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نگاه وزارت ارشاد به
 فرهنگ ،استانی است

مدی��رکل ام��ور اس��تان های وزارت فرهن��گ و 
ارش��اد اس��امی گفت: ن��گاه وزارت ارش��اد ب��ه عرصه 
فرهنگ، نگاهی اس��تانی اس��ت و ت��اش داری��م که با 
 اختص��اص بودج��ه مناس��ب، زمین��ه رش��د فرهنگ 
استان ها را فراهم کنیم. محمد مهدی احمدی در نشست 

اصحاب فرهنگ و هنر استان اصفهان اظهار ....

 شهروندان هزینه خسارت
 باد را دریافت مي کنند

برگزاری آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش در مرداد

ش��هروندان هنگام وزش باد از پارک ک��ردن خودرو زیر 
درختان خودداری کنند.

مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضاي س��بز ش��هرداري 
اصفهان اعام کرد: شهرونداني که بر اثر سقوط درختان در 
شهر به دلیل وزش باد دچارآسیب مادي و جاني شده اند، 
مي توانند از طریق بیمه مسؤولیت هزینه خسارت وارده 
را دریافت نمایند. بر اثر وزش باد ش��دید، ۱۵۱ درخت در 
سطح مناطق ۱۵ گانه سقوط کرد و بیش از ۳۵۰ درخت 

نیز شكسته شد.

وزیر آموزش و پرورش گف��ت: در برنام��ه ای که ما تهیه 
کرده ایم، ۱۷ م��رداد تاریخ برگزاری آزمون اس��تخدامی 
است. البته ممكن اس��ت در جلس��ه هماهنگی، تاریخ و 

محتوای آن تغییر کند.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حاش��یه مراسم 

بزرگداشت چهلمین روز شهادت معلم جواد نوروزی...
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یارانه ویژه برای زوج های بی بضاعت

پیوند تنگاتنگ انقالب اسالمي  با مکتب سیاسی امام )ره(
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مشاورهقبلازطالقاجباریشد

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

 رییس مرکز توسعه، پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کش��ور ضمن اعام این خبرکه تمام متقاضیان طاق که به دادگاه 
مراجعه کرده اند، بای��د حتما دوره های مش��اوره را گذران��ده و ازما 
نامه بگیرند، اظهارکرد: اکنون ۱2۰۰ مرکز مش��اوره طاق دولتی و 
غیردولتی و ۱2۰ مرکز تخصصی مشاوره طاق در سطح کشورآماده 
پذیرش مردم است؛ البته باید این طرح از سوی قوه قضاییه نیز اباغ 

شود. دکتر مجید رضازاده با اش��اره به سیاست های اباغی جمعیت 
از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: با توجه به سیر صعودی آمار 
طاق و تجاربی که از قبل داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که ممكن 
اس��ت بتوانیم از بخش��ی از طاق ها که با دالیل��ی غیرمنطقی نظیر 
مشاجره در شرف وقوع است، جلوگیری کنیم. وی افزود:  در همین 

راستا با معاونت فرهنگی ..

مدی��رکل فرهنگ��ی تبلیغ��ی دفت��ر تبلیغ��ات اس��امی اصفه��ان 
گف��ت: تحلیل گ��ران جهانی ب��ه این نكت��ه اعت��راف ک��رده اند که 
 انق��اب اس��امی ای��ران ب��ا هی��چ انق��اب دیگ��ری در دنی��ا طی

  ده��ه ه��ای اخی��ر قاب��ل مقایس��ه نیس��ت و دلی��ل آن را 
می توان در پیوند تنگاتنگ انقاب اسامي  با مكتب سیاسی حضرت 

امام خمیني )ره( جست وجو کرد.
 حج��ت االس��ام عل��ی اکب��ر صاف��ی اصفهان��ی، ب��ا اش��اره 
ام��ام  جانس��وز  رحل��ت  س��الروز  پنجمی��ن  و  بیس��ت   ب��ه 
خمینی )ره( اظهار داشت: انقاب امام خمینی )ره( زلزله عظیمی در 

جهان به راه انداخت که در طول تاریخ بشریت ...
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میراث فرهنگی از تمام مراحل 
گذر آقا نوراهلل نجفی مطلع است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با تاکید بر این که سازمان میراث فرهنگی 
استان و کشور از تمام مراحل تصویب و تایید طرح گذر آقا نوراهلل نجفی اطاع کافی دارد 
اظهارداشت: احداث گذر آقا نوراهلل نجفی با ممنوعیت تردد خودرو در میدان امام )ره( یک 
طرح است. مهندس نورصالحی در خصوص انتشار مطالبی در خصوص احداث خیابان آقا 
نوراهلل نجفی در برخی از رسانه ها گفت: طرح بازنگری طرح تفصیلی مناطق یک و سه از 
سوی مشاوربا تجربه در زمینه شهرهای تاریخی و میراثی تهیه شده تا محدودیت های 

الزم را در پروژه های این مناطق با حساسیت ویژه اعمال نماید... 
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روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

نوبتدوم
 با اطمینان بسازید 

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   
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اخبار کوتاهيادداشت

امنیت منطقه تنها با تعامل 
کشورهای منطقه امکان پذير است

رییس جمهوری اسللالمی ایران و امیر کویت در مالقات هیات های 
عالی رتبه دو کشور، بر ضرورت توسعه، تقویت و تعمیق همه جانبه 

روابط ایران و کویت تاکید کردند.
حسللن روحانی در دیدار با شللیخ صباح االحمد الجابر الصباح امیر 
کویت، با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی دو ملت 
بزرگ ایران و کویت، درایت و فعالیت مسؤوالن دو کشور را در نزدیکی 
روابط ایران و کویت بسیار تاثیر گذار دانست و تصریح کرد: بی تردید 
سللفر امیر کویت به تهران نقطه عطفی در تعمیق روابط دو کشللور 

دوست و برادر خواهد بود.
رییس جمهوری با بیان این که ظرفیت های فراوانی در مسیر توسعه 
روابط اقتصادی میان دو کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه در حال 
حاضر سللطح روابط اقتصادی ایران و کویت در شان دو ملت بزرگ 

و همسایه نیست.
روحانی به برنامه دولت برای ایجاد فرصت های سللرمایه گذاری در 
ایران اشللاره و تصریح کرد: در مناطق جنوبی ایران از جمله آبادان و 
خرمشللهر که در نزدیکی کویت قرار دارند، زمینه های فراوانی برای 
سللرمایه گذاری های کارآفرینان و سللرمایه گذاران کویتی اعم از 

دولتی و بخش خصوصی فراهم شده است.
رییس جمهوری همچنین توسعه روابط دو ملت با یکدیگر و گسترش 
گردشللگری میان ایران و کویت را از جمله مللوارد مهم در روابط دو 
کشور دانسللت و افزود: در این زمینه باید تسهیالت الزم برای سفر 
و دیدار مردم دو کشللور با یکدیگر و ارتقای روابللط فرهنگی ایران و 

کویت فراهم شود.

ايستادگی از ويژگی های ارزشمند 
امام بود 

یک عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری با بیان این که پایداری و 
ایستادگی از ویژگی های مهم و ارزشمند امام خمینی)ره( بود، گفت: 
متاسفانه امروز مشللاهده می کنیم آنهایی که از مسللاله پایداری و 
ایستادگی حمایت می کنند، در تفکراتشان منطق فراموش می شود.

حمیدرضا شکوهی با اشاره به ویژگی های شخصیتی امام خمینی)ره( 
اظهار کرد: سادگی، پایداری و ایسللتادگی و خرق عادت در تفکرات 
و نللوآوری در دین، از مهم تریللن ویژگی های شللخصیتی امام)ره( 
است. شجاعت بسیار زیاد،یکی دیگر از ویژگی های مهم شخصیتی 

ایشان بود.
وی با بیللان این کلله امام خمینللی)ره( به واسللطه شللجاعتی که 
داشللتند، توانسللتند زمانی که هیچ کس در جامعه حللرف از تغییر 
حکومت پهلوی نمللی زد، موضوع رفتن شللاه را در سللال های قبل 
 از پیللروزی انقللالب در جامعه مطللرح کننللد، خاطرنشللان کرد:

 پایمردی و ایستادگی و پایداری امام خمینی)ره( در طول حیات به 
ویژه در سال های پس از انقالب اسالمی، مشخصه بسیار ارزشمند و 

بااهمیت شخصیتی ایشان است.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان این که متاسفانه امروز زمانی که 
برخی از پایداری و ایستادگی صحبت می کنند، پایداری را به صورت 
فی نفسه مورد توجه قرار می دهند، خاطرنشان کرد: متاسفانه زمانی 
که برخی از پایداری صحبت می کنند، منطللق در تفکر را فراموش 

می کنند.

حرکت کاروان عاشقان حسینی  
زائران خمینی از خوانسار تا محالت

فرمانده کاروان عاشللقان حسللینی، زائران خمینی اصفهان گفت: 
کاروان ۷۰۰ نفری که یک شللنبه  حرکت خود را در آستانه سالگرد 
ارتحال امام خمینی)ره( از گلستان شهدای اصفهان به مرقد مطهر 

امام راحل آغاز کرد، به شهرهای محالت و دلیجان رسید.
سرهنگ رسللول امینی اظهار کرد: کاروان دانشللجویان و فراگیران 
مجتمع دانشللگاهی حضللرت امیرالمؤمنین )ع( اصفهللان با عبور 
ازشهرهای درچه، خمینی شهر، نجف آباد و تیران وکرون، به خوانسار 

رسید و شب را در همین شهر سپری کرد.
وی با بیان این که اعضللای این کاروان معنوی با عبور از شللهرهای 
گلپایگان و خمین هم اکنون به سمت شللهرهای محالت و دلیجان 
دویدند، افزود: گروهللی از اعضای کاروان دو امللدادی در محالت و 

گروهی دیگر در دلیجان استراحت کردند.

رسانه ها بزرگداشت امام را به عنوان 
يک حادثه مهم جهانی بازتاب دهند

رحمانی فضلی در جلسه ستاد بزرگداشللت امام خمینی)ره( گفت: 
چهارده خرداد همواره وحدت بخش و انسجام آفرین بوده است.

وزیر کشور در آخرین جلسه ستاد بزرگداشت امام خمینی)ره( اظهار 
کرد: از رسانه های جمعی و صداوسللیما می خواهیم با گزارش های 
خبری و پوشش مناسب مراسم سالگرد رحلت امام، این مراسم را نه 
به عنوان یک حادثه خبری بلکه به عنوان یک حادثه مهم جهانی با 

منشا الهی و انقالبی معرفی کنند و بازتاب دهند.
نماینده ویژه رییس جمهور در سللتاد بزرگداشت امام خمینی)ره( 
افزود: دشمنان همیشه سعی بر این داشته اند که این روزهای بزرگ 
کشورمان را در سللکوت خبری بگذرانند. وظیفه رسانه های جمعی 
است که در چند روز آینده با پوشش مناسب این مراسم، عظمت این 
روز بزرگ را به رخ جهانیان بکشند. رحمانی فضلی با اشاره به اهمیت 
مراسم بزرگداشللت امام خمینی)ره( از لحاظ سیاسللی تاکید کرد: 
مراسللم چهارده خرداد چه از لحاظ میزان جمعیت حاضر در حرم و 
چه از نظر سخنانی که در این روز بیان می شود، حائز اهمیت فراوانی 
اسللت. همه این روز را رصد می کنند و براساس سخنان مطرح شده 
در این روز برنامه ریزی می کنند. وی ادامه داد: در این نشست جمع 
شللده ایم تا برای بزرگداشللت بزرگ مرد تاریخ ایران برنامه ریزی و 
اقدام کنیم که در ظلمت، استبداد و خفقان با جسارت تمام قیام کرد 
و حرکت در مسیر روشن بندگی و اخالص را برای همه مردم جهان 

به ویژه مسلمانان رقم زد.
وزیر کشور افزود: ما در شرایطی زندگی می کردیم که به هیچ وجه 
با امروز قابل مقایسه نیسللت؛ در آن دوران اصال قابل تصور نبود که 
 محل دفن چنین بزرگ مردی محلی برای طواف مردم ستم دیده و 
عالقه مندان آن شود. در شرایطی زندگی می کردیم که رژیم سابق 
با تمامی تجهیزات، اقتصاد، فرهنگ و سیاسللت خللود را مفتخر به 

ژاندارمی خلیج فارس می دانست.
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آمادگی آمریکا برای تمدید مذاکرات با ایران

پایگاه خبری المانتیور به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد آمریکا آماده است تا مذاکرات هسته ای با ایران 
را تمدید کند. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا در گفت وگو با المانتیور گفت که در خصوص دستیابی به توافق 

نهایی با ایران تا ضرب االجل 2۰ ژوئیه، بدبین است.
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سامانه راداری برد بلند 
غدير رونمايی شد

مجلس خواهان تعمیق 
روابط با بولیوی است

سامانه راداری برد بلند غدیر با حضور امیر اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی ارتش در منطقه گرمسار رونمایی شد. در مراسم افتتاح سامانه راداری برد 
بلند غدیر که توسط نیروی هوایی سپاه پاسداران ساخته شده ، سردار سرتیپ 
رضا شعبان فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه و سرتیپ دوم پاسدار 
موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا و 
جمعی از فرماندهان نیروی مسلللح در محل سایت راداری در گرمسار حضور 
داشتند. این سامانه از نوع جست و جو و کشف اهداف به صورت سه بعدی است 
و دایم کار اسللت که با بردی در حدود 11۰۰ کیلومتر قادر به کشف اهداف با 
سطح مقطع بسیار کم اسللت. تمامی مراحل تحقیق، طراحی و تولید سامانه 
راداری غدیر به همت سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی هوافضای 

سپاه انجام و طی سال های اخیر تولید شده است.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: برگزاری اجالس دوستان سوریه در تهران 
تاکید مجدد بر لزوم اتخاذ راه حل سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و سراسری 
در این کشور است. علی الریجانی با مارسلو الیو چاوز رییس مجلس نمایندگان 
بولیوی در تهران، دیدار و گفت و گو کرد. الریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره 
روابط خوب و دوستانه بین دو کشللور جمهوری اسالمی ایران و بولیوی گفت: 
اراده مقامات بلند پایه سیاسی دو کشور معطوف به گسترش هرچه بیشتر روابط 
دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی،پارلمانی،اقتصادی و تجاری است. وی 
در ادامه گفت: شجاعت کشور های آمریکایی التین از جمله بولیوی در مقابله با 
سیاست های ضد استکباری در سطوح منطقه ای و بین المللی، ستودنی است.

وی افزود: مجلس شورای اسالمی برای تعمیق روابط پایدار بین دو کشور که خط 
مشی ضد استکباری و ظلم ستیز دارند، اهتمام قائل است.

مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
عنوان کرد: نظریه والیت فقیه امام خمینی )ره( در آغاز مورد 
توهم برخی خودی ها و نظام های شرقی و غربی بود، اما پس 
از تعیین گفتمان امللام، پرچمدار بیداری های اسللالمی در 
جوامع شد. حجت االسالم سید سللجاد ایزدهی، مدیر گروه 
علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشلله اسالمی عنوان 
کرد:  انقالب اسالمی ایران دارای مبانی مشخص و تبارشناسی 
دقیقی در منابع دینی است، اما به صورت عینی با نظریه والیت 
فقیه امام خمینی)ره( عملیاتی شده است، البته این نظریه نیز 
در یک تبارشناسی مشللخص، به فقه آغازین عصر غیبت در 
قرن چهارم هجری باز می گردد. امام خمینی )ره( در عملیاتی 
کردن آن در قالب یک نظام سیاسی به شکل مدرن و امروزی 
تالش وافر داشتند، تالشی که تا پیش از این سابقه ای نداشت.

وی با تاکید بر ابهامات و هراس هایی که تا پیش از عملیاتی 
کردن نظریه والیللت فقیه امام خمینی )ره( وجود داشللت، 
توضیللح داد: این که آیا اصال می شللود مقوالت سیاسللی و 
حکومتی را فارغ از بحث نظریات موجود عملیاتی و اجرایی 
کرد یا خیر، پرسشی محل بحث بود، اما امام خمینی)ره( با 
توجه به مبانی و پیش فرض های تبارشناسللی، اندیشه های 
علمای پیش از خود و اعتقاد مردم مومن و خواهان حکومت 

دینی، این مؤلفه ها را عملیاتی کردند.

عضو کمیسللیون صنایع و معادن مجلس گفت: تامین آب 
شرب در مناطق روستایی و شهری که از نعمت داشتن آب 

محرومند، از اولویت های نخست است.
علی سبحانی فر بابیان این که روسللتاهای زیادی در حوزه 
انتخابیه ما با مشکل تامین آب شرب مواجه هستند، افزود: 
متاسفانه شبکه انتقال آب در برخی شهرها نیز فرسوده شده 
که نیازمند تامین اعتبارات الزم و احداث شبکه جدید است.

وی ادامه داد: امیدواریم با تامین اعتبارات مناسب، همراهی 
و همدلی مردم شللاهد تامیللن آب در مناطق روسللتایی و 

شهری باشیم.
وی با بیان این که پیگیری های زیللادی در خصوص تامین 
هزینه خط انتقال هشت حلقه چاه آب شرب از منطقه داورزن 
به سبزوار هستیم، افزود: خوشختانه با پیگیری های صورت 
گرفته، کار اجرایی تصفیه خانه مسللکن مهر سللبزوار نیز از 

شهریورماه عملیاتی خواهد شد.
نماینده مردم شهرسللتان های سللبزوار، جویللن، جغتای، 
خوشاب و داورزن در مجلس گفت:  مساله فاضالب سبزوار، 
ارتقای تصفیه خانه شماره 2، احداث شبکه های جدید آب 
و فاضالب شللهری و تامین آب شللرب مناطق روستایی، از 

اولویت هایی است که باید پیگیری شود.

شللش موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسللالمی ایران 
 و کویت با حضور حسللن روحانی رییس جمهوری و شللیخ 

صباح االحمد الجابر الصباح امیر کویت به امضا رسید.
مراسم امضای اسناد بین جمهوری اسللالمی ایران و کویت 
پللس از مذاکللرات دوجانبه دکتللر روحانی و شللیخ صباح 
االحمد الجابللر الصبللاح در مجموعه فرهنگللی - تاریخی 
سعدآباد تهران برگزار شللد. موافقتنامه حمل و نقل هوایی 
 توسللط محمدجللواد ظریف وزیللر امللور خارجه ایللران و 
صباح الخالللد االحمللد الصباح وزیللر امور خارجلله کویت 
 به امضللا رسللید. همللکاری هللای گمرکی، توسللط علی
  طیب نیا وزیللر امللور اقتصللادی و دارایی ایران و احسللن
  خالللد الصالح وزیللر دارایی کویللت امضا شللد. موافقتنامه

 همکاری های ورزشی توسط محمود گودرزی وزیر ورزش و 
جوانان و صباح الخالد االحمد الصباح وزیر خارجه کویت به 
 امضا رسید.موافقتنامه همکاری های گردشی توسط مسعود 
سلطانی فر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عبدالمحسن مدعج 
االمدعج معاون نخست وزیر و وزیر بازرگانی و صنعت کویت و 
زیست محیطی توسط معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست و علی صالح المعیر وزیر نفت کویت و موافقتنامه 

امنیتی توسط ظریف کویتی  و صباح الخالد امضاشد.

سفیر کره شللمالی با تاکید بر این که بحران سوریه ناشی از 
توطئه های خارجی است، گفت: مخالف مداخالت نظامی در 
سوریه هستیم و معتقدیم مشکل سوریه فقط از طریق مردم 

سوریه و راه حل سیاسی قابل حل است. 
دومین اجالس روسای کمیسللیون های سیاست خارجی 
مجالس دوست سوریه چوین چو، سفیر کره شمالی با بیان 
این که بحران در سللوریه در حال حاضر وارد دوره جدیدی 
شده اسللت، گفت: بحران سللوریه موجب تخریب سوریه و 

بیکاری و کشته شدن میلیون ها انسان شده است.
وی با تاکید بر این که زمان آن رسیده جامعه بین الملل وارد 
شده و از بحران ها پیش گیری کند، اظهار داشت: اینجا جمع 
شده ایم تا با تبادل نظر راه حل مسالمت آمیزی برای اتمام 
این خشونت ها پیدا کنیم. امیدواریم برای مبارزه با گروه های 

تروریستی، به راه حلی دست یابیم.
سفیر کره شللمالی  گفت: البی برخی کشورها این بحران را 
افزایش داده، برخی کشورها دست به دسللت داده اند تا در 
خاورمیانه بحران ایجاد کننللد. چوین چو با تاکید بر این که 
مخالف مداخالت نظامی در سوریه هستیم، اظهار داشت: این 
گونه مداخالت ثبات و صلح در سوریه را به مخاطره انداخته 
اسللت. فقط مردم سللوریه حق تصمیم گیری در خصوص 

آینده خود را دارند.

کمیسیون عدالتاندیشه اسالمی  سیاست خارجی 

 نظريه امام خمینی)ره( 
پرچمدار بیداری اسالمی 

تامین آب شرب مناطق 
محروم در اولويت  است

ايران و کويت، ۶ موافقتنامه 
همکاری امضا کردند

کره شمالی مخالف مداخله 
نظامی در سوريه است
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امام جمعه اصفهان گفت: با زندانی شدن مجرمان 
جرایم غیرعمد، گره ای از مشکل باز نمی شود و 
فرد زندانی نمی تواند از زندان خسللارت وارده را 
جبران کند. آیت اهلل سیدیوسللف  طباطبایی نژاد 
در جشن نسیم مهر که به مناسبت روز حمایت از 
خانواده زندانیان برگزار شد، اظهار داشت: انجمن 
حمایت از خانواده زندانیان، انجمن مفید و الزمی 
است، چرا که ممکن است این مسللایل ناگوار و 
زندانی شدن برای بسیاری از افراد که گناهی هم 

مرتکب نشده اند، اتفاق بیفتد.
وی با بیان ایللن که خیلی از افللراد داخل زندان 
بر اثر حوادثللی همچون تصللادف منجر به فوت 
به زندان ها افتاد ه اند، افزود: با زندانی شللدن این 
افراد گره ای از مشکل باز نمی شود و فرد زندانی 
 نمی توانللد از زنللدان، خسللارت وارده را جبران

 کند.
طباطبایی نژاد گفت: زندان جای کسللانی است 
که مرتکب خطایی بزرگ می شللوند و برحسب 
قانون برخی افراد باید در زندان نگهداری شوند 
تا در جامعه موجب فسللاد نشوند، اما کسانی که 
در زندان ها برای خسارت مالی یا جرایم غیرعمد 
به سللر می برند، باید آزاد شللوند تا بتوانند کار و 

خسارت خود را پرداخت کنند.
امام جمعه اصفهان خاطرنشللان کللرد: خانواده 
بسیاری از زندانیان نیز جزو قشر بسیار محروم و 
نیازمندی هستند که از بد روزگار دچار این نوع 

زندگی شده اند و البته تقصیری ندارند.
 در تعبیری از روایات اسللالمی آمللده که فقرا را 
نباید گرسنه گذاشت. فقر سبب سایر مشکالت 
و فسادها می شود و باید به خانواده این زندانیان 

رسیدگی کرد.
طباطبایی نژاد تصریللح کرد: قللوه قضاییه باید 
زندان ها را تا حد امکان خالی کند و فقط برخی 
از زندانیان همچون افراد شللرور را که نمی شود 
در جامعه رها باشللند در زندان نگلله دارد. البته 
خطرناک ترین انسان های داخل زندان نیز، فقط 
خودشان خالفکار هستند و باید به خانواده آن ها 

کمک و از آنها حمایت کرد.

