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توقف نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی در 3 سال اخیر

معاون اجرایی س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان 
گفت: طی سه س��ال اخیر نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی 
متوقف ش��ده و از این رو عم��ر این ناوگان به 7/5 س��ال 
افزایش یافته است.رمضان عس��گری نژاد اظهار کرد: در 
حال حاضر میانگین عمر ناوگان تاکسیرانی شهر اصفهان 

7/5 سال است....

ناباروری عاملی مهم 
در کاهش جمعیت کشور

احتمال افزایش نرخ شیر 
پاکتی به 1800 تومان

رییس پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد 
دانشگاهی ابن سینا گفت: ناباروری عامل مهمی در کاهش 

جمعیت جوان جامعه در سال های آینده است.
دکتر محمدمهدی آخوندی با اش��اره ب��ه این که طیف 
گسترده ای از زوج های کشور با مشکل ناباروری دست به 
گریبان اند، تاکید کرد: در حال حاضر از هر 10 زوج ایرانی 
دو زوج مش��کل ناباروری دارند و این مشکل می تواند در 
آینده زمینه ساز مش��کالت اجتماعی مانند افزایش سن 

جمعیت، کاهش جمعیت جوان و...

  مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان اصفهان 
گفت: با عدم تخصیص یارانه، قیمت شیر خام با ۴0 تا 50 
درصد افزایش روبه رو می شود. هومان امیری با بیان این 
که هنوز در مورد قیمت شیر تصمیم نهایی گرفته نشده 
است، اظهار داشت: در حال حاضر کارگروه ستاد تنظیم 

بازار کشور با نرخ 1۴۴0 تومان شیرخام...

4

3

3

استاندار اصفهان خبر داد

سازمان هاي بین المللي مخالفتي در توسعه مترو ندارند

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

اجرای 120 برنامه ویژه هفته جوان

عضو سازمان هاي بین المللي آنالیز سازه هاي تاریخي در دیدار با شهردار:

استاندار اصفهان با اش��اره به هفته جوانان گفت: بالغ بر 120 برنامه 
ویژه برای این هفته در نظر گرفته شده است.

رسول زرگر پور در جلسه ستاد س��اماندهی امور جوانان که با حضور 
معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار ش��د، 
موضوع جوانان در ابعاد مختلف را از اولویت های دولت   ها برش��مرد 

و افزود: دولت تدبیر و امید نیز توجه ویژه ای به این موضوع دارد.

وی افزود: ایران با دارا بودن 25 میلیون نفر جمعیت بین 15-30 سال 
از کشورهای جوان محسوب می ش��ود که از این تعداد یک میلیون و 
200 هزار نفر در استان اصفهان زندگی می کنند و با توجه به اهمیت 
این موضوع، ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست استاندار تشکیل 
شده که پی گیری این موضوع را بر عهده دارد. استاندار اصفهان با بیان 

این که بالغ بر 22 دستگاه اجرایی...

کارشناس و عضو س��ازمان هاي بین المللي آنالیز سازه هاي تاریخي، 
توسعه مترو را براي شهر یک عنصر الزم دانست و تاکید کرد: یونسکو 
و سازمان هاي بین المللي هیچ مخالفتي در زمینه توسعه و راه اندازي 
مترو در اصفهان ندارند.پائولو لورنس��و در دیدار با ش��هردار اصفهان با 
تاکید بر این مطلب گفت: اصفهان شهر بسیار بزرگ و زیبایي است که 

متعلق به تمام جهان است لذا وظایف مدیران این شهر را دوچندان مي 
کند تا بهترین عملکرد را بر اساس سیاست گذاري و منشورهاي بین 

المللي داشته باشد. 
وي میراث فرهنگي را بخش��ي از هویت یک کشور دانس��ت و افزود: 

ایرانیان به دلیل هویت غني اصفهان احساس مي کنند...
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برگزاری اجالس ميراث فرهنگي 
ناملموس آبروي كشوراست

  وزیر امور خارجه جمهوري اس��المي ایران اظهارداشت: برگزاري اجالس میراث 
فرهنگي ناملموس مختص یک ارگان یا س��ازمان نبوده بلکه آبروي کشور و نظام 
است.محمدجواد ظریف در دیدار با شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت قابل توجه 
برگزاري  اجالس و جشنواره میراث فرهنگي ناملموس، در اصفهان ضمن تاکید 
بر توجه ویژه به مباحث لجستیک و پشتیباني این رویداد، از همه عوامل خواست 
که طي زمان باقیمانده تا شروع اجالس، نسبت به آگاهي بخشي مردم به مفاهیم 
واهداف اجالس اهتمام ورزند. چراکه رفتار، گفت��ار و رویکرد ما در زمان برگزاري 
اجالس خود مي تواند معرف بخش��ي از میراث ناملموس بوده و عالوه بر آن تنویر 

اذهان شرکت کنندگان در این اجالس را به دنبال داشته باشد..
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ویژه صاحبان صنایع شهر اصفهان
فراخوان همكاري و مشاركت صنایع در طرح هاي مدیریت بار   شرکت مدیریت تولید برق اصفهان سهامی خاص

و انرژی دوره اوج  بار شبكه سراسري برق در تابستان 93
همراه با ارائه تشویق ها و تخفیف های مرتبط

طرح تطبیق برنامه تعطیالت و تعمیرات ساالنه با دوره اوج بار 
طرح جابجایي تعطیالت هفتگي از روز جمعه به یكي از روزهاي میاني هفته

طرح بهره گیری از دیزل ژنراتورهای مشتركین صنعتی
طرح جابجایي شیفت دوم به شیفت شب

طرح ذخیره عملیاتی صنایع

طرح تطبیق برنامه تعطیالت و تعمیرات ساالنه صنایع با دوره اوج بار تابستان 
مشتركین صنعتی با ديماند قرارداد بیش از 200 كیلووات مي توانند با انطباق دوره تعطیالت ساالنه و تعمیرات دوره ای خود با دوره اوج بار شبكه سراسري 

برق )15خرداد لغايت 15شهريور هر سال( از تخفیف ويژه در بهای انرژی و ديماند مصرفی برخوردار گردند.
طرح جابجایي تعطیالت هفتگي از روز جمعه به یكي از روزهاي میاني هفته

مشتركین صنعتي با ديماند قرارداد بیش از 200 كیلووات مي توانند در ايام اوج بار شبكه )حداكثر 4هفته( با جابجايي تعطیالت هفتگي از روز جمعه 
به يكي از روزهاي میاني هفته از تخفیف ويژه در بهای انرژی و ديماند مصرفی برخوردار گردند. طی هفته های همكاری مصارف اوج بار مشترک با نرخ 

میان باری و مصارف میان باری با نرخ كم باری محاسبه خواهد شد.
طرح بهره گیری از دیزل ژنراتورهای مشتركین صنعتی

كلیه مش��تركین صنعتي واجد ديزل ژنراتور مي توانند در ايام اوج بار ش��بكه، با در مدار آوردن ديزل ژنراتور و كاهش میزان انرژی مصرفی از شبكه، از 
مزايای ويژه اين طرح برخوردار شوند. در اين شرايط انرژی تولیدی ديزل ژنراتور در ساعات مورد توافق با نرخ 440 ريال خريداری شده و هزينه 40/0 

لیتر گازوئیل به ازای هر كیلووات ساعت تولید پرداخت خواهد شد.
طرح جابجایي شیفت دوم به شیفت شب

مشتركین صنعتي با ديماند قرارداد بیش از 200 كیلووات مي توانند در ايام اوج بار شبكه برق با جابجايي زمانی شیفت فعال واحد صنعتي خود از ساعات 
اوج بار به ساعات كم باري از تخفیف ويژه در بهای انرژی و ديماند مصرفی برخوردار گردند.

طرح ذخیره عملیاتی
كلیه واحدهاي صنعتي با ديماند قرارداد بیش از 1000 كیلووات با مبادله توافق نامه با شركت توزيع برق اصفهان مي توانند از تسهیالت ايده آل پیش بیني 

شده در اين طرح كه در ماه هاي تیر و مرداد اجرا مي گردد بهره مند شوند. قسمتي از اين تسهیالت به شرح زير مي باشد :
1(صرفا با اعالم آمادگي كاهش مصرف در ساعات اوج بار، انرژي مصرفي مشترک در ساعات اوج بار با نرخ تعرفه میان باري و در ساعات میان باری با نرخ 

تعرفه كم باری محاسبه خواهد شد.
2(در صورت نیاز به كاهش بار در ساعات اعالم شده، تمامي انرژي مصرفي در بقیه ساعات شبانه روز با تعرفه كم باري محاسبه خواهد شد. در ضمن به 

منظور حفظ سطح تولید، برای مشتركین همكار، تجاوز از قدرت در ساعات كم باري مجاز خواهد بود و جريمه ای به آن تعلق نمی گیرد.
3(صنايع مشمول طرح دارای فیدر اختصاصی پس از مبادله موافقت نامه همكاري، در مواقع كمبود نیرو از اعمال خاموشي مستثني مي شوند.

توجه : مش��تركین صنعتي با ديماند قرارداد بیش��تر از 1000 كیلووات با حضور در طرح “ذخیره عملیاتي صنايع”  به صورت هم زمان از تسهیالت و 
مشوق هاي پیش بیني شده در چند طرح بهره مند مي گردند

براي اطالع از جزئیات بیشتر اجراي طرح هاي مذكور مي توانید با شماره تلفن 2221336 تماس حاصل نموده يا به زير سايت دفتر مديريت مصرف برق 
اصفهان به آدرس http://dsmhome.eepdc.ir مراجعه فرمايید.

دفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق اصفهان به آدرس اصفهان، چهارراه شكرشكن، ابتداي خیابان نشاط، خانه فرهنگ مديريت مصرف برق اصفهان 
پاسخ گوي مشتركین محترم و متقاضیان حضور در طرح هاي مذكور خواهد بود.

اطالعیه مهم

روابط عمومي شركت توزیع برق اصفهان

شــركت تـوزیـع بـرق شهـرسـتـان اصفهـان در نظـر دارد  :كاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را 
باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شركت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از 

بین تولید كنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید .

پیشنهاددهندگان می توانند اسـناد مناقصه به شـرح فوق را از طریق مراجعه حضوری به امور تداركات این 
شـركت یا از طریق سـایتهای زیر دریافت و حداكثر تا یک ساعت قبل از برگزاری جلسـه مناقصه به آدرس: 
 اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول -

 امور تداركات تحویل نمایند. به پیشنهادهایی كه بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد 
شد .

  http://tender.tavanir.org.ir        سایت  اینترنتي معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir       سایت  اینترنتي پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir سایت  اینترنتي شركت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2216102-0311 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.

جهت شركت در مناقصه : مبلغ 200/000 ریال به حسابجاری سپهر 0101853651005 بانک صادرات شعبه مركزی 
بنام شركت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فیش مربوطه داخل پاكت الف قرار داده شود. 

مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه  در اسناد درج شده است .
*به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد 
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء كمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.         

  *حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاكات  آزاد مي باشد. 
*شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار مي باشد.

   *هزینه درج آگهی مناقصه بعهده برنده یا برندگان مناقصه یا مزایده می باشد.

شرکت توزیع برق شهرستان 
آگهی مناقصه عمومی داخلی

روابط عمومی  شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان 

تاریخ برگزاری مهلت تهیه دفترچهتاریخ توزیع دفترچهشماره مناقصه موضوع مناقصهردیف
ساعت برگزاریمناقصه
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و انرژی دوره اوج  بار شبكه سراسري برق در تابستان 93
همراه با ارائه تشویق ها و تخفیف های مرتبط

طرح تطبیق برنامه تعطیالت و تعمیرات ساالنه با دوره اوج بار 
طرح جابجایي تعطیالت هفتگي از روز جمعه به یكي از روزهاي میاني هفته

طرح بهره گیری از دیزل ژنراتورهای مشتركین صنعتی
طرح جابجایي شیفت دوم به شیفت شب

طرح ذخیره عملیاتی صنایع

طرح تطبیق برنامه تعطیالت و تعمیرات ساالنه صنایع با دوره اوج بار تابستان 
مشتركین صنعتی با ديماند قرارداد بیش از 200 كیلووات مي توانند با انطباق دوره تعطیالت ساالنه و تعمیرات دوره ای خود با دوره اوج بار شبكه سراسري 

برق )15خرداد لغايت 15شهريور هر سال( از تخفیف ويژه در بهای انرژی و ديماند مصرفی برخوردار گردند.
طرح جابجایي تعطیالت هفتگي از روز جمعه به یكي از روزهاي میاني هفته

مشتركین صنعتي با ديماند قرارداد بیش از 200 كیلووات مي توانند در ايام اوج بار شبكه )حداكثر 4هفته( با جابجايي تعطیالت هفتگي از روز جمعه 
به يكي از روزهاي میاني هفته از تخفیف ويژه در بهای انرژی و ديماند مصرفی برخوردار گردند. طی هفته های همكاری مصارف اوج بار مشترک با نرخ 

میان باری و مصارف میان باری با نرخ كم باری محاسبه خواهد شد.
طرح بهره گیری از دیزل ژنراتورهای مشتركین صنعتی

كلیه مش��تركین صنعتي واجد ديزل ژنراتور مي توانند در ايام اوج بار ش��بكه، با در مدار آوردن ديزل ژنراتور و كاهش میزان انرژی مصرفی از شبكه، از 
مزايای ويژه اين طرح برخوردار شوند. در اين شرايط انرژی تولیدی ديزل ژنراتور در ساعات مورد توافق با نرخ 440 ريال خريداری شده و هزينه 40/0 

لیتر گازوئیل به ازای هر كیلووات ساعت تولید پرداخت خواهد شد.
طرح جابجایي شیفت دوم به شیفت شب

مشتركین صنعتي با ديماند قرارداد بیش از 200 كیلووات مي توانند در ايام اوج بار شبكه برق با جابجايي زمانی شیفت فعال واحد صنعتي خود از ساعات 
اوج بار به ساعات كم باري از تخفیف ويژه در بهای انرژی و ديماند مصرفی برخوردار گردند.

طرح ذخیره عملیاتی
كلیه واحدهاي صنعتي با ديماند قرارداد بیش از 1000 كیلووات با مبادله توافق نامه با شركت توزيع برق اصفهان مي توانند از تسهیالت ايده آل پیش بیني 

شده در اين طرح كه در ماه هاي تیر و مرداد اجرا مي گردد بهره مند شوند. قسمتي از اين تسهیالت به شرح زير مي باشد :
1(صرفا با اعالم آمادگي كاهش مصرف در ساعات اوج بار، انرژي مصرفي مشترک در ساعات اوج بار با نرخ تعرفه میان باري و در ساعات میان باری با نرخ 

تعرفه كم باری محاسبه خواهد شد.
2(در صورت نیاز به كاهش بار در ساعات اعالم شده، تمامي انرژي مصرفي در بقیه ساعات شبانه روز با تعرفه كم باري محاسبه خواهد شد. در ضمن به 

منظور حفظ سطح تولید، برای مشتركین همكار، تجاوز از قدرت در ساعات كم باري مجاز خواهد بود و جريمه ای به آن تعلق نمی گیرد.
3(صنايع مشمول طرح دارای فیدر اختصاصی پس از مبادله موافقت نامه همكاري، در مواقع كمبود نیرو از اعمال خاموشي مستثني مي شوند.

توجه : مش��تركین صنعتي با ديماند قرارداد بیش��تر از 1000 كیلووات با حضور در طرح “ذخیره عملیاتي صنايع”  به صورت هم زمان از تسهیالت و 
مشوق هاي پیش بیني شده در چند طرح بهره مند مي گردند

براي اطالع از جزئیات بیشتر اجراي طرح هاي مذكور مي توانید با شماره تلفن 2221336 تماس حاصل نموده يا به زير سايت دفتر مديريت مصرف برق 
اصفهان به آدرس http://dsmhome.eepdc.ir مراجعه فرمايید.

دفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق اصفهان به آدرس اصفهان، چهارراه شكرشكن، ابتداي خیابان نشاط، خانه فرهنگ مديريت مصرف برق اصفهان 
پاسخ گوي مشتركین محترم و متقاضیان حضور در طرح هاي مذكور خواهد بود.

اطالعیه مهم

روابط عمومي شركت توزیع برق اصفهان

شــركت تـوزیـع بـرق شهـرسـتـان اصفهـان در نظـر دارد  :كاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را 
باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شركت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از 

بین تولید كنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید .

پیشنهاددهندگان می توانند اسـناد مناقصه به شـرح فوق را از طریق مراجعه حضوری به امور تداركات این 
شـركت یا از طریق سـایتهای زیر دریافت و حداكثر تا یک ساعت قبل از برگزاری جلسـه مناقصه به آدرس: 
 اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول -
 امور تداركات تحویل نمایند. به پیشنهادهایی كه بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد 

شد .
  http://tender.tavanir.org.ir        سایت  اینترنتي معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir       سایت  اینترنتي پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir سایت  اینترنتي شركت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2216102-0311 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.

جهت شركت در مناقصه : مبلغ 200/000 ریال به حسابجاری سپهر 0101853651005 بانک صادرات شعبه مركزی 
بنام شركت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فیش مربوطه داخل پاكت الف قرار داده شود. 

مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه  در اسناد درج شده است .
*به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد 
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء كمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.         

  *حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاكات  آزاد مي باشد. 
*شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار مي باشد.

   *هزینه درج آگهی مناقصه بعهده برنده یا برندگان مناقصه یا مزایده می باشد.

شرکت توزیع برق شهرستان 
آگهی مناقصه عمومی داخلی

روابط عمومی  شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان 

تاریخ برگزاری مهلت تهیه دفترچهتاریخ توزیع دفترچهشماره مناقصه موضوع مناقصهردیف
ساعت برگزاریمناقصه
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اخبار کوتاهيادداشت

راهکار مقابله با بدحجابی در ايران 
فعالیت فرهنگی است

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: راهکار مقابله با 
بدحجابی در ایران، فعالیت فرهنگی است.

احمد بخش��ایش اردس��تانی درباره محور مباحث فرهنگی مقام معظم 
رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس اظهار کرد: مقام معظم رهبری در 
صحبت هایی که با نمایندگان داش��تند، به نوعی نقشه راه را نشان  دادند 
و چند محور عمده را مورد بحث قرار دادند، ایش��ان ابت��دا فرمودند این 
مسؤولیت ها امانت بوده و شما باید این امانت را برگردانید و این مسؤولیت 
نمایندگی کوتاه و 4 ساله بوده و بنابر این هرکاری باید انجام گیرد، بهتر 

است زود انجام شود.
وی افزود: ایشان سپس فرمودند تفکر مبارزه بود که جمهوری اسالمی را 
تشکیل داد و استقرار نظام همراه با مبارزه بوده و با توجه به این که استقرار 
از تشکیل نظام سخت تر است، این مبارزه بی امان بوده و استکبار با چراغ 

علم و ثروت و قدرت به موجه جلوه دادن کارهای خود است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: درباره 
بحث فرهنگ، به تعبیر بنده ایشان این طور بیان کردند که هرجا صحبت 
از فرهنگ می شود، باید توجه داشت که درست است که فرهنگ لغزنده و 
هم سهل و آسان است و هم دشوار، اما هرکاری که ما انجام می دهیم هم 
فرهنگی است و هم نیست، بنابراین کار فرهنگی کار بسیار سختی بوده و 
منظور از فرهنگ، فرهنگی دینی، فرهنگ اخالقی، فرهنگ همراه با مبارزه 

و فرهنگ ارزش های دینی است.

میرزاده، دانشجو و جاسبی راهی 
کمیسیون آموزش مجلس می شوند

کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس رؤس��ای فعلی، س��ابق و اسبق 
دانشگاه آزاد را برای پاسخ به گزارش تفحص از این دانشگاه احضار کرد.

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی روزهای 
یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه این هفته طی جلساتی گزارش سیدمحمود 

علوی وزیر اطالعات را استماع و بررسی می کنند.
جلسه کمیته آموزش عالی و آموزش پزش��کی عصر روز یکشنبه برگزار 

می شود.
ارایه گزارش های میرزاده رییس فعلی دانشگاه آزاد، فرهاد دانشجو رییس 
سابق این دانشگاه و همچنین عبداهلل جاسبی رییس اسبق دانشگاه آزاد 
در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسالمی در دستور کار 

نشست صبح روز دوشنبه این کمیسیون قرار دارد.

آيت اهلل مهدوی کنی  از مفاخر 
روحانیت است 

عضو مجل��س خب��رگان رهبری با اش��اره ب��ه ش��خصیت آیت اهلل 
مهدوی کنی، گفت: ایشان در عرصه های سیاسی، انقالبی و اجتماعی 
خوش درخشیده اس��ت. آیت اهلل س��ید احمد خاتمی عضو مجلس 
خبرگان رهبری در حاش��یه عیادت از آی��ت اهلل مهدوی کنی درباره 
شخصیت وی گفت:  ایشان از مفاخر روحانیت بوده و چهره ای است 
که در عرصه های سیاسی، انقالبی و اجتماعی خوش درخشیده است.

وی ادام��ه داد: در عرصه فرهنگی نیز دانش��گاه امام ص��ادق )ع( از 
افتخارات ایشان است و در عرصه سیاسی از قبل انقالب در مبارزات 
حضور فعال داشتند. عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: آیت اهلل 
مهدوی کنی با همان شکوهی که از امام دفاع می کرد از رهبری نیز 
دفاع کرده و ذی طلبگی خود را حفظ کرده است.آیت اهلل خاتمی با 
تاکید بر لزوم دعا برای سالمتی ایشان خاطرنشان کرد: باید از مردم 
بخواهیم برای ش��فای آی��ت اهلل مهدوی کنی دعا کنن��د و آنطور که 
پزشکان گفته اند وضعیتش��ان از دیروز بهتر شده، ولی هنوز محتاج 

دعا هستند.

ده ها کشته در حمله تروريستی به 
مرقد امامان عسگری)ع(

شبکه های خبری عراق اعالم کردند: شهر سامرا از بامداد پنج شنبه گذشته 
شاهد درگیری مسلحانه تروریست های داعش با نیروهای امنیتی بوده 
است. حمله عناصر گروه تروریستی داعش به شهر سامرا تاکنون به کشته 
و زخمی شدن ده ها نیروی امنیتی منجر شده، اما ارتش این کشور موفق 
شد حمله به حرم امامان عس��گری)ع( را خنثی کند. تروریست ها قصد 

داشتند به مرقد امامان عسگری حمله کنند.  
نیروهای امنیتی عراق در پی حمله همه جانبه داعش به سامرا در استان 

»صالح الدین« در این شهر حکومت نظامی اعالم کردند.

کشتی های جنگی را به روسیه 
تحويل می دهیم

فرانس��وا اوالند، رییس جمهوری فرانسه در بروکس��ل گفت: چنان چه 
تحریم های بیشتری از سوی اتحادیه اروپا علیه مسکو اعمال نشود، دولت 

پاریس دو ناو هواپیمابر میسترال را به روسیه تحویل می دهد. 
اوالند با بیان این که اگر تحریم ها علیه مس��کو وضع شد، شرایط تغییر 
می کند، اظهار کرد: در صورت عدم تصویب تحریم ها، فرانس��ه تعهدات 
خود را در قبال روسیه طبق برنامه ریزی قبلی انجام می دهد. صحبت های 
رییس جمهور فرانسه در حالی مطرح می شود که گروه موسوم به 7، روسیه 
را به تحریم های بیشتر تهدید کرده است. هم زمان با ادامه کشتار مردم 
شرق اوکراین توسط دولت مرکزی و سکوت مقامات اروپایی، کشورهای 

غربی، روسیه را به دخالت در امور داخلی اوکراین متهم می کنند.

