
 مداحان معروفآلودگی هوا حقوقی که ناکام مانده است
 چه شغلی دارند؟

نظارت بر سیستم های آلوده کننده هوای اصفهان ضروری است 
مشکل صدور گواهی تولد 
فرزند به نام زوجین نابارور 3

 راه اندازی سرویس وب 
آگهی پست در اصفهان 
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نمره فوتبال حرفه ای ایران
 یک هم نیست

فوتبال ایران از ۱۰ نمره حرفه ای گری، یک هم نمی گیرد و ما س��ر ناظران 
AFC را هم کاله می گذاریم. تایلند را بردیم اما باید قبول کنیم که این تیم 
در قد و قواره فوتبال ما نیست. تایلند یک تیم درجه سه آسیایی محسوب 
می شود و قاعدتا فوتبال ما بسیار فراتر از این تیم است. شاید در مقطعی تایلند 

6بتواند یک مساوی هم از ایران بگیرد اما تا حاال تیم ملی ما را نبرده است. 
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 بررسی دستمزد کارگران
 به بهمن و اسفند موکول نشود
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 روحانی  امروز 
به مجلس می رود

 مطالعه در مدارس
 انگیزه می خواهد

ب��ه عقی��ده کارشناس��ان تش��ویق ب��ه کتابخوان��ی و 
مطالع��ه کت��ب غیردرس��ی بای��د در مدرس��ه اتفاق 
بیفت��د، ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه درص��د باالی��ی 
ازم��دارس کش��ورکتابخانه ندارند و ی��ا کتابخانه های 
 کارب��ردی ندارد. درواق��ع فضایی ک��ه ازترکیب دوواژه 
»کتابخانه - مدرس��ه« درذهن مجس��م می شود، چند 

قفسه خاك خورده است با کتاب هایی که ظاهرا...
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سامانه پرداخت وام 
ازدواج استانی شود

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت 
ورزش و جوانان با بیان این که سامانه  تعریف شده برای 
پرداخت وام ازدواج دارای اش��کاالتی است، گفت: نظر 
تخصصی وزارتخانه این است که باید دسترسی استانی 
به این سامانه ایجاد شود و مشکل اعتباری این مجموعه 
نیزحل شود، باید صادقانه به جوانان گفت که ما اکنون 
ردیف اعتباری مشخص برای وام ازدواج جوانان نداریم. 
مسعود امینی با اش��اره به این که به استان ها ابالغ شده 
است تا آمار زوجین استان خود را جمع آوری و در پورتال 

قرار دهند...

 هیچ پولی 
در جیب پلیس نمی رود

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود [
]عک

جانش��ین رییس س��ازمان وظیفه عمومی روند 
تعوی��ض کارت ه��ای پایان خدم��ت و معافیت 
قدیمی را تش��ریح کرد. به گزارش مهر، س��ردار 
ابراهیم کریمي اظهار داش��ت: از سال 9۰، طرح 
تعوی��ض کارت هاي معافیت را چ��ون اطالعات 
در خصوص معافیت ها متمرکز و قابل دسترس 
بود، آغاز کردیم که در تیرماه سال 9۱ این فرصت 
به اتمام رس��ید. از تیرماه س��ال 9۱، کارت هاي 
معافیت قدیم��ي فاق��د اعتبار ش��دند بنابراین 
دارندگان کارت هاي قدیمي نمي توانند خدمات 
دولتي نظیر اخذ گواهینام��ه رانندگي، گذرنامه 
و... را دریافت کنند اما تعویض کارت ها همچنان 
ادامه دارد.جانشین رییس سازمان وظیفه عمومي 
با اش��اره به آغاز تعویض کارت پای��ان خدمت از 
سال گذش��ته، تصریح کرد: براساس زمانبندي، 
دارن��دگان این کارت ها بایس��تي ب��ا مراجعه به 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامي، درخواس��ت 
تعوی��ض کارت کنند. در حال حاض��ر دارندگان 

کارت هاي پایان خدمت و معافیت از سال 6۰ به 
بعد )منقضیان س��ال 6۰ به باال( که داراي کارت 
قدیمي غیرهوشمند هس��تند باید براي تعویض 
کارت خود اقدام کنند.سردار کریمي یادآور شد: 
کساني که باالتر از 5۰ سال س��ن دارند، باتوجه 
به این که هم اکنون در ش��رایط صلح هس��تیم، 
شناسنامه هاي آنان در حکم کارت پایان خدمت 
محس��وب ش��ده و نیازي به تعویض کارت هاي 
خود ندارند و مي توانند با استفاده از شناسنامه، 

خدمات دولتي مورد نیاز را دریافت کنند.
وي با تأکید براین که مالك ما س��ال اخذ کارت 
است، تصریح کرد: کساني که از اولین روز سال 6۰ 
از خدمت ترخیص شدند یعني منقضي هاي سال 
6۰ به باال هستند، باید اقدام به تعویض کارت خود 
بکنند حتي اگر 5۱ سال و یا بیش تر سن داشته 
باشند، اما منقضي هاي سال 59 و قبل آن، نیازي 

به تعویض کارت هاي خود ندارند.

تشریح جزییات تعویض کارت های پایان خدمت

توزیع گازوئیل به جای بنزین در جایگاه ها
  مع��اون وزیر نفت با تش��ریح جزئیات برنامه ه��ای دولت برای 
افزایش س��هم گازوئیل در سبد س��وخت خودروهای شخصی 
 از آغ��از عرض��ه ای��ن ف��رآورده نفت��ی از پای��ان س��ال جاری

 خبر داد .  وی گفت: س��هم گازوئیل تا سقف 24 درصد در سبد 
س��وخت افزایش می یابد.   عب��اس کاظمی درب��اره مهم ترین 
برنامه های در دست اجرای دولت به منظور افزایش سهم گازوئیل 

در سبد سوخت خودروها، گفت: افزایش سهم گازوئیل کم گوگرد 
در سبد سوخت خودروها دارای سه مزیت افزایش امنیت انرژی، 

ارتقای استانداردهای زیست محیطی و...
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 روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان 

بررسی 50 ماده طرح جمعیت در کمیسیون فرهنگی 

شرط سنی اصالح می شود

نظارت بر سیستم های آلوده کننده هوای اصفهان ضروری است 

آلودگی هوا حقوقی که ناکام مانده است

رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس از بررس��ی 5۰ م��اده از طرح تعال��ی خانواده 
و جمعی��ت در این کمیس��یون خب��ر داد و گف��ت: درهفت��ه جاری بررس��ی این 
 پنجاه م��اده به اتم��ام می رس��د و برای تصوی��ب نهایی ب��ه صحن علنی ارس��ال

 می شود.
حجت االس��الم احمد س��الک در گفتگو با مهر در خصوص طرح تعالی جمعیت و 
خانواده، افزود: طرح جامع جمعیت خانواده در 5۱ ماده بعد از کار کارشناس��ی در 
کمیسیون بهداشت به کمیس��یون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و 
مدتی است در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته و تاکنون نیز 

بررسی مواردی از آن به اتمام رسیده است.
وی با اش��اره به این که 5۰ ماده از این طرح بررسی شده است، گفت: در حال حاضر 
یک ماده الحاقی آن مانده و یک ماده نیز برای تجدیدنظر باقی مانده اس��ت که این 

هفته تکلیف آن مشخص می شود.

رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس تأکید کرد: پس از اتمام بررسی تمامی مفاد آن 
برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

به گفته س��الک، با توجه به ای��ن که نظرات کمیس��یون های مختل��ف مجلس در 
خصوص طرح تعالی خانواده و جمعیت اتخاذ شده دیگر نیازی نیست که این طرح به 

کمیسیون های دیگری برای بررسی ارسال شود.
وی در مورد شرط سنی که در این طرح برای استفاده جوانان از تسهیالت و سیاست 
تشویقی گذاشته شده، گفت: با توجه به این که گذاش��تن شرط سنی برای مردان 
25 سال و برای زنان 23 سال محدودیت هایی را برای آنان ایجاد می کرد بر همین 
اساس در این سنین تغییراتی ایجاد و اصالح ش��د به طوری که 3 سال از سن مرد و 

زن کاسته شده است.
س��الک اظهار داش��ت: البته هنوز مورد تأیید نهایی قرار نگرفته و ممکن اس��ت در 

تجدیدنظر پایانی باز هم تغییراتی در آن ایجاد شود.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مدیریت سیس��تم های آلوده کننده را از 
دیگر راهکارهای کاهش آلودگی دانست و گفت: الزم است نصب فیلتر PDF بر روی 

خودروهایی که از نظر فنی قابلیت نصب آن را دارند، انجام شود.
به گزارش مهر، احمد ش��ریعتی در جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
با بیان این که بهره مندی از هوای پاك و س��الم حق هر ش��هروند اصفهانی اس��ت، 
 بیان کرد: این مهم از اولین حق و حقوق شهروندان اس��ت که متأسفانه از آن ناکام

 مانده اند.
وی با اشاره به وجود مراکز صنعتی چون پاالیش��گاه، نیروگاه، پتروشیمی در غرب 
و کارخانه قند در ش��رق و وجود ش��هرك های صنعتی از جمل��ه محمودآباد و جی 
اظهار داشت: توسعه شهر و نزدیک شدن محل س��کونت شهروندان در این مناطق 
و همچنین محل جمع آوری پس��ماندها و زباله های س��اختمانی در شرق اصفهان 
و کوره های گ��چ و آجر در مناطق حاش��یه ای از دالیل افزایش آلودگی ها در ش��هر 

اصفهان است.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: سیستم فاضالب شهر در شمال 
شهر اصفهان و به طور کلی صنایع و دس��تگاه های غیرمتروك دودزا و گرما زا وجود 
ریزگردها و از همه مهم تر خشکسالی سال های اخیر و از بین رفتن مادی ها و نهرها 

از دیگر دالیل افزایش آلودگی کالنشهر اصفهان است.

وی با بیان این که اصفهان در تأمین فضای سبز در رتبه خوبی قرار گرفته است، گفت: 
متأسفانه در سال گذشته حدود 2۷ روز تعطیلی به علت آلودگی هوا به خصوص در 

فصول سرما را شاهد بودیم.
شریعتی اظهار داش��ت: باتوجه به شروع فصل س��رد ضرورت اتخاذ تدابیری در این 
راس��تا وجود دارد چرا که عالوه بر آثار مخرب این آلودگی بر س��المت شهروندان، 

وجود تعطیلی ها ضررهای اقتصادی و آسیب های اجتماعی زیادی به دنبال دارد.
وی با تأکید بر این که در خصوص آلودگی هوا نباید تنها به س��خنرانی ها و تصویب 
الیحه اکتفا کنیم، ادام��ه داد: در صورتی که مصوبه ای ایجاد ش��د باید وارد مرحله 
 عملیاتی ش��ود چراکه تحقق و پیگیری راه حل های این آسیب ها نیاز به همکاری 

بین بخشی ارگان ها و سازمان ها دارد.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به این که بدون شک با مشارکت 
ش��هروندان ایجاد هوای پاك در شهر اصفهان دور از دس��ترس نیست، بیان داشت: 
آلودگی هوا در جهان در ش��هرهایی مثل توکیو، مکزیکو در شرایط بسیار نامناسب 
تراز اصفهان قرار داشت ولی با عزم دولت و همکاری و همیاری مردم خط پایانی بر 

مشکالت آنها کشیده شد.
وی با بیان این که اگر توان مدیریت اتمسفر را نداریم تنها راه علمی و عملی پیش رو 
کاستن از منابع تولید آالیندگی است، گفت: پیشگیری و جلوگیری مؤثر و ممنوعیت 
عبور و مرور از خودروها و موتورسیکلت های دودزا و فاقد معاینه فنی به صورت جدی 
انجام شود این در حالی است که اکنون معاینه فنی خودروها این روزها به فراموشی 

سپرده شده و یا کم تر اجرا می شود.
ش��ریعتی افزود: نیاز اس��ت نیروی انتظامی که طالیه دار و پیروی امنیت و سالمت 
مردم هستند این نظارت را تنها در روز های اوج آلودگی انجام ندهند بلکه این نظارت 

را به صورت دایم و مستمر داشته باشند.
وی نظارت بر مدیریت سیستم های آلوده کننده را از دیگر راهکارهای کاهش آلودگی 
دانست و ادامه داد: الزم است نصب فیلتر PDF بر روی خودروهایی که از نظر فنی 

قابلیت نصب آن را دارند، انجام شود.
وی  اظهار داشت: از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، فرهنگ سازی و تسهیالت 
خاص جهت استفاده عموم از دوچرخه، اطالع رسانی به مردم از پدیده وارونگی هوا در 
رسانه ها و رسانه ملی، زوج و فرد کردن عبور و مرور خودروها را از جمله راهکارهای 

کاهش آلودگی هواست.

رییس اتحادیه فروش گوشت قرمز در اصفهان: مردم فریب پیامک ها را نخورند

گوشت های ارزان قیمت بهداشتی نیستند

رییس اتحادیه فروش گوشت قرمز در اصفهان فروش گوشت قرمز ارزان قیمت را در 
استان اصفهان خالف قانون دانست و از مردم خواست تا فریب پیامک های تبلیغاتی 

برخی از فروشگاه های سطح شهر را نخورند.
اصغر پورباطنی اظهارداشت: به تازگی برخی فروشگاه ها با پیامک از مردم می خواهند 
تا با مراجعه به این فروش��گاه ها، گوش��ت ارزان قیمت تهیه کنند که این گوشت ها 

غیربهداشتی است.
 وی با بیان ای��ن که قیمت گوش��ت قرمز بی اس��تخوان ب��ره درجه ی��ک کیلویی

 32 هزار تومان، گوس��فند درجه 2 حدود 23 هزار تومان، گوساله حدود 28 و گاو 

کیلویی 23 هزار تومان است، اظهارداش��ت: چگونه برخی فروشگاه ها گوشت چرخ 
 کرده را که ماهیتا گوشت بدون استخوان است با قیمتی زیر 2۰ هزار تومان به فروش 

می رسانند.
رییس اتحادیه فروش گوشت قرمز در اصفهان ضمن تأکید بر این که مردم بهتر است 
گوشت چرخ کرده مورد نیاز خود را از قصابی ها بخرند و از فروشنده بخواهند مقابل 
چشمشان آن را چرخ کند، خاطرنش��ان کرد: بر اساس فیلم هایی که از برخی از این 
فروشگاه ها به دست آمده، گوشت های چرخ کرده ارزان قیمت عمدتا از گوشت کله 

گاو، سنگدان مرغ و پی است که از کیفیت کمی برخوردار است.
وی تصریح ک��رد: ما این موضوع را ب��ه اداره کل بازرگانی اع��الم کرده ایم، اما آن ها 
عنوان می کنند این موضوع به اداره کل دامپزش��کی مربوط می شود و وقتی هم به 
 اداره کل دامپزشکی اعالم می کنیم آن ها هم عنوان می کنند به مستندات بیشتری

 الزم دارند.

امیدواریم گوشت قرمز ارزان شود
پورباطنی با بیان این که به مناسبت ماه محرم و باال رفتن تقاضای گوشت قرمز برای 
نذورات و هیأت های عزاداری مقداری قیمت گوشت قرمز افزایش یافت، تصریح کرد: 
امیدواریم با پایان دهه محرم قیمت گوشت قرمز کیلویی یک هزار تا یک هزار و 5۰۰ 

تومان کاهش قیمت داشته باشد.
وی افزود: چون ماه محرم با فصل پاییز و زمستان مصادف شده است، کاهش قیمت 
بیش از این برای بازار گوشت قرمز متصور نیست و امیدواریم با فرا رسیدن فصل بهار 

شاهد کاهش بیشتر قیمت ها در بازار گوشت قرمز باشیم.

ادامه در صفحه 3
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چهره روزيادداشت

دعوت ازصالحی برای حضور 
درزنجیره انسانی

در آستانه مذاکرات هس��ته ای کش��ور با گروه 1+5، بیش از 150 نفر از 
نخبگان و دانشجویان دانشگاه صنعتی ش��ریف در اقدامی خودجوش با 
ایجاد زنجیره انس��انی در اطراف سایت هس��ته ای فردو و با شعار »فردو 
قلب ماست« آمادگی خود را برای حفظ و توسعه دستاوردهای هسته ای 
کشور و تأکید بر  ادامه مسیر شهدای هسته ای به جهانیان اعالم می کنند.

بر اساس این گزارش، نخبگان دانشگاه صنعتی شریف در نامه ای از صالحی 
رییس سازمان انرژی اتمی و تمام دانشجویان، اساتید و مسئوالن کشور نیز 

دعوت کردند تا در این زنجیره انسانی حضور داشته باشد.
در این نامه آمده است: انقالب اسالمی مردم ایران ندای »هیهات منا الذله« 
بود که پس از قرن ها بار دیگر در جه��ان طنین انداز و نوید بخش احیای 

دوباره جبهه حق علیه باطل شد.
به برکت خون شهدا و با هدایت های مدبرانه امام و رهبری، امروز جمهوری 
اسالمی پرچم دار مقابله با تمام سلطه جویی ها و زیاده طلبی های ظالمان 
و مس��تکبران عالم و نیز نقطه امی��د همه مظلومان و مس��تضعفان قرار 

گرفته است.

بررسی طرح اصالح قانون بودجه 
درمجلس

 موس��ی الرضا ثروتی نماینده مجلس  با اش��اره به این ک��ه الیحه بودجه
 سال 93 کشور 15 آذر ماه از سوی دولت به مجلس ارایه خواهد شد، اظهار 
داشت: اصالحیه قانون برنامه و بودجه در قالب طرحی از سوی نمایندگان 

بررسی و مطالعه شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که طرح برنامه و بودجه 
اکنون توسط هیأت رییسه اعالم وصول ش��ده است، گفت: این طرح در 
اختیار نمایندگان قرار گرفته و ب��ه زودی در صحن علنی مجلس مورد 

بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد:  این طرح در خصوص اصالح قانون بودجه 
است که طی یک سال در کار گروهی با حضور نماینده دیوان محاسبات 

بررسی شده است.
ثروتی در باره س��رفصل های این طرح گفت: این طرح قبل از زمان ارایه 
بودجه به مجلس ت��ا قوانینی ک��ه در تنظیم بودجه باید مدنظر باش��د، 

توجه دارد.

 همکاری آن الين پلیس فتا 
با  132 کشور

اولین نشست رؤسای پلیس های سایبری کشورهای اروپا و آسیا با موضوع 
جرایم سایبری در سنگاپور برگزار شد.

سردار کمال هادیانفر رییس پلیس فتا با اش��اره به این که برگزاری این 
نشست ها در روند مبارزه با جرایم سایبری از اهمیت باالیی برخوردار است، 
تصریح کرد: امروز پلیس سایبری ایران با 13۲ کشور به صورت آنالین در 
ارتباط است و اش��تراک گذاری جرم و مجرم یکی از این هماهنگی ها در 

عرصه بین المللی است.
وی ادامه داد: امروز همه کشورها این را می دانند که عقب ماندگی پلیس ها 
در عرصه مبارزه با جرایم سایبری بیشترین خطر را برای سایبر کشورها 
دارد. در حوزه مبارزه با جرایم سایبر توسعه و پیشرفت همه کشورها معنا 

دارد و دنیا را قادر به پیشگیری و مقابله با جرایم می کند. 

 ديدار ظريف و اشتون
 يک روز پیش از مذاکرات

یک مقام آمریکایی از دیدار وزیر امور خارجه کش��ورمان و مسئول عالی 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا یک روز پیش از آغاز مذاکرات هسته ای 

ژنو خبر داد.
به گزارش النهار، یک مقام آمریکایی اعالم کرد که کاترین اشتون نماینده 
عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کش��ورمان روز ۲0 نوامبر )۲9 آبان( پیش از آغاز دور جدید 

مذاکرات بین ایران و 6 کشور غربی با هم دیدار می کنند. 
وی همچنین در گفتگو به خبرنگاران افزود واشنگتن رسیدن به توافق بین 

ایران و گروه 1+5 را بعید نمی داند.

 رئیس مجلس اندونزی 
به تهران سفر می کند

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از سفر هیئت 
پارلمانی اندونزی به ریاست مرزوقی علی رئیس پارلمان اندونزی در 

روز سه شنبه این هفته به تهران خبر داد.
حسین شیخ االس��الم مش��اور امور بین الملل رئیس مجلس شورای 
اظهار داشت: »مرزوقی علی« رئیس پارلمان اندونزی در قالب هیئت 
پارلمانی به دعوت علی الریجانی رئیس  مجلس ش��ورای اس��المی 

)سه شنبه ۲8 آبان( وارد تهران می شود.

اتحادیه اروپا، 7 بانک و ۲ شرکت ایرانی را که پیش از این بر اساس 
حکم دادگاه های بدوی اروپا از لیست تحریم های این اتحادیه خارج 
شده بودند، دوباره به لیست تحریم های اتحادیه بازگردانده است. 

اتحادیه اروپا که در دادگاه عمومی اروپا به دلیل تحریم شرکت های 
ایرانی محکوم شده بود، ترجیح داد به جای تقاضای استیناف، این 

شرکت ها را مجددا در فهرست تحریم های خود قرار دهد. 
اتحادیه اروپا در حالی دلیل این امر را از نظر دادگاه تجدید نظر، ظن 
و گمان به دخالت این شرکت ها در پروژه های هسته ای ایران اعالم 
کرده اس��ت که پیش از این و در ماه سپتامبر، دادگاه عمومی اروپا 

حکم به لغو تحریم آنها داده بود. 
گفته می شود این تصمیم در نشست وزرای دارایی کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و بدون نیاز به رأی گیری اتخاذ شده ، چرا که اقدامی 
حقوقی در رابطه با مصادیق تحریم ها بوده اس��ت نه سیاست های 

اتحادیه اروپا در قبال پرونده هسته ای ایران. 
این در حالی است که در دادگاه های بدوی اروپا شرکت های ایرانی 
به درستی استدالل کردند که این شرکت ها خصوصی بوده و علیه 
ارتباط آنها با پرونده هس��ته ای ایران هیچ سندی وجود نداشته و 

ارایه نشده است .
 به همین دلیل در دادگاه های ب��دوی به علت فقدان مدارک علیه 

این شرکت ها، رأی به نفع شرکت ها و بانک های ایرانی صادر شد. 
 اما با این حال اروپایی ها ب��ه دادگاه تجدید نظ��ر در دادگاه عالی 

اتحادیه اروپ��ا مدارکی علیه ش��رکت ها و بانک ه��ای ایرانی ارایه 
کرده  اند.

