
مشکالت نمایش از حذف بند عجیب از دستمزد
گفتگو تا تمرین در 
پاتوق !

واکنش ربیعی به درخواست کارگران : ماراتن اصالح قانون کار 8 ساله شد
بازسازی تصفیه خانه های 

فاضالب ادامه دارد  4
  تبلت هایی 

با عمر باطری طوالنی 8 3

 واکنش ترکان
 به چند شغله بودن

ترکان مشاور رییس جمهور گفت: با انتصاب آقای شریعتمداری توسط 
رییس جمهور، مسئولیت سازمان فضایی و شورای عالی ایرانیان به وی 

واگذار شد و بنده از همه آن کارها رها شدم و دیگر مسئولیتی ندارم.
اکبر ترکان مشاور رییس جمهور در خصوص سرپرستی وی بر تعدادی 

2از شوراهای عالی کشور، گفت: بنده در حال حاضر...
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 افتتاح کارخانه گاز زدایی
 در فوالدمبارکه اصفهان
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 میدان استقالل
 سه طبقه مي شود

 بدنه  فساد
هوش دارد

کارشناس فوتبال معتقد است که بدنه فساد در فوتبال 
ایران از آدم های باهوش تش��کیل ش��ده و برخوردهای 
س��طحی با آن ب��ه عمیق تر و پیچیده تر ش��دن فس��اد 
می انجامد. جالل چراغ پور از آن دس��ته کارشناس��انی 
است که نظراتش بر پایه مطالعات و تحقیقات شخصی 
است.   او سال ها تجربه بازی و مربیگری در فوتبال ایران 

دارد و بارها به عنوان کارشناس درباره مسائل...

6

با تمام قوا به راه اندازی مترو 
اصفهان سرعت ببخشید

اس��تاندار اصفهان در بازدید 4س��اعته از مترو اصفهان 
گفت: مس��ئوالن قطار ش��هری اصفهان با تمام قوا در 
جهت سرعت بخشیدن به پروژه اقدام کنند و در صورت 
نیاز به پیگیری های کش��وری ای��ن آمادگی وجود دارد 
که هماهنگی های الزم ص��ورت پذیرد.  به نقل از روابط 
عمومی استانداری اصفهان، رس��ول زرگرپور به همراه 
مهندس محمدعلی طرفه، سرپرس��ت معاونت عمرانی 
استانداری و جمعی از مدیران و مسئوالن قطار شهری 
اصفهان از طرح بزرگ قطار شهری اصفهان بازدید و در 

جلسه ای ضمن بررسی مشکالت و...

تغییر نرخ جرایم 
رانندگی ازسال93

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود [
]عک

سردار دکتر اس��کندر مؤمنی با اش��اره به آمار 
ش��ماره گذاری و اس��قاط خودروها در کش��ور 
گفت:  در هفت ماهه امس��ال 408 هزار خودرو 
شماره گذاری ش��ده اس��ت که این رقم نسبت 
به سال گذش��ته 21 درصد کاهش یافته است، 
این در حالی است که در سال 91 نیز نسبت به 
س��ال 90 با کاهش 50 درصدی شماره گذاری 
خودروها در کش��ور مواجه بودی��م. وی افزود: 
همچنین 194 هزار موتورسیکلت نیز در هفت 
ماهه امس��ال ش��ماره گذاری ش��د که این رقم 
نسبت به سال گذش��ته 48 درصد کاهش یافته 
و اسقاط خودروها نیز با 17 هزار دستگاه، بیش 
از 80 درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش 
نشان می دهد. رییس پلیس راهور ناجا با اشاره 
به آمار پزش��کی قانونی با تأکید بر این که شمار 
کشته های تصادفات در شش ماهه امسال هفت 
درصد معادل 800 نفر کاهش داش��ته اس��ت ، 

گفت: اس��تان های کرمان، خوزستان، اصفهان، 
آذربایجان غربی و گلس��تان بیش��ترین کاهش 
کشته و کردس��تان،  فارس، خراس��ان جنوبی،  
کهگیلویه و بویراحمد و البرز بیشترین افزایش 

کشته را نسبت به سال گذشته داشته اند. 

      ط�رح وی�ژه پلیس راهور ب�رای ایام 
محرم

رییس پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی نیروی 
انتظامی ب��ه طرح های ایام محرم اش��اره کرد و 
گفت: برابر دس��تورالعمل ص��ادره پلیس  های 
راهنمای��ی و رانندگی اس��تان ها در آماده باش 
کامل به س��ر می برند و هماهنگی های الزم در 
این خصوص انجام شده و در تمامی دسته جات 
و هیأت های عزاداری یک نف��ر به عنوان رابط با 
پلیس راهور همراهی خواهد کرد. از سوی دیگر 

مقرر شده است ...

مؤمنی: طرح ویژه پلیس راهور برای ایام محرم

کاهش 84 درصدی حجم آب پشت سد زاینده رود
مدیرکل س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: در 
حال حاضر حجم آب پش��ت س��د زاینده رود نسبت به متوسط 
بلند مدت آن در 42 سال گذشته 84 درصد کاهش یافته است. 

منصور شیشه فروش با اش��اره به حجم آب پشت سد زاینده رود 
اظهارداشت: در حال حاضر آب پشت سد زاینده رود 100 میلیون 
متر مکعب است و خشکسالی ها در استان همچنان ادامه دارد. 

وی افزود: ستاد مدیریت بحران استانداری با برگزاری جلسات 
و کارگروه های ویژه با همکاری و مش��ارکت سایر دستگاه های 

اجرایی استان...
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

درصدد تهیه بانک اطالعات مشاغل استان هستیم
معاون برق و انرژی وزیر نیرو:

تعرفه های برق اصالح می شود

منتظرخدمات ویژه در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان باشید

 این خدمات با ارزش افزوده همراه است 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان گفت: تهیه بانک اطالعات مشاغل استان 
و نیاز سنجی آموزشی براساس مش��اغل موجود و مورد نیاز هر شهرستان با توجه به فراوانی 

جمعیت و تقاضای هر شغل در دستور کار این اداره قرار دارد.
ابوطالب جاللی با اشاره به اقدامات در دست اجرای این مجموعه در راستای بهبود و اصالح 
فرآیند آموزش در استان اظهارداشت: در حال حاضر در تمام شهرستان ها کمیته هایی با عنوان 
کمیته مهارت شهرستان به ریاس��ت فرماندار، دبیری رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

شهرستان و عضویت رؤسای دستگاه های مرتبط با آموزش شهرستان تشکیل می شود.

وی با بیان این که نیاز سنجی واقعی و برنامه ریزی دقیق آموزش های فنی و حرفه ای در مراکز 
به عنوان نتیجه برگزاری نشست های این کمیته است، ادامه داد: تهیه سند مهارت با استناد 
به سند آمایش استان و با هدف ارایه یک برنامه عملیاتی برای اجرای آموزش در هر شهرستان 
با در نظر گرفتن فرصت ها و تهدید های هر منطقه و نقاط قوت و ضعف در هر یک از مراکز از 
مهم ترین این اقدامات اس��ت. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان تصریح کرد: 
تهیه بانک اطالعات مشاغل استان و نیاز سنجی آموزشی براساس مشاغل موجود و مورد نیاز 
هر شهرستان با توجه به فراوانی جمعیت و تقاضای هر شغل یکی دیگر از اقدامات در دستور 

کار این اداره محسوب می شود.
وی با تأکید بر این که کاهش حجم آموزش در خوش��ه خدمات در بخش دولتی اس��تان و 
تمرکز بیش��تر بر توسعه آموزش های خوش��ه صنعت و کش��اورزی از مهم ترین برنامه های 
اجرایی این اداره است، افزود: این موضوع تأثیر مستقیمی بر فعالیت بخش خصوصی استان 

یا آموزشگاه های آزاد داشته و منجر به رشد 46 درصدی فعالیت های این بخش شده است.
جاللی با بیان این که اقداماتی نیز در راستای استفاده بهینه از تجهیزات موجود در کارگا ه های 
استان متناسب با  نیاز سنجی و برنامه ریزی یکپارچه در حال انجام است، تأکید کرد: در ابتدا 
فهرست کاملی از تمام تجهیزات موجود در کارگاه های استان تهیه و تدوین می شود و سپس 
بخشی از این تجهیزات به صورت شناور در می آید و در هر مقطع در اختیار یکی از مراکز استان 

متناسب با نیاز سنجی و بازار اشتغال آن شهرستان قرار می گیرد.
وی به تعداد مربیان استان براساس وضعیت استخدامی اش��اره کرد و افزود: در حال حاضر 
519 مربی در سطح استان وجود دارد که وضعیت استخدامی 169 نفر از این مربیان رسمی-

پیمانی است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به برنامه ریزی برای منطقی کردن نظام تعرفه ای از  مهم 
ترین مأموریت های وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید را تشریح کرد و در این بین قائم مقام

 وزیر نیرو هم از روند پرداخت یارانه های برقی انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فالحتیان امروز در مراسم آغاز به کار بیست و هشتمین 
کنفرانس بین المللی صنعت برق با بیان این که در حال حاضر صنعت برق ایران با در اختیار 
داش��تن حدود 70 هزار مگاوات ظرفیت تویلد برق بیش از 29 میلیون مش��ترک را تحت 
پوشش برق قرار داده است، گفت: در ش��رایط فعلی صنعت برق ایران بزرگ ترین صنعت 
برق خاورمیانه و چهاردهمین صنعت برق بزرگ جهان است. معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی با اعالم این که در سال جاری حداکثر برق مصرفی کش��ور در ساعت 14:43 روز 
26 تیرماه به میزان 45569 مگاوات به ثبت رسید، تصریح کرد: این مصرف برق نسبت به 

حداکثر بار سال گذشته که به میزان 43459 مگاوات بوده، رشدی معادل 4/9درصد را نشان 
می دهد. این مقام مس��ئول با تأکید بر این که به طور متوسط ساالنه حدود 200 میلیارد 
کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در کشور مصرف می شود که رشد ساالنه آن حدود هشت 
درصد است، اظهار داشت: در سال های اخیر با وجود مشکالت شدید اقتصادی در صنعت 
برق و شرایط تحریم، با مجموع اقدامات کارکنان برقی کشور شبکه برق در شرایط پایداری 
قرار دارد. وی با اش��اره به ضرورت اصالح نظام اقتصادی صنعت برق و منطقی کردن نظام 
تعرفه ای، تأکید کرد: توسعه و بهسازی ظرفیت تأمین برق با اولویت تولید برق با استفاده از 
منابع تجدیدپذیر انرژی، تولید برق پراکنده در کانون  مصرف، تولید همزمان برق و حرارت 
و تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی در برنامه وزارت نیرو قرار دارد. فالحتیان با 
بیان این که برای پاسخگویی به رشد تقاضا، الزم است ساالنه به طور متوسط 5 هزار مگاوات 
ظرفیت تولید جدید به ش��بکه وارد ش��ود که افزودن چنین ظرفیتی به حدود 3 میلیارد 
یورو سرمایه گذاری نیاز دارد، تبیین کرد:همچنین به دنبال این افزایش تولید، الزم است 
ظرفیت های متناسب در شبکه انتقال و توزیع نیز ایجاد شود که آن نیز هزینه ای بالغ بر 76 

هزار میلیارد ریال به دنبال دارد.
س��تار محمودی هم در این گردهمایی با یادآوری این که صنعت برق ایران با مش��کالت 
متعددی دست و پنجه نرم می کند، گفت: کمبود ش��دید منابع مالی و وجود بدهی های 
هنگفت، عدم تناسب بین هزینه تمام ش��ده تولید برق و قیمت فروش، نوسانات نرخ ارز و 
افزایش قیمت کاال و خدمات، نرخ باال و بی رویه رشد مصرف برق و موضوع یارانه های برق از 

جمله مشکالتی است که امروز صنعت برق ایران با آن دست به گریبان است.
 وی با اعالم این که ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم چش��م ان��داز امیدوارکننده ای برای

 برون رفت صنعت برق از این معضالت به وجود آمده اس��ت، تصریح کرد: با وجود تمامی 
مشکالت، توسعه عملکرد بازار برق و حضور در بورس انرژی، کاهش ساالنه یک درصد تلفات 

برق ....وهمسایه ها از برنامه های اولویت دار است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  به زودی  خدمات 
وی��ژه ای از طری��ق س��ایت و  س��امانه پیام��ک در اختی��ار مش��ترکین دیمان��دی 
 قرار م��ی گیرد. ای��ن خدمات هم��واره ب��ا ارزش افزوده هم��راه و ام��کان نپرداختن 
جریمه ه��ای ناش��ی از اش��تباهات فن��ی ومدیریت��ی را فراهم م��ی کند و بیش��تر 
مش��ترکین دیماندی و صنعتی را در برمی گی��رد. تجاوز از مق��دار دیماند خریداری 

ش��ده ،  افزایش بار راکتی��و،  میزان مص��رف در س��اعات گوناگون به مش��ترکین  از 
طری��ق پایگاه اینترنتی یا س��امانه ه��ای پیام کوتاه اع��الم خواهد ش��د. این خدمات 
با درخواس��ت مش��ترک در  مرحله نخس��ت ب��رای مش��ترکین دیمان��دی )اولیه و 
 ثانوی��ه( پیش بینی ش��ده و  مش��ترک باپرداخ��ت هزین��ه از این خدمات اس��تفاده

 می نماید. سامانه طراحی شده، مدیریت رفتار بار و  مصرف مشترکین  را بررسی و  از 
طریق سایت یا پیام کوتاه می تواند به مدیر ان یا صاحبان صنایع گزارش دهد .

 به گفته مهندس عالقمندان مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در آینده  
نزدیک کنترل میزان مصرف در زمان پیک  بار، میزان مصرف کم باری و میان باری به 
 صورت لحظه ای، میزان تجاوز از دیماند خریداری ش��ده،و صدور قبض میان دوره ا ی

 برای مش��ترکین امکان پذیرخواهد ش��د. وی گفت :برای اولین  بار است که شرکت 
توزیع برق شهرس��تان اصفهان در بین دیگر ش��رکت های توزیع به ارایه ی این   نوع 
 خدمات پرداخته است. این امکان  نوعی مشاوره فنی است که بر اساس آن اشتباهات و

  خطا های فنی  و  یا مدیریتی بار  و مصرف یک مشترک را در زمان های درخواست شده 
گوشزد می کند، سامانه امکانی را فراهم کرده که مشترک می تواند با توجه به هشدار 
ها نمودار های ارایه شده از جرایمی که ناشی از اشتباهات فنی است راپیشگیری نماید. 
وی اظهار داشت: محاسبات این سامانه به ما می گویدباتوجه به قدرت خریداری شده 
برق  نباید تمام دستگاه ها ی برقی را یکجا وارد مدار نماییم در غیر این صورت با افزایش 

دیماند لحظه ای روبروخواهیم بود و محبوریم که جرایم قانونی را بپردازیم .
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با توجه به فرا رسيدن ماه محرم هيات های عزاداری گاه گاهی ناخواسته مش�كالتی برای خود و ديگران ايجاد می نمايند. اطالعيه ذيل به منظور پيشگيری از وقوع حوادث 

احتمالی صادر شده است خواهش می كنيم به نكات آن توجه فرمائيد.

-شبكه های هوايی برق عايق نيستند به آنها نزديک نشويد.

-هنگام حمل و نصب پرچم های ويژه عزاداری امام حسين)ع( شبكه های هوايی برق را مد نظر داشته باشيد خطر برق گرفتگی در نزديكی است.

-برای دريافت انشعاب برق موقت همكاران ما در طول ساعات اداری در امورهای اجرايی آماده پاسخگويی هستند با شماره تلفن 8121 همه روزه از ساعت 7 صبح الی 9 شب 

در تماس باشيد.

-تاسيسات، پست ها و ترانسفورماتورها و پايه های برق محل مناسبی برای نصب پرچم ها، علم ها و بيرق های مخصوص عزاداری نيستند خطر برق گرفتگی و آتش سوزی 

را تشديد نكنيد.

- تلفن مركز فوريت ها و اتفاقات برق با شماره 121 در طول 24 ساعت آماده پاسخگويی دريافت و ثبت درخواستهای مردمی شماست.

-با ما مشاوره كنيد از طريق 2221336 خانه فرهنگ مديريت مصرف برق اصفهان.

-هنگام حركت دسته های عزاداری و هنگام حمل پرچم ها و عالمت های مخصوص عزاداری، شبكه های هوايی كه از عرض خيابان عبور كرده است را در نظر داشته باشيد 

حريم يا فاصله شبكه های برق برای پيشگيری از هرگونه برق گرفتگی 3 متر می باشد.

-برای تامين برق داخل محافل عزاداری از متخصصين كار آزموده برق استفاده كنيد.

-به هيچ وجه خودسرانه از شبكه يا منازل برق فرعی جهت تامين روشنايی داخل محافل استفاده ننمايد و در اسرع وقت برق موقت در اختيار شما قرار می گيرد.

-هنگام تامين لوازم گرمايشی داخل محافل از لوازم پرمصرف برقی استفاده نكنيد.

اطالعیه توزیع برق اصفهان

 نوبت دوم

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

  شرکت توزیع برق اصفهان

4 چند سال بحث و چانه زنی بر س��ر اصالح قانون کاری که 
مستقیما بر زندگی میلیون ها کارگر تأثیرگذار است، در دولت های نهم 
و دهم به س��رانجام نرس��ید و در نهایت الیحه ای به مجلس رفت که 

کارگران می گویند دولتی بوده و نظرات آنها را در بر ندارد.



چهره روزيادداشت

 سپاه و بسیج “نیروی دريايی 
در سايه" تشکیل می دهند

مع��اون هماهنگ کنن��ده نی��روی دریایی س��پاه گف��ت: ظرفیت 
عظیم بس��یج برای تش��کیل »نیروی دریایی در س��ایه« با سرعت 
باید س��اماندهی ش��ود.گردهمایی اعضای کمیس��یون هم اندیشی 
 طرح شهید فهمیده در س��تاد نیروی دریایی س��پاه در بندرعباس

 برگزار شد.
 سردار علی اکبر خراتیان معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی سپاه 
طی سخنانی در این گردهمایی با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت هایی 
که باید مورد توجه قرار گیرد، از ظرفیت عظیم بس��یج برای تشکیل 
»نیروی دریایی در سایه« س��خن گفت و خاطرنش��ان کرد: بسیج 
دریایی باید با همکاری نیروی دریایی سپاه و سازمان بسیج به سرعت 

سازماندهی شود.
 خراتیان ضمن تقدیر از دس��ت ان��درکاران طرح ش��هید فهمیده، 
اظهار داش��ت: این طرح از ظرفیت الزم برای توس��عه در کل کشور 

برخوردار است.

 احمدی نژاد 
در مجمع تشخیص چه گفت؟

در آخرین جلس��ه مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام ک��ه مباحثی 
پیرامون هدفمن��دی یارانه ها در ذیل اقتصاد مقاومتی مطرح ش��د، 
انتقادات ش��دیدی از س��وی آقایان علی طیب نیا و مجید قاس��می 
نس��بت به عملکرد اقتص��ادی دول��ت احمدی نژاد مطرح ش��د که 
احمدی نژاد ب��رای اولین بار از هاش��می رفس��نجانی وقت گرفت و 
در پاس��خ به منتقدان با اس��تناد به قوانین مصوب تأکید کرد، با ما 
به التفاوت ارز آزاد و دولتی 400 هزار بش��که نفت که ساالنه حدود 
60 هزار میلیارد تومان می ش��ود، می توان تمامی مبل��غ یارانه ها را 
تأمین و مازاد آن را در بخش ه��ای تولیدی مصرف کرد. پیش از این 
 مطرح ش��ده بود که احمدی نژاد شش ماه دیگر پاس��خ انتقادات را 

خواهد داد.

 تصويب قطعنامه ايران
 در سازمان ملل

هی��أت نمایندگي جمهوري اس��امي ای��ران نزد س��ازمان ملل در 
نشس��ت اخیر این کمیته پی��ش نوی��س قطعنامه مذک��ور را ارایه 
داد که علیرغ��م مخالف��ت آمریکا و رژی��م صهیونیس��تي و برخي 
 کش��ورهاي غربي، ب��ا 113 رأي مثبت و ٧ راي ممتن��ع به تصویب

 رسید.
موضوع ای��ن قطعنامه پیگیري اج��راي تعهدات پذیرفته ش��ده در 
چارچوب کنفرانس هاي بازنگري دولت هاي عضو پیمان عدم اشاعه 
ساح هاي هسته اي در س��ال هاي 1995، 2000 و 2010 میادي 
بود که براي ششمین بار طي 10 سال گذش��ته از سوي ایران ارایه 

و تصویب شد.
 ای��ن قطعنام��ه از کش��ورهاي داراي س��اح ه��اي هس��ته اي 
مي خواهد ب��ه اقدام��ات الزم جهت اج��راي تعهداتش��ان مبني بر 
انه��دام کام��ل زرادخانه تس��لیحات اتمي خ��ود بر اس��اس اصول 
لملل��ي س��رعت  ش��فافیت، برگش��ت ناپذیري و نظ��ارت بین ا

 بخشند.

 رايزني ظريف و داوود اوغلو 
پیرامون سوريه

محم��د ج��واد ظری��ف وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان ک��ه در 
رأس هیأت��ي سیاس��ي و پارلماني در آنکارا بس��ر مي ب��رد، جمعه 
 ش��ب با احمد داود اوغلو وزیر ام��ور خارجه ترکیه دی��دار و گفتگو 

کرد.
ظری��ف در ای��ن دی��دار ب��ا م��روري ب��ر ابع��اد مختل��ف رواب��ط 
دوجانب��ه در ح��وزه ه��اي مختل��ف سیاس��ي و اقتص��ادي 
ب��ه وی��ژه در ح��وزه ه��اي مرب��وط ب��ه ان��رژي و حم��ل و نق��ل، 
 ظرفی��ت ه��اي موج��ود ب��راي گس��ترش هم��کاري ه��اي

 دو کشور در حوزه هاي مذکور را بسیار فراتر از شرایط موجود دانست 
و بر ضرورت بکارگیري همه ظرفیت هاي دو کشور براي فعال سازي 

آن تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان ب��ر مواضع اصولي جموري اس��امي 
ای��ران در خص��وص خ��روج س��وریه از بح��ران از طری��ق راه حل 
سیاس��ي و گفتگوهاي س��وري – س��وري تأکی��د و تصری��ح کرد: 
حل بحران س��وریه راه حلي غی��ر از گفتگو ندارد و بعد از گذش��ت 
زمان طوالن��ي همه طرف ه��ا به این نتیجه رس��یدند ک��ه راه حل 
نظامي نه تنها موجب حل مش��کات سوریه نخواهد ش��د؛ بلکه بر 
فتنه ه��اي مذهب��ي و افراطي گ��ري در منطقه دام��ن خواهد زد و 
 توسعه افراطي گري خطري براي همه کش��ورهاي منطقه و جهان

 مي باشد.