قدرت های پوشالی غرب
از رفتارشان خجالت بکشند

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ما با پیروزی بشار اسد 
در سوریه منتظر تغییر رفتار عربستان هستیم تا در رویه خود اصالح انجام 
دهد. منصور حقیقت پور اظهار داش��ت: پیروزی بش��ار اسد در انتخابات 
سوریه درس بزرگی برای استکبار جهانی بود تا در رفتار خود تجدید نظر 

کنند چرا که از دریچه اسلحه و تفنگ نمی توان ملت ها را تهدید کرد.
وی تصریح کرد: آمریکا باید بداند که عصر، عصر حاکمیت اراده ملت هاست 
و دیگر رفتار قلدرمآبانه جوابگو نیست که بخواهد با حرکت های ناشایست 
خود در اراده ملت ها خللی ایجاد کند. نایب رییس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس خاطرنشان کرد:  با این پیروزی باید همه قدرت های پوشالی غرب 
از رفتارشان در سوریه خجالت بکشند و این ملت را با اراده محکم خود آزاد 
بگذارند تا کشورش��ان را دوباره با اراده آهنین خود بسازند چرا که رفوزه 

اصلی در این ماجرا آمریکا، غرب و دول ارتجاعی منطقه است.
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همکاریایرانوآژانسدرچارچوبتوافقاتپیشمیرود

نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: همکاری های فعلی جمهوری اسالمی ایران و 
آژانس، براساس توافق و برنامه زمان بندی شده اجرا می شود.در  این نشست فصلی شورای حکام موضوعات 
مختلفی از جمله گزارش سالیانه آژانس، گزارش اجرای پادمان ها و دیگر موضوعات مرتبط را بررسی کرد.
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 رزمايش مشترک سپاه 
و ارتش نیمه دوم سال

اهدف نظامی عربستان 
در سال های آينده

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی گفت: رزمایش مشترک سپاه 
و ارتش در جنوب غرب و شرق کشور نیمه دوم سال جاری صورت می گیرد.

 امیر احمدرضا پوردس��تان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی 
ایران در حاشیه مراسم بیست و پنجمین س��الگرد ارتحال امام خمینی)ره( 
اظهار داشت : انقالب اسالمی در س��ایه وحدت به پیروزی رسید و وحدت رمز 

موفقیت ما بود.
وی افزود: از زمانی که س��پاه و ارتش در کنار هم ق��رار گرفتند، موفقیت های 
فراوانی حاصل کردیم. فرمان��ده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی از 
رزمایش مشترک ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران خبر داد و گفت: ما 
2 رزمایش بزرگ در جنوب غرب و جنوب شرق خواهیم داشت که یگان های 

ارتش و سپاه در آن شرکت خواهند کرد.

پس از تحوالت کشورهای عربی و اسالمی در سال های اخیر و تغییر در روابط 
بین المللی و منطقه ای، عربستان سعودی اکنون با محیط متفاوتی مواجه شده و 
پیش بینی می شود توجه مقامات سعودی به بخش نظامی این کشور همچنان 
افزایش یابد. هزینه های نظامی عربستان س��عودی با افزایش ۱4 درصدی در 
س��ال 2۰۱۳ به رقم ۶7 میلیارد دالر رسیده و با پش��ت سر گذاشتن انگلیس، 
ژاپن و فرانسه، به جایگاه چهارم جهان رسیده است. نواف عبید چهره دانشگاهی 
عربستان که در موسسات تحقیقاتی آمریکا مشغول پژوهش است، با توجه به 
شرایط متغیر منطقه به ارزیابی اصول و اهداف دکترین نظامی عربستان پرداخته 
است. از نگاه وی، در شرایطی، جنگ داخلی در بعضی کشورهای عربی از جمله 
سوریه، یمن و لیبی ادامه دارد و بعضی کش��ورهای دیگر مانند مصر، تونس و 

بحرین نیز با چالش های داخلی مواجه هستند .

رییس کمیته مطالبات نمایندگان فراکسیون رهروان والیت 
مجل��س از حضور وزرای بهداش��ت و کش��ور در این کمیته 

خبر داد. 
 منص��ور حقیقت پور ریی��س کمیته مطالب��ات نمایندگان 
فراکسیون رهروان والیت مجلس شورای اسالمی ، با اشاره 
به برنامه های این کمیت��ه در هفته آینده، گفت: براس��اس 
برنامه ریزی های انجام شده، قرار است وزرای بهداشت و کشور 

این هفته در این کمیته حضور می یابند.
وی اف��زود: ق��رار اس��ت در ای��ن جلس��ه نمایندگان��ی که 
مش��کالتی در حوزه انتخابیه  خ��ود در زمینه بهداش��ت و 
وزارت کش��ور دارند با قاضی زاده هاش��می و رحمانی فضلی 
 مطرح کرده ت��ا آنها نی��ز پیگیر مس��ایل و مش��کالت آنها 

باشند.
حقیقت پور خاطرنشان کرد: وزیر کشوربرای پاسخگویی به 
سواالت ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس راهی کمیسیون امور 

شوراهای خانه ملت می شود.
 اعضای کمیسیون امور ش��وراهای مجلس شورای اسالمی 
روزهای یکشنبه و سه ش��نبه این هفته طی جلساتی طرح 
اصالح جدول حوزه های انتخابی��ه و تعداد نمایندگان آنها را 

مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
این جلسه فردا یکشنبه برگزار می شود.

بشار اسد با کسب بیش از 88 درصد آرا برای سومین دوره در 
انتخابات ریاست جمهوری سوریه به پیروزی رسید.

به نقل از شبکه خبری العالم،بشار اس��د در این انتخابات با 
بیش از ۱۰ میلیون رای بار دیگر به عنوان رییس جمهوری 
انتخاب ش��د. میزان آرای بش��ار اس��د در این انتخابات ۱۰ 
میلیون و ۳۱9 ه��زار و 72۳ رای معادل 88/7 بوده اس��ت.

دادگاه عالی قانون اساسی س��وریه نیز اعالم کرد که میزان 
مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
بیش از 7۳ درصد بوده اس��ت. انتخابات سوریه در شرایطی 
برگزار شد که طی سه سال گذش��ته بسیاري از قدرت هاي 
منطقه و جهاني تالش کردند تا با گس��یل داش��تن هزاران 

تروریست به آن کشور، نظام سوریه را تغییر دهند.
 بیش از 9 ه��زار و ۶۰۰ ح��وزه رای گیری س��اعت  7 صبح 
سه شنبه )۳ ژوئن، ۱۳ خرداد(  در بخش های تحت کنترل 
 دولت در س��وریه گش��ایش یافت و پس از تمدید س��اعات 
رای گیری ، درس��اعت 24 همان روز حوزه های انتخاباتی 
بسته شد. این نخستین انتخابات ریاست جمهوری سوریه از 
زمان آغاز حکومت خانواده اسد در بیش از پنجاه سال پیش 
است که با شرکت بیش از یک نامزد و از طریق رای گیری برای 

برگزیدن یکی از نامزدها برگزار شد.

رییس کل بانک مرکزی  این هفته  برای ارایه گزارش و بررسی 
منابع و مصارف ارزی کشور در کمیس��یون برنامه و بودجه 
حاضر می شود. اعضای کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی روزهای یکش��نبه و سه شنبه طی جلساتی 
طرح اجازه به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت را برای انعقاد 
قرارداد کار معین با بازرسان ش��اغل در حوزه نظارت بر بازار 
اعاده شده از ش��ورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می دهند.

بررس��ی طرح های استفس��اریه و اصالح بند )ب( ماده 44 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و الحاق یک تبصره به آن، 
استفساریه بند ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳92 کل کشور و ایجاد 
حساب ویژه حمایت از تولید ملی و همچنین ادامه رسیدگی به 
موضوعات مرتبط با وظایف کمیسیون در اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. بررسی 
طرح اصالح قانون برنامه و بودجه در کمیته ویژه کمیسیون 
روز دوشنبه ادامه می یابد. روز دوشنبه سواالت نادر قاضی پور 
و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران، مهرداد بذرپاش 
نماینده تهران، پرسش ایرج عبدی، علیرضا محجوب و نادر 
قاضی پور نمایندگان خرم آباد و تهران و ارومیه، موسی الرضا 
ثروتی نماینده بجن��ورد، رضا عبداللهی، س��یدعبدالکریم 
هاشمی، منصور آرامی و ابوالقاسم جراره و زهره طبیب زاده 

نماینده تهران بررسی می شود.

نشست عمومی کمیس��یون اصل 9۰ مجلس برای بررسی 
گزارش هدفمندسازی یارانه ها این هفته برگزار می شود.

 اعضای کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی یکشنبه 
نشست عمومی برای بررسی گزارش هدفمندسازی یارانه ها 

خواهند داشت.
نشست مشترک کمیس��یون اصل 9۰ با مس��ؤوالن وزارت 
خانه های کشور، راه و شهرس��ازی، نیرو، جهادکشاورزی و 
دادستانی کل کش��ور، سازمان بازرس��ی کل کشور و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی پیرامون ساخت و سازهای غیرمجاز 

در حاشیه شهرها برگزار می شود.
کارگروه های فرهنگی و اجتماعی، اقنصادی، فنی و عمرانی، 
ارتقای سالمت اداری، قضایی و حقوقی و سیاسی و نظامی به 

شکایات واصله رسیدگی می کنند.
کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نیز هفته بعد 
قوانین و مق��ررات و س��اختار مرک��ز پژوهش های مجلس 
 )مرب��وط ب��ه س��اختار اداری( را م��ورد رس��یدگی ق��رار 

می دهد.
جمع بندی بررس��ی طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه 
داخل��ی و جمع بندی طرح اص��الح م��واد )۱۰4( و )۱58( 
 قانون آیین نامه داخلی نیز در دستور کار این کمیسیون قرار 

دارد.

انتخابات  بودجه مجلس  کمیسیون

وزرای بهداشت و کشور 
به مجلس می روند 

بشار اسد پیروز انتخابات 
سوريه شد

منابع ارزی کشور، سیف را 
به مجلس کشاند

بررسی گزارش هدفمندی 
يارانه ها 
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در کش��وری که با فقر روبه رو س��ت، انس��ان خجالت زده می شود 
صحبت از فس��ادهای میلیارد دالری ش��ود. این ها شایسته نظام 
جمهوری اسالمی نیست. نشست و برخاست با فاسد اقتصادی نیز 
جایز نیست، باید با فاس��د مبارزه کرد؛ دور باد آن روز که در نظام 

اسالمی فاسدان اقتصادی بر مسند حکومت تکیه زنند.
فرزند ی��ادگار حض��رت ام��ام خمین��ی )ره( گف��ت: انقالبیون و 

حزب اللهی ها بیرق انتقاد به مفاسد اقتصادی را بردارند.
به نقل از خبرگزاری ها،حجت االس��الم والمس��لمین س��ید علی 
خمینی، شامگاه چهارشنبه گذشته در مراسم گرامیداشت سالگرد 
ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و شهدای مظلوم قیام خونین ۱5 
خرداد ضمن پرداختن به قیام ۱5 خرداد و چگونگی شکل گیری 
انقالب اس��المی ایران، بر اهمیت پرداختن به دستورهای اسالم و 
آرمان های امام )ره( برای تحلیل نظام جمهوری اسالمی تاکید کرد.

وی در ادامه به فرمایش های مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد 
ارتحال امام راحل در حرم مطهر اش��اره کرد و گفت: فرمایش��ات 
رهبری فصل الخطاب است. ایشان فرمودند اگر امام )ره( و ما دم از 
مردم ساالری می زنیم، این برگرفته از مردم ساالری غربی نیست، 

بلکه برگرفته از اسالم ناب محمدی )ص( است.
مراقب باشیم افرادی پا به عرصه نگذارند که انقالب را 

از راه خود منحرف کنند
فرزند مرحوم حجت االسالم سیداحمد خمینی افزود: ببینیم اسالم 
از ما چه خواسته، چه گروه هایی را نباید بگذاریم در کشور اسالمی 

مسؤولیت بگیرند و رشد کنند. باید هنگامی که خواستیم در صحنه 
حاضر شویم و رای دهیم، مراقب باشیم افرادی پا به عرصه نگذارند 

که انقالب را از راه خود منحرف کنند.
وی تصریح کرد: گروه نخس��ت، تش��نگان قدرت و قدرت طلبان 
هستند، آنها که برای کسب قدرت وارد صحنه می شوند و به  دنبال 
چیزی جز اصالح جامعه هس��تند، مردم ما باید دنبال مسؤوالنی 
باش��ند که بحمداهلل تاکنون هم همین طور ب��وده، که طمع ورز و 
قدرت طلب نباشند.یادگار امام خمینی )ره( با اشاره به فرمایشی 
از امام )ره( که مس��ؤوالن باید خادم ملت باش��ند، گفت: اگر این 
چنین نباشد فرقی بین نظام اسالمی و دیگر نظام ها نیست. اسالم 
 به  دنبال کس��ی اس��ت که از قدرت برای تعالی جامعه تالش کند 
وگر نه طمع ورزان و قدرت طلبان تا زمانی که اوضاع خوب اس��ت، 
فقط و فقط تایید می کنند و زمانی که اوضاع بد ش��د، به گوشه ای 
پناه می برند و یا با دشمن همراه می گردند. وی ادامه داد: نکته مهم 
این اس��ت که یاری کردن صرفا به به و چه چه کردن نیست. یکی 
از پیام های اخالقی پیامبر )ص( به ما مس��لمین این بود که یاری 

رساندن یعنی اگر عیبی دیدید، فریاد بزنید.
حجت االسالم سید علی خمینی با تش��ریح مردم ساالری مدنظر 
اسالم گفت: مردم س��االری تنها این نیس��ت که مردم بیایند رای 
بدهند. امام اگر از مردم س��االری دم می زنند، منظور این است که 
 در تمام لحظات ملت ناظر بر عملکرد مسؤوالن است، این است که

 امام )ره( از مردم می خواهند چش��مان تیزبین انقالب باش��ند و 

نگذارند انقالب به دس��ت نااهالن بیفتد، وظیفه تک تک ما است 
که پشتیبان نظام باش��یم. یک ملت واال و انقالبی اجازه نمی دهد، 

مسؤوالن بیت المال را جیب شخصی خود بدانند.
حجت االس��الم س��ید علی خمین��ی، خصوصیت طم��ع ورزان و 
قدرت طلبان را این گونه تش��ریح ک��رد: این ها اگ��ر ببینند جایی 
قدرت است، در آن جا جمع می ش��وند تا شاید چیزی از آن قدرت 

به آنها برسد.
فس�اد میلیارد دالری در جمهوری اسالمی انسان را 

خجالت زده می کند
وی دومین گروه را که نباید در نظام اسالمی قدرت بگیرد،مفسدان 
اقتصادی نامید و گفت: ملت در انتخابات مراقب باش��د مسؤولیت 

به دست مفس��دان اقتصادی 
نیفتد، البته اس��الم ب��ا ثروت 
مخال��ف نیس��ت، ب��ا فس��اد 
اقتصادی مخالف است. بنابراین 
نظام اسالمی باید با تمام قدرت 
در برابر فساد بایستد، حتی یک 
ریال فس��اد در نظام اس��المی 
قابل قبول نیست، اما متاسفانه 
در کشور می بینیم، فسادهایی 
 را که س��ر ب��ه فلک کش��یده 

است.
ی��ادگار ام��ام عظیم الش��أن 
گفت: در کش��وری ک��ه با فقر 
روبه رو ست، انسان خجالت زده 
می ش��ود صحبت از فسادهای 
میلی��ارد دالری ش��ود، این ها 

شایسته نظام جمهوری اسالمی نیست. نشست و برخاست با فاسد 
اقتصادی نیز جایز نیست، باید با فاسد مبارزه کرد. دور باد آن روز 
که در نظام اسالمی فاسدان اقتصادی بر مسند حکومت تکیه زنند.

حجت االسالم س��ید علی خمینی افزود: دغدغه من این است، در 
چند س��ال اخیر هم بارها گفته ام، انقالبیون و حزب اللهی ها بیرق 
انتقاد به مفاس��د اقتصادی را بردارند، این دفاع از نظام جمهوری 
 اسالمی اس��ت. نظام در این حالت پویا می  ش��ود، اگر معتقدان به

 امام )ره( و انقالب در این مس��یر حرکت نکنند، دش��منان ما این 
بیرق را برمی دارند. 

وی گروه بعدی که باید از قدرت دور باشند، عیب جویان دانست و 
تصریح کرد: عیب جویی با نقد متفاوت است، انسان عیب جو همواره 
در پی عیب جویی است، ولی انسان منتقد عالوه بر این که اشکاالت 
را می گوید، اوال دغدغه اصالح و درس��ت کردن دارد و دوم آن که 
خوبی ها و نقاط قوت را هم بازگو می کند، باید مراقب باشید، در نقد 

دولت هم باید انصاف را رعایت کنید.
نوه بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران گفت: انصاف داشته باشیم، 
انصاف نیاز امروز جامعه ماست. در انتقادات خود، در دوستی های 

خود، در دشمنی ها، در همه حال انصاف را رعایت کنیم.

فرزند يادگار حضرت امام خمینی )ره(: 

فرمایشاترهبریفصلالخطاباست
فضل اهلل صلواتي:

آيت اهلل طاهری پايه انقالب 
اسالمی در اصفهان بود

نخستین فرماندار ش��هر اصفهان پس از پیروزی انقالب 
اس��المی گفت: اقامه نماز جمعه توس��ط آیت اهلل سید 
جالل الدین طاهری که با استقبال جوانان همراه شد، از 

پایه ها و ریشه های انقالب اسالمی در شهر اصفهان بود.
فضل اهلل صلواتی با اش��اره به روحیات انقالبی ایش��ان و 
فضای انقالبی که در سال 42 با نهضت امام خمینی)ره( 
آغاز ش��ده بود، اظه��ار ک��رد: در مجال��س و مجامع که 
انقالبیون ش��رکت داش��تند و رفت و آم��دی که خودم 
به حوزه داش��تم، با آیت اهلل طاهری ک��ه یکی از فضال و 

طلبه های نسبتا جوان بودند، آشنا شدم.
وی اف��زود: در س��ال ۱۳49 ب��ا موافق��ت و حک��م امام 
 خمین��ی)ره(، آی��ت اهلل طاه��ری در مس��جد اعظ��م

 حس��ین آباد اصفه��ان نماز جمع��ه را اقامه ک��رد که با 
استقبال عجیب مردم به ویژه جوانان همراه بود و این نماز 
جمعه از پایه ها و ریش��ه های انقالب اسالمی در اصفهان 
شد و حکومت شاه و ساواک کارشکنی هایی  کردند؛ برای 
نمونه در س��ال ۱۳5۰ که من در کمیته، بازداشت بودم 
آیت اهلل طاهری را احضار کرده و ایش��ان را مورد اذیت و 

توهین قرار دادند.
این مبارز انقالب اسالمی افزود: آیت اهلل طاهری در نماز 
جمعه مسایل روز را مطرح می کرد و حتی به قسمتی از 
نکات و نوشته های دکتر ش��ریعتی که نقل محافل بود، 

اشاره داشت. 
ایشان با اس��تفاده از آیات و احادیث مبارزاتی، اخالقی و 
ایمانی و بیان فوق العاده ای که داشتند، همراه با خلوصش 
مردم را ارش��اد می کرد و من تا قبل از بازداشتم در سال 

۱۳5۰ در این نماز جمعه شرکت می کردم.
صلواتی که از سال ۱۳5۰ تا پیروزی انقالب به تناوب در 
بازداشت و تبعید در ش��هر یزد بوده درباره تحصن مردم 
در خانه آیت اهلل خادمی گفت: آیت اهلل خادمی روحانی 
بزرگ اصفهان و از ابتدا دنبال روی امام خمینی)ره( بود 
که مردم اصفهان در مرداد  ماه)ش��عبان( در اعتراض به 
بازداش��ت آیت اهلل طاهری از طرف بازار به سمت خانه 
ایش��ان رفتند و متحصن ش��دند.وی ادامه داد: من آن 
زمان در یزد بازداش��ت بودم، اما از آی��ت اهلل صدوقی و 
خاتمی خواستم تا به اصفهان بروند و به مردم اصفهان و 
متحصنین روحیه بدهند. آیت اهلل صدوقی از یزد و شهید 
آیت اهلل مطه��ری از تهران به اصفه��ان آمدند و آیت اهلل 
صدوقی با پشوانه مالی که داشتند، به اقشار آسیب پذیر 

تحصن کمک هم کردند.

انصاف داشته 
باشیم، انصاف نیاز 

امروز جامعه ماست. 
در انتقادات خود، 

در دوستی های 
خود، در دشمنی ها، 
در همه حال انصاف 

را رعايت کنیم



یادداشت

استاندار اصفهان خبر داد

اجرای 120 برنامه ویژه هفته جوان 
در اصفهان

استاندار اصفهان با اشاره به هفته جوانان گفت: بالغ بر 120 برنامه 
ویژه برای این هفته در نظر گرفته شده است.

رسول زرگر پور در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با حضور 
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، 
موضوع جوانان در ابعاد مختلف را از اولویت های دولت   ها برشمرد 

و افزود: دولت تدبیر و امید نیز توجه ویژه ای به این موضوع دارد.
وی افزود: ایران با دارا بودن 25 میلیون نفر جمعیت بین 15تا30 
سال از کش��ورهای جوان محسوب می ش��ود که از این تعداد یک 
میلیون و 200 هزار نفر در اس��تان اصفه��ان زندگی می کنند و با 
توجه به اهمیت این موضوع، ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست 

استاندار تشکیل شده که پی گیری این موضوع را بر عهده دارد.
استاندار اصفهان با بیان این که بالغ بر 22 دستگاه اجرایی مختلف 
از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه ها و اداره ورزش و جوانان در این 
ستاد عضویت دارند، تصریح کرد: مسایل مربوط به ساماندهی امور 
جوانان در این ستاد پی گیری می شود. وی برگزاری هفته جوانان 
و موضوع اوقات فراغت این افراد را دو دس��تور کار اساس��ی امروز 
این س��تاد عنوان کرد و افزود: در این جلسه دستگاه های مختلف 
برنامه های خود را در رابطه با برگزاری باشکوه، موثر و مفید هفته  
جوانان اعالم کردند. استاندار اصفهان با اشاره به هفته جوانان گفت: 

بالغ بر 120 برنامه ویژه برای این هفته در نظر گرفته شده است.
زرگرپور موضوع اوقات فراغت جوان��ان را از دیگر موضوعات مورد 
بحث در این جلس��ه عنوان کرد و افزود: با توجه به ش��روع فصل 
تابس��تان باید برای پرکردن اوق��ات فراغت جوان��ان برنامه ریزی  

ویژه ای صورت گیرد.
وی با اشاره به شعار در نظر گرفته ش��ده در موضوع اوقات فراغت 
دانش آم��وزان، گفت: »هر ج��وان، هر دانش آم��وز، یک مهارت« 
شعاری اس��ت که توس��ط آموزش و پرورش در نظر گرفته شده و 

محور فعالیت های دستگاه ها قرار گرفته است. 
وی ب��ا تاکید بر این ک��ه هر دانش آم��وز باید یک مه��ارت فنی و 
تخصصی را در طول تابستان آموزش ببیند، افزود: جوانان باید بعد 
از فارغ التحصیلی از دبیرستان نه تنها از لحاظ نظری بلکه از لحاظ 

فنی و مهارتی نیز از رشته ای فارغ التحصیل شوند. 
زرگرپور خاطرنشان کرد: ظرف 15 روز آینده دستگاه های مختلف 
که در این امر فعالیت می کنند باید برنامه های خود را با محوریت 
آموزش و پرورش تهیه کنند تا در جلس��ه  بعدی ستاد به تصویب 

برسد.
استاندار اصفهان یادآور شد: سعی بر این است در کنار برنامه های 
تفریحی و ورزش��ی، حتما برنامه های آموزش فن��ی و حرفه ای و 
مهارتی را بر اساس شعار در نظر گرفته شده داشته باشیم و در همه 

ابعاد اوقات فراغت جوانان را پر کنیم.
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تامین اعتبار 3 میلیارد تومانی خرید پساب در جنوب شهر اصفهان
ش��هردار منطقه 5 اصفهان از تامین اعتبار 3 میلیارد تومانی جهت خرید پس��اب در جنوب شهر 
اصفهان، به عنوان اولین منطقه در سطح شهر اصفهان خبر داد. منطقه 5 با شرایط خاص توپوگرافی 

در کوه صفه و سه پارک بزرگ ساحلی در مسیر ورودی جنوب شهر اصفهان مطرح است.