 دادگاه تجدید نظر به صورت موقت دستور داده است که تا صدور 
حکم قطعی ای��ن دادگاه و بررس��ی کامل مدارک ای��ن بانک ها و 
ش��رکت ها دوباره به لیس��ت تحریم های اتحادیه اروپا باز گردند و 

تحریم علیه این شرکت ها دوباره برقرار شود. 
ادعای دخالت این شرکت ها در پروژه های هسته ای ایران در حالی 
صورت می گیرد که مقام��ات اروپایی تا کنون از افش��ای مدارک 
محرمانه ادعایی خود علیه شرکت های ایرانی استنکاف کرده و به 

ارایه اطالعات از منابع عادی بسنده می کنند .
به همین دلیل فضا برای مقابله حقوقی با ادعاهای آنها فراهم است 
و بعضی کارشناس��ان معتقدند این شرکت ها می توانند در صورت 
برخورد فعال با این اقدام اتحادیه اروپای��ی در این جنگ حقوقی 

پیروز شوند. 
ماجرای تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسالمی ایران بر سر 
برنامه هسته ای، نه تنها به مسأله ای پیچیده تبدیل شده بلکه سبب 

اتخاذ سیاست های متناقض به ویژه در اروپا شده است. 
در همین رابط��ه دادگاه عموم��ی اتحادیه اروپا در ماه س��پتامبر 
)ش��هریور( طی حکمی اعالم کرد اتحادیه اروپ��ا باید تحریم های 

وضع شده علیه 7 بانک و شرکت ایرانی را لغو کند. 
شرکت هایی که بر اساس این حکم می بایست تحریم ها علیه آن ها 

لغو می شد عبارت بودند از: پست بانک، شرکت بیمه ایران،  شرکت 
کشتیرانی گود الک، بانک توسعه صادرات ایران،  بانک بین المللی 
پرشیا، شرکت مهندسی و ساخت تأسیس��ات دریایی و بانک رفاه 

کارگران. 
در آن زمان اعالم شد »دادگاه عمومی« که دومین دادگاه عالی اروپا 

محسوب می ش��ود نتوانسته 
شواهد و مدارک الزم را برای 
دخالت داشتن شرکت ها در 
برنامه هس��ته ای ایران ارایه 

کند .
 بر این اس��اس، وضع تحریم 
علیه این شرکت ها غیرقانونی 

است.  
کارشناس��ان غرب��ی نی��ز در 
همان زم��ان با اش��اره به این 
موضوع که دولت های اروپایی 
و آمری��کا، امی��دوار بودند که 
 با تحری��م این ش��رکت ها و 
شرکت های مشابه، کار تأمین 
مالی برنامه هس��ته ای ایران 
 سخت تر شده و به زعم آن ها

 جلوی دستیابی ایران به سالح هس��ته ای گرفته شود، استدالل 
کردند لغو این تحریم ها ضربه ای جدید به تالش های اتحادیه اروپا 

برای اعمال فشار بر ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور است. 
از س��وی دیگر برخی رس��انه های غربی خبر دادند اتحادیه اروپا 
دارایی  شرکت های ایرانی را که توسط دادگاه های اروپا لغو تحریم 
شده است با هدف مقابله با این احکام، مجددا تحریم می کند. دیری 
نپایید که این گمانه زنی های رسانه ای در خصوص تحریم مجدد 

شرکت های ایرانی به واقعیت پیوست .
 اتحادیه اروپا بار دیگر نشان داد که همچنان در راستای اهداف ضد 

ایرانی آمریکا قدم بر می دارد. 
این در حالی اس��ت ک��ه کارشناس��ان معتقدند اتحادی��ه اروپا از 
برق��راری مجدد ای��ن تحریم ه��ا که عم��ال تحریم ه��ا جدیدی 
نیز محس��وب نمی ش��وند . در قالب ظاهری مناقش��ات حقوقی 
قابل توجیه اس��ت به عنوان یک تاکتی��ک و ابزار فش��ار بر ایران 
در مذاکرات هس��ته ای به��ره می جوید، سیاس��تی ک��ه تاکنون 
با شکس��ت همراه ب��وده و پس از ای��ن نیز بعید به نظر می رس��د 
 که تحری��م ها بتوان��د خدش��ه ای به فعالی��ت های صل��ح آمیز

 هسته ای ایران وارد کند.  

سیاست های متناقض اروپا در قبال ايران در آستانه مذاکرات

تأسیس گروه سعودی برای تحریم مجدد شرکت هایی که رفع تحریم شده  بودند!
جنگ برون مرزی 

س��ایت تحلیلی خبری "الرأی" نوش��ت: خبرهای نشریات 
نظامی در انگلیس و س��ایر کش��ورهای اروپای��ی بیانگر آن 
است که عربستان درحال تش��کیل یک گروه نظامی جدید 
به نام» ارتش محمد« به منظور انجام ماموریت برون مرزی 
اس��ت؛ و عناصر این گ��روه نظامی از آموزش و س��الح های 
خوبی برخوردار می باشند.عربستان تالش می کند تا مصر را 
جایگزین پاکستان کند، و به جای پاکستان به مصر به عنوان 
یک قدرت نظامی تکیه کند تا بتواند درصورت مواجه شدن 
با هرگونه خطرات خارجی، روی قدرت نظامی این کش��ور 

حساب کند.

فعاالن فلسطینی  ديوار حائل 
را تخريب کردند

فعاالن فلس��طینی در دو روس��تای کرانه باختری اقدام به 
تخریب دیوار حائل و برافراشتن پرچم فلسطین کردند. فعاالن 
فلسطینی در دو روستای کرانه باختری اقدام به تخریب دیوار 

حائل و برافراشتن پرچم فلسطین کردند.
فعاالن فلس��طینی دو بخش از دیوار حائل در کرانه باختری 
را که از سوی رژیم صهیونیس��تی اشغال شده است تخریب 
کردند. این دو مورد بامداد روز جمعه در روستاهای بیر باباال 
و رفعت اتفاق افتاد. در بیرناباال که در طرف دیگر مسیر 443 
واقع شده است فلسطینیان از چکش برای ایجاد شکاف در 
دیوار استفاده کردند. این درحالی است که فعاالن فلسطینی 
در رفعت که در نزدیکی زندان نظامی اوفر واقع شده ۲0 متر 
از حفاظ امنیتی مجاور روستای خود را از بین بردند. این افراد 
همچنین پرچم فلس��طین را در این دو منطقه برافراشتند.

اسرائیل در سال ۲00۲ و همزمان با دومین انتفاضه اقدام به 
ساخت دیوار حائل کرد.

به زودی زمان مذاکرات ژنو 2 
اعالم می شود

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد که زمان برگزاری 
مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ درباره س��وریه به محض آمادگی 
دبیرکل س��ازمان ملل اعالم می ش��ود.  مارتین نس��یرکی، 
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد که به محض این 
که بان کی مون آماده اعالم تاری��خ مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ 

درباره سوریه باشد این موضوع اعالم خواهد شد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 نبايد قدرت چانه زنی با غرب
 را پايین بیاوريم 

پرویز سروری / نماینده مجلس 

وقتی تالش می کنیم هرگونه نغمه مخالف��ی را در داخل با صداقت 
آمریکایی از بین ببری��م و اجازه ندهیم  هیچ گون��ه مخالفتی با روند 
 غیر صادقانه آمریکا ش��کل بگیرید و قدرت چانه زنی خود را  کاهش

 می دهیم، طرف غربی متوجه می شود و نتیجه اش این می شود که 
امروز آنان تالش می کنند امتیازات بیشتری بگیرند؛ 

از طرف��ی کنگره ب��رای اعمال تحریم ه��ای جدید فش��ار می آورد، 
اوباما می گوی��د تحریم ها را 
کاهش نمی دهیم و از طرف 
 دیگ��ر فرانس��ه کارش��کنی 
م��ی کند،حج��م مس��افرت 
مس��ئولین غرب��ی ب��ه رژیم 
صهیونیستی بیش تر می شود 
و در آن جا اظهارات صریحی 
به نفع به ای��ن رژیم و به علیه 

ایران زده می شود.
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دستورهاشمی  برای نجات دریاچه ارومیه

حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد در جمع روسای واحدهای دانشگاه آزاد استان آذربایجان غربی، 
گفت: به دستور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت موسس و رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد مقرر 

شد این دانشگاه از تمام توان و ظرفیت های علمی و فنی خود برای نجات دریاچه ارومیه استفاده کند.

شرايط جديد معافیت 
سنی سربازی

میزبانی ظريف
برای نمايندگان

معافیت سنی با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمول در پنج گروه تقسیم 
می شود که بر اساس آن مش��موالن زیردیپلم، دیپلم و فوق دیپلم متولد تا 
پایان سال 1354، مشموالن لیسانس متولد تا پایان سال 1354 و مشموالن 
 فوق لیس��انس متولد تا پایان س��ال 135۲ می توانند از آن بهره مند شوند.

 مشموالن دکتری غیرپزشکی متولد تا پایان سال 1350 و مشموالن دکتری 
پزشکی و دامپزشکی متولد تا پایان سال 1344 نیز در گروه افراد هستند که 

با موافقت مقام معظم رهبری از سربازی معاف شده اند. 
برای مشموالنی که دارای 50 سال س��ن و بیش تر از آن هستند نیازی به 
دریافت کارت معافیت نیست و شناسنامه عکس دار آنان مشروط بر این که 
تغییرات سنی نداشته باشد به منزله روش��ن بودن وضعیت وظیفه عمومی 

آنان خواهد بود.

مرضیه افخم ، س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان اعالم کرد: اعضای 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی امشب 
میهمان وزارت امور خارجه خواهند بود. وی با اش��اره ب��ه این که نمایندگان 
میهمان محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه خواهند بود، تصریح کرد: این 
دیدار در راس��تای دیدارهای دوره ای وزیر امور خارجه با اعضای کمیسیون 
امنیت ملی مجلس است که در گذشته نیز صورت می گرفته و امیدواریم تداوم 
داشته باشد. قرار است سومین دور از مذاکرات ایران و 1+5 در دولت یازدهم 
پنج شنبه و جمعه این هفته در ژنو برگزار شود. نبود هماهنگی کشورهای 5+1 

در نشست گذشته دلیل عدم  توافق در نشست گذشته بود. 
به نظر می رسد یکی از موضوعات اصلی دیدار وزیر امور خارجه و نمایندگان 

مجلس نیر در راستای مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 خواهد بود.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیس��یون قضایی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به طرح ساماندهی و انتقال پایتخت اظهار 
داشت: کمیسیون شوراهای مجلس طرح ساماندهی و انتقال 
پایتخت را تصویب کرده و در این طرح،  سه شاخص اصلی 
را مدنظر داشته باشد. وی در خصوص شاخص های مدنظر 
نمایندگان در طرح انتقال پایتخت گفت: پارامترهای انتقال 
پایتخت ش��امل س��اماندهی تهران، تمرکززدایی از تهران 
و انتقال پایتخت سیاس��ی می ش��ود و این م��وارد در طرح 

ساماندهی و انتقال پایتخت گنجانده شده است.
عضو کمیس��یون حقوقی مجلس خاطرنش��ان کرد:  طرح 
ساماندهی و انتقال پایتخت باید در اولویت بررسی در صحن 
علنی قرار بگیرد و هم اکنون 50 نماین��ده تقاضایی را امضا 
کرده اند که این طرح خارج از نوبت در صحن علنی مجلس 

مورد بررسی قرار گیرد.
 ابوترابی در پایان تأکید ک��رد: با توجه به آلودگی های اخیر، 
باید تهران را ساماندهی و تمرکز زدایی کنیم و انتقال پایتخت 
سیاس��ی در دس��تور کار قرار گیرد و غیر از ای��ن راه نیز راه 

دیگری نداریم. 
پیش از این امیر خجسته رییس کمیس��یون شوراها و امور 
داخلی مجلس شورای اسالمی از تشکیل شورای عالی انتقال 

پایتخت در قوه مجریه خبر داد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی 
گفت : در زمینه تقویت مرزها، همکاری بس��یار خوبی با 
واحدهای انتظامی و قضایی صورت گرفته که با توجه به 
شرایط مرزها باید ابتدا مردم بومی منطقه را دخیل کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: این همکاری ها 
با مرزنش��ینان و همچنین نیروهای بسیج، سپاه و همه 
اهالی منطقه به صورت اجماع ضرورت دارد که مشارکت 

کنند، این پدیده باید به صورت اصولی از بین برود.
احمدی مقدم در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اولویت 
شما در این سفر چه مس��أله ای بوده است، اظهارداشت: 
کنترل مرز برای مقابله با ورود اش��رار و تروریست ها، از 
اولویت ها در سفر به سیستان بوده که البته موادمخدر و 
جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز و ریشه کن کردن اشرار 

نیز از دیگر اولویت ها بوده است. 
فرمانده نیروی انتظامی گفت: همچنین مقرر شده مسائل 
اطالعاتی برای هرگونه تحرکات دش��من، گسترده تر و 
جدی تر پیگیر شود، البته باید توجه داشت که به صورت 
کلی آمار جرایم در این استان روند منفی را طی می کند.

وی تأکید کرد:  ما اگر مس��أله قاچاق و همسایگی با مرز 
افغانستان را نداشتیم، این استان از میانگین استان های 

دیگر امن تر بود.

سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت 
امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران 
با اش��اره به این که محمدجواد ظری��ف ، وزیر امور خارجه 
کشورمان روز سه شنبه به ایتالیا سفر می کند، گفت: این 
س��فر به دعوت وزیر امور خارجه ایتالیا صورت می گیرد و 
آقای ظریف از آن جا برای شرکت در مذاکرات ایران و 5+1 

عازم ژنو خواهد شد.
وی درباره گفتگوی تلفنی که روز پنج شنبه با هلگا اشمید، 
معاون کاترین اش��تون داش��ته اس��ت، اظهار داش��ت: در 
گفتگوی تلفنی با خانم اش��مید درباره هماهنگی مسائل 
اجرایی و همچنین دیدار آقای ظریف و خانم اشتون پیش 

از آغاز مذاکرات صحبت کردیم.
عراقچی درباره خبری به نقل از یک مقام آمریکایی مبنی بر 
این که دیدار اشتون و ظریف یک روز قبل از مذاکرات انجام 
خواهد ش��د، افزود: زمان این دیدار هنوز مشخص نیست ، 
اما طبق روال معمول مذاکرات آن ها قبل از شروع دیداری 
خواهند داشت که این دیدار در قالب صبحانه یا شام کاری 

انجام می شود.
 وی درباره مذاک��رات ۲9و 30 آبان ماه در ژن��و نیز گفت : 
پیش بینی این است که مذاکرات سختی را خواهیم داشت و 
بدون تأمین حقوق مردم ایران توافقی حاصل نخواهد شد.

حجت االسالم سبحانی نیا عضو هیأت رییسه مجلس شورای 
اسالمی با اش��اره به جلس��ه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی 
ورزش و جوانان که امروز برگزار می ش��ود، گفت: براس��اس 
قاعده و آن چیزی که تاکنون ب��وده که رییس جمهور برای 
دفاع از وزرا در مجلس حضور می یاف��ت، بنابراین امروز نیز 
آقای روحانی جهت دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان 

به مجلس می آید.
وی درباره پخش زنده جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی 
ورزش از شبکه های س��یما، افزود: مجلس برای پخش زنده 
جلس��ه رأی اعتماد به وزی��ر پیش��نهادی ورزش و جوانان 
آمادگی کامل دارد. وی در همین زمینه تصریح کرد: تا این 
لحظه هیچ درخواستی برای پخش زنده جلسه رأی اعتماد به 
وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از سوی رسانه ملی و دولت 

مطرح نشده است. 
حجت االس��الم س��بحانی نیا در ادامه ضمن مثبت ارزیابی 
کردن فضای مجلس برای رأی اعتماد به وزیر پیش��نهادی 
ورزش، تأکید کرد: در حال حاضر فضای مجلس و نمایندگان 
برای رأی اعتماد به آقای گودرزی به عنوان چهارمین وزیر 
پیشنهادی ورزش و جوانان مناسب اس��ت، زیرا وی دارای 
سوابق علمی، پژوهش��ی و مدیریتی مطلوبی در این عرصه 

بوده و می تواند نظر نمایندگان را جلب کند.

نیروی انتظامی امور خارجهمجلس مجلس

بررسی »طرح انتقال 
پايتخت سیاسی«

 قاچاق نبود، سیستان
 از امن ترين  استان ها بود  

 مذاکرات سختی 
در پیش رو داريم

 روحانی
 امروز به مجلس می رود
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در دادگاه های 
بدوی

 به علت فقدان 
مدارک علیه

 اين شرکت ها،
 رأی به نفع 
شرکت ها و 

بانک های
 ايرانی 

صادر شد 
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 اجرای طرح بصیريت عاشورايی
 در تیران و کرون

سرپرس��ت اوقاف تیران و کرون از اجرای طرح بصیریت عاشورایی 
همزمان با دهه نخس��ت ماه محرم و تا ش��ب هفته امام حسین)ع( 
در ۴ بقعه متبرک��ه تیران و ک��رون خبر داد.حجت االس��ام حمزه 
نیکو اظهارداش��ت: همزمان با ای��ام ماه محرم و ش��هادت حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین)ع( و ی��اران باوفایش، طرح بصیرت عاش��ورایی 
در آستان مقدس ۴ امامزاده شهرس��تان تیران و کرون انجام شد و 
این برنامه تا شب هفتم ش��هادت آن حضرت ادامه دارد. وی افزود: 
س��خنرانی، مداحی، روضه خوانی و توزیع نذری از برنامه های طرح 
بصیرت عاش��ورایی بوده و در این طرح س��خنرانان ب��ه تبیین ابعاد 
مختلف قیام امام حسین)ع( پرداخته و درک و شناخت مردم نسبت 

به این قیام افزایش خواهد یافت.

 پیشنهاد تجمیع صندوق های بیمه
 در دولت

وزیر بهداش��ت اعام کرد:برای یکپارچه ش��دن بیمه ها باید منابع 
و پوش��ش بیمه ای به م��وازات هم رش��د کند و در ص��ورت تجمیع 
صندوق ه��ای بیمه که در کارگروه س��امت در دولت مطرح ش��ده 
سیاس��ت ها و خرید، در یک جا انجام می ش��ود هزینه ها هم کاهش 

می یابد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی گفت: یکپارچه شدن بیمه ها در کشور 
طبق قانون برنامه پنجم توس��عه یک تکلیف اس��ت و باید یکپارچه 
ش��وند، البته این کار بر عهده وزارت رفاه است و وزارت بهداشت نیز 

آن را مطالبه می کند.

کسب رتبه برتر در نمايشگاه ملی 
علم تا عمل 

ش��رکت دانش بنیان کاش��فان نیلفام، مس��تقر در ش��هرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان رتبه برتر کش��وری در چهارمین جش��نواره و 
نمایش��گاه ملی علم تا عمل را کس��ب نمود.در چهارمین جشنواره 
و نمایش��گاه ملی علم تا عمل، ش��رکت دانش بنیان کاشفان نیلفام 
مستقر در ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به کسب رتبه 
برترکش��وری با ارایه فناوری پکیج نوین تصفیه بیولوژیکی فاضاب 

صنعتی و بهداشتی به روش رشد تلفیقی شد.

بهسازی محورهای مواصالتی از 
ارکان توسعه شهرضاست

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا گفت: به لحاظ اهمیت 
صنعت حمل و نقل در افزایش رش��د اقتصادی منطقه ای و ملی باید 
نسبت به بهسازی و نوس��ازی محورهای مواصاتی شهرضا اهتمام 

الزم را داشته باشیم. 
مرتضی حاجیان در حاشیه بازدید از محورهای مواصاتی شهرستان 
ش��هرضا با بیان این مطلب در جم��ع خبرنگاران و اصحاب رس��انه 
اظهارداشت: قرار گرفتن در مرکز کریدور شمال به جنوب کشور به 
عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های شهرضا در راستای به کارگیری 
ظرفیت های کشور در جهت رش��د اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

شهرستان مطرح است.

 هیچ پولی در جیب پلیس
 نمی رود

ادامه از صفحه يک- جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی روند 
تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت قدیمی را تشریح کرد. به 
گزارش مهر، س��ردار ابراهیم کریمي اظهار داشت: از سال 90، طرح 
تعویض کارت هاي معافی��ت را از آن جا که اطاع��ات در خصوص 
معافیت ها متمرکز و قابل دس��ترس بود، آغاز کردیم که در تیرماه 

سال 91 این فرصت به اتمام رسید. 
از تیرماه س��ال 91، کارت هاي معافیت قدیمي فاقد اعتبار ش��دند 
بنابراین دارن��دگان کارت هاي قدیمي نم��ي توانند خدمات دولتي 
نظیر اخذ گواهینام��ه رانندگ��ي، گذرنامه و... را دریاف��ت کنند اما 
 تعویض کارت ه��ا همچنان ادامه دارد. وی با اش��اره به آغاز تعویض

 کارت هاي پایان خدمت از س��ال گذش��ته، تصریح کرد: براس��اس 
زمانبندي، دارندگان بای��د با مراجعه به دفات��ر خدمات الکترونیک 

انتظامي، درخواست تعویض کارت کنند.
 در حال حاضر دارندگان کارت هاي پایان خدمت و معافیت از سال 
60 به بعد )منقضیان س��ال 60 به باال( که داراي کارت هاي قدیمي 
غیرهوشمند هستند باید براي تعویض کارت خود اقدام کنند.سردار 
کریمي یادآور شد: کساني که باالتر از 50 س��ال سن دارند، باتوجه 
به اینکه هم اکنون در شرایط صلح هستیم، شناسنامه هاي آنان در 
حکم کارت پایان خدمت محسوب شده و نیازي به تعویض کارتهاي 
خود ندارند و مي توانند با استفاده از شناسنامه، خدمات دولتي مورد 

نیاز را دریافت کنند.
وي ب��ا تاکی��د براینکه ماک ما س��ال اخ��ذ کارت اس��ت، تصریح 
کرد: کس��اني که از اولین روز س��ال 60 از خدمت ترخیص ش��دند 
 یعني منقضي هاي س��ال 60 به باال هس��تند، باید اقدام به تعویض 
کارت هاي خود بکنند حتي اگر 51 سال و یا بیشتر سن داشته باشند 
 اما منقضي هاي سال 59 و قبل آن، نیازي به تعویض کارت هاي خود 

ندارند.
جانشین رئیس س��ازمان وظیفه عمومي تاکید کرد: اعتبار کارتهاي 
پایان خدمت قدیمي تا پایان سال 92 بوده و در صورتیکه دارندگان 
این کارتها ب��راي تعویض با کارت هوش��مند از طریق دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامي اقدام نکنند از تاریخ فوق کارتهاي قدیمي فاقد 
اعتبار شده و دارندگان این کارتها نمي توانند از خدمات دولتي مورد 

نیاز بهره مند شوند.
وي با اعام اینکه روند تعویض کارتها شدت گرفته و استقبال مردم 
براي هوش��مند کردن کارتها باال اس��ت، بیان داش��ت: تعرفه هاي 
دریافت کارتهاي هوشمند نسبت به سال گذشته تغییري نکرده است 
و تنها براساس قانون بودجه سال 92 مبلغي که به خزانه دولت واریز 
مي شود از 10 هزار به 12 هزار تومان افزایش یافته است و تعرفه هاي 
دیگر که ش��امل هزینه کارت و حق الزحمه دفاتر پلیس +10 است، 

تغییري نکرده است.
س��ردار کریمي با اش��اره به اینکه هزینه هوش��مند کردن کارتهاي 
معافیت و پایان خدمت مبلغ 2۴ هزار تومان است، یادآور شد: اجراي 
این طرح نفع مالي براي نی��روي انتظامي ندارد و م��ا تنها به دنبال 

تجمیع و یکسان سازي اطاعات مشموالن هستیم.

