد شد که مهلت ارسال مقاالت 
تا20 مهرماه جاری است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر، عنصر هیدروژن 
به عنوان اولین عضو ج��دول تناوبی و نی��ز مولکول آن 
جایگاه ویژه ای را در عرصه های مختلف تولید و فرآوری 
ترکیبات شیمیایی و نیز تأمین انرژی به خود اختصاص 
داده است. حضور این عنصر در ساختار هیدروکربن ها و 
آب ضرورت گسترش دانش در حوزه های تولید، ذخیره و 

مصرف آن از منابع مذکور را روزافزون کرده است.
وجود صنایع عظیم شیمیایی، پتروشیمیایی و پاالیشی 
در کشور از یک سو و رویکرد استفاده از منابع انرژی پاک 

از سوی دیگر ایجاب می نماید.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس 
گف��ت: قانون چ��ک باید اصالح ش��ود تا چ��ک در بازار 
معامالت به اعتبار واقعی خود دست پیدا کند و مجلس 

درصدد تصویب این الیحه است.
محمدعلی اسفنانی با اشاره به ابالغیه جدید رییس قوه 
قضاییه در ارتباط با صدور چک بال محل اظهار داش��ت: 
براساس این ابالغیه اعالم شده که اس��امی افراد دارای 
محکومیت و س��ابقه کیفری صدور چ��ک بی محل باید 
به بانک مرکزی اعالم ش��ود و بانک مرک��زی نیز از ارایه 
خدمات بانکی مانند دس��ته چک به این افراد خود داری 

کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این 
که این بخشنامه برای افرادی است که یک مرتبه مرتکب 
جرم ش��ده اند، افزود: البته به اعتقاد بنده این بخشنامه 
در راس��تای کاهش ارتکاب جرم ص��دور چک بال محل 
اثر بخشی چندانی ندارد و تنها دارای اثر بخشی تنبیهی 
است. وی با اش��اره به ضرورت ایجاد تغییراتی در قانون 
چک تصریح کرد: قانون چک در س��ال 1359 تصویب 
شده اس��ت و مس��ئوالن در س��ال 1372 به این نتیجه 

رسیدند که قانون چک کار آمد نیست.

با ت��الش کارشناس��ان واح��د تعمی��رات الکترونیک و 
تعمیرات برق خ��ط گالوانی��زه و رنگي ف��والد مبارکه، 
عملیات مهندسي معکوس و اعمال تغییرات نرم افزاري و 
سخت افزاري بر روي درایوهاي جریان متناوب خطوط 
گالوانیزه و رنگ��ي فوالد مبارکه با موفقیت انجام ش��د و 
قطعات جدی��د، جایگزین قطع��ات از رده خارج و تحت 

تحریم قرار گرفت.
داریوش احمدپور مبارکه کارش��ناس برق و اتوماسیون 
واحد ورق گالوانی��زه و رنگي ف��والد مبارکه ضمن بیان 
ای��ن مطلب، اظه��ار داش��ت: ابتدا ب��ا هم��کاری واحد 
تعمیرات الکترونیک، قطعات اصلي مربوط به این درایوها 
با نمونه ه��اي دیگر موجود در این آزمایش��گاه مطابقت 
داده شده و سرانجام برند اصلی این نوع درایو که در بازار 
داخل موجود و دارای نمایندگی فعال بود، شناسایی شد، 
سپس با همکاری کارشناس��ان، نمایندگی مذکور اقدام 
به مهندسی معکوس درایو موجود در خطوط گالوانیزه 

و رنگی نمودیم.
  در این راس��تا تغییرات س��خت اف��زاری روی درایو لنز 
 اعمال ش��د و نقش��ه خوان��ی و مشابه س��ازی آن انجام 

گردید. 

طی نیمه اول س��ال2013 میالدی ایران ب��ا 38/5 درصد 
کاهش تولید بعد از هلند و اوکراین سومین کشور جهان از 

نظر کاهش تولید خودرو شد.
علی پاک��زاد گفت: براس��اس آمارهای منتش��ر ش��ده از 
س��وی س��ازمان بین المللی تولیدکنندگان موتور خودرو 
در نیمه نخست س��ال2013 میالدی کش��ور هلند با 96 
درص��د، اوکراین ب��ا 54 درصد و ای��ران ب��ا 38/5 درصد 
کاه��ش تولید خودرو بیش��ترین افت تولید خ��ودرو را در 
 بین تولیدکنن��دگان خودرو در جهان ب��ه خود اختصاص

داده ان��د. براس��اس این گ��زارش ایران در نیمه نخس��ت 
س��ال2013 میالدی )زمستان س��ال 91 و بهار سال 92( 
بالغ بر 359 هزار دس��تگاه خودرو تولید کرده است که از 
این تعداد،310 هزار دستگاه س��واری و 49 هزار دستگاه 
خودروی تجاری بوده اس��ت. طبق این آمار، ایران در رتبه 
بیست و یکمین خودروساز جهان قرار دارد و این در حالی 
است که در رده بندی انجام گرفته طی سال2012، ایران 
در رتبه هجدهمین خودرو ساز بزرگ جهان قرار می گرفت. 
در بین 39 خودرو ساز بزرگ جهان، رتبه اول در دوره مورد 
بررسی به کشور چین با بیش از 10 میلیون دستگاه خودرو 
اختصاص یافته است و آمریکا با حدود 5/6 میلیون دستگاه 

در رتبه دومین خودرو ساز بزرگ جهان قرار دارد.

بانک فوالد مبارکهنمایشگاه خودرو

 برگزاری  نخستین 
همايش ملی هیدروژن 

بازگشت  اعتبار  واقعی چک 
در گرو اصالح قانون

بومي سازي موتورهاي 
جريان متناوب در مبارکه 

 ايران رتبه سوم جهان
 در کاهش تولید خودرو

اخبار کوتاه

خبر ويژه 

4
ادامه روند فعلی بازار مسکن تا پایان سال

یک کارشناس مسکن معتقد است: بازار مسکن در ماه های آینده روال فعلی را پیش می گیرد و بازار سال 
آینده نیز به برنامه های اقتصادی دولت بستگی دارد. فردین یزدانی اظهار داشت: تورم در بخش هزینه ها دلیل 

تغییرات قیمت در بازار است که پیش بینی می شود بازار مسکن تا پایان سال همین روال را پیگیری کند.
مجلس حذف يارانه  دهک های باال  را 

قبول می کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

 احمد توکلی
احتماال مجلس پیشنهاد حذف یارانه دهک های باالی درآمدی را قبول 

می کند و شناسایی این دهک ها امکان پذیر است.
در هدفمندی یارانه ها، هدفمند یعنی غیرسرانه و غیر برابر، اما در کاری 
که ما انجام می دهیم، بی عدالتی وجود دارد؛ یکی این که به غنی و فقیر 
یکس��ان می دهیم و بی عدالتی دیگر این اس��ت که چ��ون منابع کافی 
نداریم، نصف پولی که به مردم پرداخت می کنیم از طریق شرکت های 
دولتی و خود دول��ت به بانک 
مرکزی تحمیل می شود.بانک 
مرکزی اسکناس چاپ می کند 
که با این کار پول پرقدرت زیاد 
می شود و نقدینگی و در نتیجه 
تورم افزایش پیدا می کند که 
این تورم ب��ه دهک های پایین 
جامعه بیش از دهک های باال 

فشار می آورد.
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معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز مذاکرات ایران با شرکت های 
بزرگ نفت و گاز جهان )همچون شل و توتال( شروط مشارکت 
نفتی ایران و شرکت های آمریکایی را تشریح کرد و گفت: ایران 
از هر گونه مشارکت نفتی حتی با شرکت های آمریکایی مطابق 

با یک قرارداد »برد- برد« استقبال می کند.
منصور معظمی در گفتگو با مهر درب��اره اعالم آمادگی برخی 
از شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان همچون شل انگلیس و 
توتال فرانسه به منظور بازگش��ت به صنعت نفت ایران، گفت: 
مذاکرات با شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان آغاز شده است، 

اما قطعا این مذاکرات یک روزه به نتیجه نخواهد رسید.
سرپرس��ت معاونت امور بین الملل و بازرگان��ی وزارت نفت با 
تأکید بر این که مذاکره با ش��رکت های ب��زرگ نفتی خارجی 
قطعا باید یک فرآیندی را پشت سر بگذارد، تصریح کرد: در این 
بین در چند هفته گذشته با بهبود روابط دیپلماتیک و خارجی 
ایران، درخواس��ت های متعددی از سوی شرکت های خارجی 

برای بازگشت به صنعت نفت مطرح شده است.
معاون وزیر نفت در پاسخ به این س��ؤال مهر که شروط ایران 
برای مذاکره و بازگش��ت احتمالی شرکت های بزرگ خارجی 
 به صنعت نفت چیست، اظهار داشت: آن دسته از شرکت های

بزرگ خارجی و بین المللی که عالقه مند به س��رمایه گذاری 
 و مش��ارکت در صنع��ت نف��ت و گاز ایران را داش��ته باش��ند

می تواند در قالب یک مشارکت» برد – برد« با ایران همکاری 

داشته باشند. این مقام مسئول با یادآوری این که وزارت نفت 
از هرگونه مشارکت خارجی در طرح ها و پروژه های نفت، گاز 
 و پتروش��یمی در چارچوب ظوابط و قوانین کش��ور استقبال 
می کند، تأکید کرد: محدودیتی برای مش��ارکت خارجی در 

صنعت نفت وجود ندارد.

شروط بازگشت شرکت های نفتی آمريکا
معظمی همچنین در پاسخ به س��ؤال دیگر مهر مبنی بر اعالم 
آمادگی ش��رکت های بزرگ نفت��ی آمریکا برای بازگش��ت به 
صنعت نفت هم توضیح داد: وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت 

ایران مشکلی با شرکت های نفتی آمریکایی ندارد.
سرپرست معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت با بیان 
این که هر شرکت خارجی حتی آمریکایی که بر اساس قاعده 
تجارت جهانی بخواهد با ایران همکاری کند از این مش��ارکت 
استقبال می کنیم، تبیین کرد: قطعا در این مشارکت باید یک 

همکاری » برد – برد« در دستور کار دو طرف هم قرار بگیرد.
وی با بیان این که صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران به جز 
یک کشور اشغالگر با تمامی کشورهای جهان آمادگی مشارکت 
و همکاری دو جانبه را دارد، یادآور شد: کشورها و شرکت های 
بزرگ نفت و گاز جهان بادی ب��ه قوانین و ظوابط ایران احترام 
بگذارند و منعی هم برای امضای قراردادهای برد – برد بین دو 

طرف وجود ندارد.

به گزارش مهر، همزمان با نش��انه هایی از آب شدن یخ روابط 
دیپلماتیک تهران – واش��نگتن، پس از ش��ل و توتال فرانسه، 
ش��رکت های بزرگ نف��ت و گاز آمریکا هم برای بازگش��ت به 

صنعت نفت ایران اعالم آمادگی کرده اند.
بیژن زنگنه وزیر نفت ای��ران اخیرا در گفتگوهایی تأکید کرده 
اس��ت که درهای س��رمایه گذاری صنعت نفت و گاز ایران به 
روی تمامی ش��رکت های صاحب صالحیت خارجی و بخش 

خصوصی داخلی باز است.
از س��وی دیگر در کنار این اظهار نظر دیپلماتیک، وزارت نفت 
اقدام��ات جدیدی را به منظور آماده س��ازی زیرس��اخت های 
مشارکت های بزرگ خارجی در صنعت نفت و گاز ایران فراهم 
کرده تا امکان ایجاد یک مشارکت برد – برد برای هر دو طرف 

فراهم شود.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران که در دقیقه90 از سفر به نیویورک 
به همراه رییس جمهور باز ماند، اخیرا دس��توراتی را به منظور 
 اص��الح قرارداده��ای نفتی بی��ع متقابل صادر ک��رده و حتی 
هم اکنون تیم ویژه ای بر روی این نس��ل جدی��د قراردادهای 
نفتی فعالیت می کنند. سیدمهدی حس��ینی رییس کارگروه 
اصالح قراردادهای نفت��ی اخیرا در گفتگو با مه��ر با بیان این 
که هم اکنون اص��الح قراردادهای بیع متقابل آغاز ش��ده، از 
پرداخت پاداش حتی به پیمان��کاران خارجی و بین المللی در 
صورت افزایش ضریب بازیافت مخازن با استخراج بیشتر نفت 
و گاز خبر داده است. تکمیل و هماهنگی بین زنجیره اکتشاف، 
توسعه و بهره برداری، افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی و حتی امکان رقابت بیشتر پیمانکاران ایرانی و خارجی 
به منظور ص��ادرات خدمات فن��ی و مهندس��ی از مهم ترین 

ویژگی های قراردادهای نفتی ایران خواهد بود.
وزیر نفت ایران هم با یادآوری این که اجرای یک قرارداد »بیع 
متقابل توس��عه یافته« به عن��وان یک اولویت در دس��تور کار 
وزارت نفت خواه��د بود، تأکید کرده اس��ت: از این رو با حفظ 
مالکیت و حاکمیت ملی دولت و نظام بر میادین نفت و گاز، از 
ظرفیت های نسل جدید قراردادهای به منظور افزایش جذب 
سرمایه شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان و بخش خصوصی 

داخلی استفاده خواهیم کرد.
عالوه بر افزایش جذابیت اقتص��ادی اجرای طرح ها در صورت 
اصالح قراردادهای نفتی، صنعت نفت و گاز ایران با در اختیار 
داش��تن بیش از155 میلیارد بش��که نفت خام و 34 تریلیون 
مترمکعب ذخایر گاز طبیعی از مزیت های طبیعی و کم ریسک 

هم برای توسعه برخوردار است.