در هفته های اخیر، عربستان سعودی در روندی گام گذاشته 
که بر پایه آن، بسیاری از ناظران و تحلیلگران از تقابل مواضع 
این کش��ور با ای��االت متح��ده، مهم ترین حامی س��عودی ها 
سخن می گویند. در این میان، نشریه »آتانتیک« به بررسی 
مهم ترین عاملی پرداخته که زمینه این تقاب��ل را، به ویژه در 

بحث بهبود روابط آمریکا با ایران به وجود آورده است.
نش��ریه »آتانتیک« با انتشار مطلبی به بررس��ی زمینه های 
فاصله گرفتن سیاست های عربستان سعودی از ایاالت متحده 
پرداخته اس��ت. این نشریه اش��اره می کند که س��عودی ها با 
نپذیرفتن عضویت غیردائم شورای امنیت، کاری غیرمنتظره 
کردند. ب��ا این حال، این اق��دام حاصل چندین م��اه چالش و 

کشمش میان این کشور و ایاالت متحده بود. 
در حقیقت، این اقدام  نقطه اوج انتقادات عربس��تان از آمریکا 
به سبب رویکرد منفعانه نسبت به مداخله نظامی در سوریه، 
حمای��ت ضمنی از اخ��وان المس��لمین در مصر و ب��ه تازگی 
تمایل واش��نگتن به بهبود روابط با ایران به ش��مار می رود. بر 
همین اساس، به تازگی رییس س��ازمان اطاعات سعودی، از 
 تجدیدنظر دولت متبوعش در روابط با آمریکا س��خن به میان

 آورد. 
لحن اخیر سعودی ها تا آن حد شدید بود که »تزیپی لیونی«، 
وزیر دادگس��تری رژی��م اس��رائیل ضمن همذات پن��داری با 

آن گفت: »وقتی می ش��نوید که س��عودی ها درباره ضرورت 
جلوگیری از هسته ای شدن ایران سخن می گویند، این سخنان 

آشنا به نظر می رسد«. 
هرچند مواضع ضدایرانی عربستان عمدتا در چهارچوب رقابت 
منطقه ای این کشور با ایران تفسیر شده،  بحث درباره کاهش 
تحریم های ایران نیز می تواند از جنبه اقتصادی سبب نگرانی 
سعودی ها شده باش��د. پیش از برگزاری آخرین دور مذاکرات 
ای��ران و 1+5 در ژنو، یک مقام ارش��د دولت آمری��کا از تمایل 
واش��نگتن به کاهش هدفدار و متناس��ب تحریم ها در مقابل 

اقدامات ایران در زمینه هسته ای سخن گفت. 
اما ایرانی که تحت فشار ها تحریم ها نباشد، می تواند ضربه ای 
جدی به برنامه های اقتصادی عربس��تان بزن��د که مهم ترین 
محور آن را صادرات نفت تش��کیل می دهد. مؤسسه سنجش 
اعتب��ار بین المللی ب��ه تازگ��ی پیش بینی کرده ک��ه کاهش 
تحریم ها می توان��د با وارد کردن هش��تصدهزار بش��که نفت 
ایران به بازار، س��بب کاه��ش قیمت های جهانی نفت ش��ود. 
 میزان این کاهش قیم��ت نیز نزدیک 10 درص��د پیش بینی

 شده است. 
رهایی ایران از این تحریم ها، همچنین س��بب می شود ایران 

در پی باز کردن پای سرمایه گذاران خارجی به کشور باشد. 
در این باره،  بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران پیش بینی کرد 

که کاهش تحریم ها، می تواند سبب ورود 54 4 میلیارد دالر پول 
نفت به ایران شود که از هم اکنون، 14 میلیارد دالر آن برای پر 

کردن شکاف های بودجه ای کنار گذاشته شده است. 
ش��رکت های نفتی آمریکایی از هم اکنون برای این ش��رایط 

برنامه ریزی کرده اند.
 مدی��ران اجرای��ی ارش��د ای��ن ش��رکت ها ب��ه تازگ��ی در 
جلس��اتی با زنگنه ش��رکت کرده و مذاکراتی  انج��ام داده اند. 
در همی��ن ح��ال، ش��رکت های ب��زرگ اروپای��ی همچ��ون 
 »توتال« و »ش��ل« نی��ز درصدد بازگش��ت ب��ه ب��ازار ایران

 هستند. 
البته صنعت نفت ایران تنها حوزه ای نیس��ت که شرکت های 

غربی در انتظار برداشته شدن تحریم ها از آن هستند. 
کمتر از یک س��ال پس از آن که شرکت فرانسوی »رنو« ناچار 
شد به سبب تحریم های آمریکا بازار ایران را ترک کند، »جنرال 
موتورز« آمریکا وارد مذاکره با یکی از شرکت های خودروسازی 

ایران شده است. 
افزون بر این، شماری از دیگر شرکت های آمریکایی نیز اکنون 
پنهانی مش��غول فعالیت در ایران هس��تند که ب��ر پایه برخی 
گزارش ها، درآمد آن ها در س��ال 2012 به 540 میلیون دالر 
رسیده است. این شرکت ها در صورت برداشته شدن تحریم ها 

به طور کامل و آشکار وارد بازار ایران خواهند شد. 
بی گمان هنگامی که  موضوع ایران مطرح می شود، سیاست های 
منطقه ای به اس��بابی برای نگرانی عربس��تان سعودی تبدیل 
می ش��ود؛ اما تهدید مس��تقیم اقتص��اد این کش��ور، موضوع 

جدی تری برای آن هاست. 
برای کشوری که نزدیک 90 درصد  درآمد آن را صادرات نفت 
تشکیل می دهد، چشم انداز کسب منفعت از سوی یک رقیب 
به هزینه عربستان، موضوعی مهم و نیازمند اقدام جدی است. 
بنابراین، باید گفت اقدامات اخیر عربستان سعودی بیش از هر 
چیز پاسخی به این تهدید بوده و تا زمانی که بازگشت ایران به 
جامعه بین المللی به عنوان یک احتمال مطرح باشد، این رویه 

عربستان تغییر نخواهد کرد. 
البته در هفته گذشته جان کری وزیر امور خارجه امریکا سفری 
به عربستان بابت دلجویی از مقامات عربی انجام داده است، اما 
هنوز به نظر نمی رسد مقامات عربی از اتفاقات به وجود آمده در 

خاورمیانه چندان خوشحال باشند. 
از یک طرف جنگ در سوریه منتفی شده و از طرف دیگر ایران 
وارد مذاکره جدی تری با 1+5 بر س��رمنافع خود ش��ده و این 

کابوسی برای عربستان است. 

»آتالنتیک« بررسی کرد:

تکذيب خبرجدايی مفتی دلیل نارضایتی سعودی ها از بهبود روابط ایران و آمریکا
دمشق ازنظام سوريه

منابع آگاه سوری اخبار منتشر ش��ده درباره جدایی شیخ 
»عبدالفتاح البزم« مفتی دمش��ق از نظام این کش��ور را به 
ش��دت تکذیب کردند.یک منبع آگاه سوری که نخواست 
نامش فاش شود، با تکذیب شایعه جدایی شیخ »عبدالفتاح 
البزم« مفتی دمش��ق، تأکید کرد که ش��ایعاتی که برخی 
رسانه ها درباره جدایی مفتی دمشق منتشر کرده اند، دروغی 
بیش نیست. برخی از ر س��انه های نزدیک به گروهک های 
تروریستی فعال در س��وریه با پخش این خبر مدعی شدند 
که ش��یخ »عبدالفتاح البزم« مفتی دمش��ق که برای ادای 
فریضه حج راهی حجاز ش��ده بود، تصمی��م گرفت که در 

عربستان بماند.

آمانو: ايران تمايل دارد به 
نگرانی ها بین المللی بپردازد

»یوکیا آمان��و« مدیرکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی با 
اشاره به نشست اخیر آژانس در وین درباره برنامه هسته ای 
ای��ران تصریح کرد ک��ه گفتگوهای س��ازنده ای را با دولت 
روحانی داشته است. آمانو تأکید کرد که دولت جدید ایران 
صرفنظر از پیشرفت های مذاکرات این کشور با گروه 5+1 
برای پرداختن ب��ه نگرانی های بین الملل��ی از خود تمایل 
نشان داده است. آمانو تصریح کرد که تیم روحانی همکاری 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی را با گفتگوهای سیاسی با 
1+5 که ته��ران به دنبال رهای��ی از تحریم های فلج کننده 

است مرتبط نکرده است.

آنکارا به تهران
 نزديک می شود

به نقل از روزنامه االخبار، منابع آگاه در آنکارا اعام کردند: 
مقامات ترکیه در راس��تای رویارویی با سعودی ها بیشتر 
مراکز و ساختمان هایی را که عوامل اطاعاتی سعودی در 
راستای کمک به گروه های مسلح در سوریه  از آنها استفاده 
می کردند  تعطیل ک��رده اند. این منابع بی��ان کردند: این 
گام ترکیه در راستای رویارویی کنونی با ریاض از یک سو 
و تاش برای کاستن بحران با ایران و نظام سوریه از سوی 
دیگر بر داشته شده زیرا مقامات ترکیه دریافته اند که خط 
مشی عوامل اطاعاتی سعودی در سوریه و در دیگر مناطق 

جهان بامنافع ترکیه همسویی ندارد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 ايران به دنبال رابطه نیست
 به دنبال مذاکره است 

علی مطهری / نماینده مجلس

االن بحث رابطه با آمریکا مطرح نیس��ت، االن بحث مذاکره بر س��ر حل 
مسأله هسته ای مطرح است. با توجه به این که در مسأله انرژی هسته ای 
تا حد خوبی پیش رفته ایم و در منطقه خاورمیانه هم االن مؤثر هس��تیم 
و آمریکایی ها به ما نیاز دارند و از طرفی اوباما هم قدری با رؤسای جمهور 
س��ابق آمریکا متفاوت است، فرصت خوبی اس��ت که مذاکرات هسته ای 
انجام شود و به این وسیله بعضی از تحریم های ظالمانه ای که بر ما شده از 

بین برود. 
در مجموع کار مفیدی اس��ت. 
چه به نتیجه برسد و چه نرسد 

به سود ماست.
 اوبام��ا  باالخره ب��رای این که 
اس��رائیل را هم راضی کند یک 
چیزهایی می گوید، این خیلی 
مهم نیست؛ آمریکا بین اسرائیل 

و ایران گیر کرده است. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1166 |یک شنبه 12 آبان 1392 | 28  ذی الحجه   1434

2
انتشار دوباره روزنامه »وطن امروز« 

روزنامه» وطن امروز« بعد از سه ماه وقفه در انتشار و پس از آنکه 50 درصد نیروهایش را تعدیل کرد، دوباره 
روی دکه آمد. رضا شکیبایی گفت: برای انتشار دوباره »وطن امروز« متأسفانه ناگزیر از تعدیل 50 درصد 

نیروها بودیم لذا روزنامه با نیمی از ظرفیت سابق به روی دکه های مطبوعات بازمی گردد.

 سردسته
 اصالح طلبان نمی شوم 

 واکنش ترکان
 به چند شغله بودن

ناطق نوری گفت: من جناح راست شناخته شده ام که مارک اشتباهی است.
ناطق نوری در مراسم قدرشناسی از ناطق نوری با حضور جمعی از مسئولین 
در دانشگاه مینودشت استان گلستان، با بیان این که دولت روحانی از عنایات 
خفیه الهی بود، گف��ت: هیچ تحلیل گری نمی توانس��ت نتیج��ه انتخابات را 
پیش بینی کند. روحانی اول کس��ی بود که برای امام خمین��ی لفظ امام را به 
کار برد. وی با اش��اره به عملکرد دولت نهم و دهم گف��ت: دولت قبل مقید به 
قانون و سند چش��م انداز نبود. پول نفتی که دولت قبل داشته برابر یا بیشتر 
از پول نفت از زمان مظفرالدین ش��اه تا پایان دولت خاتمی ب��ود. وی با بیان 
این که به عنوان سردس��ته اصاح طلبان به میدان نخواهم آمد، افزود: اگر در 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کردم رأی داشتم اما عمر سیاسی من 

تمام شده است. 

ترکان مشاور رییس جمهور گفت: با انتصاب آقای شریعتمداری توسط رییس 
جمهور، مسئولیت سازمان فضایی و شورای عالی ایرانیان به وی واگذار شد و 

بنده از همه آن کارها رها شدم و دیگر مسئولیتی ندارم.
اکبر ترکان مش��اور رییس جمهور در خصوص سرپرس��تی وی بر تعدادی از 
شوراهای عالی کشور، گفت: بنده در حال حاضر دیگر تنها مسئولیت دبیرخانه 

شورای عالی مناطق آزاد را به عهده دارم و دیگر مسئولیتی ندارم.
وی افزود: رییس جمهور مسئولیت ساماندهی چندین معاونت و شورای عالی 
را به من سپرده بود که از میان آنها معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری 
منحل و همچنین دبیرخانه جنبش عدم تعهد به وزارت امور خارجه منتقل شد.

وی تصریح کرد: همچنین با بررسی های انجام شده مقرر شد سازمان فضایی 
و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در نهاد ریاست جمهوری باقی بماند.

نماینده مسیحیان آشوری در مجلس تأکید کرد: ظلم هایی 
که استکبار جهانی به س��رکردگی آمریکا در سطح جهان 
روا داش��ته، موضوعی نیس��ت که مردم بتوانن��د فراموش 
 کنن��د و دس��ت از ش��عارها علی��ه مس��تکبرین و آمریکا

 بکشند.
یونات��ن بت کلیا نماینده مس��یحیان آش��وری در مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری 
فارس، با اش��اره به 13 آبان به عنوان روز مبارزه با استکبار 
جهانی، اظهار داشت: فجایعی که متأسفانه استکبار جهانی 
به س��رکردگی آمریکا در س��طح جهان به وج��ود آورده و 
ظلم هایی که روا داشته، موضوعی نیست که مردم بتوانند 
آنها را فراموش کنند و دست از شعارها علیه مستکبرین و 

آمریکا بکشند.
وی افزود: مسئله این است که وقتی فتنه ای یا درگیری را 

می بینیم، شاهدیم که رّد پای استکبار آنجاست.
نماینده مسیحیان آشوری در مجلس همچنین گفت: بنده 
به عنوان یک فرد مسیحی و نماینده آشوریان مجلس ایران 
اعام می کنم جامعه آشوری ها هیچ گاه نمی تواند ظلم هایی 
را که از سوی استکبار جهانی به آنان روا شده فراموش کند، 
ظلم هایی به ما که شاید کوچکترین جامعه در سطح جهان 

باشیم، روا شده که هرگز نمی توانیم از یاد ببریم.

جهانگیری معاون اول رییس جمهور گفت: نخبگان جامعه با 
تدبیرسازی خود به دولت در این بخش کمک کنند تا، کشور 
از این وضعیت خارج ش��ود زیرا دولت به دنبال نخبه سازی 

نیست و به دنبال نخبه پروری است.
وی افزود: کم ش��دن تکیه اقتصاد کش��ور به نفت از جمله 
سیاست های اساس��ی اس��ت که مقام معظم رهبری به آن 
تأکید کرده اند و در برنامه های 5 س��اله بع��د از جنگ به آن 
تأکید شده است. وی خاطرنشان کرد: یکی از راه های خارج 
ش��دن از این وضعیت و کاهش درآمدهای نفتی حرکت به 
سمت اقتصاد دانش بنیان است و به طور قطع از این طریق 
می توان از وضعیت موجود فاصله گرفت. جهانگیری با بیان 
این که قطعا در حال حاضر کشور از نظر اقتصادی در شرایط 
خوبی نیس��ت، گفت: این حرفی اس��ت که همه کسانی که 
نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی کش��ور نیز دارند آن را بیان 
می کنند. وی با اشاره به دالیل این موضوع افزود: این که چرا 
چنین شرایطی پیش روی کشور است، دالیل مختلفی دارد 
که بخشی از آن به دلیل تحریم های ظالمانه ای است که علیه 
کشور ایران اعمال شده و ما را از برخی امکانات و تجهیزات 

دور نگه داشته است.
 وی سیاست های غیرعملی، غیرکارشناسانه  و شتاب زده را 

از دیگر دالیل این وضعیت اعام کرد .

عماد افزوغ استاد دانش��گاه و کارشناس امور سیاسی   با 
 تأکید براین که راهپیمایی 13 آبان امس��ال پرش��ورتر

 از  س��ال های گذش��ته برگزار می ش��ود، گفت: تاش 
عده ای برای کم رنگ شدن روز مبارزه با استکبارستیزی 

بیهوده است .
 ملت ایران هرگز توطئه و دشمنی های آمریکا را فراموش 

نخواهند کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، ش��عار» مرگ بر 
آمریکا« را برگ برنده ایران نس��بت ب��ه آمریکا خواند و 
گفت: هرکس که خواهان حذف این شعار باشد انقاب 

اسامی را درک نکرده و ظلم را نفهمیده است.
وی با اشاره به مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا گفت: 
بعد از این مذاکرات هنوز هیچ تغییری را در سیاست های 
استکباری آمریکا مشاهده نکرده ایم که ما نیز در مقابل 

شعار مرگ بر آمریکا را سر ندهیم.
این کارشناس مسائل سیاس��ی خاطرنشان کرد: هرگاه 
آمریکا از خوی استکباری خود دس��ت برداشت و رفتار 
منصفانه ای در قبال ایران داشت ما هم در سیاست های 

خود نسبت به این کشور تجدید نظر می کنیم.
 اما تا به امروز جز دشمنی و سوء نیت حافظه تاریخی ملت 

ایران چیز دیگری از آمریکا به یاد ندارد.

عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسامی با اشاره به بررسی های این کمیسیون درباره حادثه 
تروریستی سراوان اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی در 
هفته گذشته با برگزاری چندین جلسه، شهادت چند مرزبان 
ایرانی در مرز پاکستان به وسیله گروهک تروریستی »جیش 
العدل« را مورد بررسی قرار داده و تیمی را برای بررسی این 

موضوع، به منطقه اعزام کرد.
وی ادامه داد: کمیس��یون امنیت ملی پس از بررس��ی های 
مفصل، راهکارهایی را پیش بینی کرد ک��ه این راهکارها به 
مبادی امنیتی، اطاعاتی و انتظامی کش��ور اباغ شد تا هر 
چه زودتر، با اجرای این تمهی��دات و تدابیر، جلوی اینگونه 
حوادث گرفته شود. وی در ادامه تصریح کرد: اسامی اعضای 
گروهک و همچنین محل استقرار آنها از سوی ایران به دولت 
پاکستان داده ش��د و از دولت پاکستان خواس��ته ایم تا این 
افراد را بازداشت کرده و به ایران تحویل بدهد؛ همچنین به 
اسام آباد اعام شده، در صورتی که پاکستان نمی تواند این 
کار را انجام دهند، خود جمهوری اس��امی آمادگی دارد در 

پاکستان عملیات دستگیری این افراد را انجام دهد. 
وی بر همین اس��اس تأکید کرد: در ح��ال حاضر مذاکرات 
بین مرزبانان ایران و پاکس��تان انجام شده و کاردار سفارت 

پاکستان در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شده است.

دولت سیاست داخلیپارلمان مجلس

 رّد پای آمريکا 
در همه فتنه ها

دولت به دنبال 
نخبه سازی نیست

شعار»مرگ بر آمريکا«
برگ برنده ماست

ايران خواستار استرداد 
اعضای »جیش العدل«
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 برافراشته شدن
 خیمه سبز حسینی در زواره

رییس اداره تبلیغات اس��امی اردس��تان گفت: در آیینی 400ساله و با 
حضور دوستداران خاندان عصمت و طهارت و مسئولین زواره، خیمه سبز 

حسینی در این حسینیه برپا شد.
حجت االسام محمود مرادی ، با بیان این که این مراسم همه  ساله قبل از 
شروع ماه محرم برگزار می شود اظهارداشت: در این مراسم با یک پارچه 
سبز رنگ بسیار بزرگ سقف حس��ینیه کوچک زواره پوش��یده و آماده 

برگزاری مراسم عزاداری امام حسین)ع( می شود.

 ۱۴ كیوسك مطبوعاتي
 آماده شده است

معاون خدمات ش��هري ش��هرداري اصفه��ان اظهار داش��ت: به منظور 
ساماندهي کیوس��ک هاي مطبوعاتي سطح ش��هر، ۱4 دکه مطبوعاتي 

آماده سازي شده است.
محسن رنجبر با بیان این مطلب گفت: ۱4 کیوسک مطبوعاتي آماده شده 

است و به زودي در سطح مناطق شهري نصب مي شود. 
وي با اشاره به این که مكان نصب این کیوسک ها نیز جانمایي شده است، 
تصریح کرد: طرح ساماندهي کیوسک هاي مطبوعاتي به منظور تقویت 

جراید محلي و ساماندهي فضای شهری به اجرا درآمده است. 