کشف اثر ردپای دايناسورها 
در شرق شهرضا

سرپرس��ت گروه زمین شناس��ی و ژئوفیزیک خانه نجوم و 
ژئوفیزیک ش��هرضا گفت: اثر ردپای دایناسورها در منطقه 

شرق شهرضا کشف شد.
جواد امیری اظهارداش��ت: برای نخس��تین بار از رسوبات 
تریاس باالیی )حدود 200تا210 میلیون سال قبل( ایران 

اثری از رد پای دایناسورها کشف شد. 
وی افزود: یافتن و مطالعه ردپای مهره داران به دو دلیل در 
بررسی های اثر شناسی اهمیت دارد و نخستین دلیل آن در 
ارتباط با این موضوع که در بسیاری از توالی های رسوبی با 
نبود فسیل پیکری مهره داران، وجود اثر ردپای آن ها مدرک 
خوبی برای تعیین زمان و مکان گسترش مهره داران ادوار 

گذشته زمین شناسی است.
 سرپرس��ت گروه زمین شناس��ی و ژئوفیزیک خانه نجوم و 
ژئوفیزیک شهرضا بیان کرد: دلیل دوم این است که با بررسی 
دقیق اثر شناسی، می توان به ویژگی های زیستی و رفتاری 
و همچنین مسایل دیرین بوم شناس��ی مهره داران پی برد. 
وی با بیان این که در ای��ران تاکنون پنج م��ورد اثر ردپای 
دایناس��ورها گزارش ش��ده، افزود: پس از حدود دو س��ال 
تحقیق و پژوهش در مورد این اثر رد پا که با همکاری دکتر 
مجید میرزایی عطاآبادی و دکتر نصراهلل عباس��ی، دو تن از 
اساتید گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان صورت پذیرفت، 
گزارش این ردپا در قالب مقال��ه ای تحت عنوان »اثر ردپای 
دایناسور از نهشته های تریاس منطقه شهرضا، جنوب شرق 
اصفهان« در هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 
که در روزهای 7 تا 9 آبان ماه سال 1392 در دانشکده علوم 
زمین دانشگاه شهید بهش��تی تهران برگزار شد، ارائه شد.  
امیری خاطرنشان کرد: در طول ارایه این مقاله که به صورت 
سخنرانی توسط مجید میرزایی عطاآبادی ایراد شد، اهمیت 
کشف این اثر رد پا از جنبه کهن ترین اثر ردپای شناخته شده 
تاکنون در پهنه سرزمینی ایران و به عنوان نخستین گزارش 
از رد پای دایناس��ور در اس��تان اصفهان و دیگر جنبه های 

شاخص کشف مذکور عنوان شد. 
وی بی��ان ک��رد: این اث��ر رد پا به ص��ورت یک نمونه س��ه 
انگش��تی برجس��ته در س��طح زیری��ن الیه بن��دی حفظ 
ش��ده و در ای��ن اث��ر، انگش��تان پهن ب��وده و اث��ر چنگال 
یا بند انگش��تان در آن ها دی��ده نمی ش��ود و ویژگی های 
اثرشناس��ی این نمونه، بیانگر نزدیکی آن ب��ا جنس اثری 
Eubrontes اس��ت که پی��ش از این از رس��وبات تریاس 
 باالی��ی قاره ه��ای مختل��ف نی��ز گ��زارش ش��ده اس��ت. 
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گشتی در اخبار
پيشرفت ۹۰ درصدي احداث خيابان شهيد آويني

شهردار منطقه 6 عنوان کرد: احداث خیابان شهید آویني 90 درصد پیشرفت فیزیکي داشته است.
فضل اهلل محلوجي با اعام این مطلب گفت: عملیات اجرایي خیابان شهید آویني حدفاصل پارک 
شهدای شهرداری تا پایان میدان شهید قوچانی تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکي داشته است. 

3

رییس مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا 
گفت: امروزه اجماع قاطعی میان فقهای جامع الشرایط در جواز 

استفاده از روش درمانی رحم جایگزین وجود دارد.
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، دکتر محمدمه��دی آخوندی در 
ارتباط با درج خبری تحت عنوان مش��کات صدور شناس��نامه 
برای نوزادان رحم های اجاره ای، اظهار داش��ت: رحم جایگزین 
به عنوان یکی از روش های درمان ناباروری در مواردی استفاده 

می ش��ود که فرد به دلیل عارضه ای توانایی نگهداری جنین در 
رحم خود را ندارد و به همین دلیل ناچار اس��ت از رحم شخص 
دیگری جهت رشد جنین اس��تفاده کند. این روش بیش از یک 
دهه است که در ایران اس��تفاده می شود و به مدد آن بسیاری از 
زوج های نابارور فرزند دار ش��ده اند. با این حال استفاده از این 
روش ها، به دلیل نو بودن، مسائل حقوقی و اخاقی را در پی دارد 

که نیاز است به آن ها توجه شود.
وی افزود: امروزه اجم��اع قاطعی میان فقهای جامع الش��رایط 
در جواز اس��تفاده از روش درمانی رحم جایگزین به وجود آمده 
است که بر اس��اس آن نه تنها منع شرعی در این خصوص وجود 
نداشته بلکه مطابق فتوای علمای عظام مانعی برای اخذ وجه نیز 
وجود ندارد. بنابراین اختاف نظرهای حقوقی که مطرح ش��ده، 
هیچکدام خللی در جواز اس��تفاده از این روش ایجاد نمی کنند 
و قرارداد رحم جایگزین مطابق م��اده 10 قانون مدنی صحیح و 

الزم االجراست.
رییس مرک��ز درمان ناب��اروری ابن س��ینا گف��ت: بدین جهت 
نیز همواره تأکید م��ی گردد از عبارت رح��م جایگزین به جای 
رحم اجاره ای اس��تفاده ش��ود تا نه تنها نگرش منفی نسبت به 
اقدام انسان دوستانه اش��خاص متقاضی به وجود نیاید، بلکه با 
قراردادهای اجاره اشخاص نیز خلط نگردد چرا که پذیرش اجاره 
در خصوص رحم جایگزین می تواند زمینه س��از خطر اخاقِی 

کاالشدگی انسان شود. 
وی ضم��ن تأکید بر این ک��ه در حال حاضر مهم ترین مس��أله، 
محدودیت های قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین 
نابارور است، تصریح کرد: مطابق ماده 19 قانون ثبت احوال ماما 
یا پزشکی که در امر زایمان دخیل است باید گواهی والدت را به 
نام و نام خانوادگی مادر )بانوی زایمان کننده( به اداره ثبت احوال 
اعام کند. بنابراین پزش��ک یا گروه پزش��کي نمي تواند گواهي 
والدت را که بعدا مستند تنظیم سند رسمي والدت )شناسنامه( 
قرار مي گیرد به نام شخصي جز بانوي زایمان کننده صادر نماید. 
در بند ج ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات هاي مربوط به 
اسناد سجلي نیز برای ماما یا پزشکي که در مورد والدت یا وفات 
گواهي خاف واقع صادر کند مجازات حبس و جریمه نقدی در 

نظرگرفته است.
 در حال��ی که در روش درمان��ی رحم جایگزی��ن، بانوی زایمان 

کننده با مادر صاحب جنین متفاوت بوده و گروه پزش��کی نمی 
تواند گواه��ی والدت را به ن��ام مادر صاحب جنی��ن صادر کند. 
متأس��فانه این نقص قانونی مشکات بس��یاری را برای زوجین 
متقاضی درمان به وجود آورده و حتی می تواند تأثیرات بس��یار 
منفی و زیانباری را بر زندگی طفل در آین��ده بگذارد. به همین 
 دلیل نیز برای رفع این مشکل متأسفانه در بسیاری موارد بانوی

 زایمان کننده )صاحب رحم( 
مجبور به کتمان حقیقت 

می شود و به دروغ خود را به 
نام مادر صاحب جنین معرفی 
کند که ضمن این که این کار 
از مصادیق جعل هویت است 
می تواند عواقب و مش��کات 

دیگری را به وجود آورد.
آخون��دی اف��زود: در ای��ن 
خصوص پژوهشگاه ابن سینا 
در س��ال 1386 رایزنی هایی 
را با کمیس��یون بهداش��ت و 
درمان مجلس وق��ت انجام و 
ماده واحده ای را جهت اصاح 
م��اده 19 قانون ثب��ت احوال 
ارایه داد که متأسفانه علیرغم 
نظ��ر مس��اعد نماین��دگان 

کمیسیون در مورد آن، نه تنها تصویب ماده واحده تا کنون معلق 
مانده بلکه اقدام دیگری نیز جهت حل این مشکل صورت نگرفته 
است. مطابق ماده واحده مذکور پزش��ک یا مامایي که بر اساس 
ماده 19 قانون ثبت احوال مکلف به صدور گواهي والدت است، 
باید در صورت تأیید کتبي یکي از مراکز رسمی درمان ناباروري 
مبني بر انجام عمل درماني رحم جایگزین، گواهي والدت را به نام 
مادر صاحب جنین معرفي شده توسط مراکز مذکور صادر نماید. 
بدیهی اس��ت تصویب این ماده واحده می تواند کمک به سزایی 
به حل مشکات پیش روی زوجین نابارور کند و تمایل آن ها به 

درمان را افزایش می دهد. 
از مسئوالن سازمان ثبت و احوال نیز انتظار می رود با توجه به این 
که اکنون تردیدی اخاقی و ش��رعی در جواز استفاده درمانی از 
این روش وجود ندارد، برای حل معضل فوق الذکر و اصاح قوانین 
ثبت احوال اقدام نموده و ب��ا درک این ضرورت گام مثبتی را در 
جهت رفع مشکات زوج های نابارور که اکنون بنا بر آمار رسمی 

بیش از 20 درصد زوج را تشکیل می دهند، بردارند.

اجماع فقها در جواز استفاده از رحم جايگزين 

مشکل صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجين نابارور
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معاون دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: در حال حاضر 5۴0 
مرکز عرضه قلیان فعال در سطح شهر اصفهان وجود دارد و طی چند 

سال گذشته این مراکز به صورت گسترده رشد یافته اند.
کمال حیدری در جمع اعضای شورای شهر با اشاره به این که مصرف 

قلیان امر نا پسندی اس��ت، اظهارداش��ت: قلیان کشیدن موضوع 
جدیدی نیست و از گذشته های دور مصرف قلیان در جامعه وجود 
داشته است. وی به تاریخچه قلیان کشیدن در جامعه اشاره کرد و 
ادامه داد: مصرف قلیان توسط مردم در زمان صفویه شکل گرفته 
اس��ت و در حال حاضر در سطح جامعه ش��اهد گسترش و توسعه 
استفاده از پدیده شم قلیان هس��تیم.وی با تأکید بر این که از سال 
1386 تاکنون مراکز عرضه قلیان در سطح شهر اصفهان به صورت 
گسترده رش��د یافته اند، تصریح کرد: در س��ال 1386، 182 مرکز 
عرضه قلیان در سطح شهر اصفهان وجود داشته است. وی به رشد 
چند برابری مراکز عرضه قلیان در اصفهان طی س��ال های گذشته 
اش��اره کرد و افزود: در حال حاضر 5۴0 مرکز عرضه و ارایه قلیان 
فعال در سطح شهر اصفهان وجود دارد. سن مصرف قلیان در جامعه 

به 11 سال رسیده است و مسئوالن باید به فکر جلوگیری باشند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعال��ی خانواده وزارت ورزش و 
جوانان با بیان این که سامانه  تعریف شده برای پرداخت وام ازدواج 
دارای اشکاالتی است، گفت: نظر تخصصی وزارتخانه این است که 
باید دسترسی استانی به این س��امانه ایجاد شود و مشکل اعتباری 
این مجموعه نیزحل شود، باید صادقانه به جوانان گفت که ما اکنون 
ردیف اعتباری مش��خص برای وام ازدواج جوانان نداریم. مس��عود 
امینی با اشاره به این که به استان ها اباغ شده است تا آمار زوجین 
استان خود را جمع آوری و در پورتال قرار دهند، اظهارداشت: قرار 
است تا استان ها مجموعه ای برای ثبت شکایت ها در پورتال خود 

قرار دهند که استان قم این طرح را به صورت پایلوت آغاز کرد.
وی افزود: اس��تان خوزستان نیز جزو سه چهار اس��تانی بود که در 

فهرست 12 استان اول در این زمینه وارد شد و این طرح را اجرایی 
کرد. علی رغ��م این که ما وظیفه مس��تقیم در اعط��ای وام ازدواج 
نداریم، ولی رسیدگی به شکایت ها در این زمینه را باید در کمیته 
تخصصی بررسی و بر اساس آیین نامه ای که در وزارتخانه وجود دارد، 
تصمیم گیری شود.نماینده وزرات ورزش و جوانان دربانک مرکزی 
بیان کرد: در 6 ماهه نخست امس��ال از میان حدود یک میلیون و 
200 هزار مورد تقاضای وام ازدواج، به ح��دود 512 هزار مورد وام 
پرداخت شد. وی با بیان این که سامانه  تعریف شده برای پرداخت 
وام ازدواج دارای اشکاالتی است، گفت: نظر تخصصی وزارتخانه این 
است که باید دسترسی اس��تانی به این سامانه ایجاد شود و مشکل 
اعتباری این مجموعه نیزحل شود، چرا که اعتبار این مجموعه متکی 

به سپرده های قرض الحسنه ازدواج است و باید صادقانه به جوانان 
 گفت که ما اکنون ردیف اعتباری مشخص برای وام ازدواج جوانان

 نداریم.

     رديف اعتباری مشخص برای وام ازدواج جوانان نداريم
امینی اظهارداشت: درباره اختصاص ردیف اعتباری مشخص برای 
وام ازدواج با نماین��دگان مجلس و همچنین اعضای کمیس��یون 
اجتماعی مجلس صحبت شد که در این راستا 5۴ نماینده در قالب 
طرحی این موضوع را مط��رح و امضا کردند که ط��رح دو فوریتی 
به صحن مجل��س رفت و یک فوری��ت آن خرداد ماه س��ال جاری 

تصویب شد.

    يک بانک فراگیرمتولی وام ازدواج شود
وی گفت: درکمیسیون اجتماعی مجلس نیز این موضوع به تصویب 
رسید و پیشنهاد ما این است که یک بانک فراگیرمتولی وام ازدواج 
باشد و نظر تخصصی ما نیز بانک ملی است تا جوانان سرگردان نشوند 

و ارزیابی ها ساده تر انجام شود. 
درگیری تمام بانک ها برای پرداخت وام ازدواج بی انضباطی است. 
وی افزود: این نوعی بی انضباطی است که همه بانک ها درگیرموضوع 
وام ازدواج شوند. این گونه نمی توان بانک ها را رصد کرد و یک گزارش 
واقع بینانه سریع داشته باشیم، ضمن آن که بر اساس رقابتی که بین 
بانک ها ایجاد کرد ه ایم، سال گذشته بانک ملی بیش ترین پرداخت 

وام را داشت.

اس��تاندار اصفهان در دیدار جمع��ی از مدیران س��ازمان تأمین 

اجتماعی کشور با اش��اره به اهمیت و گس��تردگی فعالیت های 
س��ازمان تأمین اجتماعی در حمای��ت از کار و تولی��د گفت: این 
سازمان با پوش��ش بیمه ای و چتر حمایتی خود موجب افزایش 

و تقویت روحیه تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی شده است.
رسول زرگر پور افزود: تأمین اجتماعی یک سازمان بزرگ خدماتی 

است که باید در جهت تقویت و حمایت از آن کوشید.
وی با اعام رضایت از عملکرد مدیران س��ازمان تأمین اجتماعی 
در استان اصفهان گفت: با توجه به استقرار صنایع بزرگ و وجود 
کارگاه های متعدد صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی در استان 
اصفهان، امروز شاهد پوشش حداکثری بیمه ای کارگران هستیم. 

وی با اشاره به حجم مطالبات این سازمان از کارگاه های دولتی و 
خصوصی استان گفت: استانداری اصفهان از تمام پتانسیل خود 
جهت وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی استفاده می کند.

وی در ادامه با اش��اره به این مهم که در اس��تان اصفهان اقدام به 
تشکیل ش��ورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی کرده ایم 
گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید نقش محوری در حفظ اشتغال 

موجود و حمایت از کارگران و کارفرمایان داشته باشد.
عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و پارلمانی س��ازمان تأمین 
اجتماعی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب استاندار اصفهان از 
سوی دکتر نوربخش مدیر عامل س��ازمان تأمین اجتماعی گفت: 

س��ازمان تامین اجتماعی به جهت گستردگی خدمات و حمایت 
قانونی،اثربخش��ی مهم��ی در رون��د ارتقا فرهنگ��ی، اجتماعی و 

اقتصادی جامعه دارد.
وی افزود: استان اصفهان به لحاظ این مهم که یک استان صنعتی 
بزرگ اس��ت، از بیش ترین حجم حمایت ه��ا از جمله پرداخت 
مس��تمری های بازنشس��تگی و از کارافتادگی، بیمه بیکاری و ... 
برخوردار بوده و از طرفی بیش ترین حجم بیمه ش��دگان نیز در 

این استان است.
وی ادامه داد حفظ اشتغال موجود از طریق حمایت از نیروی کار و 

کارفرمایان از جمله محور فعالیت های سازمان است .

مش��کات مالی بیمارس��تان های خصوصی و دولتی باعث شده تا 
آنها نیز برای کسب درآمد، به سمت و سوی پیامک های تبلیغاتی 
گرایش پیدا کنند. در حالی که تبلیغات در حوزه س��امت، شرایط 
 خاص خ��ودش را دارد.به گزارش خبرن��گار مهر، اخی��را برخی از

 بیمارستان های خصوصی با ارسال پیامک های تبلیغاتی، به معرفی 
خدمات خود با تخفیف ویژه می پردازند. این در حالی است که چنین 
تبلیغاتی در حوزه سامت و بیمارس��تان ها، نیازمند اخذ مجوز از 
سازمان نظام پزشکی است. اما به نظر می رسد که این قبیل پیامک 
ها بدون مجوز نظام پزشکی برای برخی از خطوط تلفن همراه ارسال 
می شود. محتوای پیامک یکی از بیمارستان های خصوصی، تبلیغات 
خدمات جراحی زیبایی بینی، سینه و شکم است که عنوان داشته این 
خدمات را با تخفیف ویژه ارائه می دهد. در تماس با این بیمارستان 
جویای هزینه جراحی زیبایی بینی ش��دیم که عنوان شد حداقل 
هزینه جراحی زیبایی بینی در این بیمارستان 3 میلیون و 300 هزار 
تومان است.کسی که پاسخگوی سئواالت بود، عنوان داشت که هزینه 
این جراحی در یکی دیگر از بیمارستانهای خصوصی تهران بالغ بر 

12 میلیون تومان است.

 فعالیت 540 مرکز عرضه قلیان در اصفهان

قلیان در دست 11ساله ها
تبلیغات پیامکی بیمارستانها برای درآمدزايی

جراحی با تخفیف ويژه

 آخرين وضعیت پرداخت وام ازدواج درگفتگو با نماينده وزارت جوانان در بانک مرکزی

سامانه پرداخت وام ازدواج استانی شود

 استاندار اصفهان در ديدار با مديران سازمان تأمین اجتماعی کشور:

سازمان تأمین اجتماعی چتر حمايتی بر گستره کار، تولید و سرمايه گذاری است

SMS

رحم جايگزين 
به عنوان يکی از 

روش های درمان 
ناباروری در 

مواردی استفاده 
می شود که فرد 

به دلیل عارضه ای 
توانايی نگهداری 

جنین در رحم خود 
را ندارد



چهره روزيادداشت

 بررسی دستمزد کارگران
 به بهمن و اسفند موکول نشود

س��خنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران معتقد است: 
شورای عالی کار در بحث تعیین دستمزد باید طی سال فعال باشد نه فقط 
بهمن و اسفندماه. هادی ابوی ، اظهارداشت: در برخی ماه ها تورم بیداد 
می کند و در برخی ماه ها کاهش می یابد لذا از آن جایی که نرخ تورم یکی 
از مالک های تعیین دستمزد است ش��ورای عالی کار باید در طول سال 
فعال و پویا باشد و بررسی دستمزد کارگران تنها به ماه های بهمن و اسفند 

و مذاکرات فشرده موکول نشود.
 وی ادامه داد: مؤلفه اصلی تعیین دس��تمزد، نرخ تورم و س��بد معیشت 
خانوار است، ولی روش شورای عالی کار به این نحو است که بر اساس نرخ 
تورم سال قبل مزد سال بعد را تعیین می کند در حالی که افزایش تورم در 
سال بعد امری اجتناب ناپذیر است. وی با بیان این که محاسبه دستمزد 
سال 93 کارگران بر مبنای تورم سال قبل منطقی نیست، اظهارداشت: 
افزایش 20 درصدی با تورم 30 درصدی همخوان��ی ندارد، بر فرض که 
تورم امسال به رقم 40 درصد برسد باز هم از درصدی که برای دستمزد 
کارگران در سال 92 تعیین شده عقب هستیم لذا دستمزد سال 93 باید 

واقع بینانه تر تعریف شود.

عملیات حفاری 16 حلقه چاه آب 
شرب در مبارکه

به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه  در فاز نخس��ت اجرای عملیات 
 حف��اری 16 حلق��ه چاه آب ش��رب پن��ج حلقه چ��اه عمیق ب��ه عمق 
80 متر در آبرفت حفر گردید.  این عملیات با اعتبار650 میلیون ریالی از 
محل منابع داخلی در نقاط اسماعیل ترخان ، پارک سرارود ، محله سرارود 
و محله لنج در دستور کار قرار گرفت. بنا بر مطالعات و بازنگری انجام شده 
در منطقه مبارکه، با حفر این تعداد چاه می توان تمام نیاز آبی شهرستان 
را از این محل تأمین نمود . خاطرنشان می گردد افزایش منابع تأمین آب 

ضریب ایمنی ارایه خدمات آبرسانی به مردم را افزایش می دهد .   