معاون زنگنه اعالم کرد:

آغاز مذاکرات ایران با غول های نفتی جهان
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 نمایش خوانی
 از خنده تا عشق

عموهای فیتیله ای
در جشنواره

کارگردان نمایشنامه» بخند عشق نمک گیر شود«گفت: این نمایشنامه 
در ساعت19 بعدازظهر روز دوشنبه 15 مهرماه)امروز( در خانه هنرمندان 

اصفهان خوانده می شود.
مهناز عشقی افزود: این نمایشنامه فضای دفاع مقدس را دارد و داستان 
زن و مردی را روایت می کند که از کودکی بایکدیگر آشنا هستند و پس 
از بیست س��ال با یکدیگر ازدواج می نمایند، اما بیست روز پس از ازدواج 
 آنان جنگ آغاز می شود . صفورا ش��وهرش صفدر را به جنگ می فرستد 

و ... .
 وی ادامه داد: این نمایشنامه توسط اسماعیل بایگی نوشته شده است و 

بیشتر مونولوگ گویی است که با لهجه جنوبی خوانده می شود. 

مجید برزگر کارگردان هنری بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک در 
آستانه برگزاری این جشنواره گفت: اجرای افتتاحیه جشنواره، مبتنی بر 
یک شیوه اجرا-بازی است. به همین دلیل از عموهای فیتیله ای، دعوت 
کرده ایم تا این کار را بر عهده بگیرند. وی افزود: متأسفانه در اصفهان هیچ 
آمفی تئاتر بزرگی وجود ندارد، به همین دلیل در یک س��الن ورزشی به 
نام »گل نرگس« برنامه های افتتاحیه و اختتامیه را برگزار خواهیم کرد.  
دکور ما البی یک س��الن سینماست. بیش��ترین بار اجرایی بر دوش یک 
مجری- بازیگر است که قرار است کنترل چی این سالن باشد. در کنار این 
شخص، یک مجری قرار دارد که هنوز درمورد او به قطعیت نرسیده ایم، 

اما به طور قطع از چهره های شاخص تلویزیون است.

روبان قرمز

بازار کتاب

هفت

دبیر سی ودومین جشنواره فیلم فجر
با حکم حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی، »علیرضا رضا داد« به دبیری سی  و دومین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر منصوب شد. وی به عنوان مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی 

پیش از این، دبیر دوره بیست و دوم تا بیست و پنجم جشنواره فجر بوده است.

5

پرواز» درنای کاغذی « بر فراز شهر
تندیس »درنای کاغذی« در میدان امام 
 حس��ین)ع( اصفهان نصب می ش��ود.

تندیس »درنای کاغ��ذی« با طراحی 
بنیاد سینمایی فارابی و اجرای محمد 
پورابوطالب، روز دوش��نبه 15 مهر ماه 
)امروز(در اولین روز از برگزاری بیست 
و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان، س��اعت1۰ صبح در 
میدان امام حسین)ع(  نصب می شود. در این مراسم برادرزاده ساداکو 
ساساکی سازنده »درناهای کاغذی« رییس بنیاد ساداکو و میهمانانی 
از حلبچه، دمشق و سردش��ت حضور خواهندداشت. تندیس اصلی 
»درنای کاغذی« که از جنس کاغذ است، در طول برگزاری بیست و 
هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان به موزه سینمای 
ایران اهدا می شود. س��اداکو ساس��اکی نام دختری است که هنگام 
بمباران اتمی هیروشیما در آن شهر زندگی می کرده است. او به دلیل 
تشعشعات اتمی مبتال به سرطان خون شده و در دوره حیاتش در یک 
آسایشگاه اوریگامی، شروع به ساخت درناهای کاغذی می کند. او در 
سن1۲سالگی افسانه درناهای کاغذی را می شنود که اگر کسی هزار 
درنای کاغذی بس��ازد، خدایان یک آرزوی او را ب��رآورده می کنند و 
تصمیم به س��اخت درناهای کاغذی می گیرد، اما پیش از مرگ تنها 
۶۴۴ درنا را با تا کردن کاغذ ساخت. نام ساداکو به خاطر ساختن این 
درناهای کاغذی در جهان شناخته ش��ده و به عنوان نماد دوستي و 

صلح شناخته مي شود. 

رنگ آمیزی طبیعت در مهرگان
نمایشگاه آثار نقاشی مهرنوش شیران 
در گالری مهرگان اصفهان گش��ایش 

یافته و تا 1۷مهرماه ادامه می یابد.
مرجان مشتاقیان در این باره گفت: در 
این نمایشگاه حدود ۳۰ اثر با تکنیک 
آبرنگ و با س��وژه طبیعت از آثار اخیر 
مهرنوش ش��یران به نمایش در آمده 

است.
 مدیر گالری مهرگان افزود: مهرنوش ش��یران فعالیت حرفه ای خود 
در زمینه نقاشی را از س��ال۸۸ با آموزش متریال آبرنگ آغاز کرده و 
تحصیالت آکادمیکش را در رشته معماری به پایان رسانده است. این 
نمایشگاه اولین تجربه نمایش��گاهی این هنرمند به صورت انفرادی 

است.

""آسوده با او" 
در جشنواره فیلم کودک اصفهان

فیلم »آسوده با او« در بخش آثار نیمه 
بلند جش��نواره ک��ودک اصفه��ان به 

نمایش درمی آید.
وحی��د پاکزاد 1۷س��ال اس��ت که به 
صورت حرف��ه ای فیلم می س��ازد، در 
س��ابقه او ده ها فیلم کوتاه و نیمه بلند، 
سه مجموعه تلویزیونی و سه تله فیلم 
اس��ت که آخرین تل��ه فیلم او س��ال 
گذشته با بازی  جهانبخش سلطانی از ش��بکه ۲ پخش شد و در ۲5 

دوره جشنواره کودک در بخش آثار بلند ویدئویی قرار داشت.
پاکزاد ۳۳ ساله و ساکن اصفهان است آخرین ساخته او با نام»آسوده 

با او« در بخش آثار نیمه بلند ۲۷ جشنواره کودک قرار دارد.    
اکران این فیلم سه شنبه 1۶ مهر ساعت ۶ بعدازظهر کتابخانه مرکزی 

و 1۸ مهر ساعت ۴ بعدازظهر در تاالر هنری نمایش داده می شود.

»وقت نویسی« در بازار کتاب 
رمان »وقت نویس��ی« نوش��ته میچ آلبوم با ترجمه  شیرین معتمدی 
منتش��ر ش��د. این رمان درباره زمان نوشته ش��ده و  در بخشی از آن 
آمده: »این داس��تانی اس��ت درباره  مفه��وم زمان. آغاز می ش��ود، از 
زمان پیدایش تاریخ انس��ان. با پس��رکی پابرهنه در ح��ال دویدن از 
تپه ای. جلو او دخترکی پابرهنه. پسر س��عی می کند دختر را بگیرد. 
معموال دختر و پسرها این طوری اند. برای این دو، همیشه همین طور 

خواهد ماند. اسم پس��ر »ُدر« است. 
دختر »آلی« است. در این سن تقریبا 
هم هیکلند، با صداهای زیر، موهای 
کوتاه و ضخیم و شتک های گل روی 
صورتشان. آلی می دود و برمی گردد 
به ُدر نگاه می کند و می خندد. آنچه 
حس می کند، نخس��تین بارقه های 
عش��ق اس��ت. در ای��ن نخس��تین 
صفحات داس��تاِن بش��ر، ی��ک بچه 
متفاوت دنیا را تغییر دهد. این کتاب 
درش��مارگان11۰۰ نسخه و قیمت 
1۰5۰۰تومان از س��وی انتش��ارات 

مروارید منتشر شده است. 

فایده جشنواره های موضوعی 
گروه فرهن�گ- جش��نواره های موضوعی مختلفی در 
کشور برگزار می شود، ولی فایده حقیقی آنها برای فضای 

فرهنگی- هنری کشور نامعلوم است.
جش��نواره های موضوعی مدت هاس��ت  در کش��ور ما با 
موضوعات متن��وع فعالیت م��ی کنند. جش��نواره های 
گوناگون از فیلم تا شعر، موسیقی، تئاتر و... با محورهای 
مختلف با تأکید بر روی موضوعات خاص سعی می کنند 
توجهات را به این موضوعات جل��ب کنند تا تأثیرگذاری 
بیشتری در این زمینه ها در سطح جامعه به وجود آورند.

جشنواره های موضوعی در شاخه ها و موضوعات مختلف 
در طول سال برگزار می ش��وند. این جشنواره ها با توجه 
 به این که در برگزاری محدودی��ت زمانی خاصی ندارند،

می توانند زمان های مرده سال از نظر جشنواره را با توجه 
به موضوعشان پوش��ش دهند تا فضای نشاط در جامعه 

هرچه بیشتر افزایش یابد.
اما سؤال مهم اینجا ست که این جش��نواره ها تا چه حد 
تأثیری واقعی در پ��ر رنگ کردن موضوع��ات مربوط به 
خودش��ان در فضای جامعه دارند. آیا واقعا یک جشنواره 
موضوع��ی فیلم؛ مثال درم��ورد کتابخوانی م��ی تواند در 
درازمدت باعث افزایش س��طح فرهن��گ کتابخوانی در 
 کش��ور ش��ود یا برگزاری آن تنها یک ردی��ف بودجه را 
برای جش��نواره ص��رف خواهد ک��رد تا ای��ن بودجه هم 
مستهلک ش��ود و س��ال آینده هم دوباره این جشنواره 

برگزار شود؟
جشنواره موضوعی می تواند به شکل مهم و مؤثری باعث 
افزایش توجه به شاخه های مهم فرهنگ و هنر در کشور 
ش��ود و در درازمدت تأثیرات مهم��ی در فضای فرهنگی 
کشور بگذارد، اما متأسفانه شاهدیم که این جشنواره ها 
حداقل تأثیر را در کشور دارند و تنها برگزاری زودگذر آنها 

مدت کوتاهی فضای فرهنگی کشور را متأثر کند.
مسأله مهمی که باید در این جشنواره ها به آن توجه شود 
لزوم دور ش��دن از مرکز و توجه بیشتر به نقاطی از کشور 
است که معموال فعالیت فرهنگی- هنری چندانی ندارند و 
برگزاری جشنواره موضوعی می تواند در آن شور و نشاط 
زیادی برپا کند، ولی متأس��فانه همیش��ه می بینیم این 
واقعه و فضای نش��اط آن، تنها به همین چند روز محدود 

است و دوباره هیچ اتفاقی در این زمینه نمی افتد.
باید برگزاری جش��نواره های موضوعی را ب��ه فال نیک 
گرفت و تالش کرد تا این فضاها فایده عملی برای اعتالی 
فرهنگ و هنر کش��ور داشته باش��د، اما تا رسیدن به این 

هدف راه درازی وجود دارد.

بی��ش از دو ماه از راه اندازی نخس��تین 
کانون نخبگان ش��عر اس��تان اصفهان 
ب��ر اس��اس رویک��رد تکمی��ل چرخه 
سیاس��تگذاری فرهنگ��ی و هن��ری کش��ور و با ه��دف معرفی 
استعدادهای ادبی به جامعه می گذرد و حال، ادب دوستان نصف 
جهان را با این سؤال مواجه کرده که آیا این انجمن قادر خواهد 

بود شاعران کالسیک و نو را بر سر یک خوان گرد آورد؟ 
عضو ش��ورای تخصصی کانون نخبگان شعر استان معتقد است: 
اصفهان با س��ابقه تاریخی و فرهنگی درخشان تاکنون پایگاهی 
برای ش��اعران نو اندیش نداش��ته، اما با راه ان��دازی این کانون، 

اصفهان در آینده ای نزدیک به شرایطی مطلوب می رسد.
حمیدرضا وط��ن خواه در پاس��خ به این س��ؤال که آی��ا کانون 
نخبگان ش��عر اس��تان اصفهان می تواند به جدال همیش��گی 
ش��اعران جوان و پیشکس��وت بر س��ر کهنه و نو پای��ان دهد یا 
خیر، افزود: اعضای ای��ن کانون به هیچ وج��ه درگیری کهنه و 
 نو نخواهند داش��ت و هر شعری بر اس��اس مکتب خود بررسی

 می شود. این ش��اعر پیشکس��وت با اش��اره به این که شاعران 
حاضر در جلس��ات ش��عری این کان��ون اختالف��ی از نظر زبان 
ش��عری کهنه و یا نو با یکدیگر نخواهند داش��ت، اظهار داشت: 
تمامی اشعار ش��اعران در هر س��بک و با هر زبان شعری توسط 
کارشناسان ش��عر و ادبیات نقد می ش��ود. وی درخصوص لزوم 

ایجاد کانون نخبگان شعر اس��تان در اصفهان ادامه داد: تمامی 
ش��اعران جوان یا نوپای اس��تان باید در مرکزی گ��رد یکدیگر 
جمع ش��وند تا به این نحو به راحتی قابل دس��ترس باش��ند. در 
گذش��ته پیدا کردن ش��اعری که در کنگره ای حائ��ز رتبه می 
شد، بس��یار دش��وار بود، اما با راه اندازی این کانون، دسترسی 
به ش��اعران موفق در جش��نواره ها بسیار س��اده تر است. وطن 
 خواه با اش��اره ب��ه این ک��ه در ظاهر حضور کالس��یک س��راها

 در کان��ون نخبگان ش��عر اس��تان اصفه��ان پررنگ ت��ر به نظر 
می رسد، بیان داشت: بعضی از ش��اعران اصفهانی بر اساس نوع 
تفکراتش��ان، این کانون را نمی پذیرند یا قصد مخالفت با آن را 
دارند. وی اف��زود: در این خصوص نمی توان ش��فاف تر صحبت 
کرد، اما به هر جهت باید گفت بعضی از ش��اعران، باور و اعتقاد 
 خاص خودش��ان را از ش��عر دارند که حضور چنی��ن مرکزی را

 نمی پذیرند. همچنین ش��اعران س��پید سرای بس��یار موفقی 
نیز در اس��تان اصفهان وجود دارند که بعض��ی از آنها عالقه ای 
به حضور در کانون نخبگان ش��عر اس��تان ندارند. عضو شورای 
تخصصی کانون نخبگان ش��عر اس��تان اصفهان با تأکید بر این 
که یکی از اهداف اساس��ی کانون نخبگان شعر استان اصفهان، 
معرفی و اس��تعدادیابی ش��اعران موفقی اس��ت که تریبونی در 
دس��ت ندارند، گفت: ش��اعران پیشکسوت به واس��طه داشتن 
تریبون و امکانات بس��یار، نیازی به حمایت این مرکز ندارند؛ به 

 عبارت دیگر در این کانون، ش��عر امروز در نظر گرفته می شود.