پذيرش دانشجو در شعبه بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزش��كی اصفهان، به همت دکتر شیرانی 
رییس دانش��گاه و به سرپرس��تی دکتر فرزین خوروش معاون آموزشی 

دانشگاه راه اندازی گردید.
دانش��جویان این ش��عبه از ابتدای بهمن  ماه س��ال جاری در دو مقطع 
 کارشناس��ی ارش��د و دکت��رای حرف��ه  ای، در ۲۳ رش��ته ب��ه تحصیل 
می پردازند و همچنین شعبه مذکور در حال حاضر در سه رشته پزشكی، 
دندانپزش��كی و داروس��ازی و ۲0 رش��ته در مقطع کارشناسی ارشد به 

متقاضیان ارایه خدمات می نماید

 برگزار ی جشنواره »اصفهان كارت«
معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان گفت: جشنواره »اصفهان کارت« 

با اهدای جوایز نفیس به برندگان برگزار می شود.
 سید مرتضی حسام نژاد در مورد جشنواره »اصفهان کارت« اظهارداشت: 
در این جشنواره از عید غدیرخم تا والدت حضرت علی)ع( به شهروندانی 
که بیشترین استفاده را از اصفهان کارت داشته باشند به قید قرعه جوایزی 

اهدا می شود.
وی ادامه داد: جشنواره عید تا عید اصفهان کارت، عاوه بر حوزه حمل ونقل 
در کلی��ه مراکزی که به س��امانه اصفهان کارت مجهز ش��ده اند در حال 

برگزاری است. 
وی تأکید کرد: در حال حاضر شهروندان عاوه بر حوزه استفاده از اصفهان 
کارت در حوزه حمل ونقل می توانند از اصفه��ان کارت در باغ پرندگان، 

ایستگاه های دوچرخه، پارکینگ ها و تله کابین استفاده کنند.
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گشتی در اخبار
اثبات آلودگی میکروبی برخی کرم های ضد آفتاب 

یک پژوهش��گر علوم دارویی گفت: دریک پروژه اثبات ش��د ک��ه برخی از کرم ه��ای ضد آفتاب 
 موجود در بازار دارای آلودگی میكروبی اس��ت. درتحقیقی با عنوان» بررس��ی آلودگی میكروبی 

کرم های ضد آفتاب موجود در بازار اصفهان« در دانشگاه علوم پزشكی این آلودگی ها ثابت شد.
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معاون رییس جمهور در امور زنان با اشاره به تصویب قانون 
افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه گفت: به رغم این که دولت 
در اجرای این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، 
مختار شناخته شده است، اما دولت آن را با جدیت پیگیری 

می کند تا منابع آن تأمین شود.
 به گزارش خبرگزاری مهر، ش��هیندخت م��والوردی به 
برخی واکنش ه��ا درباره اظهارات اخیر خود که از س��وی 
برخی رسانه ها به درستی منعكس نشد، پاسخ داد. معاون 
رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اش��اره به دغدغه 

مقام معظم رهبری درباره نرخ کنونی رشد جمعیت کشور 
که البته مورد تأکید دولت نیز هست گفت: قبل از تصدی 
مس��ئولیت فعلی کار کارشناسی مفصلی در این خصوص 
انجام داده ام و خیلی خوب جوانب کار را می شناسم، لذا با 
تدابیری می بایست این دغدغه را برطرف کرد به نحوی که 
کمترین هزینه را ایجاد کند. موالوردی با اشاره به مصوبه 
مجلس در خصوص افزای��ش مرخصی زایم��ان به ۹ ماه 
گفت: با وجود این که دولت در این قانون به دلیل مشخص 
نبودن منابع مالی،مجازشناخته شده اس��ت، اما به دلیل 

 اهمیتی که موضوع دارد آن را با جدیت پیگیری می کند 
تا منابع آن تأمین ش��ود که در این خص��وص می توان به 
مكاتبه اخیر معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده 
با معاون اول رییس جمهور به منظور رفع موانع پیش روی 
تأمین منابع این طرح اشاره کرد. وی با اشاره به مصاحبه 
برخی خبرنگاران در روز معارفه ادامه داد: متأسفانه به دلیل 
ضیق زمانی و شرایطی که به وجود آمد فرصت کافی برای 
انتقال صحیح مطلب وجود نداش��ت لذا انتقال ناقص آن 

باعث برداشت های متفاوت از اظهاراتم شد.

اس��تاندار اصفه��ان در بازدید 4س��اعته از مت��رو اصفهان 
گفت: مسئوالن قطار ش��هری اصفهان با تمام قوا در جهت 
س��رعت بخش��یدن به پروژه اقدام کنن��د و در صورت نیاز 
ب��ه پیگیری های کش��وری ای��ن آمادگی وج��ود دارد که 

هماهنگی های الزم صورت پذیرد.
 به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور 
به همراه مهن��دس محمدعلی طرفه، سرپرس��ت معاونت 
عمرانی اس��تانداری و جمعی از مدیران و مس��ئوالن قطار 
شهری اصفهان از طرح بزرگ قطار شهری اصفهان بازدید 
و در جلسه ای ضمن بررسی مشكات و موانع اجرای پروژه 
دستورات الزم را جهت تس��ریع در انجام این طرح اساسی 

را صادر نمود.

استاندار اصفهان از ایستگاه های کاوه، جابر، شهید علیخانی 
و شهید مفتح و تأسیس��ات جانبی بازدید نمود و از نزدیک 
از روند تكمیل ایستگاه های مذکور مطلع شد. زرگر پور در 
جلسه ای به تفصیل به بررسی نیازمندی ها، همچنین موانع 
تسریع در اجرای پروژه پرداخت و عنوان نمود: در مرحله اول 
بایستی حداکثر تا هفته آینده هیأت  مدیره نسبت به تشكیل 
جلس��ه اقدام نماید و با توجه به موارد مطروحه در صورت 
نیاز نسبت به اصاح و بازنگری اساس نامه اقدام نمایند. وی 
همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مكلف 
کرد ، موانع راه اندازی خط یک قطار شهری را مورد بررسی 
قرار داده و نس��بت به چگونگی تأمین منابع مالی جدید با 
توجه به ظرفیت های موجود و ناهماهنگی شهرداری و سایر 

ارگان های مرتبط اقدام نماید. استاندار اصفهان خطاب به 
مدیرعامل قطار ش��هری اصفهان تأکید کرد: با تمام قوا در 
جهت سرعت بخشیدن به پروژه اقدام کنید و در صورت نیاز 
به پیگیری های کشوری و دستورات مقامات باالدستی این 

آمادگی وجود دارد که هماهنگی های الزم صورت پذیرد.
در این جلسه همچنین در خصوص پیشرفت خط ۲ و ۳ قطار 

شهری اصفهان و نیازمندی های آن بحث و تبادل نظر شد.
الزم به ذکر اس��ت بر اس��اس اعام مدیرکل قطار شهری 
اصفهان فاز اول خط ۱ با احتس��اب ناوگان مورد نیاز 70/۳ 
درصد و فاز دوم خط یک 5۳/6 درصد و در مجموع فاز اول 
و دوم خط یک به طول ۲۱ کیلومتر، 6۱/4 درصد پیشرفت 

فیزیكی داشته است.

معاون امور زنان ريیس جمهور:

افزايش مرخصی زايمان با جديت پیگیری می شود

استاندار اصفهان در ديدار ۴ ساعته از مترو

با تمام قوا به راه اندازی مترو اصفهان سرعت ببخشید

معاون شهرس��ازي و معم��اري ش��هرداري اصفهان اظهار داش��ت: طرح��ي در میدان 
 استقال در س��ه س��طح)طبقه(زیرگذر، روگذر و میدان بزرگ همس��طح پیش بیني 

شده است.
مس��عود نریماني با بیان این مطلب گفت: از یک سو میدان اس��تقال در ورودي شمال 
شهر اصفهان محسوب مي ش��ود و از طرفي دیگر در مس��یر رینگ چهارم ترافیكي قرار 
 دارد از این رو طرحي در سه طبقه براي ساماندهي ترافیكي در این محدوده پیش بیني

 شده است.  وي با بیان این که قطار ش��هري اصفهان-شاهین شهر نیز از این مسیر عبور 
مي کند، افزود: طرح احداث تقاطع غیرهمسطح در میدان استقال طرحي پیچیده است. 
معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري اصفهان با تأکید بر این که اجراي این پروژه از 
اولویت هاي فعالیت هاي عمراني شهرداري است، تصریح کرد: طراحي این پروژه انجام 

شده و در مرحله نهایي بررسي و جمع بندي است. 
نریماني تأکید کرد: بعد از جمع بندي نهایي این طرح در سال آینده اجرایي مي شود.

سردار کریم نصراصفهانی و عدنان زادهوش با آرای اعضای شورای اسامی شهر به عنوان 
اعضای کمیته نام گذاری اصفهان انتخاب شدند.

انتخاب اعضای کمیت��ه نام گذاری و انتخاب یک نفر نماینده ش��ورای ش��هر در تعیین 
صاحیت غرفه های بازار های روز کوثر در دس��تور کار اعضای شورای شهر اصفهان قرار 
داشت. آقایان سردار کریم نصراصفهانی و عدنان زادهوش و خانم ندا واشیانی پور آمادگی 
خود را برای عضویت در کمیته نام گذاری اصفهان اعام کردند. سردار کریم نصراصفهانی 
با ۱۱ رأی و عدنان زادهوش نیز با ۱0 رأی اعضای شورای اسامی شهر به عنوان اعضای 

کمیته نام گذاری اصفهان انتخاب شدند.
همچنین علیرضا نصراصفهانی به عنوان تنها فردی بوده اس��ت که آمادگی خود را برای 
عضویت در تعیین صاحیت غرفه های بازار های روز کوثر اعام کرد و وی با تأیید س��ایر 
اعضای شورای شهر به عنوان نماینده شورای شهر در تعیین صاحیت غرفه های بازار های 

روز کوثر انتخاب شد.

 میدان استقالل
 سه طبقه مي شود

نصراصفهانی و زادهوش اعضای كمیته 
نام گذاری اصفهان شدند
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
م الف 7992

س��ردار دکت��ر اس��كندر مؤمنی با اش��اره ب��ه آمار 
شماره گذاری و اسقاط خودروها در کشور گفت:  در 
هفت ماهه امس��ال 408 هزار خودرو شماره گذاری 
شده اس��ت که این رقم نسبت به س��ال گذشته ۲۱ 
درصد کاهش یافته اس��ت، این در حالی است که در 
سال ۹۱ نیز نسبت به سال ۹0 با کاهش 50 درصدی 
شماره گذاری خودروها در کشور مواجه بودیم. وی 
افزود: همچنین ۱۹4 هزار موتورسیكلت نیز در هفت 
ماهه امسال شماره گذاری ش��د که این رقم نسبت 
به س��ال گذش��ته 48 درصد کاهش یافته و اسقاط 
خودروها نیز با ۱7 هزار دستگاه، بیش از 80 درصد 
نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد. رییس 
پلیس راهور ناجا با اش��اره به آمار پزشكی قانونی با 
تأکید بر این که شمار کشته های تصادفات در شش 
ماهه امس��ال هفت درصد مع��ادل 800 نفر کاهش 
داشته است ، گفت: اس��تان های کرمان، خوزستان، 
اصفهان، آذربایجان غربی و گلستان بیشترین کاهش 

کشته و کردستان،  فارس، خراسان جنوبی،  کهگیلویه 
و بویراحمد و البرز بیشترین افزایش کشته را نسبت به 

سال گذشته داشته اند. 
      طرح ويژه پلیس راهور برای ايام محرم

رییس پلیس راهنمای��ی و رانندگی نیروی انتظامی 
به طرح های ای��ام محرم اش��اره کرد و گف��ت: برابر 
دستورالعمل صادره پلیس  های راهنمایی و رانندگی 
اس��تان ها در آم��اده باش کام��ل به س��ر می برند و 
هماهنگی ه��ای الزم در این خصوص انجام ش��ده و 
در تمامی دسته جات و هیأت های عزاداری یک نفر 
به عنوان رابط با پلیس راهور همراهی خواهد کرد. از 
سوی دیگر مقرر شده است با هماهنگی پلیس راهور 
هیأت ها و دسته جات عزاداری مراسم خود را برگزار 
کنند که بر این اس��اس محدودیت هایی در معابر به 
صورت مقطعی اعمال خواهد شد که رؤسای پلیس 
راهور اس��تان ها به صورت مجزا این محدودیت ها را 

اعام خواهند کرد.

وی در خصوص س��ن فرس��ودگی خودروها گفت:  
متأسفانه س��ن ناوگان خودروهای عمومی به دلیل 
عدم خروج خودروهای فرسوده افزایش یافته،  این در 
حالی است که بر اساس قانون برنامه چهارم مصوب 
شده بود ،تمامی خودروهای فرسوده تا پایان برنامه 
چهارم از رده خارج ش��وند که نه تنها این امر محقق 
نشد،  بلكه با کاهش 80 درصدی خروج خودروهای 
فرسوده طی سال های گذشته مواجه بودیم که این 
امر موجب افزایش عمر ناوگان حمل و نقل به خصوص 

در بخش عمومی شده است.
رییس پلیس راهور ناجا با تأکید بر این که رانندگان، 
تعاونی ها و ش��رکت ها در خص��وص قطعات مرتبط 
با ایمن��ی خودروه��ا مانند الس��تیک و ترم��ز باید 
کنترل های الزم را داشته باشند افزود: بر این اساس 
تأکید می کنیم باید نظارت در این بخش افزایش یابد 
و قطعا پلیس در صورت س��هل ان��گاری با متخلفان 

برخورد می کند.

مؤمنی با اش��اره به این ک��ه بارش برف و ب��اران در 
جاده های کشور با سرد ش��دن هوا آغاز شده است، 
گفت: قطعا پلیس در تصادفات منجر به جرح و فوت 
خودروهای عمومی اگ��ر راننده یا ش��رکتی در این 
مس��أله مقصر باش��د به صورت قانونی با آن برخورد 
می کن��د. وی بر افزایش کیفی��ت و ایمنی خودروها 
تأکید کرد و گفت: باید یک تحول اساسی و رویكرد 
جدی��دی خصوص��ا در وزارت صنایع ب��رای ایمنی 
خودروها ایجاد ش��ود. برخی آقای��ان در تصادف ۲ 
اتوبوس اسكانیا تاش کردند تا راننده و عامل انسانی 

را مقصر جلوه دهند!
وی ادامه داد: برخی مسئوالن گفتند که چرا پلیس 
این تصادف را اینقدر رسانه ای کرده است حال باید 
از همان ها بپرسیم که آیا سوختن بیش از 40 تن در 
یک تصادف رانندگی نباید رس��انه ای شود؟ از سوی 
دیگر اگر این حادثه در کشور س��ازنده این اتوبوس 
رخ می داد آیا با مقصران آن برخورد نمی ش��د و این 
حادثه  رسانه ای نمی شد؟ پلیس قطعا این موضوع و 
موضوعات مشابه را رسانه ای کرده و به طور جدی با 
متخلفان برخورد می کند. وزیر صنایع همان قدری 
که به فكر افزایش قیمت خودروست به فكر افزایش 
ایمنی و کیفیت خودروها هم باشد. مؤمنی از تدوین 
طرح ویژه ای برای کاهش تصادفات و تلفات جاده ای 
تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: در چند 
سال گذشته قریب به 40 درصد کاهش کشته های 
تصادفات را در کشور داشتیم که با نهایی شدن این 
طرح تا پای��ان برنامه پنجم ح��دود 40 درصد دیگر 
شمار کشته های تصادفات رانندگی کاهش یافته و 
میزان کشته های تصادفات به حدود ۱0 تا ۱5 هزار 

نفر می رسد.
وی تأکید کرد: این طرح در حال نهایی شدن است و 
به زودی برای تصویب به هیأت دولت ارایه می شود 
 . از محورهای اصل��ی آن می توان به همپوش��انی و 
هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت های کشور برای 
کاهش کشته های تصادفات و تحت پوشش قرار دادن 
۲0 هزار کیلومتر از راه های کشور به صورت هوشمند 

و یكپارچه نام برد.
رییس پلیس راه��ور ناجا در خص��وص حادثه اخیر 
تصادف دو دستگاه اتوبوس اسكانیا گفت: علت اصلی 
این حادثه ترکیدگی الستیک بوده ، اما عوامل تشدید 
کننده ای نی��ز در این حادثه وجود داش��ته که از آن 
جمله می توان به آتش گرفتن اتوبوس ها اشاره کرد 
که پرونده این امر هم اکنون در دادگاه محلی مطرح 
است و هم دادستانی کل کشور در حال بررسی این 
موضوع هس��تند. به گفته وی ارتقای گاردریل ها و 

تجدید نظر در ایمنی بدن��ه اتوبوس های تولیدی از 
نظر پلیس ضروری است.

      تغیی�ر نرخ جراي�م رانندگ�ی از ابتدای 
سال آينده

وی در پاس��خ به س��ؤالی در خصوص تغییر در نرخ 
جرایم رانندگی گفت: بر اساس قانون پلیس موظف 
است هر سه س��ال یكبار نس��بت به بازنگری و نرخ 
جرایم رانندگی بر اساس نرخ تورم کشور و سایر موارد 
مربوطه اقدام کند که این امر در حال بررسی است و 
قطعا از ابتدای س��ال ۹۳ نرخ جرایم رانندگی تغییر 

خواهد کرد.
وی در خصوص آلودگی ه��وا و تمهیدات پلیس در 
فصل سرما در این زمینه گفت:  وظیفه پلیس برخورد 
با خودروهای آالینده و دودزاس��ت، اما در عین حال 
تأکید می کنیم که هنوز بخشی از خودروهای تولیدی 
در کشور با اس��تاندارد یورو۲ که از سال 84 اجباری 
شده است تولید می شود و هنوز به استاندارد یورو4 
نرسیده اند که قطعا باید دستگاه های ذیربط در این 
خصوص تمهیدات الزم را اتخاذ کنند ، از سوی دیگر 
موضوع خروج خودروهای فرس��وده یكی از مسائلی 
اس��ت که طی س��ال های گذش��ته با روند کاهشی 

شدیدی مواجه بوده است.
وی ب��ه خودروهای پرمصرف اش��اره ک��رد و گفت: 
متأسفانه هنوز خودروهایی در کشور تولید می شود 
که در هر یكصد کیلومتر پیمایش بین ۱8 تا ۲0 لیتر 
مصرف سوخت دارند این در حالی است که این رقم 

باید ۱0 لیتر باشد. 
از سوی دیگر با پیگیری پلیس توانستیم کنیستر و 
کاتالیس��ت را مجددا بر روی برخی خودروهایی که 
آنرا حذف ک��رده بودند بازگردانی��م اما هنوز تكلیف 
یک میلیون خودرویی که بدون کاتالیست و کنیستر 
تولید ش��ده اند و آالیندگی آنها 40 برابر خودروهای 
استاندارد است مشخص نیست و سازمان های مربوطه 

باید در این خصوص فكری اساسی کنند.
رییس پلیس راهور ناجا در خصوص معاینه فنی نیز 
گفت: قبا نماینده پلیس در مراکز معاینه فنی مستقر 
بود ولی چند سال قبل مشخص نشد که به چه دلیلی 
حضوری نماینده پلیس حذف شد از سوی دیگر در 
طرح پیشنهادی که منجر به پنج ساله شدن معاینه 
فنی خودروها شد پیشنهاد پلیس و دولت معافیت دو 
ساله خودروهای نو برای دریافت معاینه فنی بود که 
در صحن مجلس این رقم به پنج سال افزایش یافت 
اما هم اکنون در کمیسیون های مجلس پیگیری هایی 
در حال انجام اس��ت که این س��ن مجددا به دو سال 

کاهش یابد.

سردار دكتر اسکندر مؤمنی: طرح ويژه پلیس راهور برای ايام محرم
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چهره روزيادداشت

کشت چغندر قند در مزارع بادرود
مدیر جهاد کشاورزی شهرس��تان نطنز گفت: برای اولین بار کشت 
آزمایش��ی چغندر قند پاییزه در شهرس��تان نطنز به اج��را در آمد. 
عبدالرضا مهدی بادی اظهارداشت: برای اولین بار کشت آزمایشی 4 
رقم بذر چغندر قند خارجی بنام های )اسپارتاک ،آنتک ،گیارا،لوانته( 

در مزارع بخش بادرود به زیر کشت رفت.
عبدالرضا مهدی بادی افزود: این ارقام پاییزه بوده و مقاوم به س��اقه 
روی هس��تند، بر همین اس��اس با کمترین دوره داشت حداکثر در 

خرداد سال آینده به مرحله برداشت می رسند.

ظروف يکبار مصرف مشمول 
استاندارد اجباری نیستند

 مدیرکل اس��تاندارد اس��تان اصفهان گفت: ظ��روف یکبار مصرف 
مشمول استاندارد اجباری نیستند بنابراین وزارت بهداشت باید بر 

روی این ظروف نظارت داشته باشد.
غالمحس��ین ش��فیعی با اش��اره به کاهش مراحل دریافت پرونده 
اس��تاندارد برای کارفرمایان، اظهار داش��ت: در حال حاضر مراحل 
دریاف��ت نش��ان اس��تاندارد س��ه مرحله اس��ت که حض��ور مأمور 
کنت��رل کیفیت در مح��ل تولید کاال، وجود آزمایش��گاه س��نجش 
کیفی��ت کاال در کارخان��ه تولیدکنن��ده و دارا ب��ودن نش��انه های 
 کیفی��ت کاال در محصول تولید ش��ده این س��ه مرحله را تش��کیل 

می دهند.

پايان طرح سرشماری کندوهای 
زنبور عسل شهرستان

   معاون اداره اموردام مدیریت جهادکشاورزی اصفهان از پایان طرح 
سرشماری کندوهای زنبور عسل در این شهرستان خبر داد.

زمانی در این خصوص، اظهار داش��ت: در این طرح سرش��ماری که 
مدت یک هفته به ط��ول انجامید 4 گروه به سرش��ماری کندوهای 

عسل پرداختند. 
وی افزود: در این طرح ۲۲۸ هزار و ۷۳۳ کندوی عسل در شهرستان 

اصفهان سرشماری شد. 
وی تع��داد زنب��ورداران شهرس��تان را ۷۸۸ نفر اعالم ک��رد و بیان 
داش��ت: از این تعداد ۸۸ هزار و ۷۰۳ کندو متعلق به ۳۵۲ زنبوردار 
در شهرس��تان اصفهان اس��ت و ۱۳۰ هزار و ۳۰ کندو متعلق به ۶۵ 

زنبوردار روستاهای شهرستان اصفهان است.

آغاز برداشت دانه روغنی کنجد 
در۳۳۰ هکتار از مزارع 

خبرگزاری ایمنا: مس��ئول پنبه و دانه های روغنی جهادکشاورزی 
استان اصفهان گفت: برداش��ت دانه روغني کنجد از ۳۳۰ هکتار از 

مزارع زیر کشت این گیاه در استان اصفهان آغاز شد. 
بني اسدي عمکرد تولید این دانه روغني در هر هکتار یک تن و ۳۰۰ 
کیلوگرم اعالم کرد و اف��زود: تا پایان آبان 4۳۰ ت��ن کنجد از مزارع 

استان برداشت شود. 
وی بیان داشت:۳۰۰ بهره بردار در شهرستان هاي اردستان، اصفهان، 
شاهین شهر ومیمه، برخوار، نطنز و مبارکه تولیدکنندگان این دانه 

روغني در استان اصفهان هستند. 
مس��ئول پنبه و دانه های روغنی جهادکش��اورزی اس��تان اصفهان 
اظهار داشت: محصول کنجد تولیدی استان برای روغنگیری، صنایع 
حلواس��ازی و دیگر صنایع غذایی اصفهان و خارج از استان استفاده 

مي شود. 
کنجد گیاهی اس��ت یک س��اله با ارتفاع حدود یک متر که قسمت 
انتهایی ساقه آن پوش��یده از کرک و دارای پروتئین، ویتامین های 
E، D، B ،F۱ و لسیتین )LECITHIN( و مقدار روغن آن حدود 

۵۰ درصد است.