خانواده زندانیان قشر آسیب پذير، اما 
مظلوم و گمنام هستند

دادسللتان عمومللی و انقللالب اسللتان اصفهان 
گفت: خانواده زندانیان قشللر مظلللوم، گمنام و 
آسیب پذیر هستند که نیاز به حمایت همه جانبه 

از سوی خیران دارند.
محمدرضا حبیبی با اشاره به این که زندان ها از 
یک سو با تراکم جمعیت و از سوی دیگر با بحران 
و معضل کمبود امکانات رو به رو هسللتند،اظهار 
داشت: با کمک خیران نیکوکار اقداماتی از جمله 
تاسللیس انجمن حمایللت از خانللواده زندانیان 
انجام شللده تا هللم بتواننللد نیازهللای خانواده 
زندانیان را فراهم کنند و هم این که توسط سایر 

 خیریه ها زندانیان جرایم غیر عمد را از زندان آزاد 
کنند.

وی با اشللاره به اعیاد شللعبانیه و بهره مندی از 
این ماه پر برکت، افزود: یکللی از کارهایی که در 
این ماه بسللیار فضیلت دارد، دستگیری از فقرا، 
 نیازمنللدان و بازکللردن گره  از مشللکل مومنان 

است.
دادسللتان عمومی و انقالب اسللتان اصفهان با 
تاکید بر این که خانواده زندانیان قشر آسیب پذیر 
جامعلله هسللتند،تصریح کرد: طللی مراجعاتی 
که خانواده این زندانیان به دادگسللتری دارند، 
مشللخص می شللود که تا چه حد این خانواده ها 

قشر مظلوم و گمنامی هستند.
وی بللا بیان ایللن کلله خانللواده زندانیللان نیاز 
به حمایللت دارنللد، اداملله داد: قرار نیسللت با 

زندانی شدن سرپرست یک خانواده، سایر افراد 
خانواده نیللز مجازات شللوند و در همه مقاطع و 
سیسللتم های حقوقی مجازات برای خود فردی 
که دچار خالفی شده، مشخص است و نباید افراد 

دیگر مجازات شوند.
حبیبی در وصللف مظلومیت خانللواده زندانیان 
گفت: این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که بسیاری 
از نیازهللای اولیلله خانللواده زندانیللان پیش از 
زندانی شدن سرپرست، توسط وی تهیه می شده 
که با زندانی شدن سرپرست، منابع مالی خانواده 

از دست می رود.
وی افزود: ما معتقدیم که نبود سرپرسللت برای 
خانواده، معضللالت اجتماعی خللاص خود را به 
همللراه دارد و به عنوان نمونه مشللکالت مالی و 
اعمال خالف و جرایم ناشی از آن، یکی از همین 

موارد است.
دادسللتان عمومی و انقالب استان اصفهان بیان 
کرد: خانواده های زندانیان به واسللطه شرایطی 
که دارند، عمدتا دارای نوعی شرم و حیا هستند 
و حاضر نیستند دست خود را جلوی کسی دراز 
کنند و همین امر سبب شده که در جامعه مظلوم 
و گمنام  و کمتر از سللایر نیازمندان مورد توجه 

مردم قرار گیرند.
وی با اشللاره بلله ایللن که اسللتان اصفهللان از 
ظرفیت خوبی در بحث خیرین برخوردار است، 
خاطرنشان کرد: خیران باید کمک های خود به 
خانواده هللای زندانیان را از طریللق انجمن های 

تخصصی مربوطه افزایش دهند.
حبیبی افزود: وقتی یک خانواده سرپناه نداشته و 
مریض هم داشته باشد، آن هم بدون منبع مالی، 
چه انتظاری می توان داشت که با چنین شرایطی 
این خانللواده پایبند بلله اصول باشللد و مرتکب 

جرمی نشود؟
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم فرزندان زندانیان 
به فساد کشیده نشوند، باید به آنها کمک کنیم و 
این جز با کمک خیران نیکوکار حاصل نمی شود 
که بللا برنامه ریللزی در کمیته هللای تخصصی 
خیریه هللا و انجمن هللا، حداقل نیازهللای اولیه 

خانواده زندانیان را فراهم کنند.

در راستای حمايت از خانواده زندانیان عنوان شد 

خانواده زندانیان قشر آسیب پذير،  اما مظلوم و گمنام هستند

زندانی شدن مجرمان جرایم غیرعمد گره ای از مشکل باز نمی کند
بايد در عمل پیروی از امام 
خمینی )ره( را ثابت کنیم

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: حرکت امام )ره( از ابتللدا تا انتها برای خدا بود و این 

مهم ترین ویژگی شخصیتی امام خمینی بود.
 سللیدناصر موسللوی خاطرنشللان کرد: زمانی کلله امام

 خمینی )ره( قیام خللود را آغاز کللرد، ذره ای از یاد خدا 
غافل نبود و در همه حال در تبعید و یا در زندان برای خدا 
حرکت می کرد و سخن می گفت. وی افزود: امام خمینی 
با وجودی که همه تهدیدات، جللان و نهضتش را تهدید 
می کرد، چون برای خدا حرکت کرده بود، هیچ ترسللی 
در دل نداشت و بدون تاثیرپذیری از تهدیدات راه خود را 
ادامه می داد و همین باعث شد انقالب ما با بهترین شکل 
و کمترین هزینه به پیروزی برسد و بعد از پیروزی انقالب 
نیز روش و منش امام نشللان داد که ایشان قدرت را برای 
خود و خانواده خود نمی خواسللتند.این عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شللورای اسللالمی تصریح کللرد: نکته 
دیگری که در امام به عنوان یک ویژگی قابل توجه است 
این است که امام خمینی در حرکت و گفتار ثابت قدم بود 
و از سال 41 تا سال 6۷ هیچ تغییری در مواضعش دیده 
نشد. وی با بیان این که اگر در شعار خود را پیرو خط امام 
بدانیم باید در عمل نیللز آن را ثابت کنیم، گفت: توجه به 
منش و روش امام و برای خدا کار کردن در همه مسؤوالن 
باید جاری باشللد و بی توجهی به ابعاد معنوی جامعه در 
بین آنها به نوعی فاصله گرفتن از خط امام است، چرا که 

امام همواره در مورد فرهنگ جامعه دغدغه داشتند.

وضعیت دانايی فر را پیگیری 
می کنیم

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت که این کمیسیون وضعیت جمشید دانایی فر یکی 
از پنج مرزبان گروگان گرفته شده توسط جیش العدل را 
پیگیری خواهد کرد. عالءالدیللن بروجردی درباره اخبار 
ضد و نقیض منتشره مبنی بر پناهنده شدن دانایی فر به 
آمریکا، اظهار کرد: آنچه وزیر کشور اعالم کرده بود، تایید 
نکردن این خبر بود، اما ما هنوز خبر نهایی را در این باره 

نداریم و بنا داریم وضعیت دانایی فر را پیگیری کنیم.
وی درباره اعالم گروهک جیش العدل مبنی بر به شهادت 
رساندن گروهبان دانایی فر، افزود: نظر کمیسیون امنیت 
ملی از روز اول این بود که موضوع کامال مبهم اسللت و ما 
هیچ وقت کشللته شللدن دانایی فر را تایید نکردیم، زیرا 
اطالعات اولیه ای که داشتیم هم این بود که موضوع مبهم 

است و برای روشن شدن واقعیت نیاز به زمان داریم.



یادداشت

 

رییس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیس��تی کش��ور ضمن اعالم این 
خبرکه تمام متقاضیان ط��الق که به دادگاه 
مراجعه کرده اند، باید حتما دوره های مشاوره 
را گذران��ده و ازم��ا نامه بگیرن��د، اظهارکرد: 
اکنون 1200 مرکز مش��اوره طالق دولتی و 
غیردولت��ی و 120 مرکز تخصصی مش��اوره 
طالق در س��طح کش��ورآماده پذیرش مردم 
است؛ البته باید این طرح از سوی قوه قضاییه 
نیز ابالغ ش��ود. دکتر مجید رضازاده با اشاره 
ب��ه سیاس��ت های ابالغی جمعیت از س��وی 
مقام معظ��م رهبری، اظهار ک��رد: با توجه به 
سیر صعودی آمار طالق و تجاربی که از قبل 
داش��تیم، به این نتیجه رس��یدیم که ممکن 
است بتوانیم از بخشی از طالق ها که با دالیلی 
غیرمنطقی نظیر مش��اجره در ش��رف وقوع 
اس��ت، جلوگیری کنیم. وی افزود:  در همین 
 راستا با معاونت فرهنگی اجتماعی قوه قضاییه 
تفاهم نامه ای منعقد کرده ایم که بر اساس آن 
زوجین متقاضی طالق را به مراکز مش��اوره 
تحت نظر بهزیستی ارجاع دهند. رییس مرکز 
توسعه، پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیس��تی کش��ور با بیان این که مددکار و 
مشاور، اقدامات مختلفی از جمله مشاوره های 
مختلف و آموزش مهارت های زندگی و سبک 
زندگی را برای این افراد انجام می دهند، اظهار 

کرد: اگر بع��د از گذراندن ای��ن آموزش ها و 
مشاوره ها و کمک گرفتن از افراد پیشکسوت 
فامیل برای نزدیک ش��دن به سازش، زوج ها 
همچنان برای طالق مصر باشند، اقدامات خود 
را برای طالق به انجام می رسانند. رضازاده با 
بیان این که احتماال عده زیادی در این پروسه 
از تصمیم ط��الق منصرف می ش��وند، اظهار 
کرد: این کار در استان یزد انجام شده است و 
ماندگاری رویه سازش را در 50 درصد موارد 
پیگیری شده نش��ان می دهد. وی با بیان این 
که حتما بای��د تمام افرادی ک��ه قصد طالق 
دارند و به دادگاه مراجعه کرده اند، دوره های 
مش��اوره را گذرانده و از ما نام��ه بگیرند و در 
صورت لزوم مجددا ب��ه دادگاه مراجعه کنند، 
گفت: به این افراد کمک می کنیم تا مشکالت 
خود را بشناسند و برای آن راهکار پیدا کنند. 
عموما اشخاصی که به دالیل غیرمنطقی برای 
طالق اقدام می کنند، از تصمیم خود منصرف 
می شوند. رییس مرکز توس��عه، پیشگیری و 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان 
این که این اقدام جدید به صورت تجمیعی در 
سراسر کشور اجرا خواهد شد، اظهار کرد:  باید 
روی سبک زندگی خانواده ها و توانمندی آنها 
در این زمینه بیشتر کار کنیم. رضازاده افزود: 
این تفاه��م نامه به زودی اجرایی می ش��ود و 
اکنون 1200 مرکز مش��اوره ط��الق دولتی 
و غیردولتی و 120 مرکز تخصصی مش��اوره 
طالق در س��طح کش��ور آماده پذیرش مردم 
هس��تند، البته بای��د این طرح از س��وی قوه 

قضاییه نیز ابالغ شود.
وی همچنی��ن با اش��اره به تخصی��ص یارانه 
ویژه ب��ه زوج های ب��ی بضاعت، گف��ت: این 
اف��راد ب��ه ادارات کل بهزیس��تی مراجع��ه و 
یاری برگ دریافت می کنند ت��ا آموزش ها و 
مشاوره هایشان رایگان تمام شود. رییس مرکز 
توسعه، پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کش��ور در خاتمه افزود: برای افراد 
دیگر که نیازمند مش��اوره باش��ند نیز یارانه 
مش��اوره در نظ��ر گرفته ایم، ول��ی بودجه ما 
محدود اس��ت و ب��رای همه قاب��ل تخصیص 

نیست. 
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بانوی اصفهانی منزل مسکونی ۳۶۰ میلیون تومانی را وقف کرد 
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا اس��ماعیلی پور رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک 
شهرستان اصفهان گفت: بانویی اصفهانی با نیت ترویج معارف دینی، منزل مسکونی ۳۶0 میلیون 

تومانی خود در خیابان نشاط را وقف کرد. 
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مدی��رکل فرهنگ��ی تبلیغ��ی دفت��ر تبلیغات 
اس��المی اصفهان گفت: تحلیل گران جهانی به 
این نکت��ه اعتراف کرده اند که انقالب اس��المی 
 ای��ران ب��ا هی��چ انق��الب دیگ��ری در دنیا طی

  دهه های اخیر قابل مقایسه نیست و دلیل آن را 
می توان در پیوند تنگاتنگ انقالب اس��المي  با 
مکتب سیاسی حضرت امام خمیني )ره( جست 

وجو کرد.
حجت االسالم علی اکبر صافی اصفهانی، با اشاره 
 به بیست و پنجمین سالروز رحلت جانسوز امام 
 خمین��ی )ره( اظه��ار داش��ت: انق��الب ام��ام 
خمین��ی )ره( زلزل��ه عظیمی در جه��ان به راه 
انداخت که در طول تاریخ بش��ریت بدون سابقه 
بوده و  مل��ت ایران ب��ا تاثیرپذیری ت��ام از نفوذ 
اندیش��ه، کالم و مرام  رهبر کبی��ر انقالب به آن 

پیروزی عظیم دست یافت.
همچن��ان  ک��ه  ای��ن  بی��ان  ب��ا  وی 
در  ن��اب  اندیش��ه  ای��ن  نف��وذ   ش��اهد 
 انقالب های جهانی هس��تیم، اف��زود: اهداف و 
آرمان های انقالب اسالمی پیوندی ناگسستنی 

با باورها، اعتقادها وآرمان     هاي امام خمینی )ره( 
به عن��وان معمار کبی��ر انقالب اس��المی دارد و 
این نکته را در س��خنان رهبر معظم انقالب نیز 
شاهد بودیم که  »انقالب اسالمی و امام خمیني 
)ره( دو پدیده انف��کاك ناپذیرند ، تحلیل انقالب 
اسالمی بدون شناخت ش��خصیت رهبر بزرگ 
آن ممکن نیس��ت.«مدیر کل فرهنگی تبلیغی 
دفتر اصفه��ان تصریح کرد: این نکت��ه به اندازه 
ای بارز اس��ت که حتی تحلیل گران جهانی نیز 
به تفکیک ناپذیر بودن انقالب امام خمینی )ره( 
از امام انقالب در عرصه های مختلف اشاره کرده 
اند و بر این نکته پای فش��رده اند که این انقالب 
با هیچ انقالب دیگری در دنیا در دهه های اخیر 
قابل مقایسه نیست.  وی با بیان این که دلیل آن 
را می توان در پیوند تنگاتنگ انقالب اسالمي  با 
مکتب سیاس��ی امام خمینی )ره( جس��ت وجو 
کرد، بیان داش��ت: امام خمینی )ره( در تعریف 
و تبیین اهداف انقالب اسالمي ،  رهبري جریان 
 مب��ارزه ، مواجهه ب��ا قدرت     هاي اف��زون طلب و 
تاکتی��ک ه��ا و روش     هاي حف��ظ و اس��تمرار 

دس��تاورد    هاي انق��الب اس��المي،   داراي مکتب و 
دکترین سیاسي ویژه و منحصر به فردی بودند.

وی ب��ا اش��اره 
به ای��ن که این 
در  دکتری��ن 
واقع ش��عاعی 
هم��ان  از 
مکتب سیاسی 
مهدویت است، 
ادام��ه داد: این 
دکتری��ن ب��ر 
مباني استوار و 
خدش��ه ناپذیر 
وحیانی، ایمان 
و باور عمیق به 
تعالیم اس��الم 
امداده��ای  و 
غیب��ي، ات��کا 
ت��وکل  و 

 راس��خ ب��ر ق��درت الی��زال الهي  اس��توار اس��ت. 
حج��ت االس��الم صاف��ی تاکی��د ک��رد: ب��ر این 
مبنا ای��ن انقالب س��رانجام روزی زم��ام جهان را 
از دس��ت قدرتمن��دان مس��تکبر و صاحب��ان 
زر و زور و تزوی��ر خواه��د گرف��ت و ب��ا بس��تن 
 پرونده س��یاه ظل��م و ج��ور حک��م آزادی معنوی

 انسان ها در سراسر جهان را صادر خواهد کرد.
مدیر کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اس��المی 
 اصفهان با اشاره به نوآوری های کالم و اندیشه امام 
 خمین��ی )ره( اظه��ار داش��ت: انق��الب ام��ام 
خمینی )ره(، نقطه عطف��ي را در جهان ایجاد کرد 
 که به اعتراف دوست و دش��من تمامی انقالب ها و 
 خی��زش ه��ای ام��روز دنی��ای اس��الم و برخ��ی 
جنبش های ام��روز و فردای جهان غ��رب و اروپا، 
نتیجه بالندگی و شکوفایی اندیشه سیاسی انقالب 
اسالمی ایران است و این تاثیرگذاری با رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب به عنوان جانش��ین بر حق امام 
خمینی )ره( و ادامه دهده آرمان های ایشان، ادامه 

خواهد یافت.

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

پیوند تنگاتنگ انقالب اسالمي  با مکتب سیاسی امام )ره(

 انقالب امام 
خمینی )ره( زلزله 

عظیمی در جهان به
 راه انداخت که
 در طول تاریخ 

بشریت بدون
 سابقه بوده است 

یادداشت

اختصاص 3۰ درصد از اعتبارات 
عمرانی شهرضا به بخش فرهنگی

شهردار شهرضا گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی شهرداری شهرضا، 
بیش از ۳0 درصد از اعتبارات عمرانی امسال این شهرداری در مسایل 

فرهنگی در سال ۹۳ هزینه می شود.
محمد هویدا در جلسه س��تاد اقامه نماز شهرستان اظهار کرد: یکی 
از رویکردهای ش��ورای دوره چهارم در ش��هرضا رویک��رد فرهنگی 
بوده و مذهب هم به آن متصل اس��ت و به دنبال رویکرد فرهنگی در 
شهرداری شهرضا، معاونت فرهنگی شکل گرفت و کار خود را در این 

زمینه آغاز کرد.
شهردار شهرضا با بیان این که بیش از ۳0 درصد از اعتبارات عمرانی 
شهرداری ش��هرضا در مقوله فرهنگی در س��ال ۹۳ هزینه می شود، 
تصریح کرد: با وجود 1۳0 مسجد در ش��هرضا، از نظر فضا با مشکل 
روبه رو نیستیم، اما بیشتر فضای مس��اجد شهرستان قدیمی است 
که باید به آن توجه کرد. باید محیط هایی را فراهم کنیم که جوانان 

جذب مساجد شوند.

اختصاص 15میلیون تومان برای 
ساماندهی کارگاه آموزشی معرق

مربی کارگاه معرق چوب مرکز شهید بهشتی اصفهان گفت: در حال 
حاضر 15 میلیون تومان برای س��اماندهی فضای کارگاهی و خرید 
تجهیزات مورد نیاز کارگاه آموزشی معرق چوب مرکز شهید بهشتی 

اصفهان در نظر گرفته شده است.
یوسف خلیلی در مراسم افتتاح و راه اندازی کارگاه معرق چوب مرکز 
شهید بهش��تی اصفهان اظهار کرد: این کارگاه در مساحت 50 متر 
مربع فضای کارگاهی و 20 مترمربع فضای نمایش��گاهی راه اندازی 

شده است.
وی به راهبرد های اجرای این کارگاه آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: 
طراحی، تراش، تولید و فروش از راهبرد های در نظر گرفته شده برای 
بهره برداری از کارگاه آموزش��ی معرق چوب شهید بهشتی اصفهان 

محسوب می شود.
مربی کارگاه معرق چوب مرکز ش��هید بهش��تی اصفهان با اش��اره 
به ظرفی��ت 17 نفری کارگاه مع��رق چوب این مرک��ز تصریح کرد: 
برای نخس��تین بار دوره آموزش��ی معرق چوب درجه یک براساس 
 اس��تاندارد ۶۳0 س��اعت در مرکز ش��هید بهش��تی اصفهان برگزار 

می شود.

برگزاری آزمون استخدامی آموزش و 
پرورش در مرداد امسال

وزیر آموزش و پرورش گفت: در برنامه ای ک��ه ما تهیه کرده ایم، 17 
مرداد تاریخ برگزاری آزمون استخدامی است. البته ممکن است در 

جلسه هماهنگی، تاریخ و محتوای آن تغییر کند.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم بزرگداشت 
چهلمین روز ش��هادت معلم جواد نوروزی که در ساختمان مرکزی 
وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص 
آزمون استخدامی فرهنگیان اظهار داش��ت:  دستورالعمل آن آماده 
شده است و همانطور که قبال اشاره کرده ام، یک هماهنگی نهایی با 
معاونت توسعه منابع انس��انی ریاست جمهوری داریم که امیدواریم 

این هماهنگی انجام شود.
فانی افزود: ای��ن آزمون اس��تخدامی طب��ق قانون ش��امل مربیان 
پیش دبستانی در یک شرایط خاص و معلمان خرید خدمت آموزشی 
است که اجازه می خواهم نهایی شده آن را اعالم کنیم که بعدا انتظار 

و توقعی در مخاطبان ایجاد نشود. 
فان��ی در خص��وص تع��داد ش��رکت کنندگان نیز گفت: بس��تگی 
دارد ک��ه تعریف ما چه باش��د و متناس��ب ب��ا تعریف، آم��ار عوض 
 می ش��ود و اجازه می خواه��م تا هماهنگ��ی نهایی چی��زی را اعالم 

نکنم.