3

کارشناس و عضو سازمان هاي بین المللي آنالیز سازه هاي 
تاریخي، توسعه مترو را براي ش��هر یک عنصر الزم دانست 
و تاکی��د کرد: یونس��کو و س��ازمان هاي بی��ن المللي هیچ 
 مخالفتي در زمینه توس��عه و راه اندازي مت��رو در اصفهان

 ندارند.
پائولو لورنس��و در دیدار با ش��هردار اصفهان با تاکید بر این 
مطلب گفت: اصفهان ش��هر بس��یار بزرگ و زیبایي اس��ت 
که متعل��ق به تم��ام جهان اس��ت. ل��ذا وظای��ف مدیران 
این ش��هر را دوچندان مي کند ت��ا بهترین عملک��رد را بر 
 اساس سیاس��ت گذاري و منش��ورهاي بین المللي داشته 

باشد. 
وي میراث فرهنگي را بخشي از هویت یک کشور دانست و 
افزود: ایرانیان به دلیل هویت غني اصفهان احساس مي کنند 

اصفهاني هستند . 
 کارش��ناس و عض��و س��ازمان ه��اي بی��ن الملل��ي آنالیز 
سازه هاي تاریخي با تاکید بر این که سازمان هاي بین المللي 
دیدگاهي مبني بر این که از توسعه مدرنیته جلوگیري کنند 
ندارند، اذعان داش��ت: نگرش این سازمان ها این نیست که 

میراث فرهنگي فقط به عنوان موزه استفاده شود. 
همچنی��ن دیدگاه��ي مبن��ي ب��ر ای��ن ک��ه ش��هر 

باش��د افت��اده  کار  از  و  منجم��د  عنص��ر   ی��ک 
نیست. 

وي ادامه داد: اس��تفاده از ش��هرها باید به گونه اي باشد که 
 براي مردم ش��رایط و کیفیت به��ره مندي خوب��ي فراهم

 شود. 
لورنس��و توس��عه مت��رو  را ب��راي ش��هر یک عنص��ر الزم 
 دانس��ت و تصری��ح ک��رد: یونس��کو و س��ازمان ه��اي 
 بین المللي هیچ مخالفتي در زمینه توسعه و راه اندازي مترو 

ندارند. 
وي با اش��اره ب��ه این ک��ه در خط ی��ک مت��روی اصفهان 
مباح��ث فني و مهندس��ي مد نظر قرارداده ش��ده اس��ت، 
اذعان داش��ت: براي توس��عه و راه اندازي مت��روی اصفهان 
هیچ مخالفتي جدي وجود ندارد و موض��وع مهم، انتقال و 
 انعکاس اطالعات درس��ت و دقیق در این زمینه به یونسکو 

است. 
کارش��ناس و عض��و س��ازمان ه��اي بی��ن الملل��ي آنالیز 
س��ازه ه��اي تاریخي اضاف��ه ک��رد: الزم اس��ت کمیته اي 
تخصصي براي ارایه نقط��ه نظرات براي اح��داث خط دوم 
متروی اصفهان تش��کیل ش��ود ت��ا مباح��ث و موضوعات 
این طرح به صورت دقیق، درس��ت و ش��فاف به یونس��کو 

 منعک��س ش��ود ت��ا تاخی��ري در اجراي ای��ن ط��رح ایجاد
 نشود. 

طرح قطار شهري 
در اصل آشتي سنت و 

مدرنيته است 
شهردار اصفهان در ادامه 
این دیدار با بی��ان این که 
شهرداري ارتباطات خوبي 
با حوزه هاي دانش��گاهي 
ب��راي اس��تفاده از نقطه 
نظ��رات کارشناس��ي در 
پ��روژه ه��ا دارد، گف��ت: 
طرح قطار شهري در اصل 
آش��تي س��نت و مدرنیته 
اس��ت و مدیریت شهري 
اصفهان راه ان��دازي مترو 
را با استفاده از تکنولوژي به 
روز دنیا در دستور کار خود 
قرار داده تا رفاه و آسایش 

را براي شهروندان مهیا نماید. 
دکتر س��قاییان نژاد با تاکید بر این که بای��د حفظ نمادهاي 
قدیمي و س��نتي در کنار اجراي طرح هاي نوی��ن و به روز از 
جمله مترو در چارچوب مباحث علم��ي صورت گیرد، اذعان 
داشت: هرس��اله ش��هرداري اصفهان براي حفظ و حراست از 
میراث تاریخي و فرهنگي و احیاي بافت فرسوده هزینه هاي 
زیادي صرف مي کند به طوري که یکي از دغدغه هاي مهم و 
 اساسي شهرداري اصفهان حفظ و حراست از میراث فرهنگي 

است. 
وي اجراي طرح احیاي میدان امام علي )ع( را ازسوي شهرداري 
نمونه بارز حفظ و حراست از میراث تاریخي و فرهنگي معرفي 
و تصریح کرد: موضوع سنت و مدرنیته در کشورهاي مختلف 
دنیا حل ش��ده که از جمله مي توان به پاریس قدیم و جدید 

اشاره کرد. 
دکت��ر س��قاییان ن��ژاد ش��هردار اصفه��ان اظه��ار امی��د 
واري ک��رد و گف��ت: امیدواریم ب��ا ارتباطات وس��یع و خوب 
ب��ا گ��روه ه��اي متخص��ص داخل��ي و خارج��ي بت��وان 
 تطابق ه��اي الزم ب��راي تلفی��ق س��نت و مدرنیت��ه ایجاد 

نمود.

عضو سازمان هاي بين المللي آناليز سازه هاي تاریخي: 

سازمان هاي بین المللي مخالفتي در توسعه مترو ندارند

استفاده از شهرها 
باید به گونه اي 

باشد كه براي مردم 
شرایط و كيفيت 

بهره مندي خوبي 
 فراهم
 شود

یادداشت

تله سيژ ناژوان روزهاي تعطيل 
ميزبان 1300 گردشگر است

 مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع سیاحتي ورزشي سپاهان وابسته 
به شهرداري اصفهان اظهار داش��ت: تله سیژ ناژوان روزهاي تعطیل 

میزبان 1300  نفر از گردشگران است.
پیام جوادیان با بیان این مطلب گفت: تله سیژ ناژوان به عنوان یکي 
از نقاط گردش��گري اصفهان در روزهاي تعطیل به صورت میانگین 
میزبان یک هزار و 300 نفر است. وي افزود: از شنبه تا چهارشنبه به 
صورت میانگین 500 الي ۷00 نفر و روزهاي پنج شنبه ۹00 نفر از 

تله سیژ استفاده مي کنند. 
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع سیاحتي ورزشي سپاهان وابسته 
به شهرداري اصفهان تصریح کرد: از زمان افتتاح این طرح استقبال 
 خوبي از این نقطه گردش��گري ش��ده اس��ت. چرا که گردش��گران 

مي توانند در هواي آزاد از فضاي طبیعي ناژوان لذت ببرند. 
جوادیان با بیان این که ایس��تگاه هاي تله س��یژ به صورت دوطرفه 
است، خاطرنشان کرد: ایستگاه شماره یک تله سیژ در ابتداي جاده 
الفت و در مقابل میدان س��هروردي و ایستگاه ش��ماره دو جنب باغ 

پرندگان قرار دارد.

۷ سارق منازل جنوب اصفهان 
شناسایی و دستگير شدند

 با تالش کارآگاهان پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
اعضاي باند هفت نفره اي که منازل مردم در جنوب شهر اصفهان را 

مورد دستبرد قرار مي دادند، شناسایي و دستگیر شدند.
سرهنگ س��تار خس��روي اظهار داش��ت: در پي وقوع چندین فقره 
سرقت از منازل مردم در حوزه جنوب شهر اصفهان، تحقیقات ویژه 

و گسترده اي در این زمینه آغاز شد. 
وي افزود: ب��ا انجام تحقیقات گس��ترده و اس��تفاده از اقدامات ویژه 
پلیسي، گشت هاي محسوس و نامحسوس س��رانجام هویت یکي از 
متهمان براي ماموران مشخص شد و اطالعات کامل به همراه تصویر 

از وي به دست آمد.
 رییس پلیس آگاهي اس��تان با بیان این که متهم غیر بومي و فردي 
س��ابقه دار اس��ت، اظهار داش��ت: با تالش مام��وران، مخفیگاه وي 
 شناس��ایي و با هماهنگي مقام قضایي و در عملیاتي ویژه دس��تگیر

 شد. 
این مقام انتظامي تصریح کرد: متهم پس از مواجه ش��دن با اسناد و 
مدارک و مس��تندات پلیس به جرم خود اعتراف و شش نفر دیگر از 
همدس��تان خود را نیز معرفي کرد که هر شش متهم این پرونده در 
چند عملیات ضربتي جداگانه دستگیر و در بازرسي از مخفیگاه هاي 
آنها، تعدادي اموال به سرقت رفته از منازل مردم که بین خود تقسیم 

کرده بودند نیز کشف شد. 
س��رهنگ خس��روي با بیان این که این افراد بین س��اعت 12 تا 2 
 بامداد از منازلي که سیس��تم حفاظتي مناس��بي نداش��تند سرقت 
مي کردند، گف��ت:در تحقیقات صورت گرفته متهم��ان به 52 فقره 
سرقت در جنوب شهر اصفهان اقرار کردند که با راهنمایي آنها تمامي 
مال باختگان و محل هاي س��رقت، شناس��ایي و متهمان به مراجع 

قضایي تحویل داده شدند.

حق بيمه ساختمانی تقسيط شد
مدیرکل درآم��د حق بیمه س��ازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت 
حق بیمه ساختمانی به منظور حمایت از مالکان به صورت تقسیط، 

توسط سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر شد.
مهرداد قریب با اعالم این خبر، اظهار داشت: مالکینی که با مراجعه 
به شهرداری ها تقاضای صدور پروانه ساختمانی می کنند و به علت 
عدم تمکن مالی توان پرداخت حق بیمه ساختمانی سهم کارفرمایان 
موضوع ماده )5( قان��ون بیمه های اجتماعی کارگران س��اختمانی 
مصوب سال 86 مجلس ش��ورای اس��المی و آیین نامه اجرایی مواد 
3 و 5 قانون یادش��ده را به صورت یک جا نداش��ته باشند، درصورت 
ارایه درخواس��ت کتبی و تضامین الزم می توانند نسبت به تقسیط 
آن اقدام کنن��د. وی افزود: طبق قانون، صدور پروانه س��اختمانی از 
سوی شهرداری منوط به پرداخت کامل حق بیمه ساختمانی و صدور 
گواهی عدم بدهی از س��وی واحدهای اجرایی اس��ت. درصورتی که 
حق بیمه متعلقه تقسیط ش��ده باش��د، واحدهای اجرایی به هنگام 
صدور گواهی ساختمانی در ذیل گواهی به شهرداری اعالم می کنند 
که گواهی صادره صرفا برای صدور پروانه س��اخت ب��وده و دریافت 
پایان کار منوط به ارایه گواهی عدم بدهی از س��وی ش��عبه ذی ربط 
تامین اجتماع��ی خواه��د بود. مدی��رکل درآمد حق بیمه س��ازمان 
تامین اجتماع��ی ادام��ه داد: درصورت ع��دم پرداخت اقس��اط در 
سررسیدهای مقرر، وصول حق بیمه مربوطه طبق ماده 50 قانون و 

آیین نامه اجرایی مربوطه انجام می پذیرد.

ارایه خدمات امدادی به 3۷00 زائر 
امام خمينی )ره( در مراسم ارتحال

س��خنگوی س��ازمان امداد و نجات جمعی��ت هالل احم��ر از ارایه 
 خدمات امدادی به 3۷00 زائر بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام 
خمینی )ره( خبر داد. حسین درخشان در تشریح خدمات ارایه شده 
از سوی امدادگران جمعیت هالل احمر در بیست و پنجمین سالگرد 
رحلت امام خمینی )ره( گفت:  در س��الروز رحلت امام خمینی )ره( 
بیش از هزار امدادگر در200 پست سیار و موقت وظیفه امدادرسانی 
به زائران امام خمینی )ره( را برعهده داش��تند. وی ب��ا بیان این که 
امدادگران به 3۷00 زائ��ر خدمات امدادی ارایه کردن��د، ادامه داد: 
همچنین امدادگ��ران 108 نفر از این زائران را که به درمان بیش��تر 
احتیاج داشتند، به مراکز درمانی منتقل کردند. سخنگوی سازمان 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان این که 1500 نفر از زائران 
به صورت سرپایی و در محل درمان ش��دند، گفت: چهارشنبه 400 
دستگاه خودروی عملیاتی و دو فروند بالگرد و همچنین تعداد زیادی 
موتورسیکلت امدادی وظیفه امدادرسانی به زائران را برعهده داشتند.

شتر، عامل انتقال ویروس كرونا
متخصصان بهداشت عربس��تان س��عودی با قطعیت بیشتری شتر 
را عامل انتقال »ویروس کرونا« به انس��ان معرفی کردند. دریکی از 
آخرین موارد فوت ناشی از ابتال به سندروم تنفسی خاورمیانه موسوم 
به »مرس«، یک شهروند سعودی که از یکی از شترهای گله اش که 
ناقل ویروس کرونا بود، به این ویروس آلوده شد. این مساله سبب شد 
تا متخصصان سالمت بر نقش اصلی شتر در انتقال این عفونت مهلک 
به انسان صحه بگذارند و ترش��حات مخاط بینی شتر را عامل اصلی 

انتقال ویروس کرونا به انسان معرفی کنند.

اخبار كوتاه

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1319 |  june   7,2014  |  8 PagesSMSSMS

پليس راهور به رانندگان توصيه كرد:

رانندگي در شرایط طوفاني، ممنوع
معاون اجرایی سازمان تاكسيرانی شهرداری اصفهان خبر داد

توقف نوسازی ناوگان تاكسيرانی اصفهان در 3 سال اخير

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایي و رانندگي 
نیروي انتظامي به رانندگان توصیه کرد: در ش��رایط طوفاني، به 

هیچ عنوان رانندگي نکرده و از افزودن سرعت جداً پرهیز نمایید؛ 
 حتما در انتهای سمت راست رانندگي و سپس در جاي ایمن توقف

 کنید.
سرهنگ محمد حسین حمیدي به رانندگان توصیه کرد: از عجله 
و شتاب حین رانندگي جداً پرهیز کنید. وی همچنین از رانندگان 
خواست در صورت مشاهده کندي حرکت و یا انسداد موقتي مسیر، 
تحت هیچ شرایطي از شانه خاکي )سمت راست( و یا مسیر مخالف 
حرکت نکنند تا راه مسدود نشود و خود و نیز دیگران سفري همراه 
با آرامش را تجربه کنند. ریی��س مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهنمایي و رانندگي با اشاره به احتمال طوفان و وقوع تصادف 
خطاب به رانندگان گفت: در چنین ش��رایط جوي اصال رانندگي 

نکرده و از افزودن سرعت جداً پرهیز نمایید.
معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: طی 
سه سال اخیر نوسازی ناوگان تاکسیرانی متوقف شده و از این رو 

عمر این ناوگان به۷/5 سال افزایش یافته است.
رمضان عس��گری نژاد اظهار کرد: در حال حاضر میانگین عمر 

ناوگان تاکسیرانی شهر اصفهان۷/5 سال است.
وی با بیان این که در تالش هستیم تمام تاکسی های فرسوده 
با عمر بیش از 10 سال از رده خارج شوند، افزود: طی سه سال 
گذشته به دلیل بسته بودن سایت نوسازی ناوگان، نتوانستیم 

تبدیل به احسن تاکسی های فرسوده را پیگیری کنیم.
معاون اجرایی سازمان تاکس��یرانی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: خوشبختانه طرح نوسازی ناوگان از هفته جاری آغاز شده 
است. عسگری نژاد خاطرنش��ان کرد: تاکسیرانان خودروهای 
فرسوده می توانند برای معرفی به بانک و دریافت وام به سازمان 

تاکسیرانی مراجعه نمایند.

    

وزیر ام��ور خارج��ه جمهوري اس��المي ایران اظهارداش��ت: 
برگزاري اجالس میراث فرهنگي ناملموس مختص یک ارگان 

یا سازمان نبوده بلکه آبروي کشور و نظام است.
محمدجواد ظریف در دیدار با ش��هردار اصفهان با اش��اره به 
اهمیت قابل توجه برگزاري  اجالس و جشنواره میراث فرهنگي 
ناملموس، در اصفهان ضمن تاکید بر توج��ه ویژه به مباحث 
لجستیک و پشتیباني این رویداد، از همه عوامل خواست که 
طي زمان باقیمانده تا شروع اجالس، نسبت به آگاهي بخشي 
به مردم با مفاهیم واهداف اجالس اهتمام ورزند. چراکه رفتار، 
گفتار و رویک��رد ما در زمان برگزاري اج��الس خود مي تواند 
معرف بخش��ي از میراث ناملموس باش��د و عالوه بر آن تنویر 
 اذهان ش��رکت کنندگان در این اجالس را به دنبال داش��ته

 باشد. 
وي برگزاري شکوهمند اجالس میراث فرهنگي ناملموس را 
مختص یک ارگان یا سازمان ندانست و افزود: این مهم  آبروي 
کشور و نظام است، لذا الزم اس��ت همه مدیران ارشد وزارت 
امور خارجه باتوجه ب��ه توانمندي هاي نهاده��ا و ارگان هاي 

تحت امر خود هم��کاري الزم را درهرچه بهت��ر برگزار کردن 
اجالس، انجام دهند.

ش��هردار اصفهان در ادامه ای��ن دیدار ضمن تش��ریح ابعاد و 
تاریخچه میراث فرهنگي ناملموس، برگزاري هرچه باشکوه تر 
اجالس و جشنواره بین المللي میراث فرهنگي ناملموس را با 

همکاري وزارت امور خارجه خواستار شد. 
دکتر سید مرتضي سقاییان ن ژاد به موضوعات میراث فرهنگي 
ناملموس جهان در قالب بیان ها و سنت هاي شفاهي، هنرهاي 
نمایشي، فعالیت هاي جمعي، آیین ها، جشن ها و سنت هاي 
مرتبط با صنایع دستي، به برنامه هاي ش��بکه همکاري بین 
شهري براي محافظت از میراث فرهنگي ناملموس پرداخت و 
ادامه داد: این اجالس به منظور تدوین و اجراي سیاست هاي 
توسعه اي و فرهنگي متوازن در راستاي توسعه پایدار و حفظ 

میراث فرهنگي ناملموس برگزار مي شود.
مشاور عالي ش��هردار اصفهان در این دیدار برگزاري اجالس 
میراث فرهنگي ناملموس اصفهان را ارتقابخشي و به نمایش 
گذاش��تن ظرفیت ها و توانمندي هاي واقعي اصفهان درهمه 
س��طوح وعرصه هاي مل��ي و بی��ن المللي به خص��وص  در 
حوزه گردش��گري دانس��ت و افزود: با توجه به جایگاه ویژه و 
 اهمیت این چنین اجالس��ي در محافل جهاني باید از فرصت 
پیش آمده اس��تفاده حداکثري را در تحقق دیپلماسي فعال 
ش��هري و معرفي میراث فرهنگي ملموس و ناملموس کهن و 

غني شهرها و روستاهاي کشورمان دنبال نمود. 
 ابوالفضل قرباني عضو  شوراي اس��المي شهر اصفهان در این 
 دیدار ب��ه نحوه برگزاي اج��الس هاي قبل��ي، تعیین اهداف، 
برنامه ریزي و تدوین دقیق و درس��ت برنامه ه��ا واجراي آن 
در زم��ان و مکان مناس��ب اش��اره و تصریح ک��رد:  البته  این 
 مهم ب��ا هماهنگ��ي، همدلي و دلس��وزي همه دس��تگاه ها و

 وزارت خانه هاي دست اندر کاران امکان پذیرخواهد بود.

ریی��س پژوهش��گاه ف��ن آوری ه��ای نوی��ن علوم زیس��تی 
جهاد دانش��گاهی ابن س��ینا گفت: ناب��اروری عامل مهمی 
 در کاه��ش جمعی��ت ج��وان جامع��ه در س��ال های آینده

 است.
دکت��ر محمدمه��دی آخوندی ب��ا اش��اره به این ک��ه طیف 
گس��ترده ای از زوج های کش��ور با مش��کل ناباروری دست 
ب��ه گریبان ان��د، تاکید کرد: در ح��ال حاضر از ه��ر 10 زوج 
ایران��ی دو زوج مش��کل ناب��اروری دارن��د و ای��ن مش��کل 
می توان��د در آینده زمینه س��از مش��کالت اجتماع��ی مانند 
افزایش س��ن جمعی��ت، کاه��ش جمعیت ج��وان و کارآمد 
 جامع��ه و وق��وع طالق ه��ای خواس��ته ی��ا ناخواس��ته 

شود.
رییس انجمن علمی جنین شناس��ی و بیول��وژی تولید مثل 
ایران با اش��اره به تغییر سیاس��ت تنظیم خانواده در کشور، 
 خواس��تار توجه ویژه به مش��کالت عدیده زوج ه��ای نابارور

 شد.
آخوندی باورهای غلط درباره ب��اروری و ناباروری را تهدیدی 

برای سالمت جامعه برشمرد و افزود: اگر زوج ها هنگام مواجهه 
با مش��کل ناباروری، درب��اره مراکز درمانی ف��وق تخصصی 
ناباروری و روش های نوین تش��خیص و درمان، آگاهی کافی 
و مناسب نداش��ته باش��ند، به متخصصان مختلف و پراکنده 

مراجعه می کنند.
وی در این باره ادامه داد: با مراجعه ب��ه مراکز غیرتخصصی، 
زوج ه��ای ناب��ارور در مع��رض تش��یخص های نادرس��ت 
و درمان ه��ای داروی��ی و جراحی ه��ای غیرض��روری 
ق��رار می گیرن��د و ای��ن عوام��ل، هزینه های��ی گ��زاف را به 
 لح��اظ مالی و روان��ی ب��رای زوج و جامعه به هم��راه خواهد 

داشت.
آخون��دی ناب��اروری را ی��ک بح��ران روان��ی در خان��واده 
خوان��د ک��ه اس��ترس زی��ادی ب��ر زوج ه��ای ناب��ارور وارد 
 کرده و ب��ه طرق گوناگ��ون س��المت روانی آن ه��ا را تهدید

 می کند.
ریی��س پژوهش��گاه ف��ن آوری ه��ای نوی��ن علوم زیس��تی 
جهاد دانش��گاهی ابن س��ینا با تاکید برلزوم اطالع رس��انی 
صحیح درب��اره باروری و ناب��اروری در جامع��ه گفت: در این 
راس��تا مرکز ف��وق تخصصی ابن س��ینا و جهاد دانش��گاهی 
ب��ا هم��کاری ص��دا و س��یما برنام��ه ای تلویزیون��ی تحت 
عن��وان پایان ناب��اروری و ب��ا محوری��ت آگاهی بخش��ی به 
خانواده ها درب��اره باروری و ناب��اروری، برچس��ب برداری از 
مش��کل ناب��اروری در جامع��ه و معرفی روش ه��ای درمان 
 و پیش��رفت های کش��ور در ای��ن ب��اره در دس��ت تهی��ه 

دارد.
به گفته دکتر آخوندی این برنامه هر هفته ش��نبه ها ساعت 
1۹ از ش��بکه چهار س��یما پخ��ش خواه��د ش��د و زوج ها 
 می توانند س��واالت خود را پیرامون این موض��وع، به آدرس

 info@avicennaclinic.ir ارسال کنند.