بتن اصفهان در کشور پیشرو است
رییس اتحادیه بناهای پیش س��اخته بتنی اصفهان گفت: خوشبختانه 
صنعت بتن در استان اصفهان جلوتر از اس��تان های دیگر است و این در 
حالی است که س��ازمان ها و ارگان های دولتی همکاری خوبی با فعاالن 

این صنعت ندارند. 
مهدی بکائی با اشاره به وضعیت صنعت بتن کشور اظهارداشت: بتن در 
استان نسبت به استان های دیگر وضعیت مناسبی دارد و حتی نسبت به 

استان تهران نیز دارای کیفیت باالتری است.
وی ادامه داد: بتن اصفهان از نظر کیفی در حد نسبتا مطلوبی قرار دارد و 
باالتر از استان های بزرگ کشور در این زمینه فعالیت دارد. وی بیان کرد: 
دلیل این که بتن استان اصفهان از لحاظ کیفی باالتر از سایر استان هاست 
این اس��ت که تا کنون چند کنفرانس و کالس آموزشی برای مهندسین 
کنترل کیفی انجام ش��ده و صاحبان واحد ها نیز به ط��ور کامل آموزش  
 دیده و نظارت دقیقی نی��ز از طرف انجمن بتن ب��ر روی کار آن ها انجام 

می شود.

 واردات ايران
 در انحصار کدام کشورهاست؟

سه کشور امارات، چین و هند به تنهایی حدود نیمی از واردات کاالی 
ایران را در هفت ماهه امسال به خود اختصاص دادند.

براین اس��اس در هفت ماه��ه 1392 ام��ارات 20/37درصد، چین 
19/22درصد و هن��د 9/43 درص��د از کل واردات کاالی ایران را به 
خود اختصاص دادند. به این ترتیب این سه کشور به تنهایی سهمی 

معادل 49/02درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند.
کره جنوبی، ترکیه، آلمان، س��وئیس، هلند، ایتالیا و انگلیس نیز در 
رده های چهارم تا دهم بزرگ تری��ن صادرکنندگان کاال به ایران در 

هفت ماهه سال جاری قرار گرفتند.
همچنین 10 کشور فوق در مجموع سهمی معادل بیش از 82 درصد 
 از واردات کاالی ایران را بدس��ت آوردند. مابقی کش��ورهای جهان 
کم تر از 20 درصد سهم در واردات کاالی ایران در هفت ماهه امسال 
داشتند. نیمی از 10 صادرکننده بزرگ کاال به ایران نیز اروپایی بودند. 
بیش ترین رشد واردات ایران در هفت ماهه امسال مربوط به انگلیس 
به میزان 327/22درصد، هند به می��زان 141/14درصد، لبنان به 

میزان135/78 درصد و فیلیپین به میزان 113/74درصد بود.
ضمن ای��ن که بی��ش ترین کاه��ش واردات ای��ران نی��ز در همین 
مدت مرب��وط به برزیل به می��زان 79/48درصد، رومان��ی به میزان 
77/90درصد، تایلن��د به می��زان 76/79درصد، قب��رس به میزان 

73/82درصد و روسیه به میزان 62/66درصد بوده است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار

 سه سناريو
 برای قیمت گذاری کاالها

با توجه به این که قیمت گذاری دس��توری در ستاد تنظیم 
بازار متوقف شده است س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار سه 
راهکار برای قیمت گ��ذاری کاالها تعریف ک��رد و گفت: در 
این سه س��ناریو ضابطه س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
 و تولیدکنن��دگان حاکم اس��ت و هی��چ کاالی��ی از نظارت 

مستثنی نیست.
علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار در گفتگو با ایسنا، 
درباره ضوابط جدید قیمت گذاری کاالها پس از خروج آن ها 
از قیمت گذاری دستوری گفت: براساس تصمیم جدید ستاد 
تنظیم بازار کاالها را برای قیمت گذاری در سه گروه تقسیم 
کردیم. وی ادامه داد: در گروه اول که عمدتا کاالهای اساسی 
قرار دارند هم مشمول قیمت گذاری توسط سازمان حمایت 
هستند و هم نظارت بر قیمت این کاالها توسط این سازمان 
انجام می شود. پورکاوه درباره کاالهای گروه دوم با تأکید بر 
این که قیمت گذاری این کاالها توسط انجمن ها و تشکل های 
قیمت گذاری انجام می شود اظهارداشت: قیمت گذاری این 
دس��ته از گروه های کاالیی هر چند توسط بخش خصوصی 
انجام می ش��ود، ولی ضابطه های قیمت گذاری را همچنان 

سازمان حمایت تعیین می کند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره گروه سوم کاالیی بیان کرد:  
قیمت گذاری این گروه از کاالها توسط واحدهای تولیدی و 

براساس ضابطه های سازمان حمایت انجام می شود.
وی ب��ا تأکید بر این ک��ه در هر س��ه گ��روه از کاالها ضابطه 
سازمان حمایت حاکم اس��ت تصریح کرد: به هیچ عنوان با 
 واگذار کردن، قیمت گذاری این کاالها از نظارت مس��تثنی

 نخواهد شد.
به گزارش ایس��نا، براس��اس تصمیم وزیر صنع��ت، معدن 
و تجارت از این پس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان و ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران زیر نظر 
معاونت توس��عه بازرگانی داخلی وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت قرار می گیرد.
براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری دستوری در 
این ستاد متوقف و قرار است قیمت کاالها در جریان تولید، 

عرضه و تقاضا تعیین شود.
 به گفته پ��ورکاوه، از ای��ن پس هیچ قیمت دس��توری برای 
هیچ کاالی��ی تعیین نمی ش��ود و تنظیم و قیم��ت گذاری 
کاالهای دستوری براساس فرآیندهای تعریف شده در بازار 

انجام می شود.

 راه اندازی سرويس وب 
آگهی پست در اصفهان 

ارزآوری 362 هزار دالری 
صادرات تخم مرغ

مدیرکل پست استان ، سید سعید رجالی با اش��اره به خدمات شرکت پست 
اظهارداشت: در حال راه اندازی سرویس جدیدی به نام وب آگهی هستیم که 
امیدواریم با استقبال روبرو شود. وی ادامه داد: منتظر آن هستیم که یک سری 

نرم افزار از تهران به دست ما برسد تا بتوانیم این سرویس را راه اندازی کنیم.
وی افزود: س��عی داریم در فضای مجازی و در پورتال پس��ت، کاال و خدمات 
متقاضیان را تبلیغ کرده و در اختیار مردم قرار دهیم. وی تصریح کرد: در تالش 
هستیم این طرح جدید را برای شهر ها و روستاها همزمان انجام دهیم و اگر این 
طرح به درستی و کامل اجرایی شود می  تواند اثرات خوبی داشته باشد و سبب 
 ict صرفه جویی در وقت و هزینه مردم می شود. رجالی افزود: از امکانات دفاتر
روستایی در استان اصفهان استفاده می شود و سرویس وب آگهی در تمام 444 

دفتر ict روستایی در سطح استان اصفهان راه اندازی می شود.

  مدیر طیور س��ازمان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: تا پایان س��ال حدود
 87 ه��زار ت��ن تخم م��رغ در ای��ن اس��تان تولی��د مي ش��ود. نجف��ی ب��ا 
بی��ان ای��ن ک��ه امس��ال تولی��د تخم م��رغ در اس��تان 5 درص��د افزای��ش 
 یافت��ه، اظهارداش��ت: اس��تان از ابت��دای س��ال تاکن��ون ب��ا تولی��د

 58 هزار تن تخم م��رغ 11 درصد تولیدات این محصول را در کش��ور به خود 
اختصاص داده است. وی افزود: در حال حاضر 173 واحد فعال مرغ تخم گذار 
با ظرفیت 8 میلیون و 600 هزار قطعه در استان فعالیت دارند. وی یادآور شد: 
سال گذش��ته با تولید 84 هزار تن تخم مرغ مقام سوم کش��ور را داشته است. 
رییس اداره قرنطینه و امنیت زیس��تی اداره کل دامپزشکی استان نیز گفت: 
امسال تا کنون بیش از 270 تن تخم مرغ مازاد از استان به حوزه خلیج فارس 

صادر شده این میزان صادرات 362 هزار و 700 دالر ارز آوری داشته است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
اس��تفاده از مازوت در نیروگاه ها غیرقانونی بوده و بر اساس 
مصوبه دولت، صنایع موظف هستند که در نیروگاه ها از گاز 

استفاده کنند.
 عل��ی ایرانپ��ور پیرام��ون تش��دید آلودگی ه��ا در مبارکه 
اظهارداشت: متأس��فانه معضالت آلودگی در فصل سرما در 
این مناطق تشدید ش��ده که به هر علت مشکالت مختلفی 
را در حوزه های زیس��ت محیطی و س��المت برای مردم به 
وجود آورده است. وی تصریح کرد: در مبارکه آلودگی شدید 
نیروگاه گازی چهلستون س��بب نارضایتی مردم شهرهای 
طالخونچه و مجلسی ش��د که در این مورد سازمان محیط 
زیس��ت وظیفه دارد عالوه بر پرهیز از برخورد های دوگانه، 
با این صنایع برخورد کند؛ چرا که شاهد هستیم استفاده از 
مازوت در نیروگاه ها و زیان های ناشی از آن به شکلی گسترده 
بر روی سالمت مردم تأثیر گذاشته است. وی با بیان این که 
سالمتی مردم برای ما مهم تر از همه چیز است، اظهارداشت: 
متأسفانه آلودگی های ناشی از صنایع سبب شیوع و ابتالی 
مردم منطقه به انواع بیماری های پوستی و» ام اس« شده که 
در این موارد میزان ابتال به حدی باال ست که مردم این مناطق 
جزو محدود شهرستان هایی هستند که در کشور باالترین 

آمار میزان بیماری را دارند.

نمایش��گاه بین المللی تجهیزات و تأسیس��ات سرمایشی و 
گرمایشی که هر س��ال در دی ماه برگزار می شد، امسال به 

آبان ماه تغییر زمان داده تا با آغاز فصل سرما همزمان باشد.
 ای��ن اق��دام ب��ر اس��اس نظرس��نجی بازدیدکنن��دگان و 
مش��ارکت کنندگان در دوره های قبل ص��ورت گرفت چرا 
که آن ه��ا معتقدن��د در این ص��ورت امکان به��ره برداری 
 بیشتر مخاطبان و مشارکت کنندگان از نمایشگاه افزایش 

خواهد یافت.
 بر این اساس دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی تجهیزات 
و تأسیسات سرمایشی و گرمایش��ی 27 آبان تا یکم آذر ماه 
با 130 مش��ارکت کننده و در 110 غرفه برپا خواهد ش��د. 
استان های حاضر در نمایشگاه، اصفهان، تهران، مازندران، 
آذربایجان شرقي و غربي، گلستان، خوزستان، قزوین، فارس، 
زنج��ان، یزد، مرکزي، خراس��ان رضوي و جنوبي هس��تند 
 و در کنار انجمن ها، مؤسس��ات، مطبوعات و رس��انه هاي

 مربوط��ه و نمایندگان فروش کش��ورهای آلم��ان، آمریکا، 
 ایتالی��ا، ترکی��ه، تای��وان و بلژیک ان��واع لول��ه و اتصاالت 
تک الی��ه و چن��د الی��ه فاض��الب و ....را ارایه م��ی دهند.

 س��اعات بازدید از این نمایش��گاه 15 الی 21 و وس��عت آن 
هشت هزار و 500 مترمربع فضای نمایشگاهی است.  

با اولویت بندی کاالها از س��ال گذش��ته برخی اقالم اجازه 
ورود به کشور را نیافتند و در حال حاضر این محصوالت که 
به عنوان کاالی لوکس به حس��اب می آیند با پرداخت حق 

گمرکی دو برابری اجازه واردات را دریافت کرده اند.
یکی از کاالهایی که در اولویت دهم ق��رار گرفته  و به گفته  

فعاالن بازار تولید داخلی ندارد، عینک طبی و آفتابی است.
در بحث کارشناسی اولویت بندی ها عینک طبی کائوچویی 
در اولویت باالتری نسبت به اولویت دهم قرار گرفته و عینک 
طبی فلزی و عینک آفتابی در اولویت دهم قرار گرفته است. 
این موضوع باعث ایجاد مش��کالتی چ��ون تأمین عینک و 

افزایش قیمت محصوالت شده است.
 در این رابطه رییس اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان 
عینک تهران می گوید: پرداخت ع��وارض گمرکی دو برابر 
همراه با جریمه انبار داری از شب عید هزینه ی بسیار باالیی 
برای وارد کنن��ده در بر دارد که در پای��ان مصرف کننده که 
برای س��المتی خود، خواهان این نوع محصوالت است باید 

هزینه های بسیار باالیی پرداخت کند.
حمید ثابت قدم یادآور شد: برخی از وارد کنندگان به دلیل 
عدم صرفه ی اقتصادی و عدم فروش کاال با افزایش هزینه های 

ترخیص کاال محصوالت خود را مرجوع کرده اند.

رییس اتحادیه مرکزی دامداران پیش��نهادداد: دولت برای 
تصمیم گیری قیمت ش��یر در آینده یا نهاده های تولید را به 
همان قیمت گذشته در اختیار دامداران قرار دهد یا به آن ها 
اجازه دهد تا ب��ه اندازه مابه التفاوت هزینه های تولیدش��ان 
قیمت ش��یر خام را افزایش دهند. روستا اظهارداشت: پس 
از حذف ارز مرج��ع از واردات نهاده های تولی��د که بیش از 
70 درصد در هزینه های تولید محص��والت و فرآورده های 
لبنی تأثیر دارد، دامداران مجبور شدند با نقدینگی بیشتری 
به تولید خود ادامه دهند و آن هایی که ت��وان ادامه تولید را 
نداش��تند یا میزان تولید را کاهش دادند یا از چرخه تولید 
خارج ش��دند. وی افزود: برای ادامه افزایش تولید گوشت، 
شیر و س��ایر فرآوده های لبنی در س��ال جاری و سال های 
آینده، باید هزینه های افزایش یافته  تولید جبران شود در غیر 
این صورت نمی توان نس��بت به آینده تولید این محصوالت 
استراتژیک امیدوار بود.روستا تأکید کرد: دامداران در جلسه 
ستاد تنظیم بازار این دو راهکار را ارایه می دهند که اگر ادامه 
تولید محصوالت دامی و فرآورده های لبنی اهمیت ویژه ای در 
تأمین امینت غذایی دارد باید اجازه افزایش قیمت را براساس 
افزای��ش هزینه های تولید ب��ه دامداران بدهند یا ش��رکت 
پشتیبانی امور دام مانند گذشته موظف شود نهاده های تولید 

را به قیمت قبل در اختیاردامداران قرار دهد.

نمایشگاه وارداتنیروگاه دام

استفاده از مازوت در 
نیروگاه ها غیرقانونی است

نمايشگاه تجهیزات 
سرمايشی و گرمايشی

عینک هنوز از اولويت 10 
خارج نشده

نهاده  ارزان يا
 افزايش قیمت  شیر

تراز

اخبار کوتاه

نگاه
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تنوع سازی نرخ بلیت هواپیما قبل از آزادسازی

قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی با اشاره به این که تنوع سازی قیمت بلیت هواپیما 
قبل از آزادسازی اجرایی می شود، گفت: در حال حاضر کارگروهی در این وزارتخانه در حال بررسی 

قیمت هاست که تا پایان سال این قانون به اجرا برسد.
حذف ايران کد و شنبم تصمیم 

اشتباه و غیرکارشناسی است
فداحسین مالکی / رییس سابق ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز
طرح شبنم یک طرح ملی است و بر همین اساس تمام راهکارهای قانونی 
و کار کارشناسی را طی کرده و سپس به تصویب دولت رسیده است. به 
اعتقاد بنده به جای آن که وزیر صنع��ت، معدن و تجارت اصرار بر حذف 
طرح شبنم داشته باشد باید مکانیزم های این طرح را بررسی و در واقع 
نقاط قوت و ضعف آن را مورد ارزیابی قرار دهد. تا مرحله ای که در جریان 
این طرح قرار داشتیم نواقص را 
شناسایی کرده بودیم اما این 
امر به هیچ عن��وان به معنای 
نادرس��تی مطلق ای��ن طرح 
نیست.معموال طرح های ملی 
ایرادات خاص خ��ود را دارند، 
البته برخی در بخش خصوصی 
نیز تمایل زیادی به اجرای این 
طرح در سطح کشور نداشتند.
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  معاون وزیر نفت با تش��ریح جزئیات 
گروه 
اقتصاد

 
برنامه های دولت برای افزایش س��هم 
گازوئیل در سبد سوخت خودروهای 
ش��خصی از آغاز عرضه این فرآورده نفتی از پایان سال جاری 

خبر داد .
وی گفت: سهم گازوئیل تا س��قف 24 درصد در سبد سوخت 
افزایش می یابد. عباس کاظمی درباره مهم ترین برنامه های در 
دس��ت اجرای دولت به منظور افزایش سهم گازوئیل در سبد 
سوخت خودروها، گفت: افزایش سهم گازوئیل کم گوگرد در 
سبد سوخت خودروها دارای سه مزیت افزایش امنیت انرژی، 
ارتقای استانداردهای زیست محیطی و احیای اقتصاد انرژی 

در کشور است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی 
تأکید کرد: مصرف گازوئیل در مقایسه با بنزین دارای راندمان 

باالتری در ناوگان حمل و نقل کشور است.
وی تصریح کرد: از این رو مصرف گازوئیل در مقایسه با بنزین 
در ی��ک محدوده پیمای��ش ثابت ح��دود 30 درصد مصرف و 

آالیندگی کم تری و میزان پیمایش باالتری دارد.
معاون وزیر نف��ت اعالم کرد، گازوئیل در مقایس��ه با بنزین به 
دلیل راندم��ان باالتر از آلودگی زیس��ت محیطی کم تری هم 

برخوردار است.
وی  اظهار داشت: از سوی دیگر افزایش سهم این فرآورده نفتی 

منجر به متنوع سازی سبد سوخت خودروها و کاهش وابستگی 
به مصرف بنزین می شود.

احتمال عرضه گازوئیل برای ش�خصی ها از پايان 
سال 92

این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال مهر که سهم گازوئیل 
در سبد س��وخت خودروها تا چند درصد قابل افزایش است؟ 
بیان کرد: بر اس��اس مصوبات دولت س��هم گازوئیل در س��بد 

سوخت تا 24 درصد قابل افزایش است.
کاظمی همچنین در خصوص برنامه زم��ان بندی آغاز عرضه 
گتازوئیل کم گوگرد و مطاب��ق با اس��تانداردهای یورو 4 و 5 
اتحادیه اروپا ه��م توضیح داد: مطابق با ظرفی��ت فعلی تولید 
گازوئیل کم گوگرد در پاالیش��گاه های نفت امکان عرضه این 
فرآورده نفتی برای خودروهای شخصی در جایگاه ها در سال 

جاری وجود دارد.
معاون وزیر نف��ت تصریح کرد: پیش بینی م��ی کنیم از اواخر 
س��ال جاری امکان عرض��ه گازوئیل ک��م گوگرد ب��ه منظور 
 تأمی��ن س��وخت خودروهای ش��خصی از پایان س��ال جاری

آغاز شود.
وی اف��زود: بر ای��ن اس��اس در جایگاه های ب��ا اختصاص یک 
 مخزن و چند نازل ام��کان عرضه و توزی��ع گازوئیل یورو پنج 

فراهم می شود.

مسیرهای عرضه گازوئیل اروپايی
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی 
درباره نقاط عرض��ه گازوئیل به خودروهای ش��خصی، گفت: 
با توجه به افزای��ش ظرفیت تولی��د گازوئیل ک��م گوگرد در 
پاالیشگاه های نفت تهران و شازند، اولویت عرضه با مسیرهای 
 پر رف��ت و آمد ته��ران با اس��تان های حاش��یه دری��ای خزر

 خواهد بود.
ای��ن عض��و هی��أت مدیره 
ش��رکت مل��ی پاالی��ش و 
پخش فرآورده های نفتی با 
اشاره به رفت وآمد گسترده 
س��واری   خودروه��ای 
نیمه س��نگین ویژه حمل 
بار عرض��ه گازوئی��ل برای 
خودروه��ای ش��خصی در 
ای��ن مس��یرها در اولویت 
ق��رار دارد، تأکی��د ک��رد: 
همچنی��ن ای��ن مس��یرها 
به مبادی تولی��د و ذخیره 
گازوئی��ل ه��م نزدی��ک 

هستند.
کاظمی همچنین با اشاره 
به طراحی اولین موتور پایه 

گازوئیل سوز خودروهای شخصی، بیان کرد: قطعا در این نسل 
جدید خودروها مصرف گازوئیل از راندمان باالتری برخوردار 

است.
 پیش از این هم مصطفی کشکولی با اشاره به افزایش ظرفیت 
تولید گازمایع در پاالیشگاه ها، گفته بود: بر این اساس با افزایش 
س��هم گازمایع امکان مدیریت مص��رف و جلوگیری از جهش 

مصرفی بنزین در سطح کشور فراهم می شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی تأکید کرد، 
عرضه LPG با اولویت نزدیکی به مراکز تولید در کشور انجام 
خواهد ش��د. وی بیان کرد: در حال حاضر تولید این فرآورده 
نفتی با بهره برداری از طرح های توسعه، بهینه سازی و بهبود 
 فرآیند تولید در پاالیش��گاه های نفت با افزای��ش همراه بوده

 است.
با این وجود هنوز امکان اجرای این وعده سوختی فراهم نشده 
و در شرایط فعلی برای LPG در سبد سوخت خودروها سهمی 

کم تر از پنج درصد تعیین شده است.

سیاست  جديد دولت برای عرضه سوخت جديد 

توزیع گازوئیل به جای بنزین در جایگاه ها
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  مطابق با ظرفیت 
فعلی تولید 

گازوئیل کم گوگرد 
در پااليشگاه های 
نفت امکان عرضه 
اين فرآورده نفتی 
برای خودروهای 

شخصی در 
جايگاه ها در سال 
جاری وجود دارد.



کافه کتابیادداشت

هفت

نظریه فیس بوک 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: فیس بوک یک شبکه اجتماعی است و به نظرم از مصادیق مجرمانه به 
شمار نمی رود و کسانی که در آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند. بنده در فیس بوک حضور دارم 

و کسانی که با من ارتباط دارند در این روزها بحث عاشورا و مسائل مختلف آن را مطرح می کنند.
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کارگاه آموزشي  نگارش 
یادداشت و مقاله 

فرهنگس��راي رس��انه، کارگاه آموزش��ي 
یادداش��ت نویس��ي و مقاله نویس��ي را با 
تدریس دکتر احمد توکلي برگزار مي کند.