 درمان کامل با سلول درمانی
 قابل ادعا نیست

مدیر بانک س��لول های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان گفت: 
با توجه به این که جامعه پزش��کی به س��مت س��لول درمانی سوق 
پیدا کرده، نمی توان مدعی ش��د که به درمان کامل و 100درصدی 

بیماری ها می پردازد.
مجی��د کوه��ی اصفهانی اظه��ار داش��ت: س��لول های بنی��ادی و 
س��لول درمانی مس��اله جدیدی اس��ت که پس از گذراندن مراحل 
تحقیقاتی و پژوهش امروزه زمان آموزش و آگاهی رساندن به جامعه 

پزشکی رسیده است.
وی با بیان این که زیرس��اخت های اجرایی و استفاده از سلول های 
بنیادی در مراکز درمانی هنوز فراهم نشده، افزود: تعداد متخصصان 

سلول درمانی در اصفهان زیاد نیست.
مدیر بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان در پاسخ 
به س��وال خبرنگار که با توجه به این که آینده پزش��کی به س��مت 
سلول درمانی اس��ت آیا متخصص کافی برای این امر آموزش دیده 
شده اند، بیان داشت: با برگزاری سمپوزیوم ها و همایش های مختلف 
به دنبال آگاهی بخشی به جامعه پزشکی و ایجاد بستر آموزشی در 

سطح دانشگاه های علوم پزشکی هستیم.

آغاز طرح صدور کارت ملی هوشمند 
در شهرضا 

معاون انفورماتیک ثبت احوال اصفهان گفت: در آینده نزدیک صدور 
کارت ملی هوشمند در ش��هرضا امکان پذیر می شود و قرار است که 

صدور کار ملی هوشمند در این شهرستان نیز اجرا شود. 
مجتبی یکتامنش در جلسه شورای وقایع حیاتی شهرستان شهرضا 
اظهار کرد: اس��ناد س��جلی، مهم ترین س��ند هویتی یک فرد در هر 
جامعه است که نقش اساس��ی در برنامه ریزی ها و هدف گذاری های 
خرد و کالن آن جامعه دارد و اجرای دقیق و به موقع ثبت وقایع حیاتی 

می تواند در پردازش اطالعات و آمار موثر و مفید باشد.
وی صدور کارت شناسنامه ملی هوشمند را یکی از طرح های اساسی 
و مهم در اس��تان و شهرستان ها برش��مرد و گفت: با توجه به اجرای 
صدور کارت شناسنامه ملی هوشمند در استان اصفهان، راه اندازی 

سامانه این طرح در شهرضا در دستور کار قرار دارد.

اخبار کوتاه
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در دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان اصفهان صورت گرفت

پرواز نخستین هواپیمای بدون سرنشین
 به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی )ره(

برگزاری مسابقه مکتوب داستان کوتاه

نخستین پهپاد ساخت دانشجویان دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان اصفهان، بر فراز این دانشگاه در جنوب شرقی اصفهان 

پرواز آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.
در مراس��م اولین پرواز این هواپیمای بدون سرنش��ین که در باند 
آزمایشی، مجاور آزمایشگاه عمران این دانشگاه برگزار شد، رییس 
دانشگاه آزاد خوراسگان، معاونان، مدیران دانشگاهی و پژوهشی و 
تعداد زیادی از دانشجویان رشته های فنی، برق و الکترونیک و هوا 

و فضا و نیز عالقه مندان علوم پرواز حضور داشتند. 
این هواپیما با مشاوره اساتید فنی و پروازی پایگاه هشتم شکاری 
و با مس��اعدت معاونت پژوهش��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراس��گان ساخته ش��ده و قابلیت های بس��یاری را برای انجام 
فعالیت های مفید علم��ی و تحقیقاتی، فیلم برداری، کش��اورزی 
 و محیط زیس��ت و س��ایر فعالیت ه��ای موردنظر ب��رای پهپادها 

دارد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفه��ان از برگزاری 
مسابقه مکتوب داستان کوتاه به مناسبت سالروز ارتحال ملکوتی 

امام خمینی )ره( و سایر مناسبت های خرداد ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان، غالمرض��ا یاوری در این خصوص اظهار داش��ت: این 
مسابقه ویژه عموم مخاطبین در تمامی کتابخانه های عمومی 
استان انجام می ش��ود و عالقه مندان می توانند با مراجعه به 
س��ایت این اداره کل به نش��انی isfahanpl.ir  و یا هریک از 
کتابخانه های عمومی استان نسبت به دریافت فرم مسابقه اقدام 
کنند. وی با اشاره به موضوعات این مسابقه گفت: امام خمینی و 
تربیت انسان های خوب ، امام خمینی، کتاب و کودك و زندگی 
به سبک روح اهلل از محورهای داس��تان نویسی در این مسابقه 
است. یاوری افزود: عالقه مندان باید یکی از موضوعات را انتخاب 

کنند و داستان کوتاه خود را بر اساس آن به نگارش در آورند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با تاکید بر این که 
سازمان میراث فرهنگی اس��تان و کشور از تمام مراحل تصویب و 
تایید طرح گذر آقا نوراهلل نجفی اطالع کافی دارد اظهارداش��ت: 
احداث گذر آقا نوراهلل نجفی ب��ا ممنوعیت تردد خودرو در میدان 

امام )ره( یک طرح است.
مهندس نورصالحی در خصوص انتشار مطالبی در خصوص احداث 
خیابان آقا نوراهلل نجفی در برخی از رسانه ها گفت: طرح بازنگری 
طرح تفصیلی مناطق یک و سه از سوی مشاوربا تجربه در زمینه 
شهرهای تاریخی و میراثی تهیه شده تا محدودیت های الزم را در 

پروژه های این مناطق با حساسیت ویژه اعمال نماید. 
وی با اشاره به این که مشاور طرح بازنگری طرح تفصیلی منطقه 
س��ه بر حذف ترافیک س��واره در میدان امام )ره( به عنوان محور 
تاریخی و فرهنگی تاکید داش��ته اس��ت، اذعان داش��ت: مشاور 
مس��یری را جایگزین میدان امام )ع( از خیابان حافظ به س��مت 
کوچه بیت الحسین و در انتها به خیابان نشاط به نام گذر آقا نوراهلل 
نجفی پیشنهاد داده تا به گذر فرعی با توجه به حذف ترددخودرو 
در میدان امام )ره( تبدیل ش��ود؛ به گونه ای که خیابان حافظ از 

بن بست خارج شود. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان این که گذر 
آقا نوراهلل نجفی با عرض 12 تا 1۴ متر در سال ۸۹ در کمیسیون 
ماده 5 تصویب شده است، افزود:اعضای این کمیسیون متشکل 
از نمایندگان میراث فرهنگی،استانداری،مس��کن و شهرسازی و 

شهرداری است. 
وی به تایید گذر آقا نوراهلل نجفی از سوی شورای عالی شهرسازی 
کشور در س��ال ۹0 اش��اره و تصریح کرد: رییس این شورا، وزیر 
مسکن و شهرس��ازی و یکی از اعضای آن معاون سازمان میراث 
فرهنگی کشور است. بنابراین در تصویب این گذر در سطح استان 

و کشور سازمان میراث فرهنگی حضور فعال داشته است. 
نورصالح��ی با بی��ان این توضیح��ات ادامه داد: هیچ س��اختمان 
 تاریخی و میراثی ثبت ش��ده، در مس��یر گذر آقا ن��ور اهلل نجفی

 نیست . 
 وی بیان کرد: این گذر 12 تا 1۴ متری مماس بر مس��جد ش��یخ

 لطف اهلل، میدان امام و یا اماکن تاریخی و میراثی نیست، همچنین 
بنا به اظهارات معاون سازمان میراث فرهنگی اصفهان این طرح 
به منظور ح��ذف ترافیک در میدان تاریخی ام��ام )ره( با توجه به 
مطالعات ترافیکی و درخواست کسبه برای احداث راه تردد در این 

محدوده اجرا می شود. 
و  شهرس��ازی  مع��اون 
ب��ا  ش��هرداری  معم��اری 
تاکی��د بر ای��ن که ب��ا احداث 
گ��ذر آق��ا ن��وراهلل نجف��ی، اط��راف می��دان ام��ام )ره(ارتق��ا و 
احی��ا می ش��ود، اف��زود: تعج��ب م��ی کنم برخ��ی ب��ا احداث 
 این گذر تح��ت عن��وان تعرض ب��ه می��راث تاریخ��ی مخالفت
  م��ی کنن��د و احتمال م��ی رود ای��ن افراد مس��یر ای��ن طرح را

 ندیده اند و بدون اط��الع کافی، مطالبی را منتش��ر کرده اند که 
صحت ندارد . 

ن��وراهلل  آق��ا  خیاب��ان  گ��ذر  تصوی��ب  و  تایی��د  وی 
 نجف��ی ب��ا ع��رض 2۴ مت��ر را ک��ذب دانس��ت و گف��ت: 

در هیچ زمانی عرض 2۴ متر مطرح نبوده و فقط تا 1۴ متر عرض 
این گذر به تصویب رسیده است.

وی با اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه بی��ش از ۶0درص��د این مس��یر از 
گذش��ته اح��داث ش��ده و فق��ط ش��هرداری بخ��ش کوچک��ی 
 از ای��ن ط��رح را بازگش��ایی م��ی کن��د اظهارداش��ت:

 س��ازمان میراث فرهنگی از تصویب طرح بازنگری طرح تفصیلی 
از جمله گذر آق��ا نوراهلل نجفی اطالع داش��ته و این س��ازمان در 
 مناط��ق تاریخی، محدوده ارتف��اع وحریم بناها را ب��ه طور کامل 
پیش بینی کرده و به طور حتم با توجه به اهمیت میدان امام)ره(، 
گذر آقا نوراهلل نجفی از دید و کنترل میراث فرهنگی خارج نیست 
 و برخی از روی ب��ی اطالعی یا مخالف��ت با حفاظ��ت از میراث،

اقدام به انتشار مطالب نادرس��ت می کنند؛ به طوری که مشاهده 
می ش��ود برخی با ممنوعیت تردد خودرو در میدان امام )ره( هم 

مخالف هستند!
اصفه��ان  ش��هرداری  معم��اری  و  شهرس��ازی  مع��اون 
اح��داث گ��ذر آق��ا ن��وراهلل نجف��ی و ممنوعی��ت ت��ردد 
خ��ودرو در می��دان ام��ام )ره( را ی��ک ط��رح و الزم ومل��زوم 
 یکدیگ��ر خوان��د و خاط��ر نش��ان ک��رد: مقایس��ه س��اختمان

 جهان نما با گذر آقا نوراهلل نجفی در برخی از رس��انه ها نادرست 
است چرا که جهان نما در خصوص حریم ارتفاعی مطرح بوده که 

تعدیل شده است. 
وی ش��هرداری را حامی اول حفظ و حراس��ت از میراث فرهنگی 
معرفی و بیان کرد: تاکنون ش��هرداری، ده ها برابر سازمان های 
متولی برای حفظ و حراس��ت از بناها و اماک��ن تاریخی از جمله 
 اج��رای طرح احیای می��دان امام عل��ی )ع( هزینه کرده اس��ت؛

 به طوری ک��ه با اجرای این ط��رح جایگاه مس��جد جامع و بافت 
تاریخی ارتقا یافت و به ثبت جهانی رسید.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

میراث فرهنگی از تمام مراحل گذر آقا نوراهلل نجفی مطلع است

تاکنون شهرداری، 
 ده ها برابر 

سازمان های 
متولی برای حفظ 
و حراست از بناها 
و اماکن تاریخی از 
جمله اجرای طرح 
احیای میدان امام 

علی )ع( هزینه 
کرده است

یارانه ویژه برای زوج های بی بضاعت

مشاوره قبل از طالق اجباری شد 



اخبار کوتاهيادداشت

برپايی نمايشگاه صنايع چوب
 در اصفهان

دوازدهمین نمایش��گاه بی��ن المللی صنایع و ماش��ین آالت چوب، 
یراق آالت، ابزار و تجهیزات وابسته ۱۹ تا ۲۲ خرداد ماه با حضور ۶۸ 
شرکت کننده در محل نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان 

برگزار می شود.
 در این نمایش��گاه ک��ه در ۸۵۰۰ مترمربع فضای نمایش��گاهی برپا 
می ش��ود، نمایندگان مطرح و برتر اس��تان های اصفه��ان، تهران، 
مازندران، آذربایجان ش��رقي، یزد و مرکزي حض��ور فعالی خواهند 
داشت تا در کنار نمایندگان فروش کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، 
ژاپن، چین، تای��وان و تایلند آخرین محص��والت و خدماتی را که با 
زمینه زیرگروه های تعریف ش��ده نمایش��گاه مطابقت دارد، ارایه و 
فرصت های اقتصادی و تعامالت جدی��دی را پیش روی مخاطبان 

این بخش قرار دهند.

 کمیته امداد و بهزيستی
 مشموالن جديد سبد کاال

جزییات نحوه توزیع دور جدید سبد کاال و مشموالن آن مشخص شد 
که براس��اس آن، در مرحله اول کلیه مستمری بگیران سازمان های 
حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی، مشمول 

دریافت بسته حمایت غذایی می شوند.
اعتبار پیش بینی شده برای هر نفر در هر مرحله از توزیع این بسته 
۲۰۰ هزار ریال و برای هر خانوار ۱4۰هزارتومان تعیین شده است. 

همچنین براساس بخشی از این دستورالعمل، توزیع شیر رایگان در 
طول سال تحصیلی ۹4-۹۳ برای دانش آموزان دوره ابتدایی و دوره 
اول متوسطه، حداقل ۷۰ نوبت با اختصاص مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال 

صورت خواهد گرفت. 
البته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جدیدترین 
برنامه ها و اقدامات دولت در زمینه توزیع سبد کاال در مرحله جدید 
گفته است: برنامه توزیع سبد کاال تا پایان هفته در دستور کار دولت 

قرار می گیرد.

 135 ، پاسخگوی مشکالت
8رقمی شدن شماره های ثابت

 مش��ترکان اصفهاني در صورت ب��روز هر نوع اش��کال در خصوص 
یکسان سازی کد اصفهان به ۰۳۱ و ۸ رقمی شدن تلفن های ثابت، 

با شماره ۱۳۵ تماس بگیرند.
براساس این گزارش بعد از ۲ سال انتظار سرانجام از چهارشنبه هفته 
گذشته تلفن هاي ثابت استان اصفهان در ۲۱۷ مرکز شهری و ۳4۷ 
مرکز روستایي با اجراي طرح هم کدس��ازي، ۸ رقمي شد و در این 
راستا عدد ۳ به شماره های مشترکان شهر اصفهان و شهرستان های 

خمینی شهر و فالورجان اضافه شده است.
با اجراي این طرح، کدهای بین ش��هری داخل اس��تان از ۰۳۱۱ به 
۰۳۱ تغییر کرد و البته ش��نیده ها حاکي از آن است که در برخي از 
نقاط اس��تان خطوط تلفن ثابت مش��ترکان دچار اختالالتي شده و 
هم استاني ها مي توانند در صورت بروز هر نوع مشکل از اجراي این 
طرح با شماره تلفن ۱۳۵، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۱۱۳۵ و یا پست 

الکترونیکی Public@tce.ir تماس حاصل کنند.
همچنین مش��ترکان اصفهاني م��ي توانند برای اط��الع از وضعیت 
شماره های تغییر یافته در دیگر نقاط استان از طریق سامانه گویای 
تلفنی ۲۵۲۵ یا وب سایت شرکت مخابرات استان اصفهان به آدرس 

WWW.TCE.IR اطالعات الزم را دریافت کنند. 
گفتني است مشترکان با ارسال ش��ماره فعلی به همراه کد شهر به 
س��امانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۸۱۸ مي توانند ش��ماره جدید خود را 

دریافت کنند.

 خط تولید سراتو راه اندازی
 می شود

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان این که امسال خط تولید 
سراتو راه اندازی می ش��ود، گفت: تولید خودروها با قیمت های فعلی 

زیان ده است.
سعید مدنی در حاشیه مراسم اعالم نام محصوالت جدید این شرکت، 
اظهار کرد: در سال ۹۱ و ۹۲ تولید محصوالت زیان ده بوده و امسال 
نیز در ص��ورت عدم اصالح قیمت ه��ا زیان س��نگینی را پیش بینی 

می کنیم.
وی با بیان این که درب��اره قیمت خودرو اظهارنظ��ر نکرده و آن را به 
ش��ورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت واگ��ذار کرده ایم، 
خاطرنش��ان کرد: با ابالغ فرمول جدید قیمت گذاری ممکن اس��ت 
افزایش قیمت ناچیزی داش��ته باش��یم. مدنی در رابط��ه با فعالیت 
دالالن و واسطه ها در بازار خودرو اظهار کرد: ظرف دو سال گذشته 
حجم تولید به دلیل مساعد نبودن فضای کسب و کار کاهش یافت و 

تقاضای انباشته شده در سال جاری خود را نشان می دهد.

صادرات بیش از ۴۲5 میلیون دالری 
استان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: اس��تان اصفهان در ۲ ماهه 
نخست امس��ال با صادراتی به ارزش بیش از 4۲۵ میلیون دالر و به 
وزن بیش از ۶۳۰ هزار تن کاال داش��ته و در رتبه چهارم استان های 

صادراتی کشور قرار گرفت .
 اسداهلل احمدی ونهری اظهار کرد: در ۲ ماهه امسال بالغ بر ۲۱۱ قلم 
کاالی صادراتی به وزن بیش ۲4۰ میلی��ون و ۹۰۰ هزار کیلوگرم و 
با ارزش بیش از یکصد و ۸۹ میلیون و ۵۰ هزار دالر کاال از گمرکات 
اس��تان اصفهان به خارج از کش��ور صادر شده که نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل از نظر وزن، ۳۵ درصد و از نظر ارزش، ۱۱ درصد 
کاهش یافته است. وی افزود: کاالهای صادراتی گمرکات استان به 
4۷ کشور صادر شده که کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان در 
مجموع ب��ه میزان ۸۲ درصد، بیش��ترین حجم ص��ادرات را به خود 

اختصاص داده اند.
مدیرکل گمرکات اس��تان اصفهان تع��داد اظهارنامه های صادراتی 
در ۲ ماهه س��ال جاری را بیش از ۲۶۰۰ فقره ذکر کرد و بیان کرد: 
عمده ترین گروه کاالهای صادرات��ی در این مدت، کاالهای صنعتی 
و شیمیایی، کشاورزی و غذایی و صنایع دستی بوده که محصوالت 
آهن، فوالد و مواد پتروش��یمی در مجموع با اختصاص ۵۸ درصد از 

وزن و ارزش، بیشترین سهم را در این مدت داشته است.

واکسیناسیون 
300 هزار دام 

افزايش قیمت 
سیمان تا ماه آينده 

عضو هی��ات مدیره انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان اعالم کرد: 
افزایش قیمت سیمان بعد از تعطیالت اواسط خرداد ماه اعالم می شود.

مرتضی لطفی درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت جدید سیمان توضیح داد: 
انجمن سیمان تصمیم گرفت با توافق با معاونت اجرایی رییس جمهوری و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی  یارانه ها در 
افزایش قیمت سیمان تاخیر بیاندازد. در همان جلسات توافق شد تا در پایان 

خرداد و یا اوایل تیر قیمت جدید سیمان اعالم شود.
وی افزود: در همین مدت انجمن سیمان با یکی از حسابرسان خبره کشور 
که در صنایع فوالد و خودروس��ازی نی��ز کار کرده، قرارداد بس��ت و در این 
راس��تا مس��تندات الزم در زمینه میزان افزایش نهاده های صنعت سیمان 
جمع آوری ش��د که طبق آن قیمت نهاده های س��یمان ح��دود ۲۵ درصد 

افزایش یافته است.

 مس��ؤول اداره بهداش��ت دام اس��تان اصفهان گف��ت: طرح واکسیناس��یون
 ۳۰۰ هزار راس گاو و گوس��اله از ۱۲ خرداد تا ۱۲ تیر ماه در سراس��ر استان 

اصفهان اجرا می شود.
 سید محمد حسینی با بیان این که بیماری تب برفکی بیماری بومی کشور ایران 
است، اظهار داشت: در این راستا واکسیناسیون دام ها در برابر تب برفکی امری 
ضروری برای حفظ سالمت جامعه اس��ت. وی به اجرای طرح واکسیناسیون 
دام ها در برابر تب برفکی در سراسر استان اصفهان اشاره کرد و افزود: هر ساله 
جمعیت گاو، گوسفند، گوساله و بز استان در فواصل زمانی مختلف در برابر این 

بیماری واکسینه می شوند. 
مسؤول اداره بهداشت دام استان اصفهان افزود: واکسیناسیون جمعیت گاو و 
گوساله  استان هر 4 ماه یکبار و واکسیناسیون جمعیت گوسفند و بز استان نیز 

هر ۶ ماه یکبار در برابر بیماری تب برفکی انجام می شود. 

۴
سکه در اصفهان ۹۵۳ هزار تومان شد

به دنبال کاهش بهای هر اونس طال، دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در اصفهان با ۳ هزار تومان کاهش۹۵۶ 
هزار تومان قیمت گذاری ش��د. نرخ هر نیم سکه 4۸۱ هزار تومان، ربع س��که ۲۸۱ هزار تومان و گرمی ۱۸۸ هزار 

تومان اعالم شد.
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رییس اتحادیه نانوایان استان اصفهان گفت: عدم افزایش قیمت 
نان س��بب ش��ده تا نانوایان و مردم از وضعیت کنونی هزینه ها و 

کیفیت نان تولیدشده ناراضی باشند.
عباس صابری اظهار داشت: با توجه به افزایش دستمزد کارگران که 
هرساله توسط شورای عالی کار اعالم می شود و همچنین افزایش 
قیمت حامل های انرژی و هزینه بیمه، دولت تصمیم به بررس��ی 
در خصوص افزایش قیمت نان داش��ت، اما تاکنون نرخ جدیدی 

اعالم نشده است. 