وزیر امور خارجه در دیدار با شهردار اصفهان:

برگزاري اجالس ميراث فرهنگي ناملموس آبروي كشوراست 
لزوم توجه ویژه به مشکالت زوج های نابارور

ناباروری عاملی مهم در كاهش جمعيت كشور در سال های آتی



اخبار کوتاهيادداشت

رکورد صادرات برق شکسته شد
مدير عامل شركت مديريت شبكه برق با اشاره به ثبت صادرات 2300 
مگاوات برق توس��ط ايران از شكسته ش��دن ركورد صادرات برق از 
ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: امسال ايران بیش از 2/2 میلیارد 

كیلو وات ساعت برق صادر كرده است.
میرفتاح فتاح قره باغ درباره آخرين وضعیت ص��ادرات برق ايران، با 
بیان اين كه از ابتدای سال جاری تاكنون حجم صادرات برق ايران با 
رشدی 16/9 درصدی همراه بوده است، گفت: در اين مدت صادرات 

برق از نظر میزان توان، 21 درصد رشد داشته است.
مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران با اعالم اين كه از ابتداي 
امسال تاكنون دو میلیارد و 254 میلیون كیلووات ساعت برق صادر 
شده است، تصريح كرد: اين درحالي است كه سال گذشته در زمان 

مشابه دو میلیارد و 13 میلیون كیلووات ساعت برق صادر شده بود.
اين مقام مس��ؤول با بیان اين كه در قانون و مقررات امكان صادرات 
برق توس��ط بخش خصوصي پیش بیني شده اس��ت، اظهار داشت: 
راهكارهاي صادرات برق توسط بخش خصوصي در قانون مشخص 

نیست و يكي از مسايل مهم ابهام در قیمت سوخت است.

 تولید ۸۲۸۹ تن گندم از اراضی 
زير کشت در اصفهان

 كارشناس مسؤول گندم سازمان جهاد كشاورزی اصفهان گفت: از 2 
هزار و 193 هكتار اراضی زيركشت گندم طی 10 روز گذشته، ۸ هزار 

و 2۸9 تن گندم برداشت شده است.
مه��ران توكلی ب��ه میزان برداش��ت گن��دم اش��اره ك��رد و افزود: 
2 ه��زار و 193 هكت��ار از اراض��ی زيركش��ت گندم ط��ی 10 روز 
 گذش��ته برداش��ت ش��ده ك��ه ۸ ه��زار و 2۸9 ت��ن نی��ز گن��دم 

تولید شده است. 
 وی اظهار داشت: از اين میزان برداش��ت 2 هزار و 5۷1 تن با قیمت 
يک هزار و 50 تومان به س��یلو ب��رای خريد تضمین��ی تحويل داده 

شده است. 
كارش��ناس مس��ؤول گندم جهاد كش��اورزی اصفهان تصريح كرد: 
پیش بینی ما برداشت گندم از 52 هزار و 335 هكتار سطح زير كشت 

آبی و 1۸ هزار و 650 هكتار كشت ديم است. 
وی با اشاره به اين كه میزان سطح زير كشت نسبت به سال گذشته 
10 درصد كاهش داشته است، تصريح كرد: پیش بینی می شود از اين 
میزان سطح زيركشت 21۸ هزار و 9۷1 تن از كشت آبی و 14 هزار و 

165 تن از كشت ديم گندم تولید شود. 
 توكلی يادآور ش��د: میزان تولید گندم نیز نس��بت به س��ال گذشته

 5 درصد و نسبت به شرايط نرمال، 50 درصد كاهش داشته است.

صادرات بیش از ۱۸۹ میلیون دالر 
کاال از گمرک اصفهان به خارج کشور

 مدير كل گمرک اس��تان اصفهان گفت: گمرک استان اصفهان طی 
دو ماه گذشته، بیش از 1۸9 میلیون دالر كاال به خارج از كشور صادر 

كرده كه از اين حیث، جزو گمركات برتر كشور است.
اس��داهلل احمدی ونهری، افزود: اين میزان صادرات نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل، 11 درصد كاهش داشته است. 
وی بیان داشت: استان اصفهان طی دو ماه اخیر با صادراتی به ارزش 
بیش از 425 میلیون دالر و به وزن بیش از 630 هزار تن كاال، در رتبه 

چهارم استان های صادراتی كشور قرار گرفت. 
وی با اشاره به اين كه در اين مدت بالغ بر 211 قلم كاالی صادراتی به 
وزن بیش از 240 میلیون كیلوگرم و با ارزش بیش از 1۸9میلیون و 
50 هزار دالر كاال از گمركات استان اصفهان به خارج از كشور صادر 
شده، اظهار داش��ت: اين مقدار نسبت به مدت مش��ابه سال قبل از 
لحاظ وزن 35 درصد و از لحاظ ارزش 11 درصد كاهش يافته است. 
مديركل گمركات استان اصفهان افزود: كاالهای صادراتی گمركات 
استان، به 4۷ كش��ور صادر شده كه كش��ورهای عراق، افغانستان و 
پاكس��تان مجموعا به میزان ۸2 درصد بیش��ترين حجم را به خود 

اختصاص داده اند. 
وی تعداد اظهارنامه ه��ای صادراتی در اين م��دت را بیش از 2 هزار 
و 600 فقره دانس��ت و افزود: عمده ترين گروه كاالهای صادراتی در 
اين مدت كاالهای صنعتی و شیمیايی، كشاورزی و غذايی و صنايع 
دستی است كه محصوالت آهن، فوالد و مواد پتروشیمی مجموعا با 
اختصاص 5۸ درصد از وزن و ارزش بیشترين سهم را طی اين مدت 

داشته است. 
احمدی ونهری خاطرنش��ان كرد: در دو ماهه نخس��ت سال جاری 
233 قلم كاال از 23 كش��ور جهان وارد ش��ده ك��ه عمده ترين اين 
كاالهای وارداتی، ماش��ین آالت مكانیكی و برق��ی، آهن فوالد، مواد 
پالس��تیكی و مصنوعات سنگی اس��ت و كش��ورهای چین، ايتالیا، 
 امارات، آلمان و تركیه از حیث ارزش كاال بیشترين سهم را در اختیار 

دارند. 

حضور کارشناسان آلمانی در اصفهان 
برای حل مشکل زاينده رود

  اس��تاندار اصفهان گفت: برنامه های علمی مختلفی با چند كش��ور 
خارجی برای غلبه بر خشكسالی تهیه شده و هم اكنون كارشناسان 
كشور آلمان در اصفهان حضور دارند و پیگیر حل اين مشكل هستند.

رس��ول زرگرپور در دي��دار با جی��ن اس��لبورن وزير ام��ور خارجه 
لوكزامبورگ با اش��اره به بی��ان ويژگی های اس��تان اصفهان، اظهار 
داش��ت: اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی، 
به نصف جهان معروف اس��ت. وی بیان داشت: باوجود اين كه كشور 
لوكزامبورگ از لحاظ مس��احت، كش��وری كوچک است، اما بزرگی 
يک كش��ور به تفكرات و فرهنگ آن كش��ور بس��تگی دارد و كشور 
لوكزامبورگ از اين لحاظ كش��ور بزرگی اس��ت. اس��تاندار اصفهان 
با اش��اره به جمعی��ت 5 میلیونی اس��تان اصفهان، گف��ت: اصفهان 
صنعتی ترين اس��تان كش��ور اس��ت و در زمینه های كش��اورزی و 
دانشگاهی، جايگاه اول و دوم كشور را دارا است. وی به سیاست های 
دولت تدبیر و امید اشاره كرد و افزود: ريیس جمهور ايران، گسترش 
ارتباطات را با كش��ورهای دنیا از جمله اروپا را آغاز كرده و مديريت 
استان اصفهان نیز عالقه مند است كه با لوكزامبورگ ارتباطات بیشتر 
و گسترده تری داشته باشد. زرگرپور با بیان اين كه طی ۸ ماه گذشته 
بالغ بر 60 هیات سیاس��ی از اصفهان بازديد كردند، افزود: سیاست 
دولت يازدهم گسترش ارتباط استان های ايران با استان های ديگر 
كشورها است. وی افزود: ما در اين قالب همكاری ها و ارتباطات خود 
را با استان های ديگر كشورهای دنیا آغاز كرديم و می توانیم ارتباطات 
خوبی را در سطح دولتی و خصوصی و در حوزه  اقتصادی و فرهنگی 

با كشورهای ديگر برقرار كنیم. 

4
 بهای نفت افزایش یافت

 بهای نفت در بازارهای آسیايی افزايش يافت.، هر بشكه نفت خام سبک آمريكا برای تحويل در ماه ژوئیه با هشت 
سنت افزايش 102 دالر و ۷4 سنت معامله شد و هر بشكه نفت خام برنت نیز برای تحويل در همین ماه با پنج سنت 

افزايش به 10۸ دالر و ۸۷ سنت رسید.
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مديرعامل اتحاديه صنايع لبنی پاستوريزه استان اصفهان گفت: 
با عدم تخصیص يارانه، قیمت شیر خام با 40 تا 50 درصد افزايش 
روبه رو می شود. هومان امیری با بیان اين كه هنوز در مورد قیمت 
شیر تصمیم نهايی گرفته نشده است، اظهار داشت: در حال حاضر 
كارگروه س��تاد تنظیم بازار كش��ور با نرخ 1440 تومان شیرخام 
موافقت كرده و برای تصويب نهايی به هیات دولت ارايه شده است. 
وی تاكید كرد: اگر اين قیمت در هی��ات دولت به تصويب نهايی 
برس��د،  از 2 ه��زار و 500 میلیارد تومانی كه ش��ورای س��المت 

 كشور در اين بخش در نظر گرفته اند، يارانه پرداخت می كنند تا
 قیمت ها را ثابت كنند. مديرعامل اتحاديه صنايع لبنی پاستوريزه 
اس��تان اصفهان افزود: دولت در اختصاص يارانه شیر، هم نگاه به 
مصرف كننده و هم نگاه به تولید كنن��ده دارد. بنابراين با رويكرد 
حمايت از مصرف كنن��ده و تخصیص ياران��ه از افزايش قیمت ها 
جلوگیری می كند و با اختصاص يارانه به شیر در اقتصادی كردن 
اين تولید به دامداران كمک می كند. وی بیان داشت: تصمیم نهايی 
تعیین قیمت شیر بستگی به سیاست دولت دارد و امیدواريم در 
تامین منافع تولید كننده و مصرف كننده لحاظ شود، چگونگی آن 
پس از تصويب هیات دولت ابالغ خواهد ش��د. امیری در پاسخ به 
اين كه با عدم اختصاص يارانه، قیمت شیر چند درصد افزايش می 
يابد، گفت: نرخ ها تا حد چشمگیری تغییر می يابد. به نحوی كه 
 شیر پاكتی كه اكنون با قیمت 1400 تومان به دست مصرف كننده 

می رسد، حداقل به 1۷00 تا 1۸00 تومان خواهد رسید. 
وی يادآور شد: در حال حاضر نرخ شیر خام 1400 تا 1500 تومان 
 اس��ت كه با عدم پرداخت يارانه، حداقل 40 تا 50 درصد افزايش 
می يابد و قیمت اين ف��رآورده در كارخانجات هم كیلويی 200 تا 

300 تومان باال می رود. 

ريیس اتحاديه بنك��داران مواد غذايی گفت: كاالهای اساس��ی 
 وارداتی از س��ال گذش��ته هن��وز در انبارها موجود اس��ت و به

 تولید كنن��دگان داخل ه��م گفته ايم به ج��ای افزايش قیمت، 
پرداخت جايزه را بردارند و با اين اوص��اف قیمت كاالها تا پايان 
شهريور افزايش نمی يابد. قاسم علی حس��نی به اين نكته اشاره 
كرد كه قیم��ت كاالهای اساس��ی با پیگیری های مس��تمر اين 
اتحاديه تا پايان ش��هريور نباي��د افزايش يابد. وی خاطرنش��ان 
كرد: پس از آن كه قیمت س��وخت 6۷ درصد افزايش داشت و از 

آن طرف با افزايش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مواجه 
شدن با فصل مالیاتی بوديم، اين نگرانی در میان صنوف و مردم 
وجود داشت كه كاالهای اساس��ی با افزايش قیمت چشمگیری 
مواجه باشد. حسنی به پیگیری های انجام شده از سوی اتحاديه 
بنكداران مواد غذايی اشاره كرد و گفت: از آنجايی كه 90 درصد 
كاالهای وارداتی در س��ال 92 و با ارز مبادله ای وارد ش��ده، اين 
كاالها هم اكن��ون در انبارها موج��ود بوده و نیازی ب��ه افزايش 

قیمت ندارد.
ريیس اتحاديه بنك��داران مواد غذايی در م��ورد كاالهای تولید 
داخل نیز گفت: اعتقاد داريم بايد فاصله قیمت درب كارخانه تا 
مصرف كننده، 23 درصد باشد كه از اين سود 3 درصد مخصوص 
عمده ف��روش، 12 درص��د خرده ف��روش و 5 درص��د مربوط به 
هزينه هايی مانند مالیات و حمل و نقل اس��ت، اما بعضی اوقات 
شاهديم كه كارخانه ها 40 تا 45 درصد در قیمت مصرف كننده 
می افزايند. وی ادامه داد:پیشنهاد اتحاديه بنكداران مواد غذايی 
به اصناف كاالهای اساسی اين بوده اس��ت كه به جای پرداخت 
جوايز 100 میلیون تومانی و نقدی به فروشندگان و يا مشتريان، 

سود خود را كم كرده و قیمت مصرف كننده را افزايش ندهند.

ريیس اتحاديه بنکداران مواد غذايی:

قیمت کاالهای اساسی تا پايان شهريور افزايش نمی يابد
مديرعامل اتحاديه صنايع لبنی پاستوريزه استان: 

احتمال افزايش نرخ شیر پاکتی به ۱۸00 تومان

عضو كمیسیون كشاورزی اتاق اصفهان گفت: در شرق اصفهان 
بیش از 10 هزار هكتار يونجه كاشت می شد كه به دلیل خشكی 

زاينده رود و نرسیدن آب از بین رفته است.
احمد خراجی در دومین جلس��ه كمیسون كشاورزی و صنايع 
تبديلی اتاق اصفهان، خشكی زاينده رود را سبب تولید نشدن 
يونجه به عنوان اصلی ترين خوراک دام دامداری استان اصفهان 
دانست و تصريح كرد: ضايعات خشكی زاينده رود فقط در بخش 
كشاورزی و صنعت نیست، بلكه بخش دامداری استان اصفهان 
نیز از اين خشكسالی متضرر شده است. وی اضافه كرد: استان 
اصفهان در بخش تولیدات دامی همواره جزو استان های برتر 
كشور بوده اما به دلیل تامین نشدن خوراک دام و كمبود منابع 
آبی در حال كاهش تولید است. عضو كمیسیون كشاورزی اتاق 

اصفهان بیان داشت: شرايط برای واحدهای تولیدی كشاورزی 
و دامی روز به روز سخت تر می ش��ود و اگر اين رويه يابد، بر اثر 
فشارهای اقتصادی بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی بخش 
كش��اورزی و دامی تا پايان سال تعطیل می ش��ود. حمیدرضا 
مومنی نايب ريیس كمیسیون كشاورزی اتاق اصفهان خواستار 
برگزاری جشنواره بهره وری تولیدات محصوالت كشاورزی به 
صورت استانی و پس از آن به صورت ملی شد و گفت: بهره وری 
از مهم ترين موضوعات بخش كش��اورزی است كه در شرايط 
كنونی كم آبی بايد مورد توجه ويژه شود. ريیس شركت تعاونی 
گل و گیاه استان اصفهان در اين جلس��ه با اشاره به نامگذاری 

25 خرداد به عنوان روز گل و گیاه گفت: به مناس��ب اين روز، 
همايش گل و گیاه همراه با نمايشگاه های متعدد در سطح شهر 
برگزار می شود. منوچهر بهروز خواستار قرار گرفتن اين روز در 
تقويم رسمی كشور شد و افزود: استان اصفهان در عرصه تولید 
 گل و گیاه كش��ور جايگاه ويژه ای دارد و م��ی تواند با برگزاری

 جش��نواره های گل و گیاه نقش موث��ری در تجارت ان بخش 
داشته باش��د. محمد نصر اصفهانی از فعاالن بخش كشاورزی 
 در اين جلس��ه گفت: 25 خ��رداد روز گل و گی��اه در تقويم ها 
نام گذاری شد، اما به دلیل اين كه متولی خاصی برای برگزاری 

اين رويداد در كشور نبود، از تقويم ها حذف شد. 

وی خواس��تار فعال تر ش��دن اتحاديه گل وگیاه كش��ور برای 
احیای روز گل و گیاه شد و بیان داشت: نام گذاری نمادين اين 
روز می تواند در توس��عه گل و گیاه و تشويق فعاالن اين عرصه 

تاثیرگذار باشد. 
احمد جعفری ديگر فعال عرصه كشاورزی استان در اين جلسه 
خواستار تشكیل چهار كمیته صنايع تبديلی، بازاريابی و توسعه 

صادرات، تولیدات گلخانه ای و امور دام شد. 
وی عدم ثبات قوانین ص��ادرات و واردات را يكی از مهم ترين 
مسايل بخش كش��اورزی عنوان كرد و گفت: بازارهای جهانی 
منتظر نمی مانند كه هر وقت ايران محصول كشاورزی اضافه بر 
نیاز داشت را خريداری كند و اين رويه در صادرات محصوالت 

كشاورزی صحیح نیست. 

۱0 هزار هکتار خوراک دام با خشکی زاينده رود از بین رفت

دادستان اصفهان گفت: به قضات دادسرا تاكید شده كه كارت 
بازرگانی به عنوان يک س��ند برای كفالت و ضمانت در محاكم 

قضايی دادگستری پذيرفته شود.
پنجمین جلسه كمیته حمايت قضايی از سرمايه گذاری استان 
 اصفهان ب��ا حضور ريیس كل دادگس��تری، دادس��تان، معاون 
برنامه ريزی استانداری، ريیس اتاق ، دبیر اتاق تعاون  و جمعی از 
مسؤولین قضايی استان در  تاالر هیات نمايندگان اتاق اصفهان 
تشكیل شد. محمدرضا حبیبی دادستان اصفهان در اين جلسه 
گفت: به قضات دادسرا تاكید شده كه كارت بازرگانی به عنوان 

يک سند جهت كفالت و ضمانت پذيرفته شود.
حبیبی با اش��اره به موضوع آاليندگی نیروگاه های تولید برق 
اصفهان گف��ت: تاكنون اين موضوع به ص��ورت اداری پیگیری 
ش��ده  هنوز اقدام قضايی ص��ورت نگرفته، چنانچ��ه گاز برای 
تمام فصول سال نیروگاه ها تامین نش��ود، با توجه به شكايات 
تعدادی از نمايندگان مجلس و بخش های مختلف جامعه ،اقدام 
قضايی انجام  می شود. دادس��تان اصفهان در بخش ديگری از 
 سخنان خود خواستار بررسی حضور قضات در كمیسیون ها و  
هیات های حل اختالف مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی ش��د و 
گفت: حضور قضات در نتیجه  آرای هیات ها  موثر اس��ت و بايد 

عوامل حضور نیافتن آنان در اين هیات ها بررسی شود.
حبیبی از ضرورت ارجاع پرونده های فعاالن اقتصادی به شورای 
حل اختالف ش��عبه 4۷ حقوقی خبر داد و گفت: اين ش��ورا در 
ساختمان ش��ماره دو اتاق بازرگانی با حضور كارشناسان خبره 
آماده حل اختالف بین فعاالن اقتصادی اس��ت. وی همچنین 
خطاب به فعاالن اقتصادی هش��دار داد كه مراقب سوء استفاده 
برخی از موسسات خدمات حس��ابداری و مشاوره مالی با هدف 
بس��تانكار كردن مالیات بر ارزش افزوده ش��ركت ها از سازمان 
امور مالیاتی  باشند و گفت: پرونده تعدادی از  اين موسسات كه 
باعث شدند مالیات به حق دولت وصول نشود، در دست تحقیق 

و اقدام قضايی است.

عوامل ورشکس�تگی به فعاالن اقتص�ادی اطالع 
رسانی شود

احمد خس��روی وفا، ريیس كل دادگس��تری اس��تان اصفهان 

خواس��تار اطالع رسانی عوامل ورشكس��تگی فعاالن اقتصادی 
به ش��ركت ها و تاجران ش��د و گفت: ارايه راهكارهای مقابله با 
ورشكستگی به فعاالن اقتصادی می تواند آنها را از ورود به اين 
مرحله  آگاه س��ازد. وی افزود:اتاق بازرگان��ی  به عنوان پارلمان 
 بخش خصوص��ی و مجموعه فع��االن اقتصادی م��ی تواند در

 اطالع رسانی عوامل  ورشكستگی نقش موثری داشته باشد.
وی در بخ��ش ديگری از س��خنان خ��ود به نقش قض��ات در 
كمیسیون های حل اختالف اش��اره كرد و گفت:قضات استان 
در 55 كمیس��یون  و هیات های حل اختالف حضور دارند كه 
از سال گذشته معرفی قضات توسط هیات س��ه نفره معاونین 
دادگستری صورت می گیرد كه توانمندی و تخصص، از جمله 
ويژگی آنان بايد باشد.وی خواستار تهیه بسته های آموزشی برای 
قضات عضو كمیسیون ها و هیات های حل اختالف شد و گفت: 
معاونت آموزشی دادگستری  با همكاری اتاق بازرگانی و سازمان 
های مربوطه می توانند بس��ته های آموزش��ی را با هدف به روز 
شدن اطالعات نمايندگان و قضات در هیات های حل اختالف 
تهیه كنند. خسروی وفا زمان برگزاری جلسات كمیسیون های 
حل اختالف در ساعات پايان كار اداری را نامناسب عنوان كرد 
و گفت: قضات پ��س از پايان كار اداری روزانه بايد در جلس��ات 
كمیس��یون ها كه عمدتا در ساعت 14:30تش��كیل می شود، 
حضور پیدا كنند كه ساعت مناسبی برای برگزاری جلسه نیست. 
خس��رو كس��ائیان ريیس اتاق اصفهان در اين جلسه خواستار 
ايجاد زمینه مقابله جدی با ويژه خواری و فس��ادهای احتمالی 
و البته كم كاری ها در فعالی��ت  های مرتبط با صنعت و تجارت 
شد و گفت:جلوگیری از اعمال نظرات سلیقه ای امكان فعالیت 
در فضای رقابتی س��الم به ويژه در اجرای سیاس��ت های اصل 
 44، اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی در اس��تان با توجه به 
ظرفیت ها را فراهم می س��ازد. وی حل مش��كل آب و آلودگی 
اصفهان را به عنوان مهم ترين چالش موجود در استان برشمرد 
و گفت : در اين راستا نیاز است كه تدابیر ويژه پیشگیرانه قضايی 
و همچنین رسیدگی ويژه به مطالبات و دعاوی مطروحه در اين 
خصوصی مورد توجه مسؤولین دادگستری قرار گیرد.كسائیان 
توجه به اليحه قانون تجارت كه امكان بازسازی تجار متوقف قبل 
از صدور حكم ورشكس��تگی را پیش بینی كرده را مهم ارزيابی 

كرد و گفت: تش��كیل كمیته ويژه با مشاركت دادگستری، اتاق 
بازرگانی وسازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و ساير نهادهای 
مسؤول دولتی می تواند با بررسی موضوعات  فنی ،مالی و حقوقی 

امكان حل مشكالت تجار و واحدهای متوقف را به وجود آورد.
وی به نقش قضات دادگستری در كمیسیون های حل اختالف 

اش��اره ك��رد و گف��ت: حضور 
مس��تمر قضات و مشاركت در 
روند دادرسی و تصمیم گیری 
می توان��د مش��كالت فعاالن 
اقتصادی را در اين هیات ها از 

منظر قانونی برطرف كند.
ريیس اتاق اصفهان خواس��تار 
اختص��اص ش��عب تخصصی 
 بازرگان��ی، داوری و س��اير

 روش های حل اختالف در حل 
و فصل دعاوی  با ماهیت تجاری 
و بازرگانی مورد توجه مسؤولین 
دادگستری شد و گفت: اتخاذ 
تدابیری چون دستور موقت و 
تامین خواسته يا توقیف اموال 
مانع فعالیت واحدهای صنعتی 

و تجاری است.
»حس��ن رحیمی«مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از ج��رم  
دادگستری اس��تان اصفهان در اين جلسه با اش��اره به تحقیق 
صورت گرفته در زمینه علل ورشكس��تگی فع��االن اقتصادی 
در استان اصفهان گفت: تشكیل و ثبت ش��ركت تجاری بدون 
تعیین ش��رايط خاص و ويژه برای مؤوسسان و مديران شركت 
و همچنین فقدان ضمانت اجرايی قانون��ی بازدارنده در ارتباط 
با داشتن دفاتر تجاری و چگونگی تنظیم آن از جمله پیشگیری 
های مقابله با پديده ورشكس��تگی اس��ت. وی فقدان ساز و كار 
قانونی نظارتی به منظور نظارت و كش��ف زيان دهی اقتصادی 
و س��قوط بازده دارايی در دوره نهفتگی را از ديگر چالش های 
ورشكستگی برش��مرد و گفت: بی اطالعی فعاالن اقتصادی از 
قوانین و مقررات و نهادينه نبودن اس��تفاده از مشاوران حقوقی 
از جمله عوامل ورشكس��تگی فعاالن اقتصادی بوده است. وی 
نبود سازوكار  نظارتی، خطر س��نجی و شناسايی شركت ها يا 
بازرگان در حال توق��ف و ورود به مرحله ورشكس��تگی را الزم 
دانس��ت و گفت: اغماض و ك��م توجهی به مس��ؤولیت قانونی 
مديران در برابر ش��ركت و اش��خاص ثالث در موارد انتصاب در 
اين زمینه از ديگر عوامل ورشكس��تگی بوده اس��ت.وی كیفی 
نبودن برخی از كاالهای تولیدی داخلی و به تبع آن از دس��ت 
رفتن رقاب��ت تولی��دات داخل��ی در مقابل تولی��دات خارجی 
 همچنین پاس��خگو نبودن آنان  در مقابل تعه��دات قانونی به 
مصرف كننده را از ديگر عوامل ورشكس��تگی فعاالن اقتصادی 
برشمرد.   رحیمی همچنین خواستار ارسال پرونده های دعاوی 
حقوقی و كیفری در موضوع اقتصادی به شورای صلح و سازش 
شد و گفت: اين پرونده ها پس از ثبت در دادگستری می تواند به 
اين شورا ارسال شود.علیرضا همدانیانمعاون برنامه ريزی استاندار 
اصفهان در اين جلسه با اشاره به چالش تامین گاز برای نیروگاه 
های تولید برق اصفهان گفت: تا پايان سال 94 گاز مورد نیاز دو 
نیروگاه برق تامین نمی شود و در زمستان اين نیروگاه مجبور به 

استفاده از مازوت است.