صادرات بیش از ۴/۵ میلیون دالری 
فرش دستباف اصفهان 

     مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان گفت: صادرات فرش دستباف از 
استان اصفهان به خارج کشور از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 

4میلیون و ۶۳۷ هزار دالر میلیون است.
 اسداهلل احمدی ونهری با اش��اره به این که از ابتداي امسال تاکنون 
بیش از ۷۰ تن و ۷۰۰ کیلوگرم فرش دستباف به خارج از کشور صادر 
شده است، افزود: سال گذش��ته در این مدت بیش از ۸۵ تن و ۷۵۰ 
کیلوگرم فرش دس��تباف به ارزش ۱۰ میلی��ون و ۶4۸ هزار دالر به 

خارج از کشور صادر شده است. 
وي بیان داشت: فرش دس��تباف اصفهان به کشورهایي نظیر کانادا، 

ژاپن و کشورهاي حوزه خلیج فارس صادر شده است. 
گفتنی است در حال حاضر حدود 4۸۰ هزار بافنده فرش دستباف در 

استان اصفهان ساالنه ۷۰۰ هزار متر مربع فرش مي بافند. 

 افتتاح کارخانه گاز زدايی
 در فوالدمبارکه اصفهان

مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان از افتتاح کارخانه 
گاز زدایی )RHT( با س��رمایه گذاری بیش از ۳۵۰ میلیارد 
تومان و اش��تغالی زایی ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم در این 

مجتمع خبر داد.
محمدمسعود سمیعی نژاد با بیان این که امسال نسبت به سال 
گذشته ۸ درصد رشد تولید داشته ایم، اظهار داشت: در حدود 

9/۵درصد نسبت به برنامه ساالنه جلو هستیم. 
وی افزود: تا پایان امس��ال بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان طرح 

توسعه در مدار تولید فوالد مبارکه قرار می گیرد. 
 مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان با اش��اره به 
این که طرح های توسعه این شرکت در بحث کیفیت و کمیت 
عملیاتی شده، تصریح کرد: طرح هاي بزرگي اجرا شده که به 
زودي آماده افتتاح است که با هماهنگي با دفتر رییس جمهور 

از وی براي افتتاح طرح هاي دعوت به عمل خواهد آمد. 
وی با مطرح کردن بحث کیفیت در تولید ورق های خودرو، 
بیان داشت: ما امروزه تا حدودی در موضوع تولید ورق های 

خودرو وابسته به کشورهای خارجی هستیم.
  شرکت فوالد مبارکه اصفهان از دو سال گذشته به این فکر 
افتاد که ورق های بدنه بیروني خودرو را نیز تولید کند و  اکنون 
این کارخانه آماده تولید ورق های بدنه خودرو در کشور است. 
 )RHT( سمیعی نژادبا اعالم این خبر که کارخانه گاز زدایی

به زودی در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان افتتاح می شود،
تأکید کرد: س��رمایه گذاری بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان در 
این پ��روژه؛ اش��تغالی زایی ۳۰۰ نفر به صورت مس��تقیم را 

فراهم می کند. 
    اشتغال زايی ۳ هزار نفر با بهره برداری خط تولید 

نوردگرم، کنسانتره و گندله 
وی با اش��اره ب��ه دو پروژه ب��زرگ صنعت ف��والد دنیا که به 
زودی کلنگ آن در فوالد مبارکه به زمین زده خواهد ش��د، 
اظهارداشت: خط تولید نوردگرم با ظرفیت ۵ میلیون تن در 
فوالد مبارکه اصفهان و دیگری خط تولید کنسانتره و گندله 

با همین ظرفیت در معادن سنگان اجرا می شود. 
وی ادام��ه داد: ای��ن پروژه ه��ا اکنون ب��ه مناقص��ه رفته و 
پیمانکارهای آنها مشخص شده و در حال ارزیابی پیمانکاران 

هستیم. 
 وی خاطر نشان کرد: با احداث این دو پروژه حدود 4 هزار نفر 
شغل در دوران ساخت برای مدت چهار سال ایجاد می شود 
و با بهره برداری آنها نیز در آین��ده نزدیک برای ۳ هزار نفر به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل دائم فراهم خواهد شد. 

بازسازی تصفیه خانه های 
فاضالب ادامه دارد 

دلیل  افزايش ۴درصدی 
قیمت گوشت گوسفند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: بازسازی تصفیه 
خانه های فاضالب نایین، جنوب، شرق، ش��مال اصفهان، شاهین شهر، 

شهرضا و نایین در دستور کار قرار گرفته است.
هاش��م امینی با اش��اره به این که ۱4 درصد تصفیه خان��ه های فاضالب 
کشور در استان اصفهان قرار دارد، اظهار داشت: از 9۲ شهر تحت پوشش 
۲۵ شهر دارای ش��بکه جمع آوری و ۳۵ ش��هر نیز در حال اجرای طرح 
های فاضالب هستند و ۶۳ درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات 
ش��بکه فاضالب قرار دارد. وی ادامه داد: شرکت آبفا در تالش است که بر 
استفاده کنندگان خدمات فاضالب در اس��تان اصفهان افزوده شود، چرا 
که برخورداری از شبکه فاضالب در حفظ محیط زیست و ارتقای سطح 

سالمت و بهداشت عمومی مردم تأثیر بسزایی دارد. 

رییس اتحادیه توزیع کنندگان گوش��ت گوس��فندی،  در رابطه با خروج 
کاالی اساسی از قیمت گذاری اجباری گفت: عرضه و تقاضا بهترین راهکار 
برای تنظیم قیمت و جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی اس��ت.رضا ملکی 
اظهارداشت: همیشه بهترین راهکار برای کنترل قیمت با توجه به شرایط 

فعلی بازار عرضه و تقاضا است.
وی ادامه داد: چ��ون نمی توان کاالهای مصرفی را انباش��ت کرد و اگر به 
عنوان مثال گوشت فریز شود قیمت آن نصف خواهد شد، خروج کاالهای 
اساس��ی از قیمت گذاری اجباری تصمیم درس��ت و به جایی بوده است.

رییس اتحادیه توزیع کنندگان گوشت گوسفندی ادامه داد: قیمت گوشت 
و دام اگر از زمان ذبح و عرضه ی آن بگذرد، به شدت کاهش می یابد پس 

هیچ گاه هیچ فردی حاضر به انباشت آن نخواهد بود.

 مدیر اکتش��اف ش��رکت ملي نفت با بی��ان این ک��ه ایران 
 بزرگ ترین دارنده مجموع ذخایر متعارف نفت و گاز جهان 
تبدیل شده است، 4 مأموریت فعالیت های اکتشافی نفت و 

گاز در کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هرمز قالوند در تشریح عملکرد 
اکتشافی ش��رکت ملی نفت ایران با بیان این که هم اکنون 
ایران مطابق با گزارش برتیش پترولیوم ب��ا دارا بودن۳۳/۶ 
تریلیون متر مکعب گاز و ۱۵۷ میلیارد بش��که نفت درجا از 
نظر مجموع ذخایر هیدروکربوری، دارنده مقام نخست جهان 
است، گفت: ایران بین سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ میالدی با 
دارا بودن بیشترین میزان اکتشافات، مقام نخست جهان را 
به خود اختصاص داد.   وی با اعالم این که ایران برای حفظ 
سهم بازار در میان کشورهاي تولید کننده و تولید زودهنگام 
از میادین مشترک با استفاده از چاه هاي اکتشافي مي شود، 
تصریح کرد: هم اکنون اهداف اکتش��افی کش��ور با اولویت 
قراردادن کش��ف نفت و گاز در میادین مش��ترک و مرزي، 
 سازندهای عمیق تر  از پالئوزویک، اکتشاف نفت در مجاورت 
میادین تولیدي به منظور توسعه زود بازده و حفظ توان تولید 
و همچنین کم کردن فشار تولید بر مخازن بزرگ و قدیمي و 
حرکت به سمت اکتشاف در تله هاي چینه اي به ویژه در دشت 

آبادان و اقلیم اروندان است.

حضور خودروهای آمریکایی در جزیره کیش محسوس تر از 
همیشه شده است. در حالی طی چند ماه گذشته زمزمه هایی 
مبنی بر ورود خودروهای آمریکایی به بازار ایران شنیده شده 
که اگر این روزها به جزیره کیش س��فر کنید متوجه حضور 
پررنگ خودروهای آمریکایی در این جزیره ایرانی می شوید.

با توجه به این که جزیره کی��ش جزیی از منطقه آزاد کیش 
محسوب می ش��ود و واردات کاال به این منطقه نیز مشمول 
پرداخت تعرفه نمی شود، خودروهای آمریکایی مانند سایر 
خودروها با کمترین قیمت ممکن اجازه ورود به این جزیره را 
دارند. اگرچه همچنان خودروهای کره ای و ژاپنی بیشترین 
سهم را در بین خودروهای موجود در جزیره کیش به خود 
اختص��اص داده اند، اما حض��ور برنده��ای آمریکایی مانند 
فورد، دوج و کادیالک نیز در جزیره محس��وس تر از گذشته 
شده اس��ت. حتی هتل های معروف جزیره نیز خودروهای 

آمریکایی را به منظور کرایه دادن به افراد تبلیغ می کنند.
با توجه ب��ه آب و هوای گرم و ش��رجی جزی��ره کیش تنها 
خودروهایی که دارای سیستم تهویه هوای قدرتمند و منطبق 
با آب و هوای جزیره باش��ند می توانند مورد توجه ساکنان 
جزیره ق��رار گیرند. ب��رای همین برخی برنده��ای معروف 

اروپایی عمال هیچ سهمی در بین خودروهای جزیره ندارند.

نایب ریی��س اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزش��کی از ادامه 
مشکل انباشت کیسه های خون در گمرک خبر داد و گفت: 
تغییر نوع ارز اختصاص یافته به واردات کیسه خون از مرجع 
به مبادله ای ترخیص این کاال را از گمرک با مش��کل مواجه 

کرده است.
ابوالفضل صانعی با اش��اره به این که هنوز مش��کل انباشت 
کیس��ه های خون در گمرک حل نشده اس��ت، گفت: وقتی 
کاالیی در گمرک می ماند هزینه انب��ارداری به آن تحمیل 
می ش��ود،  بنابراین اگر کیس��ه های خون هرچه سریع تر از 
گم��رک ترخیص نش��وند، هزینه ی ترخیص آنه��ا افزایش 
یافته و در نتیجه قیمت تمام شده آنها باال خواهد رفت. وی 
با اش��اره به این که این کیسه ها را ش��رکت های وارد کننده 
 ب��ه نمایندگ��ی از س��ازمان انتقال خ��ون وارد ک��رده اند،

 گف��ت: بنابراین س��ازمان انتقال خون صاح��ب اصلی این 
کیسه هاس��ت، اما به دلیل نداش��تن نقدینگ��ی الزم توان 
ترخیص آنها را از گمرک ندارد. در این بین وارد کنندگان هم 
به دلیل معطل ماندن محصول در گمرک متضرر می شوند. 
وی گفت: سازمان تا چند س��ال پیش با برگزاری مناقصات 
ارزی برای ش��رکت های بین المللی کیس��ه های خون را به 
صورت مستقیم از تولید کنندگان خارجی خریداری می کرد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
در حال حاضر حجم آب پش��ت سد زاینده رود نسبت به 
متوس��ط بلند مدت آن در 4۲ سال گذش��ته ۸4 درصد 

کاهش یافته است.
 منصور شیش��ه فروش با اش��اره به حجم آب پشت سد 
زاینده رود اظهارداش��ت: در حال حاضر آب پش��ت سد 
زاینده رود ۱۰۰ میلیون متر مکعب است و خشکسالی ها 

در استان همچنان ادامه دارد.
وی افزود: ستاد مدیریت بحران اس��تانداری با برگزاری 
جلس��ات و کارگروه های وی��ژه با همکاری و مش��ارکت 
سایر دستگاه های اجرایی استان در راستای اتخاذ تدابیر 
مناسب به منظور کاهش مشکالت آبی موجود در سطح 

استان تالش می کند.
 وی با اش��اره ب��ه کاهش آب پش��ت س��د زاین��ده رود

 تصریح کرد: در حال حاضر حجم آب پشت سد زاینده رود 
نسبت به متوسط بلند مدت آن در 4۲ سال گذشته ۸4 

درصد کاهش یافته است.
وی به بارش باران در هفته جاری در اصفهان اشاره کرد 
و ادامه داد: براس��اس پیش بینی های هوا شناسی استان 
اصفهان در طی روز های آتی در مناطق مختلف با بارش 

باران مواجه می شود.

صنعت تجارتانرژی سد

ايران بزرگ ترين دارنده 
ذخاير نفت و گاز جهان 

حضور خودروهای 
آمريکايی در کیش

ادامه انباشت کیسه های 
خون در گمرک

کاهش 8۴ درصدی حجم 
آب پشت سد زاينده رود

اخبار کوتاه

نگاه

۴
افزایش سطح کانون های بحرانی فرسایش بادی تا ۱۰ سال آینده

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در ۱۰ سال آینده سطح کانون های بحرانی 
فرسایش بادی ۲ برابر می شود. محمد حسین شاملی گفت : براساس ماده ۱۱۶ قانون بودجه یک تا 

سه درصد از اعتبارات به امور پژوهشی و تحقیقاتی اختصاص یافته است .
اولويت بندی اصناف 
برای حذف يارانه ها
رییس شورای اصناف 

قاسم نوده فراهانی
برخی صنوف ضعیف تر از کارمندان دولت هستند،برای حذف یارانه ها، 
اصناف باید اولویت بندی ش��وند. ما نمی دانیم این تفکیک چگونه انجام 
شده اس��ت و این تعداد افراد از چه راهی به دس��ت آمده است. تاکنون 
س��تاد هدفمندی یارانه ها هیچگونه اطالعاتی از ما نگرفته است. برخی 
صنوف هستند که درآمدشان حتی از کارمندان دولت هم کمتر است، اما 
برخی صن��وف دیگر هم تاجر 
هس��تند و هم وضعیت مالی 
مناس��بی دارند، لذا نمی توان 
یک وارد کنن��ده کاال را با یک 
فروش��نده جزء یکی دانست.

ما آمادگی کام��ل را داریم، تا 
صن��وف را اولویت بندی کرده 
و اطالع��ات الزم را در اختیار 

مسئوالن قرار دهیم.
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چند سال بحث و چانه زنی بر سر اصالح قانون کاری که مستقیما 
بر زندگی میلیون ها کارگر تأثیرگذار اس��ت، در دولت های نهم و 
دهم به سرانجام نرسید و در نهایت الیحه ای به مجلس رفت که 

کارگران می گویند دولتی بوده و نظرات آنها را در بر ندارد.
 حاال وزیر کار دولت تدبیر و امید ب��ه کارگران وعده داده نظرات 
آنها را در اصالح قانون کار وارد می کند. گره خوردن منافع دولت، 
کارگر و کارفرما در این قانون، اص��الح آن را به معمایی پیچیده 
تبدیل کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، طی سال های گذشته 
موضوع اصالح بخش هایی از قانون کار و رفع ابهامات آن مطرح 
و در این باره بارها بین کارگران، کارفرمایان و دولت های س��ابق 

مذاکره شده است. 
همچنین چند پیش نویس نیز از سوی دولت های قبلی تهیه و هر 

بار با مخالفت بدنه بازار کار مواجه شد.
در زمان فعالیت ۳ وزیر دولت ه��ای نهم و دهم در وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی رف��ت و آمده��ای فراوانی بی��ن کارگران، 
کارفرمایان و دولت درب��اره مذاکره برای دس��تیابی به توافق در 
اصالحات قانون کار صورت گرفت ک��ه البته در زمان دولت دهم 

چانه زنی های جدی تری صورت پذیرفت.
     مخالفت کارگران با اصالح قانون کار دولتی

با این حال، در س��ال گذش��ته و در آخرین س��ال فعالیت دولت 
دهم، الیحه ای به مجلس درباره اصالح قانون کار ارسال شد که 
مقامات کارگری و کارفرمایی کش��ور اع��الم کردند به هیچ وجه 

حاوی نظرات و توافقات آنها با دولت نیست و وزارت کار بدون در 
نظر گرفتن س��اعت ها بحث و تبادل نظر کارگران و کارفرمایان؛ 
تنها نظرات خود را به مجلس ارس��ال کرده اس��ت.  شد و برخی 
نمایندگان مجل��س عنوان کردند الیحه دول��ت در برخی موارد 
دارای مشکالتی است و چیزی از نظرات کارگران نیز در آن دیده 
نمی ش��ود.  این مس��ائل باعث توقف دوباره الیحه اصالح قانون 
کار در مجلس ش��د و با این که کارگران از آخرین وزیر کار دولت 
دهم درخواست بازپس گیری الیحه اصالح قانون کار از مجلس 
را کرده بودند، اما وی نپذیرفت و عنوان کرد کارگران می توانند 

موضوعات مدنظر خود را در مجلس دنبال کنند.
پس از آن تا پایان فعالی��ت دولت دهم در مردادماه امس��ال نیز 
دیگر خبری از بررس��ی الیحه اصالح قانون کار در مجلس نش��د 
ولی ای��ن روزها وزیر تع��اون، کار و رفاه دولت م��ی گوید: الیحه 
دولت را با نظرات کارگران همراه خواهد کرد.  علی ربیعی اعالم 
کرده کارگران می توانند مسائل مدنظر خود را از طریق مجلس 

دنبال کنند.
     موضع دولت تدبیر و امید

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان این که وزیر تعاون، کار و رفاه 
عنوان داشته ، الیحه اصالح قانون کار به دولت برنگشته و هنوز در 
مجلس است گفت: البته ربیعی وعده داد الیحه دولت را با نظرات 
و موارد مورد تاکید کارگران همراه خواهد کرد.عضو هیأت مدیره 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: نظر 

کارگران این است که اگر الیحه دولت سابق از مجلس پس گرفته 
شود و به دولت برگردد بهتر است .

 اینگونه می توان در تعاملی دوباره با دولت و کارفرمایان مسائل و 
مشکالت الیحه دولت را حل کرد.

ابوی خاطر نش��ان کرد: کارگران درباره بند بند قانون کار بحث 
کرده اند.   نظرات همه گروه ها در اینباره اخذ شده است .

 متأسفانه دولت دهم در تجمیع نظرات، تنها موارد مدنظر دولت 
را در الیحه اصالح قانون کار قرار داده و آن را راهی مجلس کرده 

است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یکی از مهم ترین مواردی 
که در الیحه اصالح قانون کار دولت سابق آمده و مورد حساسیت 

کارگ��ران اس��ت وارد کردن 
بندهای جدید ب��ه ماده 4۱ 
قانون کار برای تعیین حداقل 
دس��تمزد س��الیانه کارگران 
اس��ت. وارد ش��دن بندی به 
عن��وان ش��رایط اقتص��ادی 
می تواند وضعیت دس��تمزد 

کارگران را بدتر کند.
     کارگ�ران حق دارند 
بدانند در تامین اجتماعی 

چه می گذرد
س��خنگوی کان��ون عال��ی 
انجمنهای صنف��ی کارگران 
کش��ور تحقی��ق و تفح��ص 
مجل��س از س��ازمان تامین 
اجتماعی را خواس��تار شد و 

گفت: کارگران حق دارند بدانند در بنگاهی که متعلق به آنهاست 
چه می گذرد؟

هادی ابوی گفت: به عنوان نماینده تش��کلهای کارگری خواهان 
این هستیم که بدانیم در سازمان تامین اجتماعی، یعنی بنگاهی 

که متعلق به کارگران است چه می گذرد؟
وی ادامه داد: مجلس باید به مس��اله تحقیق و تفحص از سازمان 
تامین اجتماعی ورود کند و مسایل پیش آمده در هیات مدیره و 
هیات امنای آن را شفاف سازی کند. ابوی با بیان اینکه بخشی از 
مصوبات سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی بوده است، تصریح 
کرد: برخی از کسانی که امروز طرح ادعا می کنند حضورشان در 
هیات مدیره تامین اجتماعی غیر قانونی بوده و اکنون باید بیایند 
و پاسخ بدهند. سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران 
کشور مدعی ش��د: در طول یکماه گذش��ته بیش از چند صد نفر 
تحت عنوان ق��راردادی، خرید خدمت و بعضا اس��تخدام دائمی 

تبدیل وضعیت شده اند و اسناد و مدارک آنها موجود است.
وی گفت: تحقیق و تفحص مجلس از س��ازمان تامین اجتماعی 
ضروری است و کارگران حق دارند که بدانند در تامین اجتماعی 

چه می گذرد؟

واکنش ربیعی به درخواست کارگران : ماراتن اصالح قانون کار 8 ساله شد

حذف بند عجیب از دستمزد
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 چند سال بحث و 
چانه زنی 

بر سر اصالح 
قانون کاری که 

مستقیما بر زندگی 
میلیون ها کارگر 
تأثیرگذار است، 

در دولت های نهم 
و دهم به سرانجام 

نرسید



یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب 

هفت

در خانه هنرمندان 
به گزارش خانه تجسمی حوزه هنری استان، نمایشگاه پوستراسماعیل خدابنده پنج شنبه 9 آبان در گالری 
خانه هنرمندان اصفهان افتتاح شد. این نمایشگاه ش��امل 20 پوستر 70×100 می باشد که با مضامین 
مذهبی کارشده اند. نمایشگاه فوق از 9 آبان تا 15 آبان در خانه هنرمندان جهت بازدید عموم دایر می باشد.

5

پست مدرن با حال و هوای ایرانی
نمایشگاهی از آثار نقاشی ستاره فرهادیان 
در نگارخانه مهرگان اصفهان برپا ش��ده 
اس��ت. این هنرمند با بی��ان این مطلب 
گفت: در این نمایشگاه ٤5 اثر با تكنیك 
اکرلیك و روانویس در ابعاد کوچك است.

ستاره فرهادیان با بیان این مطلب افزود: 
این آثار به سبك پس��ت مدرن و حال و 
هوای��ی ایرانی کار ش��ده ان��د. در عین 
اس��تفاده از نقوش ایرانی تالش کردم تا حال و هوایی امروزی داشته 
باشند. او افزود: نقوش این کارها از نقوش روی سفال قبل از آریایی ها 
آمده که معرف فرهنگ و هنر ایران باستان است و من سعی کرده ام 
نگاه متفاوتي به این نقوش داشته باشم. فرهادیان با بیان اینك ه آثار 
این نمایش��گاه در ابعاد کوچك ارایه شده اس��ت؛ ادامه داد: چون می 
خواستم ظرافت کار حفظ ش��ود و حس صمیمیت در مخاطب ایجاد 
شود؛ ابعاد کوچك تر را انتخاب کردم. شایان ذکر است؛ این نمایشگاه 
اولین نمایشگاه انفرادي اوس��ت . عالقه مندان می توانند برای دیدن 
آثار او از 10 تا 15 آبان ماه به گالری مهرگان اصفهان مراجعه نمایند. 