وی افزود: از دو س��ال پیش تا کنون قیمت نان افزایش��ی نداشته 
در صورتی که هزینه ها ۵۰ درصد افزایش داش��ته است. صابری 
خاطرنشان کرد: اتحادیه نیز صورت هزینه های خود را ارسال کرده 
و در این خصوص بررس��ی هایی نیز انجام شده اما هنوز تصمیمی 
اتخاذ نشده است. از زمانی که قیمت آرد آزاد شد و نرخ واقعی پیدا 
کرد، قیمتی برای نان اعالم نشده و در حال حاضر نیز بیش از قبل 

به آرد، یارانه تعلق می گیرد. 
رییس اتحادیه نانوایان اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: امیدواریم 
هرچه سریع تر تصمیماتی در این خصوص گرفته شود به نحوی که 
نه نانوایان و نه خریداران متضرر نشوند. زمانی که کارگران ناراضی 
باشند کیفیت نان پایین می آید و این مساله سبب نارضایتی مردم 
می شود. وی با اش��اره به این که تا کنون هیچ یک از نانوایی های 
س��طح ش��هر تعطیل نش��ده، اظهار داش��ت: نانوایان با توجه به 
هزینه های زندگی خود مجبور به ادامه کار هس��تند اما مجبور به 
کم کردن دستمزد کارگران می شوند که این امر سبب نارضایتی 
کارگران است. همچنین در بعضی موارد مجبور به کاهش میزان 
افزودنی های مجاز نان هستند که این مساله سبب کاهش کیفیت 

نان می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: استان اصفهان با 
افتتاح ۱۶۲ هزار و ۳۵۵ واحد مسکن مهر، ۷۵ درصد برنامه های 

خود در اجرای این پروژه را محقق کرده کرده است.
محمود محمودزاده با بیان این که اس��تان اصفهان رتبه نخست 
کشور را در ساخت و تحویل به خود اختصاص داده است، اظهار 
داشت: سهم مسکن مهر استان اصفهان ۲۱۶ هزار و ۲۹۳ واحد 
بوده است. وی افزود: در ش��هرهای باالی ۲۵ هزار نفر ۷۷ هزار 
واحد مسکن مهر در حال ساخت بوده که تاکنون ۶4 هزار و ۵۵۲ 

واحد آن تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان یادآور شد: در شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر، ۳۰ هزار واحد در حال ساخت بوده که تاکنون 

۲۲ هزار و ۵۸۸ واحد آن افتتاح و به بهره برداری رسیده است. 
وی پیش��رفت فیزیکی واحدهای اس��تان اصفهان در شهرهای 
باالی ۲۵ هزار نفر را ۸۵ درصد دانس��ت و بیان داشت: متوسط 
پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در کشور، حدود ۶۰ درصد است که 

طبق آمار، استان اصفهان در این زمینه پیشرو است.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان تعداد مس��کن مهر 
شهرهای جدید را 4۸ هزار واحد عنوان کرد و گفت: از این تعداد 
بیش از ۲۳ هزار واح��د آن افتتاح و به متقاضی��ان تحویل داده 
شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
مسکن مهر روستایی، بیان داش��ت: 4۲ هزار و ۱4۱ واحد، سهم 
مسکن مهر روستایی استان اصفهان بوده که از این تعداد تاکنون 
۳۵ هزار و ۹۲۸ واحد آن توس��ط بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 

استان تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
وی اظهار داشت: ۵۳ هزار و ۹۳۸ واحد دیگر از باقیمانده پروژه 

مسکن مهر استان در حال ساخت است.

دبیرکل راه و شهرسازی استان: 

تحقق ۷5 درصد از برنامه ساخت مسکن مهر 
ريیس اتحاديه نانوايان استان:  

قیمت پايین نان عامل کاهش کیفیت و افزايش نارضايتی ها

 فرماندار س��میرم با ارای��ه گزارش��ی از وضعی��ت منابع آبی 
شهرستان اظهار کرد:  تداوم خشکسالی در شهرستان سمیرم 
که قطب مهم کش��اورزی اس��تان است، طی س��ال های اخیر 
وضعیت منابع آب این شهرس��تان را در معرض بحرانی جدی 
قرار داده است و کشاورزان با مشکالت فراوانی مواجه شده اند.

وی افزود: این شهرستان با دارا بودن ۳۶ هزار هکتار باغ سیب 
از مهم ترین قطب های کشاورزی در اس��تان و کشور است و با 
نام سرزمین هزار چشمه شهرت دارد، اکنون خشکسالی بالی 

جان باغ های کش��اورزان س��میرمی ش��ده اس��ت.
حامد منیری با اش��اره به اش��تغال بی��ش از ۹۰ درصد مردم 
شهرستان سمیرم به کش��اورزی تصریح کرد: با خشک شدن 
باغ ها، زندگی مردم شهرستان نیز در آستانه نابودی قرار گرفته 

است.مدیر جهاد کش��اورزی س��میرم نیز در جریان بازدید از 
رودخانه رحیمی اذعان کرد: رودخانه های رحیمی و بهمن زاد 
که از منابع اصلی تامین کننده و ورودی آب سد حنا هستند، 
به دلیل حفر چاه ه��ای متعدد در منطقه آب��اده فارس اکنون 
دچار خشکسالی کامل شده اند. وی با اش��اره به این که بیش 
از ۶ هزار خانوار از آب س��د حنا برای اراضی کشاورزی در این 
منطقه استفاده می کنند، افزود: رودخانه بهمن زاد از سال ۸۷ 
تا کنون به صورت کامل خشک شده و رودخانه رحیمی که در 

سال های اخیر خشکس��الی به صورت فصلی آب در آن جریان 
داشت، امسال متاسفانه به صورت کامل خشک ش��ده اس��ت.

در ادامه مدیر امور آب منطقه ای س��میرم با اشاره به وضعیت 
بحرانی س��د حنا، ذخیره حج��م کلی س��د را ۵۰ میلیون متر 
مکعب اع��الم کرد و گفت: حجم س��د حنا در ابتدای امس��ال 
۱۳ میلیون متر مکعب آب بوده که ب��ا توزیع آب از آغاز فصل 

تاکنون، به ۱۱ و نیم میلیون متر مکعب کاهش یافته اس��ت.
رضا قدیری با تاکید بر فرهنگ س��ازی برای مصرف بهینه آب 

در جهت مقابله با خشکسالی اظهار کرد: پمپاژ آب از رودخانه 
ماربر یکی دیگ��ر از راهکارهای مقابله با خشکس��الی بوده که 

مس��تلزم کار کارشناس��ی دقیق اس��ت.
مدی��ر جه��اد کش��اورزی س��میرم همچنی��ن در بازدی��د از 
پروژه آبیاری تحت فش��ار ترس آباد اظهار کرد: در راس��تای 
فرهنگ سازی روش آبیاری نوین با توجه به محدودیت منابع 
آبی تاکنون، ۱۷ جلس��ه در منطقه حنا برگزار کردیم تا کار را 

آغازکنیم و کش��اورزان نیز اس��تقبال خوبی داش��ته اند.
وی اضاف��ه ک��رد: ب��رای دس��تیابی ب��ه عملک��رد بهین��ه و 
اس��تفاده درس��ت از آب های روان و س��فره های زیرزمینی، 
ز راهکاره��ا، فرهنگ س��ازی و ب��ه کارگی��ری  یک��ی ا

 روش های نوین آبیاری اس��ت.

قطب مهم کشاورزی استان اصفهان گرفتار بحران شديد خشکسالی است

سرزمین هزار چشمه دست به گريبان خشکسالی

از آنجاکه دو کارخانه بزرگ خودروسازی در ایران، رقبای پرقدرتی 
ندارند که بتوانند آنها را وادار کنند ش��یوه فروش خود را تصحیح 
کنند، همچن��ان حقوق مصرف کنن��ده به روش ه��ای گوناگون 

پایمال می شود.
این روزها دیگرمثل گذش��ته های دور چندان  الزم نیست کسی 
به نمایش��گاه های اتومبیل س��ر بزند یا به نمایندگی شرکت های 
خودروس��ازی برود و مراحل اداری فراوانی را طی کند تا بخواهد 
یک خودرو بخرد. شاید بهترین راه این باشد که خودرو را اینترنتی 
خرید. پرداخت های اینترنتی همه جا باب ش��ده و ش��رکت های 
خودروسازی هم تالش کرده اند که از این راه فروش کاال و خدمات 
هم بی نصیب نمانند، اما حتی حاال که فروش نیز اینترنتی ش��ده، 
مشتری ها همان مشکالتی را دارند که در فروش سنتی خودرو نیز 
داشته اند و حتی چون با ماشین سروکار دارند که انعطاف کمتری 
هم دارد، دردسرهای شان بیشتر نیز شده است. به روایت مشتریانی 
که خودروهایی را از این شرکت ها می خرند، این دو کارخانه برای 
پیش فروش خودرویی مشخص از مشتریان پول می گیرند، اما وقتی 
که موعد تحویل خودرو می رسد، در بسیاری از مواقع یا قرار خود 
را به هم می زنند و موعد را عقب تر می اندازند یا این که به مشتری 
پیش��نهاد می دهند یک خودروی دیگر را به جای آن که ثبت نام 

کرده، تحویل بگیرد.
اما با این اوصاف، مراسم تودیعی برگزارشد و پیش کش 4۰ میلیونی 

دو خودروساز به  جناب رییس تقدیم شد.
پیش کش ۴0 میلیونی دو خودروساز برای ريیس

مدیران دو ش��رکت بزرگ خودروساز، یک دس��تگاه پژو پارس به 
عنوان هدیه به رییس سابق سازمان گسترش پیش کش کردند که 
در کنار پرهیز از اعطای هدایای گران قیمت بین مسؤوالن دولتی، 
نباید انتظار چند ماهه مردم ب��رای تحویل چنین خودرویی را نیز 

نادیده گرفت.
دراین مراسم تودیع غالمرضا شافعی رییس سابق سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران، یک دستگاه پژو پارس 4۰ میلیون تومانی 
از طرف هاشم یکه زارع و سعید مدنی مدیران عامل ایران خودرو و 

سایپا به شافعی اهدا شد.
این هدیه پس از اعطای لوح تقدیر و هدایای معمول در مراسم های 
تودیع مدیران دولتی که عمدتا صنایع دستی است، به رییس سابق 
ایدرو اعطا شد. مجری مراس��م پیش از اعطای هدایا اعالم کرد که 
روز گذشته تولد شافعی بوده و در زمان اعطای هدیه نیز گفت این 
خودرو با هزینه شخصی مدیران عامل دو شرکت خودروساز تهیه 

شده است.
در نگاه اول عبارت »هزینه شخصی«، این موضوع را به ذهن برخی 
متبادر می کند که هر کس اختیار مال خود را دارد، ولی باید توجه 
کرد که این اقدام در یک مراسم رس��می دولتی و در یک سیستم 
دولتی انجام شده که می تواند بدعت جدیدی را برای اعطای هدایای 

گران قیمت بنیان گذاری کند.
نخس��تین س��والی که این اقدام ایجاد می کند، این است که چه 
دلیلی دارد مدیران دو ش��رکت خودروس��از هر یک از جیب خود 
۲۰ میلیون تومان برای تقدیر از رییس سابق ایدرو هزینه کنند؟ 

و اگر چنین قصدی دارند انجام 
این کار در مراسم رسمی تودیع 
آقای رییس چ��ه معنایی دارد؟ 
جدای از آن که هدیه 4۰ میلیون 
تومانی آن هم با هزینه شخصی 
دو مدیر برای کمتر کسی قابل 
هضم و پذیرش است، این نگرانی 
به وجود می آید که سنگ بنای 
یک بدعت، چشم و هم چشمی و 
رقابت غیرسازنده را بین مدیران 
ادارات آن هم با عنوان غیر قابل 
درک »هزینه شخصی« بنا  نهد 
و از این پس در مراسم های دیگر 

دولتی نیز رایج شود.
از س��وی دیگر در ح��ال حاضر 
مردم باید ماه ها منتظر تحویل 
یک دستگاه خودروی داخلی از 

شرکت های خودروساز باشند و معموال در تحویل خودروی خود 
با تاخیرهای چند ماهه رو به رو می شوند. تعداد خودروهای عرضه 
شده از طریق فروش اینترنتی نیز آنقدر محدود است که مردم در 
خرید با مشکالت زیادی رو به رو می شوند. به این ترتیب اگر قرار 
باشد بخشی از خودروهای تولیدی توسط شرکت های خودروساز 
نیز به عنوان هدیه بخشیده شود و یا با ترک تشریفات و تحویل فوری 
برای برخی مسؤوالن رو به رو باش��د، جفای زیادی در حق مردم 
عادی خریدار خودرو خواهد بود. البته هدیه  دادن خودرو در مراسم 
تودیع غروی مدیرعامل پیش��ین ایران خودرو ب��ه عنوان مدیری 
که تولید اولین خ��ودرو ملی»س��مند« در دوره او صورت گرفت 
نیز مشاهده ش��د، اما آن زمان هزینه این خودرو از دریافت هدیه 

۱۰۰هزار تومانی جمعی از مدیران ایران خودرو تامین شده بود.
در عین حال امید می رود با اقدام خودروس��ازان در مراسم تودیع، 
شاهد رونق بازار هدایای گران قیمت بین مسؤوالن دولتی نباشیم و 
چشم و هم چشمی در هدیه دادن که در مناسبات عادی و روزمره 
زندگی مردم نیز پس��ندیده و پذیرفتنی نیس��ت، بین مسؤوالن 

دولتی باب نشود.

وقتی خريد اينترنتی هم برای مردم چاره ساز نیست

پیش کش 40 میلیونی دو خودروساز برای رییس
ريیس اتحاديه کشوری طال و جواهر 

مطرح کرد

داليل سقوط اونس جهانی طال
محمد کشتی آرا ، با اشاره به کاهش شدید قیمت اونس در 
بازار جهانی، اظهارداشت: شاخص های اقتصادی آمریکا 
اعالم شد که نشان می داد وضعیت اقتصادی این کشور 
رو به بهبود و تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است.

وی با بیان این که انتش��ار این گ��زارش موجب افزایش 
ارزش دالر در برابر سایر ارزها شد، افزود: بحران اوکراین 
بر بازار های جهانی سایه انداخته بود که با فروکش کردن 

این موضوع، ارزش سهام در بازارها افزایش یافت. 
افزايش ارزش س�هام و رش�د قیمت دالر بر 

کاهش قیمت اونس تاثیر گذار بوده است.
رییس اتحادیه طال و جواهر اس��تان تهران یکی دیگر از 
علل کاهش قیمت اونس را کاهش تقاضا دانست و گفت: 
با کاهش درخواس��ت خرید طال از طرف چین، س��طح 
تقاضای کل هم کاهش یافته و در این مدت قیمت اونس 

۵۰ دالر و معادل ۳.۸ درصد افت داشته است.
وی با اش��اره به کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت س��که در 
بازار داخ��ل، گفت:  بیش از س��ه ماه بود که ب��ازار تحت 
تاثیر نرخ ارز قرار داش��ت، اما با کاهش ن��رخ اونس، بازار 
 به س��رعت واکنش نش��ان داد و تنها در یک روز، س��که

 ۲۹ هزار تومان کاهش یافت.کش��تی آرا گفت: در حال 
حاضر عرضه و تقاضا در بازار داخلی متعادل است و حباب 
مثبت و یا منفی به دلیل افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه 
در بازار مشاهده نمی شود. رییس اتحادیه کشوری طال و 
جواهر در خصوص حذف صرافی های تحت پوشش این 
اتحادیه، گفت: طبق مصوبه ابالغی و اعالم بانک مرکزی، 
هر کسی که مجوز صرافی بخواهد، باید به بانک مرکزی 
مراجعه کند. وی ادامه داد: تمام مجوزهای صرافی هایی 
که از اتحادیه طال و جواهر دریافت شده بود، ابطال شده 
و ما در این زمینه اقدامات الزم را انجام داده ایم.کشتی آرا 
هدف از این اقدام را افزایش سطح نظارت بانک مرکزی 
بر عملکرد صرافی ها عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی به 
دنبال افزایش س��طح نظارت خود بر صرافی ها است و به 
همین منظور فعالیت همه صرافی ها در سامانه طراحی 
شده این بانک رصد می شود. رییس اتحادیه طال و جواهر 
استان تهران با تاکید بر این که همه مجوزهای اتحادیه 
طال و جواهر برای صرافان ابطال ش��ده است، گفت: در 
این بین اگر صرافی برای دریافت مجوز از بانک مرکزی 
اقدام نکرده، باید از طریق مام��وران همان نهاد پیگیری 
 ش��ود و این صرافی ها دیگر عضو اتحادی��ه طال و جواهر

 نیستند.

پرداخت های 
اينترنتی همه جا باب 

شده و شرکت های 
خودروسازی هم 

تالش کرده اند که از 
اين راه فروش کاال و 

خدمات هم بی نصیب 
نمانند



یادداشت

همایشی با عنوان » قدم هایی زیر آسمان «  از سوی باغ بانوان نوش، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد.گفتنی است زمان برگزاری این همایش، صبح روز ۲۷ خرداد ماه 

خواهد بود.
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 در زیر آسمان قدم بزنید
هفتیادداشت

 تئاتر اصفهان به بودجه
نیاز دارد

رییس انجمن هنرهای نمایش��ی اصفهان با بیان این ک��ه تئاتر این 
استان دارای استعدادهای بسیار اس��ت، گفت: تئاتر نیاز به بودجه و 
توجه مادی دارد. احمد شاهین فرافزود: بدون بودجه و حمایت مادی 

نمی شود کار تئاتر کرد و باید از تئاتر حمایت جدی صورت بگیرد.
وی گفت: تخصی��ص نیافتن بودجه، ی��ک مانع بر س��ر راه آموزش 
تخصصی تئاتر در اصفهان است و مس��ؤوالن فرهنگی استان در این 

زمینه اقدامات الزم را باید انجام دهند.
وی با بیان این که رهبر معظم انقالب نیز در ش��عار امس��ال بر مقوله 
فرهنگ تاکید کردند، افزود: در سال های گذشته بودجه کافی برای 

آموزش فنی و تخصصی هنر نمایش به اصفهان داده نشده است.
شاهین فر گفت: در مباحث آموزشی باید از ظرفیت های موجود در 

استان و کشور بهترین استفاده و بهره را برد.
 وی اظه��ار ک��رد: اس��اتید بزرگ��ی در اس��تان و کش��ور هس��تند 
که از لح��اظ تجرب��ی و علمی م��ی توانند به رش��د تئات��ر اصفهان 
کم��ک کنن��د و بای��د از ای��ن ظرفیت ب��ا توجه ب��ه اس��تعدادهای 
اصفه��ان اس��تفاده ک��رد. وی با بی��ان این ک��ه مجتم��ع فرهنگی 
 و هن��ری اس��تاد فرش��چیان اصفه��ان نی��ز در مدیری��ت جدی��د

 برنامه هایی برای تقویت و پیشرفت تئاتر دارد، اظهار امیدواری کرد 
که این برنامه ها ادامه داشته باش��د. وی گفت: مسؤوالن فرهنگی و 
هنری، هنرمندان، پیشکس��وتان و مخاطبان نمای��ش همه با هم با 
وحدت، همدلی و همت مضاعف می توانند ب��ه هنر نمایش اصفهان 
کمک کنند.تئاتر در اصفهان بیش از 500 سال سابقه دارد و تئاتر این 
شهر با نام هنرمندانی مانند مرحوم » ارحام صدر« گره خورده است.

مهران مدیری از شبکه تهران به 
شبکه سه می آید

مدیر شبکه سه با بیان این که پس از پایان همکاری مهران مدیری در 
ش��بکه تهران مایل به همکاری با او هستند، از احتمال ساخت سری 
جدید برنامه محبوب »کوله پشتی« با اجرای فرزاد حسنی خبر داد.
 زی��ن العابدی��ن در این نشس��ت در خص��وص مبلغ ق��رارداد خرید

 بازی های فوتبال جام جهانی توضی��ح داد: توافق و تفاهم الزم برای 
 دریافت رایت بازی ها انجام ش��ده و تمام آنها ب��دون دغدغه پخش 
می شوند. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا پخش 
ماهواره ای شبکه سه با آغاز پخش مسابقات جام جهانی ادامه خواهد 
داشت یا خیر، توضیح داد: پخش مسابقات فوتبال به صورت زمینی 
خواهد بود و مردم کش��ور در سراس��ر محدوده مرزهای ایران امکان 

تماشای مسابقات را خواهند داشت.
مدیر شبکه سه درباره میزان تاخیر در پخش مسابقات ورزشی گفت: 
نه تنها درباره مس��ابقات جام جهانی فوتبال، بلکه در خصوص همه 
مسابقات ورزشی روند دریافت سیگنال و بازپخش آن با تاخیر چند 
ثانیه ای همراه اس��ت که حداکثر این تاخیر ۷ ثانیه اس��ت و بیش از 

این نخواهد بود.
 همچنین پخش این مسابقات در کش��ور ما که تابع مسایل اعتقادی 
مش��خصی اس��ت، مطابق با ضوابط اخالقی جامعه خواه��د بود. در 
خصوص بحث افتتاحیه و اختتامیه جام جهانی فوتبال برزیل نیز در 

حال برنامه ریزی هستیم که هنوز قطعی نشده است.

احسان علیخانی رمضان با
 »ماه عسل« می آید

مدیر پ��روژه برنامه های تابس��تانی س��یما، ویژه برنامه ه��ای افطار 
ش��بکه های مختلف را معرفی کرد و از اجرای »ماه عس��ل« توس��ط 

احسان علیخانی خبر داد.
زین العابدین در این نشس��ت، وی��ژه برنامه های افطار ش��بکه های 
گوناگون س��یما را معرفی کرد. وی گفت: در شبکه یک سیما شاهد 
پخش برنامه »ش��هر باران« خواهیم بود. ش��بکه قرآن ه��م برنامه 

»ضیافت« را ویژه رمضان روی آنتن می برد.