درپنجمین جلسه کمیته حمايت قضايی از سرمايه گذاری استان عنوان شد 

عوامل ورشکستگی به فعاالن اقتصادی اطالع رسانی شود
کارت بازرگانی در محاکم قضایی   ضمانت می کند 

مديرکل حمل و نقل و پايانه های 
استان: 

 کمک برای احداث 
شهرک های حمل و نقل

مديركل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان گفت: 
99 درصد از جا به جايی ها در جاده ها با ۷0 هزار میلیارد 
تومان برآورد س��رمايه گذاری ازطريق بخش خصوصی 

صورت می گیرد.
داري��وش امانی در جلس��ه بررس��ی و رف��ع معضالت و 
مش��كالت بخ��ش حم��ل و نق��ل اس��تان اصفه��ان با 
اش��اره به اين كه اين اس��تان توانس��ته رتب��ه اول را در 
تناژ كاالی حمل ش��ده به دس��ت آورد، اظهار داش��ت: 
اس��تان اصفهان توانس��ته در زمین��ه تع��داد پايانه بار، 
تع��داد پايانه مس��افر و تع��داد مجتمع ه��ای خدماتی 
 رفاهی بین راه��ی رتبه نخس��ت را به خ��ود اختصاص 

دهد. 
وی با اش��اره به قدم��ت پايان��ه امیر كبیر و مش��كالت 
رانندگان و شركت های مستقر در اين پايانه و همچنین 
نیاز به هزينه های ف��راوان برای احداث ش��هرک حمل 
و نق��ل، تصريح كرد: خواهان آن هس��تیم ك��ه با كمک 
 همه مسؤوالن بتوانیم ش��هرک حمل و نقل اصفهان را

 به زودی راه اندازی كنیم و وضعیت اس��تان اصفهان را 
كه قطب حمل و نقل كشور اس��ت، در اين زمینه روز به 

روز بهبود بخشیم. 
مديركل حم��ل و نقل و پايان��ه های اس��تان اصفهان با 
بیان اين كه جاي��گاه حمل و نق��ل اس��تان را بايد ارتقا 
دهیم، افزود: بیش از 90 درصد كاال و مس��افر كش��ور از 
طريق جاده ها جابه جا می ش��وند و اين در حالی است 
كه 99 درص��د اين جا ب��ه جايی ها با ۷0 ه��زار میلیارد 
تومان برآورد س��رمايه گذاری از طريق بخش خصوصی 
صورت می گیرد و س��ازمان های دولت��ی و ظیفه دارند 
 به كمک اين بخش بیاين��د و بخش خصوصی را حمايت

 كنند.
وی ادامه داد: الزم اس��ت همكاری همه مس��ؤوالن در 
بخش حمل و نقل افزايش يابد و موانع س��رمايه گذاری 
بخش خصوصی هموار ش��ده تا فعالی��ت در اين بخش 

تسهیل شود. 
در ادامه نیز صفاتاج معاون حم��ل و نقل اداره كل حمل 
و نقل و پايانه های اس��تان در رابطه با نوس��ازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی، تصريح كرد: نیازمند اصالح قوانین 
هس��تیم تا رانن��دگان بتوانند درصدد نوس��ازی ناوگان 
 خود برآمده و به دنبال نگهداری ماش��ین اسقاطی خود 

نباشند. 
وی افزود: حمل و نقل كاال با 1۸0 درصد سرمايه گذاری 
در بخش ناوگان فقط 25 درص��د افزايش در جابه جايی 

بار را داشته است. 
همچنی��ن باقری ريی��س كان��ون حمل و نق��ل كاالی 
اس��تان ب��ه مش��كالت اساس��ی كان��ون ه��ای حمل 
و نقل كاالی اس��تان اش��اره كرد و اظهار داش��ت: بايد 
 ب��ه مس���اله مالی��ات و ارزش اف��زوده رس��یدگی 

شود. 
 وی گف��ت: ب��رای ايجاد ش��هرک ه��ای حم��ل و نقل

 هزين��ه ه��ای زي��ادی الزم اس��ت و بايد كم��ک هايی 
 ب��رای اح��داث ش��هرک ه��ای حم��ل و نق��ل صورت

 گیرد.

ارايه راهکارهای 
مقابله با 

ورشکستگی به 
فعاالن اقتصادی

 می تواند آنان
 را از ورود به اين 

 مرحله  آگاه سازد



یادداشت

به همت فرهنگسرای خانواده، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، مرکزی با عنوان 
راهنمای کتاب خانواده راه اندازی شد.ارایه مشاوره به خانواده ها در جهت انتخاب یک کتاب مناسب در 

موضوع مورد نیاز از جمله اهداف برپایی این مرکز است.
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مرکز  راهنمای کتاب خانواده  راه اندازی شد
هفتیادداشت

کنگره بین المللی امام حسن 
مجتبی)ع( به زودی برگزار می شود

  مع��اون فرهنگ��ی مجم��ع جهانی اه��ل بی��ت)ع( گف��ت: کنگره 
بی��ن الملل��ی س��بط النب��ی، ام��ام حس��ن مجتب��ی)ع( تیرم��اه 
 س��ال جاری در س��الن اجاس سران کش��ورهای اس��امی برگزار 

می شود.
حجت االسام والمسلمین دکتر نجف لکزایی معاون فرهنگی مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( در این باره اظهار داش��ت: کنگ��ره بین المللی 
سبط النبی، امام حس��ن مجتبی)ع( با هدف یادآوری نام امام حسن 
مجتبی)ع( یکم و دوم تیرماه جاری با حضور مهمانی از ۱۵ کش��ور 

دنیا برگزار می شود. 
وی با اش��اره به طی دو س��ال تاش برای برگزاری این کنگره بیان 
داشت: ۱۱۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده که از میان آنها 
۶۷ مقاله توسط داوران بررسی و تایید شد و سه کتاب در زمینه این 

کنگره منتشر می شود.

فردوسی پور هر شب برای جام جهانی 
برنامه دارد

ویژه برنامه جام جهانی به تهیه کنندگی و اجرای عادل فردوسی پور 
از ۱9 خرداد ماه از شبکه سه سیما پخش می شود.

برنامه »بیست چهارده« عادل فردوس��ی پور از دوشنبه ۱9 خرداد، 
هر شب از ساعت 23 با حضور کارشناس��ان به پیشواز مسابقات جام 

جهانی 2۰۱4 برزیل می رود.
ای��ن برنام��ه ب��ه ص��ورت زن��ده ب��ه موضوعات��ی چ��ون اخب��ار 
مرب��وط ب��ه جام جهان��ی، کارشناس��ی فن��ی مس��ابقات، معرف��ی 
 کش��ورها، حواش��ی مرب��وط ب��ه بازی ها و پخ��ش زنده مس��ابقات 

می پردازد.
اجرای برنامه به عهده عادل فردوس��ی پور و رض��ا جاودانی و مجری 

بخش اخبار جام جهانی و حواشی آن، محمد حسین میثاقی است.

نشست » مهارت های ارتباطی 
همسران« برگزار می شود

  سلسله نشست هایی با عنوان»مهارت های ارتباطی همسران« در باغ 
بانوان نوش، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

برگزار خواهد شد.
مدیر ب��اغ نوش گف��ت: این نشس��ت ها با ه��دف ارای��ه راهکارهای 
مناس��ب و عملی به بانوان برای یادگیری مهارت های ارتباطی موثر 
با همسرانشان برگزارمی ش��ود. لندی در ادامه افزود: سخنرانی این 
نشس��ت ها را غامعلیان، کارشناس ارشد روانشناس��ی و مشاوره بر 

عهده دارد. 
عاقه مندان می توانند جهت ش��رکت در این نشس��ت ها، روزهای 
دوشنبه هر هفته س��اعت 9 الی ۱۱، به باغ بانوان نوش واقع در خانه 

اصفهان، میدان نوبهار خیابان گلخانه مراجعه نمایند.

راه یابی دو هنرمند گلپایگانی 
درجشنواره عکس ایران شناسی

مدیر ام��ور فرهنگ��ی و اجتماعی ش��هرداری گلپای��گان گفت: آثار 
عکاس��ی دو هنرمن��د ج��وان گلپایگان��ی ک��ه ب��ه معرف��ی بهت��ر 
آث��ار تاریخی ای��ن شهرس��تان و لزوم حفاظ��ت از آن م��ی پردازد، 
 ب��ه چهارمی��ن جش��نواره سراس��ری عک��س ای��ران شناس��ی 

راه یافت.
 مس��عود حبیب��ی اف��زود: ای��ن عک��س ه��ا ب��ا ه��دف رون��ق 
گردش��گری وبالندگ��ی هرچ��ه بیش��تر ای��ن شهرس��تان در 
 راس��تای مس��تند س��ازی از اماکن و آثار تاریخی گلپای��گان تهیه 

شده است. 
وی اظهار کرد: آقایان سید محمد حس��ین ماهری و محسن جمالی 
شرکت کنندگان این جشنواره هستند که آثار آنان در میان ۶3 عکاس 
برگزیده جشنواره به چش��م می خورد. مدیر امور فرهنگی اجتماعی 
شهرداری گلپایگان افزود :آقای سیدمحمد حسین ماهری باعکسی 
ازمسجدجامع گلپایگان وآقای محس��ن جمالی باتصویری ازسنگ 
نگاره های منطقه غرقاب گلپایگان در زمره برگزیدگان این جشنواره 

سراسری قرار گرفتند.
 وی اظهار کرد:این جشنواره از سوی بنیاد ایران شناسی برگزار و آثار 
این دوره در روز یکش��نبه چهارم خردادماه سال جاری مورد ارزیابی 
و داوری قرار گرف��ت. حبیبی همچنین گفت:بناب��ر اعام دبیرخانه 
جش��نواره، در مجموع تعداد 43۰۰ قطعه عک��س از 4۶3 عکاس از 
سراسر کش��ور در دو بخش حرفه ای و غیرحرفه ای دریافت که پس 
از ارزیابی و داوری، تعداد 8۰ قطعه عکس از ۶3 عکاس ایرانی در دو 
بخش حرفه ای و غیر حرفه ای جهت ارایه در نمایشگاه چهارمین دوره 

این جشنواره برگزیده شده است.

هنرپیشه برای نقش خود 
مطالعه داشته باشد

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسامی اس��تان اصفهان گفت: 
هنرپیش��ه باید درحوزه اجتماعی و فرهنگی نقش خود، 
مطالعه عمیق و دقیق داش��ته باش��د تا بتوان��د به خوبی 

شخصیت مورد نظر کارگردان را خلق کند.
حجت االس��ام والمس��لمین محم��د قطب��ی درآیین 
اختتامیه پنجمین هفته فیلم و عکس انجمن س��ینمای 
 جوان اصفهان افزود: بازیگر اگراز نظر جامعه شناس��ی و

 روان شناس��ی مطالعه و اطاعات داش��ته باشد در بازی 
نقش خود موفق تر است. 

وی با اش��اره به این ک��ه یک هنرپیش��ه فق��ط نباید به 
کارگردان خود اکتفا کن��د اظهار کرد: باید در مورد نقش 
خود تحقیق و مطالعه داش��ته باش��د تا بتواند به درستی 

ایفاگر آن باشد. 
 حج��ت االس��ام قطبی ب��ا اش��اره ب��ه ش��خصیت در 
فیلمنامه ها گفت: بازیگر ش��خصیت اگر مش��کات آن 
را درک نکند نمی تواند آن را به وج��ود بیاورد. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامی اس��تان اصفهان با بیان این که 
بازیگر فقط نباید به مطالعه نویسنده اکتفا کند افزود: این 
در حالی است که در سینمای غرب بازیگر در این زمینه 
مطالعه،تحقیق و پژوهش می کند و خود را در موقعیت و 

طبقه اجتماعی مورد نظر قرار می دهد. 
در این هفته فرهنگی آثار فیلم سازان جوان اصفهان اکران 
و در کنار آن نمایشگاه عکس درمجتمع فرهنگی هنری 
استاد فرش��چیان برگزار ش��د. آیین اختتامیه این هفته 
فرهنگی و جشن سی س��الگی انجمن س��ینمای جوان 
اصفهان نیز در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان 

برگزار شد.

 اصفهان به یک امیر کبیر
 نیاز دارد

مشکل آب اصفهان، جریان اصفهان ستیزی را باب کرده 
است. بازیگر ش��ناخته ش��ده اصفهان با گایه از وضعیت 
بد فرهنگ و عدم توجه کافی به آن از س��وی مسؤولین و 
مردم اصفهان گفت: به نظرم مشکل فرهنگی و فرهنگ بد 
مصرف ما در استفاده از هر آنچه در اختیارمان است، از آب 
 گرفته تا برق و اتومبیل و ... به حدی بغرنج اس��ت که برای 
 چ��اره اندیش��ی و ح��ل آن ب��ه ی��ک امی��ر کبی��ر نیاز

 است.
حسن اکلیلی بازیگر شناخته شده تئاتر و تلویزیون اصفهان، 
عدم مدیریت درست ظرفیت ها و قابلیت های اصفهان را یک 
جفای بزرگ در حق مردم اصفهان دانست و افزود: در یکی 
از ساده ولی مهم ترین نمونه های این کم توجهی می توان 
به روال وحشتناک ماشینی شدن زندگی در اصفهان اشاره 
کرد؛ جایی که زمانی به شهر دوچرخه معروف بود، با عدم 
کنترل و مدیریت هویتش را از دست داد و نه تنها وجه زیبا 
و صمیمی آن کم کم فراموش ش��د، بلکه رنگ فیروزه ای 

معروف آسمانش هم در گرد و غبار آلودگی گم شد.
 او با افسوس از به یادآوری خاطرات گذشته اصفهان ادامه 
داد: یادش به خیر آن زمان ها که فرهنگ صمیمانه زندگی 
در شهر ما را به هم وصل می کرد؛ در بیشتر فامیل ها فقط 
یک اتومبیل وجود داشت که کل آن خانواده را به هم متصل 
می کرد؛ همان یک اتومبیل برای مواقع ضروری کافی بود 
و زندگی ب��رای اهالی خانواده بدون ای��ن که هر کدام یک 
اتومبیل شخصی داشته باش��ند، مثل امروز غیر ممکن و 

سخت نبود.
 ولی افسوس که این روزها در هر خانه 4 خودروی شخصی 

هست و اعضای آن اصا با هم همسو نیستند.

بازیگر نقش امام خمینی )ره( در مجموعه »معمای شاه« 
از سختی های بازی ش�خصیت چند بعدی امام و این که 
فکر می کند برای این نقش از پیش انتخاب ش�ده است 
و همچنین این که هرروز، مانن�د روز اول کاری اش بوده 

است، سخن گفت.
ش�خصیت هایی در طول تاریخ وجود دارن�د که افکار و 
اندیشه هایشان همیشه زنده است، این شخصیت ها حتی 
وقتی در قید حیات نباشند، باز هم دنیایی را تحت تاثیر 
قرار می دهند و موج ها می آفرینن�د و این به دلیل عمق 

اثرگذاری وجود آنهاست.
ساخت فیلم و سریال درباره این شخصیت های تاریخی 
جس�ارت زیادی می طلبد و باز مهم تر از ساخت و تولید 
آثار مرتبط با زندگی اندیشمندان و بزرگان، بازی و ایفای 

نقش در جایگاه این افراد است.
شکرخداگودرزی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که البته بیشتر 
او را در صحنه تئاتر و در مقام کارگردان دیده ایم، حدود 2 سال 
است نقشی را ایفا می کند که به گفته خودش برای بازی در این 
نقش بیشتر از این که به تکنیک های بازیگری نیاز داشته باشد، 

سعی کرده که به روح نقش و عمق آن نزدیک شود.
تاکنون جمش��ید هاش��م پور، ولی اهلل مومنی، محمد آزادی و 
عبدالرضا اکبری نیز به ایفای نقش امام خمینی )ره( در فیلم و 
سریال پرداخته اند و حاال شکرخدا گودرزی در مجوعه تلویزیونی 
»معمای ش��اه« که به کارگردان��ی محمدرض��ا ورزی درحال 

تصویربرداری است، این نقش را ایفا می کند.
 گودرزی در ای��ن گفت و گو به جای��گاه امام خمین��ی )ره( در

 عرصه ه��ای ملی و جهانی اش��اره ک��رد و این که ب��ازی نقش 
شخصیتی که میلیون ها نفر از مردم با ایشان خاطره دارند و ایشان 
را می شناسند بسیار سخت اس��ت. وی این سختی را احساسی 
می داند که هر روزه به س��راغش می آید و می گوید این به خاطر 

مسؤولیتی است که بر عهده ام گذاشته شده است.
وی همچنین به تاثیری که از ایفای نقش امام )ره( گرفته است 
اشاره و این تاثیر را در آرام تر شدنش عنوان کرد و معتقد است که 

ایفای این نقش، دل سپردن و عاشق شدن می خواهد.
فکر می کنم بازی در نقش امام خمینی )ره( جسارت 
زیادی می خواهد، نظر شما چیست؟ چه چیز باعث شد که 

این نقش را بر عهده بگیرید؟
 طبیعی است که هر بازیگری عاقه مند است نقش هایی را کار 
کند که در دوره خود شخصیت های تاثیرگذاری بوده اند و حتی 
در دوره بعد از خودشان این تاثیر را باقی گذاشته اند و ما می بینیم 
که پس از مرگ هم نفوذ این ش��خصیت ها در جهان ادامه دارد. 
اینها شخصیت های تاثیرگذار در طول یک قرن و یک سده نه تنها 
در جغرافیای ملی ما هستند که به یک جغرافیای جهانی تعلق 
دارند و جغرافیای جهان را تغییر می دهند. در تاریخ هم همیشه به 
این شکل بوده است که افراد بزرگ جغرافیای فرهنگی و سیاسی 
جهان را تغییر داده اند، چون جغرافیا را نمی توان تنها به معنای 
خاک در نظر گرفت. حضرت امام )ره( هم جغرافیای سیاسی و هم 
جغرافیای فرهنگی را تغییر دادند و باعث نوعی موج و خیزش در 

مردم در چارچوب ملی و جهانی شدند و این واقعه بسیار غریبی 
بود. روال طبیعی و عادی این است که وقتی در تحوالت کسی 
به قدرت می رسد از طریق حزب و کودتاست، اما امام )ره( کسی 
اس��ت که از طریق انقاب، به رهبری یک جنبش و یک نهضت 
می رسد و بعد این ملت را از سطح یک کشور فراتر برد. اهمیت کار 
امام )ره( در این است که جغرافیای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
کشور را تغییر داد، بنابراین برای هر بازیگری این توفیق است که 

بتواند چنین شخصیتی را بازی کند.
از ریسک بازی در این نقش و اینکه شاید پذیرفته   

نشوید نترسیدید؟
طبیعی اس��ت اگر لطف خداوند و حمایت معنوی خود حضرت 
امام )ره( و همچنین اعتماد محمدرضا ورزی کارگردان مجموعه 
»معمای شاه« و فضای مناس��بی که برای من در این کار فراهم 
کرد، نبود این اتفاق خوب برای من رخ نمی داد . البته من معتقدم 
این یک اتفاق جمعی است یعنی در این مجموعه هر کسی حتی 

با کوچک ترین کارش موثر است. 
چه نگرانی هایی برای ایفا کردن این نقش داشتید؟

 به هرحال وقتی شما می خواهید امتحانی بدهید، دلهره هایی 
دارید که این دلهره بخشی از کار است. شما در فکر مسؤولیتی 
هس��تید که نمی دانید آیا موفق از انجام آن بیرون خواهید آمد 
 یا خیر؟ من فکر م��ی کنم آنچ��ه را که طلب کردم بخش��ی از 
اس��ترس هایم را کاهش داد. اینجا می توانم برای خودم از واژه 
جنون و دیوانگی استفاده کنم. بر اساس شعری که حافظ در آن 
می گوید »آسمان بار امانت نتوانست کشید/ قرعه فال به نام من 
دیوانه زدند«، فکر می کنم این اتفاق قرعه ای بود که به نام من 
خورد. کار روزهای پر از هول و هراس و ترسی دارد، چون شما با 
باور میلیون ها آدمی سر و کار دارید که با ایشان خاطره دارند و 
آدم هایی که با شخصیت حضرت امام )ره( زندگی کردند. ایشان 
ش��خصیتی دارند که جایگاهش زمینی نیست بلکه جایگاهی 
فرازمینی دارد. بگذارید برای توضی��ح آن به نحوه انتخابم برای 
این نقش اشاره کنم. اگر ورزی تئاتر »ساقی« به کارگردانی امیر 
دژاکام را نمی دید، شاید هیچ گاه این ش��رایط فراهم نمی شد. 
ورزی 3 بار به دیدن این تئاتر آمده و بعد از آن گفته بود که من 
امام )ره( را پیدا کردم. بعد از این من احساس کردم این اتفاقی 
اس��ت که من آن را نمی فهمم و باید برای ای��ن نقش به نوعی 