 کارگاه آموزشي تحليل بازي هاي
 رایانه اي

فرهنگس��راي رس��انه،  کارگاه آموزشي
بازي هاي رایان��ه اي را روز 1٦ آبان ماه  

برگزار مي کند.
ن��واع   در ای��ن کارگاه نی��م روزه ا
در  ب��رده  کار  ب��ه  ه��اي   تكنی��ك 
بازي هاي رایان��ه اي و همچنین تحلیل 
محتواي این بازي ها ک��ه اکنون بخش 
بزرگي از اوق��ات فراغت برخي کودك و 

نوجوانان را تشكیل مي دهد را مورد نقد و برسي قرار مي دهد . 
ش��ایان ذکر اس��ت؛ این کارگاه با هدف آش��نایي والدین کودکان و 
نوجوانان با این بازي ها به عنوان یك رس��انه اثر گذار بر پا می ش��ود.

گفتنی است پخش چند نمو نه بازي و کلیپ و پاسخ گویي به سؤاالت 
شرکت کنندگان توس��ط کارش��ناس از دیگر برنامه هاي این کارگاه 
اس��ت. عالقه مندان جهت ثبت نام مي توانند به آدرس فرهنگسراي 
رسانه واقع در خ عالمه امیني باغ غدیر س��اختمان الغدیر طبقه دوم 

مراجعه نمایند . 

 کتابداران محور فعاليت های
 فرهنگی جامعه 

ابوالفضل هاشمی، مدیرکل کتابخانه های 
مساجد کشور در همایش اعطای مجوز 
فعالیت ب��ه 200 کتابخانه مس��اجد در 
اس��تان اصفهان با بیان این که 10 هزار 
کتابخانه باز و بس��ته درمس��اجد کشور 
وجود دارد، اظهار داشت: تاکنون هزار و 
٤00 باب آن ها بررسی و ارزیابی شده و 
مجوز رسمی برای آن ها صادر شده است.

وی افزود: از میان هزار و ٤00 باب مجوز کتابخانه کانون های مساجد 
کشور 200 باب آن مربوط به استان اصفهان است که استان اصفهان 
در این حوزه فعال است. مدیرکل کتابخانه های مساجد کشور تصریح 
کرد: کتابداران محور فعالیت های فرهنگی جامعه هستند که نباید دید 
کاری آن ها تنگ باشد و کار را در حوزه یك کتابخانه ببینند، بلكه باید 
 به کار کتابخانه توس��عه بدهند و کتاب را به خانه ه��ای مردم ببرند.

وی با بیان این که زنان محور اصلی خانواده هستند، گفت: باید زنان و 
مادران جامعه را با کتاب مأنوس کرد که این کار پدر خانواده و فرزندان 

را نیز با کتاب مأنوس و موجب ترویج فرهنگ کتابخوانی می شود.

»از خواب تا مهتاب« در بازار کتاب  
مجموعه نمایشنامه »از خواب تا مهتاب« تازه ترین اثر چیستا یثربی نویسنده 
نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر از س��وی مؤسسه انتشارات کتاب نیستان 

راهی کتابفروشی ها شد. 
این اثر که در برگیرنده پنج نمایشنامه کوتاه یثربی است، به طور عمده با موضوع 
و پس زمینه جنگ و نگاه انسان ش��ناختی بر آن نوشته شده است و به خوبی 
می توان در آن به دنبال دغدغه هاي همیش��گی مؤلف در سایر آثار نمایشی و 

داستانی اش مبنی بر واکاوی هویت انسان در معرض جنگ دست پیدا کرد.
نویس��نده در ای��ن اث��ر، در مق��ام یك 
متخصص روانشناس��ی با تحلیلی که از 
بط��ن و انگاره های ذهن��ی مخاطبانش 
برای مواجهه با دفاع مقدس و یك روایت 
داستانی در مورد آن دارد؛ اقدام به تألیف، 
خارج از کلیش��ه ها کرده وبا استفاده از 
برخی شگردهای تكنیكی در روایت و نیز 
به کار بستن عنصر تخیل به شكلی که 

بتواند ناخودآگاه مخاطب را تحت تأثیر
 قرار دهد، به استقبال مخاطب برود.

نمایش��نامه »از خ��واب تا مهت��اب« را 
انتشارت کتاب نیستان در 112 صفحه و 

قیمت ٦000 تومان منتشر کرده است.

ریسک در شاترعکاسی مد 
گروه فرهنگ - درست از زمانی که انسان به فكر ابداع طرح  
جدید، در پوش��ش و لباس خود افتاد این فكر که طرح خود 
را گسترش دهد نیز در ذهنش ش��كل گرفت تا امروز که این 
تبلیغات تبدیل به علم شده است و یكی از نمودهای مهم این 

تبلیغ با هنر عكاسی پیوند می خورد.
 اما آیا به همان اندازه که ما به دنبال طراحی پوشش مناسب 
فرهنگ و مذهب خود هس��تیم تا جایی که برای آن معاونت 
هنری کارگروه مد و لباس را تش��كیل می دهد، به فكر رشد 

دادن فضای تبلیغاتی آن نیز هستیم؟
 از جایی که یكی از ابزارهای تبلیغ لباس و پوشش و یا همان 
 مد، عكس اس��ت، عكاس��ان بس��یاری در این حوزه فعالیت 
می کنند، ام��ا ب��از از آنجایی که تا پی��ش از ای��ن این فضا 
ساماندهی نشده بود و متولی مشخصی نداشت این فعالیت ها

 نیز پراکنده و گاه به شكلی غیر رسمی پیگیری می شود.
هدف اصلی عكاس��ی مد به تصویر کش��یدن لب��اس، انواع 
پوشاك و فرآورده های مرتبط اس��ت که اکثرا همراه با مدل 
در مجالت طراحی لباس و تبلیغات ش��هری و رسانه ای و ... 

منتشر می شود.
 عكاسی مد ش��اخه ای از عكاسی اس��ت که قدمتش در دنیا 
به حدود دو قرن می رس��د؛ اما در کشور ما در همین فعالیت 
جسته و گریخته و نابسامانش تا کنون شاخه ای نوپا محسوب 

می شود. 
اما دستاورد فعالیت های همین کوتاه مدت چه بوده است؟

 به طور مث��ال عموما این نوع از عكاس��ی تبلیغاتی را ش��ما 
در فض��ای فرهنگ��ی غ��رب در لوکیش��ین های نامأنوس با 
 نورپردازی ه��ای دراماتی��ك و مهی��ج هم��راه ش��ده

 می بینید.
 طبیعتا این نوع از زاویه دید هن��ری از نوع فرهنگی که قرار 
است آن تبلیغ بر آن تأثیر بگذارد و همچنین نوع پوشاکی که 

برایش تبلیغ می شود و.... نشأت می گیرد .
اما آیا همین زاویه دید هنری می توان��د مالك تبلیغ مد در 
کشورمان باشد؟ اگر نه آیا مدیران فرهنگی برای این بخش به 

تحلیلی عملیاتی رسیده اند؟
اما پیش از پاسخ به این س��ؤال باید گفت عكاسی مد زمانی 
به رونق اقتص��ادی یك تولید کننده م��ی انجامد )که هدف 
اصلی تبلیغات اس��ت( که س��فارش دهنده و کارفرمای آن 

مشخص باشد.
  اتفاقی که هنوز در ایران به عنوان یك ریس��ك محس��وب

 می ش��ود و تولید کنندگان پوش��اك یا این ریسك را نمی 
پذیرند و یا به صورت خصوصی تنها بر ای کاتالوگ های خود 

این کار را انجام می دهند.

 پنجاه و سومین جلسه شورای  فرهنگ  
 عموم��ی اس��تان ب��ا حض��ور نماینده 
ول��ی فقی��ه و ام��ام جمع��ه اصفه��ان، 
 استاندار و مدیر کل فرهنگ وارشاد اس��المی استان برگزار شد.
 نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه در این جلس��ه گفت :
 2٤ ذی الحج��ه روز بس��یار با عظمتی اس��ت و چندی��ن آیه از

 آیات ق��رآن کری��م از جمله آیه والی��ت ،آیه تطهی��ر و...در این 
روز برپیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله ( نازل ش��ده اس��ت و این 

روزمبارك را به اعضا تبریك می گویم . 
  طباطبایی نژاد با بیان این که الزم اس��ت همه اعضا در جلسات 
ش��ورای فرهن��گ به ص��ورت منظ��م و مس��تمر حض��ور یابند 
افزود:جلسات شورای فرهنگ عمومی اس��تان ضرورت دارد در 
هرماه یك بار برگزار شود. رییس شورای فرهنگ عمومی استان 
با اشاره به این که این جلسه شورا نخس��تین جلسه ای است که 
با حضور دکتر زرگر پور اس��تاندار جدید اصفهان برگزار می شود 
تصریح کرد: امیدورام با همت اس��تاندار که نایب رییس شورای 
فرهن��گ عمومی اس��تان  نیز هس��تند و با هم��كاری  مدیر کل  
فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان که دبیر این شورا هستند  
جلسات شورای فرهنگ عمومی اس��تان اصفهان دستاوردها ی 

خوبی داشته باشد.
دکتررسول زرگرپور،استانداراصفهان نیز در این جلسه گفت:الزم 

است نظام نامه تشكیل جلسات ش��ورای فرهنگ عمومی استان 
نیز تدوین شود که در آن همه شرایط و قوانین تشكیل جلسات 
این شورا به صورت جامع و کامل تبین ش��ود و به اعضای جلسه  

ابالغ شود.
وی همچنین ب��ر پایش علمی ش��اخص های ش��ورای فرهنگ 
عمومی،تأکید کرد و افزود:الزم است این کار انجام شود تا جایگاه 

شورای فرهنگ عمومی استان به صورت دقیق مشخص شوند.
مدی��ر کل فرهنگ وارش��اد اس��المی اس��تان نیز در این ش��ورا 
گفت:ش��ورای فرهنگ عمومی با س��از و کاره��ای قانونی خود 
باید نس��بت به محورها و مقوله های فرهنگی در س��طح جامعه 

مؤثرباشد.
محمد قطبی در این جلس��ه با ارایه نظام نامه دس��تور جلسات 
شورای فرهنگ عمومی اس��تان اصفهان به اعضای جلسه گفت: 
این نظام نامه برای تنظیم دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی 
تدوین شده و انتظار می رود همه نهاد ها و سازمان های فرهنگی 

نسبت به اجرایی ساختن آن اقدامات الزم را انجام دهند .
 دبیر ش��ورای فرهن��گ عمومی اس��تان اصفهان اف��زود: در این 
نظام نامه دس��تور جلس��ات ش��ورا به دو بخش تقس��یم ش��ده 
اس��ت، بخش اول به صورت ثابت درهمه جلس��ات تكرار خواهد 
 ش��د و مربوط به پای��ش وضعیت فرهنگ��ی جامع��ه و اقدامات  
دستگاه های فرهنگی برای مدیریت این وضعیت  می باشد که به 

صورت مستمر و دایمی صورت می گیرد.
وی تصریح کرد:در بخش دوم مس��ایل اصلی و اساسی فرهنگی 
با محوریت موضوعات ک��ه دارای اولویت فرهنگی مطرح خواهد 
شد و براین اس��اس سعی ش��ده اس��ت در قالب طراحی الگوی 
تدوین »بسته سیاستی و اجرایی « نسبت به موضوعات اساسی 

اقدام شود.
مدیر کل فرهنگ وارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان  خاطر نشان 
کرد: هم اعضای ش��ورای فرهنگ  عمومی اس��تان  م��ی توانند 
موضوعات  پیشنهادی خودرا به منظور اولویت سنجی و طرح در 

شورا به دبیر خانه این شورا ارسال نمایند .
  دبی��ر خانه پس از اولویت س��نجی ب��ا همكاری  دس��تگاه های 
مرتب��ط نس��بت ب��ه بررس��ی و تدوی��ن بس��ته سیاس��تی 
و اجرای��ی در موض��وع مربوط��ه اق��دام و ب��ه منظ��ور 
 بررس��ی نهای��ی و تصوی��ب، در جلس��ات ش��ورا مط��رح 

خواهد ساخت .
مدیر کل تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان نیز در این جلسه در 
خصوص مراس��م عزاداری م��اه محرم گفت: ش��بكه هیأت های 

مذهبی  گسترده ترین و باالترین شبكه مذهبی کشور است .
بهشتی نژاد با اشاره به این که اکنون در آستانه ماه محرم هستیم 
و مطرح ش��دن بحث هیأت های مذهبی در این جلس��ه بس��یار 
مناسب اس��ت در ادامه گفت:در اس��تان اصفهان بیش از 5 هزار 
هیأت مذهبی وجود داردو اس��تان یكی از استان هایی است که 
بیشترین جلسات ساماندهی این هیأت ها را برگزار نموده است .

وی افزود:الزم است حمایت مادی و معنوی از هیأت های مذهبی 
بیشتر شود و این حمایت ها به صورت یكپارچه انجام شود.

مدیر کل تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان خاطر نش��ان کرد: 
اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان برنامه های آموزشی را 
برای هیأت های مذهبی برگزار می نمای��د و اجرای برنامه  های 
آموزشی برای این هیأت ها نتایج و دستاوردهای خوبی به همراه 
دارد و هم اکنون نیز دوره آموزش��ی با موضوع سبك زندگی در 

حال برگزاری است .
گفتنی است در پنجاه و س��ومین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
استان اصفهان مرحله اول آیین رونمایی از سلسله پژوهش های 
رصد فرهنگی استان اصفهان برگزار شد . در این آیین، امام جمعه 
اصفهان، اس��تاندار و مدیر کل فرهنگ وارش��اد اسالمی استان 
اصفهان از5 کتاب با موضوع رصد فرهنگ��ی که به همت  کارگاه 
فرهنگ استان اصفهان و مرکز مطالعات اسالمی  استان اصفهان 
تهیه و تدوین ش��ده رونمایی کردند و مقررش��د 19 کتاب دیگر 

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی رونمایی شود.

در  پنجاه و سومين جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شد:

رونمایی از 19 کتاب در دهه فجر 
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 مجمو عه
 سرداران  ایرانی 

 »رویای پدربزرگ«
 در شب آخر 

معاون بنیاد فرهنگی فارابی شرط موفقیت در نوشتن را تداوم در آن دانست و از 
نویسندگان جوان خواست تا با تمرین مداوم کیفیت کار خود را ارتقا بخشند.

مجید رضاب��اال در آیین رونمای��ی از مجموع��ه 50 جلدی س��رداران ایران 
اظهارداشت: اگر از نویسندگان گروه ادبی طوبی حمایت نشود مطمئنا آنها از 
نوشتن فاصله می گیرند. وی تأکیدکرد: در حال حاضر زندگی به گونه ای است 
که اگر از نویسندگان جوان حمایت نشود آن ها مشغول فعالیت های معاشی 
خود می شوند. وی، تصریح کرد: تمدن یك کشور با ادبیات آن کشور در ارتباط 

است که ادارات و مؤسسات دولتی باید از آثار فاخر ادبی حمایت کنند.
تعدادی از نویسندگان جوان گروه ادبی طوبی اقدام به نوشتن داستان زندگی 
تعداد 50 نفر از سرداران ایرانی کرده اند که با حضور غالمعلی حداد عادل از این 

مجموعه رونمایی و از نویسندگان آن تجلیل شد.

نمایش کمدی»رویای پدربزرگ« در آخرین اجرای خود با استقبال مردمی 
بسیاری روبرو شد. این نمایش که از بیس��ت و هفتم مهر در سالن فرشچیان  
اجرا می شد در آخرین شب خود به دلیل استقبال بسیار زیاد مردم اصفهان در 
دوسانس به پایان رسید. این در حالی است که برخی از همشهریان به موفق 
به دیدن این نمایش نشدند و پشت درب های سالن ماندند. مرتضی ریحانی 
کارگردان نمایش  »رویای پ��در بزرگ «گفت : از زمانی ک��ه نمایش به روی 
صحنه رفته تا امش��ب که آخرین اجرای ما بود مردم از این نمایش استقبال 
زیادی کردند  و من از همش��هریان عزیزی که موفق به دیدن نمایش نشدند 
عدرخواهی می کنم و امید وارم در اجراهای بعدی در خدمت این دوس��تان و 
همشهریان باشیم . وی افزود : پس از پایان  ایام سوگواری امام حسین )ع( این 

نمایش به روی صحنه خواهد رفت.

مراسم رونمایی از مجموعه پنجاه جلدی سرداران ایران

 مدیران هنری باید با داشتن ایده های 
 نو و انجام کارهای خالقانه جریان های 
ت��ازه ای را در مس��یر کاری خود ایجاد 

کنند.
ی��ك نویس��نده تئات��ر ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود: 
تئات��ری ه��ای ش��هر از داش��تن ی��ك پات��وق ج��دی و 

 فع��ال ب��رای دور ه��م جم��ع ش��دن و گفتگ��و محرومن��د.
امیر صفایی پور ادامه داد: متأسفانه مدیران تئاتر در ارگان های 
مختلف نیروهای خالق و دغدغه مندی نیس��تند و هنرمندان 
 یك محل گردهمایی دائمی برای بحث زو تب��ادل نظر و ارایه

 آثار ندارند.
او اف��زود: معم��وال مدی��ران تئات��ری ما ب��ا داش��تن روحیه 

کارمن��دی و انجام کارهای بیش��تر ب��ر این اس��اس که کاری 
انجام ش��ود و روزم��ه کاری ش��ان به حد م��ورد نیاز برس��د 
برنام��ه هایی را ت��دارك م��ی بینن��د؛ در حالیكه ی��ك مدیر 
هن��ری بای��د ب��ا داش��تن ای��ده ه��ای ن��و و انج��ام کارهای 
 خالقان��ه جری��ان ه��ای ت��ازه ای را در مس��یر کاری خ��ود

 ایجاد کند.
این نمایش��نامه نویس در رابطه با این موضوع گفت: متأسفانه 
مسئولین ما با داشتن نگاه سفارش��ی و بدور از ذهنیت عمیق 

نشان داده اند که چندان به هنرمند اعتقادی ندارند. 
در حالیك��ه اگ��ر م��ا معتقدی��م هنرمن��دی وج��ود دارد که 
صاح��ب فك��ر و اندیش��ه اس��ت و نیازه��ای جامع��ه اش را 
 تش��خیص می دهد پس بای��د آزادی الزم را ب��رای ارایه اثر به

 او بدهیم. 
همین نگاه باعث ش��ده م��ن و برخی هنرمن��دان دیگر حضور 
 چش��مگیری در جری��ان تئات��ری ش��هر نداش��ته باش��یم.

او همچنین در رابطه با نوع نگاه و سیاس��ت گذاری مدیران در 
مراکز و ارگان های موجود نس��بت به پیگیری مداوم هنر تئاتر 
و ایجاد جریان دائمی آن افزود: این مراکز کمتر به طور مداوم 
و با یك جریان مس��تمر و هدفدار حرکت های تئاتری را دنبال 

می کنند. 
کافی اس��ت از خودمان بپرس��یم چرا در مجتمع فرش��چیان 
یك س��الن اختصاصی برای تئاتر در نظر گرفته نمی ش��ود؟! 
عجیب نیست که س��الن س��وره به جای تمرکز اختصاصی بر 
تئاتر به س��الن س��ینمای کودك با این مخاطب محدود تغییر 
کاربری داده اس��ت!  عالوه بر این که فعالیت های حوزه هنری 
در حیطه تئاتر ای��ن روزها به ق��دری کم رنگ اس��ت که این 
مرکز تقریبا به س��مت تعطیلی هن��ر تئاتر پیش رفته اس��ت! 
متأس��فانه جلس��ات نمایش فیلم تئاتر و نق��د آن در تاالر هنر 
اصفهان نیز بعد از چند جلس��ه تعطیل ش��د! و ای��ن مرکز به 
جای تولید آثار عمیق بیشتر خود را به س��فارش آثار متوسط 
 محدود کرده اس��ت ک��ه گاهی تأثی��رات عكس��ی در فضای

 تئاتری دارد. 
در رابط��ه ب��ا اقدام��ات تئات��ری اداره ارش��اد ه��م ک��ه بهتر 
 اس��ت صحبت��ی نكنم ک��ه تعبی��ر طن��ز از آن ایجاد نش��ود!

صفایی پ��ور در انتها بیان داش��ت: امی��دوارم در دولت جدید 
مدیران با رویكرد و نگاه فرهنگی و عمیق تری انتخاب شوند و 
 جریان هنر تئاتر با کمیت و کیفیت جدی تری در ش��هر ادامه 

پیدا کند.

مشکالت نمایش از گفتگو تا تمرین در پاتوق !

فعاليت های حوزه 
هنری در

 حيطه تئاتر این 
روزها به قدری 

کم رنگ است
 که این مرکز تقریبا 

به سمت تعطيلی 
هنر تئاتر پيش رفته 

است!

 گروه
 فرهنگ

س زاینده رود [
]عک

جمال 
نوروزباقری



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

برگزاری همایش ورزشی خانوادگی 
به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان اصفهان، نس��رین شاکری فرد 
مدیرگروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان هدف از برگزاری 
اولین همایش ورزشی خانوادگی را ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر بین اعضا 
خانواده دانست و گفت:خانواده مهم ترین رکن اجتماع است که در دین 
مبین اسالم سفارش های زیادی برای تشکیل، گسترش و سالمت آن شده 
است. هرچه روابط بین خانواده گرم تر باشد، تعامل و ارتباط بهتری صورت 
می گیرد،یکی از راه های افزایش تعامل و ارتباط بین اعضا خانواده ورزش 

کردن است که باید به آن توجه کنیم.

شایعه استعفای کرانچار
نیم فصل لیگ برتر خیلی زود فرا رسید و دیدارهای هفته پانزدهم لیگ 
امروزآغاز می شود. البته در این روز استقالل هم بازی معوقه خود با سایپا 

را از هفته یازدهم انجام می دهد. 
نفت، بدون حاشیه همچنان در کورس قهرمانی است و اگر در این بازی 
پیروز شود به طور موقت صدرنشین خواهد شد. جالب است که سپاهان 
نیز در صورت پیروزی در این بازی می تواند با تفاضل گل بهتر صدرنشین 
لیگ شود. البته تا قبل از بازی روز جمعه پرسپولیس با استقالل خوزستان، 
به هر حال هر دو تیم زردپوش با رویایی صدرنش��ینی به میدان می آیند 
هرچند که وضعیت زردپوشان اصفهانی خیلی آرام نیست و حتی شایعه 
اس��تعفای کرانچار را هم برخی رسانه ها منتش��ر کردند. به هر حال اگر 
جدال زردپوشان تهرانی و اصفهانی مساوی تمام شود به نفع پرسپولیس 

خواهد بود.