ای��ن کارگاه ی��ک روزه هفت��م آذر ماه در 
محل باغ غدیر از س��اعت ٨ صب��ح تا ١٧ 
برگزار مي گردد . ش��ایان ذکر اس��ت؛ وی 
عضو شورای سردبیری روزنامه جمهوری 
اس��المی ، از اعضای پایه گ��ذار تحریریه 
روزنامه ایران، مدیر اجرایی انتش��ارات مؤسس��ه فرهنگ��ی مطبوعاتی 
ای��ران، مدیر مس��ئول و س��ردبیر روزنامه ایران ورزش��ی، س��ردبیر، در 
بخش خبر روزنام��ه همش��هری، از بنیان گ��ذاران و س��ردبیر روزنامه 
 تهران امروز، س��ردبیر روزنامه انگلیس��ی زب��ان تهران تایمز و ... اس��ت. 
تنها برخ��ی از تألیف��ات او در زمین��ه روزنامه نگاری »گزارش نویس��ی 
 ب��رای مطبوع��ات«،  مصاحب��ه خ��الق«، »مصاحب��ه حرف��ه ای«، 
»مثلث طالیی نوشتن«، »خبرنویسی پیشرفته« و » واژه های کلیدی در 
روزنامه نگاری«هستند. عالقه مندان جهت ثبت نام و شرکت در کارگاه 
مي توانند به آدرس فرهنگسراي رسانه ) واحد آموزش( واقع در باغ غدیر 

مراجعه نمایند.

»داستان رنگي من« و»فصل آخر«
کتابخانه ابوالفرج اصفهاني به مناسبت هفته 
 کت��اب وکتابخوان��ي اق��دام ب��ه برگزاري

 2 مسابقه با عناوین »داستان رنگي من« و 
»فصل آخر« نموده است. مسابقه »داستان 
رنگي من « که ویژه گروه س��ني کودک ٨ 
الي ١2سال برگزار می شود وکودکان ابتدا 
۶ تصویر مرتبط به هم را رنگ آمیزي نموده 
و س��پس با توجه به تصاویر، یک داستان 
کوتاه با محوریت کتاب مي نویسند. با توجه به خالقیت ذهني کودکان و 
برداشت آن ها از کتاب شروع و نتیجه  این کتاب شکل می گیرد. انسان ها 
در طول زندگي کتاب هاي زیادي با موضوع��ات متنوعي خوانده اند، اما 
همیشه یک کتاب برایشان جذاب تر بوده است. مسابقه» فصل آخر«  از 
ش��ما مي خواهد بهترین پیام از ج��ذاب ترین کتابي را ک��ه خوانده اید 
بنویسید؛ در واقع شما باید خیلي ساده از آن چه که برایتان اهمیت دارد 
بنویسید. عموم شهروندان مي توانند از 2۵ آبان جهت دریافت برگه هاي 

هر دو مسابقه به کتابخانه ابوالفرج اصفهاني مراجعه نمایند. 

»کتاب سازی کودکان بر اساس 
خاطرات محرم« 

کتاب سازی محرم در جامعه امروز از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. هم��ان طور که بر 
کتابخوان��ی کودکان تأکید می ش��ود تا از 
طفولیت با کتاب و کتابخوانی انس بگیرند؛ 
بای��د مقدمات ای��ن امر نیز فراهم ش��ود و 
خانواده ه��ا و مراکز فرهنگ��ی متولی امر 
ک��ودکان، آن ها را ترغیب ب��ه کتابخوانی 
نمایند. در همین راستا کتابخانه اختصاصی 
کودک به مناسبت ایام محرم اقدام به برگزاری مسابقه » کتاب سازی بر 
اس��اس خاطرات کودکان از ش��رکت در مراس��م عزاداری محرم « ویژه 
کودکان ٨ تا ١2 س��ال نموده اس��ت. خالقیت، ابتکار و ذوق و سلیقه در 
ساخت کتاب، استفاده از مواد ساده و دورریختنی برای ساخت اثر، رعایت 
اصول و مش��خصات کتاب و کتاب س��ازی از جمله ش��رایط انتخاب آثار 
برتراست. کودکان عزیز تا روز سه شنبه ١2 آذرماه فرصت دارند کتاب های 
خود را به کتابخانه کودک شماره یک واقع در خیابان مسجدسید، خیابان 

آیت اله بیدآبادی، کوی اشتری، بوستان علی قلی آقا تحویل دهند.

»معجزه  عاشورا« در کتاب فروشی ها
کتاب »معجزه ی عاش��ورا« نوش��ته ی حسین غفاری منتش��ر شد.  این 
کت��اب در دوازده مجل��س با عنوان ه��ای چیس��تی گریه و اث��ر آن در 
 وصول به کمال انس��انی، نقد و بررسی تفاس��یر گوناگون از اهداف قیام

حضرت اباعبداهلل )ع(، بررسی علم امام و انسان کامل، آثار و برکات ظاهری 
و باطنی قیام حضرت اباعبداهلل )ع(، اصالح روش ها و احیای س��نت های 
صحیح عزاداری، عاشورا از زبان حافظ؛ شرح غزلی از لسان الغیب و... نوشته 
شده است. همچنین در این کتاب، بر اس��اس تحلیل ارایه شده از واقعه 

عاش��ورا و نقش و معنای عزاداری، به 
آسیب شناسی مراسم عزاداری و نیز 
ترس��یم چارچوب صحی��ح برگزاری 
آن پرداخته ش��ده اس��ت. درنهایت 
به عن��وان »ختامه مس��ک« غزلی از 
عارف واالمقام حافظ در توصیف واقعه  
عاشورا شرح داده شده است.»معجزه  
عاشورا«در ۵00 صفحه، باشمارگان 
2۵00 نسخه و قیمت 24هزار تومان 
برای جلد نرم منتش��ر و  نیز30هزار 
توم��ان برای جلد س��خت، از س��وی 
مؤسسه انتش��ارات حکمت منتش��ر 

شده است.
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ثبت ملی یازده آیين 
عاشورایي در استان 

 آغاز» دوستی«
در نقش جهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اعالم کرد: 
یازده آیین عاشورایي و تعزیه خواني در استان اصفهان به ثبت ملی رسیده اند. 
محسن مصلحی این آیین ها را شامل پنج آیین عاشورایی و شش آیین تعزیه 

خوانی اعالم کرد.
 وی افزود: این آیین ها از یک سال ونیم پیش تا کنون دراین استان ثبت ملي 

شده اند.
 مصلحي گفت : آیین هاي تعزیه در شهرس��تان های اصفهان، خمینی شهر،

  نج��ف آب��اد، خوانس��ار، نطن��ز و کاش��ان ب��ه ثب��ت ملی رس��یده اس��ت. 
وی ادامه داد : آیین های عاشورایی شامل جغجغه زنی و نخل گردانی ابیانه ، 
تعزیه نطنز ، خلیل عرب نوش آباد ، زارخاک و تعزیه قورتان در استان اصفهان 

نیز در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

حسن علیرضایی بازیگر و فیلمساز جوان اصفهان از آغاز تصویر برداری فیلم 
داستانی »دوستی« در شهراصفهان خبر داد. وی با اعالم این خبر افزود: قصه 
فیلم به رفاقت ها و دوس��تی هایی می پردازد که هیچ گاه نقطه پایان ندارند 
و پاک ترین دوس��تی ها در کودکی اتفاق می افتد و این فیلم نیز با محوریت 
کودکان ساخته خواهد شد. نویسنده و کارگردان» دوستی« خاطر نشان کرد: 
حدود شش ماه صرف نگارش و پیش تولید این فیلم شده و امیدوارم بتوانیم 
حضور خوب و درخشانی در جشنواره های داخلی و بین المللی داشته باشیم. 

شایان ذکر است، حس��ن علیرضایی این روزها با نقش مجید، فیلم سینمایی 
»آزادراه«  را به کارگردانی عباس رافعی بر پرده سینماها دارد و پیش از این به 
عنوان نویسنده، تهیه کننده و کارگردان بیست فیلم داستانی و پویانمایی را به 

سرانجام رسانده است.

آئین تعزیه خوانی کاروان اسرای کربال در نوش آباد کاشان

س[
س فار

]عك

گروه فرهنگ - یکی از شاعران جوان اصفهانی گفت: خوشبختانه 
اصفهان پس از انقالب اسالمی، همیشه مقر شعر آیینی بوده و بعد 
از قم، دومین جایگاه را در این زمینه از آن خود کرده که در حال 
حاضر نیز تعدادی از شعرای جوان اصفهانی در زمینه شعر آیینی 

فعالیت های بسیار خوبی دارند. 
علی فردوس��ی ، اظهار داشت: اگر ش��عر آیینی را مترادف با شعر 
مذهبی بدانیم، باید گفت که تمرکز شاعران اصفهانی بر روی نقاط 

شناخته شده تر است و به عبارت دیگر ش��اعران مذهبی سرای 
اصفهانی در رابطه با وقایع مهم مذهبی مانند جریانات محرم، شعر 
می سرایند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا کیفیت اشعار آیینی 
ش��اعران اصفهانی با کمیت آن هماهنگی دارد یا خیر؟گفت: کار 
نیکو کردن از پر کردن است و اگر کمیت اشعار سروده شده توسط 
شاعران باال برود به تبع آن، کیفیت نیز باال خواهد رفت و اگر کسی 
استعداد کار کردن در این زمینه را داشته باشد به طور قطع موفق 
خواهد بود. وی افزود: کیفیت اشعار آیینی شاعران اصفهانی نیز 
بسیار باالتر از شاعران سایر استان های کشور است، بیان داشت: از 
بین شاعران اصفهانی؛  بیابانکی، ملکیان و جهاندار در زمینه شعر 

آیینی بسیار قوی تر و تأثیرگذارتر بوده اند.
وی  ادامه داد: در اصفهان» محفل شعر انگور« به صورت تخصصی 
به شعر آیینی می پردازد و تالش دارد تا بین شاعران حرفه ای شعر 
آیینی و هیئات مذهبی ارتباط برقرار کند.  این محفل با مسئولیت 
محسن ناصحی به صورت تخصصی به بحث هایی مربوط به تاریخ 
اصفهان و وقایع دینی و مذهبی می پردازد. وی گفت: در سال های 
اخیر ارتباط خوبی بین مداحان و شاعران آیینی سرای اصفهانی 
برقرار و این ارتباط منجر به محبوبیت اشعار تازه در بین مداحان 

شده است.

گروه فرهنگ - رییس انجمن تعزیه و شبیه خوانی اصفهان با 
اشاره به س��ابقه تاریخی و مذهبی این استان گفت: اجرای تعزیه 
در مدت یکسال در این استان معادل کل تعزیه های برگزار شده 
در سطح کشور است.  حس��ینعلی مومن زاده گفت: اکنون بیش 
 از یک هزار گروه تعزیه و ش��بیه خوان در این استان فعال است.

 وی با بیان این که گروه های تعزیه در استان به دو بخش تقسیم 
می شوند، توضیح داد: یک بخش عظیم گروه هایی که به صورت 

فصلی تعزیه و ش��بیه خوانی می کنند و بخ��ش دیگر گروه های 
 حرفه ای هستند که در طول سال آیین های تعزیه اجرا می کنند.

موم��ن زاده ب��ه اج��رای تعزی��ه خ��اص اصفه��ان موس��وم به 
 »گ��ذر« ک��ه در خیل��ی از مح��الت این ش��هر اجرا می ش��ود، 
نی��ز اش��اره ک��رد و اف��زود: در ای��ن ن��وع تعزی��ه ه��ر گ��روه 
 ی��ک قس��مت از برنام��ه م��ورد نظ��ر را اج��را م��ی کن��د.

وی گف��ت: در ای��ن تعزی��ه،در ه��ر گذر ش��هر ب��ا ن��ام یکی از 
 ش��خصیت ه��ای مذهب��ی و ش��اخص برنام��ه اجرا می ش��ود.

وی گف��ت: در شهرس��تان های برخ��وار وخمینی ش��هر در ۵0 
س��ال اخیر آیین تعزیه رون��ق خوبی داش��ته اس��ت و در طول 
س��ال نیز اجرا می ش��ود، در ش��هر اصفه��ان هم ای��ن رونق در 
 محله های��ی مانند: محله صارمی��ه، باغ نو از زمان ضل الس��طان
 )حاک��م اصفه��ان در زم��ان قاجار( ت��ا به ام��روز وج��ود دارد.

مومن زاده با بیان این که در بیش��تر تکایای شهرها و روستاهای 
اس��تان اصفه��ان تعزی��ه رون��ق خوب��ی دارد، تصری��ح ک��رد: 
در ش��هر اصفه��ان در محله هایی مانن��د: درب ام��ام، طوقچی، 
 زینبیه و س��ایر محل��ه ه��ا و تکیه ه��ا تعزی��ه اجرا می ش��ود.

وی گفت: تعزیه از لحاظ کمی در اس��تان رشد داشته ولی از نظر 
کیفی رو به افول بوده است.

تعيين مقر شعر آیينی در گفتگو با فردوسی

اشعار آیينی شاعران اصفهانی رتبه خوبی دارد
فعاليت یک هزار گروه تعزیه در استان 

تعزیه در»گذر« محالت شهر

به عقیده کارشناس��ان 
تشویق به کتابخوانی و 
مطالعه کتب غیردرسی 
باید در مدرسه اتفاق بیفتد، این در حالی است که 
درصد باالیی ازمدارس کشورکتابخانه ندارند و یا 

کتابخانه های کاربردی ندارد.
دوواژه  ازترکی��ب  ک��ه  فضای��ی   درواق��ع 
»کتابخانه - مدرس��ه« درذهن مجسم می شود، 
چند قفسه خاک خورده اس��ت با کتاب هایی که 
ظاهرا تاریخ مصرف آن ها س��ال ه��ای قبل تمام 
ش��ده و قفلی که روی تک تک قفسه ها به نشانه 
دس��ت زدن به کتاب ه��ا فقط با اجازه مس��ئول 

کتابخانه مقدور است به چشم می خورد. 
شاید به نظر برسد این فضای ترسیم شده متعلق 
به سال ها و دهه های قبل باشد، اما ظاهراگذشت 
دهه ها و س��ال ها نه قفل قفس��ه ها را گشوده و 
نه خاک الب��ه الی صفحات کت��اب هایمان را در 

کتابخانه های مدارس ُرفته است.
ب��ه گ��واه آن نی��ز بای��د گفت: ه��م اکن��ون نه 
آم��اری از س��رانه مطالعه بی��ن دان��ش آموزان 
در دس��ت داری��م و ن��ه نیازس��نجی ک��رده 
ک��ه چ��ه کتاب��ی را بای��د ب��ا چ��ه مضم��ون و 
 محتوای��ی در دس��ترس بچ��ه ه��ا ق��رار دهیم. 
در ش��رایطی که تقریبا۶0 درصد مدارس کشور 
از وجود کتابخان��ه بی نصیب اند و ک��م تر از یک 
درصد کتابخانه های مدارس به دست کتابداران 
اداره می شود، آن هم کتابدارانی که بیش ترشان 
فاقد مهارت و تخص��ص الزم اند، وضعیتی حاکم 
می شود تا بی انگیزگی اغلب دانش آموزان را در 

حوزه کتاب و کتابخوانی شاهد باشیم.

هن�وز کاری در زمين�ه کتابخانه های 
دیجيتالی نكرده ایم

دکت��ر »علیرض��ا ش��ریفی« عضوپژوهش��گاه 

 تعلیم و تربیت نی��ز دراین باره م��ی گوید: نکته
 قابل تأم��ل در بح��ث کت��اب و کتابخوانی این 
اس��ت که هنوز بخش عم��ده ای ازم��دارس ما 
فاق��د کتابخانه اند. مدارس��ی هم ک��ه کتابخانه 
دارند از فضای فیزیکی مناس��ب و ات��اق مطالعه 
ک��ه از ملزومات ض��روری اس��ت بی به��ره اند. 
ضم��ن آن که کت��اب موج��ود در کتابخانه های 
 مدارس تنوع و جذابیت الزم را ندارند، همچنین 
ساز و کاری که برای آموزش در مدارس در پیش 
گرفته ایم تمرکز محور اس��ت، ب��ه این معنی که 
کتب درس��ی در مرکز آموزش ها قرار می گیرد 
و معلم ناچار اس��ت که فقط اطالع��ات کتاب را 
به بچ��ه ها انتقال ده��د، بنابراین دس��ت معلم و 
دانش آم��وز برای یافتن مطال��ب جدید پیرامون 
 مباحث درس��ی بس��ته می ش��ود و خواه ناخواه

 کتاب غیردرس��ی کتابخانه نیز ب��دون طرفدار و 
خواننده باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان می کند: مطالعه کتب غیردرسی 
قاعدتا باید در مدرس��ه اتفاق بیفت��د، اما برنامه 
فشرده درسی در مدارس ما عمال وقت آزاد برای 
دانش آموز باقی نم��ی گذارد، ضم��ن آن که در 
مدرس��ه نمی آموزیم که مطالعه غیردرس��ی هم 
می تواند بخش��ی از تکالیف درسی قلمداد شود، 
این بی توجهی موجب می ش��ود بچ��ه ها حتی 
در اوقات فراغت ش��ان به س��مت مطالعه کتاب 
نروند، البته اگر بخواهیم به نیازهای امروز نس��ل 
دانش آم��وز توجه کنی��م باید از خ��أ بزرگی در 
 م��دارس صحبت ش��ود ک��ه آن نب��ود کتابخانه

 دیجیتال��ی اس��ت. وی ب��ه صراح��ت گف��ت: 
در ای��ن ب��اره نظ��ام آموزش��ی ما عم��الکاری 
 انجام ن��داده اس��ت. بای��د بدانی��م ک��ه بچه ها

به فضای مجازی عالقه زیادی نش��ان می دهند 
که می ت��وان از همین عالقه من��دی بهره گرفت 
و کتاب ه��ای مورد نی��از آن ه��ا را در چارچوب 
مجازی که هزین��ه کم تری هم نیاز دارد پاس��خ 
داد. بنابراین همه این عوامل در کنار هم موجب 
ش��ده اس��ت که س��رانه مطالعه در بی��ن دانش 
آموزان بس��یار ناچی��ز تخمین زده ش��ود. زهرا 
پناه��ی روا، معاون دفت��ر توس��عه فعالیت های 
فرهنگی وزارت آم��وزش و پرورش ه��م اعتقاد 
 دیگری دارد: ب��رای انس و الفت دان��ش آموزان

 به ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی و همین طور 
مشارکت بیشتر معلمان در امر کتاب و کتابخوانی 
در سال تحصیلی جاری ١4 هزار کتابخانه کالسی 
در مدارس مقطع ابتدایی کش��ور ایجاد می شود. 
ضمن آن که ٨۵ هزار کتابخانه کالس��ی موجود 
نیز س��اماندهی خواهد ش��د، همچنین محتوای 
کتابخانه ها با محتوای کتب درسی دانش آموزان 

همسو می شود.
وی اف��زود: در تفاهمنامه ای که ب��ه زودی بین 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و همین طور 
وزارت آم��وزش و پ��رورش منعقد خواهد ش��د، 
کتابخانه های مدارس راهنمایی و متوسطه کشور 

تجهیز می شود.
 ضمن آن که در ای��ن طرح اولویت ب��ا کتابخانه 
م��دارس ش��بانه روزی مناطق محروم کش��ور و 
مدارس شاهد خواهد بود.البته شناسایی و تجلیل 
از دانش آموزان مؤلف نیز یکی دیگر از طرح هایی 
 اس��ت که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی اجرا 

می شود.
 برهمین اساس، در هفته کتاب در همه کشور از 

دانش آموزان صاحب تألیف تقدیر خواهد شد.

وی توسعه کتابخانه های متمرکزدانش آموزان را 
در سطح مناطق خاطرنشان می کند و می گوید: 
در برخی از مناطق کشور همه مدارس به کتابخانه 
دسترس��ی ندارند بر همین اس��اس کتابخانه ای 
منطقه ای ش��کل می گیرد تا دانش آموزان چند 
مدرسه به طور مشترک از آن استفاده کنند، این 
مسأله به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم کشور 

بیش تر دیده می شود.
 بر این اس��اس یک��ی از طرح هایی که در س��ال 
تحصیلی جاری با ه��دف ارتقای فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی در مدارس کشور اجرا می شود تقویت 

کتابخانه های متمرکز است. 
همچنین طرح وجین ک��ردن کتاب ها در برخی 

مناطق کشور اجرا نیز خواهد شد. 
در وجین کردن کتاب ها بسیاری از کتب قدیمی 
فرسوده و غیرقابل استفاده از رده خارج و کتب نو 

جایگزین آن خواهد شد.

۴ هزار کتابداربرای ۴۱ هزارکتابخانه
مع��اون دفتر توس��عه فعالی��ت ه��ای فرهنگی 
آموزش و پ��رورش در پاس��خ به این س��ؤال که 
چه تع��داد از مدارس فاق��د کتابخان��ه و کتابدار 
اس��ت، توضیح می دهد: یکی از مش��کالت ما در 
حوزه کت��اب و کتابخان��ه های م��دارس کمبود 
ش��دید کتابداران باتجربه و متخص��ص و مجهز 
به علم روز اس��ت. در حال حاضر 4١ هزار و 3٨۶ 
 مدارس کشور دارای کتابخانه اند، به این معنی که 
دانش آموزان  ٨٧/4١ مدارس کشور به کتابخانه 
آموزشگاهی دسترس��ی دارند. ضمن آن که برای 
4١ هزار و 3٨۶ کتابخانه در مدارس فقط 4 هزار 
و 400 کتابدار فعال هستند که متأسفانه بیش تر 

آن ها نیز فاقد تخصص الزم اند.
 که این مسأله در ترغیب دانش آموزان به سمت 

کتابخوانی اثر نامطلوب دارد.
وی می افزاید: در حال حاضر ب��ه ازای هر دانش 
آموز  ۶4/3 کتاب در م��دارس وجود دارد که باید 
این میزان افزایش یابد. بنابراین برای ایجاد انگیزه 
در دانش آموزان و برای افزایش سرانه مطالعه باید 
عالوه بر تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی، کتاب 
آن ها وجین ش��ده و کتابداران فعال و متخصص 
در م��دارس به کار گرفته ش��وند. ضم��ن آن که 
ایجاد محیط شاد در کتابخانه ها رغبت حضور در 
کتابخانه و استفاده از آن را در بین بچه ها افزایش 
می دهد که باید این مسأله نیز مورد توجه جدی 

قرار گیرد.