 کشف یک انبار آذوقه 5 هزار ساله
 هند

یک انبار آذوقه 5 هزار س��اله در یکی از ارزش��مندترین محوطه های 
تاریخی جهان در هند کشف شد. با گذشت کمتر از چهار ماه از کشف 
یک ُمهر سنگی 4600 ساله در محوطه تاریخی عصر برنز »کارتاپورا« 
هند، کاوش های باستان شناسان هندی به کشف یک انبار آذوقه در 
این محوطه تاریخی انجامید. به گزارش الیو س��اینس، این انبار غذا 
دارای هفت اتاق و همانند دیگر بناهای تاریخی برجای مانده از تمدن 
ناش��ناخته »هاراپان« یا همان تمدن دره ایندوس در نزدیکی بازار و 
معبد اصلی شهر واقع شده است. محوطه تاریخی کارتاپورا که حدود 
۲۲0 هکتار مس��احت دارد، از ارزش��مندترین محوطه های تاریخی 
جهان است و از آن در کنار شهر تاریخی »موهنجدارو« در پاکستان 
به عنوان یکی از آثار ش��اخص برجای مانده از تمدن دره »ایندوس« 

نام برده می شود. 
ای��ن محوط��ه تاریخ��ی در دهه های گذش��ته نی��ز بارها توس��ط 
باستان شناسان اروپایی کاوش ش��د که حاصل آن کشف هزاران اثر 
تاریخی ارزش��مند اس��ت که در موزه های هند نگهداری می شوند.

کارتاپورا که قرار اس��ت در آینده نزدیک به یک مقصد گردش��گری 
نیز تبدیل شود، هزاران سال قبل از یک ساختار شهری کامل شامل 
خانه های آج��ری، خیابان های منظ��م، انبارهای غل��ه و حمام بهره 
می برده، البته طی سال های گذشته به دلیل وسعت زیاد این محوطه 
تاریخی، بخشی از آثار تاریخی آن توسط مردم محل به سرقت رفته، 

با این وجود بیشتر بخش های کارتاپورا در شرایط خوبی قرار دارد.

اندیشه 

نویسنده کتاب »اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(« نخستین سند تاریخی حضرت امام برای خیزش سیاسی 
جهان اسالم را مربوط به سال 13۲3 دانست. محمدحسین جمشیدی استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسالم 
پژوهشکده امام خمینی)ره( و همچنین عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این 

که اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی)ره( به عنوان رهبر انقالب اسالمی و بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی و عالم، 
فقیه و متکلم و فیلسوف برجسته دینی قابل تامل است، ابراز داشت: تحوالت اخیر دنیای اسالم به خوبی نشان از جایگاه 
و نقش اندیشه های سیاسی حضرت امام)ره( دارد. در این باره به چند مساله اساسی می توان اشاره کرد؛ یکی مساله 
قیام در راه خدا و دیگری تحقق بعد اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر است. وی با اشاره به این که امام خمینی)ره( 
معتقد بودند که سکوت در برابر ظلم و جور جایز نیست، افزود: امام)ره( در این عرصه معتقد است وظیفه همه انسان ها 
در همه ادوار تاریخ بشر، نسبت به آنچه دردوران زندگی آن ها اتفاق می افتد، این است که سکوت نکنند و اگر احساس 
کردند که نشانه هایی از بی عدالتی، ستم، استبداد، تزویر و خودسری در جامعه دیده می شود، نسبت به آنها عکس العمل 
نشان دهند. جمشیدی با بیان این که امام خمینی)ره( مبارزه و قیام در راه خدا را در اندیشه های نظری خود لحاظ 
کرده بودند، اظهار داشت: مبارزه با ظلم و ستم در اندیشه های نظری امام به وضوح دیده می شود، به عنوان مثال اولین 
سند تاریخی که از حضرت امام)ره( به جای مانده، یک اعالمیه است که مربوط به سال 13۲3 شمسی است.  ایشان 

در آنجا دعوت کرده بودند که اهل علم و مردم برای بیداری و قیام در راه خدا و همه مشکالت جهان اسالم قیام کنند. 
وی ادامه داد: امام خمینی)ره( علت و اساس همه مشکالتی را که مسلمانان در عرصه حیات اجتماعی و دینی و جمعی 
خود داشتند، نبود بیداری و فقدان قیام در راه خدا، فقدان مبارزه و ایستادگی برای خدا و در راه خدا می دانست، از این 
رو به لحاظ نظری، اساسی را پی ریخت که انسان مسلمان موظف است نسبت به آنچه اتفاق می افتد و مغایر اساس 
عدالت است، سکوت نکند. این کارشناس اندیشه سیاسی اسالم، نگارش کتاب »کشف  االسرار« را توسط امام در همان 
سال های ابتدایی طرح قیام با سلطه، از دیگر متون نظری اندیشه سیاسی امام دانست و تصریح کرد: در همان سال ها 
به لحاظ نظری امام)ره( بر لزوم بیداری در برابر ظلم و ستم، استبداد، سلطه اشرار و بیگانگان در جامعه تاکید داشتند، 
بنابراین چه در دوران بعد از انقالب و چه قبل از پیروزی انقالب این مساله به کرار مورد توجه قرار گرفته است. وی گفت: 
ِ َمْثَنی َوُفَراَدی؛ بگو  هََّما أَِعُظُکم بَِواِحَدٍه أَن تَُقوُموا ِلهَّ حضرت امام خمینی)ره( در هفت جا در بیانات خود به آیه » ُقْل إِن
من فقط به شما یک اندرز می دهم که دو دو و به تنهایی برای خدا به پا خیزید« اشاره می کند. امام)ره( تاکید می کند به 

این که خداوند عالمیان برای انسان ها یک موعظه اساسی دارد و آن این که انسان ها موظف هستند در 
برابر بی عدالتی، ستم و تجاوز به حقوق انسان های دیگر سکوت نکنند و چه به صورت فردی به عنوان 

فرد و چه به صورت جمعی و گروهی، به قیام و مبارزه اقدام کنند.
جمش��یدی با تاکید بر این که از هنگامی که امام عبای مرجعیت را پوشیدند، نس��بت به اسالم و جامعه مسلمانان 
مسؤولیت بیشتری احساس کردند، بیان داش��ت: در عرصه عملی اندیشه سیاسی، امام خمینی)ره( هنگامی که در 
سکان مرجعیت قرار گرفتند، احساس مسؤولیت بیشتری نسبت به اسالم، جامعه و مردم  پیداکردند، بنابراین هر جا 
که کوچک ترین انحرافی را در رژیم آن زمان ایران می دیدن��د، بالفاصله اعالم مخالفت، اعتراض و انزجار و در این راه 
ایستادگی و مقاومت می کردند. وی ادامه داد: امام خمینی)ره( در مطرح شدن بخش تصویب الیحه انجمن های ایالتی 
و والیتی، بحث برگزاری مراسمی که رژیم ستم شاهی در سال 41 به مناسبت سالروز کشف حجاب در تهران قرار بود 
انجام دهد، انجام انقالب سفید شاه، کاپیتوالسیون و مسایل مهم تر و اساسی تر یعنی مقابله با اساس رژیم طاغوتی شاه، 

با قاطعیت هر چه تمام تر حضور داشتند.
 این در حالی بود که در کمتر عالمی از عالمان آن زمان و یا کمتر مرجعی از مراجع آن دوران، این شجاعت و اعتراض 

دیده می شود.

 نویسنده کتاب »اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(« :

نخستین سند مبارزه امام خمینی)ره( مربوط به 70 سال قبل است

رییس شورای اسالمی شهر فریدون شهر گفت: به 
دلیل تنوع فرهنگی و قومی متفاوت در شهرستان 
فریدون شهر، موزه مردم شناسی در این شهرستان 

به زودی راه اندازی می شود.
حسین گوگونانی اظهار کرد: کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر فریدون شهر با توجه به نیاز ضروری 
شهر، ایجاد موزه مردم شناسی دراین شهرستان 
را مصوب کرد.وی افزود: در بازدیدی که مسؤوالن 
میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اصفهان از 
 اماکن تاریخی و فرهنگی شهرس��تان داش��تند،

 توجیه پذی��ری ۲ م��وزه مردم شناس��ی و موزه 
تاریخی شهر به تصویب رس��ید و مراحل تکمیل 
و پایانی طرح محتوایی موزه در حال آماده شدن 

است. 
رییس ش��ورای اس��المی ش��هر فریدون ش��هر 

تصریح کرد: برای ایجاد موزه مردم شناس��ی در 
فریدون شهر، سالن ش��هرداری این شهرستان و 

منزل مرحوم رفیعی ها درنظر گرفته شده که در 
حال حاضر در دست تملک است.

وی خاطرنش��ان ک��رد: در موزه مردم شناس��ی 
فریدون ش��هر، ابزار و وسایل روش��نایی سنتی، 
پوشاک س��نتی مردان و زنان اقوام مختلف، ابزار 
و صنایع کش��اورزی بوم��ی، موس��یقی محلی، 
گالری عکس از مناظر طبیع��ی و زندگی مردم، 
صحنه هایی از مراسم عروسی و صنایع دستی به 

نمایش گذاشته می شود.
گوگونانی گف��ت: در این مجموعه ب��ا گردآوری 
اش��یای قدیمی و نمایش صحنه ه��ای واقعی از 
زندگی مردم، منظره های خاطره انگیزی در ذهن 

بینندگان ایجاد می شود.

راه اندازی موزه مردم شناسی در فریدون شهر

فوتبال با » دو- ر- می- فا- صلح«

ایران موسیقی صلح را 
در جام جهانی می نوازد 

تعدادی از نوازندگان و خوانندگان حوزه موسیقی تلفیقی 
کشورمان در یک پروژه موسیقایی فوتبالی با موضوع صلح 

تا چند روز آینده عازم کشور برزیل می شوند.
دارا دارایی نوازنده و آهنگساز چندین اثر موسیقایی پاپ 
و تلفیقی در تشریح جزییات این پروژه بین المللی گفت: 
طب��ق رایزنی هایی که انج��ام گرفته، قرار اس��ت در این 
پروژه موسیقایی که با موضوع صلح برای مخاطبان ارایه 
خواهد شد، تعدادی از نوازندگان و خوانندگان گروه های 
پرطرفدار موس��یقی تلفیقی کش��ورمان متشکل از کاوه 
صالحی، مهیار طهماسبی، امید نعمتی، روزبه اسفندارمز، 
رضا کولقانی، داریوش آذر، ابراهیم علوی، حمزه یگانه و 
من در قالب پروژه ای با عن��وان »دو- ر- می- فا- صلح« 

یک ماجراجویی را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: در ای��ن پروژه موس��یقایی - فوتبالی و در 
آس��تانه جام جهانی فوتبال در قالب یک فیلم مس��تند 
داس��تانی با موضوع صلح فعالیت های فرهنگی را انجام 
خواهیم داد که بر اساس آن گفت و گوهای فرهنگی بین 
هنرمندان ایرانی و هنرمندان کشورهای هم گروه تیم ملی 
فوتبال ایران، صورت خواهد گرفت. البته یکی از امتیازات 
این پروژه، مشخص نشدن جزییات آن است که هنوز در 
بین اعضای پروژه نیز به مرحله نهایی نرسیده، اما فقط به 
ذکر این نکته بسنده می کنم که این فعالیت در راستای 
معرفی هر چه بهتر فرهنگ و هنر سرزمین ما ایران به دنیا 

در فضای جام جهانی فوتبال خواهد بود.
 ای��ن نوازنده ب��ا بیان ای��ن که اقدام��ات اعض��ای پروژه

 »دو- ر- می- فا- صلح« محدود به هنرمندان کشورهای 
بوسنی هرزگوین، آرژانتین و برزیل نخواهد شد، تصریح 
کرد: به طور حتم هدف ما تنها سه کش��ور هم گروه تیم 
فوتبال کش��ورمان نیس��ت، چراکه ما به ش��دت دنبال 
ارتباطات گسترده فرهنگی هس��تیم و تمایل داریم این 
ارتباط گسترده و فرازبانی را که موسیقی ارایه می دهد، 
گسترش دهیم و از این طریق نمایش دهنده متفاوتی از 

فرهنگ و هنر سرزمین مان باشیم.
دارایی در پایان گفت: ما برای این پروژه مستند داستانی 
طرح اولیه ای را در نظر گرفته ایم که طی روزهای آینده 
جزیی��ات آن را اعالم می کنیم، اما جالب اینجاس��ت که 
خود ما هم نمی توانی��م جزییات ای��ن ماجراجویی را از 
 همی��ن االن پیش بینی کنی��م. به همی��ن جهت گمان

 می کنیم در پایان پروژه، مخاطبان با روایت های جذاب 
و تاثیرگذاری از آنچه ما در کشور برزیل انجام می دهیم 
روبه رو ش��وند. با توجه به گستره رس��انه ای جام جهانی 
عناصر فرهنگی مانند موس��یقی، می توانند تاثیر زیادی 
در توجه دادن مخاطبان به سمت کشورمان داشته باشد؛ 
کش��وری که در حوزه فرهنگ و هن��ر حرف هایی زیادی 

برای گفتن دارد.
ایده پروژه »دو- ر- می- فا- صلح« چندی پیش با انتشار 
تصاویری از اعضای این پروژه با پوشش لباس رسمی تیم 
ملی فوتبال کش��ورمان در جام جهانی با شعار »در طول 
جام جهانی ما را از برزیل دنب��ال کنید« و »ماجرا جویی 
هنری برای هم نوازی صلح در جهان« مطرح ش��د که در 
برخی از اخبار این نکته یادآوری شده بود که چون لیونل 
مسی بعد از اتفاقات حاشیه ای که در صفحه شخصی اش 
افتاد، اعالم کرده بود من ایران را نمی شناس��م، گروه یاد 
شده تصمیم دارد به سهم خود در معرفی فرهنگ و هنر 
مردم ایران، فعالیت های فرهنگی را هم زمان یا در آستانه 

جام جهانی انجام دهد.

صدور مجوز آلبوم موسیقی در 
دولت یازدهم سریع تر است

خواننده پاپ کش��ور گفت: در دولت تدبیر و امید صدور 
مجوز آلبوم های موس��یقی س��ریع تر ش��ده و مشتاقان 
موس��یقی انتظار کمتری برای ش��نیدن آثار خوانندگان 

مورد عالقه شان می کشند.
  مجتبی کبیری در حاش��یه نخس��تین جش��نواره ملی

 گل محمدی کاش��ان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در این دولت، فضای فرهنگی و هنری کش��ور بازتر شده 
و امیدواریم ای��ن روند برای ش��کوفایی هنر موس��یقی 
ادامه یاب��د. وی از انتش��ار آلب��وم جدیدش پ��س ازماه 
مبارک رمضان امس��ال خبر داد و اف��زود: هنوز برای این 
کار جدید نامی انتخ��اب نکرده ام، ام��ا در این آلبوم 11 
 قطعه آهنگ ش��اد و جذاب برای عالقه مندان موسیقی 

خوانده ام. 
وی با بی��ان این که در ح��ال برنامه ریزی ب��رای اجرای 
کنسرت هایی در کشور اس��ت، تصریح کرد: همیشه در 
بین مردم جنب و جوش های خاصی دیده می ش��ود که 
انرژی و هیجان های آن را می توان در برنامه های هنری 

مانند کنسرت تخلیه کرد.

مدیرکل امور اس��تان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
نگاه وزارت ارش��اد به عرصه فرهنگ، نگاهی استانی است و تالش 
 داریم که ب��ا اختص��اص بودجه مناس��ب، زمینه رش��د فرهنگ 
استان ها را فراهم کنیم. محمد مهدی احمدی در نشست اصحاب 
فرهنگ و هنر استان اصفهان اظهار کرد: نگاه وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، نگاه استانی است و با رویکرد برگزاری جشنواره های ملی 
و بین المللی در سطح استان ها عمل می کند که باید از ظرفیت های 

فرهنگی و هنری در عرصه داخلی و بین المللی استفاده شود.
وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان باید با 
عقد تفاهم نامه هایی بین معاونت های مختلف وزارت خانه، اعتبارات 
را به سوی اس��تان بیاورد و همچنین با اس��تفاده از ظرفیت های 
اس��تانی نیز از ظرفیت های ادارات و نهادهای اس��تانی برای حل 
مش��کالت عرصه فرهنگ و هنر اس��تفاده کند. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان نیز در این نشست بیان کرد: در 
سال های اخیر اعتبارات خوبی به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص داده 
نشده و در کنار مسایل اقتصادی، کارهای فرهنگی و هنری زیادی 
صورت گرفته، اما اگ��ر این حمایت صورت نپذیرد، س��رمایه های 

فرهنگی و هنری استان از دست می روند. 
حجت االسالم و المس��لمین محمد قطبی افزود: با توجه به سال 
اقتصاد و فرهنگ، ما درخواس��ت داریم که در کمیسیون فرهنگی 
مجلس، بحث افزای��ش اعتبارات حوزه فرهنگ��ی و هنری مطرح 
ش��ود و اعتبارات ریالی در این زمینه افزایش یابد. رییس انجمن 
سینماگران استان اصفهان نیز در این جلس��ه اظهار کرد: انجمن 
سینماگران اصفهان بیش از ۲50 نفر نیروی حرفه ای دارد که در 10 
کمیته فعالیت می کنند. بعد از خانه سینما در تهران، هیچ استانی 

خانه سینمایی به این شکل ندارد.
 نباید بودجه اصفهان را با استان های دیگر برابر دید

محم��د طباطبایی ب��ا بی��ان این ک��ه نبای��د در تقس��یم بندی 
 بودجه اصفهان را ب��ا برخی اس��تان های دیگر برابر دی��د، افزود: 
بزرگ ترین مشکل ما در بخش فرهنگ و هنر، مساله بودجه است 
زیرا ظرفیت های بسیاری برای ساخت فیلم های سینمایی، سریال و 
تله فیلم در استان وجود دارد. رییس انجمن شاعران استان اصفهان 
نیز در این نشست بیان کرد: در اس��تان اصفهان 66 انجمن ادبی 
فعالیت دارند که ۲4 انجمن در اصفهان و بقیه در شهرستان های 
استان هستند و به صورت خود جوش فعالیت می کنند و بودجه ای 

برای برنامه های هفتگی خود ندارند.
انجمن شاعران اصفهان در تنگناهای مالی قرار دارد

فضل ال شیرانی با اشاره به حمایت های معنوی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان افزود: اداره ارشاد احترام معنوی 
زیادی به انجمن های ادبی می گذارد، ام��ا از نظر مالی این انجمن 
مانند بسیاری از انجمن های فرهنگی هنری در تنگنای عجیبی قرار 
دارد. وی با بیان این که در حال حاضر نفرات برتر جشنواره شعر فجر 
از استان اصفهان هستند، خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم که بودجه 

اصفهان در بخش فرهنگ و هنر به نوعی تنظیم شود که بتوانیم از 
ظرفیت های استان به خوبی بهره  گرفته و از نفرات برتر جشنواره ها 

به طرز شایسته ای تقدیر شود.
در حال حاضر اصفهان تئاتر ندارد

نماینده انجمن تئاتر و هنرهای نمایشی استان اصفهان نیز در این 
نشست با بیان این که اکنون در اصفهان تئاتر نداریم، اظهار کرد: در 
حال حاضر یک نمایش در تهران برای یک سالن 85 میلیون تومان 
می گیرد، اما در اصفهان ریالی بودجه برای تئاتر تزریق نشده است.

امید نیاز تصریح کرد: بسیاری از فعاالن حوزه تئاتر اصفهان به دلیل 
نبود بودجه و کمبود امکانات از اصفهان می روند و فرق بین استان ها 
برای تخصیص بودجه سبب شده که فقر تئاتر در اصفهان به وجود 
بیاید و در واقع می توان گفت که ما در اصفهان تئاتر نداریم. وی بیان 
کرد: امسال هیچ تئاتر رسمی از سوی ارشاد در تاالر فرشچیان به 
روی صحنه نرفته و من در آخری��ن کار خودم که با گروه ایتالیایی 
همکاری کردم، با بودجه شخصی، نمایش را به روی صحنه بردم و 
اداره ارشاد و انجمن نمایش استان هیج بودجه ای برای حمایت از 
تئاتر استان در اختیار ندارد. نماینده انجمن فرهنگی آموزشگاه های 
آزاد موسیقی استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: برخورد 
سلیقه ای و متفاوت با تهران در مورد برپایی آموزشگاه های موسیقی 
و اجرای موسیقی توسط هنرمندان، از جمله مطالبات ما از وزارت 

فرهنگ و ارشاد است.
ضرورت برگزاری جشنواره های موسیقی در اصفهان

سید ش��هاب الدین افضل بیان کرد: در حال حاضر استان اصفهان 
نیازمن��د برگزاری جش��نواره های موس��یقی اس��ت و هم چنین 
انتظار می رود که در زمینه ابهام قانونی که در آیین نامه تاس��یس 
آموزشگاه های موس��یقی وجود دارد، بازبینی ش��ود. روستازاده، 
نماینده انجمن چاپ خانه داران اس��تان اصفهان در این نشس��ت 
به اهمیت ویژه صنعت چاپ اش��اره کرد و افزود: مساله مالیات بر 
ارزش افزوده، چاپخان��ه داران زیادی را در اصفه��ان درگیر کرده 
است و مشکالت زیادی را برای آن ها به وجود آورده و انتظار می رود 
وزارت ارشاد، مشکالت این زمینه را نیز بررسی کند. در این نشست 
نماینده انجمن موسسات فرهنگی هنری استان، رییس کانون های 
تبلیغاتی، رییس انجمن ناش��ران استان، رییس انجمن موسیقی، 
انجمن س��ینمای جوان اصفهان، مدیرعامل انجمن موسس��ات 
فرهنگی هنری استان و رییس انجمن بسیج هنرمندان، به طرح 
ظرفیت های فرهنگی و هنری اس��تان اصفهان و مشکالت ناشی 
از کمبود و عدم تخصیص بودج��ه و اعتب��ارت الزم در این حوزه 
پرداختند. در این نشست حکم ابقای حجت االسالم و المسلمین 
محمد قطبی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
اصفهان که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شده بود، 

قرائت شد.
تدوین الیحه جامع نظام صنفی هنرمندان

معاون حقوقی، مجلس و امور اس��تان های وزارت فرهنگ و ارشاد 

گفت: الیحه جامع نظام صنفی هنرمندان در حال تدوین اس��ت 
تا هنرمندان دارای هویت حقوقی ش��وند و این الیحه به زودی به 