لیگ برتر والیبال از نگاه آماری
بیست و هفتمین دوره مس��ابقات والیبال قهرمانی باش��گاه های ایران از 
پنجم آبان ماه با حضور ۱۲ تیم آغاز شد که در این رقابت ها ۱۸۰ بازیکن 

حضور دارند.
هر چند هر تیم لیگ برتری می تواند ۱۸ بازیکن برای حضور در رقابت های 
لیگ برتر والیبال معرفی کند، اما بر اس��اس فهرس��ت ارس��الی از سوی 
باشگاه های لیگ برتر، تنها ۱۸۰ بازیکن در این رقابت ها حضور دارند که 
میانگین هر تیم ۱5 بازیکن است. هفته سوم لیگ برتر والیبال ایران ،امروز 
۱۲ آبان ماه با برگزاری شش دیدار در شهرهای گنبد، ارومیه، تهران، تبریز، 

کرج و کاشان پیگیری خواهد شد.
 در حال حاضر تیم های باریج اسانس، شهرداری تبریز و بازرگانی جواهری 
با شش امتیاز رتبه های اول تا سوم جدول این رقابت ها را در اختیار دارند.

 اقامت و تمرین تیم ملی ایران 
در برزیل

سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران با س��فر به برزیل، دو محل اقامت مجلل 
و همچنین دو کمپ تمرینی با تمام امکانات ورزشی را در ریودوژانیرو و 

سائوپائولو در نظر گرفته است.
در جلسه ای که با حضور محمد نبی  دبیرکل، کارلوس کی روش سرمربی، 
سیموئز، مربی تیم ملی،  امید جمالی سرپرست کمیته بین المللی برگزار 
شد، سرمربی پرتغالی تیم ملی عنوان کرد در س��فرش به برزیل، پس از 
بررسی های بسیار، دو محل اسکان و کمپ تمرینی را برای دوران حضور 

تیم ملی به هنگام جام جهانی در نظر گرفته است.

گزارش CNN از مربی 
دروازه بان های ایران

سایت خبری CNN در گزارشی به وضعیت فعالیت دن گاسپار یکی از 
اعضای کمیته فنی )مربی دروازه بان ها( تیم ملی فوتبال ایران و دوست 
نزدیک کارلوس کی روش پرداخت و اعالم کرد او درحالی به ایران س��فر 

کرد که همسر و اطرافیانش با این مسئله مخالف بودند.
س��ایت خبری CNN در گزارش��ی ب��ه وضعی��ت دن گاس��پار مربی 
دروازه بان های تیم ملی فوتبال ایران که پیشینه فعالیت در لیگ MLS و 
تیم ملی پرتغال را دارد، پرداخت و نوشت: او تابستان سال آینده با تیم ملی 

ایران در جام جهانی ۲۰۱4 برزیل حضور خواهد داشت.
همسر گاس��پار از او خواس��ت به ایران نرود، اطرافیان این مربی هم به او 
گفتند ایران جای خطرناکی اس��ت، اما دن گاسپار در سال ۲۰۱۱ بدون 
توجه به این هشدارها به کشور جمهوری اسالمی ایران سفر کرد تا به تیم 

ملی این کشور کمک کند به رقابت های جام جهانی ۲۰۱4 صعود کند.

فجر سپاسی شیراز فوالد مبارکه را 
متوقف کرد

مبارکه،اصفهان- تیم فوتبال امید فجر سپاسی شیراز تیم فوالد مبارکه را 
در خانه متوقف کرد.به گزارش ایرنا،دیدار تیم های فوالد مبارکه سپاهان و 
فجر شهید سپاسی شیراز در هفته ششم لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های 

کشور عصر جمعه در ورزشگاه صفاییه مبارکه برگزار شد.
در این دیدار که تیم فوالد مبارکه تا دقیقه 9۰ با یک گل از حریف برتری 
داشت در وقت اضافه یک گل دریافت کرد و بازی برده را با تساوی عوض 

کرد.
در این دیدار علی کریمی برای تیم فوالد مبارکه و آرمین منفرد برای تیم 

فجر شهید سپاسی شیراز گلزنی کردند.

 تصمیم سازمان لیگ توهین 
به بزرگان پرسپولیس است

محمد رویانیان
 مدیرعامل باشگاه پرسپولیس

متأسفانه برنامه ریزی جدید لیگ برتر بر خالف توافقاتی است که قبال با 
مسئوالن این سازمان داشتیم و آنها نگاه ملی ندارند.

نمی دانم سازمان لیگ با این برنامه ریزی چه چیزی را می خواهد اثبات 
کند. در این یکی، دو روز س��عی کردم ک��ه با تاج هم صحب��ت کنم اما 
هنوز او را پیدا نکرده ام. چرا یک کار ملی را فدای مس��ائل پیش پا افتاده 
می کنید. مسئوالن سازمان لیگ خیلی عجله ای 
و بدون در نظر گرفتن مکاتبات یا مراجعات ما 
برنامه هفته های بعدی لیگ را نوشته اند. مگر 
مهدوی کیا و سایر اس��طوره های پرسپولیس 
برای این فوتبال زحمت نکشیده اند که وقتی 
قرار است از آنها تقدیر شود اینگونه برخورد 
می کنید. این رفتار شما توهین به بزرگان 

پرسپولیس است.

مقایسه تمرین شناگران ایران 
با ستاره های جهانی

شنا یکی از ورزش های پایه و اصلی در المپیک به شمار 
می رود، اما جای این ورزش پرمدال و محبوب در ویترین 
افتخارات ایران در مس��ابقات جهانی و المپیک به چشم 

می خورد. 
رکوردهای فاصله دار شناگران ایران با رکوردهای جهانی 

مسأله ای است که سؤال ایجاد می کند. 
     تفاوت ها کجا رقم می خورد؟

تنها یک ن��گاه اجمالی به کارنامه افتخارات کش��ورهای 
مدعی در تاریخ المپیک نش��ان می دهد که مدال های 
پرشمار رشته ورزشی ش��نا یکی از ارکان اصلی موفقیت 

در المپیک به شمار می رود.
بر خالف بسیاری از رشته های ورزشی دیگر، شنا بدون 
هر نوع ابزار و وسایل کمکی و تنها با نبرد تن به تن با آب 

پدید می آید. 
از این رو موفقیت در این ورزش بیش از هر چیز به قدرت 
بدنی شناگر بستگی دارد. کارشناسان حوزه تربیت بدنی 
معتقدند فاصل��ه قهرمانی در ورزش ش��نا چیزی حدود 
۱۲ س��ال اس��ت. یعنی اگر یک کودک مستعد از هشت 
سالگی به طور مس��تمر تمرینات خود را دنبال کند می 
توان امیدوار بود که در بیست س��الگی به مدال المپیک 

نائل آید.
 همین فاصل��ه تمرینی طوالنی در ش��نا، نی��از به ثبات 
مدیریت، برنامه ریزی های بلند مدت، برداش��تن موانع 
نرم افزاری در اجتماع و فراهم آوردن س��خت افزار الزم 

را ضروری می کند.
مربی تیم ملی شنای جوانان در پایان گفت: بدنه ورزش 
ما تکلیف خودش را با ورزش نمی داند. یک سؤال ساده و 
مهم این است که از ورزش چه می خواهیم؟ پول، شهرت، 
مدال و رنکینگ المپیکی و یا خیر دنبال سالمت جامعه 
هستیم. برای مثال چینی ها به این نتیجه رسیدند که در 
المپیک آسیایی و جهانی باید حرف اول و آخر را بزنند. 
این می شود استراتژی و بر اساس آن باید به رشته های 
انفرادی پر مدال روی بیاوری.  فوتبال در آن جایی ندارد و 

چینی ها روی شنا سرمایه گذاری می کنند. 
حدود 4۰ مدال در شنا توزیع می شود. در هر رشته هم 

می توانیم دو مدال بگیریم. 
می توانیم هشتاد مدال برای خودمان متصور شویم. باید 
ابتدا تکلیف خود را بدانیم. باید دید برای ورزشکار ایرانی 

چه رویکردی وجود دارد.
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سپ بالتر، رییس فدراسیون بین المللی فوتبال ، پنج شنبه با روحانی دیدار خواهد کرد. 
رییس فدراسیون بین المللی فوتبال روز چهارش��نبه هفته جاری نیز با سرپرست یا وزیر ورزش ایران 

دیدار خواهد کرد.

کارشناس فوتبال معتقد است که بدنه فساد در فوتبال ایران از 
آدم های باهوش تشکیل ش��ده و برخوردهای سطحی با آن به 

عمیق تر و پیچیده تر شدن فساد می انجامد.
جالل چراغ پور از آن دسته کارشناسانی است که نظراتش بر 

پایه مطالعات و تحقیقات شخصی است. 
 او سال ها تجربه بازی و مربیگری در فوتبال ایران دارد و بارها 
به عنوان کارش��ناس درباره مس��ائل مختلف فوتبال صحبت 

کرده است.
در حالی که ی��ک هفته  تا پایان نیم فص��ل اول لیگ برتر باقی 
مانده، حرف و حدیث های زیادی درباره تبانی و فساد در فوتبال 
ایران مطرح شده است، به همین منظور گفتگویی با چراغ پور 

انجام دادیم که در ادامه می خوانید:
 این روزها بیشتر از همیش�ه درباره فساد و تبانی 
در فوتبال ایران حرف می زنند. ش�ما این مسأله را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 به نظر من وقتی در یک اجتماع کوچ��ک مثل فوتبال، بحث 
کالنی مثل فساد مطرح می شود، اگر واقعا اراده ای برای برخورد 
با آن شکل گرفته یا ارکان برخورد با این مسأله مشخص شود، 
سازمان، گروه یا متخصصانی که قرار است این کار را به دست 

بگیرند، باید تعریف شوند. 
مثال بگویند فالن رییس، فالن کارشناس، دادستان و ... یکی 

یکی اسم ببرند و یک مجموعه ۱۰ یا هفت نفره را تشکیل دهند 
که مسئول رسیدگی به فساد احتمالی در داوری یا ساختگی 

بودن بعضی بازی یا حرکات نمایشی برخی بازیکنان باشند.
خودتان معتقد به وجود فساد در فوتبال هستید؟

 نمی گویم که از مصادیق فساد در فوتبال ایران مطلع هستم، 
چون در آن صورت باید اطالعاتم را تدوی��ن کنم و بتوانم آنها 
را به صورت کتبی ارایه ده��م و ثابت کنم، چون در اصل با این 
کار یکی از ارگان های کشور را زیر سؤال می برم. اما به عنوان 
کارشناس صحنه هایی می بینیم که در 9۰ درصد آنها یک نوع 
قضاوت شده و در ۱۰ درصد یا کمتر نوع دیگری! در حالی که 

همه آنها یک شکل و نوع داشته اند. 
همچنین اخراج هایی می بینیم که در واقع اخراج استراتژیک 
است، یعنی می فهمم که بازیکن نباید کارت زرد دوم یا اولش 
را می گرفت و بیهوده اخراج شد.  در اروپا قبل آن که به بازیکن 
کارت زرد بدهند، چند بار تذکر می دهند تا حواسش را جمع 
کند. آن وقت اگر اخطار هم دادند در ذهن بیننده تناقض ایجاد 
نمی شود که چرا . در ایران می بینیم که بازیکن پا به پای مهاجم 
حرکت می کند و تکل سالمی می زند که شدت زیاد ندارد و مثال 
برخورد کمی با جوراب حریف پیدا می کند، اما داور به او اخطار 
می دهد و در صحنه بعدی اخراجش می کند. آن وقت بازی که 
در نیمه اول صفر بر صفر بوده در نیمه دوم یک بر چهار یا یک 

بر سه می شود و نظام تیم به هم می خورد.
مشابه این مسأله در شکل بازی بازیکنان هم دیده 

می شود؟
مثال مدافعی ک��ه در همه بازی ها غیر قابل نفوذ اس��ت و تمام 
ضربه  س��رها و تکل ها را می زن��د، اما در یک ب��ازی فوق العاده  
س��اده و بدون این که ب��رای دفع توپ تالش کن��د، به راحتی 

پنالتی می دهد.
 اگر این گونه صحنه ها را کنار هم بگذارید، این سؤال همیشه 
هس��ت. در اروپا مجموعه ای از اف��راد متخصص دور هم جمع 
می ش��وند و فیلم بازی ها را تجزیه و تحلی��ل می کنند و بعد از 
مدت زیادی ناگهان تبانی وحش��تناک کاپیتان یا دفاع وسط 

یک تیم بر مال می شود.
 پس معتقدید که اگر می خواهیم فس�اد را کنترل 
کنیم باید گروه�ی متخصص برای برخ�ورد با آن 

ایجاد کنیم؟
 اول تشکیل گروه متخصص و دوم رصد کردن بازی ها و بازبینی 
صحنه های آن. صحنه هایی که واقعا غیر فنی و مشکوک است 
باید بررسی شوند. در غیر این صورت باب دیگری در فساد باز 

می شود.
 و این باب جدید چیست؟

 باب کم کاری و سایه زنی! س��ال های قبل هم مواردی بر مال 
می ش��د که مثال به بازیکن می گفتند که فص��ل بعد به تیم ما 
می آیی و آن وق��ت بازیکن دیگر مال آنها ب��ود و در بازی های 
خاصی یا خود را به مصدومیت می زد یا کارت قرمز می گرفت یا 
خود را پیش از بازی دو اخطاره می کرد. این مسائل قبال هم کم 

و بیش دیده شده بود.
 علت بروز فساد را در فوتبال ایران چه می دانید؟

فس��اد در هر ج��ا وقت��ی به وج��ود می آی��د که مس��یرهای 
ش��رافتمندانه نتیجه  ندهد. یک طرف نیاز ب��ه پیروزی و برتر 
بودن یا مطرح ش��دن دارد، در نتیجه  باید کاری کند. ابزار این 
کار پول است که به طرز وحشتناکی به طور کالن در فوتبال ما 
هست. این پول وقتی داور فوتبال می شود مثل آبی است که از 
آبراه وارد یک برکه می شود و با خود انواع باکتری ها و موجودات 
را می آورد. در دراز مدت برکه حاوی همه چیز می شود. رویش 
هم زالل اس��ت. اما آبش قابل شرب نیس��ت و بیماری زا ست. 
آنهایی که در اطراف برکه زندگی می کنند باید مراقب باشند که 
بیمار نشوند. پول که می آید با خود عوامل جانبی را می آورد و 
یک چاره هم بیشتر ندارد؛ راه حلش این است که فوتبال از پول 
دولتی و کمک آن استفاده نکند. هیچ جای دنیا به این شدت 

پول دولتی در فوتبال تزریق نمی شود.
آیا می شود با این ساز و کار با فساد مقابله کرد؟

 شاید در روزهای اول نش��ود کاری کرد، اما در عرض یکی، دو 
سال می ش��ود به نکات عمیق تری پی برد. می شود روی نتایج  
کم کاری بازیکنان کلیدی، نقش آنها در ش��رط بندی که در 

شهرستان ها برگه هایش هم هست، متمرکز شد.

 بررسی بدنه فساد در فوتبال ایران

فساد،هوشدارد
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آشتی با 
جامعه وزنه برداری

 اینزاگي : رکودم 
نمی شکنند

رییس هیأت وزنه برداری استان گفت: اصفهان آماده است در قالب یک مراسم 
آشتی کنان، مسایل کنونی جامعه وزنه برداری را حل و فصل کند تا در محیطی 
آرام، کدورت ها کنار گذاش��ته شود. مرتضی س��یف زاده در گفتگو با خبرنگار 
ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( منطقه اصفهان، پیرامون شرایط 
کنونی وزنه برداری ایران، اظهارداشت: شرایط به گونه ای شده که می توان در 
قالب یک مراسم، تمامی مشکالت قبلی را حل کرد و جامعه وزنه برداری را به 
نوعی آشتی داد، ادامه این مباحث به ضرر ورزش ایران است. وی با بیان این که 
سال آینده ایران باید در مسابقات بازی های آسیایی ۲۰۱4 و مسابقات جهانی 
شرکت کند، افزود: تمامی ملی پوشان کنونی مانند بهداد سلیمی و همه مربیان 
مانند کوروش باقری عزیزان این سرزمین هستند و برای ایران و باال بردن پرچم 
وطن زحمات زیادی کشیده اند، فارغ از این که کدام طرف مقصر است یا تقصیر 

بیشتری دارد، باید هر چه زودتر این مسایل خاتمه پیدا کند.

مهاج��م اس��طوره ای فوتب��ال ایتالی��ا تأکید ک��رد،  ف��وق س��تارگان رئال 
 مادرید و بارس��لونا و هیچ بازیکن��ی دیگری نم��ی تواند رک��ورد گلزنی او را 

بشکند.
اینزاگی 4۰ ساله که سابقه سال ها بازیگری در تیم های پیاچنزا، ورونا، پارما 
آتاالنتا، یوونتوس و میالن را دارد ، در 3 فینال لیگ قهرمانان اروپا 5 گل به ثمر 

رسانده است.
وی ب��ا 7۰ گل در رقاب��ت های اروپای��ی دومین گل��زن برتر اس��ت و این در 
حالیس��ت که مس��ی ت��ا کن��ون 63 گل در رقاب��ت ه��ای اروپایی ب��ه ثمر 
 رس��انده اس��ت. مس��ی همچنین در 3 فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲ گل زده 

است.
رونالدو نیز تا کنون تنها یک گل در ضربات پنالتی در فینال لیگ قهرمانان به 

ثمر رسانده است.

ابرازعالقه مدیر ال جی برای بازی با ایران
کریس جان��ک با بیان این ک��ه این ش��رکت، نماینده ای از 
مجموعه کشور کره جنوبی در ایران است، گفت: عالقه داریم 

با تیم ملی فوتبال ایران بازی تدارکاتی داشته باشیم.
وی گفت:  حاضریم در شهرهای ایران بازی را  برگزار کنیم.

پیروزی PSG برابر لوریان با دوگل کاوانی
دوازدهمین هفته از لیگ دسته اول فوتبال فرانسه با پیروزی 

مقتدرانه مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها آغاز شد.
در ابت��دای هفت��ه دوازدهم،پاری س��ن ژرمن، قهرمان فصل 

گذشته با نتیجه 4 بر صفر بر لوریان غلبه کرد.

پسر کو ندارد نشان از پدر
بروکلین بکه��ام در ادامه راه پ��درش دیوید قرار اس��ت در ترکیب  
شیاطین سرخ قرار گیرد.  به نقل از تری بال فوتبال،  بروکلین بکهام 
پسر بازیکن اسطوره ایی دیوید بکهام در تمرینات منچستر یونایتد 

دیده شد.

برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک از کسی تأیید نمی گیرم

علی آبادی: دلخوری ها در تصمیمات کالن تأثیری ندارد
رییس کمیته مل��ی المپیک کش��ورمان گفت: اگ��ر بدانم در 
انتخابات کمیته ملی المپیک صددرصد رأی می آورم و کسی 
که به عنوان وزیر ورزش انتخاب می شود راضی نباشد که من در 

این کمیته باشم، کاندیدا نخواهم شد.
احتمال می رود ک��ه محمد دادکان ب��رای تصدی گری وزارت 
ورزش و جوان��ان به مجلس معرفی ش��ود تا به عن��وان وزیر از 

مجلس رای اعتماد بگیرد.
 به دلیل دلخوری هایی که از زمان ریاست دادکان و علی آبادی 
بر فدارسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی میان این ۲ وجود 
دارد، مش��خص نیس��ت که تکلیف حضور رییس کمیته ملی 

المپیک در انتخابات این کمیته چه خواهد شد.
 علی آبادی در گفتگ��و با خبرگزاری تس��نیم می گوید که این 

دلخوری ها تأثیری در تصمیم گیری های کالن ورزش ندارد.
تسنیم: ش�ما اطالع دارید چه کس�ی قرار است به 

عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شود؟
خیر من این موضوع را پیگیری نکرده ام.

تسنیم: احتمال می رود آقای دادکان به عنوان وزیر 
ورزش و جوانان به مجلس معرفی شود. نظر شما در 

این مورد چیست؟
هر کس��ی وزیر ورزش و جوانان ش��ود و از مجلس رأی اعتماد 

بگیرد، جامعه ورزش باید به او کمک کند. 
دادکان استاد دانشگاه بوده و س��ال ها در ورزش کشور فعالیت 

کرده و در رده قهرمانی هم بازی کرده است.
 امیدوارم اگر آم��د و به عنوان وزیر ورزش معرفی ش��د، بتواند 

موفق باشد و کارهای بزرگی برای ورزش کشور انجام بدهد.
تس�نیم: با توجه به اینکه آقای دادکان از گذش�ته 
از شما دلگیر است، ارزیابی تان از معرفی احتمالی 

ایشان به مجلس چیست؟

این دلخوری کوچک تر از آن اس��ت که بخواهد در تصمیمات 
کالن ورزش دخیل باشد. 

وقتی هر فردی در جایگاه وزیری قرار می گیرد و متصدی ورزش 
می شود، یکی از وظایفش این اس��ت که شرایطی را ایجاد کند 
تا همه عوامل ورزش دور هم جمع شوند و دلخوری ها  از میان 

برداشته شود. 

من فکر می کنم مشکل خاصی نیست.
تسنیم: شما قبل از این گفته بودید فقط با نظر وزیر 

ورزش در انتخابات شرکت می کنید...
حاال هم همین را می گویم.

 هر کسی وزیر شود، من در صورتی برای انتخاب ریاست کمیته 
ملی المپی��ک کاندیدا خواهم ش��د که حتما نظ��ر مثبت او را 

داشته باشم.
تسنیم: یعنی حاضرید از آقای دادکان تأیید بگیرید 

که در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کنید؟
من نمی خواهم که از کسی تایید بگیرم. انتخاب رییس کمیته 

ملی المپیک رأی گیری است و باید رای گرفت.
 این انتخابات با نظر فردی انجام نمی ش��ود اما م��ن اگر بدانم 

صددرصد هم در این انتخابات رأی می آورم .
 کسی که به عنوان وزیر ورزش انتخاب می شود، از این شرایط 

راضی نیست، کاندیدا نخواهم شد.
تسنیم: یعنی حاضرید از آقای دادکان کسب اجازه 

کنید تا در انتخابات شرکت کنید؟
قطعا اگر آقای دادکان هم وزیر شود من به ایشان می گویم.

 فقط در صورت موافقت و رضایت ایش��ان، من برای حضور در 
کمیته ملی المپیک و انتخابات  آن کاندیدا خواهم شد در غیر 

این صورت به این عرصه وارد نخواهم شد.