هفته کتاب از دیروز ورق خورد

مطالعه در مدارس انگیزه می خواهد

 گروه 
فرهنگ



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

قائدی فر به تیم بزرگساالن سپاهان 
پیوست

مدافع تیم فوتبال امید سپاهان به تیم بزرگساالن پیوست.به نقل از 
سایت باشگاه سپاهان،  با درخواست زالتکو کرانچار، سعید قائدی فر 
مدافع با آتیه امیدهای س��پاهان ب��ا عقد قراردادی 3 س��اله به تیم 

بزرگساالن منتقل شد.

کفاشیان: رونمایی از لباس تیم ملی 
فوتبال ایران تا سه ماه آینده

رییس فدراس��یون فوتب��ال گفت: با توج��ه به صعود تی��م ایران به 
جام جهان��ی و ب��ه دلیل این ک��ه کادر فن��ی از کیفی��ت لباس های 
آل اشپورت ناراضی بودند، از ما درخواست کردند که به این کمپانی 

رفته و از نزدیک شرایط را ببینیم و بررسی کنیم.
وی اظهار داشت: به این ش��رکت رفته و طرح های مختلفی را دیدم. 
آل اشپورت تشکیالت بزرگی در آلمان دارد و عمده تخصص آن ها در 
لباس های فوتبال و دستکش های دروازه بانی است. کیفیت لباس ها 
را در آن جا دیدم و چند طرح برای تیم ملی پیش��نهاد دادم و گفتم 
که می خواهیم پیراهن ایران نمادی از پرچم 3 رنگ کشورمان باشد. 
طرح های قشنگی بود و قرار شد پس از درست شدن به ایران فرستاده 

و در صورت تأیید و تصویب ما نهایی شود.

 حضور تیم منتخب اصفهان
 در تورنمنت کشتی فرانسه

سرپرست هیأت کشتی اس��تان اصفهان گفت: مقدمات حضور تیم 
منتخب اصفهان در تورنمنت بین المللی کشتی فرانسه فراهم شده 
و تمرینات این تیم برای حضور قدرتمند در این مس��ابقات در حال 

پیگیری است.
سید علیرضا میر واحدی در اصفهان اظهارداشت: به منظور تشویق 
کشتی گیران و مربیان بومی با فدراسیون مکاتباتی را صورت دادیم 
تا زمینه حضور تیم های منتخب کشتی فرنگی و آزاد اصفهان در دو 

تورنمنت بین المللی فراهم شود.
وی ادامه داد: مقدمات اعزام تیم کش��تی آزاد به تورنمنت فرانس��ه 

فراهم شده و منتظر صدور ویزا از سوی سفارت این کشور هستیم.
سرپرس��ت هیأت کش��تی اس��تان اصفهان اف��زود: در صورتی که 
مش��کل خاصی به وجود نیاید، طی ده روز آینده وی��زای تیم صادر 
 ش��ده و در موعد مقرر ای��ن تیم به تورنمن فرانس��ه اع��زام خواهد 

شد.

 آیین نامه گردشگری با دوچرخه
 در استان تدوین می شود

نازیال مش��کالنی ریی��س کمیته س��ایکل توریست)گردش��گری با 
دوچرخه( هی��أت دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان ب��ا بیان این 
مطل��ب گفت:تدوین آیی��ن نامه ای ب��ا تعاریف مش��خص،قانونی و 
 نظام مند موجب نظم گیری فعالیت ه��ای این کمیته در چارچوب 

خاص می شود. 
وی با بیان ای��ن که عمده فعالی��ت های کمیته گردش��گری هیأت 
دوچرخه س��واری ، س��فر با دوچرخه به ش��هرهای مختلف است،  
تصری��ح کرد:حمایت،هماهنگ��ی و س��ازماندهی س��فر رکابزن��ان 
 توس��ط دوچرخ��ه به س��ایر ش��هرها یک��ی از وظایف ای��ن کمیته

 است.

در بازی رفت بدشانسی آوردیم
مهاجم توانمند تیم ملی س��وئد پس از شکس��ت از پرتغال گفت: از 
باخت در بازی رفت متأس��فم اما به نتیجه بازی برگش��ت با حریف 

بسیار خوش بین هستم.
زالتان ایبراهیموویچ اظهار داشت: بابت باخت متأسفم. فکر می کنم 
بدشانسی آوردیم و مستحق این شکست نبودیم. با این حال به همه 
هواداران مان می گویم بسیار به بازی سه شنبه شب در دیدار برگشت 
خوش بین هس��تم.وی ادامه داد: یک بازی خانگ��ی مهم را در پیش 

داریم که می توانیم خیلی کارها انجام دهیم.

باشگاه ریف جانشین تیم کبدی 
بانوان فوالد ماهان شد

پس از انصراف فوالد ماهان باش��گاه ریف جانشین تیم کبدی بانوان 
فوالد ماهان شد.  پس از اینکه باشگاه فوالد ماهان نتوانست در لیگ 
برتر کبدی ویژه بانوان تیمداری کند باش��گاه فرهنگی ورزشی ریف 

امسال در این رشته برای بانوان تیمداری خواهد کرد.
مرضیه عشقی، سمیرا عطاردیان، تانیا تخش��اء، شیوا باقری، اعظم 
ترکی، س��مانه شهش��هانی، رویا داودیان، فاطمه س��لطانی، عاطفه 
احمدی، مهسا کرمی و نگین باستانی اعضای تیم کبدی ریف اصفهان 
هستند که سلیمه یزادنیان و زهرا حسینی نژاد سرپرستی و مربیگری 

این تیم را عهده دارند.

نمره فوتبال حرفه ای ایران
 یک هم نیست

خداداد  عزیزی/ بازیکن سابق تیم ملی فوتبال

فوتبال ایران از ۱۰ نمره حرفه ای گری، یک هم نمی گیرد و ما سر ناظران 
AFC را هم کاله می گذاریم. تایلند را بردیم اما باید قبول کنیم که این 
تیم در قد و قواره فوتبال ما نیس��ت. تایلند یک تیم درجه س��ه آسیایی 
محسوب می شود و قاعدتا فوتبال ما بسیار فراتر از این تیم است. شاید در 
مقطعی تایلند بتواند یک مساوی هم از ایران بگیرد اما تا حاال تیم ملی ما 
را نبرده است. در جام ملت های 
آسیا که خود من بازی می کردم 
به مساوی یک بر یک رسیدیم 
با این حال نبای��د این پیروزی 
را خیلی درخشان بدانیم. زیرا 
تایلند تیم قدرتمندی نیست. 
واقعیت آن است که فوتبال ما 

خالی از ستاره ها شده است. 

هفته دهم لیگ برتر فوتسال

بازگشت آقای گل جهان
 هفته ده��م لیگ برت��ر فوتس��ال ام��روز و ف��ردا پیگیری 
خواهد شد و دو تیم گیتی پسند و دبیری برای صدرنشینی 
رقابت می کنند. این بازی ها  عصر امروز با برگزاری 3 دیدار در 

قم، تبریز و اصفهان آغاز خواهد شد.
تیم صدرنشین گیتی پس��ند اصفهان میزبان میثاق تهران 
خواهد بود. شاگردان رضا لک در گیتی پسند هفته گذشته 
با برتری مقابل ماه��ان تندیس قم و لغ��زش دبیری مقابل 
منصوری توانستند به صدر جدول راه یابند. این تیم در این 
هفته از شاگردان محمود خوراکچی پذیرایی می کند که با ۱4 

امتیاز در رده هفتم قرار دارند.
برنامه کامل هفته دهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

یک شنبه 26 آبان ماه
صبای قم - فرش آرا مشهد )سالن شهید حیدریان قم(

قرچ��ک منص��وری  ش��هید   - تبری��ز   ش��هرداری 
 )سالن شهید پورشریفی تبریز(

گیتی پسند اصفهان - میثاق تهران )سالن پیروزی اصفهان(
دوشنبه 27 آبان ماه

 ه��الل احم��ر تبری��ز - گیت��ی پس��ند نوی��ن اصفه��ان 
)سالن شهید پورشریفی تبریز(

پتروشیمی ماهشهر - راه ساری )سالن بعثت ماهشهر(
دبیری تبریز - شهرداری ساوه )سالن علوم پزشکی تبریز(

تأسیسات دریایی ایران - شرکت ملی حفاری ایران 
)سالن شهید دستگردی(

هیأت مدیره خواستار 
حضورمان در لیگ برتر است

بازیکن تیم بس��کتبال ف��والد ماهان گفت: هی��أت مدیره 
مصرانه خواس��تار این است که تیم بس��کتبال باشگاه را به 
دلیل رقابت های قهرمانی آسیا و برند فوالد ماهان حفظ کند. 
محمدرضا اکبری اظهارداش��ت: تمرینات خود را با جدیت 
پیگیری می کنیم، اما در انتظار تصمیمات مسئوالن باشگاه و 
رییس فدراسیون برای روشن شدن تکلیف تیممان هستیم. 
وی تصریح کرد: تمرینات بسیار خوبی را پشت سرمی گذاریم 
اما مسائل و مشکالت مدیریتی تیم را باید مسئوالن باشگاه 

حل کنند.
بازیکن تیم بس��کتبال فوالد ماهان ادام��ه داد: بازی هفته 
نخس��ت ما به تعویق افتاد اما در هفته دوم هنوز در لیس��ت 
بازی ها هستیم و باید با تیم نیروی زمینی تهران دیدار کنیم.

زاویه
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در صورت رفع برخی موانع کوچک، تیم ملی زیر ۱۹ سال ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی روز دوشنبه 
راهی ایتالیا می شود تا دو دیدار دوستانه در این کشور برگزار کند. س��فر تیم ملی ۹۰ درصد قطعی شده 

امام برخی مشکالت کوچک در بحث روادید تیم ملی وجود دارد که این سفر را هنوز قطعی نکرده است. 

در حالی که حاش��یه ها و فس��اد اخالقی 
گروه 
موجود در فوتبال به چالشی همه گیر در ورزش

سراسر دنیا تبدیل شده است، بسیاری از 
کودکان، نوجوانان و جوانان شاهد رسوایی و رفتارهای غیراخالقی 
الگوهای اجتماعی خود بوده و این امر می تواند آسیب های جبران 

ناپذیری برای جامعه به دنبال داشته باشد.
گروه ورزش خبرگزاری دانش��جویان ایران پس از مطرح ش��دن 
مس��ائلی در مورد وجود فس��اد و تبان��ی در فوتب��ال در گفتگو با 
کارشناس��ان و مربیان و مدیران فوتبال به بررسی دالیل و عوامل 

این موضوع پرداختند.
در این گزارش آمده اس��ت: بر پای��ه نظر متخصصی��ن، هر رفتار 
پیامدهایی به دنبال داشته و جوانان در فرهنگی متأثر از رسانه ها 
بزرگ می ش��وند، جایی که می بیند دروغ، بی حرمتی، رفتارهای 
زشت و ناپسند از س��وی ورزشکاران، مربیان و س��ایر افراد درگیر 
در ورزش مورد عالقه ش��ان، به امری عادی بدل ش��ده و اخالق به 
عنوان مانع پیش��رفت در محیط های حرفه ای محسوب می شود. 
در چنین ج��وی از نظر اخالقی، رس��انه های ورزش��ی به صورت 
فزاین��ده ای رفتارهای غیراخالق��ی بازیکنان حرف��ه ای فوتبال را 
منعکس کرده و به مانند خود حاشیه سازان، نسبت به پیامدهای 
منفی ناشی از آن بی توجه هستند. از انعکاس تصادفات رانندگی 
در حین مستی ورزشکارانی نظیر جرج بست،  کریستیانو رونالدو 

و غیره گرفته تا حضور در پارتی های شبانه خصوصی، ارتباط های 
نامشروع و بی تفاوتی نس��بت به ارزش های جامعه، که در محافل 
خصوصی ورزش��کاران خالصه نش��ده و به زمین های مسابقه نیز 

کشیده می شوند.
ضربه پای اریک کانتونا، ریختن آب دهان و فحاشی بر علیه یکی از 
طرفداران تیم کریستال پاالس، رفتار زننده بازیکنان با یکدیگر در 
مقابل ده ها دوربین تلویزیونی، بیانیه های زننده مربیان سرشناس 
بر علیه یکدیگر، فحاشی تماشاچیان ناراضی به داوران، ورزشکاران 
و مربیان، همه و همه نشان دهنده وضعیتی است که نیازمند توجه 

بیشتری است. 
نقل قول های غیر رسمی زیر، مثال هایی از ضرورت پرداختن هر چه 

بیش تر به مسأله اخالق در فوتبال ایران است:
      امیر رضا واعظی آش�تیانی )مدیر عامل سابق باشگاه 
اس�تقالل(: فوتبال ما اسیر یک هزار دستان ش��ده و هر روز این 
اسارت بیش تر و بیش تر می شود. این هزاردستان از گذشته وجود 
داشته و تا امروز ادامه یافته است و دیگر رغبتی برای صحبت کردن 

راجع به فوتبال نمی ماند.
     علی دایی: حاضرم در مقابل دیدگان 7۰ میلیون ایرانی برابر 
رییس فدراسیون فوتبال در یک برنامه زنده تلویزیونی بنشینم و با 

مدرک با ایشان صحبت کنم که یک دروغگوست.
      پرویز سیار )کارشناس و پیشکسوت داوری(: در فوتبال 

ایران اتفاق هایی رخ می دهد که بسیار فاجعه بارتر از اشتباه داوری 
اس��ت، من کلمه ی نگرانی را برای وضعیت موج��ود فوتبال ایران 
کوچک می دانم و باید از این وضعیت به عن��وان بحران در فوتبال 

یاد کرد.
      امیر حاج رضایی )کارش�ناس و پیشکسوت فوتبال(: 
یک لجام گسیختگی در فوتبال و در استادیوم ها وجود دارد که من 
از آن وحشت دارم. احس��اس می کنم در فضای استادیوم های ما 
با توهین هایی که می شود اکس��یژن نیست و به سادگی نمی شود 
این مشکل را حل کرد. من شخصا هیچ راهکاری ندارم و تنها آرزو 

می کنم که هیچ گاه به استادیوم های فوتبال در ایران نروم.
اولین چیزی که ذهن را آزار می دهد، گفتمان خیل عظیم جامعه در 
مورد اخالق است، بدون آن که تعریفی یکسان و مشابه از آن ارایه 
دهند، به عبارت ساده تر، هر شخص با هر میزان تخصص و شناخت، 
این اجازه را به خود می دهد که در م��ورد اخالق اظهارنظر کرده و 
راهکار ارایه دهد. تا این جا مشکل چندانی وجود ندارد، مشکل از 
جایی آغاز می شود، که علل واقعی فساد و بی اخالقی فراموش شده 
و در پس جنجال های دوره ای و بعضاکوتاه مدت رسانه ای، صورت 
مسأله اصلی پاک می شود. در پایان مصاحبه ها و تحلیل های جمله 
به جمله، متوجه س��یل عظیم علل، پیامدها و راهکارها شدم که 

همگی از زبان دست اندرکاران فوتبال کشور بیرون آمده بود.

منتخبی از جمالت  
     حمیدرضا صدر)جامعه شناس و ورزنامه نگار(: نخستین 

عامل بی اخالقی در فوتبال ایران جنبه اقتصادی است.
     علی دوس�تی مهر)مربی فوتبال(: زمان��ی که در برنامه 
تلویزیونی، آقایان به راحتی دروغ می گویند و به راحتی خودشان را 
به بیراهه می زنند، این امر نشان می دهد که دروغگویی در فوتبال 

ایران به امری رایج تبدیل شده است.
     عزیز محمدی )رییس سابق سازمان لیگ فوتبال(: همه 
چیز نسبی است، اگر فوتبال را با سایر پدیده های اجتماعی مقایسه 

کنیم، متوجه می شویم که واقعا فوتبال پاک است. 
     مجید جاللی )مربی فوتب�ال(: باید قوانین جدیدی برای 

فوتبال ایران و سالم سازی محیط آن نوشته شود.  
به طور کلی بر پای��ه این نتایج، علل بی اخالق��ی در فوتبال ایران؛ 
۱8/75درصد اقتصادی، ۱2/5درصد س��اختاری، 28/۱2درصد 
مدیریت��ی،32/8۱ درصد اجتماعی و 7/8۱درصد فنی اس��ت. در 
حالی که بسیاری پول را مشکل اصلی می دانند، مدیریت و مسائل 
اجتماعی موضوعاتی هستند که گاها نادیده گرفته شده و در پس 

هیاهو مغفول می مانند. 

فوتبال و گردنه سخت اخالق مداری

بیاخالقیدرفوتبالایران،مسألهایاجتماعیباعللمدیریتی
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تمرینات سپاهان 
آغاز شد

ذوب آهن با اتوبوس 
راهی تهران شد

تمرینات تیم فوتبال س��پاهان اصفهان  بعد از تعطیلی یک هفته ایی در 
ورزشگاه فردوس اصفهان از سر گرفته شد.

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال س��پاهان که از روز شنبه هفته 
گذشته به استراحت رفتند تمرینات خود را بار دیگر آغاز کردند. مسئوالن 
تیم اصفهانی روز ش��نبه ۱8 آبان ب��ه مدت یک هفته ب��ه بازیکنان خود 
استراحت دادند و در این مدت بازیکنان ایرانی به شهرهای خود و بازیکنان 

خارجی سپاهان نیز به کشورهای خود بازگشتند.
کرانچارنیز از امروز باتیم تمرین می کند. قرار اس��ت جواهیر س��وکای و 
رادومیر جالوویچ، دو بازیکن آلبانیایی و مونته نگرویی سپاهان ازامروزبه 
تمرینات سپاهان اضافه ش��وند.در صورتی که مش��کلی به وجود نیاید، 
س��پاهان هفته آینده اردویی تدارکاتی در ش��هر کیش برگزار کرده و بر 

آمادگی بازیکنان خود در این اردو می افزاید.

کاروان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای برگزاری اردوی ۱۰ روزه در تهران، 
اصفهان را به مقصد تهران با اتوبوس ترک کرد . قرار است ذوب آهن با این اردو 
در آستانه آغاز نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، 
بر آمادگی بازیکنان خود بیافزاید. بازیکنان تیم اصفهانی در هتل اوین تهران 
مستقر ش��دند و تمرینات خود را در زمین های تمرینی هما و زمین شماره 2 
ورزشگاه آزادی آغازکردند.کارلوس سانتوس، مدافع جدید برزیلی ذوب آهن نیز 
همراه تیم اصفهانی، راهی تهران شد. این بازیکن 28 ساله در دو فصل گذشته 
عضو تیم االتفاق عربس��تان بوده  و 72 بازی برای تیمش انجام داد و در فصل 
گذشته هم 24 بار در لیگ به میدان رفت. ابراهیم تقی پور نیز به عنوان مربی به 

جمع مربیان تیم ذوب آهن اضافه شده است.
آرمن نیز به عنوان مربی دروازه بان ها و محمد پورسعید نیز به عنوان پزشک به 

جمع کادر فنی ذوب آهن اضافه شد.

قرعه کشی لیگ دسته اول جودو 
به نقل از سایت فدراسیون جودو و کوراش، مراسم قرعه کشی 
رقابت های لیگ دسته یک ساعت ۱6 دوشنبه هفته جاری در 
دفتر سازمان لیگ جودو برگزار می شود. در فصل جدید لیگ 

دسته اول جودو ۱۰ تیم به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ملی عازم لبنان شد
تیم ملی فوتبال ایران پس از برگزاری دیدار مقابل تایلند 
از هفته چهارم مقدماتی جام ملت های آسیا که با برتری 
3 بر صفر همراه بود بانکوک را به سمت بیروت ترک کرد.

این دیدارسه شنبه برگزار می شود.

یونانی ها  بلیت جام جهانی  را  رزرو کردند
یونان با برتری پرگل مقابل رومانی شانس باالیی برای صعود به 
جام جهانی برزیل دارد. یونان در دیدار مقابل رومانی با نتیجه 
سه بر یک پیروز ش��د تا در آس��تانه صعود به جام جهانی قرار 

داشته باشند.

سایت وزارت ورزش نوشت:
این نشست با حضور بیش از 5۰ رییس فدراسیون ، معاونان و 
مدیران کل ستادی این وزارتخانه برگزار شد و هریک از حاضران 
نقطه نظرات خود را پیرامون بررس��ی راهکارهای برون رفت از 

مشکالت این وزارتخانه اعالم کردند .
دراین جلسه سید مناف هاشمی معاون توسعه منابع ، خسروی 
وفا رییس فدراس��یون جانب��ازان و معلولی��ن ،پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو ، داورزنی رییس فدراسیون والیبال ، شایسته 

رییس فدراسیون تنیس ، ناطق نوری رییس فدراسیون بوکس  
زارع دبیر فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ، 
داوری رییس فدراسیون دوومیدانی ، باقر زاده رییس فدراسیون 
شمشیر بازی ، کفاشیان رییس فدراس��یون فوتبال ، مهرعلی 
سرپرست فدراسیون موتور س��واری و اتومبیلرانی ، مطالبی را 

درباره شرایط این روزهای ورزش ارایه کردند  .
     گودرزی : رأی نمایندگان را می پذیرم

دکتر گ��ودرزی در جمع رؤس��ای فدراس��یون های ورزش��ی 

ب��ا مه��م خوان��دن مقول��ه ورزش درکش��ور ، رونق بخش��ی 
و برنام��ه ری��زی ب��رای توس��عه پای��دار ورزش را من��وط به 
 تعامل ، حرک��ت جمعی و ه��م افزایی عن��وان ک��رد و افزود : 
می توان بی��ش ترین وبهتری��ن خدمات را ب��ه ورزش و مردم 

ارایه کرد . 
وی در ادامه با بیان این که هدف جامعه ورزش سربلندی ایران 
در میادین مهم ورزشی است و تالش در این خصوص را وظیفه 
مهم عنوان کرد و افزود: ما سرباز نظام و آماده خدمت گذاری در 

هر پست و مقامی هستیم . 
وی در ای��ن نشس��ت نگ��رش مقطع��ی و برنام��ه ری��زی 
 براس��اس ام��ور روزان��ه، ب��دون ترس��یم چش��م ان��داز

 را افت توسعه ورزش دانست.
 وی گف��ت : ای��ن اتف��اق زمان��ی رخ می ده��د ک��ه مدیران 
 و سیاس��تگذاران درح��وزه کاری خ��ود احس��اس امنی��ت 

نداشته باشند .
وی با انتقاد ازتغییرات شتاب زده در حوزه مدیران ورزشی اظهار 
 داش��ت : بی تردید اگر مدیری احس��اس امنیت نداشته باشد،

 نمی تواند برای حوزه عملیاتی خود برنامه های زمانبندی شده، 
تدوین کند .دکتر گودرزی پرهیز از تغییرات بدون کارشناسی 
در بخش مدیران را یکی از برنامه های خود اعالم کرد وافزود : 
اگر دراین بخش نیازی به تغییر وتحولی هم احس��اس می شد 

قطعا کارشناسی شده و از سر علم و تحقیق خواهد بود . 