مجلس ارایه می شود.
حسین نوش آبادی در نشست 
اصحاب فرهنگ و هنر استان 
اصفهان اظه��ار کرد: اصفهان 
از  ارزش��مندی  گنجین��ه 
هنرهای فاخر ایرانی اسالمی 
را در خود دارد و شهری است 
که پایتخ��ت فرهنگی جهان 
اس��الم لقب گرفته و تاثیر آن 
در جریان س��ازی فرهن��گ و 
تم��دن ای��ران منحصربه فرد 
بوده؛ بنابراین این جریان فعال 
و پویا امتیاز ویژه ای است که 
اصفهانی ها نس��بت به س��ایر 
اس��تان ها دارند و گنجینه ها 

و موزه های این ش��هر در نوع خود قابل توجه اس��ت . تا رسیدن به 
مطالبات حقیقی فاصله داریم، اما رشد فرهنگی در اصفهان نسبت 
به سایر استان ها باالتر رفته است. وی با اشاره به طرح مشکالت در 
حوزه فرهنگ و هنر از سوی نمایندگان انجمن های استان اصفهان 
افزود: مشکالتی که از سوی اصحاب فرهنگ و هنر بیان می شود، 
بخشی از آن باید در سیاست گذاری های کلی و راهبردهای فرهنگی 
و بخش��ی نیز توس��ط پیگیری های اداره کل ارشاد اس��تان ها و با 

همکاری و مشارکت انجمن ها رفع شود.
معاون حقوقی، مجلس و امور اس��تان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تصریح کرد: فصل مشترک دغدغه های بیشتر انجمن های 
فرهنگی و هنری، دغدغه مالی و اعتبارات اس��ت که فکر، ذهن و 
عمل را تحت الش��عاع قرار داده، اما باید توجه داشته باشیم که در 
گذشته افرادی در این استان، فرهنگ و هنر را پایه گذاری کردند 
که حکومت ها و دولت های نتوانستند مطالبات آن ها را فراهم کنند 
اما می بینیم که چطور درخشیدند و پایه گذار سبک های فرهنگی، 

هنری و ادبی شدند. 
وی بیان ک��رد: البته باید از فرهنگ و هن��ر حمایت جدی از قبیل 
حمایت قانونی در ارتباط با معافیت مالیاتی صورت بگیرد و مسایل 
بیمه هنرمندان باید احیا و بازسازی شود و اگر در گذشته اشکاالتی 
وجود داشته، باید حل شود. نوش آبادی با اشاره به حمایت از نشر 
و چاپ افزود: در بحث حمایت از نشر و چاپ، موانع بررسی شده و 
الیحه ای در این زمینه در حال تنظیم اس��ت. وی از تدوین الیحه 
جامع نظام صنفی هنرمندان خبر داد و خاطرنشان کرد: این الیحه 
در حال تدوین اس��ت تا هنرمندان همانند سازمان نظام پزشکی 
دارای هویت و شخصیت حقوقی شوند. بنابراین پیش نویس آن در 
حال آماده سازی اس��ت و به زودی به مجلس شورای اسالمی ارایه 
می شود که این کار اساسی و بنیادی است و در آن از همه هنرمندان 

حمایت می شود. 
معاون حقوقی، مجلس و امور اس��تان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اشاره به بحث ممیزی کتاب تصریح کرد: در بحث ممیزی 
کتاب، بر اساس قانون عمل می شود که اگر نیاز به اصالح باشد، ساز 
و کار قانونی آن ش��کل  می گیرد، اما دغدغه مصلی ما حمایت ها و 
ارایه تسهیالت و فرصت مناسب برای خروج صنعت چاپ از دوران 

رکود خود است.
وی با بیان این که مشکالت در دورنمای کوتاه مدت قابل حل نیست، 
افزود: دولت تدبیر و امید مصمم است که به موضوع فرهنگ و هنر 
بپردازد و تالش می کند که این دغدغه ها را به س��رانجام برساند.

نوش آبادی با بیان این که باید به بحث اقتصاد و فرهنگ توجه شود، 
خاطرنشان کرد: همان طور که به بحث توسعه علم و تولید ثروت 
از ناحیه علم توجه می کنیم، باید فرهنگ و هن��ر را نیز در چرخه 
اقتصادی قرار دهیم و این کار بس��یار بزرگی اس��ت و باید در همه 

زمینه های فرهنگی و هنری به تولید ثروت اندیشیده شود.
وی بیان کرد: نباید تکی��ه هنرمندان تنها به دولت باش��د و البته 

حمایت و پشتیبانی دولت از هنر قطعی است.

مدیرکل امور استان های وزارت ارشاد:

تدوین الیحه جامع نظام صنفی هنرمندان
نگاه وزارت ارشاد به عرصه فرهنگ، نگاهی استانی است

در استان اصفهان 
66 انجمن ادبی 

فعالیت دارند 
که 24 انجمن در 

اصفهان و بقیه در 
شهرستان های 
استان هستند



اخبار کوتاه

خط خوردن از تیم ملی
به خاطر سیگار

یکی از بازیکنان تیم ملی به خاطر 
بردن سیگار به اردوی تیم ملی در 
اتریش، از لیس��ت کی روش خط 

خورد.
کارلوس کی روش س��رمربی تیم 
مل��ی اس��امی نهایی ای��ران برای 
حض��ور در جام جهان��ی برزیل را 

اعالم کرد.
او روی ن��ام 5 بازیک��ن یعن��ی  

خلعتب��ری، ش��ریفی، بیرانون��د، 
مکانی و س��ردار آزمون خط قرمز کش��ید. اغلب این بازیکنان به خاطر 
مس��ایل فنی خط خوردند، اما گفته می شود علت خط خوردن یکی از 
این بازیکنان مسایل فنی نیست. خبرهای موثق حکایت از آن دارد که 
این بازیکن، در یکی از مرخصی های چند ساعته کی روش، در شهر وین 
یک بسته س��یگار خریده و به اردوی تیم ملی برده است. سرمربی تیم 
ملی هم این خبر را شنیده و بسیار ناراحت شده است. از سویی بازیکن 
فوق، در جریان یکی از بازی های دوستانه تیم ملی، بسیار ضعیف بازی 
کرد و نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. او از نظر بدنی هم پیشرفت 

زیادی نکرد و نامش از لیست حذف شد.

تمبر محرم نویدکیا منتشر می شود
بر اساس تفاهم نامه باشگاه سپاهان با اداره پست اصفهان، تمبر محرم 
نوید کیا، کاپیتان تیم فوتبال س��پاهان اصفهان توس��ط اداره پس��ت 

اصفهان منتشر می شود.
سید سعید رجالی مدیر کل پس��ت اصفهان به همراه همکاران خود به 
باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان رفت و در دیدار با مهرزاد خلیلیان، بر 

همکاری های مشترک با سپاهان تاکید کرد.
رجال��ی در این دیدار با ارایه گزارش��ی از فعالیت های پس��ت اصفهان، 
خواستار همکاری های  دوجانبه پست اس��تان اصفهان و باشگاه فوالد 

مبارکه سپاهان شد.

 تمدید دوباره قرارداد 
مسلمان و عشوری

به نقل از س��ایت باش��گاه با حضور محسن مسلمان و س��ینا عشوری، 
بازیکنان با س��ابقه تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دفتر سعید آذری 
مدیرعامل باشگاه ذوبی ها،قرارداد این بازیکنان یک سال دیگر تمدید 
شد.گفتنی است مسلمان و عش��وری دلیل تمدید قراردادهای خود را 

بازگشت مجدد سعید آذری به باشگاه ذوب آهن عنوان کردند.

حضور همسر والسکو با پیراهن 
ایران و تشویق ملي پوشان 

حضور همس��ر خولی��و والس��کو در 
مس��ابقه تیم ملی کش��ورمان مقابل 
ایتالیا و تقدیر از کاپیتان پیشین تیم 
ملی این کشور پیش از آغاز مسابقه از 
جمله حاشیه های دومین بازی ایران 

در لیگ جهانی بود.
تیم ملی کشورمان در دومین مسابقه 
خود در این دوره از رقابت ها با نتیجه 
س��ه بر صفر از ایتالیا شکست خورد. 
در این مس��ابقه حدود ه��زار ایرانی با 
حضور در سالن پاال المپیای ش��هر ورونا تیم ملی کشور خود را تشویق 
کردند و با وجود این که بازیکنان ایران هر سه ست را به حریف قدرتمند 
خود واگذار کردند، یک لحظه نیز از حمایت خود دس��ت بر نداش��تند. 
تماش��اگران ایرانی، پس از پایان مس��ابقه نیز مقابل اتوبوس تیم ملی 
تجمع کرده بودند و عالوه بر تش��ویق بازیکنان، به آنها برای دیدارهای 

آینده در لیگ جهانی روحیه می دادند. 
روبرتا برنوبی همسر خولیو والسکو سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان 
نیز یکی از هواداران ایران در این مسابقه بود که با لباس تیم ملی و پرچم 
ایران در س��الن حضور یافت. وی پس از پایان بازی نیز در اتوبوس تیم 
ملی حاضر ش��د و برای بازیکنان آرزوی موفقیت کرد و گفت: احساس 
نزدیکی زیادی با ایران دارم و همه ش��ما را دوس��ت دارم. امیدوارم در 
مس��ابقات بعدی خود موفق باش��ید، زیرا مربی خوبی مثل اسلوبودان 

کواچ دارید. 
تعدادی از هواداران تیم والیبال پروجا که پیش از این سرمربیگری آن 
بر عهده اسلوبودان کواچ بود، با اتوبوس مسیر حدود ۷۰۰ کیلومتری تا 

ورونا را طی کرده بودند تا سرمربی سابق خود را تشویق کنند. 
هواداران پروجا پالکاردها و عکس هایی در حمایت از کواچ در دس��ت 
داشتند که روی یکی از آنها نوشته شده بود: همیشه در قلب مایی بوبو. 
سرکنس��ول ایران در میالن و محمدرضا داورزنی رییس فدراس��یون 
والیبال نیز از جمله تماش��اگران ویژه مس��ابقه تیم ه��ای ملی ایران و 

ایتالیا بودند. 

تصادف شدید مهاجم استقالل
 در جاده شمال

مهرداد اوالدی مهاجم تیم استقالل که یک سال دیگر با این تیم قرارداد 
دارد اما به گفته نظری جویباری در فهرس��ت این تیم برای سال آینده 
نیست، در جاده شمال دچار سانحه رانندگی شد، اما به شکل عجیبی 
جان سالم به در برد. این بازیکن در جاده منتهی به شمال کشور و زیر پل 
ورسک با سانحه چپ کردن خودرو مواجه شد تا جایی که کیسه هوای 
اتوموبیل وی باز شد و به این ترتیب مهاجم استقالل جان سالم به در برد. 
البته خودروی اوالدی خسارت سنگینی دید و خودروی وی با جرثقیل 

به پارکینگ منتقل شد .
مهاجم فصل گذشته تیم اس��تقالل خوش��بختانه در این سانحه هیچ 

آسیبی ندیده و در سالمت کامل به سر می برد.

آشتی کي روش با آل اشپورت 
در نشست مشترک رییس فدراسیون، وکیل سرمربي تیم ملي و نماینده 
ش��رکت آل ا ش��پورت، طرفین با در نظر گرفتن تمام م��وارد و از همه 
مهم تر منافع تیم ملي در مسابقات جام جهاني، مذاکرات خود را انجام 
داده و ضمن برطرف شدن س��وء تفاهم قبلي به وجود آمده، مقرر شد 
 سرمربي تیم ملي در مس��ابقات جام جهاني از برند آل شپورت استفاده 

کند.

تالش برای ساختن
 ذوب آهنی قدرتمند

ذوب آهن پ��س از این که در آخرین بازی فصل گذش��ته 
خود موفق ش��د جواز ماندن در لیگ برتر را کس��ب کند، 
هم اکنون خود را برای س��اختن تیمی قدرتمندتر آماده 
می کند. این تیم در ابتدا با یحیی گل محمدی مربی فصل 
گذشته نفت تهران که موفق ش��ده بود با این تیم سهمیه 
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند، به 
توافق رسید. در ادامه ذوب آهن با بازیکنانی نظیر محمدباقر 
 صادقی دروازه بان س��ابق خود و حجت حق وردی مدافع 
ملی پوش امید به توافق رسید. از آنجا که ذوب آهن در فصل 
گذشته با مشکالت بسیاری در دفاع و دروازه خودش مواجه 
بود، حضور این دو بازیکن به عالوه تمدید قرارداد با کارلوس 
سانتوس و موفقیت احتمالی در حفظ خانزاده ملی پوش، 

می تواند برای ذوبی ها کمک خوبی باشد.
یکی از کارهای دیگری که مدیرعامل باشگاه ذوب آهن باید 
انجام دهد، حفظ اسکلت تیم فصل گذشته است که گویا 
این کار نیز در باش��گاه به خوبی در حال انجام شدن است 
و خبر توافق مجدد با سینا عشوری و مسلمان گویای این 
مطلب است و بازگشت بازیکن خوبی مانند مسلمان که به 
صورت قرضی به پرسپولیس رفته بود، می تواند ذوب آهن 
را رفته رفته به یک تیم یکدس��ت تبدیل کند. مهم ترین 
چالش ذوب آهن تمدید قرارداد با قاس��م حدادی فر است 
که هر روز شایعه پیوس��تنش به یکی از تیم های پایتخت 
شنیده می شود و درصورتی که آذری موفق شود این بازیکن 
خوب خود را حفظ کند، کار بسیار بزرگی انجام داده است.

شایعات در این زمینه هم این است که حدادی فر به توافقات 
خوبی با باشگاه دست پیدا کرده، اما ادامه مذاکرات به بعد 

از جام جهانی موکول شده است.
بدون شک هواداران ذوب آهن دیگر برای فصل آینده تاب 
نتایج ضعیف تیمشان را ندارند و مسؤوالن باشگاه باید به هر 
نحوی شده با جذب بازیکنان خوب و تاثیرگذار، ذوب آهن 
را از ش��رایط بد فصول گذش��ته رها کنند و این تیم را به 
جایگاه واقعی خودش برسانند. نکته بارزی که در بازی های 
فصل گذشته ذوب آهن به وضوح مش��هود بود، ضعف در 
خط حمله ای��ن تیم بود؛جایی که این تیم نمی توانس��ت 
از موقعیت های خودش استفاده کند. بنابراین الزم است 
مدیران این تیم باب مذاکره با مهاجمان خوب را آغاز کنند 

تا این ضعف ذوبی ها نیز برطرف شود.
باید برنامه ریزان تیم برای رس��یدن ذوب آهن به جایگاه 

شایسته، اهتمام ورزند.

زاویه

6
گردهمایی روسای هیات های فوتبال غرب استان  

این گردهمایی با میزبانی و همت اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان وهیات فوتبال استان اصفهان 
برگزار شد. در این نشست پیرامون مسایلی همچون،داوری مسابقات شهرستان ها، برگزاری کالس های 

آموزشی مربیگری ، نحوه برگزاری رقابت های پایه و جوانان، مدارس فوتبال و ... بحث و تبادل نظر شد. 

با همه این  کمبودها ایرانی ها ب��ه کارلوس کی روش امید دارند 
تا  بتواند ب��ا تاکتیک ها و دانش فنی خ��ود و همین  طور تجربه 
گسترده جهانی اش،  نتایج شگفت انگیزی  برای این تیم رقم بزند.

با نزدیک ش��دن به جام جهانی فوتبال، تحلیل ها در خصوص 
تیم های حاضر در این جام بیشتر و بیش��تر می شود. تیم ملی 
ایران هم به عنوان یکی از سی و دو تیم حاضر در این رقابت ها، 

همچنان زیر ذره بین منتقدران و رسانه های جهانی است.
جان داردن، کار شناس معتبر فوتبال آسیا، در دو مقاله جداگانه 
به بررسی وضعیت تیم ملی ایران پرداخت و در آن چشم امید 
ایرانی ها را برای راهیابی به دور بعدی جام جهانی، به برنامه ها و 
تاکتیک های کارلوس کی روش، مربی پرتغالی این تیم دانست 

که از سال ها تجربه بین المللی سود می برد.
آسوشیتدپرس که در س��ه گزارش جداگانه به تیم ملی ایران 
پرداخت، نه تنها کی روش را عامل نجات بخش ایران دانس��ت 
که در آن نکونام، شجاعی، قوچان نژاد، دژاگه و داوری را هم پنج 

ستاره بزرگ فوتبال ایران در جام جهانی خواند.
ای��ن خبرگزاری پیش��تر ها هم این مطل��ب را آورده ب��ود و به 
مناسبت پرداختن ویژه به وضعیت تیم ملی ایران، بار دیگر این 

مطلب را منتشر کرد. 
ج��ان داردن در یک��ی از مقاالت خود می نویس��د: ب��ازی در 

جام جهان��ی و در گروهی ک��ه آرژانتین، نیجریه و بوس��نی و 
هرزه گوین حضور دارند، نباید چندان آسان باشد، خصوصا این 
که تیمی مانند ایران در این راه با فق��دان بازی های تدارکاتی 
مناسب هم روبه رو بوده است. پس از راهیابی ایران به جام جهانی 
در ماه ژوئن گذش��ته، تیم ملی ایران نخستین بازی تدارکاتی 
خود را در پنجم مارس برابر غنا انجام داد. این درحالی است که 
تیم ملی کره جنوبی در شرایط مشابه تیم ایران، تا کنون چهارده 
بازی تدارکاتی انجام داده است.مش��کالت مالی موجب شد تا 
تیم ملی ایران، زمان را از دس��ت بدهد و پیش��تر ها یک اردوی  
آماده س��ازی این تیم در پرتغال به دلیل کمبود منابع مالی لغو 
شود، اما با همه این  کمبود ها ایرانی ها به کارلوس کی روش امید 
دارند تا  بتواند با تاکتیک ها و دانش فنی خود و همین  طور تجربه 
گسترده بین المللی اش،  نتایج شگفت انگیزی  برای این تیم رقم 
بزند.از سه سال پیش که سرمربی سابق رئال مادرید و تیم ملی 
پرتغال، هدایت تیم ملی ایران را به عهده گرفته تا کنون توانسته 

یک گروه یکدست و مستحکم را آماده کند.
ج��واد نکون��ام کاپیت��ان تی��م مل��ی ای��ران در گفت وگ��و 
با آسوش��یتدپرس می گوی��د: حض��ور چنین مرب��ی ای به ما 
اطمینان می دهد . ما از گروه س��ختی توانستیم جواز حضور در 
جام جهانی را پیدا کنیم. اکنون ما تنها روی آماده سازی خودمان 

برای جام جهان��ی تمرکز کرده ایم. ما می دانی��م که کارمان در 
جام جهانی چندان آسان نیست، اما ما به اندازه کافی شایستگی 

داریم تا بتوانیم موجب افتخار کشورمان شویم.
 ایران س��ال گذش��ته با قرار گرفتن در صدر جدول گروهش، 
توانست به  عنوان تیم نخست راهی جام جهانی شود. این توفیق 
در حالی نصیب این تیم شد که در  رسیدن به جام جهانی با فراز 
و نشیب های فراوانی همراه بود، اما س��رانجام ایران توانست با 
پیروزی در سه بازی پایانی و بس��ته نگه  داشتن دروازه تیمش 
در هر سه بازی، به جام جهانی راه یابد. آنها در بازی پایانی خود 

در کره جنوبی توانستند این تیم را یک بر صفر شکست دهند.
رضاقوچان نژاد بازیکن ایرانی پرورش یافت��ه در فوتبال هلند، 
کسی بود که در نیمه دوم بازی مهم ایران و کره جنوبی توانست 
گل برتری ایران را به ثمر برس��اند و هم اکن��ون از او به عنوان 
مهم ترین بازیکن خط حمل��ه ایران در برزیل یاد می ش��ود و 

ایرانی ها روی او حساب ویژه ای باز کرده اند.
حفاظت از دروازه، بزرگ ترین هدف تیم ملی ایران اس��ت که 
تحت تدابیر کارلوس کی روش یک خط دفاعی مستحکم را در 
ترکیب خود دارد. ایران از پیروزی ۴-۰ برابر لبنان در ورزشگاه 
آزادی تا کنون در هفت بازی، تنها چهار گل دریافت کرده و این 

یک آمار خوب برای تیم کی روش است.
ک��ی روش ت��الش فراوان��ی ب��رای یافت��ن بازیکن��ان 
ایران��ی پرورش یافت��ه در فوتب��ال اروپ��ا انج��ام داده 
ب��ود؛ او  کش��ف  بزرگ تری��ن  دژاگ��ه  اش��کان    ک��ه 

 بازیکن تیم ملی جوانان آلمان که هشت سال را در بوندس لیگا 
گذراند و در سال ۲۰۱۲ برای حضور در لیگ بر تر جزیره راهی 

فوالم شد. 
دانیال داوری هم دیگر بازیکنی اس��ت که کی روش او را برای 
رقابت با رحمان احمدی به اردوی  تیم ملی دعوت کرده است. 
داوری از پدری ایرانی و مادری لهستانی است و فصل گذشته 

در باشگاه اینتراخت برانشویگ حضور داشت. 
این بازیکن��ان جدید به همراه دو هافبک موث��ر این تیم یعنی 
جواد نکونام، بازیکنی که ش��ش فصل را در اوساسونای اسپانیا 

تیم بازی ک��رد و هافبک قدیمی 
آندرانی��ک  بولت��ون، 
تیموریان، تیمی را تشکیل 
می دهند که عصاره تجربه 

و جوانی را با هم دارد.
آندرانی��ک تیموری��ان در 
گفت وگو با آسوشیتدپرس 
می گوید:زمان��ی ک��ه ما به 
برزی��ل می روی��م، همه 

مل��ت ای��ران را حامی 
خود می بینیم.

آسوشیتدپرس:

همه ملت ایران حامی تیم ملی

ایران چشم به جادو ی کی روش دارد
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سهم اصفهانی ها
در جام جهانی کم شد

ابهام در ادامه فعالیت 
تیم هندبال نیک اندیش

سرانجام کی روش لیست نهایی اردوی تیم ملی را برای حضور در جام جهانی 
مشخص کرد و بر این اساس نام ۲۴ بازیکن اعالم شد.