پرداخت بيش از سه هزار كيلوگرم 
زكات در شهركرد

مدير كميته امداد امام خميني)ره( شهرستان شهركرد از پرداخت 
بيش از سه هزار كيلوگرم زكات مستحبي توسط مردم اين شهرستان 

خبر داد.
 نجفعلي حيدري، اظهارداش��ت: از ابتدای سال جاری تاكنون مردم 
خير اين شهرس��تان 3هزار و300 كيلوگرم زكات مستحبي به اين 

نهاد پرداخت كرده اند.
وی خاطرنش��ان كرد: اين ميزان زكات ش��امل گردو، بادام، هلو، آلو 

و گيالس بوده است كه بين نيازمندان اين شهرستان توزيع شد.

 عمليات اجرایی سد خرسان 3 
تسریع می شود

نماينده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی گفت: با قول مساعد 
وزير نيرو عمليات اجرايی سد خرسان 3 تسريع می شود.

مجيد جليل اظهارداشت: به دنبال تعديل منابع مالی در وزارت نيرو و 
كاهش سطح منابع آبی كشور،  اين وزارتخانه در يکی از سياست های 

اجرايی خود قصد دارد از هدر رفت اين دو منبع جلوگيری كند.
وی افزود: بر همين اساس پروژه های اجرايی بدون توجيه و يا موازی 
كه مناب��ع مالی دولت را به هدر بدهد و بازده نداش��ته باش��د بايد از 

دستور كار خارج شود.

 مردم چهارمحال و بختياری
 به استقبال محرم رفتند

در آستانه فرارسيدن ماه عزا و اندوه، مردم چهارمحال و بختياری از 
روز جمعه به استقبال ماه محرم رفتند.

ن��ان حس��ينی چهارمح��ال و بختي��اری از روز جمع��ه   جوا
 اقدام به س��ياه پوش كردن مس��اجد، تکايا، حس��ينيه ه��ا و معابر 

عمومی كردند.
آيين اس��تقبال از ماه محرم در مص��الی بزرگ ام��ام خمينی )ره( 
شهركرد با حضور غالمرضا كويتی پور با حضور پررنگ مردم برگزار 
ش��د.آيين عزاداری مح��رم و صفر در اس��تان با حضور ي��ک هزار و 

400هيأت مذهبی برگزار می شود.

 تيم ملی رفتينگ 18آبان 
راهی نيوزلند می شود

سرپرس��ت تيم ملی رفتينگ آب های خروشان ايران گفت:اين تيم 
18آبان راهی مسابقات جهانی نيوزلند می شود.

 ابراهيم شفقت دهکردی ، افزود: تيم ملی رفتينگ آب های خروشان 
ايران خود را برای رقاب��ت های جهانی نيوزلند كه آبان ماه امس��ال 

برگزار می شود ،آماده كرده است. 
وی افزود: برای حضور در رقابت های جهانی نيوزيلند مرحله پايانی 
اردوی تيم ملی رفتينگ در ش��هركرد در چهار آيتم تا هفدهم آبان 

برگزار می شود.

اخبار كوتاه یادداشت
پژوهشگرانبرتراردلتجلیلمیشوند

معاون فرمان��دار شهرس��تان اردل گف��ت: در هفت��ه پژوهش ب��ا هم��کاری آموزش و پ��رورش و 
 دانش��گاه ها از دانش آموزان و دانش��جويان برتر و س��اعی در عرصه تحقيق و پژوهش طی مراسمی

 تجليل می شود.
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امام جمعه موقت شهركرد تأكيد كرد:

ضرورت بهره گيری از منابع 
معتبرشناختی در ماه محرم

امام جمعه موقت ش��هركرد گفت: بايد توجه داش��ت تا در 
سخنرانی ها و روضه های ماه محرم از منابع معتبر و متناسب 

با شأن امام حسين)ع( استفاده كرد.
 حجت االس��الم محمد احم��دی در خطبه ه��ای اين هفته 
نماز جمعه ش��هركرد كه در مصالی ام��ام خمينی)ره( اين 
ش��هر برگزار ش��د، با س��فارش نمازگزاران به تق��وای الهی 
اظهارداش��ت: تقوا و پرهيزكاری رمز رس��تگاری افراد است 
و ضروری اس��ت تا با حفظ و تقوي��ت تقوا خ��ود را در برابر 
گناهان مص��ون بداري��م. وی با اش��اره به كارش��کنی های 
 آمري��کا در قبال اي��ران اس��المی، اف��زود: آمريکا كش��ور 
قابل اعتمادی نيست و نبايد در برابر اين كشور تسامح به كار 
گرفت و بايد به نحو عزت مندانه ب��ه ارزش ها و اصول انقالب 
اس��المی در برخورد با اين كش��ور توجه داش��ت.احمدی با 
گراميداشت يوم اهلل 13 آبان، گفت: در 13 آبان با تسخير النه 
جاسوسی آمريکا، دشمنی اين كشور با انقالب اسالمی بيش 
از پيش آشکار شد و در زمان حال نيز بايد نسبت به دست های 
پشت پرده اين كشور توجه الزم داشت. امام جمعه فرخشهر با 
اشاره به قرار گرفتن در آستانه ماه محرم، افزود: با فرا رسيدن 
ماه محرم وارد سال 1435 هجری قمری می شويم و بايد خود 
را برای برگزاری مراسم های س��وگواری اين ماه آماده كنيم. 
احمدی اظهارداش��ت: ماه محرم فرصت خاص و استثنايی 
اس��ت كه مزين به نام امام حسين)ع( ش��ده و راهی آسان و 
سريع برای رسيدن به كمال و معنويت به شمار می رود. وی 
بر ضرورت تداوم راه امام حس��ين)ع( تأكيد كرد و گفت: ماه 
محرم فرصت مناسبی را در اختيار ما قرار می دهد تا راه امام 
حسين)ع( و ياران باوفای ايشان را ادامه دهيم. احمدی با بيان 
اين كه هيأت های مذهبی رس��الت س��نگينی در ماه محرم 
برعهده دارند، تصريح كرد: بايد توجه داشت تا در سخنرانی ها 
و روضه ها از منابع معتبر و متناس��ب با شان امام حسين)ع( 
استفاده كرد. امام جمعه موقت شهركرد، تبيين احکام دين 
در مراسمات س��وگواری ماه محرم را از امور ضروری دانست 
و افزود: نبايد در برنامه های س��وگواری تنها به س��ينه زنی و 
زنجيرزنی صرف اتکا شود، بلکه بايد احکام و آموزه های دين را 

به خوبی برای مردم تبيين كرد.
احمدی در بخش ديگری از خطبه ها با گراميداش��ت هفته 
بسيج دانش آموزی، اظهارداشت: انتظار می رود راهپيمايی 13 
آبان امسال از شور و گستردگی بيشتری نسبت به سال های 

گذشته برخوردار شود.

خبر ویژه 

اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: تقويت مبانی اعتقادی 
راهکار افزايش ازدواج جوانان است.

علی اصغر عنابس��تانی در پنجمين جش��نواره اس��تانی پيوند 
آس��مانی در ش��هركرد، اظهارداش��ت: جوانان اس��تان بايد با 
الگوگيری از حضرت علی)ع( و فاطمه زهرا)س( خواهان زندگی 

ساده و بی آاليش باشند.
وی كم رنگ  ش��دن مباحث اعتقادی به ويژه ت��وكل به خدا در 
امر ازدواج را يکی از علل ريش��ه ای كاهش آمار ازدواج دانست 
و گفت: تأخير در ازدواج دالي��ل متعددی دارد كه عدم تقويت 

مبانی دينی از مهم ترين اين داليل محسوب می شود.
عنابس��تانی ادامه داد: در مقطعی از تاريخ كشور به داليلی كه 
اقتضای آن زمان بود، سياس��ت های كنترل جمعيت اجرا شد، 
ولی با ايجاد فضای تبليغاتی كه هنوز در كشور جاری است اين 

كنترل جمعيت همچنان ادامه دارد.
استاندار چهارمحال و بختياری بازگش��ت به خدامحوری را از 
ديگر راهکارهای مناس��ب تمايل جوانان به ازدواج برش��مرد و 
گفت: اتکای مردم و جوانان به خدا به عنوان روزی رسان نبايد 
كم شود، برهمين اساس ش��رايط اقتصادی نبايد از اولويت در 

امر ازدواج بکاهد.
در پايان پنجمين جش��نواره استانی پيوند آس��مانی با حضور 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختياری، رييس مجم��ع نمايندگان 
چهارمحال و بختياری، مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و 

بختياری، فرمانداران شهرستان های شهركرد و لردگان و جمعی 
از مسئولين اس��تانی از فعاالن و خيران ازدواج و زوج های برتر 

الگوساز، زوج های قرآنی، ورزشی و هنری تجليل شد.
مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختي��اری از تجليل از 

فعاالن و خيرين حوزه ازدواج در استان خبر داد.
جهانگير خبازی در پنجمين جش��نواره استانی پيوند آسمانی 
در شهركرد، اظهارداشت: ازدواج برخورد دو جريان به يکديگر 

و تشکيل جريان پربارتر و ثمربخش تر است.
وی اف��زود: ت��ا زمان��ی ك��ه پيون��د دو زوج ب��ر پاي��ه تفاهم 
 معنوی باش��د، برخ��ورد و اتص��ال آن از آش��وب و تزلزل بدور 

خواهد ماند.
خبازی با بيان اين ك��ه بهترين منش زندگی و ش��يوه زندگی 
زن و مرد در يک زندگی مش��ترک در آيينه ازدواج آس��مانی 
حضرت عل��ی)ع( و فاطم��ه زهرا)س( اس��ت، گف��ت: مردان 
و زن��ان ايرانی ب��ا الگوگيری از ش��يوه زندگ��ی آن دو بزرگوار 
 می توانند به س��عادت واقعی ك��ه همان كمال معنوی اس��ت،

 دست يابند.
مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختياری خاطرنش��ان 
كرد: ازدواج س��نتی آس��مانی و ارزش��مند اس��ت كه آرامش، 
اطمينان فرد و تحکيم بنيان خانواده و ثبات و پايداری اجتماع 

را به دنبال دارد.
وی تأكي��د كرد: ش��يوه ها و حدودی كه در دين مبين اس��الم 

برای امر مهم و حس��اس ازدواج تصور ش��ده، راهی به س��وی 
 س��اختن چارچوبی در راس��تای رس��يدن به فرجامی نيک و

سعادتمند است.
خبازی از برگزاری جشنواره پيوند آسمانی در شهرستان های 
استان خبر داد و گفت: به دليل نزديکی به ايام محرم برگزاری 
جشنواره های آسمانی به بعد از ايام محرم و صفر موكول شده 

است.

ایج�اد 4 ه�زار فرصت ش�غلی ب�رای مددجویان 
چهارمحال و بختياری

مدي��ركل كميت��ه ام��داد 
امام خمين��ی چهارمحال و 
بختياری گفت: تعهد اشتغال 
اي��ن نهاد برای س��ال جاری، 
ايجاد 4 هزار فرصت ش��غلی 
است و اميد می رود اين مهم 

تا پايان امسال محقق شود.
رس��تگار  لقاس��م  بوا ا  
ح��ال  در  اظهارداش��ت: 
حاض��ر 28 ه��زار خان��وار از 
حمايت ه��ای كميت��ه امداد 

بهره مند هستند.
وی بر ض��رورت خودكفايی 
مددجوي��ان تأكي��د ك��رد و 
گف��ت: اج��رای طرح ه��ای 
اشتغالزايی مهم ترين راهکار 
خودكفايی مددجويان است.

احيای800 هکتار از مراتع شهركرد 
معاون فنی اداره كل منابع طبيع��ی و آبخيزداری چهارمحال و 
بختياری گفت: در حال حاضر در س��طح 800 هکتار از مراتع 
اس��تان با همکاری مرتعداران بذركاری و بذرپاش��ی مرتع در 

دست اجرا است.
علی محم��د محم��دی اظهارداش��ت: 66 درص��د از س��طح 
اس��تان را مراتع به  خ��ود اختصاص داده اس��ت ك��ه نزديک 
 ب��ه 30 درصد اي��ن مراتع زيرپوش��ش طرح ه��ای مرتعداری

 قرار دارد. وی بر ضرورت احياء مراتع در فصل پاييز تأكيد كرد و 
گفت: احياء مراتع در فصل پاييز با بذور گياهان مرتعی سازگار، 

دارای اهميت ويژه در افزايش توليد مراتع است.

استاندار چهارمحال و بختياری:

تقویتمبانیاعتقادیراهکارافزایشازدواجاست
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بهترین منش 
زندگی و 

شيوه زندگی 
زن و مرد در
 یک زندگی 

مشترک در آیينه 
ازدواج آسمانی 

حضرت علی)ع( 
و فاطمه زهرا)س( 

است
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فقدان سند مالکیت 

746 شماره 103/92/1866/24آقای حسن ساربان فرزند کریم باستناد یک برگ 
اشتهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسما گواهی شده و مدعی است که 
واقع  1969و1/1968  پالک شماره  خانه   باب  یک  تمامت ششدانگ  مالکیت  سند 
در میمه خیابان حافظ بخش ثبتی  که در صفحه 43 دفتر 126 امالک ذیل شماره 
نیز  دیگری  معامله  و  گردیده  تسلیم  و  و صادر  ثبت  ساربان  18635بنام حسن 
انجام نشده و در قید رهن و وثیقه نیزنمیباشد و بعلت جابجایی اثاثیه منزل مفقود 
المثنی نموده، است طبق تبصره یک  گردیده است چون درخواست سند مالکیت 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن و یا وجود سند 
اداره مراجعه  این  این آگهی تا مدت 10 روز به  انتشار  از تاریخ  نزد خود باشد 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین 

نوروز – رئیس ثبت میمه  

تحدید حدود اختصاصی
745 شماره 103/92/1874/24چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ موستان 
سه جریبی و نیمی دشت خرابها شماره 371 فرعی از شماره 78 اصلی واقع در 
لوشاب جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی بنام محمد تقی میرزائی و غیره 
فرزند محمد رضا در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان  
ثبت بعمل نیامده است، اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر 
نامبردگان  تحدید حدود ملک مرقوم در روز دو شنبه  نامبرده،یا  طبق تقاضای 
لذا به  مورخه 1392/9/4 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - نوروز  حسین  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را 

امالک میمه

 آگهي فقدان سند مالکیت

هویت  که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  زئي  علي  بهجت  خانم  اینکه  به  666نظر 
آپارتمان  ششدانگ  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود 
سندمذکورذیل  که  شده  اصلي  یکصدوهیجده  درسروستان  واقع  فرعي   6367 شماره 
مهربانوان  محلي  مسکن  تعاوني  شرکت  نام  به   523 دفتر   23 درصفحه   90960 ثبت 
خودسرپرست شهرضا ثبت وصادرگردیده سپس به موجب سندرسمي شماره 4741 – 
15 / 12 / 90 دفتر303 شهرضاوسندرهني 4743 – 15 / 12 / 90 دفتر303 شهرضا 
به خانم بهجت علي زئي انتقال گردیده اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در 
آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت 
.در  کرد  تسلیم خواهد  متقاضي  وبه  مقررات صادر  طبق  را  المثني  مالکیت  سند 
صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رأی

734کالسه پرونده: 454/92 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان. 

احمد صابریان  مدیریت  به  محمد)ص(  الحسنه حضرت  قرض  خواهان: صندوق 
بنشانی  اصفهان خ حکیم نظامی – جنب کوچه 33 وکیل : اصیل . خوانده مجید 

شفیعی نشانی مجهول المکان. وکیل : اصیل خواسته: مطالبه .با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف. در خصوص 
دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت محمد)ص( به مدیریت احمد صابریان  به 
طرفیت آقای مجید شفیعی  به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون  ریال وجه چک 
به شماره های 329769 مورخ 1386/7/26 بعهده بانک کشورزی  به انضمام مطلق 
خسارات قانونی. با توجه به محتویات پرونده و با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط  بانک محال علیه که داللت بر بدهی 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی  در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که به استناد مواد 310 

و 313 قانون تجارت و 198 و 515و519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهار 
صد هزار ریال بابت هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )86/7/26( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
 خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .قاضی شعبه27 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ رأی

اصفهان.  اختالف  حل  27 شورای  رسیدگی: شعبه  مرجع   299/92 پرونده:   733
بنشانی   اصفهان خ حکیم  الحسنه حضرت محمد)ص(  خواهان: صندوق قرض 
نظامی – جنب کوچه 33 وکیل : اصیل . خوانده : ابراهیم میرزائی  نشانی مجهول 
المکان خواسته: مطالبه .با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای 
قاضی شورای حل اختالف. در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت 
محمد)ص(   به طرفیت آقای ابراهیم میرزائی   به خواسته مطالبه مبلغ هفت  میلیون  
ریال وجه چک به شماره 901/01121911 بعهده بانک پست بانک   به انضمام 
مطلق خسارات قانونی. با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 

ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط  بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی   ابالغ 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515و519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت  میلیون ریال بابت اصل 
از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  بابت هزینه  ریال  خواسته و چهارصد هزار 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان  تاریخ سررسید چک موصوف )96/2/8( 

صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .قاضی 

شعبه27 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی

اصفهان.  اختالف  حل  27 شورای  شعبه  رسیدگی:  مرجع   417/92 پرونده:   735
احمد صابریان   مدیریت  به  محمد)ص(  الحسنه حضرت  قرض  خواهان: صندوق 
اصفهان خ حکیم نظامی – جنب کوچه 33 وکیل : اصیل  . خوانده : عباس خاموشی 
پور   به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 16000000 ریال  شورا با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
دعوی صندوق  در خصوص  اختالف.  حل  قاضی شورای  رای   . نماید  می  رای 
آقای  طرفیت  به  احمد صابریان   مدیریت  به  محمد)ص(  الحسنه حضرت  قرض 

عباس خاموشی پور  به خواسته مطالبه مبلغ شانزده  میلیون  ریال اصل خواسته 
و مطالبه هزینه  دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه قانونی از تاریخ 90/7/11تا زمان 
وصول ، شورا پس از بررسی مستندات ابرازی و مالحظه مدارک محرز گردیدکه 
خوانده وام گیرنده بوده و از صندوق مبلغ بیست میلیون ریال وام دریافت کرده 
تتمه وام دارد خواهان طی الیحه ای  است که مبلغ چهار ده میلیون ریال بدهی 
اعالم کرده است خواسته او چهارده میلیون ریال می باشد . شورا با ابالغ قانونی 
خوانده دعوت شده و حاضر نمی باشد شورا با جمیع مستندات دعوی را قانونی و 
صحیح تشخیص داده و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون    ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ چهار صد هزار ریال  هزینه دادرسی و پزداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/4/19 اجرای حکم طبق نرخ شاخص 
تورم صادر گردیده و رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد .  قاضی شعبه27 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی

اصفهان.  اختالف  حل  شورای   25 شعبه  رسیدگی:  مرجع   79/92 پرونده:   728
الماسی نشانی اصفهان خ پروین دوم جنب بانک انصار  خوانده  خواهان: جواد 
: علی عباس زاده   نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف. در خصوص 
مطالبه  خواسته  به  زاده     عباس  علی  آقای  طرفیت  به  الماسی    جواد  دعوی 
مبلغ 40000000ریال وجه چک به شماره 852967مورخ 90/4/4 بعهده بانک سپه 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی.  مطلق خسارات  انضمام  به 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط  بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
قانونی  در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و  ابالغ  علی رغم 
از  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  در  دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515و519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل  میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و  سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در حق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )90/4/4( موصوف  تاریخ سررسید چک  از  تادیه 
خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

.قاضی شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان 

تغییرات 

) سهامی  اکتشاف  کیان  فاطر  تغییرات شرکت  749 شماره 92/4469/33/وآگهی 
به استناد صورت  ( به شماره ثبت 791 و شناسه ملی 10980219157-  خاص 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخه 1392/4/30 واصله به این اداره مورخ 
92/7/13تغییراتی در شرکت به عمل آمده و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شده 
است : 1- تراز نامه و حساب سودو زیان سالی مالی 1391 به تصویب رسید . 
2- آقای داود ذاکری با شماره ملی 1189460750 و کد پستی 8443133781 به 
سمت بازرس اصلی و خانم زهرا انصاریان مهابادی با شماره ملی 1189585588 
و کد پستی 8443163951 به سمت بازرس علی البدل شرکت با رعایت  مفادماده 
انتخاب شدند . 3- روزنامه کثیر االنتشار  147 قانون تجارت برای مدت یکسال 
زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. م الف 311 خیر اله عصاری 

رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

فقدان سند مالکیت 

750 شماره 92/4485/33/و ورثه مرحومه اشرف صادقی  اردستانی باستناد دو 
برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شده 
سند مالکیت دو حبه و دو پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مزرعه 
اردرانچه 29 اصلی واقع در دهستان علیای اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که 

در صفحه 360 دفتر 155 امالک ذیل ثبت 6692 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر 
گردیده و بنا به اظهار مالک بر اثر جابجایی مفقود شده چون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی  نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند 
اداره  این آگهی لغایت 10 روز باین  انتشار  از تاریخ  مالکیت نزد خود می باشد 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا 
الف:  اقدام خواهد شدم  المثنی طبق مقررات  سند معامله در صدور سند مالکیت 

310 خیراله عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

 تغییرات 

751 شماره 92/4520/33/وآگهی تغییرات موسسه مرکز جامع نگهداری سالمند 
ان و معلولین کوثر اردستان به شماره ثبت 23 و شناسه ملی 10860102933- 
شماره  نامه  ذیل  که   1391/10/19 مورخه  مدیره  هیات  صورتجلسه  به  مستند 
12/6/11/1340 -1392/7/30 اداره بهزیستی شهر اردستان تایید و به این اداره 
است  شده  انجام  زیر  به شرح  تغییراتی  و  اتخاذ  تصمیماتی  است  شده   ارسال 
 1715733751 پستی  کد  و   1189661071 ملی  کد  با  بهنام  علیرضا  آقای   -1  :
شاهمرادیان  ابوالفضل  سید  آقای  و  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس  سمت  به 
نائب رئیس هیات  به سمت  با کد ملی 1189409496 و کد پستی 8441835653 
مدیره و آقای مجتبی فدائی با کد ملی 1189294850 و کد پستی 8381836441 به 
سمت خزانه دار و آقای دکتر حسن ذبیحی اردستانی با کد ملی 1189320614 و 
کد پستی 8381884843 و خانم اعظم السادات طالئی با کد ملی 1188931962 
محمد  آقای  و  مدیره  هیات  اصلی  اعضای  عنوان  به   8441614111 پستی  کد  و 
عضور  عنوان  به   841843481 پستی  کد  و   1189388782 ملی  کد  با  اختری 
معتبر  اسناد  و  چکها   -2  . شدند  انتخاب  سال  سه  مدت  برای  هیات  البدل  علی 
دار  خزانه  امضای  و  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس  امضای  با  آور  تعهد  و 
ملی  کد  با  نعیمی  اکبر  علی  آقای   -3  . معتبرمیباشد  شرکت  مهر  با  همراه 
مدت  برای  مرکز  بازرس  عنوان  به   8381834673 پستی  کد  و   1189295423
. . م الف 315 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک  یک سال انتخاب شد 

 اردستان 

ابالغ رأی

اصفهان.  اختالف  حل  27 شورای  شعبه  رسیدگی:  مرجع   303/92 پرونده:   736
حکیم  خ  اصفهان  بنشانی  محمد)ص(  حضرت  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان: 
المکان  مجهول  نشانی  هادیان    قلی  امیر   : خوانده   33 کوچه  جنب   – نظامی 
خواسته: مطالبه  مبلغ ده میلیون بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت 
شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  .با  تادیه  تاخیر 
رای   . نماید  می  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی 
قاضی شورای حل اختالف. در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت 
محمد)ص( به طرفیت آقای امیر قلی هادیان    به خواسته مطالبه مبلغ ده  میلیون  
ریال وجه چک به شماره 147908بتاریخ 92/3/19  بعهده بانک ملی   به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره توسط  بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
و  و هیچگونه الیحه  نداشته  در جلسه رسیدگی حضور  قانونی   ابالغ  علی رغم 
از  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  در  دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515و519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده  میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )92/3/19( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .قاضی 

شعبه27 شورای حل اختالف اصفهان
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 زبان خردمن��د، در پِس خرد اوس��ت و خرد ن��ادان، در پِس 

زبانش

چي از چي كثيف تره؟

بيش��تر خانم ها از تميزي لذت مي برند و دلش��ان مي خواهد خانه اي 
پاكيزه داشته باشند و محيط زندگي شان از ميكروب ها و عوامل بيماري 
زا دور بمان��د،  اما همه ميكروب ه��ا را كه نمي توانيد با چش��م هايتان 
ببينيد. گروهي از آنها بسيار ريز هستند و جاهايي مخفي مي شوند كه 
حتي فكرش را هم نمي كنيد. شايد برايتان جالب باشد بدانيد كه بعضي 

از نقاط خانه و آشپزخانه شما حتي از دستشويي خانه هم كثيف ترند.
 محققان پس از بررس��ي هاي فراوان به اين نتيجه رس��يده اند كه چه 
جاهايي مي توانند از سطوح سراميكي توالت هاي فرنگي هم كثيف تر 
باشند. پس ش��ما همه اين نقاط خطرناك و پر ميكروب را بشناسيد و 

براي پاكيزه نگه داشتن شان بيشتر تالش كنيد.

