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پس از نزدیک به یک ماه و نیم تمرین فشرده، ملی پوشان 
در  بار  نخستین  برای  تا  فرانسه شدند  راهی  ایران  والیبال 
مقابل  تدارکاتی  دیداری  خود  جدید  سرمربی  حضور 
به  والیبال  ملی پوشان  کنند.  برگزار  جهانی  لیگ  قهرمان 
خوبی می دانستند که کار سختی  مقابل فرانسوی های آماده 

خواهند داشت. تیمی قدرتمند و یک دست که ...

جزو  را  ایران  کشورها،  بندی  دسته  با  نیلی  مسعود 
نفتی  درآمدهای  وفور  دوران  در  که  دانست  کشورهایی 

شروع به ایجاد تعهد برای کشور کردند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مورد وضعیت اقتصادی 
کشور در سال جاری گفت: با توجه به مشکالت زیادی که 

اقتصاد کشور با آن درگیر است خیلی ها ....

بازنشستگان  اینکه شأن و منزلت  بیان  با  استاندار اصفهان 
باید  بازنشستگان  باید حفظ شود، گفت: پرداخت مزایای 
قرار  اجرایی  دستگاه های  نخست  اولویت های  صدر  در 

گیرد.
رسول زرگرپور در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای 

برنامه ریزی استان، با اشاره به گزارش عملکرد...

با ۱۸۱ رأی موافق و شعار »مرگ بر آمریکا« ؛

تصویب طرح الزام دولت به 
پیگیری اخذ غرامت از آمریکا

نظارت هنری مرکز همایش های 
بین المللی امام خامنه ای به 
استاد فرشچیان سپرده شد

تنها دستگاه سي تي اسکن 
مبارکه با حضور معاون وزیر 
بهداشت به بهره برداري رسید

 کش  و قوس های
  تعیین تعرفه  های

 پزشکی
6 4 3

رهبر انقالب در دیدار مدیران و طالب حوزه های علمیه تهران ؛

2حذف روحانیت مقدمه شکست انقالب است

2
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مشاور معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد:
۱28هزار بن کارت خرید کتاب دانشجویی استفاده نشده است
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 رایزنی های سیاسی و امنیتی وزیر اطالعات
 با مقام های عراقی

رئیس  ازجمله  کشور  این  بلندپایه  مسئوالن  با  عراق،  به  سفر  با  اطالعات  وزیر 
اعالی  مجلس  رهبر  و  خارجه  وزیر  ملی،  پارلمان  رئیس  وزیر،  نخست  جمهوری، 
اسالمی عراق، دیدار کرد و در این گفت و گوها درباره بررسی گسترش مناسبات دو 
جانبه، تحوالت منطقه و عراق و پایان بخشیدن و نابودی تروریسم با مقام های این 

کشور بحث و گفت و گو کرد.
عمار  »سید  دیدار  با  را  خود  سفر  شنبه  روز  که  علوی  محمود  سید  حجت االسالم 
حکیم« آغاز کرده بود تا شامگاه دیدارهایش را با مقامات بلندپایه عراق دنبال کرد و 
بامداد دیروز برای زیارت عتبات عالیات عازم کربال و نجف اشرف شد. دفتر رئیس 
جمهوری عراق متعاقب دیدار علوی با »فؤاد معصوم« در بیانیه ای اعالم کرد که دو 
طرف بر اهمیت گسترش همکاری ها بین جمهوری اسالمی ایران وعراق در زمینه های 
امنیتی و اطالعاتی تأکید کردند و رئیس جمهوری عراق خواستار بهره گیری ازتجارب 
و دانش ایران در این زمینه شد. اما دفتر رئیس پارلمان ملی عراق در بیانیه ای با اشاره 
افزود: دو طرف تحوالت عراق و  الجبوری«  »سلیم  با  دیدار سید محمود علوی  به 
منطقه را بررسی و بر نقش عراق در امنیت و ثبات منطقه و همکاری و هماهنگی 

مشترک تأکید کردند.
در این دیدار همچنین تأکید شد که ساز و کار آرامش و ثبات در عراق مرتبط با از 
سرگیری فعالیت طبیعی نهادهای قانونی و در پیشاپیش آن قوه قانونگذاری برای انجام 
نیز در این دیدار  پارلمان ملی عراق  اصالحات گسترده در این کشور است. رئیس 
خاطر نشان کرد که با همکاری وهماهنگی دیگر جریان های سیاسی عراق تالش های 
جدی برای تحقق این امر، در حال انجام است. وزیر اطالعات در ادامه دیدارها، با 
وزیر خارجه عراق مالقات کرد و طبق بیانیه دفتر »ابراهیم الجعفری«، روند مناسبات 
دو جانبه و راهکارهای گسترش این روابط در راستای منافع دو ملت در رأس مسائل 

مورد بحث در این جلسه بوده است.
براساس این گزارش، سید محمود علوی همچنین در ادامه با »حیدر العبادی« نخست 

وزیر عراق دیدار و گفت و گو کرد.