 جدا از این که ش��اعری بسیار کم سن و س��ال یا 9۰ساله باشد.
وی درخص��وص چگونگی ورود اعض��ا به کانون نخبگان ش��عر 
اس��تان اصفهان بیان داش��ت: اعضا به مرور زم��ان انتخاب و به 
این مرکز، دعوت می ش��وند. همچنین در نوع انتخاب آنها دقت 
بس��یاری می ش��ود، به نحوی که افرادی آینده دار و با تفکراتی 
نزدیک به یکدیگ��ر به این کان��ون فراخوانده می ش��وند. وطن 
خواه ب��ا تأکید بر لزوم حمای��ت حوزه هن��ری از کانون نخبگان 
ش��عر اس��تان اصفهان افزود: اعضای این کانون، شاعرانی آینده 
دار هستند و این افراد باید در طوالنی مدت و به نحوی مطلوب 
توسط مس��ئوالن حمایت ش��وند. همچنین عباس شاه زیدی 
)خروش(، یکی دیگر از اعضای شورای تخصصی کانون نخبگان 
ش��عر اس��تان اصفهان گفت: ه��دف از راه اندازی ای��ن کانون، 
آشتی بین کالسیک و نو اس��ت و در جلسات شعری بر روی این 
نکته، بس��یار تأکید می کنیم. وی با اش��اره به این که در کانون 
نخبگان ش��عر اس��تان اصفهان به نحوی منحصر بر روی سبک 
های نو ی��ا کالس��یک تمرکز نخواهیم داش��ت، اف��زود: تمامی 
 ش��اعران نخبه اس��تان و به عبارتی برگزیدگان جشنواره های

کش��وری، جدای از کالس��یک س��را یا نوپ��رداز ب��ودن در این 
کانون گرد یکدیگر جمع خواهند ش��د. عضو شورای تخصصی 
کانون نخبگان ش��عر اس��تان اصفه��ان ادامه داد: در جلس��ات 
ش��عری این کانون، ه��ر هفته مباحث��ی در رابطه ب��ا ادبیات نو 
مطرح ش��ده و تمامی ش��اعران با ه��ر نوع دیدگاه��ی، مجاز به 
ابراز عقی��ده خواهند ب��ود. وی در این خصوص اظهار داش��ت: 
معتقد هس��تیم که جلس��ات ش��عری این کانون باید از حالت 
سنتی خارج ش��ود؛ به عبارت دیگر باید فراتر از سیستم رییس 
و مرئوسی، تمامی ش��اعران را در جایگاه خود محترم دانسته و 
 برای عقاید و نظریات و نقدهای آنها ارزش قائل شویم. شاه زیدی

با بی��ان این ک��ه در ابتدا ش��اعران با تردید نس��بت ب��ه کانون 
نخبگان ش��عر اس��تان اصفهان، برخورد می کردن��د و به نوعی 
 نمی توانستند، اعتماد کنند، افزود: اکنون با اعتماد سازی های

 انجام ش��ده توس��ط این کانون، نزدی��ک به ۷۰ ت��ا۸۰ درصد 
 ش��اعران اصفهانی به این مرکز ج��ذب و عالقه مند ش��ده اند.

وی اظهار داش��ت: اکنون ش��رایط کانون نخبگان ش��عر استان 
اصفهان به نحوی نیس��ت که تمامی ش��اعران اصفهانی را برای 
حضور در جلسات شعری بپذیرد، به دلیل این که افرادی درصدد 
برهم زدن اعتمادسازی این کانون هستند و بعضی از افراد تنها 

منتقد بوده و به دنبال ترویج دیدی منفی در  اصفهان هستند.

واکنش شاعران اصفهانی به کانون نخبگان شعر

تردید در گردهم آوری شاعران کالسیک و نو
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به گفته ی��ک کارگ��ردان تئات��ر اصفهان   
برگزاری همایش به جای جشنواره، تأثیرات 

مثبت تری در هنر تئاتر خواهد داشت.
 رادمه��ر کش��انی درم��ورد برگ��زاری

جشنواره های موضوعی و تأثیرات آن بیان کرد: با برگزاری جشنواره 
به دلیل مضراتی که دارد مخالف هستم. متأسفانه همیشه در کشور 
معیار و سنجش، جش��نواره ها موضوعی  بوده است و این اتفاق به 
شکل نادرستی می افتد. جشنوارها بدون تعهد به هنر و ارزش های 
هنری که در پرورش خالقیت و آگاهی رسانی به مردم است، برگزار 
می شوند. متن هایی که باب س��لیقه چند تن از دوستان بازخوان 
و داوران هستند انتخاب می شوند و این مس��أله با معنای هنر که 
 در خالقیت و شعور اجتماعی اس��ت  منافات دارد. آثاری برگزیده 
 می ش��وند که طبق س��لیقه چند نفر است و این س��لیقه بر روی 
گروه های دیگر تأثیرگ��ذار خواهد بود و تبدیل ب��ه معیاری برای 
سال های آینده  می شود. این جش��نواره ها از جشنواره های آزاد 

مخرب تر است.
این کارگردان ادامه داد: در جش��نواره ها سنجش، متن کارگردان 
نیست؛ یعنی کارگردان تأثیر ندارد. کار اولی ها در جشنواره بیشتر 
حضور پیدا می کنند. این مسأله باعث می شود کیفیت کار پایین 
بیاید. کسانی وارد می شوند که بدون هیچ پشتوانه اجرایی هستند.

وی افزود: مسأله بعد نوع کارگردانی است، که به واسطه جشنوارها 
شناخته شده است؛ یعنی ما تئاترهای جش��نواره ای و کارگردانی 
جشنواره ای داریم. در جش��نوارها به کارگردانانی جایزه می دهند 
که بیش از اندازه از حرکت اس��تفاده می کنند. در صورتی که نوع 
طراحی و میزانسن باید بر اس��اس انتقال مفاهیم نمایشنامه باشد. 
وی تصریح ک��رد: قانون اجراه��ای عمومی برای پذیرفته ش��دن 
در جش��نواره وجود دارد، ام��ا اجراهای عمومی صوری هس��تند. 
 من با همایش موافق هس��تم. تص��ور می کنم ک��ه همایش باعث

 می شود تئاترها در حین برگزاری همایش می توانند اجرای عمومی 
داش��ته باش��ند و این اجرا ی عموم ارتباط مس��تقیم با تماشاچی 
است. مخاطبان جشنواره ها تنها خود تئاتری ها هستند، بنابراین 
با برگزاری جش��نواره بودجه کالنی را هدر می دهیم و شاهد اتفاق 
مثبتی نیستیم. معیار و سنجشی برای جشنواره وجود ندارد و تئاتری 

که در جهت آگاهی رسانی باشد ارزش دارد.
کشانی ادامه داد: به طور مثال مسأله ای که ما کم داریم و می تواند 

مؤثر باش��د برگزاری همایش آثار کالسیک اس��ت. هیچ جشنواره 
و همایشی در این زمینه نداریم. در اساس��نامه ها مطرح کرده اند 
آثار خارجی پذیرفته نمی ش��ود تا به این وس��یله توجه به سمت 
متن های ایرانی ب��رود.  این امر نه تنها باعث رواج نمی ش��ود بلکه 
 سطح کیفی آثار را پایین می آورد، زیرا رقابتی وجود ندارد. همه به 
نمایشنامه نویس های انگشت شمار شهر خودشان اکتفا می کنند. 
این سبب پرورش نویسنده نمی شود. نویسنده ها هم درجا می زنند، 
چون رقابت خارجی ندارند. وی در پایان درمورد تئاتر استانی بیان 
کرد: جهت دهی بومی در جشنواره تئاتر استانی یکی از معضالت 
 ماس��ت. نکته دیگری ک��ه در این می��ان باید به آن توجه داش��ت 
مصلحت اندیشی داوران در این جشنواره است. این افراد به شرایط 
کار توجه می کنند؛ این که اثری که ب��ه روی صحنه می رود و قرار 
است به جشنواره فرستاده شود، دکور یا بازیگر زیاد نداشته باشد. با 

این رویکرد عمال محدودیت به وجود می آوریم. 
رئالیسم چند سالی اس��ت که در جش��نواره ها از بین رفته است. 
مقوایی را برمی داریم روی آن  می نویس��یم تلویزی��ون و داوران با 
نگاه جشنواره ای شان آن را خالقیت ارزیابی می کنند، در صورتی 
که آن عدم آگاهی کارگردان از تئاتر رئالیس��م اس��ت و سال آینده 
 بقیه گروه ها از ای��ن روش الگو برداری می کنن��د و این روند ادامه

 پیدا می کند.

تئاتر سفارشی یا مستقل؟

نگاه جشنواره ای؛ آسیبی بزرگ در حوزه تئاتر 

گروه 
فرهنگ

جمال 
نوروزباقری

س  ایمنا
]عک



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 فریدون زندي از روي سكو
دیدارتيمش  مقابل العربي را تماشا کرد

بازيكنان تيم االهلي قطر پيش ازآغاز مس��ابقه اين تيم با تيم العربي در 
هفته چهارم ليگ ستارگان قطر از فريدون زندي بازيكن ايراني مصدوم 
ش��ده اين تيم تقدير كردند، در حالي كه زندي از روي سكوها تماشاگر 

اين مسابقه بود.
به گزارش ايرنا ازتارنماي الدوري والكاس قطر، بازيكنان تيم االهلي قبل از 
آغاز مسابقه، نوشته اي با مضمون »خانواده االهلي براي شما آرزوي شفاي 

عاجل دارد« را با خود حمل كردند.
همچنين مقامات باشگاه االهلي بروش��ورهايي كه در آن، عكس زندي و 
نوشته »زندي در قلب ماست«وجود داشت را تهيه و درميان تماشاگران 
توزيع كردند. فريدون زندي به رغم مصدوميت ش��ديد در ديدار االهلي 

والعربي از روي سكو تماشاگر بازي بود.
در اين ديدار تيم االهلي بانتيجه۴ بر يك شكست سنگيني متحمل شد 

و بادو امتياز در انتهاي جدول۱۴تيمي ليگ ستارگان قطر قرار گرفت.

 فدراسيون فوتبال آمریكا:
دیدار با ایران قطعي نشده است

فدراسيون فوتبال آمريكا در واكنش به انتش��ار خبر ديدار دوستانه تيم 
ملي اين كش��ور مقابل ايران اعالم كرد كه هنوز برگزاري اين مس��ابقه 

قطعي نشده است.
 ب��ه گ��زارش س��ايتmlssoccer.comT، خب��ر دي��دار احتمال��ي

تيم هاي ملي فوتب��ال ايران و آمريكا۱5س��ال پس از اولي��ن رويارويي 
دو تيم و با توجه به روابط سياس��ي دو كش��ور، همچنان تيتر نخس��ت 
رس��انه هاي جهان اس��ت، اما فدراس��يون فوتب��ال آمريكا خب��ر اخير 
 درمورد دي��دار احتمالي با تيم اي��ران در خاك آمري��كا را در اين مرحله 
شايعه اي بيش نمي داند. اين در حاليست كه رسانه هايي چون روزنامه 
گازتا دلو اسپورت ايتاليا نيز به نقل از مقامات فدراسيون فوتبال ايران خبر 
از برگزاري احتمالي يك تورنمنت چهارجانبه با شركت تيم هاي ايران و 
آمريكا پيش از جام جهاني۲۰۱۴  داده اند. گفته مي شود تعدادي از تيم 
هاي ملي كه به جام جهاني راه يافته اند قصد دارند براي برگزاري اردوهاي 
تداركاتي و بازي هاي دوستانه به آمريكا بروند، اما انتظار نمي رود پيش 
از قرعه كشي مرحله گروهي جام جهاني در روز۶ دسامبر )۱5 آذر(، هيچ 

مسابقه اي به صورت رسمي اعالم شود.

مشكل تيم ما روحی - روانی است
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مجتبی ترش��يز پس از تساوی 
تيمش برابر سپاهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سپاهان در نيمه 
دوم هجومی كار كرد كه موجب شد كمی عقب بكشيم و سپاهان بر بازی 
مسلط شود، اما روی هم رفته من فكر می كنم نتيجه تساوی در اين ديدار 

عادالنه بود.
بازيكن تيم فوتبال مس كرمان در پاسخ به اين سؤال كه به نظر می رسيد 
تيم شما به طور كامل دفاعی بازی می كرد، افزود: اين گونه نبود كه ما۱۰ 
نفره دفاع كنيم. سپاهان تيم خوبی است و ما هم در روند رو به رشدی قرار 
داريم. در نيمه اول ما هم موقعيت داشتيم و به دفاع مطلق روی نياورديم. 
وی همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا مس از اين وضعيت رهايی پيدا 
می كند يا خير، تأكيد كرد: مشكلی نداريم، تنها مشكل ما روحی - روانی 
است و با آمدن آقای مظلومی و درايت وی، تيم ما جمع  وجور شده است و 

نتايج بهتری در آينده كسب می كنيم.

 شكست سنگين االهلی 
در حضور جباری

االهلی در هفته  چهارم لي��گ قطر در حالی كه جب��اری را۲۰ دقيقه  در 
تركيب داشت، با نتيجه  سنگين چهار بر يك شكست خورد.

به گزارش خبرگزاری دانش��جويان ايران )ايس��نا(، هفت��ه  چهارم ليگ 
ستارگان قطر با انجام سه بازی به پايان رسيد كه در حساس ترين ديدار، 
االهلی با نتيجه  تحقير آميز چهار بر يك مغلوب العربی شد. در اين ديدار 
مجتبی جباری بازيكن تازه وارد االهلی برای نخستين بار در تركيب اين 
تيم قرار گرفت. جباری در نيمه دوم در دقيقه 7۰ به جای ديوكو به بازی 

رفت، اما نتوانست مانع از شكست سنگين تيمش شود.