انتخاب شده باشم.
در فرایند انتخاب و بازی این نق�ش چه تجربیاتی 

برایتان بدست آمد که بخواهید از آنها سخن بگویید؟
انتخاب این نقش امکان نوعی کش��ف و شهود را برای من پدید 
آورد. این کش��ف و ش��هود در منطق نمی گنجد و ب��ا واژه های 
متعارف تعریف نمی شود. این یک اتفاق است و من  آن را بخشی 
از مهر می دانم و حاال چون ذر مسیر مهر قرار گرفته ای باید جان 

بسپاری و خودت را رها کنی.
چگونه در این مس�یر خود را قرار دادید یعنی این 

نقش چه ملزوماتی نیاز داشت؟
 قرار گرفتن در این مسیر مراحلی داشت، به طور مثال فیلم های 
س��خنرانی ها و زندگی حضرت امام )ره( را می دیدم. چون باید 

وضعیتی را که به آن رسیده بودم حفظ می کردم. یعنی روح کلی 
ماجرا اتفاق افتاده بود و من برای حفظ این نقش باید جزییاتی را 
رعایت می کردم. من با ممارست پیش می روم و در مسیری که 
پیش می روم هر روز کش��ف جدیدی برای من است. هر روز با 

دیالوگ، سخنرانی و رفتاری تازه آشنا می شوم.
همانطور که خودتان هم گفتید شخصیت حضرت   
ام�ام )ره( از ابعاد پیچی�ده ای برخوردار اس�ت چگونه 

توانس�تید خود را به این 
نقش نزدیک کنید؟

 من ت��ا جای��ی ک��ه امکان 
داشت سعی کردم به نوعی 
ادراک ب��رای ای��ن نق��ش 
برس��م ت��ا ببین��م جایگاه 
نظ��ری ایش��ان چیس��ت و 
اعتماد به نف��س باالیی که 
دارند از کجاس��ت. در یکی 
از همی��ن منابع آرش��یوی 
می دی��دم ک��ه ام��ام )ره( 
ب��رای ب��ازرگان و دول��ت 
خاط��رات  از  او  موق��ت 
سفرهایش��ان  از  یک��ی 
و  می کنن��د  تعری��ف 

می فرمایند که بسیاری از چیزها در ید قدرت شان نبوده یا این که 
امام )ره( به چیزی فکر می کرده اند و بعد اتفاق دیگری رخ می داده 
است. امام )ره( همه مسایل را از دید خداوند می دیدند. این نگاه 
 شدیدا حکمت آمیز و عرفانی اس��ت و برای فهمیدن شخصیت

 امام )ره( باید روح ایشان در جایگاه رهبر انقاب درک شود.
این عنصر اتکا به خداوند در همه روح و زندگی امام )ره( به شکل 
منسجمی جاریس��ت و من فکر می کنم در ایفای این نقش نیز 
باید به خود خداوند توجه داشت و به او اتکا کرد و قطعا نظر خود 
خداوند است که این مجموعه را جلو خواهد برد. من فکر می کنم 
بازی در این نقش تنها دل سپردن و عاشق شدن می خواهد باید 
دلت را به خودش بس��پاری و البته این غیر از کارهای متعارفی 
است که هر بازیگری انجام می دهد. تمرینات صدا، بدن و بیان، 
اتفاقاتی هستند که به طور طبیعی سپری می شوند اما در کنار 

آنها باید مطالعه و دیدن فیلم هم باشد.
الگو یا نمونه ای داش�تید که بتوانید با ن�گاه به آن 

شخصیت کمک بگیرید؟
شخصیت هم وزن و هم سنگ ایشان اصا وجود ندارد. حضرت 
امام )ره( ش��خصیتی دارند که منحصر به فرد اس��ت. شاید این 
سوال به وجود آید که پس چطور می توان این شخصیت را بازی 
کرد و در اینجا باید بگویم که من چه کاره ام؟ نیروی دیگری باید 
بیاید و کمک کند. مهم این است که از چه دریچه ای وارد شوید. 
وقتی خود امام )ره( همیشه یک نفر دیگر را در زندگی اش موثر 

می داند، من چطور می توانم به خودم اطمینان کنم؟
 بنابراین من هم از این دریچه وارد شدم که من کاره ای نیستم و 
گفتم من انتخاب شدم. پس باید برای این نقش دل بسپارم و به 

ایمان الیزال و ایمان مذهبی ام پناه ببرم.
پس فکر می کنید از هر چیزی مهم تر در بازی این 
نقش، حفظ روح آن بود تا ویژگی های تکنیکی بازیگری؟

 بله. امام )ره( شعر معروفی دارند که در آنجا می فرمایند:
»من به خال لبت ای دوست گرفتار ش��دم/ چشم بیم�ار ت�و را 

دی�دم و بیمار شدم
فارغ از خود ش��دم و کوس انا الحق بزدم/ همچو منصور خریدار 

سر دار شدم«
این شعر به سخن حاج اشاره می کند که می گوید» انا الحق« 
و می توان گفت همه این عارفان یک ریش��ه مش��ترک دارند و 

سرمنشا خود را همه از او می دانند. 
چنین کسی را نمی توان به راحتی نمایش داد و به تصویر کشید 
 و اصا برای همین است که فکر می کنم برای به تصویر کشدن

 امام )ره( انتخاب ش��ده ام. بنابراین در این مسیر سعی می کنم 
آرامش و تزکیه ام را نگه دارم و ممارستم را قطع نکنم. 

درجه آخر این راه توکل است و دیگر کاری از دست من ساخته 
نیست. مردم امام )ره( را دیده اند و با لحظه لحظه زندگی ایشان 

شادی کرده و یا اشک ریخته اند. 
خاط��رم هس��ت ک��ه زمان��ی در یک��ی از س��خنرانی ها 
 ام��ام )ره( حت��ی نق��ش ب��ازی می کردن��د. در آنج��ا

 امام )ره( داشتند رابطه شاه و کارتر را به تصویر می کشیدند و بیان 
می کردند که کارتر چگونه عینکش را باال گرفته بود و بعد شاه در 

جواب سخن او چه واکنشی انجام داده بود.

ایفای نقش حضرت امام برایم یک کشف و شهود بود

پیچیدگی های نقش امام )ره( از زبان بازیگر

انتخاب این نقش 
امکان نوعی کشف 

و شهود را برای 
من پدید آورد. این 

کشف و شهود در 
منطق نمی گنجد و 
با واژه های متعارف 

تعریف نمی شود
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آگهی مفاد آراء
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  23346آگهی 
مذکور  قانون  یک  ماده  اجرای  در  که  رسمی«  سند  فاقد  وساختمانهای 
توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر 
گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 
تا  شود  می  آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  طریق  از  روز 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده 
و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در 

است.در  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت   اقدامات  این صورت 
معترض،گواهی  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی 
،اداره ثبت زواره  تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند 
مانع  مالکیت  سند  صدور  نماید.  می  سندمالکیت  صدور  به  مبادرت 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000203 مورخ 93/03/05 – خانم اشرف 
یکبابخانه  ششدانگ   1189097613 ملی  بشماره  رضا  فرزند  داورانی 
احداثی برروی قسمتی از پالک ثبتی 115 فرعی واقع در روستای تلک 
آباد 142 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 195 

متر مربع خریداری رسمی از بنیادمسکن انقالب اسالمی اردستان.
آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000204 شماره  رای   -2

رضا حسن زاده فرزند محمدقلی بشماره ملی 0032915241 ششدانگ 
یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه علی آباد 48  اصلی دهستان 
سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 349/90 متر مربع خریداری عادی 

از محمدقلی حسن زاده علی آبادی.
آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000205 شماره  رای   -3  
احمد علی دانشمند مزدآبادی فرزند اشرف بشماره ملی 1189753693 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه مزدآباد 17 اصلی 
مربع  متر   332/90 بمساحت  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان 

خریداری عادی از حاجی اشرف دانشمند مزدآبادی.
4- رای شماره 139360302021000206 مورخ 93/03/05 – خانم شهال 
ملی 0039156605 ششدانگ  بشماره  فرزند محمد  مزدآبادی  طباطبائی 

یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه مزدآباد 17 اصلی دهستان 
سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 238 متر مربع خریداری عادی مع 

الواسطه از سیدمحمد طباطبائی مزدآبادی.
آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000207 شماره  رای   -5
 1189436582 ملی  بشماره  فرزندخسرو  شهرابی  عامری  آقا  عباس 
از  قسمتی  برروی  احداثی  متصله  وباغ  ازیکبابخانه  قسمتی  ششدانگ 
پالک 281 فرعی واقع در شهراب 28 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 
اصفهان بمساحت 497/20 متر مربع که بنام نامبرده تقاضای ثبت شده 

وسندمالکیت مشاع صادر گردیده است.
تاریخ انتشار اول:  1393/03/17تاریخ انتشار دوم:  1393/04/01                                                                                                       
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                   

تحدید حدود اختصاصی
باغ    یکدرب  ششدانگ  حدود  تحدید  103/93/668/337چون  شماره   23338
بشماره پالک 142- فرعی ازشماره 128- اصلی واقع در یوز جریب  جزء 
بخش 9 که بنام زهرا  رشیدی جزنی فرزند محمد  در جریان ثبت می باشد 
به  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  عدم حضور  بعلت 
حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور  موجب 
بعمل  و  شروع  محل  در   1393/5/12 روز  صبح   9 ساعت  در  مرقوم  پالک 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
این آگهی در محل حضور   اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
 20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا  بهم 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

 شد. م الف 61 تاریخ انتشار : 93/3/17 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و 
امالک نطنز 

 ابالغ

: پرونده  شماره   9310460358800011  : درخواست  شماره    23308 
 9309980358800191 شماره بایگانی : 930195 بدینوسیله اعالم می گردد
 شکایتی آقای محسن مزرون پور فرزند یونس با وکالت خانم طاهره صادقی
 چرمهینی  علیه آقای بهنام نعمتی  مجهول المکان دایر بر ایراد جرح عمدی
 با چاقو مطرح که پس از ارجاع به این بازپرسی با کالسه 930195ب9ثبت
 گردیده لذا از نامبردگان در تاریخ 93/4/25 ساعت 8/30 صبح  جهت رسیدگی
 دعوت به حضور میشود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری

  به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی برای یک نوبت
 درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد کرد ..  م
انقالب شهرستان و  دادسرای عمومی  بازپرسی  نهم  دفتر شعبه   الف 4514 

 اصفهان اصفهان

ابالغ 
: پرونده  شماره   9310460358800012  : درخواست  شماره    23311 
 9209980358801722 شماره بایگانی : 921756 بدینوسیله اعالم می گردد
 شکایتی شرکت آتش پاد سپاهان  علیه آقای ابراهیم قربانی مجهول المکان
 دایر بر تخریب  مطرح که پس از ارجاع به این بازپرسی با کالسه 921756ب
 9 ثبت گردیده لذا از نامبردگان در تاریخ 93/4/30 ساعت 8/30 صبح  جهت
 رسیدگی دعوت به حضور میشود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی

 کیفری به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی برای یک
 نوبت  درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد کرد
 . م الف 4513 دفتر شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان

 اصفهان

 اخطاریه
محل  المکان  مجهول  لبافی  377/93مهدی   : پرونده  شماره   23315
سجاد  خیابان  در  واقع  اصفهان  اختالف  حل  شورای   2 شعبه  حضور 
نفقه  مطالبه  حضور  علت  صبح   9 ساعت   93/4/10 حضور  وقت  ارباب 
حاضر  شعبه  در  رسیدگی  جهت  شما  بطرفیت  پور  صیام  لیال  دعوی 
شهرستان یک  شماره  مجتمع  دوم  شعبه  الف4561دفتر  م   شوید 

 اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 مسابقات پرس سینه 
باشگاه های نجف آباد

مسابقات پرس سینه قهرمانی باش��گاه های شهرستان نجف آباد به 
پایان رسید.

مسابقات قهرمانی پرس سینه باش��گاه های شهرستان با حضور 64 
نفراز باشگاه های امپراطور پارسه، قهرمان، ایران زمین،پوریای ولی، 
اتحاد، اس��طوره، بهبد ،پهلوان و حمید در سالن نشاط یزدانشهر در 

چهار رده سنی برگزار شد .

همایش پیاده روی خانوادگی
 در فالورجان

به مناسبت اعیاد ش��عبانیه همایش پیاده روی خانوادگی در سطح 
شهرها وروستاهای مختلف شهرس��تان فالورجان برگزار شد که در 
شهر ابریشم با استقبال خوب مردم این شهر رو به رو بود. مسؤولین 
شهرستان نیز همگام با مردم این شهر درهمایش پیاده روی شرکت 
کردند.در پایان ای��ن همایش پیاده روی خانوادگ��ی به قید قرعه به 
تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی از سوی شهرداری شهر ابریشم، 

اداره ورزش و جوانان شهرستان و هالل احمر اهدا شد.

شکایت ذوب آهن از هوار مال محمد 
به فیفا

باش��گاه ذوب آهن اصفه��ان از ه��وار مال محم��د، مهاج��م عراقي 
س��ابق این باش��گاه به دلیل ترک ب��دون هماهنگ��ي تمرینات این 
باش��گاه و حض��ور در تیم اربیل ع��راق به فیفا ش��کایت ک��رد. این 
باش��گاه اصفهاني  پس از بررس��ی دقی��ق پرون��ده هوارمالمحمد، 
بازیکنی که با وجود داش��تن قرارداد ۳ س��اله تیم��ش را در فصول 
گذش��ته بدون هماهنگی رها ک��رده بود، توانس��ت با اس��تفاده از 
 خدمات حقوق��ی آرش نجفی در فیف��ا، پیگیر حقوق این باش��گاه

 شود.این در حالی است که هوار مالمحمد بازیکن عراقی ذوبی ها با 
عقد قراردادی ۳ س��اله و با مبلغی معادل 6۵۰ هزار دالر به عضویت 
تیم ذوب آهن اصفهان در آمده بود. وي پس از دریافت ۵۰ درصد از 
مبلغ فوق بدون هیچ گونه عذر موجهی، تمرینات ذوب آهن را ترک 
و به کشور خود عزیمت کرد و با عقد قراردادی جدید به باشگاه اربیل 
رفت.پیگیری پرونده هوارمالمحمد تنها یکی از موضوعاتی است که 
تیم حقوقی باشگاه پیگیر آن اس��ت و پیگیری پرونده هوارمالمحد 
بازیکن فصول گذش��ته ذوب آهن با پرداخت ۵ هزار فرانک سوییس 

کلید خورد.

 نقش »دژاجیسکو« 
در تیم ملی ایران

نش��ریه dailymail در آس��تانه آغاز جام جهانی ۲۰۱4 برزیل به 
بررسی توانایی های اش��کان دژاگه پرداخت. تیم ملی فوتبال ایران 
به منظور ش��رکت در جام جهان��ی ۲۰۱4 برزیل راهی این کش��ور 
شده است. تیم ملی کش��ورمان در گروه F همراه با تیم های بوسنی 
و هرزگوین، نیجریه و آرژانتین قرار گرفته اس��ت. اشکان دژاگه که 
در فوالم انگلیس توپ می زند نیز به همراه تیم ملی به برزیل س��فر 
کرده است. س��ایت دیلی میل در مورد او گزارش��ی نوشته که به آن 
اشاره می شود: دژاگه بین سنین ۱7 تا ۱9 سال برای تیم ملی فوتبال 
آلمان به میدان رفته است، اما در نهایت به تیم ملی بزرگساالن ایران 
پیوس��ت. او به همراه کارلوس کی روش موفق ش��د به جام جهانی 
برزیل راه پیدا کند. او در نخس��تین دیداری که برای ایران به میدان 
رفت موفق شد دو بار دروازه قطر را باز کند. اکنون زمان آن رسیده تا 
دژاگه پاسخ اطمینان سرمربی اش را بدهد. اگر دژاگه برزیلی بود، به 

»دژاجیسکو« معروف می شد.

وظیفه گوچی جلوگیری از نتیجه های 
بد ایران در جام جهانی است

یک س��ایت ایتالیایی نوش��ت: وظیفه رضا قوچان نژاد جلوگیری از 
گرفتن نتیجه های بد توسط ایران در جام جهانی پیش رو است.

 ایران تنها کش��وری اس��ت که وقتی نام »گوچی« در آن ش��نیده 
می شود کسی به یاد برند معروف ایتالیایی »گوچی« نمی افتد، زیرا 
این لقبی است که برای رضا قوچان نژاد در نظر گرفته شده است. او 
در هشت سالگی ایران را ترک و به همراه والدینش به هلند مهاجرت 
کرد اما به تیم ملی فوتبال ایران بازگشت تا در طول چند ماه بدل به 
یک اسطوره در این تیم ش��ود. فامیلی طوالنی وی موجب شده تا به 
اختصار به او گوچی گفته شود.»نام من هیچ ارتباطی با برند ایتالیایی 
گوچی ندارد.« این را قوچان نژاد پس از انتقال به چارلتون در ژانویه و 
صحبت های زیادی که پیرامون فامیلی اش صورت گرفته بود، به زبان 
آورد. حضور قوچان نژاد در تیم ملی فوتبال ایران از آنجا کلید خورد 
که کارلوس کی روش در طول دو س��ال گذشته سعی کرد بازیکنان 
ایرانی را که در سراس��ر جهان به میدان می روند و دو ملیتی هستند 

به تیم ملی بیاورد.

 صمد مرفاوی :

برای رفع محرومیت هیچ 
شخصی واسطه نشده ام

مرفاوی می گوید هیچ تالشی برای رفع محرومیت اشخاص 
در فدراسیون فوتبال نداشته است.

صمد مرفاوی دس��ت به قلم شده اس��ت تا توضیحاتی را در 
رابطه با انتش��ار یک گزارش که به قول خودش در برخی از 
سایت های خبری داده شده، بدهد. در متنی که مرفاوی در 

اختیار خبرآنالین قرارداده آمده است:
سالم علیکم؛

متاسفانه در تاریخ ۱۳9۳/۰۳/۱۳   در قسمت ورزشی برخی 
از سایت ها ،خبری تحت عنوان »آقا صمد شما چرا؟«منتشر 
شد. الزم دانسته شد مطالبی را جهت توضیح و تنویر افکار 
عمومی به محضر شریف مردم عزیز ایران اسالمی ارایه نمایم.

در این خبر آمده اس��ت: درحالی که چند روز پیش خبری 
داش��تیم مبنی بر این که از س��وی کمیته اخالق و تخلفات 
حرفه ای فدراسیون به اکبر غمخوار مدیر عامل باشگاه صبای 
قم )البته ایشان رییس هیات مدیره هستند(اعالم شده که 
»س. الف « مربی منش��وری بوده و حق فعالیت در این تیم 
را ندارد ، صمد مرفاوی همانطور که در خبر نیز اعالم ش��ده 
بود در فردای آن روز به فدراسیون فوتبال رفته و با سرکشی 
اتاق به اتاق فدراسیون به دنبال حل مشکل دستیارش بوده 
است. صراحتا به محضر ش��ریف مردم عزیز ایرانی اسالمی 
عرض  می کنم این حقیر هی��چ گونه دیدار و گفتاری جهت 
رفع محرومیت هیچ شخصی نداش��ته و  ندارم و در روز ذکر 
شده برای موضوع دیگری به فدارسیون مراجعه کرده بودم . 
همواره خود را تابع قوانین حاکم در  نظام مقدس جمهوری 
اسالمی دانسته ومی دانم . قانون مداری یک اصل است که 
هیچ گاه نباید فراموش کنیم . لذا طبق قانون اگرمربی  تخلف 
یا اشتباهی در فوتبال انجام داده است، شخص محروم شده 
یا باش��گاهی که در آن فعالیت کرده اس��ت، باید جهت رفع 
محرومیت آن اقدامات الزم را  انجام  دهند. لذا اگر شخصی 
از س��وی مراجع مربوطه در فوتبال از فعالیت محروم ش��ده 
اس��ت،  عبدالصمد مرفاوی هیچ گونه اصرار و تالشی جهت 
رفع محرومیت اش��خاص نداش��ته و ندارد. درفوتبال ما کم 
نیستند افرادی که به دنبال فرصت طلبی برای سیاه نمایی در 
زمینه اعتبار و شخصیت دیگران باشند و این خبرها که بنده 
به فدارسیون جهت رفع محرومیت یک مر بی مراجعه کردم، 
نوعی غرض ورزی اس��ت. امیدوارم در دادگاه عدل الهی که 

بسیار دیدنی است، همگی سربلند باشیم .

زاویه

6
دوست دارم در ذوب آهن بمانم

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با ذوب آهن قرارداد دارم و دوست دارم در این تیم بمانم 
چرا که تیم بزرگي است. مرتضي تبریزي اظهارکرد: فعال تمرینات با حضور ۱8 بازیکن دنبال 

مي شود که بسیاري از این بازیکنان از تیم هاي پایه هستند.

گروه ورزشی- لیگ س��یزدهم فوتبال ایران به پایان رسیده  
است. در حالی که تب جام جهانی فوتبال، ایران را در بر گرفته، 
تیم های لیگ برتری در ح��ال آماده کردن خ��ود برای فصل 
جدید فوتبال ایران هستند که نزدیک  دو ماه دیگر آغاز خواهد 
شد. نخستین گام برای باشگاه ها در راه آماده سازی برای فصل 
جدید، انتخاب س��رمربی اس��ت، ولی همواره چینش مربیان 
در فصل نق��ل و انتقاالت، پرس��ش های بس��یاری  را به همراه 

داشته است.
به جز باش��گاه راه آهن که همچنان به دلیل بازداشت طوالنی 
مدت بابک زنجانی بالتکلیف اس��ت، دیگر باش��گاه های لیگ 
برتری، مربیان خ��ود را ش��ناخته اند. منص��ور ابراهیم زاده و 
مجیدباقرنیا، آخرین مربیانی بودند که برای نیمکت دو باشگاه 

پیکان و نفت مسجد سلیمان، قرارداد امضا کردند.
اما نگاهی به رفت  و آمد مربیان در فصل نقل و انتقاالت، نش��ان 
می دهد که گویا برای مدیران تیم ه��ا، این موضوع که کارنامه 
مربی چگونه اس��ت، چندان م��ورد توجه نب��وده و موفقیت یا 
شکس��ت یک مربی در گزینش آن ها نقش��ی ندارد و به  جای 
آن، نوع خاصی از روابط زیر پوس��تی اس��ت که در فوتبال ما 
جریان دارد و موجب می شود تا یک مربی بدون هیچ   کارنامه 
قابل قبولی در فصل قبلش ب��رای فصل بعد هم نیمکت خوبی 

پیدا کند.