وی تأکید کرد : با توجه به در پیش ب��ودن رویدادهای مهمی 
مثل بازی های آسیایی اینچئون کره و جام جهانی فوتبال ادامه 
داد : امیدوارم دوستان من در فدراسیون های ورزشی با خاطر 
آسوده برنامه خود را پیگیری کنند، تا انشاء اهلل بتوانیم دراین 
رویداد های بزرگ به نتایج خوبی دست پیدا کرده و دل مردم 

را شاد کنیم .
وزی��ر پیش��نهادی وزارت ورزش و جوانان در این نشس��ت به 
مشکالت مالی فدراس��یون های ورزشی اش��اره کرد و با مهم 
خواندن آن، ادامه داد : تاکنون 36 میلیارد به فدراس��یون های 
ورزشی تزریق شده و قرار است تا پایان سال 2۰ میلیارد دیگر 

به فدراسیون اعتبار تخصیص داده شود .
وی با ناکافی خواندن این اعتبارات ، استفاده بهینه از آن ها را 
بهره وری دانس��ت و گفت: باید تالش کنیم با این حداقل ها به 

مطلوبت ترین نتایج رسید . 
وی در این نشس��ت تعامل و همفکری در جهت رش��د و تعالی 
ورزش را بسیار مهم دانست و با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات 
هم اندیشی برای تصمیم س��ازی در برنامه های کالن ورزش 
اظهار داشت :ما به دنبال تصمیم سازی های مشارکتی هستیم . 
دکتر محمود گودرزی مسئولیت ورزارت ورزش وجوانان را به 
خاطر تعداد مخاطبانش بسیار س��نگین توصیف کرد و افزود : 
همه آحاد جامعه درحوزه ورزش سهیم و صاحب نظر هستند 
و این درجای خود بسیار مهم اس��ت و باید از این اظهار نظرها 

استفاده کرد . 
وی ادامه داد : مجلس یک وظیفه قانونی دارد و احترام و تمکین 
به تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسالمی وظبفه ماست 

و باید هر آن چه به وقوع پیوست بپذیریم .

همه آحاد جامعه 
درحوزه ورزش 

سهیم و 
صاحب نظر

 هستند و این 
درجای خود بسیار 

مهم است و باید 
از این 

اظهار نظرها 
استفاده کرد . 

حمایت 51 فدراسیون ورزشی از وزیر پیشنهادی دولت

 گودرزی: رأی نمایندگان را می پذیرم
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گندمان چهارمحال و بختیاری لرزید
زمین لرزه ای با شدت 3/7 ریش��تر گندمان از توابع استان را لرزاند. 
بر اساس ثبت مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران زلزله ای به بزرگی  
3/7 ریش��تر منطقه گندم��ان شهرس��تان بروجن از توابع اس��تان 

چهارمحال و بختیاری را تکان داد. 
موقعیت مرکز زلزله 31/71 شمالي و 51/18 شرقي است. این زلزله 
در ساعت 22 و 20 دقیقه  دیروز این منطقه را لرزانده است. بخشدار 

گندمان گفت: این   زمین لرزه خسارتی در بر نداشت.
 بهروز امینی ادامه داد: این زمین لرزه در عمق 10کیلومتری به وقوع 

پیوسته و خوشبختانه خسارتی نداشته است.

 شهر دستنا در مسیر توسعه
 قرار دارد

شهردار دستنا گفت: شهر دستنا با کمبود منابع ملی بازهم در مسیر 
پیش��رفت قرار گرفت. باقر مومنی اظهار داشت: این ش��هر با انجام 
فعالیت های مختلف عمرانی، فرهنگی و مذهبی در مسیرپیشرفت 
قرار گرفته اس��ت. وی تصریح کرد: این شهر با توجه به کمبود منابع 
مالی طی چند ماهه گذشته بس��یاری از برنامه ها و پروژه های خود 
را با وقفه انجام داده است. مومنی ادامه داد: این شهر در زمینه های 
مختلف س��خت افزاری و نرم افزاری و کارهای عمرانی موفق بوده و 

توانسته به پیشرفت های خوب و مطلوبی دست پیدا کند.

افتتاح بوستان طی چند روز آینده
 شهردار هفش��جان گفت: پروژه احداث بوستان ش��هدا به پیشرفت

 90 درصدی رس��ید.لقمان س��لطانی اظهار داش��ت: پروژه احداث 
بوستان شهدا از ابتدای بلوار اصلی شروع و تا میدان شهدا ادامه دارد.

وی تصریح کرد: این پروژه از ابتدای سال شروع به کار کرد و تا کنون 
به بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

س��لطانی ادامه داد: س��نگ فرش، ج��دول کاری، نص��ب پایه های 
روشنایی، خاک ریزی ، چمن کاری، نصب سیستم تحت فشار، خرید 
گلدان، خرید پایه برق و... از جمله فعالیت هایی است که برای انجام 

این پروژه صورت گرفته است.

انتقال اطالعات دانش آموزان استان  
به سامانه ساهت 

رییس اداره س��نجش آموزش و پرورش چهارمح��ال و بختیاري از 
انتقال اطالعات پنج هزار و 789 دانش آموز فارغ التحصیل سال 92 

استان به سامانه ساهت خبر داد.
سعید خدابخشي اظهارداشت: اطالعات دانش آموزان فارغ التحصیل 
خرداد و شهریور ماه سال تحصیلي 92-91 به تعداد پنج هزار و 789 
نفر پس از کنترل هاي الزم و مطابق مقررات مربوطه به سامانه ساهت 

)سامانه احراز هویت تأییدیه سوابق تحصیلي( انتقال یافت.
وی خاطرنشان کرد: این اطالعات براي محاسبه تأثیر سوابق نمرات 

نهایي دانش آموزان در کنکور 93 به این سامانه ارسال شده است.
 خدابخش��ي خاطرنش��ان ک��رد: ثبت نام کنک��ور سراس��ري 93 از 

16 آذرماه 92)روز دانشجو( شروع مي شود.

اخبار کوتاهیادداشت
اختصاص زمین برای فضای سبز گلزار شهدای بروجن

فرماندار بروجن از واگذاری یک هزار و 75 متر زمین در جوار گلزار ش��هدای بروجن برای احداث 
پارکینگ و فضای س��بز خبر داد. فتاح کرمی اظهارداشت: زمین مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 

با رایزنی های مختلف و برگزاری جلسات متعدد  با شهرداری  این زمین به شهرداری واگذار شد.
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 در راستای تعویض نام و لوگوی
 شبکه جهان بین؛

 فراخوان صدا و سیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل صدا و س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری از 
آمادگی این اداره برای دریافت طرح ها و اس��امی جدید 
 به منظور تعوی��ض نام و لوگوی فعلی ش��بکه اس��تانی

 جهان بین خبر داد.
 حج��ت اهلل رحی��م زاده با اش��اره ب��ه تالش مس��ئوالن

 صدا و س��یمای اس��تان برای تغییر نام و لوگوی شبکه 
جهان بین اظهارداشت: صدا و س��یمای استان در طول 
چند نوبت متوالی فراخوان برای ارایه لوگوها و اس��امی 
مناسب در ارتباط با شبکه جهان بین را صادر کرده است.

وی با بیان این که تاکنون یک فرمت و طراحی مناسبی 
ارایه نشده اس��ت، تصریح کرد: طرح ها و اسامی زیادی 
 ارسال ش��ده اس��ت اما تاکنون هیچ کدام از این طرح ها

 مطلوب نبوده اند. رحیم زاده افزود: در بازنگری و بررسی 
صورت گرفته در طرح های ارسالی تاکنون به یک فرمت و 
طراحی جدید و مورد قبول نرسیده ایم و همچنان منتظر 
ارس��ال طرح های جدید و ابتکاری هستیم. وی با اشاره 
به آمادگی این س��ازمان برای دریافت طرح ها و اسامی 
جدید، خاطرنشان کرد: این سازمان به شکل جدی پیگیر 
تعویض نام و لوگوی فعلی شبکه استانی جهان بین است 
و در همین راس��تا آماده دریافت طراحی ها و لوگوهای 

ابتکاری و خالقانه هستیم.
مدیرکل صداو س��یمای مرکز استان خاطرنشان کرد: به 
محض ارای��ه یک طرح و لوگوی مناس��ب، طرح تعویض 

لوگوی شبکه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رحیم زاده اظهار داش��ت: طراحان و عالقه مندان حرفه 
طراحی لوگو و آرم می توانند آثار و لوگوهای پیشنهادی 
خود را به ایمی��ل روابط عمومی این س��ازمان به آدرس

ravabet@chb.irib.ir   ارسال کنند.

رسانه

نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در 
مجلس شورای اسالمی گفت: استاندار جدید تدوین برنامه های 
کاربردی و اجرایی را برای بهره گیری از ظرفیت های بالقوه استان 

در دستور کار خود قرار دهد.
حمیدرضا عزیزی اظهارداشت: استان دارای ظرفیت های بالقوه 
فراوانی اس��ت که بهره برداری از این ظرفیت ها مس��تلزم تدوین 

برنامه های کاربردی و اجرایی است.
وی افزود: در همین راس��تا مدیریت جدید اس��تان برای تبدیل 
ظرفیت ه��ای بالق��وه به بالفع��ل بای��د در حوزه ه��ای زیربنایی 
برنامه ری��زی کنند.عزیزی تصریح کرد: اگر به زیرس��اخت هایی 
چون راه آهن، حم��ل و نقل ج��اده ای، آب، برق، تلف��ن و ایجاد 
شهرک های صنعتی توجه شود، می توان مصرف گرایی را کاهش 

و تولید را رونق داد.
عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اسالمی با 
اشاره به موقعیت استراتژیک اس��تان در منطقه مرکزی کشور، 
گفت: برهمین اساس در صورت توجه به چهارمحال و بختیاری 
می توانیم به عنوان محور ارتباطی اس��تان های مرکزی و جنوبی 

کشور نقش مهمی را ایفا کنیم.
عزیزی با بیان این که چهارمحال و بختیاری منش��أ تولید حدود 
11 درصد آب شیرین کشور اس��ت، اظهارداشت: با وجود چنین 
ظرفیتی می توان در زمینه توسعه کشاورزی، دامپروری، پرورش 
آبزیان و ش��یالت، بس��ته بندی و صادرات آب، رشته های شغلی 

فراوانی را به وجود آورد، اما به دلیل عدم تخصیص مناس��ب آب 
نتوانسته ایم در این بخش ها به درستی فعال شویم.

وی با بیان این که مهم ترین چالش کشور، چالش اقتصادی است، 
خاطرنش��ان کرد: از این رو برنامه های مدیران ارشد کشور باید 

معطوف حل گرانی، تورم و بیکاری شود.
عزیزی افزود: در همین راس��تا برنامه ریزی برای حل مش��کالت 
اقتصادی و در پی آن برنامه ریزی برای ازدواج، اشتغال و مسکن 
جوانان در اس��تان ها  باید  به نحو جدی در دس��تور کار استاندار 

جدید قرار گیرد.
نماینده مردم فارسان در مجلس شورای اسالمی، نیروی انسانی 
توانمند، کاری و متخص��ص را از ظرفیت های مهم این اس��تان 
برشمرد و گفت: توجه به کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی 
کوچک در استان جایگاه ویژه ای دارد که می تواند در کاهش نرخ 

بیکاری و بهبود رشد اقتصادی مؤثر باشد.
عزیزی تصریح ک��رد: صنعت گردش��گری از  دیگر ظرفیت های 
بالقوه ای است که در صورت سرمایه گذاری می تواند اشتغال قابل 
توجهی را به وجود آورد و ضروری است تا استاندار جدید به این 

موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.

وضعیت آب بین ح�وزه ای چهارمح�ال و بختیاری 
بررسی می شود

نماین��ده م��ردم بروج��ن در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 

 کمیته بحران آب مجلس با مش��ارکت نمایندگان اس��تان های
  چهارمح��ال و بختی��اری و خوزس��تان در هفت��ه ج��اری

 تشکیل می شود. امیرعباس سلطانی اظهارداشت: اعضای کمیته 
بحران آب را شش نفر از نمایندگان مجلس تشکیل می دهند.

وی با بیان این که جلس��ات هر دو هفته یک بار برگزار می شود، 
 گفت:  در هفت��ه جاری این کمیت��ه برای بررس��ی وضعیت آب 
بین حوزه ای استان  با حضور جلیل، سلطانی، حسینی، دهدشتی 
و دو نماینده دیگر استان خوزستان تشکیل می شود. سلطانی با 
تأکید بر این که برای رفع مسأله آب اس��تان با همه مسئوالن و 
دست اندرکاران مؤثر نظام رایزنی می کنیم، افزود: این رایزنی ها 
دایره بیت رهبری، دولت، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور 

و دستگاه های اجرایی را شامل می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، رفع مسأله آب این 
استان را از مهم ترین مطالبات مردم دانست و تصریح کرد: علت 
عدم شکل گیری زیرساخت های الزم، نبود آب کافی است و این 
موضوع اگرچه در ابتدا بسیار عجیب به نظر می رسد اما حقیقتی 

است که نمی توان چشم خود را بر روی آن بست.
سلطانی با بیان این که چهارمحال و بختیاری یکی از استان های 
آبخیز کش��ور به ش��مار می رود، خاطرنش��ان کرد: این در حالی 
اس��ت که آبخیزترین استان کش��ور امروز با مش��کل بحران آب 
 روبروست و این مشکل بر بس��یاری از فعالیت های اقتصادی آن

 س��ایه افکنده اس��ت. وی افزود: مش��کل کم آبی به دنبال بروز 
خشکسالی های اخیر شکل گرفته و مسئوالن و مدیران این استان 

را به فکر چاره جویی در این رابطه انداخته است.
 س��لطانی، ش��کل گیری مطالعات انتقال آب را یک��ی از راه های 
برون رف��ت از بحران کم آبی این اس��تان دانس��ت و بی��ان کرد: 
 در س��ال های اخیر پروژه ه��ای انتق��ال آب س��بزه کوه، بازفت، 
بن- بروجن، سد ونک و بسیاری از طرح های دیگر مطرح شده تا 

بتوان از این طریق مشکالت کم آبی استان را برطرف کرد.
نماینده مردم بروجن در مجلس ش��ورای اسالمی اظهارداشت: 
این در حالی است که تأخیر در اجرای پروژه های انتقال آب عالوه  
بر این که مردم را با مش��کل کمبود آب ش��رب روبرو کرده بلکه 
چالش های بس��یاری را برای بخش های صنعت و کشاورزی این 

استان ایجاد کرده است.
س��لطانی تصریح کرد: برهمین اس��اس تا زمانی ک��ه پروژه های 
انتقال آب اس��تان تکمی��ل و اجرایی نش��ود، نمی توان ش��اهد 
شکوفایی اس��تعدادها و ظرفیت های این اس��تان در بخش های 
صنعت و کشاورزی باشیم و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار 

به تأخیر می افتد.

نماینده مردم اردل در مجلس تأکید کرد

ضرورت تدوین برنامه های کاربردی و اجرایی دراستان
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 ابالغ وقت رسیدگی
764 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 327/92 خواهان حس��ین بهرامی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ هفده میلیون ری��ال وجه چک 145336 
بتاریخ 90/12/20 بانضمام خس��ارات تاخیر تادیه از س��ر رس��ید لغایت 
اجرای حکم و خس��ارات قانونی به طرفیت فریدون نداف فرد تقدیم نموده 
است. وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 92/10/3 ساعت 4:45 
عصر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
خوراسگان انتهای خیابان علی روبروی دانش��گاه پیام نور و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف 8626مدیر دفتر 

شعبه 35 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف اصفهان 

اجرائیه
766 شماره پرونده: 9204002004000026/1 شماره بایگانی: 9200053/2 
ش��ماره ابالغیه: 139205102004002438 بدینوس��یله به آقای علیرضا 
موذنی آفارانی س��اکن اصفهان ، خانه اصفهان خیاب��ان گلخانه چهارراه 
نیروی هوائی کوچه ارغوان کوی شهید شفیعی سمت راست داخل کوچه 
س��مت چپ منزل آخر بدهکار  پرونده کالس��ه 9204002004000026/1 
که برابر گزارش اداره پست اصفهان ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد 
که برابرا سناد رهنی ش��ماره 143391-85/11/5  و 87/10/24-150619 
دفتر 15 اصفهان بین شما و بانک اقتصاد نوین شعبه توحید اصفهان مبلغ 
1/048/646/061 ریال بابت موضوع الزم االجرا بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 
علیه مورد وثیقه ) شش��دانگ پالک 1540/ 36بخ��ش 14 اصفهان ( تعقیب 
خواهد شد . م الف: 8619 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تاسیس 
770 شماره : 103/2176ث/92  آگهی تاسیس شرکت تاکسی تلفنی ساحل 
نگین اصفهان با مسئولیت محدود ش��رکت فوق درتاریخ 1392/8/5 تحت 
شماره 51138 و شناسه ملی 10260697462 در این اداره به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1392/8/5 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه 
ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می 
آگهی می ش��ود . 1- موضوع ش��رکت : ثبت موضوع ذیل بخ منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد حمل و نقل مس��افر درون شهری پس از 
کس��ب مجوزاز مراجع ذیصالح 2- مدت ش��رکت : از تاریخ ثبت به مدت 
5 سال 3- مرکز اصلی ش��رکت : 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان 
منطقه صنعتی دولت آباد – جنب الله بار – کد پس��تی 8341114714 تلفن 
: 03125837797 4- س��رمایه ش��رکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 
5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای محمد شریفی بروجنی به سمت رئیس 
هئیت مدیره 2-5- آقای محمد شریفی بروجنی  به سمت مدیر عامل به مدت 
5 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و 
تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساس��نامه  م الف : 8230/2آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
769 شماره : 103/2168ث/92  آگهی تاسیس شرکت ماهان پالستیک سهند  
با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/8/4 تحت شماره 51136 
و شناس��ه ملی 10260697384 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1392/8/4 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه ش��رکتنامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 
1- موضوع شرکت : ثبت موضوع ذیل بخ منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باش��د تولید مصنوعات پالستیکی شامل کیس��ه زباله و کیسه نان و 
فریزر و ظروفهای یکبار مصرف – انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل 
خریدو فروش و صادرات و واردات تهیه و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی 
و اخذ و وام و اعتبار و تسهیالت از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی 
صرفا جهت تحقق اهداف ش��رکت و ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات و 
انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ترخیص کاال از کلیه گمرکات 
کشور پس از کسب مجوزهای الزم 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان 
خیابان رودکی کوچه مسجد ائمه اطهار کوچه بهار ساختمان بیمه ابوالفضل 
منزل شماره 1 تلفن 03112440672 کد پستی 8176954531 ، 4- سرمایه 
شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باش��د . 5-  اولین مدیران شرکت5-1- 
آقای س��ید یداله مرتضوی بنی به س��مت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
نصراله ضیائی زرد خش��وئی   به س��مت عضو هئیت مدیره 3-5- آقای 
نصر اله ضیائی زرد خشوئی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات  شرکت 
با امضای مدیر )نصراله زرد خشوئی ( منفردا و با مهر شرکت معتبر است 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساس��نامه  م الف : 8230/1آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ نظر کارشناس
729 ابالغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه آقای عبدالعلی هلل گانی ریاست 
محترم شورا ی حل اختالف شعبه یک مجتمع شماره یک اصفهان با سالم و 
احترام : عطف به شماره 92/2689 در مورد اجرای قرار کارشناسی و تعیین 
قیمت سواری L90 شماره 798 س36 /13 اینجانب در مورخه 92/7/19 در 
معیت خواهان آقای ) جواد الماس��ی ( از اتومبیل ش��ماره فوق متوقف در 
پارکینگ واقع در ش��ش راه بازدید و نظریه  به ش��رح ذیل اعالم می گردد 
. 1- سواری L90 ش��ماره 798س13/36 مدل 1387 رنگ سفید 2- قسمت 
های مختلف اتومبیل فوق خصوصا در قسمت عقب شاسی ، گلگیرهای عقب، 
صندوق عقب، کف صندوق عقب ، اگزوز ، اکسل عقب ، زینگ و الستیک های 
عقب ، شیشه عقب ، شاسی در قس��مت چپ عقب ) کامل چپ شده ( سقف و 
ستونهای عقب ، وسط و جلو . دربهای عقب که بر اثر شدت ضربه وارده به 
قسمت عقب اتومبیل کامال لوله و چماله و جمع شده است و امکان بازسازی 
اتومبیل وجود ندارد و الزاما بایستی اطالق تعویض گردد. لذا میزان خسارت 
وارده به این اتومبیل با احتساب هزینه های خرید و تعویض قطعات آسیب 
دیده و هزینه خرید اطاق کشیدن شاسی و هزینه های صافکاری : نقاشی ، 
برق کار شیشه بر و غیره و هزینه های جابجایی و انتقال لوازم و قطعات از 
اطاق قدیم به اطاق جدید و غیره با احتساب افتی که در اتومبیل ایجاد خواهد 
شد ) پس از تعویض اطاق در سوابق شماره گذاری تعویض اطاق درج که 
همین امر موجب قیمت اتومبیل خواهد شد ( خسارت وارده مبلغ ده میلیون 
و پانصد هزار تومان خواهد بود . که با کسر و احتساب قطعات سالم اتومبیل 
که شامل درهای جلو ، گلگیر های جلو ، درب موتور ) کاپوت جلو ( شماره 
های بغل موتور میباشد  و داغی های اتومبیل به مبلغ یک میلیون و پانصد 

هزار تومان خسارت وارده مبلغ نود میلیون ریال خواهد بود .- این اتومبیل 
در صورت س��الم بودن )بدون تصادف ( با وضعیت موجود آن نداش��تن 
بیمه نامه معتبر ، نداشتن سوئیچ ، نداشتن باطری ، نامطلوب بودن الستیک 
با تودوزی متوس��ط و غیره یک صدو نود میلیون ریال ارزش داشت که با 
احتساب میزان خسارت وارده و کسر آن از کل مبلغ اتومبیل ارزش سواری 
L90 به ش��ماره 798س13/36 )فوق ( مبلغ یک صد میلیون ریال می باشد 

کارشناس محمد علی سلیمانی  اجرای احکام استان اصفهان 

اخطار اجرایی
776 شماره: 199/92 به موجب رأی شماره 479 تاریخ 92/5/22 شعبه 31 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا ش��اهپوری فرزند مظفر مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ نوزده  میلیون ریال بعنوان اصل خواس��ته و پرداخت سی هزار ریال 
بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/12/27 
، 91/8/20، 91/2/20 ، 91/10/20 و 91/12/20 لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
محکوم له جواد الماسی فرزند حسن  نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان 
پروین دوم جنب بانک انصار ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 31 حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
775 شماره: 198/92 به موجب رأی شماره 474 تاریخ 92/5/20 شعبه 31 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حمید قدیری  فرزند اکبر مجهول المکان  محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ نه  
میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/5/15 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. محکوم له جواد الماسی فرزند حسن  نشانی محل اقامت: 
اصفهان- خیابان پروین دوم جن��ب بانک انصار م��اده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاده آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��ورای حل اختالف شعبه 31 