 ملی حفاری و هيأت هندیجان
 مقابل حریفان خود پيروز شدند

هفته چهارم مسابقات گلف ليگ برتر باشگاه هاي ايران، در شهرهاي اهواز و 
مسجدسليمان پيگيري شد كه طی آن، تيم هاي ملي حفاري اهواز و هيأت 

هنديجان در برابر حريفان خود صاحب برتري شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، در اي��ن هفته از رقابت ها، دي��دار دو تيم نفت 
مسجدس��ليمان و آزادگان اين شهر سه بر س��ه خاتمه يافت. تيم گلف 
هنديجان نيز با نتيجه چهار بر دو از سد تيم هيأت اصفهان گذشت. تيم 
گلف ملي حفاري اهواز ش��ش بر صفر تيم سورتمه اهواز را شكست داد و 
تيم پرسپوليس مسجدسليمان به خاطر حاضر نشدن حريفش تيم هيأت 
تهران، شش بر صفر برنده اعالم شد. در پايان هفته چهارم اين مسابقات، 

تيم گلف ملي حفاري با چهار برد در صدر جدول اين مسابقات قراردارد.

 با آمادگی کامل 
مقابل آرژانتين قرار می گيریم

علیدوستیمهر
سرمربیتیمفوتبالوجوانان

كادرفنی تيم در تالش اس��ت ك��ه تا آغاز ج��ام جهان��ی و ديدار با 
آرژانتين، بازيكنان را به آمادگی كامل برساند.

ب��ا برنامه ريزی بس��يار خوب مه��دی مهدوی كي��ا، اردو و 
بازی های تداركاتی بسيار خوبی را در آلمان برگزار كرديم. 
ديدارهايی با  تيم های جوانان باشگاه مطرح اين كشور 
انجام داديم كه اكثر آنها در رده جوانان، رتبه های 

اول تا چهارم بوندس ليگا را در اختيار دارند.
برگزاری ديدارهای تداركاتی با تيم های ريشه دار 
فوتبال آلمان ك��ه از لحاظ تاكتيك��ی و تكنيكی 
سطح بسيار بااليی دارند، برای تيم نوجوانان ايران 

بسيار خوب بود. 

از پيشرفت سير نمی شوم
دروازه بان ملی پوش تيم فوتس��ال گيتی پسند گفت: به 
عنوان گلر اول ايران ش��رايط خوب��ی را در تيم ملی پيدا 

كرده بودم.
سپهر محمدی اظهار داشت: در بازی برابر دبيری تبريز 
از عملكرد خود راضی بودم، اما انتظارم از خودم بيش از 

اينهاست.
وی با اش��اره به بازی تيمش برابر دبي��ری تبريز تصريح 
كرد: بازی خوب��ی را ه��ر دو تيم به نمايش گذاش��تند. 
 ما می توانس��تيم س��ه امتياز اين ديدار را كس��ب كنيم، 
اما قس��مت بود كه اين بازی با نتيجه تس��اوی به پايان 

برسد.
دروازه بان ملی پوش تيم فوتس��ال گيتی پسند در پاسخ 
به اين س��ؤال كه آي��ا نتيجه گيری های اخي��ر تيم، كار 
گيتی پسند را در ادامه كار مش��كل نمی كند، ادامه داد: 
پس از جام باشگاه های آسيا به مشكل خورديم و در كمال 
تأسف امتيازات بس��ياری را از دست داديم، اما اطمينان 
داشته باشيد با توجه به تعطيالتی كه در پيش داريم تيم 
ما به طور حتم بهتر می ش��ود و حرف های بس��ياری نيز 

برای گفتن داريم.
محمدی با اش��اره به حواشی ايجاد ش��ده ميان باشگاه 
گيتی پس��ند و تيم ملی و ندادن بازيكنان گيتی پسند به 
تيم ملی گفت: ش��رايط خوبی را در تيم ملی پيدا كرده 
بودم. قرار بود به عنوان گل��ر اول ايران به بازی های جام 
جهانی كوچك اعزام ش��وم، اما با توجه به ش��رايطی كه 
پيش آمد و تصميمی كه باشگاه در عدم دادن بازيكنانش 
گرفت، نتوانس��تم در تيم ملی حضور داشته باشم و اين 
تصميمی بود كه باش��گاه گرف��ت و ما بازيكن��ان در آن 

نقشی نداشتيم.
اين دروازه بان فوتس��ال اف��زود: ما بازيكنان با باش��گاه  
قرارداد داريم و هر تصميمی هم كه بگيريم بايد با باشگاه 

هماهنگ كنيم و تابع دستورات باشگاه هستيم.
وی اذعان داشت: در چند س��الی كه در ليگ برتر هستم 
 با بازيكنان بزرگی كار كردم كه توانس��تم نكات بس��يار 
خوبی را ياد بگيرم و از مربی برزيلی هم كه در س��اليان 
گذش��ته به اصفهان آمده بود توانس��تم اس��تفاده های 

خوبی ببرم.
دروازه بان ملی پوش تيم فوتسال گيتی پسند تأكيد كرد: 
هنوز هم به دنبال پيش��رفت هس��تم و اطمينان داشته 
باشيد از پيشرفت سير نش��ده ام و حس می كنم توانايی 
بيشتری داشته و می توانم هم به گيتی پسند و هم به تيم 

ملی كمك كنم.

زاویه

6
دوچرخه	سوار	ایرانی	طالیی	شد	

حميد بيك خورميزی در پايان دومين روز از رقابت قهرمانی كاپ آسيا در تايلند به مدال طالی رشته اسكرچ 
دست يافت. در ادامه اين دوره از مسابقات، دوچرخه س��واران كشورمان در رده سنی بزرگساالن؛ محمود 

پراش در رشته يك كيلومتر  و آروين گودرزی در رشته ۴ كيلومتر انفرادی به مقام چهارمی دست يافتند.

سال هاست كه مردم اصفهان در انتظار تحقق ساخت ورزشگاه 
نقش جهان هس��تند؛ ورزش��گاهی كه قرار اس��ت با برگزاری 
رويدادهای ورزشی داخلی و بين المللی را بر گرده بگذارد و مايه 
مباهات مردم اصفهان كه حتی ايران زمين باشد، اما حاال پس 
از گذشت سال ها از وعده خوبان كه وفايی نشده هنوز اين پروژه 
ورزشی نا تمام باقی مانده است. برخی مسئوالن دولت دهم كه 
در حسرت بازگشايی نقش جهان ماندند و رفتند حال بايد اقدام 
عملی متوليان كنونی ورزش كش��ور را ديد. مدير كل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان به تازگی اظهار داش��ت: در صورتی  كه 
مسئوالن استان به ما اجازه دهند، بازی های نيم فصل دوم را در   

ورزشگاه نقش جهان برگزار می كنيم.
محمدرضا محمدجواهری اظهار داش��ت: خوشبختانه استاندار 
جديد اصفهان در مراسم معارفه خودشان تكميل ورزشگاه نقش 
جهان را از اولويت های نخست كاری خود مطرح كردند كه از اين 
بابت خدا را شاكريم. وی تصريح كرد: پس از اين اعالم طی چند 
روز گذشته، نامه ای را به صالحی اميری سرپرست وزارت ورزش 
و جوانان زدند و به طور جدی از وی درخواس��ت شد كه عنايت 
خاصی به اين پروژه صورت بگيرد تا به تعطيلی منجر نش��ده و 

ظرف ماه های آينده به بهره برداری برسد. 
 مدي��ركل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان ادام��ه داد: من هم 
به ط��ور جد پيگي��ر اين قضيه هس��تم. جلس��ه ای را ب��ا آقای 

جمالی ن��ژاد معاون امور عمرانی اس��تاندار برگ��زار كرديم تا از 
همين باقيمانده پول فوالد كه 3 ميليارد بود، بتوانيم سرويس ها 
و رختكن ها را كه در فاز يك به طور كامل تخريب شده بازسازی 

كنيم.
وی گفت: در صورتی كه مسئوالن و حتی شورای تأمين موافقت 
كنند، به دليل اين كه ورزشگاه نقش جهان در حال حاضر يك 
محيط كارگاهی اس��ت، دو ماهه اين فضا برای ما آماده شود تا 
بتوانيم بازی های نيم فصل دوم را در اين ورزشگاه برگزار كنيم.

جواهری در پاس��خ به اين س��ؤال ك��ه چرا كار س��اخت پروژه 
ورزش��گاه نقش جهان در حال حاضر تعطيل شده است، تأكيد 
كرد: به ط��ور كامل تعطيل نش��ده، ام��ا به هر ص��ورت كار در 

بخش هايی متوقف شده است.
وی تأكيد كرد: چون به مردم قول داده بودم و اعتقاد كارشناسيم 
نيز بر همين منوال است، بايد چمن ورزش��گاه به بهره برداری 
رس��يده و بازی ها در آن برگزار ش��ود و پس از آن، اين پروژه را 

تكميل كنيم.
مديركل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان اف��زود: زمين چمن، 
پيست تارتان، طبقه اول، اسكوربورد، سرويس های بهداشتی، 
و يكی از پاركينگ ها آماده است و مشكل خاصی برای بازی در 
نقش جهان وجود ن��دارد. وی تأكيد كرد: تنها مش��كلی كه در 
اين زمينه وجود دارد اين است كه به دليل اين كه نقش جهان 

در حال حاضر يك محيط كارگاهی اس��ت، ب��رای امنيتش نيز 
تمهيداتی را انديشيده ايم، اما ش��ورای تأمين استان، استاندار 

و معاونينش بايد اجازه برگزاری بازی در نقش جهان را بدهند.
جواهری گف��ت: در حال حاضر م��ا به اين تفاهم رس��يديم كه 
باقيمانده پول را هم با شركت توسعه به سمت رختكن ها ببريم 
 و ش��رايط را به گونه ای انجام دهيم كه برگ��زاری بازی حداقل 

كم و كاستی از لحاظ فنی نداشته باشد.
وی در پاسخ به اين سؤال كه آيا نقش جهان برای نيم فصل دوم 
آماده برگزاری بازی می شود، ادامه داد: قولی نمی دهم، اگرها را 
هم گفته ام، اما من تالش و اعتقادم بر اين است كه بايد اين كار 
انجام بشود و سپاهان بازی هايش را در اين ورزشگاه برگزار كند، 

چراكه هم در نگهداری و هم 
در به وجود آمدن مش��كالت 

می تواند ما را كمك كند.
مدي��ركل ورزش و جوان��ان 
اس��تان اصفهان تأكيد كرد: 
برای تأمي��ن اعتبار كلی خيز 
برداش��ته ايم و نامه ای هم كه 
آق��ای اس��تاندار داده اند در 
همين راستا بوده است، اما در 
شرايط فعلی تا تأمين اعتبار 
كامل كار خودم��ان را انجام 
می دهيم تا بتواني��م بگوييم 

فاز نخست آماده است.
وی گفت: ب��ازی های زيادی 
در نيم فص��ل دوم نداري��م و 
نمی توان��د خيلی ب��ه كار ما 

لطمه بزند و همزمان با برگزاری بازی ه��ا در نيم فصل دوم، در 
نهايت روز برگزاری بازی كارگاه را تعطيل می كنيم.

محمد جواه��ری تصريح ك��رد: همچنين اي��ن پيش بينی نيز 
 ص��ورت گرفته ك��ه ۴ ورودی را باز كنيم و س��اير نق��اط را نيز 
ب��ه ط��ور كام��ل فنس كش��ی ك��رده و محص��ور كني��م و 
 ت��ردد را ب��ه طبق��ات ب��اال و اط��راف مجموع��ه ب��ه صف��ر 

برسانيم.
وی افزود: خواهشم از رسانه ها و مسئولين استان اين است كه 

اجازه دهند فاز نخست آماده بهره برداری شود.
مدي��ركل ورزش و جوانان اس��تان اصفه��ان در پاي��ان تأكيد 
كرد: تمام تالش��م اين است كه ش��رمنده مردم خوب اصفهان، 

ورزشكاران و تماشاگران عزيز نشوم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

اجازه	دهند،	بازی	ها	را	در	نقش	جهان	برگزار	می	کنیم

تنها مشكلی که در 
این زمينه وجود 

دارد این است 
که شورای تأمين 
استان، استاندار 
و معاونينش باید 

اجازه برگزاری 
 بازی در 

نقش جهان را 
بدهند
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تيم وزنه برداری،24 مهر 
عازم لهستان می شود

برگزاری مراسم حمل 
مشعل المپيک درمسكو 

به گزارش واحد مركزی خبر در آستانه رقابت  های وزنه برداری قهرمانی 
جهان، امين زارعی ملی پوش دس��ته 9۴ كيلويی ايران نيز با صالحديد 
كادرفنی تيم ملی، اردو را ترك كرد تا تيم ملی با 9 وزنه بردار، خود را برای 

حضور در رقابت های قهرمانی جهان آماده كند.
از اين جمع، يك وزنه بردار ديگر هم خط خواهد خورد تا تركيب هش��ت 
نفره تيم ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان كه اواخر مهر به 

ميزبانی لهستان برگزار می شود، مشخص شود.
كادر فنی درباره آخرين خط خورده اردوی تي��م ملی تا يك هفته آينده 
تصميم گيری می كند.  تيم ملی وزنه برداری ايران، ۲۴ مهر عازم لهستان 

می شود.

مراسم حمل مشعل المپيك زمستانی سوچی با حضور مقامات روسيه و 
كميته بين المللی المپيك در مسكو برگزار شد.

 مش��عل المپيك قبل از آغاز بازی های المپيك زمس��تانی سوچی،۱۲3
 روز در داخل روس��يه گردان��ده خواهد ش��د و بيش از ۱۴ه��زار نفر اين 
 مش��عل را در سراس��ر روس��يه حدود طی مس��افت ۶5هزار كيلومتر با

 اس��تفاده از هواپيما، بالگرد، خودرو، قطار و حتی گ��وزن حمل خواهند 
كرد.

بر اساس برنامه زمانبندی، مش��عل المپيك هفتم فوريه ) ۱8 بهمن ( به 
محل برگزاری المپيك زمستانی در شهر ساحلی سوچی در جنوب غربی 

روسيه خواهد رسيد.