فتاح عنوان کرد:
 صرفه جویی 82۰ میلیارد تومانی کمیته امداد

 با فروش ساختمان مجلل سوهانک
هزار  مبلغ  با  امداد سوهانک  فروش مجتمع  از  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  رئیس 

میلیارد تومان به وزارت علوم خبر داد.
پرویز فتاح در اولین نشست خبری خود که در ساختمان کمیته امداد آزادی برگزار 
شد، گفت: ساختمان جدید کمیته امداد دارای ۱۸ طبقه است و از اول اردیبهشت ما 

در این ساختمان مستقر شدیم.
بنیاد مستضعین به مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان  وی افزود: ساختمان نیمه کاره ای را از 

خریداری کردیم و برای تکمیل آن ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
 رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( تصریح کرد:طبقات پایین ساختمان آزادی در حال 
تکمیل است و شما یک کارگاه می بینید و طبقات باالیی دارای آب، برق و تلفن و 
تجهیزات است که ما با مستقر شدن می خواهیم مدلی اراپه دهیم که می شود بهترین 

بهره برداری را کرد.
 رییس کمیته امداد تصریح کرد: هزینه خرید ساختمان آزادی را نداشتیم لذا مجتمع 
اقتصادی کمیته امداد ماموریت خرید را برعهده گرفت و ۷۰ درصد پول را ملک داد 
این مجتمع  نیز  را  میلیارد  مبلغ ۴۰  پرداخت کرد و  نقد  به صورت  را  و ۳۰ درصد 
اقتصادی تامین می کند و ما هیچ مبلغی از کمیته امداد را صرف خرید این ساختمان 
نکرده ایم چون نه بودجه کافی داشتیم نه مجوزی که بتوانیم از اعتبارات برای خرید 

استفاده کنیم.
 وی تصریح کرد: کارشناسان خبره و شناخته شده ملی مبلغ هزار میلیارد تومان را 
برای مجتمع سوهانک بر آورد کرده اند و ما مجتمع را با همین مبلغ به فروش خواهیم 

رساند و تخفیفی نیز داده نمی شود.
 فتاح اضافه کرد: خریدارهایی از سوی دولت و بخش غیر دولتی وجود داشت اما 
آخرین مذاکره ای که انجام شد با وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده است و امروز 
وزیر علوم از هیئت دولت مصوبه ای برای خرید مجمتع خواهد گرفت که این مجمتع 

را مورد استفاده دانشگاه ها قرار خواهد داد.
ساختمان  فروش  از  درآمد حاصل  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  رییس  گفته ی  به 
صندوق  این  از  و  می شود  سپرده  امداد  کمیته  قرض الحسنه  صندوق  در  سوهانک 

وام هایی جهت اشتغال مددجویان پرداخت می شود.
 وی ادامه داد: در بال شرقی ساختمان نیز مجتمع سه طبقه تجاری وجود دارد که 

می توان از آن برای فروش محصوالت  مددجویان به صورت دائمی استفاده کرد.
 فتاح خاطرنشان کرد: حدود ۷ ماه برای خرید ساختمان جدید وقت صرف شد و در 
این مدت ساختمان های زیادی را دیدیم که با شرایط کمیته امداد مطابقت نداشت در 
نهایت این ساختمان را انتخاب کردیم که بهترین دسترسی را برای مراجعه کنندگان 

دارد.
 دلیل فروش سوهانک

 وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا ساختمان سوهانک به فروش رسیده است 
اینکه دسترسی  بر  مبنی  این ساختمان داشتند  به  نقدهایی نسبت  تصریح کرد: مردم 
به آنجا سخت بود و برای امداد نیز بسیار بزرگ بود و همینطور در گذشته، هتل ۵ 
کاربری  که  بود  شده  ساخته  مجتمع  این  در  متری   ۵۰۰ و  ۲هزار  سالن  و  ستاره ای 
مناسبی نداشت لذا به این نتیجه رسیدیم که در مرکز شهر، ساختمان اصلی کمیته امداد 

باشد تا مردم راحت تر بتوانند تردد داشته باشند.
 ادغام کمیته امداد و بهزیستی مطرح نیست