حقوقی اصفهان 

مفادآراء
767 آگه��ی مف��اد آراء قانون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور  توس��ط هیات حل اختالف مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون 
مذکور در 2 نوبت بفاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتش��ار 
محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان تسلیم و رس��ید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به اداره حکم قطعی دادگاه است 
در صورتی که اعتراض در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت 
بصدور سند مالکیت می نماید ضمنا سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست .
1 - رای ش��ماره 139260302032000232 آقای یداله بهمرد اردستانی 
فرزند علی ششدانگ یک باب خانه بر روی قس��متی از پالک 1728 فرعی 
از یک اصلی اردس��تان واقع در بخش هفده ثبت اصفهان بمساحت 97/35 

متر مربع 
م الف 337     رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تاسیس 
771 ش��ماره : 103/2173ث/92  آگهی تاس��یس ش��رکت مهندسی امین 
س��ازان اصفهان جاوید سهامی خاص ش��رکت فوق درتاریخ 1392/8/5 
تحت شماره 51141 و شناس��ه ملی 10260697439 در این اداره به ثبت 
رس��یده و در تاریخ 1392/8/5 از لحاظ امضاء ذیل دفات��ر تکیمل گردیده 
و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می ش��ود . 1- موضوع شرکت : 
ثبت موضوع فعالیت به ش��رح ذیل به منزله اخذ و ص��دور پروانه فعالیت 
نمی باش��د – اجرا – طراحی – انجام – محاس��به – نقش��ه کشی و نقشه 
برداری – خدمات مشاوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی 
– س��اختمانی – کش��اورزی- معدنی- صنعتی و فنی – تاسیسات – ابنیه 
و محوطه س��ازی- راهسازی – س��د و پل س��ازی – نگهداری تجهیزات 
کارخان��ه ای – تعمی��رات – خری��دو فروش آه��ن آالت و فل��زات – برق 
ساختمان – سیستم های تهویه مطبوع – سرمایشی و گرمایشی – تامین 
نیروی انس��انی موقت – تنظیفات اماکن عموم��ی – تولید و توزیع و خرید 
و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مج��از بازرگانی – تحصیل 
وام و اعتبار ات از بانک های داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع 
شرکت – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و 
مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از 
کشور در صورت نیاز با کسب مجوز ار مراجع ذیصالح .  2- مدت شرکت 
: از تاری��خ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت : 1-3- اس��تان 
اصفهان – شهر اصفهان خیابان هشت بهش��ت مجتمع یاقوت واحد 11 کد 
پس��تی 8154754811 تلفن 09133168522- 4 -س��رمایه شرکت : مبلغ 
1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم 
با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 92510/39مورخ 1392/2/30 نزد بانک ملت شعبه خیابان مشتاق 
اول پرداخت گردیده است. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای سید کریم 
داودی   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای سید مهدی داودی  به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای س��ید حمید داودی  به س��مت  عضو 
هئیت مدیره 4-5- آقای س��ید حمید داودی  به سمت مدیر عامل به مدت 2 
سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد 
آورشرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت 
مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- امیر سعید قانعی به 
عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای داود عطار ادی��ان به عنوان بازرس علی 
البدل م الف 8230/3رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری 

اصفهان 
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امام سجاد )ع( :
 من پسر كسى هس��تم كه فرشتگان آس��مان بر او گريستند . من پسر 
كسى هستم كه جنّيان در زمين و پرندگان در هوا بر او نوحه سرايى كردند .

مداحان معروف چه شغلی دارند؟

معموال شایعات زیادی پشت سر مداحان هس��ت. این که درآمدشان از 
مداحی کردن آنقدرها هست که برای کسب درآمد نیازی به کاری غیر از 

مداحی ندارند؛ قضاوتی که نه می توان آن را تأیید کرد و نه تکذیب.
منصور ارضی

منصور ارضی که سال هاس��ت بس��یاری از عزاداران با ص��دای او مأنوس 
شده اند عالوه بر این که مداح و روضه خوان صنف لباس فروش هاست، در 
کسب و کار هم اهل همین صنف است. او در بازار پارچه فروش ها حجره 
دارد و این طور که شنیده می شود، ابوالفضل بختیاری )دامادش( که او هم 
از مداحان کشور است، عالوه بر کارهای خودش، کمک دست پدرزن در 
این کار هم هست. منصور ارضی بی تردید سیاسی ترین مداح کشور است و 
پامنبری هایش کم تر جلسه ای را به خاطر دارند که »حاجی« وسط روضه، 
گریزی هم به اتفاقات سیاسی کشور نزده باشد. اظهارات تند او علیه دولت 
خاتمی در طول هشت سال دولت اصالحات، حمله به قالیباف و تشبیه او 
به عمر سعد، حمالت تند او به اطرافیان محمود احمدی نژاد، طلب مرگ 
برای چهره های سیاسی )که عجالتا هاشمی رفسنجانی آخرینشان بوده( از 
جمله اظهارات جنجال برانگیز این مداح سرشناس کشور در طول سال های 

روضه خوانی اش بوده است.
سعید حدادیان

سیاس��ی ترین مداح کش��ور )طبعا پس از منص��ور ارض��ی( در یکی از 
سیاسی ترین دانشگاه های کشور مش��غول به کار است. سعید حدادیان 
که به اظهارنظرهای بعضا تند و سیاسی در جلسات روضه خوانی اش شهره 
است، خارج از حس��ینه و هیأت، در نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
تهران کار می کند و البته در همین دانش��گاه هم برخی دروس مرتبط با 
معارف را تدریس می کند. حدادیان معموال به خاطر اظهارنظرهای خاص 
خود پای ثابت رسانه های سیاسی است و در دولت محمود احمدی نژاد و با 

شکایت رحیم مشایی و دولت دهم، پایش به دادگاه هم باز شد.
محمود کریمی

چهره شماره یک این روزهای هیأت های مذهبی، یکی از چهره های بازار 
سنگ هم هست. محمود کریمی که خودش می گوید »از خردسالی روی 
پای مرحوم کافی نشسته و روضه خوانده« در هیأت محمد طاهری و در 
کنار این مداح مشهور تهران معروف ش��د. اولین مداحی ها با سبک »دو 
نفره« را هم تقریبا همین دو مداح در یکی از مجالس محمد طاهری باب 
کردند؛ سبکی که حاال اکثر جلسات مذهبی را درنوردیده و بچه هیأتی ها 
و البته آن هایی که شاید فقط محرم ها پایشان به هیأت ها باز می شود با 
مدل های دیگرش کم تر حال می کنند، سبک و سیاق دو نفره ای که بعدها 
توسط دیگر مداحان نوظهور تقلید شد و نهایتا »حوسین حوسین« معروف 
)حسین حسین سابق!( را به وجود آورد، رویه ای که انتقاد برخی مراجع 

تقلید را هم به دنبال داشته است.
از این ها که بگذریم، کریمی گویا در بازار سنگ مشغولیت دارد و خودش 

هم گفته »در کار سفال هستم، تولید سفال و آجر«. 
محمود کریمی پی��ش از اینکه در مداحی چهره ش��ود، بنایی و نجاری و 
کارگری را هم تجربه کرده است. حاال اما »حاج محمود« در میان جوانان 
زیادی محبوب است و چهره های سرشناس سیاسی هم پامنبری هایش 
هستند. او نیز از بزرگانی است که کسب درآمد مداحان از مداحی را شایعه 

محض می داند.
عبدالرضا هاللی

از وقتی که رضا هاللی شیوه ای جدید در سینه زنی را باب کرد و حاج منصور 
ارضی از او تعریف کرد شاید ده سالی می گذرد. 

رضا هاللی از پرحاشیه ترین مداحان است و البته بخشی از حاشیه هایش 
را باید پای خصلت های »مردم و جماعتی« نوشت که از سرک کشیدن به 
زندگی خصوصی خلق اهلل لذت می برند که گویی این کار، کسب و کارشان 
اس��ت هاللی که رش��ته حقوق را در مقطع کاردانی دنبال می کرد مثل 
بس��یاری از هم صنفانش در عرصه مداحی، درس را نیمه تمام گذاشت و 

بیش تر وقتش را به مداحی اختصاص داد.
 بعدها و با چهره شدن در این عرصه، کمی اوضاعش بهتر شد و حاال هم در 
حوالی میدان گمرک به تجارت چوب در حجره شخصی اش مشغول است. 

گویا در این تجارت با حیدر توکل از دیگر مداحان تهران شریک است.
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براس��اس اعالم س��ازمان جهانی هواشناس��ی، سال 2013 
درمیان 10 س��الی که به عنوان گرم ترین سال ها ثبت شده 

در رده هفتم قرار دارد.
نخستین 9 ماه س��ال 2013 یعنی از ژانویه تا سپتامبر ) دی 
تا شهریور( درمیان یکی از گرم ترین دوره هایی هستند که 
تاکنون ثبت ش��ده اند به طوری که دمای س��طح خشکی و 
اقیانوس��ی جهانی ح��دود 0/48درجه س��انتیگراد باالتر از 

میانگین سال های 1961 تا 1990 است.
ماه های ژانویه تا س��پتامبر 2013 گرمت��ر از همین دوره در 
س��ال های 2011 و 2012 اس��ت، وقتی که النینا یک تأثیر 
خنک کننده از خود به جای گذاش��ت. اما در س��ال 2013 
 نه النینا و نه النینو طی 9 ماه اولیه مش��اهده نش��د و انتظار 
نمی رود که تاپایان سال مشاهده شود.النینا وضعیتی است 
که در قس��مت مرکزی و شرقی اس��توایی اقیانوس آرام، آب 
سردتر از حالت طبیعی می شود. النینا تقریبامتضاد ال نینو 
اس��ت. النینا در هر سه تا هفت س��ال اتفاق می افتد و درجه 

حرارت آب دریا س��رد می ش��ود. این پدی��ده حاصل تغییر 
اختالف فشار منطقه اس��ت و اجازه می دهد سطح آب های 
اقیانوس در قسمت شرقی سردتر از حالت معمول شود و در 
قسمت های حاره غربی گرم تر از حالت عادی گسترش یابد. 
علل النینا برعکس عواملی اس��ت که در ایجاد ال نینو مؤثر 

هستند. سازمان جهانی هواشناسی طی بیانیه ای اعالم کرد: 
سال 2013 درحال حاضر درمیان ده س��الی قرار دارد که از 
زمان مدرن یعنی از سال 1850 به عنوان گرم ترین سال ها 

ثبت شده اند.
در سال 2012، تنها در آمریکا دمای ساالنه در سطح باالیی 
قرار داشت اما گرمای سال 2013 در استرالیا در شدیدترین 
حالت خود قرار داشت. میشل جراد دبیرکل سازمان جهانی 
هواشناس��ی اظهار داش��ت: دمای هوا تا این زمان از سال با 
میانگین هوای سال 2001 تا 2010 که گرمترین دهه بوده 

برابری می کند. 
همه س��ال های گرم ثبت ش��ده از س��ال 1998 بوده است. 
سردترین س��ال های این دوره گرم تر از داغ ترین سال های 
پیش از 1998 است. براس��اس این گزارش، امسال تابستان 
آسیا به ش��دت گرم بود، ژاپن دارای داغ ترین تابستان ثبت 
ش��ده اس��ت، چین دارای گرم ترین آگوس��ت ) مرداد( کره 

جنوبی دارای چهارمین ژوئیه و آگوست گرم در دنیاست.

امسال در میان گرم ترین سال های دوران مدرن قرار گرفت

یک خیاط کانادایی با استفاده از الیه های نانولوله کربنی، کت ضد گلوله جدیدی طراحی 
کرده است.

این لباس ضد گلوله متشکل از یک کت، جلیقه و بلوز اس��ت و ویژگی ضد گلوله بودن آن 
توس��ط چندین ورق نانولوله های کربنی که در الیه های میانی لباس پنهان ش��ده است، 

تأمین می شود.
ورق های نانولوله کربنی از استحکام مناس��ب برای مقاومت در برابر گلوله برخودار بوده و 
می توانند گلوله شلیک شده از اسلحه کمری و کلت 45 را درون الیه های خود مهار کنند.

بر خالف جلیقه های ضد گلوله از جنس کوالر، نانولوله های کربنی بسیار سبک وزن بوده 
و از انعطاف پذیری باالیی برخودار هس��تند. نانولوله کربنی در مواجهه با نیروی وارد شده 
از خارج، تمایل به سفت ش��دن بافت پیدا می کند و همین مس��أله کلید مقاومت در برابر 

ضرب گلوله است.
 این کت ضد گلوله حتی در برابر حمله مهاجمان با چاقو نیز دوام داش��ته و به سختی پاره 

می شود. قیمت هر دست کت ضد گلوله 20 هزار دالر اعالم شده است.

دانشمندان انگلیسی در تالش برای رمزگشایی از اسرار عمر طوالنی صدف 507 ساله و در 
زمان باز کردن آن، باعث مرگ قدیمی ترین موجود زنده جهان شدند.

این گونه صدف اعماق دریا با نام Ming the Mollusc سال 2006 میالدی در سواحل 
ایسلند در اقیانوس اطلس شمالی کشف و سن تقریبی آن حدود 405 سال تخمین زده شد.

هر تابستان با گرمتر ش��دن آب و فراوانی مواد غذایی، بر روی پوسته صدف الیه جدیدی 
ایجاد می شود که می تواند به تخمین سن حیوان کمک کند.

محققان دانشگاه بنگور پیش از این با شمارش تعداد حلقه ها بر روی پوسته، سن صدف را 
به اشتباه حدود 400 سال اعالم کرده و بدون توجه به سن موجود، آن را درون فریزر قرار 
دادند. محققان معتقدند بودند که بررسی این موجود می تواند به رمزگشایی از اسرار عمر 

طوالنی منجر شود، به همین علت اقدام به باز کردن صدف کردند.
در نتیجه این تحقیقات که منجر به مرگ قدیمی ترین موجود زنده جهان ش��د، محققان 
دریافتند که این حیوان در سال 1499 میالدی متولد شده و عمر آن در زمان مرگ 507 

سال بود.

کشته شدن قدیمی ترین موجود زنده جهانطراحی کت ضد گلوله

عکس نوشت

 عبور دادن یک گوزن
 از خیابانی در آالسکا

اخبار ویژه

داشتن زبان و لحن تش��ویق آمیز، موهیتي خدایي بوده 
و نش��ان کمال روحي، همت بلند و عالقه ب��ه بالندگي و 
رشد انسان هاست، چرا که تشویق در نیکان و نیکوکاران 
زمینه بیش��تر براي عمل صالح پدید مي آورد و نسبت به 
 بدان و بدي ها اثر غیر مس��تقیم بازدارندگي دارد. رفتار

 تشویق آمیز یکي از شیوه هاي نیک در معاشرت و برخورد 
با دیگران اس��ت. اغلب یا همه افراد، به لحاظ برخورداري  
از غریزه حب نفس دوست دارند که مورد توجه و عنایت 
قرار بگیرند. توجه به این نیاز، در حدي که به افراط کشیده 
نشود و آثار سوء نداشته باشد، عاملي در جهت تغییر رفتار 
یا ایجاد انگیزه عمل در انسان هاست.  وقتي کسي را مورد 
تش��ویق قرار مي دهیم و به خاطر داشتن صفتي یا انجام 
کاري مي ستاییم، در واقع خود دوستي او را ارضا کرده ایم. 
این هم جاذبه و محبت مي آفریند، هم نیت و انگیزه پدید 
مي آورد یا تقویت مي کند.  همچنان که از لفظ تشویق نیز 
بر مي آید، به معنایبر سرشوق آوردن و راغب ساختن در 
ماهیت تشویق نهفته است.  این کار نیازمند شناخت ما از 
روحیات و خصلت هاي رواني اشخاص به معناي عام و از 
ویژگي هاي روحي فرد مورد تشویق به طور خاص است. 
در تشویق، باید از لفظ شیوه و برخوردي استفاده کرد که 
در درون ش��خص، ش��وق و نیت و عالقه ایجاد کند و این 
دروني، او را به تالش بیروني وادار کند، نه این که صرفا یک 

تحریک بیروني باشد.
 بعض��ي خصلت تش��ویق دیگ��ران را ندارند و ب��ه دلیل 
خودخواهي، غرور، حس��د یا هر عامل دیگر، هرگز زبان 
به س��تایش و تمجید از خوبي هاي دیگران نمي گشایند 
و گفتن یک کلمه تش��ویق آمیز، برایشان بسیار سنگین 
نیس��ت، بلکه از این کارلذت هم مي برند و چقدر تفاوت 
 میان ای��ن دو گونه افراد اس��ت!  داش��تن زب��ان و لحن 
تش��ویق آمیز، موهیتي خدایي است. نشان کمال روحي 
و همت بلند و عالقه به بالندگي و رش��د انس��ان هاست. 
تش��ویق،در نیکان و نیکوکاران، زمینه بیشتر براي عمل 
صالح پدید مي آورد و نس��بت به بدان و بدي ها، اثر غیر 
مستقیم بازدارندگي دارد. اگر در جامعه اي میان نیک و 
بد فرقي گذاشته نش��ود و به شایستگان فرزانه و فداکار و 
فرومایگان تبهکار به یک خشم نگاه کنند، این عامل سقوط 
 اخالقي و ارزشي جامعه است. صالحان مأیوس و دلسرد 
مي شوند و فاس��دان جرأت و گس��تاخي مي یابند. این 
مضمون کالم حضرت علي)ع( در عهد نامه اي که به مالک 
اشتر نخعي نوش��ت، او را به این ارزش گذاري و بها دادن 
به نیکان صالحان فرم��ان داد؛ اي مالک هر گز نیکوکار و 
بدکار نزد تو یکس��ان و در یک جایگاه نباشند، چرا که در 
این کار،بي رغبتي نیکوکاران در امر نیکوکاري اس��ت و 

ورزیدگي و شوق بدکاران براي بدي است.
 تفاوت گذاشتن میان نیک و بد در نوع برخورد و احترام 
و توجه،نه تنها با عدالت منافاتي ندارد، بلکه س��وق دادن 
جامعه به سوي صالحیت هاست و ارج نهادن به نیک ها و 
نیکان است. این تفاوت رفتار به خاطرتفاوت عمل دیگران 
هم در محیط خانه و میان فرزندان قابل عمل اس��ت، هم 
در محیط درس��ي و میان دانش آموزان و دانش��جویان.

هم نسبت به کارمندان،س��ربازان و خدمتگزاران و اقشار 
مختلف دیگر.

 هم در بحث تنبیه و توبیخ، هم در مقوله ستایش و تشویق 
باید تناسب میان عمل و میزان تشویق مراعات شود تا اثر 
مطلوب را ببخشد. بدون این تناسب،یا افراط مي شود یا 
تفریط و هر دو زیانبار است. البته هر یک از این زیاده روي 
یا کوتاهي در تشویق و ستایش هم ریشه ها و عللي دارد. 
حضرت علي)ع( مي فرماید؛ ستایش بیش از حد استحقاق 
و شایس��تگي تملق و چاپلوسي اس��ت و کم گذاشتن و 

کوتاهي از حد استحقاق ناتواني یا حسادت است.
 این سخن، ضمن تأکید بر همان تناسب دو جنبه افراط 
و تفریط را در مس��أله یادآور مي ش��ود و به ریشه آن هم 
اش��اره دارد.زیاده روي در مدح، یا از جهالت و نشناختن 
قدر و ارزش کارها و اش��یا سرچش��مه مي گیرد یا نشانه 
روحیه چاپلوس��ي و نوکر صفتي و حق��ارت نفس و روح 
است. حضرت امیر)ع( در سخني دیگر مي فرماید؛ بزرگ 
ترین ناداني، زیاده روي در س��تایش و بدگویي است. هر 
چند سخن از تشویق اس��ت ولي مدح و ستایش نیز یک 
 جلوه تشویق و روش هاي رغبت آفریني در افراد به شمار

 مي آید.

 اثرات نگاه تشویق آمیز 
به دیگران

5 میلیارد تومان اعتبار به منظور برق رس�انی ،توس�عه و تعمیرات شبکه های برق جنوب 
 ش�رق اصفهان از ابتدای س�ال تاکنون تخصیص یافته اس�ت . مهندس سید محمد صالح
 مدیر امور برق جنوب ش�رق اصفهان در این باره گفت : ش�مار پروژه های کوچک و بزرگ 
در 7 ماه گذش�ته به صدها طرح کوچک و بزرگ و هزینه ای بالغ ب�ر 5 میلیارد تومان را در 
برگرفته است. این پروژه ها در محدوده جغرافیایی جنوب شرق اصفهان حد فاصل رودخانه 
تا بهارستان ،چهار باغ و جاده ی شیراز تا کمربندی شرق اصفهان که شامل شهرداری های 
منطقه ی 6 ،بهارستان و مناطق س�پاهان شهرمی باشد را ش�امل می گردد. این پروژه ها 
شامل اجرای فازهای برق رسانی به مصلی بزرگ اصفهان با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال 
و همزمان تعویض کابل های روغنی فشار متوسط در مسیر و اصالح مبلمان شهری  تبدیل 
شبکه فشارضعیف هوایی به زمینی در راستای اصالح مبلمان شهری شامل 1/5 کیلومتر 

کابل کشی 20 کیلوولت: 500 متر کابل کشی فشار ضعیف هوایی و تجهیز یک باب پست برق 
زمینی به ظرفیت 630 کیلو ولت آمپر   و همچنین به منظور کاهش  قطعی های مکرر برق در 
محدوده خیابان های میر و هفت دست در ابتدای سال جاری وجمع آوری کابل های  فرسوده 
با قدمتی بیش از 50 سال ،تعویض و نوسازی کابل های مذکور به طول 2200 متر با هزینه ای  
بالغ بر 1700 میلیون ریال در دستور کارقرار گرفت و در حداقل زمان ممکن انجام شد . وی 
خاطر نشان کرد:بهنیه سازی و تعویض کابل های روغنی 20 کیلوولت به همراه تبدیل شبکه 
فشار ضعیف هوایی فرس�وده به زمینی در خیابان آپادانای اول حد فاصل فلکه ی فیض تا 

کوچه آیینه به طول 1200 متربه هزینه ای بالغ بر 2400 میلیون ریال انجام و به اتمام رسید .

دفتر روابط عمومی توزیع برق شهرستان اصفهان

تخصیص5 میلیارد تومان اعتبار برای برق رسانی ،توسعه و تعمیرات شبکه های برق جنوب شرق


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