رم چگونه خانه اینتر را فتح کرد؟
قرمزپوشان پايتخت ايتاليا با فتح خانه  نراتزوری، به شروع فوق العاده  
خود در فصل جاری رقابت  های ليگ دسته اول ايتاليا تداوم بخشيدند 
و صدر جدول را حفظ كردند. در روز نخست از هفته هفتم سریA، رم 

در خانه اينتر به پيروزی 3 بر صفر دست پيدا كرد.

اریكه نشينی موناکو
شاگردان كلوديو رانيری با برتری مقابل سن اتين 
صدرنشينی خود در جدول رده بندی لوشامپيونه 
را تثبيت كردند. موناكو با اين برد ۲۱ امتيازی شد 

و صدرنشينی خود را تثبيت كرد. 

رئال شكست می دهد
»رئال چنانچه در شرايط عادی خود باشد، می تواند 
در پنج دقيق��ه،  كار هر تيم��ی را تمام كن��د.« اين 
واكنش آنچلوتی پس از پيروزی برابر لوانته در دقايق 
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سرمربی تيم فوتبال تراكتورس��ازی معتقد است كه صحبت 
كردن عليه ديگران در رس��انه ها بين اهال��ی فوتبال به يك 
اسلحه تبديل ش��ده كه اس��تفاده كنندگان از آن، از چيزی 

نگران نيستند.
مجيد جاللی در گفتگو با ايس��نا ب��ا انتقاد از نح��وه  برخورد 
رسانه ای محمد مايلی كهن و علی دايی در هفته گذشته اظهار 
داش��ت: چيزی كه در فوتبال ايران در حال باب شدن است، 
صحبت كردن عليه يكديگ��ر در رسانه هاس��ت. حقوقدانان 
می گويند، چيزی كه عرف ش��ود، به مرور ب��ه قانون تبديل 

می شود.
وی ادامه داد: آينده با اين وضع خيلی نگران كننده است، چون 
همه فكر می كنند اين كار يك اس��لحه است كه در جيبشان 

قرار دارد؛ اسلحه ای كه حمل و استفاده اش جرم نيست! اين 
معضل بس��يار خطرناك اس��ت و می تواند خيلی از پايه های 

ورزشی و شخصيت های ما را تهديد كند.
جاللی همچنين گفت: رسانه ها بايد در اين زمينه وارد عمل 
شوند. درست است كه آنها با انتش��ار يك مصاحبه  جنجالی 
می توانند مخاطب جذب كنند، اما اين كار به چه قيمتی انجام 
می شود؟ اين مسأله برای آينده ورزش ايران خطرناك است.

سرمربی تيم فوتبال تراكتورسازی همچنين در پاسخ به اين 
سؤال كه چرا اين رفتار از كسانی س��ر می زند كه انتظارش را 
نداريم، گفت: ما به اينجا رسيده ايم و از اول اين گونه نبوديم. 
اين مسأله قبال ماليم تر بود و توسط گروه هايی كه شخصيت 
ورزشی نبودند انجام می شد، اما چون هيچ اقدامی عليه آنها 
صورت نگرفت، تبديل به عرف شد و حاال به عنوان يك اسلحه 
اس��تفاده می ش��ود. اس��تفاده كنندگان هم نگران هيچ چيز 
نيستند. متأسفانه اين رفتار، يك قانون اجتماعی شد و حاال به 

شخصيت ها و بزرگان سياسی كشور هم رسيده است.
س��رمربی تيم فوتبال تراكتورس��ازی درباره فهرست جديد 
تيم ملی كه ب��ا انتقادهای برخی كارشناس��ان همراه بود نيز 
گفت: هميشه همين طور بوده اس��ت. من هرگز به ياد ندارم 
كه همه از فهرست تيم ملی راضی باشند. هميشه موضوعاتی 
هست كه باعث انتقاد شود. اغلب انتقادهايی كه می شود هم 
درصورت بررسی صحيح به نظر می رسند، اما غيرممكن است 
كه فهرست تيم ملی همه را راضی كند. اين امر محال است و 

در اين زمينه بايد به نظر سرمربی تيم ملی احترام بگذاريم.

رضوانی: فكر نمی کردم با این قدرت قهرمان کاپ آسيا شویم

بچه های واترپلو گل کاشتند 
جاللی: 

باید به فهرست کی روش احترام گذاشت

محسن رضوانی در گفتگو با خبرگزاری تس��نيم، با اشاره به 
قهرمانی تيم ملی واترپلوی ايران در رقابت های كاپ آس��يا، 
عنوان كرد: از زحمات بچه های تيم مل��ی واترپلوی ايران در 

اين مدت تشكر می كنم.
 آنه��ا واقع��ا خيلی ت��الش كردند و س��ه م��اه ب��دون هيچ 
چشمداش��تی فقط تمري��ن كردند و خدا را ش��كر  كه موفق 
به كس��ب عنوان قهرمانی ش��دند. من هيچ كاری برای آنها 
نكردم و تنها كاری كه ما ب��رای اين تيم انجام داديم، همدلی 

و يكدستی آن بود.
سرپرست فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو با اشاره به سطح 
باالی مسابقات كاپ آسيا، گفت: هيچ  كشوری آبروی خود را 
از س��ر راه نياورده كه بخواهد تيمی را بی جهت به مسابقات 

اعزام كن��د. تيم های خوبی در اين كاپ ش��ركت كرده بودند 
و من واقعا فكر نمی كردم ب��ا اين قدرت به عن��وان قهرمانی 

دست پيدا كنيم.
وی ادامه داد: قاطعانه می گويم سنگاپور از چين خيلی قوی تر 
 بود. آنها دو ماه در مجارس��تان اردوی تداركاتی داشتند و از 
دو، س��ه بازيكن چينی در تركيب خود به��ره می بردند. جو 
سالن و تماشاگران هم مزيد بر علت شده بود تا كار دشواری 
در آخرين ديدار داشته باشيم. در ابتدای ديدار عقب افتاديم، 
اما به خوبی موفق ش��ديم به بازی برگش��ته و رقابت را از تيم 

ميزبان ببريم. 
رضوانی تصريح كرد: قطعا برای اين بچه ها پاداشی را در نظر 
خواهيم گرفت، البته سعی می كنيم با پيدا كردن يك اسپانسر 

به صورت ويژه  از آنها تقدير كنيم.
وی عنوان كرد: در حال حاضر به دنبال تمديد قرارداد پائولو 
ماالرا، س��رمربی تيم ملی واترپلوی ايران هستيم. او ايران را 
خيلی دوس��ت دارد و مالك اصلی برای اين مربی خوب فقط 

پول نيست.
 هنگامی كه در حال رايزنی ب��ا وی برای تمديد قرارداد بودم، 
به من گفت كه برای ادامه همكاری، ۴ ش��رط شامل آمادگی 
تيم و بازيكنان، برگزاری اردوهای تداركاتی مناسب، حقوق 

بازيكنان و دستمزد خودم دارم.  
وی در پايان گفت: نبايد با كسب اين عنوان مغرور شويم، بلكه 
بايد تالش كنيم در بازی های آسيايی خوش بدرخشيم، چرا 

كه هدف اصلی ما بازی های آسيايی كره جنوبی است.
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 27 میلیارد تومان گردش مالی
 در سازمان بهسازی و نوسازی شهرکرد

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرستان ش��هرکرد تا کنون 27 میلیارد تومان گردش 

مالی داشته است. 
محمود عیدی در جلس��ه ای که  با هیأت مدیره س��ازمان نوسازی 
 و بهس��ازی شهرس��تان ش��هرکرد،برگزار کرده بود، اظهار داشت: 
وظیفه سازمان نوسازی همواره نوسازی بافت بناهای فرسوده بوده 

است.

  مدیران بومی و توانمند
 در چهارمحال و بختیاری

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: بیش از صدها مدیر بومی در استان سراغ دارم که تمام 

شاخص های یک استاندار توانمند را دارند.
سعید زمانیان اظهار داشت: اگر قرار بر پویایی و تحرک کشور در همه 
حوزه ها باشد، این کار به جای مدیران س��تادی باید توسط مدیران 

اجرایی انجام شود.
 نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس افزود: 
وزارت کشور باید افراد متدین، مؤمن، پاک دست، مسلط بر مسائل 
کش��ور، با قدرت اجرایی و قدرت مدیریتی ب��اال را برای تصدیگری 

استانداری انتخاب کند.

 برداشت 500 تن بادام
 از بادامستان های بروجن

 مدیر جهادکش��اورزی شهرس��تان بروجن از برداشت500تن بادام 
ازبادامستان های این شهرستان خبرداد.

 روح اهلل معتمدی  اظهارداشت: 4 هزار و40 هکتار بادامستان دراین 
شهرس��تان وجود دارد.  وی وضعیت محصول بادام این شهرس��تان 
را در س��ال جاری مطلوب ارزیابی کرد و گفت: پیش بینی می شود 
امسال500 تن بادام از بادامستان های این شهرستان برداشت شود.

برگزاری250 ویژه برنامه همزمان با 
هفته نیروی انتظامی در استان

 فرمانده نیروی انتظام��ی چهارمحال و بختی��اری از برگزاری250 
ویژه برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی دراستان خبر داد.

 اس��رافیل جعفری در نشست خبری با اصحاب رس��انه و مطبوعات 
استان به مناس��بت هفته نیروی انتظامی به تشریح برنامه های این 
هفته پرداخت و اظهارداشت: هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی 

در راستای تبیین و تشریح جایگاه امنیت است.
 وی امنیت را حاصل مش��ارکت س��ه ضلع مردم، حاکمیت و پلیس 
دانس��ت و گفت: هر جامعه ای ک��ه مردم را به عنوان س��رمایه های 
اجتماعی در کنار پلیس داشته باشد، تولید و حفظ آرامش را  نیز به 

شایستگی محقق می کند.

اخبار کوتاهیادداشت
 ثبت نام 3 هزار نفر درطرح ملي حفظ قرآن کریم 

مدیرکل اوقاف و امورخیریه چهارمحال و بختیاري گفت: در راستاي اجراي طرح ملي حفظ قرآن 
کریم تاکنون سه هزار و۱00نفر در استان ثبت نام کرده اند. حجت االسالم سید محمدطباطبایي 

افزود: سهمیه استان در این طرح، سه هزار و 440نفر است. 
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س��د بابا حی��در با ه��دف تأمین آب ش��رب ش��هر 
فارس��ان و روس��تاهای تابع��ه در چهارمح��ال و 
بختی��اری بنیان نه��اده ش��د. حال مح��ل احداث 
این س��د، به محل دفع زباله ش��هر باباحیدر مبدل 
 ش��ده و خاک منطقه در اثر ورود ش��یرابه زباله های

خانگی و بیمارستانی آلوده است. 
در این شرایط و با آبگیری سد و نفوذ شیرابه به مخزن 
آب آن، نمی ت��وان در آینده انتظار آب س��الم از این 
سد داشت و س��المتی مردم منطقه به خطر خواهد 
افتاد. به گزارش خبرنگار مهر، کم توجهی به عملیات  
س��ازه ای مهار آب های سطحی و اس��تفاده بیش از 
حد از منابع زیرزمینی، همواره در ش��مار مهم ترین 
چالش های حوزه مدیریت منابع آبی در میان متولیان 
و دست اندرکاران استان چهارمحال و بختیاری مطرح 
بوده است. آنها مهار و ذخیره سازی آب های سطحی 
در دریاچه س��دهای کوچک و ب��زرگ را مهم ترین 
راه برون  رف��ت از بحران آبی پی��ش روی بخش های 
کشاورزی، صنعت و شرب مردمان این منطقه اعالم 

می دارند. صرف نظر از میزان صحت و نقش این ایده در 
حل چالش های آبی منطقه، به نظر می رسد جانمایی 
صحیح و انتخاب کارشناسی و اصولی محل احداث 
این س��ازه های آبی، نکته ای کلیدی و مهم در روند 
صحیح و پایدار دستیابی به اهداف تعیین شده در این 
بخش از مدیریت آبی منطقه باشد که بعضی اوقات 
مشاهده می شود به شکل شگفت انگیزی مورد غفلت 

طراحان این گونه سازه ها قرار می گیرد.
س��د غدیر شهرس��تان فارس��ان س��دی است که 
برای تأمی��ن آب کش��اورزی، آب ش��رب و صنعت 
روستاهای شهرستان فارس��ان وشهر فارسان بنیان 
نهاده ش��ده است و نکته مهم این اس��ت که این سد 
در مح��ل دف��ع زباله های ش��هر باباحی��در احداث 
 ش��ده و هم اکنون نیز زباله ها در این محل انباشته

می ش��وند. حال اگر این س��د هنگامی که آبگیری 
 شود، شیرابه زباله ها به دریاچه پشت سد نفوذ کند،

 می تواند س��المتی مردم منطقه را به شدت تهدید 
کند.

 جانمای�ی ص�ورت گرفت�ه س�د فاق�د 
جامع نگری الزم بوده است

نای��ب ریی��س انجم��ن زیس��ت محیطی تس��نیم 
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری اظهار داش��ت: 
چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان هایی اس��ت 
که با توجه به مدیریت س��ال های قبل آب ش��رب و 
کشاورزی آن بیش��تر از آب های زیر زمینی )حدود 
80 درصد( تأمین ش��ده اس��ت و توجهی به آبهای 
سطحی نش��ده اس��ت و این مهم مش��کالت بسیار 
 زیادی از جمله فرو نشس��ت زمین و ش��ور ش��دن 

آب ها را در بر داشته است. 
هومان خاکپور بیان داش��ت: سیاس��ت های جدید 
و ایجاد مش��کالت در خصوص آب های زیر زمینی 
مسئوالن را به سمت اس��تفاده از آب های سطحی و 
جاری برده است، اما نکته مهمی که باید به آن توجه 
شود این است که باید موارد بهداشتی، علمی، محیط 
زیستی و اجتماعی و... در منابع تأمین آب مورد توجه 

قرار گیرد تا مشکلی در آینده پیش نیاید. 