بی گمان داللی فوتبالی در این زمینه نقش کارآمدی دارد. اگر 
تصورتان از داللی، آدم هایی هستند که در قالب ایجنت ها و با 
البیگری با تیم ها ارتباط برقرار می کنند، باید بگوییم این تنها 
بخشی از بدنه داللی در فوتبال ماست. بخش دیگری از این بدنه  
داللی، متاس��فانه به برخی  افراد بانفوذ  تعلق دارد که  از قدرت 
رسانه ای باالیی برخوردارند و به کمک رسانه هایشان هر مربی 

را که بخواهند، به تیم های لیگ برتر قالب می کنند.
همین چند هفته پیش بود، یک مربی خارجی � که از قضا فصل 
گذشته، نتایج خوبی هم به دس��ت آورده بود و حاال بدون تیم 
مانده � با راهبری دوستان رسانه ای، سرانجام رستگار شد و بر 

نیمکت یکی از تیم های خوب لیگی نشست.
همین داستان برای یک مربی وطنی هم روی داد؛ او که در سه 
فصل گذشته، با سه تیم  در نیمه دوم نزدیک به سقوط جدول 
نشسته بود، با مدیریت »میم.میم« گزارشگر معروف تلویزیون 
در همین روزها، دس��ت کم س��ه گزینه برای انتخاب داشت و 

سرانجام یک تیم تهرانی را برگزید.
نگاهی به نیمکت تیم های لیگ برتری در فصل گذشته و این 
فصل، نشان می دهد که کم نیس��تند از این دست مربیانی که 
بدون کارنامه قابل دفاع، همچنان نیمکت به نیمکت می گردند 
و در مقابل مربی های جوان و باانگیزه و باسواد  باید بیرون خط 
بمانند؛ رسول خطیبی، نمونه بارزی از این جوانان پشت خط 

مانده بود که مسؤوالن تراکتورسازی بدون توجه به او هر روز دم 
از یک مربی جدید خارجی می زدند و پس از یک رالی طوالنی، 
سرانجام وقتی دستشان از همه  جا کوتاه ماند، به سراغ رسول 

خطیبی آمدند که مربی بومی تبریز است.
اما در طرف مقابل،  محمود یاوری  7۵ س��اله  و در حالی که در 
چند سال اخیر با هیچ تیمی نتیجه درخوری نگرفته، هیچ گاه 
بدون تیم نمانده و حتی گاه پیشنهاد دو یا سه تیم دست به نقد 

را در مقابل خود می بیند.
منصور ابراهی��م زاده از دیگر نمونه های این لیس��ت از مربیان 
است. راه آهن تیم فصل گذش��ته او در جایگاه یازدهم جدول 

ق��رار گرف��ت. نف��ت دو 
س��ال قبل هم با هدایت 
او چن��دان ح��ال و روز 
خ��وب نداش��ت و دوران 
اف��ول ذوب آه��ن هم در 
اواخر حضور او آغاز ش��د. 
با این ح��ال، او کاندیدای 
نشستن روی نیمکت سه 
تیم تراکتورسازی تبریز، 
نفت و پی��کان تهران بود 
و پس از مش��خص شدن 
مربی تراکتور و نفت، سر 

از پیکان درآورد.
ای��ن  دیگ��ر   نمون��ه 
انتخاب ه��ای عجی��ب، 
حضور منصوریان در نفت 
تهران است؛ پدیده فصل 

گذشته لیگ که با یک تیم جوان در رتبه سوم جدول نشست 
اما از خارجی هایی که به فوتبال ایران آمده اند، لوکا بوناچیچ و 
وینگو بگویچ، هنوز هیچ تیمی در لیگ برتر امسال ندارند، ولی 
با بیش از سیزده سال حضور در ایران، آنها نیز بخشی از همین 

لیست مربیان با کارنامه غیر قابل دفاع، اما همیشه پرکارند. 
این دو نیز به یاری ارتباطات زیر پوستی فوتبال ایران، همواره 
از این شهر به آن ش��هر در حال نقل  مکان هستند و هر فصل، 

دست کم روی نیمکت یک یا بیشتر از یک تیم می نشینند.
مجتبی تقوی عبداهلل ویس��ی و نصرت ایراندوست و مرزبان و 

چند تن دیگر را هم می توان به این لیست  افزود.
کمیس��یون اصل نود فوتبال اعالم کرده که پرونده فس��اد در 
فوتب��ال را پ��س از جام جهانی منتش��ر می کند و ب��ا توجه به 
تحرکات اخیر این کمیسیون نظیر لغو  انتخابات هیات فوتبال 
تهران به نظر می رسد، عزمش��ان برای برخورد با پدیده فساد 
در فوتبال جزم شده اس��ت؛ اما این که دامنه این برخوردها تا 
کجا خواهد بود و به دس��ت این دالالنی که با خیال آسوده در 
تیم های مختلف مربی و بازیکن جا به جا می کنند هم می رسد 

یا نه، هنوز معلوم نیست.

نیمکت های تیم های لیگ برتری چگونه تکمیل می شوند؟

بدبازی کن، نتیجه نگیر، به قعر جدول برو و 
رستگار شو
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پاروزنی با شعار »صلح 
با محیط زیست«

توقف ساخت ورزشگاه 
نقش جهان

قایقران اصفهانی تیم ملی گفت: ۲ قایقران تیم ملی قایقرانی ایران مسیر 
76۵ کیلومتری رودخانه سپیدرود را با شعار صلح با محیط زیست، برای 

نشان دادن اهمیت محیط زیست پارو می زنند.
 آریا جعفری ، تصریح کرد: ایده پرداز و طراح این برنامه، دانیال توحیدی 
قایقران ملی پوش آب های آرام بوده. زیرا وی یکی از فعاالن محیط زیست 
محسوب می شود و هدف اصلی وی از برگزاری این برنامه، صلح با محیط 
زیست است. قایقران ملی پوش اصفهانی بیان کرد: بررسی انواع زباله های 
انسانی رها شده در آب، برس��ی میزان تخریب محیط زیست در مناطق 
که قایقرانی در آن صورت می گیرد، تبلیغ و ترویج ورزش قایقرانی، تاثیر 
ورزش قایقرانی بر جامعه و محیط زیس��ت، آموزش جوامع محلی برای 
جلوگیری از تولید زباله های غیر قابل بازیافت و روش دفن صحیح زباله، 
از اهداف دیگر برگزاری این برنامه است واسپانسر تمام هزینه های دیگر 

سازمان محیط زیست است.

حسین محمودیه ، درباره متوقف شدن فعالیت های عمرانی ورزشگاه نقش 
جهان اظهار کرد: بودجه کافی به ورزشگاه تزریق نشده است و تمام مشکالت 
نقش جهان فقط مالی است. وی تصریح کرد: ساخت ورزشگاه نقش جهان 
با فراز و نشیب های بس��یاری همراه بوده اما خوش��بختانه در حال حاضر 
استانداری، اداره کل ورزش و جوانان  و وزارت ورزش و جوانان تمام تالش 
خود را برای رفع این مشکل می کنند. مدیرکل دفتر فنی اداره کل ورزش و 
جوانان اصفهان بیان کرد: جلسات متعددی درباره رفع این مشکل برگزار 
شده اما هنوز به نتیجه قطعی و کاملی نرسیده ایم. وی خاطرنشان کرد: برای 
کمک به ورزش��گاه نقش جهان چند کانال انتخاب شده که امیدواریم آنها 
بتوانند تامین اعتبارات این پروژه عظیم را قبول کنند و در آینده ای نزدیک 
شاهد بهره برداری این ورزشگاه باش��یم. در شرایطی که مشکالت مالی بر 
بخش های مختلف ورزش اس��تان سایه انداخته، روند س��اخت ورزشگاه 

نقش جهان نیز از این مساله آسیب دیده است

احمدی: تا حد زیادی آماده ایم
دروازه بان تیم ملی فوتبال ای��ران با مطلوب ارزیابی کردن 
اردوهای آماده سازی تیم ملی گفت: تا حد زیادی به آمادگی 
الزم رسیده ایم و امیدوارم به بیشترین حد از آمادگی برسیم 

تا بازی های قدرتمندانه ای را انجام دهیم. 

کی روش: اینجا در زنگ تفریح نیستیم 

کی روش در بدو ورود به فرودگاه سائوپائولو گفت: ما به حق به جام 
جهانی صعود کردیم. آمده ایم اینجا برای رقابتی زیبا و شجاعانه. 

قرار نیست زنگ تفریح تیمی باشیم و تا لحظه آخر می جنگیم.

امسال، سال مسی است؟

تنها چند روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۱4 برزیل باقی مانده و بسیاری از هواداران 
بر این باور هس��تند که مس��ی تعصب الزم برای تیم ملی فوتبال آرژانتین را 

ندارد. آنها معتقدند این بازیکن در بارسلونا بسیار بهتر بازی می کند.

به جز باشگاه راه آهن 
که همچنان به دلیل 

بازداشت طوالنی مدت 
بابک زنجانی بالتکلیف 
است، دیگر باشگاه های 

لیگ برتری، مربیان خود 
را شناخته اند

در فدراسیون تیروکمان چه  خبر است؟
»قّوتوی کرمانی« مدال طالی تیروکمان آسیا را از ایران گرفت؟

یک روز پ��س از این که خبر حضور ی��ک ملی پوش تیروکمان 
ایران در تی��م ملی آمریکا در جریان مس��ابقات »جام آریزونا« 
منتشر شد، خبر دوپینگ یک ملی پوش دیگر تیروکمان ایران 
هم انتش��ار یافت . این خبر در حالی منتشر ش��د که در همان 
روز، چهار ملی پوش نوجوان وزنه ب��رداری هم دوپینگی از آب 

درآمدند.
با مثبت اعالم شدن تست دوپینگ حمزه  نکویی، قهرمان  تیر 
وکمان آسیا در رش��ته کامپوند  ، باید مدال قهرمانی آسیایی را 
بازگرداند و به این ترتیب، چند ماه مانده به رقابت های آسیایی 
اینچئون، یکی دیگر از شانس های مدال آوری ایران در بازی های 
آسیایی از همراهی کاروان ایران بازماند تا در کنار شایعاتی که 
در خصوص تیم ملی وزنه ب��رداری به راه افتاده،  کاروان اعزامی 

ایران به اینچئون،  وضعیت چندان مناسبی نداشته باشد.
از آنجا  که وزارت ورزش و کمیت��ه ملی المپیک، تاکید فراوانی 
بر اعزام ورزشکاران سالم به بازی های آسیایی دارد، ستاد ملی 
مبارزه با دوپینگ از ورزش��کاران همه رشته ها تست دوپینگ 
می گیرد تا سالمت کاروان ایران در اینچئون از ضریب اطمینان 

باالیی برخوردار باشد.
اما وقتی تس��ت حمزه  نکویی مثبت اعالم شد، سخنان جالبی 
درباره آن منتشر شد. نکویی و مسؤوالن فدراسیون، علت مثبت 

اعالم شدن تست دوپینگ  را استفاده از »قّوتو« اعالم کردند.
»قّوتوی کرمانی« مدال طالی تیروکمان آسیا را از ایران 

گرفت؟
ویکی پدیایی فارس��ی در مدخ��ل »قّوتو« می نویس��د: قّوتو از 
سوغاتی های کرمان اس��ت که قدمتی طوالنی دارد. این پودر 
خوراکی که در واقع باید آن را نوعی شیرینی به شمار آورد، در 
انواع گوناگونی تولید می ش��ود و طعم های متفاوتی دارد. یک 
نوع آن ترکیب نخود، نارگیل و شکر اس��ت. نوع دیگر به جای 

نخود از پسته استفاده می شود؛ اما معروف ترین و کامل ترین 
نوع قوتوی کرمان، قهوه ای رنگ اس��ت و معموال شامل قهوه، 
ش��کر، تخم قرفه، خش��خاش، جو، بذر کتان، گشنیز، روپاس، 
س��یاه دانه، جدوا، هل باد، هل رس��می، موردانه، کنجد، تخم 
کاهوست. برخی از این مواد  برشته کرده و سپس آنها را مخلوط 

و آسیاب می کنند .

دکتر لطفعلی پورکاظمی، دبیر س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ 
درباره مثبت ش��دن نمون��ه دوپینگ نکوی��ی می گوید: هفته 
گذشته قرار بود نکویی برای پیگیری حقوقی تست دوپینگش 
به س��وییس برود. ماده ای که نکویی استفاده کرده در غذاهای 
محلی ایران وجود دارد. او اهل کرمان است و  می گوید، از غذای 
محلی به نام  قوتو  استفاده کرده است. ما نتیجه آزمایشگاهی را 
برای سوییس فرستادیم. نمونه دوپینگ توسط کمیته مبارزه با 
دوپینگ در حین مسابقه های قهرمانی آسیا گرفته شده است. 

بنابراین مدیریت نتایج با آن هاست.
حمزه نکویی به دلیل اس��تفاده از ماده ممنوعه »گلیس��رول« 
در نوامبر ۲۰۱۳ در مس��ابقات قهرمانی آسیا که در چین تایپه 
برگزار شد، از حضور در هر گونه رقابت  برای دو سال محروم شد. 
بازیکنی که با مدال طالیش تیم ایران را در رده سوم آسیا قرار 
داده بود، دوپینگش مثبت از آب درآمد و فدراس��یون آسیایی 
تیر و کمان بدون هیچ معطلی مدال طالی نکویی را پس گرفت 

و تیم ایران به رده پنجم آسیا سقوط کرد.
 نکویی ام��ا در خصوص مثبت اعالم ش��دن تس��ت دوپینگش 
می گوید: با توجه به این که من با غذاهای آسیای شرقی مشکل 
دارم، مقداری با خودم ُقّوتو برده بودم. سال هاست از آن به عنوان 
شیرینی استفاده می کنم. نمی دانستم چنین موردی می تواند 
دوپینگ باشد. بی غذایی باعث ش��د از این مواد بیشتر استفاده 

کنم، دوز آن بیشتر شد و برایم مشکل پیش آورد .

ذوب آهن نیاز به پوست انداختن 
دارد

محمد ياوري/ كارشناس فوتبال

ذوب آهن نیاز به بازیکنان جوان و با انگی��زه دارد، هر چند که بازیکنان با 
تجربه ذوب آهن نیز مفید هستند. به هر حال این تیم نیاز به جوان تر شدن 
دارد.ذوب آهن تغییرات زیادي داشته است و کادر فني خوبي به این تیم 
اضافه شده است. یحیي گل محمدي یک انتخاب خوب بود و تجربه نشان 
داده اس��ت که ای��ن کادر فني موفق 

عمل کرده است.
ذوب آهن نیاز به پوست انداختن دارد 
و باید خون جدیدي در رگ هاي این 
تیم به جریان در آید. این تیم نیاز به 
بازیکنان جوان و با انگی��زه دارد. هر 
چند که بازیکنان با تجربه ذوب آهن 
نیز مفید هستند. به هر حال این تیم 

نیاز به جوان تر شدن دارد.
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رشد ۲۰ درصدی تولید گیالس از 

باغات  استان 
مدیر باغبانی جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
برداش��ت آلبالو و گیالس از باغات حاش��یه رودخانه زاینده رود در 

چهارمحال و بختیاری بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.
حمید رضا منصوری در مراس��م سنتی برداش��ت محصول گیالس 
باغداران سامانی اظهار کرد: امسال 5۰ هزار کیلوگرم آلبالو و گیالس 
از 8۰ هکتار باغات استان در حاشیه رودخانه زاینده رود برداشت و 

روانه بازار می شود.
وی با اش��اره به افزای��ش ۲۰ درصدی تولی��د گی��الس و آلبالو در 
 این اس��تان اف��زود: محص��ول آلبالو و گیالس برداش��ت ش��ده در 
چهارمحال و بختیاری، به دلیل رشد در محیط کوهستانی و خنک و 
بهره مندی از آب کافی در زمان گل دهی درختان ، از شرایط ممتاز 
 میوه دهی برخوردار هس��تند و عالوه ب��ر مصرف ب��ازار داخلی ، به 
اس��تان های اصفهان، خوزس��تان و کهگیلویه و بویر احمد،تهران و 

فارس صادر می شود.

گردهمایی معاونان حفاظت و امور 
اراضی سراسر کشور در شهرکرد

معاون حفاظت اراضی منابع طبیع��ی چهارمحال و بختیاری گفت: 
گردهمایی معاونان حفاظت و امور اراضی سراس��ر کشور ۲۰ لغایت 

۲۱ خرداد ماه امسال در شهرکرد برگزار می شود.
علی محمدی مقدم از برگزاری گردهمای��ی معاونان حفاظت و امور 
اراضی ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشور ۲۰ لغایت ۲۱ خرداد 
ماه امسال در شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: این گردهمایی با هدف 
بررس��ی و اجرای تثبیت مالکیت دولت و اعمال ماده ۱3 آیین نامه 
قانون ملی ش��دن جنگل ها مصوب س��ال ۱34۱ و م��اده 39 قانون 

حفاظت و بهره برداری از مراتع مصوب سال ۱346 برگزار می شود.
وی افزود: بررسی مسایل و مش��کالت مربوط به حفاظت، ممیزی و 
کاداستر اراضی ملی و طرح کمربند حفاظتی، از دیگر اهداف برگزاری 

این گردهمایی است.

 ذخیره سازی کاالهای اساسی
 ماه رمضان در چهارمحال وبختیاری
 مع��اون برنامه ری��زی اس��تاندار چهارمح��ال وبختی��اری گفت: با

 برنامه ری��زی های انجام ش��ده و تدوی��ن برنامه منس��جم ، در ماه 
مبارک امسال هیچ گونه کمبود کاال در بازار چهارمحال وبختیاری 
 وجود ندارد. اس��ماعیل عامری گلس��تانه در بازدید از ایستگاه های

 خدمات رسان به عزاداران بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام )ره( 
در شهرکرد، اظهار کرد : باید با عرضه کافی کاالهای مورد نیاز مردم 
در ماه مبارک رمضان، از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری شود و با 

اجرای طرح رمضان این ثبات استقرار می یابد.
وی افزود: نظارت بر تولید و جلوگی��ری از افزایش قیمت ها نیز باید 
به صورت ویژه دنبال شود تا استان برای اجرای گام بعدی هدفمند 

کردن یارانه ها آماده شود .

اخبار کوتاه 

رییس جهاد کشاورزی شهرستان بروجن از پایان عملیات کشت انواع محصول حبوبات آبی و دیم 
کشاورزان این شهرستان خبر داد.روح اهلل معتمدی اشاره کرد:کشت ارقام مختلف انواع لوبیا چیتی، 

قرمز و سفید در سطح 4۰۰ هکتار از مزارع شهرستان بروجن رو به اتمام است.
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پورمحمدی در جمع مردم شهرکرد:

صداقت با مردم مهم ترین 
محور کاری دولت یازدهم 

وزیر دادگستری با بیان این که کم رنگ شدن فرهنگ مهر 
و محبت در کشور فاصله گرفتن از اندیشه های امام راحل 
اس��ت، گفت: حاکم کردن اخالق، روراست بودن با مردم 
و صداقت داشتن با آن ها از محورهای مهم دولت یازدهم 
به ش��مار می  رود.مصطفی پورمحم��دی در جمع مردم 
شهرکرد در مصلی امام خمینی این شهر با گرامیداشت 
سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی اظهار داشت: 
امام راحل با قیام تاریخی خود ن��ه تنها در ایران منجر به 
تحول شد بلکه در سراسر جهان تحول بزرگی ایجاد کرد.

وی با بیان این ک��ه امام خمینی یک مبنای اساس��ی در 
جهان ایج��اد کرد، گف��ت: عصر حاضر عص��ر امام راحل 
است چراکه هنوز مردم جهان در شعاع حرکت امام)ره( 

زندگی می کنند.
 پورمحم��دی، ایج��اد نظ��ام جمه��وری اس��المی را از 
مهم ترین ابتکارات ام��ام راحل دانس��ت و تصریح کرد: 
ام��ام خمینی ب��رای رای و نظ��ر م��ردم ارزش و جایگاه 
واالیی قائل بود و معتقد بودند اگر نظامی بر اس��اس رای 
و اراده مردم شکل بگیرد آن نظام پایدار خواهد بود. وزیر 
دادگستری با بیان این که امام خمینی)ره( در دو سطح 
فردی و اجتماعی تحوالت بزرگی در کش��ور ایجاد کرد، 
افزود: امام راح��ل در حوزه فردی منجر ب��ه خودآگاهی 
مردم و در حوزه اجتماعی سبب شکل گیری خودباوری 
اجتماعی شد. این مسؤول خاطرنشان کرد: امام عالوه بر 
دو حوزه فردی و اجتماعی، در عرصه سیاسی، منطقه ای 
و جهانی نیز تحوالت بزرگی ایج��اد کرد و هنوز گفتمان 
امام خمین��ی)ره( بر فض��ای فکری، سیاس��ی و تمدنی 
جهان مطرح و تاثیرگذار اس��ت. وی با بی��ان این که امام 
خمینی)ره( ملت ایران را مصم��م و با اراده قوی پرورش 
داد، اضافه کرد: بعد از پیروزی انقالب اسالمی ما به ملتی 
مصمم و با عزم و اراده قوی تبدیل شدیم. به همین سبب 
است که غرب هر بار با توطئه و ترفندی قصد دارد این عزم 
و اراده را در هم بشکند. پورمحمدی به مذاکرات ایران با 
کشورهای ۱+5 اشاره کرد و افزود: این که عده ای مطرح 
می کنند دولتم��ردان در این مذاک��رات از موضع ضعف 
عمل کردند، صحیح نیس��ت چرا که دستاوردی که امام 
راحل برای ملت به دست آورده، ایران اسالمی را به قدرت 
بزرگی تبدیل کرده که امروز قدرت های بزرگ با ما پای 
میز مذاکره می نشینند. وزیر دادگستری افزود: بی شک 
رعایت حقوق مردم در باالترین سطح موضوعی است که 

دولتمردان به آن باید توجه الزم را داشته باشند. 

 مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری از برگزاری 9  
برنامه محوری جشن میالد در شهرستان های استان هم زمان 
 با خجسته میالد امام زمان)عج( ازس��وی بنیاد مهدویت خبر 

داد.
حجت االسالم رحمت اهلل اروجی در اولین جلسه ستاد شؤون 
فرهنگی استان، بررس��ی روند کمی و کیفی برگزاری مراسم 
اعتکاف اس��تان در س��ال ۱393 و برنامه ریزی در راس��تای 
برگزاری هر چه باش��کوه تر دهه مهدویت را مهم ترین دستور 

کار جلسه ستاد شئون فرهنگی عنوان کرد.
وی با بیان ای��ن که فعالیت های فرهنگی- تبلیغی در اس��تان 
نیازمند تش��کیل قرارگاه فرهنگی اس��ت، تصری��ح کرد: تنها 
راه مقابله ب��ا تهاجمات و فش��ارهای دش��من تش��کیل یک 
قرارگاه فرهنگی منس��حم و قوی اس��ت، که این مهم تنها در 
 س��ایه وحدت، همراهی و س��ازماندهی دقیق محقق خواهد

 شد.
حجت االس��الم اروجی به دهه مهدویت و میالد حضرت امام 
زمان)عج( اش��اره و خاطرنشان کرد: از س��وی بنیاد مهدویت 
 کش��ور ۱3 تا ۲3 خرداد به عن��وان دهه مهدویت در کش��ور 
نام گذاری ش��ده اس��ت که ب��ر همی��ن اس��اس برنامه ها در 
 این ایام نیز ب��ا محوریت این بنیاد در اس��تان انج��ام خواهد

 شد.

وی مهدوی��ت، معنوی��ت، اخ��الق، مهدویت و والی��ت فقیه، 
مهدویت و انقالب اسالمی، نقش مهدویت در اقتصاد و فرهنگ، 
مهدویت و بیداری اسالمی، مهدویت و سبک زندگی اسالمی، 
مهدویت و جوانان منتظر، مهدویت و بانوان منتظر، مهدویت 
و رس��انه های زمینه س��از، مهدویت و همبس��تگی اسالمی و 
مهدویت و انتظ��ار جهانی را عناوین نامگذاری ش��ده در دهه 

مهدویت عنوان کرد. 
وی بر آگاهی بخش��ی، محتواسازی مناس��ب و غنابخشی به 
برنامه های جشن نیمه شعبان تاکید کرد و گفت: این مهم باید 
با برنامه ریزی دقیق و همراهی تمامی دستگاه های اجرایی به 

ویژه صداوسیما در این دهه محقق شود.
 حجت االس��الم اروجی ب��ا تاکید بر ل��زوم اجرای 9 مراس��م 
جش��ن در 9 شهرس��تان اس��تان، اف��زود: یک��ی از مصوبات 
جلس��ه س��تاد ش��ؤون فرهنگی، برگزاری 9 برنام��ه محوری 
جش��ن در شهرس��تان ه��ای اس��تان خواه��د ب��ود ک��ه 
 مس��ؤولیت این ام��ر مه��م بر عه��ده بنی��اد مهدوی��ت قرار

 می گیرد. 
وی با اشاره به مصادف شدن نیمه شعبان با شب و روز جمعه، 
برگزاری مراسم ویژه دعای کمیل و قرائت دعای فرج حضرت 
صاحب الزمان)عج( در نماز جمعه را یکی دیگر از مصوبات این 

ستاد در دهه مهدویت عنوان کرد.