در بین این اسامی قاسم حدادی فر و احسان حاج صفی، تنها بازیکنان اصفهانی 
هستند که در این لیست دیده می شوند و به جز این دو بازیکن بازیکن بومی 

دیگری از این استان در تیم ملی حضور ندارد.
رحمان احمدی و احسان حاج صفی، دو بازیکن سپاهان و قاسم حدادی فر و 
محمدرضا خانزاده دو بازیکن ذوب آهن هستند که در لیست کی روش دیده 

می شوند. 
مهدی شریفی بازیکن جوان و خوش آتیه اصفهان و سپاهان در آخرین لحظات 
از تیم ملی خط خورد و این شهر صاحب تنها دو بازیکن اصفهانی در رقابت های 
جام جهانی شد. در اردوهای قبلی تیم ملی خلیل زاده، امید ابراهیمی و یعقوب 
کریمی، بازیکنان س��پاهان بودند که با توجه به اختالفات به وجود آمده بین 

سرمربی تیم ملی و باشگاه سپاهان، از سوی کی روش کنار گذاشته شدند.

پس از انصراف باش��گاه س��پاهان از تیم داری در لیگ برتر هندبال، باش��گاه 
نیک اندیش شهرداری اصفهان، سهمیه س��پاهان را در اختیار گرفته و تیمی 

را روانه لیگ برتر کرد.
تیم نیک اندیش در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر هندبال، در حد انتظار 
نتیجه نگرفت و با رتبه پنجمی به کارش پایان داد، اما در حال حاضر وضعیت این 

تیم برای ادامه فعالیت مشخص نیست.
براساس تصمیمات صورت گرفته، سازمان ورزش شهرداری اصفهان تشکیل 
و امین کریمیان، مدیر عامل سابق نیک اندیش، به عنوان مسؤول این سازمان 

معرفی شده است، اما وی اعالم کرده که این سازمان قصد تیم داری ندارد.
البته در حال حاضر صحبتی مبنی بر تعطیلی فعالیت های باشگاه نیک اندیش 
مطرح نشده است، اما با توجه به این که سازمان ورزش شهرداری اصفهان قصد 
تیم داری ندارد، ادامه فعالیت تیم هندبال نیک اندیش، در هاله ای از ابهام قرار 

گرفته است.

سانتوز با ذوب آهن تمدید کرد
با نظ��ر یحی��ی گل محمدی س��رمربی تی��م فوتبال 
ذوب آهن اصفهان و پیش��نهاد وی برای تمدید قرارداد 
کارلوس سانتوز بازیکن فصل گذشته این تیم، قرارداد 
این بازیکن برزیلی برای یک س��ال دیگر با تیم فوتبال 

ذوب آهن تمدید شد. 

خانزاده:منتظر رضایت نامه هستم
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در پاس��خ به این سوال که آیا تمایل 
داری در ذوب آه��ن بمانی و یا به فکر هس��تی گف��ت: هنوز هیچ 
چیز مشخص نیست که به کدام تیم می پیوندم و منتظرم ببینم 
پرس��پولیس رضایت نامه به من می دهد یا خیر، زیرا من بازیکن 

آزاد نیستم.

دلداري به خلعتبري
خ��ط خ��وردن محمدرض��ا خلعتب��ري از فهرس��ت مس��افران برزی��ل براي 
خیلي ها غیرقاب��ل باور بود. یک��ي از این خیلي ها محس��ن بنگر دوس��ت و هم 
تیم��ي خلعتب��ري اس��ت ک��ه درای��ن ب��اره ب��ه او گفت��ه اس��ت»داداش بي 
 خیال، ت��و هم مثل ما خودت��و گول بزن بگ��و اونایي که رفتن، حتما حقش��ونه

 اما داداش بي خیال، تو بهتریني«

رقابت های جام جهانی ممکن است تحت تاثیر تبانی قرار بگیرد.

ادعای پرداخت رشوه به بازیکنان نیجریه
در بازی های تدارکاتی جا جهانی برزیل 2014

شیران رام نشدنی آفریقا،آلمان را متوقف کردند

چند روز پس از این که آژانس ملی جنایت به بررس��ی 
این اتهام پرداخت که تبانی نتیجه دیدار دوستانه میان 
دو تیم نیجریه و اسکاتلند را مشخص کرده است، یکی 
از ایجنت های نیجریه در ویدیویی ضبط ش��ده مدعی 

ش��د که می تواند کاری کند که بازیکنی در جام جهانی برزیل 
کارت زرد یا کارت قرمز بگی��رد.در این ویدیو،  هنری چوکووما 
اوکوروجی در گفت و گو با ماژر محمود، بازرس این مساله اعالم 
می کند که بازیکنان ترکیب تیم استفن کشی، مشتاق هستند 

تا 5۰ هزار یورو رشوه دریافت کنند تا کارت زرد 
بگیرند و ۱۰۰ هزار یورو برای کارت قرمز دریافت 
خواهند کرد.بازیکن سابق نیجریه که اکنون در 
ایتالیا زندگی می کند، نیز مدعی شد که تاکنون 
به دو بازیکن رشوه داده و این توانایی را دارد که از 
طریق فردی نزدیک به فدراسیون فوتبال نیجریه 
روی انتخاب بازیکنان در تیم ملی تاثیر بگذارد.

این نوار ویدیویی که در اتاق هتل وی در میالن 
در اوایل آوریل ضبط شده، اوکوروجی و تالشش 
را برای دعوت از اوگنی اونازی بازیکن نیجریه به 
جلسه ای، نش��ان می دهد. با این حال مشخص 

د  که ای��ن بازیک��ن در تبانی نمی شو
شرکت کرده است یا نه.این ایجنت اهل نیجریه 
گفت: به دو بازیکن رش��وه داده ام. مردم به شما 

اجازه می دهند کاری را که می خواهید، انجام دهید. کافی 
اس��ت برای کارت زرد یا قرمز یا جریمه ب��ه آنها پولی پرداخت 
کنید. بیشتر آنها این کار را انجام می دهند، زیرا در نیجریه پول 

خوبی به آنها داده نمی شود.
وی در پاسخ به این که نمی ترسید از این که هرگونه بی قانونی 

به فیفا گزارش شود، 
گفت: هرگز. نیجریه... هرگز، هرگز، هرگز! به خاطر این که من 

کسی را دارم که این نوع کارها را برایم انجام دهد.

تیم ملی فوتبال کامرون در یک بازی تدارکاتی جام جهانی برزیل 
آلمان یکی از مدعیان قهرمانی را در خانه اش با نتیجه مساوی دو 

بر دو متوقف کرد.
شیرهای رام نشدنی آفریقا با این تساوی در مقابل تیم پرافتخار 
آلمان، روحیه خود را در بازی تدارکاتی ماقبل آخر تا پیش از ورود 

به رقابت های رسمی جام جهانی ۲۰۱۴ تقویت کردند.
هر چهار گل این دیدار که در شهر مونشن گالدباخ 

برگزار شد، در نیمه دوم به ثمر رسید و کامرون 
که تحت سرمربیگری فولکر فینکه آلمانی قرار 
دارد، حتی می توانست به نخستین پیروزی 

تاریخی خود بر ژرمن ها دست یابد.
خوآکی��م لو س��رمربی آلم��ان از 

عملکرد تیمش در این بازی 
ب��ه وی��ژه نحوه 

ی  ز ب��ا
مسعود اوزیل هافبک 

آرس��نال که حضور کمرنگی در میدان 
داشت، ناراحت بود.

لو در پایان دیدار گفت: آنها از یک س��و 

حریف خوبی بودند و مقاومت و پایداری تیم ما را در معرض محک 
واقعی قرار دادند. ولی از سوی دیگر شما شاهد بودید که تیم ما 

شادابی و طراوت الزم را نداشت.
کامرون که مقابل پاراگوئه دو بر یک شکست خورده بود، این بار 
جلوی تحمل یک شکست دیگر را گرفت.ستارگانی چون فیلیپ 
الم ، مانوئل نویر، باستیان شواین اشتایگر، از غایبان بزرگ آلمان 
بودند.شیران رام نشدنی پیش از بازی افتتاحیه خود در گروه 
یک جام جهانی مقاب��ل مکزیک در ۱3 ژوئن،  روز ش��نبه 
آخرین بازی تدارکات��ی خود را در یائون��ده برابر مولداوی 
انجام خواهن��د داد. آلمان نیز روز جمع��ه میزبان آخرین 
بازی تدارکاتی خود مقابل ارمنستان در شهر ماینس 
خواهد بود و پس از آن در ش��انزدهم ژوئن 
در گروه هفت براب��ر پرتغال قرار 

خواهد گرفت .
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 افزایش ۱۵ درصدی تولید هلو

 در چهارمحال و بختیاری
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: میزان تولید هلو از باغ های چهارمحال وبختیاری، امسال ۱۵ 
درصد بیشتر از سال گذشته بوده است . حمیدرضا منصوری اظهار 
کرد: با متوسط تولید 7 تن در هکتار این محصول در استان، امسال 
4۵ هزار و ۵00 تن هلو درباغ های چهارمحال وبختیاری تولید شده 

است.

رقابت بیش از ۵ هزار و 800 داوطلب 
در آزمون کارشناسی ارشد سال 93

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اس��امی واحد شهرکرد از رقابت بیش 
از ۵ هزار و 800 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 واحد 
شهرکرد خبر داد. نادر پورارش��د اظهارکرد: تعداد ۵ هزار و864  نفر 
داوطلب کنکور کارشناسی ارشد در این واحد جامع آموزشی با هم 
رقابت کردند. معاون آموزشی دانش��گاه آزاد شهرکرد، تصریح کرد: 
تعداد کل داوطلبان کنکور در واحد شهرکرد ۵864 نفر و از این تعداد 

3 هزار و 468 نفر مرد و 2396 نفر زن هستند.

بهره برداری از سد سورک
 در چهارمحال و بختیاری

فرماندار ش��هرکرد گفت: با بهره برداری از سد سورک در شهرستان 
شهرکرد تا پایان تابستان امسال، وضعیت آب اراضی کشاورزی این 
منطقه بهبود می یابد. حمید ملک پور با بیان این که س��اخت س��د 
سورک در شهرستان ش��هرکرد 98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است، اظهار کرد: عملیات اجرایی این سد تا پایان تابستان امسال به 
اتمام می رسد. وی تامین آب کشاورزی، کنترل سیاب های سطحی 
رودخانه کیار و تغذیه آبخوان پایین دست این سد در دشت کیار را از 
اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و خاطرنشان کرد: با بهره برداری از 
این طرح، آب مورد نیاز 2 هزار و 200 هکتار اراضی کشاورزی دشت 

کیار شرقی تامین می شود.

مدیرکل جدید ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری معرفی شد

طی مراسمی با حضور معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
و معاون استاندار چهارمحال و بختیاری مدیرکل جدید ارشاد اسامی 
چهارمحال و بختیاری معرفی شد.  خدابخش مرادی در آیین تکریم 
و معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسامی استان چهارمحال و 
بختیاری، اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید واژه ای به نام تودیع وجود 
ندارد بلکه بنا بر اصل گردش نخبگان مدیران جابجا می شوند. در این 
مراسم با حضور معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، معاون 
سیاسی و امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری و جمعی از مدیران 
استان جواد کارگران دهکردی به عنوان مدیرکل جدید ارشاد اسامی 

استان معرفی و از زحمات حسین گنجی تقدیر شد.

اخبار کوتاه 

مشاور امور اجرایی و برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه تولید برق از پسماند در 
چهارمحال و بختیاری با اعتباری بالغ بر2/۵ میلیارد دالر طراحی شده است. مدیریت صحیح سرمایه 

منجر به رونق اقتصادی در این استان می شود.
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نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری 
گفت: پاس��داران باید رهرو واقعی مکتب امام 
حس��ین)ع( در همه حوزه ها و ابعاد باش��ند و 

بکوشند تا مکتب حسینی را تداوم بخشند.
حجت االس��ام محمدعلی نکون��ام در آیین 
تعویض پرچم متبرک کربای معلی در میدان 
امام حس��ین)ع( اظهار کرد: امام حسین)ع( 
برای زنده نگاه داش��تن دین و به ویژه احیای 
امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و سبب 
شد تا دین اسام به مسیر اصلی خود بازگردد.

وی با بیان این ک��ه امام حس��ین)ع( دین را 
به جایگاه واقعی خود بازگردان��د و از انحراف 
آن جلوگی��ری کرد، گفت: ام��روز نیز وظیفه 
پاسداران حفظ دین از آسیب هاست و باید تا 
می توانند با الگوگیری از امام حسین)ع( در این 
راه ثابت قدم باشند. نکونام الگوگیری پاسداران 
از امام حس��ین)ع( را رمز ثبات قدم آن ها در 
مسیر دین دانست و افزود: پاسداران باید رهرو 
واقعی امام حسین)ع( در همه حوزه ها و ابعاد 
باشند و بکوشند تا مکتب حس��ینی را تداوم 
بخشند.امام جمعه ش��هرکرد با گرامیداشت 
روز پاسدار، تصریح کرد: نامگذاری میاد امام 
حسین)ع( به عنوان روز پاسدار نشان دهنده 
ارزش و جایگاه پاس��داران انقاب اس��امی 
اس��ت که باید بر این مقام خود واقف باشند و 
تا می توانند در مس��یر و مکتب حسینی قرار 
بگیرند. نکونام با اشاره به این که دین یک امر 

دولتی، حوزوی و یا حکومتی نیس��ت، گفت: 
دولت، جامعه و حکومت باید در خدمت دین 

باشند و خود را در این راه قربانی دین کنند.
وی اف��زود: دین ن��ه متعلق به یک دس��تگاه 
فرهنگی اس��ت و نه به نظام تعلق دارد، بلکه 
دین برای همه اس��ت و همه باید در راه دین 

فداکاری کنند.
ایمان و انگیزه اله�ی عنصر اصلی 

سپاه است
فرمانده س��پاه چهارمحال و بختیاری گفت: 
عنصر اصلی س��پاه، ایمان و احس��اس عمیق 
ناش��ی از باورها و خودآگاه��ی و انگیزه الهی 

پایان ناپذیر است.
رضا محمدس��لیمانی در آیین تعویض پرچم 
متبرک کربای معا در میدان امام حسین)ع( 
اظهار کرد: سپاه بر اس��اس احساس تکلیف و 
حرارت دینی و ش��ور انقابی و عشق به امام 
و اسام و تکیه بر عنصر ایمان و اعتقاد راسخ 
و پاس��داری از ارزش های الهی بنا نهاده شده 
است.وی با بیان این که سپاه دارای یک اتصال 
نامرئی و غیرقابل اندازه گیری و بی انتها است، 
گفت: امتداد دیگر س��پاه از طریق ولی فقیه 
به عرش اس��ت که تا خدا ادام��ه دارد و هیچ 
قدرتی نمی تواند دامنه ه��ای این کوه عظیم 
را اندازه گیری کند. محمدس��لیمانی تصریح 
کرد: در هیچ جای عالم، هیچ برآورد روش��ن 
و مشخصی از لحاظ اندازه گیری سطح قدرت 
سپاه وجود ندارد و نخواهد داشت، سپاه یک 
اقیانوس عمیق و بی پایان است.فرمانده سپاه 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به ظرفیت 
معنوی و عمق وس��یع س��پاه، اف��زود: قدرت 
بازدارنده سپاه نه در تعداد تانک ها، نه در تعداد 
موش��ک ها، نه در تعداد پدافند هوایی و نه در 
قدرت دریای��ی، نه در هیچ ی��ک از تجهیزات 
نظامی و م��ادی؛ بلکه در این قدرت ناش��ی از 
جوش��ش بی پایان، عش��ق و ارادتی است که 
قابلیت انس��ان را در صحنه نبرد تا بی نهایت 
امتداد می دهد. محمدس��لیمانی اظهار کرد: 
عنصر اصلی س��پاه، ایمان و احس��اس عمیق 
ناش��ی از باورها و خودآگاه��ی و انگیزه الهی 

پایان ناپذیر و امروز تجلی این اراده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هنرمندان باید 
واقعیت ها را به دور از هرگونه سلیقه شخصی، سیاسی، 

اقتصادی و جناحی معرفی کنند.
قاس��م سلیمانی دش��تکی در دی��دار ب��ا اف��زون بر 
 ۱20 ت��ن از هنرمن��دان ح��وزه هن��ری اس��تان 
داش��ت:  اظه��ار  بختی��اری  و   چهارمح��ال 
چهارمحال و بختیاری خاستگاه هنرمندان زیادی بوده 

که هنوز هم به صورت ملی و جهانی معرفی نشده اند.
وی افزود: هنرمندان باید واقعیت ها را به دور از هرگونه 
سلیقه شخصی، سیاسی، اقتصادی و جناحی معرفی 

کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: فعالیت 
هنرمندان همواره باعث شده تا مردم در صحنه های 

مختلف حاضر باشند.
سلیمانی دشتکی گفت: ایجاد محدودیت در فعالیت 
هنرمندان هیچ گونه مفهومی ندارد. زیرا در این صورت 

روند توسعه با وقفه مواجه می شود.
وی با بی��ان این که هنرمن��دان ای��ده آل، آرمان گرا 
و بی��زار از اف��راط و تفریط هس��تند، تصری��ح کرد: 
هنرمندان این استان در دوره های تاریخی مختلف و 

 هم اکنون پویا، صاحب نظر و اثرگذار در رشته های هنری گوناگون 
هستند.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: راه اندازی کتابخانه تخصصی ویژه 
هنرمندان، تشکیل شورای هنرمندان و اس��تفاده از توان آنها در 
دس��تگاه های اجرایی جزو برنامه های اولویت دار مسؤوالن ارشد 

چهارمحال و بختیاری قرار می گیرد.
نماین��ده هنرمندان هنرهای تجس��می نیز در ای��ن دیدار گفت: 
راه اندازی موزه هنره��ای معاصر و ایجاد رش��ته های تحصیات 

تکمیلی در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد.
الهیار اکب��ری تاکید کرد: اجرایی ش��دن اختص��اص نیم درصد 
اعتبارات دستگاه های اجرایی در چهارمحال و بختیاری برای هزینه 

در امور فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نماینده هنرمندان رشته سینما هم در دیدار یاد شده گفت: اکنون 
جایگاه فیلم در چهارمحال و بختیاری مطلوب و توان هنرمندان 

این استان باال است.
حمید علیدوس��تی اظهار کرد: اس��تفاده از توان هنرمندان برای 
 رس��یدن به توس��عه همه جانبه و پای��دار باید ج��زو برنامه های

 اولویت دار مسؤوالن باشد.
نماینده هنرمندان رش��ته ادبیات در این نشس��ت گفت: تقویت 
کارشناسان هنری دستگاه های اجرایی و راه اندازی اتحادیه صنفی 
هنرمندان چهارمحال و بختیاری، باید در کوتاه ترین زمان ممکن 
صورت گیرد.  رحیم خانی افزود: استفاده بهینه از فضاهای فرهنگی 
و هنری و بهره گیری از توان هنرمندان در این راستا نقش مهمی در 

ارتقای فرهنگ عمومی دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

استفاده از توان هنرمندان در دستگاه های اجرایی استان 

    طراحی پروژه تولید برق از پسماند در چهارمحال و بختیاری

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

پاسداران تداوم بخش مکتب حسینی هستند

مدیر امور آب و فاضاب روستایي شهرستان فارسان از گندزدایی 2۵ مخزن ذخیره 
آب شرب در روس��تاهاي این شهرس��تان خبر داد. منوچهرزمانی گفت: باعنایت به 
برنامه زمان بندي در سه ماهه اول سال جاري، پس از هماهنگي هاي الزم و اطاع 
رس��اني هاي به موقع با نظارت واحد کنت��رل کیفي این امور، مخ��ازن ذخیره آب 

آشامیدني 20 روستا الیروبي، شست و شو و گندزدایي شد. 
مهندس زمانی افزود : مخازن شس��ت و ش��و داده ش��ده این شهرس��تان به حجم 
۵03۵ متر مکعب واقع در روستاهاي تحت پوشش شرکت آب و فاضاب روستایي 
اس��ت که توس��ط آبداران روس��تایي با نظ��ارت خانه هاي بهداش��ت روس��تایي و 
کارشناسان مراکز بهداش��تي انجام ش��د. نامبرده یادآوري کرد: این مخازن ذخیره 

آب آش��امیدني بیش از ۱7۵66 نفرازجمعیت روس��تایي شهرس��تان فارس��ان را 
ذخیره مي نمایند که آب س��الم وکافي همیش��ه در دس��ترس اهالي باش��د. مدیر 
امور آبفای شهرس��تان فارس��ان هزینه انجام الیروبي، شس��ت و ش��و ، ضدعفوني 
و گندزدای��ي مخازن ذخیره آب آش��امیدني را ح��دود یکصد میلی��ون ریال اعام 
کرد. قابل ذکر اس��ت عملیات شس��ت و ش��وي مخازن ذخیره آب آش��امیدني به 
صورت دوره اي و هر ش��ش ماه یک بار جهت حفظ سامت آب ش��رب روستاها با 
 هماهنگي هاي الزم و طبق برنامه زمان بندي با اطاع رس��اني قبلي به روستاییان 
توسط امور آب و فاضاب روستایي شهرستان هاودرراستای ارتقای کیفی آب شرب 

انجام مي شود. 