وی تأکی��د کرد: س��د غدیر شهرس��تان فارس��ان 
چهارمحال و بختیاری یکی از سدهایی است که در 
راستای سیاست مدیریتی آبی) استفاده کمتر از آب 
های زیر زمینی( بنیان نهاده ش��ده و قرار است آب 
ذخیره شده در پشت این سد اضافه بر تأمین بخشی 
از نیازهای آبی بخش های صنعتی و کشاورزی منطقه، 
با ورود به شبکه های آب رس��انی، کمبود آب شرب 
ساکنان این شهرس��تان را جبران کند، اما متأسفانه 
جانمایی صورت گرفته فاقد جامع نگری الزم بوده و 
محل دفن زباله شهر باباحیدر سال هاست که در باال 

دست مخزن این سد قرار گرفته است.
 خاکپور بیان داشت: مکانی که با آبگیری این سد، به 
زیر آب رفته و آلودگی های ناش��ی از شیرابه چندین 
ساله زباله های خانگی و صنعتی و بیمارستانی اش را 
وارد شبکه آب شرب مردم این دیار می کند، می تواند 
یک بحران میکروبی و زیست محیطی را برای مردمان 
منطقه به دنبال داش��ته باش��د و ماجرای تلخی که 
طراحان این س��د فکر می کنند می توانن��د فقط با 
احداث یک خاکریز و جدا س��ازی محل دفن زباله از 
مخزن سد، مانع رخداد آن ش��وند. این فعال محیط 
زیست تصریح کرد: محل احداث این سد مخزنی در 
سه کیلومتری غرب شهر باباحیدر و بر روی رودخانه 
سراب است که دو سرشاخه س��راب )چشمه پرآب 
 س��راب( و بردی منابع اصلی تأمی��ن کننده آب آن 

هستند.
 خاکپور بیان داشت: انتظار اس��ت نهادهای متولی 
حوزه محیط زیست و بهداشت محیط، قبل از آن که 
فرصت های پیشگیری از دست برود و سالمت مردم 
با تهدیدهای جدی مواجه شود، با ورود مؤثر به این 
موضوع و بهره گیری از ظرفیت های قانونی سازمانی 
ش��ان به وظایف و تکالیف خود در ح��وزه مراقبت از 

سالمت مردم عمل کنند. 
مدی��ر کل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری نیز در گفتگو ب��ا خبرنگار 
 مه��ر در ای��ن خص��وص اظه��ار داش��ت: س��د 
 بابا حیدر شهرس��تان فارس��ان با ه��دف تأمین آب 
شهر فارسان و روستاهای تابعه بنیان نهاده شده است.

سعید یوس��ف پور ادامه داد: قبل از ش��روع احداث 
سد،  این مکان، محل دفع زباله شهر باباحیدر بوده  و 
پیگیری های بسیاری توسط محیط زیست استان در 

این خصوص انجام شده است و اخطار به شهرداری 
باباحیدر نیز در این خصوص داده شده و همچنین از 

سوی مراجع قضایی این مهم پیگیری شده است.
وی گفت: هم اکنون زباله های شهر بابا حیدر در محل 
باال دست مخزن سد ریخته می شود و اتفاقی که در 
این محل افتاده، این است که آلودگی شدید در این 
منطقه رخ داده و شیرابه زباله ها به خاک و سنگ بستر 

نفوذ کرده است.

وی تصریح کرد: اگر سد بخواهد آبگیری شود الزاما 
باید  زباله هایی که طی س��ال های گذش��ته در این 
منطقه دپو شده است خارج ش��ود و محل دفع زباله 

ایزوله شود.
یوسف پور گفت: سنجش آلودگی از بستر باید انجام 
شود و عملیات خنثی سازی قبل از آبگیری انجام شود 
که در آینده سالمتی مردم شهرستان فارسان را تحت 

تأثیر قرار ندهد.
وی در ادامه با اش��اره به انعقاد تفاهمنامه های بین 
 ش��هرداری باباحی��در و مجموع��ه آب منطقه ای،

گفت: اقدامات الزم در راس��تای تفاهمنامه ها هنوز 
عملی نش��ده و اقدامات در این خصوص انجام نشده 
است.گفتنی است طول تاج س��د این سد624 متر 
و ارتفاع آن از س��نگ بس��تر68 متر و از نوع خاکی- 
س��نگریزه ای اس��ت که عملیات اجرایی این سد از 
سال ۱387آغاز شده و به دلیل کمبود اعتبار هنوز به 

بهره برداری  نرسیده است.

احداث سد تأمین آب شرب در محل دفع زباله فارسان

زباله و آب شرب، دیوار به دیوار هم می شوند!

سد غدیر شهرستان فارسان 
س�دی اس�ت که برای تأمین 
آب کش�اورزی، آب ش�رب و 
صنعت روستاهای شهرستان 
فارسان وش�هر فارسان بنیان 
نهاده شده اس�ت و نکته مهم 
این اس�ت که این سد در محل 
دفع زباله های ش�هر باباحیدر 
احداث ش�ده و هم اکنون نیز 
 زباله ها در این محل انباش�ته

می شوند.
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آگهي فقدان سند مالكيت

كه  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  آخاني  محسن  آقاي  اينكه  به  623نظر 
هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت سه 
شده  اصلي  ازيك  فرعي   4298 شماره  ثبتي  پالك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
ثبت  وي  نام  به   344 دفتر   550 درصفحه   55707 ثبت  سندمذكورذيل  كه 
وسندصادرگرديده اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده 
است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت 
كه  اي كرده  معامله  آگهي  ملك مورد  به  كه هر كس نسبت  آگهي مي شود 
در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي 
مراجعه  ثبت محل  به  آگهي  اين  انتشار  از  ده  روز پس  مدت  بايست ظرف 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 
المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت 

اسناد وامالك شهرضا

تحدید حدود اختصاصی
13 شماره : 103/92/896/337چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب باغ مشجر 
در بخش مرغزار تقريبا دو رجل و نيم و بشماره پالك 143-  فرعی از شماره 
37- اصلی واقع در كشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز  بنام سيد محمد 
طاری فرد فرزند سيد جالل در جريان ثبت می باشد، بعلت عدم حضورمالك 
در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينك بموجب دستور اخير ماده 15 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 1392/8/13 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به 
كليه مالكين و مجاورين صاحبان امالك  اخطار می گردد كه در ساعت و روز 
مقرر در اين آگهی، در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورين 
تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون  امالك مطابق ماده 20  و صاحبان 
رئيس  شادمان  مجتبی   139 الف:  خواهدشد.م  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 

اداره ثبت اسناد و امالك نطنز

تحدید حدود اختصاصی
319 شماره : 103/92/1293/337چون تحديد حدود ششدانگ يكباب اطاق و 

خاشاك ورزدركوی مسجد كهنه بشماره پالك 122- فرعی از شماره 128- 
اصلی واقع در هنجن  جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز  بنام عباس علی محمد 
باشد، بعلت عدم حضورمالك  عليزاده فرزند حسينعلی  در جريان ثبت می 
در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينك بموجب دستور اخير ماده 15 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 1392/9/2 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به 
كليه مالكين و مجاورين صاحبان امالك  اخطار می گردد كه در ساعت و روز 
مقرر در اين آگهی، در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورين 
تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون  امالك مطابق ماده 20  و صاحبان 
رئيس  شادمان  مجتبی   171 الف:  خواهدشد.م  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 

اداره ثبت اسناد و امالك نطنز

فقدان سند مالكيت 
نطنزی  االسالم  شيخ  الدين  شهاب  آقای   103/92/1797/337 شماره   577
و  هويت  كه  محلی  استشهاديه  برگ  دو  باستناد  محمدباقر  مرحوم  فرزند 
امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است كه سند مالكيت ششدانگ 
يك حجر طاحونه معروف امامزاده بشماره پالك شماره 9/948  واقع در نطنز 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز كه در صفحه 571 دفتر 10 امالك ذيل ثبت 
2181 بنام شهاب الدين شيخ االسالم نطنزی فرزند مرحوم محمد باقر ثبت 

و صادر و تسليم گرديده ومعامله ديگری انجام نشده و در اثر اسباب كشی 
مالكيت  سند  المثنی  صدور  درخواست  چون  است  شده  رفته/مفقود  بين  از 
نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 

مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين 
آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
مراتب  تا  نمايد  تسليم  معامله  مالكيت و سند  ارائه اصل سند  كتبًا ضمن  را 
صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
المثنی سند  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  يا  نرسد  اعتراضی 
الف: 201 مجتبی  به متقاضی تسليم خواهد شد. م  مالكيت مرقوم صادر و 

شادمان – رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

تاسيس 
يستا  و  مهندسی  فنی  تاسيس شركت  آگهی  : 103/1858ث/92  628 شماره 
تحت   1392/6/27 درتاريخ  فوق  شركت  خاص  سهامی  سپاهان  نيروی  

شماره 50866 و شناسه ملی 10260694343 در اين اداره به ثبت رسيده و 
و خالصه  گرديده  تكيمل  دفاتر  ذيل  امضاء  لحاظ  از   1392/6/27 تاريخ  در 
و  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زير  به شرح  آن  نامه  اظهار 
كثير االنتشار زاينده رود آگهی می شود . 1- موضوع شركت : ثبت موضوع 
فعاليت به شرح ذيل به منزله اخذو صدور پروانه فعاليت نمی باشد.انجام كليه 
و متوسط،  قوی وضعيف  برق فشار   ، برق صنعتی  پيمانكاری  پروژه های 
الترونيك ، برق ساختمان ، انجام كليه امور سخت افزاری ، خدمات اجرايی 
نصب ، راه اندازی ، تعميرات ، امنيت شبكه ،طراحی شبكه ، برنامه نويسی 
 ، ، پشتيبانی  پياده سازی   ، صرفا جهت سيستم های حسابداری و صنعتی 
توليد و توزيع و خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالها ی مجاز 
بازرگانی – تحصيل وام و اعتبارات از بانكهای داخلی و خارجی صرفا جهت 
تحقق موضوع شركت – عقد قرار داد با اشخاص حقيقی و حقوقی – شركت 
در مزايدات و مناقصات دولتی و خصوصی–  اخذ و اعطای نمايندگی در 
داخل و خارج از كشور در صورت نياز با كسب مجوز از مراجع ذيصالح. 
: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت  2- مدت شركت 
شهر اصفهان خيابان 22 بهمن روبروی مجتمع  : 1-3- استان اصفهان – 
 -4 تلفن 09139030699،   8158698811 پستی  كد  غدير   غدير ساختمان 
 10000 سهم  يكصد  به  منقسم  ريال    1000000 مبلغ   : شركت  سرمايه 
ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 1000000 ريال توسط 
موسسين طی گواهی بانكی شماره 53/56420/57 مورخ 1392/6/24 نزد 

بانك تجارت شعبه شهرك علمی تحقيقاتی اصفهان پرداخت گرديده است 
5-  اولين مديران شركت1-5- آقای مهدی موذنی  به سمت رئيس هئيت 
هيئت  رئيس  نائب  به سمت  فرهاد نصری كوهانستانی  آقای  مديره 5-2- 
مديره   3-5- آقای جواد شب بيدار به سمت  عضو هئيت مديره 4-5- آقای 
گرديدند.6-  انتخاب  سال   2 مدت  به  عامل  مدير  بيداربه سمت  جواد شب 
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی تعهد آوربه امضای هر يك 
از اعضای هيات مديره منفردا و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مدير عامل : مدير عامل مجری مصوبات هئيت مديره می باشد  8- بازرس 
اصلی و علی البدل : 1-8- آقای عليرضا افاضل به عنوان بازرس اصلی 

ثبت  اداره  البدل رئيس  علی  بازرس  به عنوان  افاضل  2-8- خانم مرضيه 
شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان

تغييرات 
627 شماره : 2648/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت آلياژ ساز اسپادانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 41607 وشناسه ملی 10260593346 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه و هئيت مديره مورخ 1392/6/26 
اندانی  به عنوان بازرس  اتخاذ شد 1- آقای اصغر كمالی  تصميمات ذيل 
اصلی ، آقای سعيد رستمی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت يك سال 
نشر  جهت  رود  زاينده  االنتشار  كثير  روزنامه   -2. گرديدند  انتخاب  مالی 

آگهی های شركت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئيت مديره به قرار ذيل می 
باشند : آقای سيد محسن كاظمی طبائی و آقای ابراهيم احمدی دستگردی 
هئيت  اعضاء  4-سمت   -1394/6/26 تاريخ  تا  رضائی   اهلل  حجت  آقای  و 
مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند : آقای سيد محسن كاظمی طبائی به سمت 
رئيس هئيت مديره و آقای ابراهيم احمدی دستگردی به سمت نائب رئيس 
هئيت مديره و آقای حجت اهلل رضائی به سمت عضو هئيت مديره و آقای 
حجت اهلل رضائی به سمت مدير عامل . 5- كليه اوراق و اسناد مالی تعهد ات 
شركت با امضای مدير عامل و يكی از اعضای هيات مديره و با مهر شركت 
معتبر است ظمنا مدير عامل مجری مصوبات هيئت مديره می باشد ضمنا 
موسسه حسابرسی ابتكار به شماره ثبت 3274 بعنوان حسابرس شركت 
تعيين گرديد .. در تاريخ 1392/6/27 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غير 
رئيس  تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – 

اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
629 شماره : 2629/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت مهندسی خدمات گياه 
پزشكی برگ سبز زنده رود سهامی خاص به شماره ثبت 45973 وشناسه 
ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10260639716 ملی 
و هئيت مديره مورخ 1392/6/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد 1- خانم زهره 
دليران فروزبه عنوان بازرس اصلی ، خانم اعظم آقا ابراهيميان  به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت يك سال مالی انتخاب گرديدند .2- روزنامه 
كثير االنتشار زاينده رود جهت نشر آگهی های شركت انتخاب شدند  3- 
اعضا ء هئيت مديره به قرار ذيل می باشند : خانم آزاده مظفری و انانی و 
آقای ياسر چلنگر و آقای رامين رستم شيرازی   تا تاريخ 1394/6/19- 4- 
سمت اعضاء هئيت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند : خانم آزاده مظفری 
نائب  سمت  به  چلنگر   ياسر  آقای  و  مديره  هئيت  رئيس  سمت  به  وانانی 
هئيت  به سمت عضو  شيرازی   رستم  رامين  آقای  و  مديره  هئيت  رئيس 
مديره و آقای رامين رستم شيرازی  به سمت مدير عامل . 5- كليه اوراق و 
اسناد مالی تعهد آور شركت با امضای آقايان ياسر چلنگر و رامين رستم 
شيرازی و خانم آزاده مظفری وانانی با مهر شركت معتبر است  ظمنا مدير 
عامل مجری مصوبات هيئت مديره می باشد . در تاريخ 1392/6/27 ذيل 
دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء 
 قرار گرفت . منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد

 ثبتی اصفهان 

تغييرات 
اردستان  كار  ايمان  تغييرات شركت  631 شماره 92/2981/33/وآگهی  
 10260113781 ملی  شناسه  و   579 ثبت  شماره  به   ) خاص  سهامی   (
مديره  هيات  و  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسات  صورت  به  مستند 
شركت صدر الذكر مورخه 1392/5/23 و مستند به مجوزات اخذ شده از 
مراجع ذيصالح تغييراتی به شرح زير در شركت به عمل آمده است : 1- 
انجام عمليات راهداری و راه سازی و گاز رسانی و خطوط انتقال آب و 
فاضالب و گاز و طراحی و نصب انواع سازه های بتنی و انجام كليه امور 
خدماتی شامل طبخ و توزيع غذا و غيره و شركت در مناقصات و مزايدات 
دولتی و خصوصی به موضوع شركت اضافه و ماده 2 اساسنامه بدين 
شرح اصالح ميگردد2- آقای سيد ايمان فتوحی اونچی فرزند سيد محمد 
با كد ملی 1180006925 و كد پستی 8381815511 عضو اصلی هيات 
فرزند  اونجی  فتوحی  محمد  سيد  آقای  و  هيات  رئيس  به سمت  مديره 
سيد ميرزا با كد ملی 1189782685 و كد پستی 8381815511 عضو اصلی 
هيات مديره به سمت مدير عامل شركت و خانم فهيمه سادات فتوحی اونجی 
فرزند سيد محمد با كد ملی 189929198 و كد پستی 8381815511 عضو 
برای مدت دو سال  نايب رئيس هيات مديره  به سمت  اصلی هيات مديره 
انتخاب شدند .3- كليه اوراق و اسنادمالی و تعهدات شركت با امضای آقای 
سيد محمد فتوحی اونجی مدير عامل و با مهر شركت معتبر است. 4- خانم 

و   1189841436 كدملی  با  موسی  سيد  فرزند  اونجی  فتوحی  بيگم  فاطمه 
انتخاب شد.  يكسال  برای مدت  بازرس  به سمت  پستی 8381815511  كد 
5- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی های شركت انتخاب شدند . م 

الف 269 خير اله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 

تغييرات 
640 شماره : 2763/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت پارت تجهيز ايرسا 
به  ثبت 43075 وشناسه ملی 10260609138  به شماره  سهامی خاص 
مورخ  العاده  فوق  و  ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
1392/5/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد 1- آقای امير حسين چپريان به 
بازرس  عنوان  به  زاده    مقتدری  كامران  آقای   ، اصلی  بازرس  عنوان 
روزنامه   -2. گرديدند  انتخاب  مالی  سال  يك  مدت  برای  البدل  علی 
شدند   انتخاب  شركت  های  آگهی  نشر  جهت  رود  زاينده  االنتشار  كثير 
3- تراز نامه و حساب های سود و زيان سال منتهی به 1391/12/30 
آدرس  به  اصفهان  ثبتی  واحد  در  محل شركت   -4  . رسيد  تصويب  به 
شهر اصفهان – خيابان عطالملك شهرك امير كبير بلوك 20 پالك 7 كد 
پستی 8195144766 تلفن 03113862132 تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد  . در تاريخ 1392/7/3 ذيل دفتر ثبت 
شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت 
رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات  . م الف 7075/1منصور آذری – 

واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
بندی شفا  تغييرات شركت بسته  : 2640/ت 92/103 آگهی  630 شماره 
پخش نگين نصف جهان سهامی خاص به شماره ثبت 42953 وشناسه 
العاده   استناد صورتجلسه مجمع عمومی  فوق  به  ملی 10260607822 
واحد  در  محل شركت   -1 اتخاذ شد  ذيل  تصميمات   1392/6/16 مورخ 
ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خيابان رزمندگان كوچه شهيد 
طبقه   – بن بست شقايق دست چپ ساختمان چهار طبقه  دايی جعفری 
مربوطه  ماده  و  يافت  تغيير   8139869337 پستی  كد  درب ساخت  اول 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد . در تاريخ 1392/6/27 ذيل دفتر 
ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار 
گرفت . منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان 

تصميمات 
شركت  در  تصميمات  آگهی   1392/6/18-92/  5937/140 شماره   638
گياهان داروئی ايران سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 5593 و شناسه ملی 
10260267309 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و 
هيات مديره مورخ 92/5/22 تصميمات زير در شركت اتخاذ گرديد : 1- علی 
به كد ملی 1288582064 بسمت رئيس هيات مديره و  اصغر فردوسی 
مدير عامل ومصطفی انصاری به كد ملی 1281566500 بسمت نايب رئيس 
هيات مديره و بهنام يوسفيان با كد ملی 1199757276بسمت عضو اصلی 
هئيت مديره و منصور رجائی به كد ملی 4311124481 و محمد اسمعيل 
فردوسی به كد ملی 1288643268 بسمت اعضای علی البدل هيات مديره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت 
با امضای يكی از اعضاء هيات مديره و مدير عامل و با مهر شركت معتبر 
است ضمنا مدير عامل مجری مصوبات هيات مديره می باشند . 2- حسين 
منزوی اصفهانی با كد ملی 1287636322 و محمود رضا ذالفقار پور با كد 
ملی 1283611502 به ترتيب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شركت 
برای مدت يكسال انتخاب شدند . روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی های 
شركت انتخاب گرديد . امضای ذيل ثبت در تاريخ 92/6/18 تكميل گرديد 
 . م الف 7075منصور آذری رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير 

تجاری اصفهان 
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پيامبر اکرم )ص( : 
روز جمعه، سرور روزهاست. خداوند در آن روز، بر حسنات 

مى افزايد، گناهان را محو مى كند و درجات را باال مى برد.

ازدواج حضرت علی)ع( و  فاطمه)س( 
الگوی همه نسل هاست

امروز سالگرد ازدواج حضرت علی)ع( و فاطمه)س( ابوده که تعاون، 
تقوا و نیکی از جمله ارکان زندگی مش��ترک این دو بزرگوار اس��ت. 
حضرت زهرا)س( هیچ گاه درطول زندگانی پر فراز ونش��یب خود از 
حضرت علی)ع( چیزی نخواس��ت که اجابت آن برای امیرالمؤمنین 

مشکل باشد.
»ومن آیاته ان خلق لکم من انفس��کم ازواجا لتس��کنوا الیها وجعل 
بینکم موده ورحم��ه ان فی ذلک الیات لقوم یتفک��رون«؛ برایتان از 
جنس خودتان همس��رانی آفرید تا بدان ها آرام گیرید ومیان ش��ما 
 دوستی و مهربانی نهاد که در این برای گروهی که اندیشه می کنند 

عبرت هاست. )سوره روم آیه 21(
اسالم درباره مس��أله ازدواج تعقیب کننده مقاصدی وحیانی است. 
اصلی ترین وبنیادی ترین امر از نظر اسالم تش��کیل خانواده بوده و 
به یقین مهم ترین بح��ث دنیای امروز نیز چالش  ه��ای پیش رو در 

این زمینه است.
از آنجا که موانع بسیاری در مسیر ازدواج  های امروزی قرار دارد، شاید 
بتوان گفت تشکیل مرکزیتی قدرتمند چون خانواده امری است بس 
مشکل. دلیل اصلی بروز چنین مشکالتی در امر ازدواج درکنار موانع 
فرهنگی، تحقیقات ضعیف ومطالعات ناقص، عدم ش��ناخت مسائل 
مربوط به این امر بر مبنای قرآن و زندگانی اهل بیت )ع(است. قطعا 
ویقینا استفاده از مفاهیم تعالی بخش قرآنی والگوگیری از زندگانی 
ائمه )ع( بسیاری از مشکالت موجود در این حوزه را سامان می بخشد.

اول ذی الحجه به دلیل س��الگرد پیوند آس��مانی حض��رت علی )ع( 
وفاطمه)س( به نام روز ازدواج نام گذاری شده، به همین جهت در این 
یادداشت نگاهی کوتاه می اندازیم به زندگانی مشترک این دو بزرگوار. 
تحقق ازدواج حضرت علی )ع( و فاطمه )س( براساس وحی آسمانی 
وتوس��ط پیامبر )ص( و با رضایت قلبی هر دو بزرگوار صورت گرفت. 
حضرت علی )ع( در سن21 سالگی وفاطمه )س( در سن9سالگی در 

تاریخ اول ذی الحجه سال دوم هجری زندگی خود را آغاز کردند.
حضرت فاطمه )س( ش��خصیتی اس��ت ک��ه تمام جلوه ه��ای الهی 
وجبروتی در او جمع است؛ کسی که به گواه تاریخ پس از بستن پیمان 

زناشویی با حضرت علی )ع( تا آخرین روز بر سر پیمان خود ماند.
تعاون، تقوا و نیکی از جمله ارکان زندگی مش��ترک این دو بزرگوار 
اس��ت. زهرا )س(هیچ گاه درطول زندگانی پر فراز ونش��یب خود از 
حضرت علی )ع( چیزی نخواست که اجابت آن برای حضرت مشکل 
باشد. همکاری علی )ع( با فاطمه )س( در امور خانه به صورتی بوده 
که هرکدام برای انجام کارها پیش��قدم می ش��ده ان��د. از جلوه های 
مطلوب زندگی این دو بزرگوار، تقس��یم وظایف ب��ه صورتی عادالنه 
وعالمانه است؛ عالمانه است به این معنا که بر مبنای ساختار روحی 
و جسمی ومصلحت اجتماعی انجام گرفته و عادالنه بدان جهت که 
توسط پیامبر )ص( انجام پذیرفت، به این صورت که ایشان کارهای 
داخل خانه را به فاطمه )س( وکارهای خ��ارج از خانه را به علی )ع( 

واگذار کردند.
محبت و انس حضرت عل��ی )ع( وحضرت فاطم��ه )س( به یکدیگر 
به قدری وس��یع وعمیق اس��ت که وقت��ی پیامب��ر )ص( از حضرت 
 فاطمه پرس��یدند: فاطمه جان رفتار شوهرت علی باتو چگونه است؟ 
فاطمه )س( بدون درنگ پاسخ دادند: خوب است، بسیار خوب است. 
گرچه زنان قریش مرا سرزنش می کنند که پدرت تو را به ازدواج کسی 

درآورد که دستش از مال دنیا خالی است. 
پیامبر در پاسخ فرمودند: پدر و شوهر تو فقیر نیستند، خداوند خزاین 
زمین را از طال ونقره بر من عرضه کرد. خدای س��بحان به جهانیان 
نگریس��ت واز میان همه، دو نفر را انتخاب کرد؛ من که پدر تو هستم 
و علی که شوهر توست. ش��وهر تو بهترین همسرهاست ومن تو را از 
نافرمانی او برحذر می دارم.  از آنجا که هر مردی برای حل مشکالت 
گوناگون خارج از منزل به یک روحیه قوی نیازمند است، فاطمه )س( 
نیز از این امر دقیقا مطلع بوده و از جایگاه حساس و بلند شوهر خویش 
علی )ع( آگاه است، به همین علت تمام کوشش او ایجاد محیط آرام 
در درون خانه بود. امیرالمؤمنین برخورد فاطمه )س( را این طور بیان 
فرمودند: هیچ گاه فاطمه )س( از من نرنجید و او نیز هرگز مرا نرنجاند. 
او را به هیچ کاری مجبور نکردم و او نیز مرا آزرده نساخت. هرگاه به 
خانه می آمدم و به زهرا )س( نگاه می ک��ردم، تمام غم وغصه هایم 
برطرف می شد. فاطمه )س( در تمام مبارزات سیاسی ونظامی، مایه 
امید و دلگرمی علی )ع(بود و در غیاب شوهر خویش خانه و فرزندان 
را به خوبی اداره می کرد. وقتی علی )ع( از جبهه نبرد بازمی  گش��ت، 
فاطمه)س( به استقبال او می شتافت و با روی گشاده و لبخند حاکی از 
افتخار به او می نگریست. آری درتمام تاریخ کمتر خانه ای را می  توان 
یافت که دو عنصر اساسی آن یعنی زن وشوهر هر  دو معصوم و دارای 
مرتبه والیت وکماالت انسانی باشند، اما هیچ گاه برای فاطمه )س(، 
دختر پیامبر بودن باعث نگردید تا آنچه را انجام دهد که خدا ناراضی 
اس��ت و چیزی طلب کند که در توان علی )ع( نباشد و علی )ع( نیز 
هیچ گاه به سبب حاکم بودن بر جامعه اسالمی، سعی نکرد تا کاری 
را انجام دهد که خداوند از آن ناراضی است و هیچ گاه با فاطمه )س( 
از موضع قدرت وتس��لط برخورد نکرد. بی ش��ک گفتار وکردار علی 
)ع( وفاطمه )س( الگوی برتر ازدواج جامعه اس��المی است؛ الگویی 
که به یقین درس��ت و قابل اعتماد ب��وده و دس��تاورد آن فرزندانی 
 اس��ت که در دامان این دو بزرگوار تربیت ش��دند و خود حماسه ای

 ویژه آفریدند.