چهارمحال و بختی�اری جزو اس�تان های برتر در 
مراسم اعتکاف شناخته شد

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از مراسم معنوی 
اعتکاف، خاطرنشان کرد: امسال شاهد حضور بیش از 9 هزار 
نفر مردم در مراس��م معنوی اعتکاف بودیم. ب��ه طوری که در 
سطح کشور، اس��تان چهارمحال و بختیاری جزو استان های 
برتر در مراس��م اعتکاف شناخته ش��د. حجت االسالم اروجی 
به آمار تحلیلی مراس��م اعتکاف در اس��تان اش��اره و تصریح 
کرد: از این تعداد ش��رکت کننده در مراس��م اعتکاف ۱57۲ 
 نف��ر را آقای��ان و 77۱۲ نف��ر را نی��ز خواهران تش��کیل داده 
بودند .دبیر ستاد اعتکاف استان استقبال بانوان نسبت به مردان 
از اعتکاف را پنج برابر بیش��تر دانس��ت و گفت: اقبال عمومی 
قشر زنان برای ش��رکت در مراس��م اعتکاف در استان بسیار 
مطلوب است، اما باید در س��ال های آینده این موج استقبال 
به سمت مردان نیز کشیده ش��ود. وی ثبت نام اینترنتی و غیر 
حضوری معتکفان را اقدامی ارزش��مند در راستای کیفی ساز 
مراسم دانست و افزود: در سال گذشته با تدابیر اندیشیده شده 
س��امانه ای مخصوص ثبت نام معتکفان در اعتکاف راه اندازی 
شد که به صورت متمرکز در کل اس��تان ثبت نام معتکفان از 

طریق این سامانه صورت خواهد گرفت.

دو ستاد مراسم اعتکاف استان تجلیل می شوند 
حجت االسالم اروجی با اشاره به تشکیل 9 ستاد اعتکاف در 9 
شهرستان استان ، از انتخاب ۲ ستاد برتر مراسم اعتکاف استان 
خبر داد.وی گفت: بنابر دس��تور موکد نماین��ده ولی فقیه در 
استان و مصوبه ستاد اعتکاف استان مبنی بر انتخاب ستادهای 
برتر مراس��م معنوی اعتکاف، این امر پس از بررسی و تحلیل 
آمارها و شیوه برگزاری مراسم در شهرستان های 9 گانه استان  
 محقق و س��تادها و مس��اجد برت��ر معرفی و تقدی��ر خواهند

 شد.
حجت االس��الم اروجی به مس��ابقه رادیویی وی��ژه معتکفان 
استان اش��اره و با بیان این که آمار ش��رکت کنندگان در این 
مسابقه بس��یار چش��مگیر و قابل توجه بود تصریح کرد: بیش 
از 5 هزار نفر در مس��ابقه رادیویی اعتکاف ش��رکت کردند که 
از ای��ن می��ان ۲439 نمره توانس��تند با پاس��خگویی صحیح 
 به ۱۰ س��وال تش��ریحی نمره قبول را در این مس��ابقه کسب

 کنند.

9 جشن میالد امام زمان)عج( در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

چهارمحال و بختیاری، استان  برتر در برگزاری اعتکاف شد

     پایان کشت حبوبات از مزارع بروجن

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا ء 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  مفادآراء  آگهی    23253
ساختمانهای فاقد سند رسمی ( هیات حل اختالف مستقر دراداره  ثبت   

اسناد و امالک  جوشقان

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل 
اختالف مستقر در ثبت جوشقان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون 
کثیر  های  روزنامه  طریق  از  روز   15 فاصله   به  نوبت   دو  در  مذکور 
االنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نموده  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
اقدامات  صورت  دراین  نمایند  تسلیم  جوشقان  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را 
اعتراض  که  در صورتی  است  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت 
به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  مینماید  مالکیت   سند 

دادگاه نمی باشد .
غالمعلی   1393/2/8 مورخ   139360302119000009 شماره  رای   -1

یک  ششدانگ   1262568511 ملی  شماره  به  عباسعلی  فرزند  غلالمپور 
قطعه باغ پالک شماره 1727 فرعی از پالک 21 اصلی واقع در کامو به 
مساحت 1488/60 متر مربع خریداری عادی از زین العابدین کبابی ابیانه 
سهراب   1393/2/8 مورخ   139360302119000001 شماره  رای   -2
ششدانگ   1262545749 ملی  شماره  به  علی   محمد  فرزند  سبزواری  
یک  باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شمار ه 28 فرعی از پالک  

1اصلی واقع در جوشقان به مساحت 245/24 متر مربع 
غالمرضا   1393/2/8 مورخ   139360302119000002 شماره  رای   -3
رحمانی فرزند اکبر به شماره ملی 1260862844 ششدانگ یک  باب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از پالک شمار ه 605 فرعی از پالک  21اصلی 

واقع در کامو به مساحت 87 متر مربع 
4- رای شماره 139360302119000007 مورخ 1393/2/8 اصغر رعیت 
باب خانه  ملی 1262572088 ششدانگ یک   به شماره  آقا   فرزند علی 
پالک   از  فرعی   85 ه  پالک شمار  از  قسمتی  بر روی  بنداحداثی  بهار  و 

22اصلی واقع در چوقان  به مساحت 636/80 متر مربع 
5- رای شماره 139360302119000008 مورخ 1393/2/8 ناصر توسلی 
فرزند استاد بمانعلی  به شماره ملی 1262508398 ششدانگ یکدرب باغ 
مزروعی  پالک 2511 شماره فرعی از پالک 1 اصلی واقع در جوشقان  به 

مساحت 1801/58 متر مربع خریداری رسمی  از ورثه همایونی 

6- رای شماره 13936030211900027 مورخ 1393/2/8 حیدر عارضی 

فرزند حسینعلی  به شماره ملی 1260855521 ششدانگ یک  باب اطاق 
وزمین محصور و مشجر احداثی بر روی قسمتی از  پالک شماره 32 
به مساحت  کامو  الدین  عماد  مزرعه  در  واقع  اصلی   25 پالک  از  فرعی 

416/42 متر مربع 
7- رای شماره 139360302119000026 مورخ 1393/2/8 یاسر بیدرام 
فرزند حسین  به شماره ملی 5110245924 ششدانگ یک خانه احداثی بر 
روی قسمتی از پالک شماره45 فرعی از پالک 68 اصلی واقع در مزرعه 
علی آباد کامو  به مساحت 1041 متر مربع خریداری رسمی  از غالمرضا 

و بی بی رحمانی
طیبه   1393/2/15 مورخ   139360302119000028 شماره  رای   -8  
یکباب  ملی 126858960 ششدانگ  به شماره  اکبر    فرزند علی  مومن  
خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره32 فرعی از پالک 25 اصلی 
واقع در مزرعه عماد الدین کامو  به مساحت 743/19 متر مربع خریداری 

رسمی  از فرخ زین الدین
9- رای شماره 139360302119000198 مورخ 1393/12/26 احمد رضا 
ذاکرین  فرزند شریف   به شماره ملی 1262626056 ششدانگ یک خانه 
احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره3224 فرعی از پالک 1 اصلی واقع 
ورثه شریف  از  عادی  متر خریداری   193/50 به مساحت  در جوشقان 

ذاکرین
10- رای شماره 139360302119000210 مورخ 1393/2/8 علی عباس 

یک  ملی 1262605822 ششدانگ  به شماره  فرزند غالمحسین   خراط  
کامو   در  واقع  اصلی  از پالک 21  فرعی  باب خانه پالک شماره  1047 

به مساحت 258/50 متر مربع خریداری رسمی  از آقا شیخ احمد آملی
محمد   1393/12/26 مورخ   139360302119000214 شماره  رای   -11
1262525179 ششدانگ  ملی  شماره  به  عباس   فرزند  کامویی  فردپور 
یک باب خانه و حیاط متصله احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره222 
مربع  متر   244/23 مساحت  کاموبه  در  واقع  اصلی   21 پالک  از  فرعی 

خریداری رسمی  از علی عباس رجب زاده و غیره 
12- رای شماره 139360302119000042 مورخ 1393/02/22 ولی اله 
یک  ششدانگ   1262609976 ملی  شماره  به  غالمعلی   فرزند  رحمانی  
باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره837 فرعی از پالک 21 
اصلی واقع در کاموبه مساحت 616/15 متر مربع خریداری رسمی  از 

حسین نظری
رضا   1393/02/22 مورخ   139360302119000044 شماره  رای   -13
یک  ششدانگ   1262601428 ملی  شماره  به  غالمعلی   فرزند  رحمانی  
باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره837 فرعی از پالک 21 
اصلی واقع در کاموبه مساحت 612/07 متر مربع خریداری رسمی  از 

حسن آقا نظری م الف 3997
تاریخ انتشار  نوبت اول : 1393/3/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/17 
مظفر زرگری : کفیل ثبت و اسنادو امالک جوشقان  

تحدید حدود اختصاصی
2180 شماره 103/93/16/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
در  واقع  اصلی   -193 ازشماره  فرعی   1181 پالک  بشماره  مزروعی 
فرزند  افتخاری طرقی  آقای محمد رضا  بنام  طرق  جزء بخش 11 که  
حسین  در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
9صبح  ساعت  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای  و  ثبت 
روز 1393/5/13 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در 
بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف 
 5 تاریخ انتشار : 93/3/17  مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک 

نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/93/667/337چون  شماره   23337
زمین مزروعی بشماره پالک 214- فرعی از شماره  128- اصلی واقع 
در یوز جریب جزن جزء بخش 9 که بنام علیرضا رشیدی جزنی فرزند 
قبلی  محمد در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
9 صبح  در ساعت  مرقوم  پالک  تحدید حدود  نامبرده،  تقاضای  و  ثبت 
روز 1393/5/12 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در 
بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 

تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 
 60 تاریخ انتشار : 93/3/17  مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک

 نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
یکدرب  ششدانگ  حدود  تحدید  103/93/666/337چون  شماره   23336
یوز  در  واقع  اصلی   -128 شماره  از  فرعی   -217 پالک  بشماره  باغ 
محمد  فرزند  جزنی  رشیدی  علیرضا  کهبنام   9 بخش  جزء  جزن  جریب 
و غیره در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید آگهی  گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
9 صبح  در ساعت  مرقوم  پالک  تحدید حدود  نامبرده،  تقاضای  و  ثبت 
روز 1393/5/12 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در 
بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 
 59 تاریخ انتشار : 93/3/17 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک 

نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
یکدرب  ششدانگ  حدود  تحدید  103/93/665/337چون  شماره   23335
 -129 ازشماره   فرعی   -451 پالک  بشماره  مشجر  و  محصور  باغ 
اصلی واقع درجزن جزء بخش 9 که بنام علیرضا رشیدی جزنی فرزند 
قبلی  محمد در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
9 صبح  در ساعت  مرقوم  پالک  تحدید حدود  نامبرده،  تقاضای  و  ثبت 

روز 1393/5/12 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در 
بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 
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 نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/93/664/337چون  شماره   23334
زمین مزروعی بشماره پالک 387- فرعی ازشماره  129- اصلی واقع 
در  محمد   فرزند  جزنی  رشیدی  زهرا  بنام  که   9 بخش  جزء  جزن  در 
بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  حضور  عدم  بعلت  باشد  می  ثبت  جریان 
و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  به موجب دستور  اینک  گردد  آگهی  تجدید 
روز  صبح   9 ساعت  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای 
1393/5/12 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
در  که  گردد  می  اخطار  امالک  صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به 
بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 
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 نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/93/663/337چون  شماره   23333
زمین مزروعی بشماره پالک 339- فرعی از شماره  129- اصلی واقع 

در جزن جزء بخش 9 که  بنام فاطمه  رشیدی جزنی فرزند محمد  در 
بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  حضور  عدم  بعلت  باشد  می  ثبت  جریان 
و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  به موجب دستور  اینک  گردد  تجدیدآگهی  
روز  صبح   9 ساعت  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای 
1393/5/12 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
در  که  گردد  می  اخطار  امالک  صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به 
بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 
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 نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  103/93/662/337چون  شماره   23332
در  واقع  اصلی   -129 شماره  از  فرعی   -191 پالک  بشماره  طویله  
فرزند علیرضا   در  بنام مهدی  رشیدی جزنی  جزن جزء بخش 9 که 
بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  حضور  عدم  بعلت  باشد  می  ثبت  جریان 
و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  به موجب دستور  اینک  گردد  تجدیدآگهی  
روز  صبح   9 ساعت  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای 
1393/5/12 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
در  که  گردد  می  اخطار  امالک  صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به 
بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
م  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ 
رئیس ثبت اسناد و   الف 55 تاریخ انتشار : 93/3/17 مجتبی شادمان – 

امالک نطنز
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ماست مالی کردن 
 عبارت مثلی باال به عقیده اس��تاد محمد علی جم��ال زاده در کتاب 
فرهنگ لغات عامیانه یعنی: امری که ممکن اس��ت موجب مرافعه و 
نزاع شود الپوشانی کردن و آن را مورد توجیه و تاویل قرار دادن، رفع 
و رجوع کردن، سروته کاری را به هم آوردن و ظاهر قضای را به نحوی 
درست کردن اس��ت. به گفته عالمه دهخدا، از ماست مالی معانی و 
مفاهیم مداهنه و اغماض و باالخره ندیده گرفتن مسایلی که موجب 

خشم یا اختالف گردد نیز افاده می شود.
آنچه نگارنده را به تعقیب و تحقیق در پیدا کردن ریشه تاریخی این 
ضرب المثل واداش��ت وجود کلمه ماس��ت یعنی این ماده خوراکی 
لبنیاتی در آن و ارتباط آن ب��ا مداهنه و اغماض و رفع و رجوع کردن 
امور مورد اختالف بوده است که خوشبختانه پس از سال ها پرس و 

جو و تحقیق و جویندگی به یابندگی رسید.
اینک شرح قضيه:

قضیه ماست مالی کردن از حوادثی است که درعصر سلسله پهلوی 
 اتف��اق افتاد و ش��ادروان محمد مس��عود ای��ن حادث��ه را در یکی از 
ش��ماره های روزنامه م��رد امروز به ای��ن صورت نقل کرده اس��ت: 
هنگام عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه مصری چون مقرر بود 
میهمانان مصری و همراهان عروس به وسیله راه آهن جنوب تهران 
وارد شوند از طرف دربار و شهربانی دس��تور اکید صادر شده بود که 
دیوارهای تمام دهات طول راه و خانه های دهقانی مجاور خط آهن 
را سفید کنند. در یکی از دهات چون گچ در دسترس نبود، بخشدار 
دستور می دهد که با کشک و ماست که در آن ده فراوان بود دیوارها را 
موقتا سفید نمایند و به این منظور متجاوز از یک هزار و دویست ریال 
از کدخدای ده گرفتند و با خرید مقدار زیادی ماست کلیه دیوارها را 
ماس��ت مالی کردند. به طوری که مالحظه شد قدمت ریشه تاریخی 
این اصطالح و مثل سائر از هفتاد سال نمی گذرد، زیرا عروسی مزبور 
در سال 1317 شمسی برگزار ش��د و مدت ها موضوع اصلی شوخی 
های محافل و مجالس بود و در عصر حاضر نیز در موارد الزم و مقتضی 
بازار رایجی دارد. آری، ماس��ت مالی کردن یعنی قضیه را به صورت 
ظاهری  خاتمه دادن، از آن موقع ورد زبان شد و در موارد الزم مورد 

استفاده و استناد قرار می گیرد.
به گفته عالم��ه دهخدا، از ماس��ت مالی معانی و مفاهی��م مداهنه و 
اغماض درامری که ممکن است موجب مرافعه و نزاع شود، الپوشانی 
کردن و باالخره ندیده گرفتن مس��ایلی که موجب خشم یا اختالف 

شود نیز افاده می شود.

دنيای ضرب المثل

یک فیل آلمانی پیش��گوی جدید جام جهانی 
 ۲۰1۴ برزی��ل اس��ت. بع��د از آنک��ه »پ��ل« 
هش��ت پای آلمانی در جام جهان��ی ۲۰1۰ با 
پیشگویی  دقیق نتایج مسابقات تعجب اهالی 
فوتبال را برانگیخت، این بار نوبت به یک فیل 
رس��یده که پیش��گویی نتایج دیدارهای جام 

جهانی را آغاز کند.

این فیل که »نلی« نام دارد. البته از سال ۲۰1۰ 
مشغول پیش��گویی است و بیش��تر نتایج تیم 
آلمان را حدس می زند. در طول مسابقات جام 
جهانی ۲۰1۰ آفریق��ای جنوبی و یورو ۲۰1۲ 
این فیل 11 نتیجه از 13 مس��ابقه آلمان را به 
درس��تی پیش بینی کرد. همچنی��ن این فیل 
تمامی نتای��ج مربوط به ج��ام جهانی زنان که 
با قهرمانی ژاپ��ن خاتمه یاف��ت را هم صحیح 
پیشگویی کرده بود.تازه ترین پیش بینی »نلی« 
در مورد جام جهانی برزیل این است که آلمان 
در هر س��ه دیدار مقابل غنا، پرتغ��ال و آمریکا 
پیروز شده و به عنوان صدرنشین از گروه خود 
صعود خواهد کرد. شیوه پیش بینی »نلی« این 
گونه است که توپ را به طرف دروازه هایی که 
نام دو تیم روی آن نوشته شده شوت می کند و 

در نهایت تیم برنده مشخص می شود.

اس��تارت ناموفق عکاس حی��ن عکس گرفتن 
موجب جلب توجه س��وژه خود در پارک ملی 

کارولینای شمالی در آمریکا شد.
به نقل از اسوش��یتد پرس گ��روه فیلم برداری 
و عکاسی مس��تند س��از هنگام انتخاب گوزن 
جوان به عنوان س��وژه خود در پارک جنگلی 
ملی و حفاظت ش��ده »گریت اس��موکی« در 

شمال کاریلنای شمالی با وقفه ای چند ساعته 
به روز دیگر موکول شد. استارت ناموفق عکاس 
حین گرفتن عکس از گوزن جوان موجب شد 
تا گ��وزن از حض��ور وی آگاه ش��ود و به جای 
گریختن به س��مت عکاس حمله ور ش��ود و با 
شاخ خود عکاس و گروه مس��تند ساز را وادار 
کند تا تهیه برنامه خود را به روز دیگری موکول 
کنند. به گفته عکاس وی فشار شاخ های گوزن 
را بر روی بدنش به خوبی حس می کرد و برای 
حفظ اعضای صورت��ش س��رش را پایین نگه 

داشته بود.
گ��وزن ج��وان در نهای��ت ب��ا پرت��اب صفحه 
پالستیکی س��فید رنگ که برای جلوگیری از 
برخورد پرتو نور خورشید به لنز دوربین مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، درگیری با عکاس را 

رها کرد.

گوزنی که از عکاس ها متنفر استفيل پيشگو در جام جهانی برزیل!

پژوهش��گران دانشگاه 
ایالت��ی پنس��یلوانیای 
آمریکا میزان کورتیزول 
 1۲۲ ده��ان  ب��زاق 
داوطلب را به مدت سه 
روز اندازه گیری کردند. 
این ماده از شاخص های 

فیزیکی استرس است.
سارا داماس��کی، استاد 
کار و اشتغال و مجری این تحقیقات دریافت کم استرس ترین 
بخش روز برای بیشتر آدم ها وقتی است که بیرون سر کارند، 
و این مساله جدا از جنس��یت، س��طح تحصیالت یا نوع کار 
بوده اس��ت. دراین پژوهش زنان وقتی بیرون کار می کردند 
خیلی احساس بهتری داشتند تا وقتی مجبور بودند در خانه 

کار کنند.

  کشاورز چینی چمدان 
خ��ود را ب��ه اس��کوتر 
برقی هوش��مند تبدیل 
ک��رده اس��ت.به نقل از 
اسوش��یتدپرس، ی��ک 
کشاورز چینی چمدان 
خود را به اسکوتر برقی 
هوش��مند تبدیل کرد.  
اخت��راع او لیانگ، یک 
کشاورز از منطقه هونان چین، »چمدان چند منظوره« است. 
وزن این چمدان حدود 1۵-1۶ پوند) هفت کیلوگرم( است و 
قابلیت حمل دو نفر را دارد. با کمک یک موتور الکتریکی توپی 
چرخ در چرخ جلو حرکت می کند. این چمدان س��ه چرخه 
می تواند ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر طی کند. حداکثر سرعت آن ۲۰ 

کیلومتر در ساعت است. /

دانش��گاه  محقق��ان 
فنالند شرقی دریافتند 
ک��ه ب��ی اعتم��ادی و 
بدبینی می تواند زوال 

عقل را توسعه دهد.
نتایج نش��ان می دهد  

دیدگاه مردم در مورد 
زندگ��ی و ش��خصیت 
دیگ��ران می توان��د بر 
س��المتی آنها تاثیر بس��زایی داشته باش��د. به منظور این 
پژوهش، هزار و ۴99 فرد 71 ساله تحت تست های سنجش 
زوال عقل قرار گرفته و همچنین پرسشنامه هایی در رابطه با 
بدبینی تکمیل کردند. جواب این پرسش نامه ها کامال قابل 
اعتماد بوده، چرا که طی سال های متمادی نتایج پایداری 

از این پرسش ها به دست آمد.

 خانه داری
 استرس زا است 

چمدانی که تبدیل به 
سه چرخه می شود

بدبينی خطر زوال عقل را 
سه برابر می کند

آویش��ن گیاهی اس��ت علفی، دارای ش��اخه های زیاد 
و چوب��ی به ارتف��اع تا 3۰ س��انتی متر ک��ه در نواحی 
کوهستانی در بین تخته سنگ و به ویژه در کشورهای 

اروپایی می روید.
ساقه های آویشن پوشیده از کرک و برگ های کوچک 
زیادی اس��ت. برگ های آن کوچک، لوزی شکل، نوک 
تیز و به صورت متقابل، بر روی س��اقه قرار دارند. این 
برگ ها به رنگ خاکستری روش��ن و با بوی بسیار نافذ 

است و دارای دم برگ های کوچکی نیز هست.
گل ها کوچک، گلی رنگ و یا سفید و به صورت مجتمع 

در انتهای ساقه قرار گرفته اند.
قسمت مورد استفاده  گیاه، گل و به ویژه برگ های آن 
اس��ت. این گیاه، به طور محدود و برای تهیه ی داروها، 

در ایران کشت می شود.
 این گیاه خاصیت ضد میکروبی دارد. بنابراین می توان 
آن را جایگزین داروهای شیمیایی برای رفع جوش در 

سطح پوست کرد.
المیرا رسولی متخصص طب سنتی گفت: گیاه آویشن 
در درمان ضایعات التهابی آکنه موثر اس��ت. این گیاه 
دارویی را می تواند جایگزین داروهای شیمیایی کرد و 

آکنه را از بین ببرد.
 وی با بیان این که آویش��ن خواص ضد میکروبی دارد 
بیان کرد: عل��ت ایجاد جوش ه��ا در نوجوانی و جوانی 
عدم تعادل چربی در سطح پوست است از این رو برای 
تعادل سطح تمام پوس��ت می توان از دمنوش آویشن 

استفاده کرد.
 وی در خصوص طرز تهیه این دمن��وش تصریح کرد: 
برگ آویش��ن را می توان به مدت ۲۰ دقیقه جوشاند و 
مصرف یک بار در روز می تواند به شفافی پوست و رفع 

آکنه ها کمک کند.
 وی در خصوص عوارضی که می تواند در استفاده از این 
گیاه دارویی ایجاد شود گفت: حساسیت های پوستی 
التهاب لب ها اس��ت و البته مصرف این نوع گیاه برای 

خانم های باردار ممنوع است.
خداوند متعال هر آنچه برای سالمت و بهبود زندگی ما 
الزم اس��ت در طبیعت قرار داده است حال ماییم که با 
جست و جو و آگاهی از این نعمت ها می توانیم از این 

موهبت ها بهره و استفاده کنیم.

دارای مجوز  توزیع اینترنت )ISDP(  به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطالت رادیویی
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