فتاح در ادامه صحبت هایش درباره ی ادغام کمیته امداد و بهزیستی گفت: این طرح 
را مجلس سال گذشته مطرح کرد که حمایت از سوی کمیته امداد باشد و بهزیستی 
نیز به معلولین، کودکان آسیب های اجتماعی و زنان آسیب دیده رسیدگی کند اما دولت 
مخالفت کرد و این بحث راه به جایی نبرد و همچنین در برنامه ششم توسعه نیز بندی 

مبنی بر ادغام دو حوزه دیده نمی شود.
 ارائه خدمات به مددجویان افزایش می یابد

وی درباره عدم افزایش مستمری مددجویان در سال جاری بیان کرد: امسال مستمری 
مددجویان افزایش نمی یابد، ولی خدمات دیگری را افزایش دادیم. سقف وام مسکن 
و بالعوض را باال برده ایم، اعتبارات مسکن نسبت به سال گذشته دو برابر می شود.

 وی افزود: وام اشتغال از ۱۵ میلیون به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت، و به عبارتی 
۲۵ درصد به سقف وام ها اضافه کرده ایم. به سقف هدیه ازدواج اضافه کرده ایم، ما 

یک هدیه دیگر نیز داریم که یک تا ۳ میلیون تومان و بالعوض است.
 اعطای وام اشتغال به مددجویان دوبرابر می شود

 رییس کمیته امداد تصریح کرد: تعداد ۱۲۰ هزار وام اشتغال سال ۹۴ به مددجویان 
دادیم، امسال به لطف خدا دو برابر خواهد شد و  در حال حاضر تمامی مددجویان 

کمیته امداد، بیمه تکمیلی و بیمه حواث هستند.
با بیان اینکه برخی از شعبه های قرض الحسنه امداد  در شهر تهران تاسیس   وی 
شده است گفت: تعداد۵۰  صندوق قرض الحسنه امداد نیز که مجوز بانک مرکزی را 
دارد در سراسر کشور راه اندازی می شود و سپرده نیز از سوی مردم قبول می کنیم  که 

امیدواریم در آینده این صندوق تبدیل به بانک شود.
سهم 3۰ درصد بهزیستی و کمیته امداد از حذف یارانه پر درآمدها

 فتح تاکید کرد: خدمات جایگزین افزایش حداقلی مستمری ها خواهد شد، اگر یارانه 
سه دهک پردرآمد توسط دولت حذف شود، ۳۰ درصد از سهم آن به کمیته امداد و 

بهزیستی  داده می شود. 

اخبار
آمدیم تا ...
سپاس خداوندي 
همه  اول  که  را 
آثارهستی اوست 
و قبل از او اولی 

نبوده و آخر است. 
ن َوالَْقَلِم َوَما یَْسُطُروَن 

آن(  )با  آنچه  و  قلم  به  سوگند  ن، 
مي نگارند! 

بــه نــام خـداونــد لــوح و قــلم
حقـیـقـت نگــار وجـــود و عــدم
خــدایـی که داننــده ی رازهـاست

نخستـیـن ســرآغــاز آغــازهـاست
عرصه  در  تا  یافتیم  افتخار  دیگر  بار 
خدمت به میهن اسالمی حاضر شویم.
رسالت  و  نشریات  جایگاه  شک  بی 
هیچکس  بر  جامعه  در  آن  فرهنگی 
نامه  هفته  که  اکنون  نیست.  پوشیده 
عرصه ی  به  پا  امروز  طلوع  سراسری 
است،  نهاده  ملی  سطح  در  مطبوعات 
سهم  توان  حداکثر  با  شدیم  برآن 
کوچکی در پیشبرد اهداف نظام مقدس 
با  مطابق   ، ایران  اسالمی  جمهوری 
داشته  معظم رهبری  مقام  رهنمودهای 
با فرمایش مقام معظم  باشیم و مطابق 

رهبری که فرمودند : 
پدیده ي  یك  را  مطبوعات  من 
اجتناب ناپذیر  و  الزم  و  ضروري 
هر  و  خودمان  جامعه ي  براي 
براي  بنده  مي دانم.  جامعه اي 
نقد   -۱ قائلم:  وظیفه  سه  مطبوعات 
و نظارت. 2- اطالع رساني صادقانه 
و  آراء  تبادل  و  3- طرح  شفاف.  و 