سينك ظرفشويي؛ ۵۰۰ برابر كثيف تر از توالت فرنگي
برخالف تصور بيش��تر مردم، آش��پزخانه ها يكي از مراكز اصلي تجمع 
ميكروب ها در خانه هستند. تعداد باكتري هايي كه در هر اينج مربع از 
سينك هاي ظرفشويي زندگي مي كنند، به طور معمول ۵۰۰ برابر بيش 
از دستشويي هاي فرنگي برآورد شده اند. پس با اين رقم مي توانيد تصور 
كنيد در ساير نقاط آشپزخانه مانند شير آب، كنار سطح زباله، روي ميز 
ناهارخوري، البه الي شيارهاي صندلي ها و... چه خبر است. براي حل 
اين مشكل نصف فنجان جوش شيرين را با همين مقدار سركه مخلوط 
كنيد و سينك را با آن بشوييد. در نهايت سينك را با آب جوش آبكشي 

كنيد تا ميكروب ها و باكتري ها از سينك تخليه شوند.

اسكناس ها؛ شش برابر كثيف تر از سطل زباله
پولي كه در دستان شماست به طور حتم در دستان آدم هاي مختلفي 
قرار داش��ته اس��ت. ش��ايد همين چند روز قبل در كيف پول يك آدم 
ثروتمند جا خوش كرده ي��ا اين كه از جيب يك فرد دوره گرد دس��ت 
به دس��ت چرخيده تا به شما رسيده اس��ت. به هر حال در اين مسيرها 
احتمال انتقال ميكروب ه��ا و عوامل بيماري از وج��ود دارد. محققان 
توانس��ته اند ۱۳۵ هزار باكتري مختلف را در يك اسكناس پيدا كنند. 
آنها معتقدند پول مي تواند نسبت به سطح زباله شش برابر آلودگي هاي 
بيشتري داشته باشد. راه حل پيش��گيري از انتقال عوامل بيماري زاي 
پول به بدن شما چندان دشوار نيست. كافي است هر بار بعد از استفاده از 

اين اسكناس ها و چك پول ها دست هايتان را بشوييد.

اسفنج ظرفشويي؛ دو برابر كثيف تر از تلفن همراه
شايد تصوركنيد وقتي اس��فنج ها با كلي كف و مايع ظرفشويي ظروف 
شما را تميز مي كنند، حتما خودشان هم بهداشتي و به دور از آلودگي 
هستند، اما اين تصور اشتباه است. اسفنج هاي زرد و سبزي كه همه ما 
در آشپزخانه از آنها اس��تفاده مي كنيم جاي نرم و راحتي براي تجمع 
ميكروب ها به ش��مار مي روند. در يك مطالعه معلوم ش��ده كه تعداد 
باكت��ري هاي موجود در اين اس��فنج ه��ا ۲ برابر بيش��تر از تلفن هاي 
همراه است. رطوبت و منافذ بس��يار ريز مكان خوبي براي مخفي شدن 
باقيمانده مواد غذايي و تجمع ميكروب هاس��ت. ي��ك توصيه خانگي 
براي نابودي ميكروب هاي اسفنج اين است كه آن را به مدت ۶۰ ثانيه 
داخل مايكروويو قرار دهيد؛ هم ميكروب هاي��ش از بين مي رود و هم 

خوشبو مي شود.

كنترل تلويزيون؛ دو برابر كثيف تر از دستگيره در
تا به حال برايتان پيش آمده وقتي مش��غول غذا خوردن كنار تلويزيون 
هس��تيد، كنترل را هم چرب و كثيف كرده ايد؟ مواد غذايي باقيمانده 
البه الي دكمه هاي كنترل تلويزيون به سرعت فاسد مي شوند و محيط 

مناسبي براي رشد ميكروب ها فراهم مي كنند. 
بس��ياري از ويروس ها مانن��د ويروس آنفوالن��زا ه��م از كنترل هاي 
تلويزيون به سادگي به افراد ديگر منتقل مي شود. البته عالوه بر محيط 
هاي خانگي بايد مراق��ب آلودگي كنترل هاي موجود در بيمارس��تان 
ها، هتل ها و مراكز تجاري هم باش��يد چون آنها هم ب��ه احتمال زياد 
آلودگي هاي بيشماري دارند. پژوهش هاي اخير نشان مي دهد كنترل 
 تلويزيون از دستشويي، دستگيره در و حتي سينك هاي ظرفشويي هم 

آلوده تر است.

مرد چينی با چاقويی در سرش
مرد چينی با چاقويی در سرش با خونسردی در بيمارستان قدم می زد 

و منتظر آمدن پزشك بود. 
 هوالنگ ب��رای اثب��ات واقعی ب��ودن جراحتش ب��ه كاركنان بخش 
پذيرش مجبور ش��د كه س��رش را نزديك آنه��ا ببرد زي��را تا پيش 
 از آن مس��ئوالن اي��ن بخ��ش خي��ال می كردن��د اي��ن فق��ط يك 

شوخی است. 
 پزش��كان نيز پ��س از آغاز درم��ان بيش از ۳س��اعت ب��رای بيرون 
آوردن چاق��و وقت ص��رف كردند. به گفت��ه هو، او مش��غول بازی با 
دوس��تانش ب��وده ك��ه چاقوي��ی كه در دس��ت داش��ته به س��رش 
برخورد می كند. گفتنی اس��ت هو پ��س از آگاهی از خراب ش��دن 
 باالبر بيمارس��تان ب��ا چاقوي��ی در س��رش ۵طبق��ه را از پله ها باال

 رفته بود.

برای دختری كه جز محيط خانه و مدرس��ه، جايی را 
نمی شناخته و برای پسری كه تنها فاصله اش با خانه، 
چند ساعت فوتبال بازی كردن بوده، جدا شدن از خانه 

كار ساده ای نيست. 
به همين دليل روانشناسان می گويند بچه ها را قبل 
از آنكه به ۱8 سالگی برس��ند، بايد آرام آرام از خانه و 
دلبس��تگی هايش جدا كنيد و به آنها قدرت ايستادن 

روی پاهايشان را بدهيد.
برای خانواده ها جدا شدن از فرزندی كه اگرچه به ۲۰ 
سالگی نزديك می شود، اما هنوز دوره نوجوانی اش را 

پشت سر نگذاشته كار ساده ای نيست. 
برای بچه های ام��روزی هم دور ش��دن از اين دنيای 

آرام آسان نيست.
 اگر شما هم نگران جدايی فرزندتان هستيد، ما به شما 

كمك می كنيم تا با اين شرايط كنار بياييد.

اگر فرزند كوچك ترتان دلتنگ شده ...
اگر قرار است فرزند بزرگتان از خانواده جدا شود، بايد 
فرزندان ديگر را آرام آرام با اين شرايط تازه آشنا كنيد 

و با جدايی ناگهانی آنها را آشفته نكنيد. 
قب��ل از آنك��ه فرزن��د بزرگت��ان از خان��ه ب��رود، 
م��ی تواني��د گاه��ی او را ب��ه بهان��ه مس��افرت های 
مدرس��ه ای و دوس��تانه از خان��ه دور كني��د و ي��ا 
 فرزن��د كوچكت��ان را ب��ا چني��ن برنام��ه هاي��ی، 

به تنهايی عادت دهيد.

از متخصص كمك بگيريد
اگر دلتنگی و اضطراب فرزند كوچكتان مهارناپذير بود 
از كمك روانشناس و يا روانپزشك برای آرام كردنش 

استفاده كنيد. 
در صورت مش��اهده اين عاليم، بايد نسبت به آرامش 
فرزندتان ترديد كني��د. اگر عاليم ش��ديد ناراحتی، 
بيقراری و يا نبود تمركز ديدي��د، از فرزند كوچكتان 
انتظارنداشته باشيد كه تنها با گذشت زمان اين بحران 

را پشت سر بگذارد.

بگوييد اوضاع از چه قرار است
ش��رايط را برای فرزند كوچكتان توضيح دهيد. به او 
 بگوييد كه خواهر يا برادر بزرگتر وارد مرحله تازه ای

 از زندگی و رش��د خود شده اس��ت و تو، هم در آينده 
چنين ش��رايطی را تجربه خواهی كرد. از اين راه، هم 
فهم شرايط جديد برای او آسان تر می شود و هم برای 
اتفاقی كه در آينده خودش باي��د تجربه كند آماده تر 

می شود.

بگذاريد هر شب تلفن بزند
بچه های كوچك تر دش��وارتر از بزرگ ترها با شرايط 
تازه كنار می آيند. اگر فرزند ش��ما ب��ه خواهر يا برادر 
بزرگ ترش وابسته باش��د، نمی توانيد انتظار داشته 
باشيد كه يك شبه از او جدا شود. پس رشته رابطه را 
قطع نكنيد و الاقل در ش��ب ها و يا هفته های اول، با 
كمك تلفن و اينترنت، ارتباط او و فرزند بزرگ ترتان 

را نزديك تر كنيد.

سؤال هايش را بی پاسخ نگذاريد
گاهی نه تنها دلبس��تگی زياد كه نگرانی از ش��رايط 
خواهر يا برادر بزرگ تر، كوچك ترها را بسيار آشفته 

می كند.
 بد نيست هنگام همراهی فرزند بزرگ تر تا خوابگاه، 
خواهر يا برادر كوچ��ك ترش را هم با خ��ود ببريد تا 
محيط را ببيند و نسبت به شرايطی كه فرزند ديگر قرار 

است در آن زندگی كند، اطمينان پيدا كند.
 اين مس��أله باعث می ش��ود فرزندان كوچكتر كمتر 
درباره امنيت و راحت��ی خواهر و برادرانش��ان نگران 

شوند.

نشانه های پنهان را جدی بگيريد
همانطور كه پيش از اين گفتيم، اگر سن فرزندی كه 
در خانه مانده پايين باشد، تفاوتی ميان واكنش های 

دختر و پسر وجود ندارد. 
اما هر چه س��ن باالت��ر برود، ش��ما برای تش��خيص 
مشكالت فرزند پس��ر به دقت بيشتری نياز داريد. اگر 
پسر كوچك تر شما، بعد از تنها شدن در خانه چنين 
حاالت و رفتارهايی را بروز می ده��د، دلتنگی اش را 

جدی تر بگيريد.
يادتان نرود كه ش��ما تنها نبايد منتظ��ر ديدن عاليم 
ظاهری باش��يد، بلكه بعضی از رفتاره��ا و حالت های 
او به طور غيرمستقيم، ش��ما را به سمت احوال واقعی 

فرزندتان هدايت می كند؛
 اگر نش��انه های زير را در او ديديد، با دقت بيش��تری 
مراقب احساس��ت او باش��يد و در صورت نياز حتی با 

كارشناسان مشورت كنيد:
- مدام مشغول فيلم و س��ريال ديدن است، در حالی 

كه قبال تا اين اندازه سراغ تماشای فيلم نمی رفته؟
- بيش از قبل خودش را ساعت ها با بازی های 

رايانه ای سرگرم می كند؟
- تغييرات واضحی در رفتار و خلق خويش ايجاد شده 
اس��ت؛ برای مثال بيش از قبل تندخو، آرام، مضطرب 

و يا ... شده؟
- از س��ر دلتنگی مدام گريه می كند و ي��ا بهانه های 

مختلف می گيرد؟

با دلتنگی چه كنيم؟
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شركت گوگل آخرين سيستم عامل اندرويد خود را با نام كيت 
كت به همراه تلفن هوشمند گوگل نكسوس ۵ معرفی كرد.

نكس��وس ۵ به عنوان نخس��تين تلفن هوش��مندی كه دارای 
سيس��تم عامل اندرويد كيت كت اس��ت ، معرفی شد اما ظرف 
چند هفته آينده عالوه بر دستگاه های نكسوسی، سيستم عامل 
كيت كت روی گلكس��ی اس 4 سامسونگ و اچ تی سی وان هم 

نصب می شود.
دس��تگاه های نكس��وس تلفن ه��ای هوش��مند و تبلت های 
سامسونگ هستند كه دارای جديدترين و خالص ترين نسخه 
سيستم عامل اندرويد است. نكس��وس ۵ توسط ال جی توليد 

شد است.
از نظر ظاهری نكس��وس جديد صفحه نماي��ش ۵ اينچی دارد 
و اندكی باريك تر و س��بك تر از نس��ل های پيشين است، اين 
دس��تگاه دارای پردازنده اس��نپ دراگون 8۰۰ و مجهز به لنز 
تثبيت كنن��ده تصوي��ر و دوربين HDR اس��ت و در فضاهای 

تاريك هم عكس های شفاف و واضح می گيرد.
درحال حاضر نكسوس ۵ در ۱۰ كشور جهان به صورت آنالين 

موجود است و قرار است به زودی وارد فروشگاه ها شود. عرضه 
اين محصول نسبت به نسل های پيش��ين تلفن های نكسوس 
گس��ترده تر صورت گرفت. قيمت نكس��وس ۵ ب��ا حافظه ۱۶ 
گيگابايت ۳49 دالر و قيمت نسخه ۳۲ گيگابايتی آن ۳99 دالر 

اعالم شده است.
 اين تلفن نخس��تين دس��تگاهی اس��ت كه دارای ويژگی های 
كيت كت جديد اس��ت كه بسياری از آنها تالش��ی در راستای 

شكس��ت ديوارهای بين وب، جستجو، اپليكيش��ن و ابزارهای 
ارتباطی بوده است.

مهم ترين ويژگی كيت كت كه به كارب��ران خود نويد داده اين 
است كه مشكل نسخه های مختلف اندرويد روی دستگاه های 
متفاوت را حل می كند، براساس اعالم گوگل اين سيستم عامل 

روی بسياری از تلفن های اندرويدی اجرا می شود.
از آنجا كه كيت كت به حافظه كمتری نياز دارد اين سيس��تم 
عامل حتی م��ی تواند روی تلفن هايی ك��ه دارای حافظه ۵۱۲ 
مگابايتی هس��تند نيز كار كند و نرم افزارهای آن خود را با اين 

ميزان حافظه تطبيق می دهد.
در سپتامبر سال جاری توسعه دهندگان اندرويد به طور رسمی 
همكاری خود را با شركت نستله در رابطه با سيستم عامل جديد 
اعالم كردند از اين رو نس��خه 4/4اندرويد كيت كت نام گرفت. 
كيت كت نام يك شكالت است كه توسط شركت نستله توليد 
می شود. اين نسخه جايگزين اندرويد آب نبات ژله ای می شود 
كه روی نكسوس 7 معرفی شد. نس��خه های قبلی اندرويد هم 
بستنی حصيری، كندوی عس��ل، نان زنجبيلی، ماست يخ زده، 

نان خامه ای، دونات و  كيك فنجانی نام دارند.

تلفن هوشند نكسوس ۵ با سيستم عامل اندوريد كيت كت معرفی شد

ش��ركت چينی لنوو تبلت های جديد يوگا خود را با طوالنی تري��ن عمر باطری يك تبلت 
معرفی كرده اس��ت.تبلت های جديد يوگا از شركت لنوو كه قرار اس��ت در نسخه های 8 
 و ۱۰/۱اينچی وارد بازار ش��ود، هنگام تماش��ای ويدئوهای اج دی ۱۲ تا ۱4 ساعات دوام 

می آورند و هنگام مشاهده صفحات اينترنتی عمر اين باطری تا ۱8 ساعت ادامه می يابد.
لنوو در هفته ای كه گذشت اين تبلت ها را طی مراسمی در نيويورك معرفی كرد. در صورتی 
كه روشنی صفحه نمايش تبلت كاهش يابد عمر باطری اين تبلت ها بيشتر هم خواهد شد. 
اگر ادعای لنوو درباره عمر باطری اين تبلت ها صحت داشته باشد، تبلت های يوگا با مهارت 
توانسته رقابت تبلت های بازار را به سمت و سوی جديد س��وق دهد. تبلت های امروز در 
بهترين حالت عمر باطری ۱۱ ساعته دارند و تبلت های يوگا دارای باطری های استوانه ای

 شكل با ظرفيت باال شبيه باطری های لپ تاپ ها هستند كه اين امر به طوالنی شدن عمر 
باطری آنها كمك می كند.تبلت 8 اينچی با قيم��ت ۲49 دالر 4۰۰ گرم وزن دارد و تبلت 
۱۰/۱اينچی با قيم��ت ۲99 دالر ۶۰۳ گرم وزن دارد. اين تبلت ها دارای سيس��تم عامل 
اندرويد 4/۲هس��تند  وارد بازار آمريكا می شوند، اين ش��ركت هنوز درباره فروش جهانی 
آن اطالعاتی ارايه نكرده است.تبلت های يوگا دارای پرازنده های چهارهسته ای مدياتك 
بوده كه با س��رعت ۱/۲گيگاهرتز كار می كند. وضوح تصوير ه��ر دو تبلت ۱۲8۰ در 8۰۰ 

پيكسل است .

اگر قصد خريد داريد بد نيست بدانيد با خريد كردن نه تنها مايحتاج خود را خريد ، می كنيد 
بلكه حسابی اعصابتان را هم تقويت می كنيد.

خريد كردن در فروش��گاه ها و مراكز خريد و حتی ديدن مغازه ها باعث كاهش تنش های 
عصبی و فشار های روحی می شود.

 بررسی ها نشان می دهند دانشمندان با انجام آزمايشاتی روی ۱8۰۰ داوطلب دريافتند 
 آن دس��ته از افرادی كه در هفته يك وقتی را اختصاص به گش��ت و گذار در مراكز خريد 
می دهند 4۵ درصد كمتر از  افراد ديگر دچار افسردگی می شوند و عصبانيت هايشان آرام 

و بدون سرو صدا ست.
 گفتن��ی اس��ت؛ مطالع��ات دانش��مندان همچني��ن نش��ان م��ی ده��د زن��ان بي��ش 
از م��ردان عالقه مند به خري��د  هس��تند و از اين رو اعص��اب آرام تری نس��بت به مردان 
 دارند و نس��بت ب��ه آقاي��ان ۶7 درصد كمت��ر دچ��ار عصبانيت ه��ای بيجا و ب��ی مورد

 می شوند.
  روانشناسان همچنين توصيه می كنند هنگامی كه به خريد می رويد حتما چيزی برای 
خود خريداری كنيد، زيرا اين كار باعث می شود تا احساس رضايت از سپری كردن وقت 
خود داش��ته باش��يد در غير اين صورت حداقل تا مدت زمانی احس��اس پوچی، ناكامی و 

نااميدی خواهيد داشت.

با چقدر خريد حالتان خوب می شود؟ تبلت هايی با عمر باطری طوالنی

عکس نوشت

 پسری 
در سودان جنوبی

اگر روزی فاجعه ای باعث از بين رفتن كره زمين ش��ود، با دو 
ميليارد بذر و تخم گياهان و محصوالت كشاورزی كه در اينجا 
نگهداری می شود، انسان های بعدی مشكلی نخواهند داشت.

اينجا معروف به» اتاق قيامت « در منطقه سردس��ير و قطبی 
نروژ و محل نگهداری ۲ ميليارد بذر و تخم گياه از سراسر جهان 
است.تصاوير نادر از اين مكان توسط جيم ريچاردسون گرفته 
ش��ده كه بيش از 4/۵ميليون گونه گياهی از سراسر جهان در 
آنجا نگهداری می ش��ود.بزرگ ترين بانك بذر تخم و هر آنچه 
در مورد كشاورزی تصور كنيد، در اينجا يافت می شود. بذرها 

درون پاكت های مخصوص جاسازی شده و درون پالستيك و 
در قفسه های آهنی با درجه حرارت منفی ۱8 درجه نگهداری 
می شود. در واقع در چنين دمايی سعی می شود بذرها بدون 
اين كه رشد پيدا كنند، نگهداری شده تا روزی كه انسان بعدی 
نياز به آنها دارد، از آنها برای كشاورزی و زندگی بعدی استفاده 
كند. اين مكان باال دركوهس��تانی در النگيربايرن در منطقه 

اسوالبارد قرار دارد.
»اتاق قيامت« در سال ۲۰۰۶ با هزينه 4 ميليون دالر توسط 

كاری فالر ساخته و افتتاح شد.

اتاقی برای بعد از نابودی دنيا!

اخبار ویژه
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