همه انسان ها ش��خصیت های منحصر به فرد خود را 
دارند و کم پیش می آید دو نف��ری را پیدا کنید که از 
هر نظر مش��ابه هم فکر و رفتار کنند؛ این خاصیت و 

جذابیت انسان بودن است. 
آدم های مختل��ف با تی��پ های ش��خصیتی متنوع 
در دنیا وجود داش��ته و مش��غول کار هس��تند، اما با 
وجود همه این تفاوت ها، برخی تیپ های شخصیتی 
مش��ابهی در هم��ه ج��ای دنی��ا و در ش��رکت های 
 مختلف حض��ور دارند که م��ی توانند اف��راد موفق یا

 ناموفقی باشند.
در این مطلب،4تیپ ش��خصیتی ناموف��ق را انتخاب 
ک��رده ایم که ش��اید ش��ما ه��م در محل کارت��ان با 
آنها برخورد داش��ته باش��ید  یا ش��اید حتی خودتان 

)متأسفانه( یکی از آنها باشید.

شایعه پراکن
فکرهای گروهی نوعی مش��کل روانشناس��ی اس��ت 
که موج��ب ایجاد ش��ایعه در مح��ل کار می ش��ود. 
افرادی که به طور دسته جمعی همیشه به همه چیز 
اعتراض دارند؛مث��ال چرا سیس��تم عامل کامپیوترها 
 آپ دیت نیس��ت، چرا ایده های جدید در گروه مطرح 
 نمی شود، چرا سیاست شرکت به این شکل است و ... ،

 ای��ن اف��راد را خیلی راحت م��ی توان در می��ان بقیه 
تشخیص داد. 

به ویژه اگ��ر تازه وارد ش��رکتی ش��ده باش��ید، دید 
بهتری به ای��ن موضوع خواهید داش��ت. ای��ن افراد 
اصوال ب��ا هم متح��د هس��تند و نظ��رات عجیبی در 
 جلس��ات مطرح می کنند و همیش��ه ب��ه همه چیز

 اعتراض دارند.
 اگر خ��ود را از آنه��ا جدا کنی��د، م��ورد آزار آنها قرار 
می گیرید و اگر به آنها ملحق شوید، احتمال پیشرفت 
و ترفیع خود را زیر س��ؤال برده ای��د. انتخاب با خود 

شماست!

زودباور
اصطالح��ا م��ی توانیم ب��ه این اف��راد، انس��ان های 
»گول خ��ور« بگویی��م؛ اف��رادی ک��ه خیلی س��ریع 
 و بدون هیچ جس��تجویی ه��ر حرفی را قب��ول و باور

 می کنند.
 نخستین موردی که باید در زمینه شغل خود به عنوان 
کارمند بدانید، این است که حرف های شرکت را باور 
نکنید. وقتی شرکت می گوید بیشترین حقوقی که در 
توانش است را به شما می دهد، باور نکنید. باور نکنید 
اگر شرکت می گوید امسال بودجه و درآمد کمی دارد 

و شاید در سال آینده جبران کند.
 ش��رکت ها همیش��ه می خواهند با کمترین حقوق 
ممک��ن از کارمند خ��ود بیش��ترین کار را بکش��ند. 
 قرار نیس��ت ه��ر حرفی ک��ه آنه��ا می گویند، ش��ما

 قبول کنید.

عذرخواهی کننده
افرادی که ب��ه طور مدام ب��رای همه چی��ز در محل 
کار عذرخواه��ی می کنن��د، اعتماد به نف��س الزم را 
 ندارند. آنها همیشه مش��کالت و کمبودها را یادآوری

می کنند و این برای کس��ب  وکار به هیچ وجه روش 
مناسبی نیست.

 به طور مثال، وقتی می گویند: »م��ی دانم ما بودجه 
کافی نداری��م، ام��ا ...« در آن معامله ی��ا بحث بازنده 
خواهند بود. به ای��ن دلیل که آنها ب��ه جای صحبت 
درمورد موضوع موردبحث، مش��کالت و کمبودها را 

نشان می دهند.
نم��ی ت��وان از این اف��راد پرهیز ک��رد، اما م��ی توان 
 یکی از آنها نبود. ش��رکت به ش��ما پول می دهد زیرا 
می داند شایس��تگی آن را دارید. ش��ما آنجا هستید 
زیرا کاره��ای آنه��ا را به خوب��ی انجام م��ی دهید و 
 مهارت های شما دقیقا همان چیزهایی است که آنها 

می خواهند. 
پس چ��را طوری رفت��ار می کنی��د که گویا ب��ه آنجا 
تعل��ق ندارید؟ ب��ه خود و مه��ارت های خ��ود ایمان 
 داشته باش��ید و برای هر مس��أله کوچکی نترسید و 

عذرخواهی نکنید.

بی تفاوت و بی احساس
وقت��ی همکار ش��ما مش��کلی برایش پی��ش می آید 
خیلی ب��ی تفاوت نباش��ید. درس��ت اس��ت که همه 
کارهای خود و مش��کالت خود را دارند، اما بد نیست 
 اگ��ر می توانی��د ب��ه او در انج��ام کاره��ا و وظایفش 

کمک کنید. 
همه م��ا انس��ان ه��ا گاه��ی م��ورد قض��اوت های 
 نادرس��ت قرار می گیریم و دیگران نم��ی توانند ما را 

درک کنند.
 به طور مثال، اگر خانمی برای زایمان خود مرخصی 
می گیرد، تص��ور نکنید او ب��ه تعطیالت م��ی رود و 
در خانه برای خودش اس��تراحت می کند و این شما 
 هس��تید که با این هم��ه کار بای��د وظای��ف او را هم

انجام دهید.
 کمی شفقت داشته باش��ید. همیشه اوضاع این گونه 
نیست. شاید روزی باشد که ش��ما به کمک همکاران 
خود نیاز داش��ته باش��ید، بنابراین بی تفاوت و سرد 

نباشید.

 این افراد هيچ گاه
830 موفق نمی شوند!
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جانشین مديرمسئول : بهمن زين الدين
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نش��انى : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

اخبار ویژه

مهندسان، مسواکی ابداع کرده اند که قادر است ظرف ش��ش ثانیه، دهان را به طور کامل 
شستشو دهد. این مسواک، Blizzident نام دارد و برای دسترسی به آن کاربران نخست 

باید به دندانپزشک مراجعه کنند و از وضعیت دندان های خود آگاهی یابند.
 Blizzident سپس یک مدل دیجیتالی س��ه بعدی از این وضعیت بر روی سرور شرکت
آپلود و در آنجا یک قالب پالستیکی سه بعدی از دندان چاپ می شود. این قالب دارای تقریبا 

400 موی زبر زاویه دار به سبک خمیردندان خواهد بود.
قالب مزبور در واقع، مس��واکBlizzident بوده و برای خریدار ارس��ال می ش��ود. برای 
مسواک زدن دندان ها، کاربر فقط آن را در درون دهان قرار داده و در جهات مختلف حرکت 
می دهد. چون این مسواک به اندازه دندان های کاربر است، ش��ش ثانیه برای رفع تمامی 
جرم های دندان و لثه کافی است.گفته می شود، می توان از فناوری ابداعی برای مدت یک 
سال اس��تفاده کرد و پس از آن، کاربران می توانند نس��خه جدید را داشته باشند یا نسخه 

قدیمی را برای شرکت بفرستند تا آن را تمیز کند.
بهای نخستین مسواک، 299 دالر و واحد جایگزین آن159 دالر گزارش شده است.

گران ترین اتومبیل تاریخ   یک دستگاه فراری قدیمی است که گران ترین اتومبیل تاریخ بوده و به 
قیمت 52 میلیون دالر )150 میلیارد تومان( توسط یک ناشناس خریداری شده است.

این اتومبیل که فقط 36 تا از آن در دنیا ساخته شده مدل »GTO 250 1963« است که قیمت 
اولیه آن در آن سال ها فقط 6 هزار پوند بوده است.

مش��خصات آن ش��امل engine litre، V12 3/0 و five-speed manual است. حداکثر 
سرعت آن 174 مایل بر ساعت بوده و صفر تا100 آن نیز 6/1  ثانیه است و عدد 250 اشاره به حجم 

جابه جایی پیستون در سیلندر دارد.
شبیه این مدل را »جان هانت« مالک کمپانی مس��تغالت »Foxtons« در انگلیس در فوریه 

2012 به قیمت20 میلیون پوند معامله کرد.
 »جان کولین��ز« مدیر کمپانس تاالکرس��ت و متخص��ص اتومبیل های کالس��یک می گوید: 
 کلکسیونر ها برای مدل های کالسیک فراری پول بیش��تری پرداخت می کنند و افرادی مانند 
نیک میسون از پینک فلوید و دی جی کریس اوانس، راب والتون مدیر عامل وال مارت، لورنس 

استرول و تعدادی دیگر از افراد سرشناس و متمول دنیا از این اتومبیل دارند.

گران ترین اتومبيل تاریخمسواک 3 بُعدی 6 ثانيه ای!

محققان کانادایی به منظور مقابله با بحران گرسنگی در کشورهای 
فقیر آفریقایی، موفق به تهیه آرد از ملخ شده اند که می تواند برای 

پخت نان مورد استفاده قرار بگیرد.
بروز خشکسالی و قحطی، جان میلیون ها فقیر در مناطق مختلف 
جهان را تهدید می کند، اما ایده گروهی از دانش��جویان دانشگاه 
مک گیل مونترال برای تبدیل حشرات به آرد، می تواند یک منبع 

غذایی پایدار و مطمئن محسوب شود.
بر اساس اعالم سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، بیش از 2/5 

میلیارد نفر از مردم جهان از حشرات استفاده می کنند.
با هدف استفاده از حشرات به عنوان یک منبع ارزان و در دسترس، 
 پروژهFlour Power توس��ط دانش��جویان MBA دانشگاه 
مک گیل ارایه شده که ش��امل جمع آوری ملخ ها از مزارع یونجه 

و توزیع آنها بین کشاورزان منطقه Oaxaca  در مکزیک است.
این طرح ش��امل احداث مزارع پ��رورش مل��خ در مناطق فقیر 
کشورهایی مانند مکزیک، تایلند و کنیا با هدف تبدیل حشرات 

به آرد است.
یک مزرعه پ��رورش ملخ یک منبع پایدار غذایی در طول س��ال 
محسوب ش��ده و حتی می تواند فرصت های ش��غلی در مناطق 

فقیرنشین ایجاد کند.
بر اس��اس این طرح، ح��دود10 تن ملخ تا ماه م��ارس 2014 به 

مکزیک ارسال و به هر کش��اورز ظروفی حاوی ملخ برای احداث 
مزارع پرورش این حشره داده می شود.

پس از پرورش ملخ ها، حش��رات، خش��ک و داخل کیس��ه های 
مخصوص قرار داده می ش��وند. در مرحله نهایی حشرات مجددا 
شس��ته و خش��ک ش��ده و در نهایت آرد غنی از پروتئین از آنها 

تولید می شود.
این طرح جایزهHult Prize 2013 را از آن خود کرده و این تیم 
دانشجویی بودجه ای یک میلیون دالری برای عملی کردن این 

طرح دریافت کرده است.
موض��وع رقاب��ت س��ال2013 ایج��اد ی��ک س��رمایه گذاری 
اجتماعی برای تأمی��ن امنیت غذای��ی در کش��ورهای فقیر به 
ویژه200 میلیون ش��هروند فقی��ر آفریقایی ب��ود. از مجموع10 
هزار کالج و دانش��گاه از سراس��ر جهان، ش��ش تیم دانشگاهی 
 ب��ه مرحله نهای��ی رقاب��ت راه یافتند ک��ه جایزه نهای��ی به تیم 

کانادایی رسید.

تبدیل ملخ به آرد برای تهيه نان!

عکس نوشت

فستيوال عبور از آتش 
در چين

گوگل با تحت س��لطه قراردادن بخش بزرگ��ی از آمریکای 
ش��مالی، اروپ��ا،  آس��یای جنوب��ی و اقیانوس��یه در رأس 

پربازدیدترین صفحات وب قرار دارد.
مؤسسه اینترنتی آکسفورد )OII( و پایگاه داده های ترافیک 
 اینترنتی )الکس��ا( در مطالع��ه ای مش��ترک پربازدیدترین 

وب سایت های جهان را در قالب نقشه معرفی کرده اند.
نتایج به دس��ت آم��ده بس��یار جالب ب��ود. گ��وگل با تحت 
س��لطه قراردادن بخش بزرگ��ی از آمریکای ش��مالی، اروپا،  
آسیای جنوبی و اقیانوس��یه در رأس پربازدیدترین صفحات 
 وب ق��رار دارد ک��ه بخ��ش یوتوی��وب فع��ال تری��ن بخش

 آن است .
شبکه اجتماعی »فیسبوک« در منطقه اسپانیایی زبان قاره 
آمریکا، خاورمیانه و آفریقای شمالی به خوبی از عهده جذب 
مخاطب برآمده اس��ت. همچنین در50 کش��ور جهان )جدا 
معرفی شده است. این در حالی است که گوگل علیرغم قرار از تمامیت ارضی( فیس��بوک به عنوان پربازدیدترین سایت 

گرفتن در رأس فهرست، در کشورهای کمتری کاربری دارد.
س��ایت چند زبانه »بایدو« )Baidu( که در چین راه اندازی 
ش��ده، بیش��ترین مخاطبان خ��ود را از کش��ورهای چین، 
مغولستان و کره دارد. از آنجا که چین پرجمعیت ترین کشور 
جهان است، سایت »بایدو«  بیشترین کاربران خود را از این 
کشور دارد و عنوان سوم پربازدیدترین سایت را نیز به دست 

آورده است.
»یاه��و« در ژاپ��ن و تای��وان باالتری��ن بازدیدکنن��دگان 
 را دارد و در جای��گاه چهارمی��ن س��ایت پربازدی��د

 قرار دارد.
3س��ایت روس��ی زبان »میل« ، »وی کی« و »یاندکس« در 
نواحی شمالی سیبری و روس��یه در رتبه های پنجم تا هفتم 

قرار دارند.
»صدای الوطن« که س��ایتی عرب زبان اس��ت نیز به سایت 

پربازدید کرانه باختری و مصر تبدیل شده است.

پربازدیدترین سایت های اینترنتی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