     مدیر امور آب و فاضالب روستایي فارسان:

گندزدایي مخازن ذخیره آب شرب
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   23238آگهی 

اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اداره  اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در  نظر به 
ثبت اسناد وامالک شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
را  زیر  متقاضیان  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و 
احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی  پس 
از انتشار اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت 
یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل 
تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1- رای شماره 139360302031000209-93/2/14 آقای حمید فالحتی 
نائینی فرزندحسینعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی  
پالک ثبتی 846  اصلی واقع درکشتزار جزیسر موسوم به جوبری  بخش 
مع  عادی  خریداری  مترمربع   959 ششدانگ  مساحت  به  نایین  ثبت   2

الواسطه ازوراث عباس فالحتی  
2- رای شماره 139360302031000208-93/2/14 آقای حمید فالحتی 
نائینی فرزندحسینعلی سه دانگ مشاع ازششدانگ زمین مزروعی پالک 
بخش  جوبری  به  موسوم  جزیسر  کشتزار  در  واقع  اصلی    845 ثبتی 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   934 ششدانگ  مساحت  به  نایین  ثبت   2

الواسطه از وراث عباس فالحتی
3- رای شماره 139360302031000213-93/2/14 خانم مروارید یاری 
سلطان نصیری فرزند محمد ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در 
پالک ثبتی قسمتی از 59 فرعی از 3988 اصلی واقع درروستای سلطان 
نصیر بخش 3 ثبت نایین به مساحت 169.85 متر مربع خریداری عادی از 

وراث گل محمد سلطان نصیر
صغری  خانم   93/2/15  -139360302031000232 شماره  رای   -4
باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  فرزندسید حسن سه  بنویدی  سادات 
خانه پالک ثبتی 14011 اصلی واقع درروستای بنوید علیا بخش 2  ثبت 
نایین به مساحت ششدانگ 192.18 متر مربع خریداری عادی از زبیده 

بنویدی
حسین  آقای   93/2/15  -139360302031000233 شماره  رای   -5
مستقیمی نائینی فرزند عبدالحمید ششدانگ مفروزی خانه احداثی درپالک 
ثبتی قسمتی از 1139 اصلی واقع دربخش 1 نایین بمساحت 165 مترمربع 
خریداری عادی ورسمی ازوراث سید محمد خان ومحترم خانم قاضی 

نوری
6- رای شماره 139360302031000238- 93/2/15 آقای اصغرغالمی 
آهنگران فرزند محمد علی ششدانگ مفروزی کارگاه مخروبه کوزه گری 
بمساحت  نایین   1 بخش  در  واقع  اصلی   1565 از  قسمتی  ثبتی  درپالک 

128.95 مترمربع خریداری عادی از وراث جعفرقلی فخارزاده نائینی
7- رای شماره 139360302031000241- 93/2/15 خانم رقیه مقدسی 
نائینی فرزند عبدالحمید ششدانگ مغازه پالک ثبتی 1377 اصلی واقع در 
وراث  از  عادی  مترمربع خریداری  بمساحت 25.75  نایین  ثبت   1 بخش 

محمد علی ومحمد حسین ناصری نائینی
8- رای شماره 139360302031000242- 93/2/15 خانم رقیه مقدسی 
واقع  اصلی   1376 ثبتی  پالک  مغازه  ششدانگ  عبدالحمید  فرزند  نائینی 
دربخش 1 نایین بمساحت 18.15 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه 

از محمد حسین ومحمد علی ناصری نائینی

علی  سید  آقای   93/2/15  -139260302031000243 شماره  رای   -9
صدری نائینی فرزند میرزا ابوتراب ششدانگ زمینی که در آن احداث بنا 
شده احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 19627 اصلی واقع دربخش 2 نایین 

بمساحت 116.25 مترمربع خریداری عادی از حسین مزینی 
غالمعلی  آقای   93/2/15  –  139360302031000248 شماره  رای   -10
میری مزرعه شاهی فرزند علی اکبرششدانگ مفروزی خانه احداثی در 
قسمتی از پالک ثبتی 5353 اصلی واقع درمزرعه امام بخش 2 ثبت نایین 

بمساحت 233 مترمربع خریداری طی سند رسمی مشاعی
حمزه  آقای   93/2/15  –  139360302031000249 شماره  رای   -11
زندوانی فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه احداثی 
درپالک ثبتی قسمتی از باقیمانده 19935 اصلی واقع درزندوان بخش 2 
ثبت نایین بمساحت ششدانگ  216.85 مترمربع خریداری عادی از هانیه 

السادات فاطمی محمدی
هانیه  خانم   93/2/15  –  139360302031000250 شماره  رای   -12
السادات فاطمی محمدی فرزند سید مهدی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
اصلی   19935 باقیمانده  از  قسمتی  ثبتی  درپالک  احداثی  خانه  مفروزی 
واقع درزندوان بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 216.85 مترمربع 

خریداری طی سند رسمی مشاعی
اقدس  خانم   93/2/15  –  139360302031000251 شماره  رای   -13
زندوانی فرزند عباسعلی ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از 
نایین  ثبت   2 بخش  درزندوان  واقع  اصلی   19935 باقیمانده  ثبتی  پالک 

بمساحت 120 مترمربع خریداری طی سند رسمی مشاعی
14- رای شماره 139360302031000252 – 93/2/15 آقای محمد حسن 
احداثی  آهنگری  کارگاه  مفروزی  ششدانگ  عباسقلی  فرزند  پور  اسد 
درپالک ثبتی قسمتی از 14 فرعی از 3319 و 3320 اصلی واقع درمحمدیه 
بخش 2ثبت نایین بمساحت 885.30 مترمربع خریداری طی سند رسمی 

مشاعی
93/2/18 آقای عبدالرضا  15- رای شماره 139360302031000309 – 

عرب بافرانی فرزند علی اکبر ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی 
بمساحت  نایین  ثبت  بخش2  دربافران  واقع  اصلی   6276 ثبتی  پالک  از 
صاحب  خانم  از  مشاعی  رسمی  سند  طی  خریداری  مترمربع   235.05

پوربافرانی و خریداری عادی از محمود عرب بافرانی
فاطمه  خانم   93/2/14  –  139360302031000220 شماره  رای   -16
ثبتی  پالک  در  احداثی  خانه  مفروزی  ششدانگ  علی  فرزند  پوربافرانی 
بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  دربافران  واقع  اصلی   6539 از  قسمتی 

213.20 مترمربع خریداری طی سند رسمی مشاعی از تقی فداکار
17- رای شماره 139360302031000313- 93/2/18 آقای سعید عرب 
بافرانی فرزند اکبر ششدانگ مفروزی خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 112 فرعی از 19627 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت 134.80 

مترمربع خریداری طی سند رسمی 
18- رای شماره 139360302031000312- 93/2/18 آقای محمد عرب 
بافرانی فرزند اکبر ششدانگ مفروزی خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی 
از 112 فرعی از 19627 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت 129.05 

مترمربع خریداری طی سند رسمی
19- رای شماره 139360302031000310- 93/2/18 آقای رضاکریمی 
ثبتی  درپالک  احداثی  خانه  مفروزی  ششدانگ  اله  فتح  فرزند  بافرانی 
قسمتی از 740 فرعی از 19627 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت 

291.20 مترمربع خریداری طی سند رسمی

20- رای شماره 139360302031000311- 93/2/18 آقای هادی کریمی 
بافرانی فرزند رضا ششدانگ مفروزی خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی 
نایین بمساحت 108.50  از 19627 اصلی واقع دربخش 2  از 740 فری 

مترمربع خریداری طی قولنامه عادی از رضاکریمی بافرانی
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/2/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/3/13

   رسول زمانی نائینی کفیل ثبت  نائین 

مفاد آراء 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 

وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالکانه وبالمعارض متقاضي محرزگردیده است لذامشخصات متقاضي 
وملک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي میشوددرصورتي که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
شهرضاتسلیم  واسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت 
وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
ارائه  اداره  این  رابه  تقدیم وگواهي طرح دعوي  خودرابه مرجع قضایي 
نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد

قلعه  حیدري  حسینقلي   –  139260302008003080 شماره  راي 
دومرکزي سمیرم وشماره  2755 حوزه  به ش ش  کاظم  فرزند  افغاني 
ثمنیه  بهاء  استثناء  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   1209549042 ملي 
درمزرعه  واقع  اصلي   100 از  فرعي   515 ازپالک  مفروزي  اعیاني 
ششدانگ  مساحت  به  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  آبادیکصداصلي  فیض 
ویک  دوهزارویکصدوچهل   – وپنج  بیست  درازاء  مترمربع   225
ازطرف  الواسطه  مع  عادي  انتقال  ششدانگ  سهم  از6  مشاع  سهم 
تاکي  همگي  وجلیله  وغالمرضا  محمدعلي  بنامهاي  تاکي  حسن  ورثه 
ثمنیه بهاء  استثناء  به  فرزندسراج  مرتضوي  وشهره  ارث  قانون   به 

 اعیاني .

تاریخ انتشارنوبت اول  29 / 2 / 93

تاریخ نوبت انتشار دوم  13 / 3 / 93

   سیدمهدي میرمحمدي – رئیس اداره ثبت واسنادوامالک شهرضا

مفاد آراء
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 

وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالکانه وبالمعارض متقاضي محرزگردیده است لذامشخصات متقاضي 
وملک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي میشوددرصورتي که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
شهرضاتسلیم  واسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت 
وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
ارائه  اداره  این  رابه  تقدیم وگواهي طرح دعوي  خودرابه مرجع قضایي 
نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد

راي شماره 139260302008003054 –  باباخان محمودي فرزند آقاخان 
 1209531844 ملي  وشماره  دومرکزي سمیرم  حوزه   1171 به ش ش 
ازپالک  مفروزي  اعیاني  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
آبادیکصداصلي  فیض  درمزرعه  واقع  اصلي   100 از  فرعي   515
226  مترمربع   /  87 ششدانگ  مساحت  به  شهرضا  ثبتي  یک  بخش 
وسه  نهصدوبیست   – ودوهزاروششصدوهشتادوهفت  بیست  درازاء 
هزاروچهارصدوپنجاهم سهم مشاع از6 سهم ششدانگ انتقال عادي مع 
الواسطه ازطرف ورثه حسن تاکي بنامهاي محمدعلي وغالمرضا وجلیله 
همگي تاکي به قانون ارث وشهره مرتضوي فرزندسراج به استثناء بهاء 

ثمنیه اعیاني .

تاریخ انتشارنوبت اول  29 / 2 / 93

تاریخ نوبت انتشار دوم  13 / 3 / 93

سیدمهدي میرمحمدي – رئیس اداره ثبت واسنادوامالک شهرضا

 تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصوراحداثی بر روی قسمتی از پالک 
2247 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان که 
اکبری فرزند علی در جریان ثبت است بعلت  بنام آقای محمد  ثبتی  طبق پرونده 
اینکه تحدید عمومی آن قبال از نوبت خارج شده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  
روز  یک شنبه مورخه  08 /04 /1393 از ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل 
درروز  تحدید حدود  ناگهانی  تعطیلی  با  در صورت مصادف شدن  خواهدآمد.و 
بعدازایام تعطیلی انجام خواهدشد.لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

محل حضوریابند. در  آگهی  این  در  مقرر  روز  و  در ساعت  که  گردد  اخطارمی 
اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
حدودبایستی  تحدید  تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض  پذیرفته  تا30روز  تحدیدی 
توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد   انتشار1393/3/13 ذبیح اله 

فدائی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ
23342در پرونده کالسه 920119 ت/17 آقای عبداهلل هاشمی فرزند علی متهم است 

به قتل عمدی مرحوم سید علی صادقی که حسب محتویات پرونده مجهول المکان 
می باشد . لذا به وی اخطار می شود چنانچه وکیل دارد ظرف یک هفته به شعبه 
دادگاههای  مجتمع  نظر  چهارراه  در  واقع  اصفهان  استان  کیفری  نظر  تجدید   17
تجدید نظر معرفی نماید، در غیر اینصورت وکیل تسخیری تعیین خواهد شد . م 

الف 4586مدیر دفتر شعبه 17 تجدید نظر کیفری استان اصفهان 

ابالغ
 : پرونده  شماره   9310460358900007  : درخواست  شماره   23341
9009980358901353 شماره بایگانی : 901355  نظر به اینکه در پرونده کالسه 

از  و  غیر  مال  فروش  به  است  متهم  عباس  فرزند  کریمی  حسین  901355ب10 
طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در شعبه دهم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب مجتمع پنج اصفهان واقع در خیابان قائمیه کوچه فضیلت جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود . در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.م الف 4509مدیر دفتر شعبه 

دهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان



امام باقر عليه السالم :
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روزنامه فرهنگی، 

اجتامعی 

از بدخواهت کمک بگير ! 
 م��رد برن��ج فروش��ی بود ک��ه به 
درس های ش��یوانا بس��یار عالقه 
داش��ت. ام��ا ب��ه خاطر ش��غلی 
که داش��ت مجب��ور ب��ود روزها 
 در ب��ازار مش��غول کار باش��د و

 ش��ب ها نیز نزد خان��واده برود. 
روزی این مرد نزد ش��یوانا آمد و 
به او گفت: در بازار کس��ی هست 
 که بدخ��واه م��ن اس��ت و اتفاقا 
مغازه اش درست مقابل مغازه من اس��ت. او عطاری داشت، اما از روی 
کینه و دشمنی برنج هم کنار اجناس��ش می فروشد و دایم حرکات و 
سکنات من و شاگردان و وضع مغازه ام را زیر نظر دارد و اگر اشتباهی 
انجام دهیم، بالفاصله آن را برای مشتریان خود نقل می کند. از سوی 
دیگر به خاطر نوع تفکرم، اهل آزاردادن و مقابله به مثل نیستم و دوست 
هم ندارم با چنین ش��خصی درگیر ش��وم. مرا راهنمایی کنید که چه 
کنم!؟ شیوانا با لبخند گفت: این که آدم بدخواهی این چنین سماجت و 
جدیت داشته باشد، آنقدرها هم بد نیست!! بدخواه تو حتی بیشتر از تو 
برای بررسی و ارزیابی و تحلیل تو و مغازه ات وقت می گذارد. تو وقتی 
در حال خودت هس��تی، او در حال فکر کردن به توست و این یعنی تو 
هر لحظه می توانی از نتیجه تالش های او به نفع خودت استفاده کنی. 
من به جای تو بودم به طور پیوسته مشتریانی نزد عطارمی فرستادم و 

از او در مورد خودم پرس و جو می کردم.
 او ه��م آخری��ن نتیج��ه ارزیاب��ی خ��ودش در م��ورد ک��م کاری 
ش��اگردان ی��ا نواق��ص و معای��ب موج��ود در مغ��ازه را ب��رای 
آن مش��تری نق��ل م��ی ک��رد و در نتیجه ب��ا کمتری��ن هزین��ه از 
 مش��ورت ی��ک ف��رد دقی��ق و نکت��ه س��نج اس��تفاده به��ره من��د 
می شدم! بگذار بدخواه تو فکر کند از تو به خاطر شرم و حیایی و احترام 
و حرمتی که داری و نمی توانی واکنش نش��ان دهی، جلوتر اس��ت. از 
بدخواهت کمک بگیر و نواقصت را جبران ک��ن. زمان که بگذرد تو به 
خاطر استفاده تمام وقت از یک مشاور شبانه روزی مجانی به منفعت 
می رس��ی و عطار س��رانجام به خاطر مشورت ش��بانه روزی مجانی 
 و بدون س��ود برای تو س��ربه راه خواهد ش��د. نهایتا چون تو بی نقص

 می شوی و از همه مهم تر واکنش ناشایس��ت نشان نمی دهی، او نیز 
کمال و توفیق ت��و را تایید خواهد کرد و دس��ت از بدخواهی برخواهد 

داشت.

شهر حکایت 

نتایج یک مطالعه جدید، اس��تفاده مکرر از ضمیر اول ش��خص 
مفرد را به داشتن مش��کالت در روابط و میزان باالی افسردگی 
افراد مرتبط می کن��د. محققان آلمان��ی دریافته اند افرادی که 
مکرر از واژگان اول ش��خص مف��رد مانند »م��ن« و »خودم« 
اس��تفاده می کنند، در مقایس��ه با اش��خاصی که از کلمه»ما« 
استفاده می کنند، بیش��تر محتمل است که مبتال به افسردگی 
و دارای مشکالت میان شخصی باشند. مطالعه ای بر روی 103 
 زن و 15 مرد انجام ش��د. این افراد مصاحبه ه��ای روان درمانی

 60 تا 90 دقیق��ه ای را در خصوص روابط، گذش��ته و درک از 
خودشان تکمیل کردند. 99 درصد این س��وژه ها بیماران یک 
کلینی��ک روان درمانی بودند که از مش��کالتی مانند اختالالت 
غذاخ��وردن گرفته تا اضط��راب رن��ج می بردند.آنها همچنین 
پرسشنامه هایی را در مورد افسردگی و رفتار میان شخصی شان 

پر کردند.

در این تحقیق که به رهبری یوهانز زیمرمان از دانشگاه کاسل 
آلمان انجام ش��د، دانش��مندان تعداد ضمیر اول شخص مفرد 
)من( و ضمیر اول شخص جمع )ما( مورد استفاده در مصاحبه ها 
را شمارش کردند.آنها دریافتند س��وژه هایی که بیشتر از لغات 
اول شخص مفرد استفاده کرده اند، از میزان باالتری از افسردگی 

رن��ج می برند. ای��ن افراد همچنی��ن رفتارهای میان ش��خصی 
مشکل زای بیشتری را مانند جلب توجه، خودنمایی و ناتوانایی 

درگذراندن اوقات به تنهایی بروز دادند.
 در مقایسه، شرکت کنندگانی که از ضمایری مانند»ما« استفاده 
کرده اند، بیشتر آنچه را که محققان سبک میان شخصی »سرد« 
می نامند، نشان دادند، اما این سردی به عنوان راهی مثبت برای 
حفظ مرزهای روابط حین کمک به دیگران در صورت نیاز، عمل 
کرد. استفاده از ضمیر اول ش��خص مفرد، فرد را به عنوان یک 
هویت مجزا برجس��ته می کند، در حالی که ضمیر اول شخص 
جمع، بر جادادن فرد در روابط اجتماع��ی تاکید دارد. به گفته 
دانشمندان، هنوز ش��واهدی مبنی بر این که استفاده بیشتر از 
ضمیر »من« واقعا منجر به افس��ردگی می ش��ود، وجود ندارد، 
بلکه استفاده مکرر احتماال این موضوع را که افراد چگونه خود 
را می بینند و با دیگران ارتباط برقرار می کنند، منعکس می کند.

چگونه خود را می بينيم و با دیگران ارتباط می  گيریم

»منم منم«کننده  ها   افسرده اند 

با خ��وردن روزان��ه این 
میوه می توانید همیشه 
سالمت، جوان، شاداب 
و دارای روحیه ای خوب 

باشید.
لیم��و ت��رش یک��ی از 
میوه های چه��ار فصل 
است و خواص بیشماری 
دارد ک��ه در اینج��ا ب��ا 

مقداری از خواص آن آشنا می شوید.
لیمو ترش دارای ویتامین C، آنتی اکسیدان ها، فالونوئیدها، 
و حاوی مواد ضد ویروس��ی اس��ت؛ در برابر پیری و انحطاط 
س��لول ها از بدن محافظت می کند و نوعی اکس��یر جوانی به 
حساب می آید؛ مانند دارو عمل می کند، شاداب کننده پوست 

است و بو کردن پوست آن، استرس را از بین می برد.

توس��ط  انگش��تری 
طراحان طراحی ش��ده 
اس��ت ک��ه می تواند به 
کاربر هشدار دهد و مانع 
خوابی��دن وی هن��گام 

رانندگی شود.
عل��ل م��رگ و می��ر در 
از  معم��وال  جاده ه��ا 
خستگی و خواب است؛ 
به همی��ن منظور طراحان انگش��تری طراح��ی کرده اند که 
هنگام خواب به کاربر هشدار می دهد.Stop Sleep »استاپ 
اسلیپ« انگشتری است که روی دو انگشت قرار می گیرد و در 
مواقع چرت زدن یا خوابی��دن راننده در هنگام رانندگی قبل 
از تصادف، توسط یک سیگنال صدا، سیگنال نور و لرزش به 

وی هشدار می دهد.

س��یلویو برلوس��کونی 
بر اساس حکم دادگاه 
باید ب��ه دلی��ل تخلف 
مالیاتی در کش��ور، به 
مدت یک سال حداقل 
هفته ای چهار س��اعت 
در ی��ک آسایش��گاه 
سالمندان در نزدیکی 

میالن کار کند. 
س��یلویو برلوس��کونی ب��ه م��دت دو س��ال از کلی��ه 
ش��ده مح��روم  پارلمان��ی  و  دولت��ی   مش��اغل 

 است.
 بر اس��اس حکم قاضی، برلوسکونی ۷۷ س��اله که تاکنون 
چهار بار نخست وزیر ایتالیا بوده است، اجازه نخواهد داشت 

از منطقه لومباردی در حومه میالن خارج شود. 

سلطان مرکبات و اکسير 
جوانی

انگشتر هشدار دهنده به 
رانندگان خسته

نخست وزیر ایتاليا در
 حال جاروکشی

مریم گلی از خانواده نعنا است که بیشتر از برگ های آن 
استفاده می شود؛ یک گیاه تلخ مزه ای که دارای اسانس 

و رایحه  ای مشخصی است.
مریم گلی  گیاه دارویی است و در کتب طب سنتی به نام 
»مریمی« نام برده شده است و در زبان عربی »مریمیه« و 
»شالبیه« و »مریمیه صغیره« نام برده می شود. این گیاه 
در تمام مناطق معتدل رش��د می کند و دارای گل های 
زیبا و جزو گیاهان معطر و خوشبو است که طعم بسیار 

تلخی دارد. 
مریم گل��ی از روزگاران گذش��ته م��ورد اس��تفاده قرار 
می گرفت و به عنوان داروی موثر برای معالجه عوارض 
نیش حش��رات مفید اس��ت. همچنین داروی تونیک و 
مقوی برای تقویت روح، ب��دن و افزایش طول عمر و در 
اروپا از در قدیم االیام برای کاهش ش��یر زنان اس��تفاده 
می شد. این گیاه ضد آلزایمر قوی است و به شکل قرص 
و قطره تهیه ش��ده اس��ت و در ایران از قدی��م به عنوان 
داروی آرام بخش و برطرف کننده سوءهاضمه، درد و نفخ 

استفاده می شود.
 خواص مریم گلی

* گیاه مریم گلی ضد درد، آرامش بخش و برای کاهش 
قندخون مفید است.

 * برگ ه��ای مریم گلی دارای اس��انس روغن��ی فرار، 
س��اپونین و یک ماده تلخ به نام پیکروس��الوین و دارای 
خاصیت متوقف کردن رشد باکتری و دارای اسیدهای 

آلی است.
 * جوشانده غلیظ این گیاه اگر با آب مخلوط شود، برای 
دردهای مفصلی، روماتیسم و حتی راشیتیسم کودکان 

بسیار مفید و موثر است.
 * مریم گلی ضدس��رطان، ضدآلزایم��ر، ضدمیکروب، 
ضدتعریق، آنتی اکس��یدان، کاهش دهنده شیر در زنان 
باردار، کاهش دهنده میل جنس��ی، قاعده آور و کاهنده 

پرفشاری خون است.
* مریم گلی تسکین دهنده گلودرد است.  برگ های این 
گیاه خواص ضد التهابی و ضدعفونی دارد. از این رو برای 

تسکین گلو درد به اندازه داروهای موجود موثر است. 
 * برگ های مریم ُگلی با دهان و حلق سازگاری دارد و به 
همین دلیل محلول ِغرِغره و دهان شویه مناسبی از آن 

به دست می آید.
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