افکار در جامعه. 
در راستای محقق شدن این سه وظیفه 

مهم تمام تالش خود را بکار گیریم .
با  امروز  طلوع  سراسری  نامه  هفته 
و  خبر  اصول  به  نسبت  کامل  آشنایی 
تجربه  از  باری  کوله  با  و  رسانی  خبر 
راسخ  اعتقاد  با  و  مطبوعاتی  و  خبری 
به این نکته که مطبوعات نقش مهمی 
  ... و  فرهنگ   ، دانش  سطح  ارتقا  در 
عرصه  در   . دارند  و  داشته  جامعه 
حاضر  ملی  گشتره  با  مطبوعات  مهم 
خود  رسالت  کنار  در  تا  است  شده 
با   ، مخاطب  جامعه  به  خبر  انتقال   در 
و  منطقی   ، درست  های  تحلیل 
های  توصیه  و  انتقادها  و  کارشناسانه 
رسانه  کامال  ای  دریچه  از  منصفانه 
موضوعات  و  مسائل  بررسی  به  ای 
کادری  با  امروز  .طلوع  بپردازد  جامعه 
از جوانان تحصیل کرده ، خالق و پر 
انرژی سعی دارد که بتواند در راستای 
اطالعرسانی  خطیر  رسالت  به  عمل 
صحیح، صادق و با رعایت همه اصول 
و قواعد خبری در چهار چوب قانون 
کوچک  چند  هر  سهمی  مطبوعات، 
بردارد   کشور  این  فرهنگ  عرصه  در 
شنیدن  آماده  مشتاقانه  راه  این  در   و 
پیشنهادات  و  انتقادات  ها،  توصیه 
از  بوده و  سازنده شما مخاطبان عزیز 
همه شما عزیزا ن و بویژه فرهیختگان 
جامعه جهت همکاری با این هفته نامه 

دعوت می نماید.
بدیهی است که نظرات و پیشنهادهای 
مسئولین  و  اسالمی  میهن  عزیز  مردم 
زحمتکش و پرتالش ، ما را در رسیدن 

به اهدافمان کمک خواهند رساند.
مدیر مسئول - دکتر علی ایران پور 

یادداشت هفته

با ۱۸۱ رأی موافق و شعار »مرگ بر آمریکا«

تصویب طرح الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا

رهبر انقالب در دیدار مدیران و طالب حوزه های علمیه تهران ؛

حذف روحانیت مقدمه شکست انقالب است

دو فوریت طرح الزام دولت به پیگیری جبران 
اقدامات و جنایات آمریکا  از  ناشی  خسارات 
علیه ایران و اتباع ایرانی با ۱۸۱ رأی موافق در 

نشست امروز مجلس به تصویب رسید.
 ۲ فوریت طرح الزام دولت به پیگیری جبران 
اقدامات و جنایات آمریکا  از  ناشی  خسارات 
علنی  نشست  در  ایرانی  اتباع  و  ایران  علیه 

یکشنبه پارلمان به تصویب رسید.
بر  »مرگ  شعار  که  حالی  در  ملت  وکالی 
 6 موافق،  رای   ۱۸۱ با  می دادند  سر  آمریکا« 
مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱6 نماینده 
حاضر در صحن مجلس به ۲ فوریت این طرح 

رای مثبت دادند.
متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

عنوان طرح:
پیگیری جبران خسارات  به  الزام دولت  طرح 
ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران 

و اتباع ایرانی
ماده -۱ به منظور استیفای حقوق ملت ایران، 
دولت موظف است رأسًا یا از طریق حمایت 
ایران،  اسالمی  جمهوری  اتباع  و  اشخاص  از 
اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را 
جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از 
دولت ایاالت متحده آمریکا به جهت نقش این 

کشور در موارد زیر را به عمل آورد:
از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارت های   -۱

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارت های   -۲

کودتای نوژه

از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارت های   -۳
جنگ تحمیلی

از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارت های    -۴
شهادت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و 6۰۰۰۰۰ نفر 

ایثارگر )جانباز و آزاده(
از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارت های    -۵

شهادت بیش از ۱۷۰۰۰ شهید ترور
از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارت های   -6

حمله به سکوهای نفتی
از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارت های   -۷
جاسوسی علیه ایران توسط ایاالت متحده یا با 

حمایت و نقش آفرینی ایاالت متحده
از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارت های   -۸
و  اموال  در  تصرف  یا  و  مصادره  انسداد، 
نهادها و  ایران،  دارایی های جمهوری اسالمی 

مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسالمی 
ایران یا مقامات آن

از  ناشی  معنوی  و  مادی  خسارات  کلیه   -۹
با  که  صهیونیستی  غاصب  رژیم  اقدامات 
پذیرفته  انجام  آمریکا  نقش آفرینی  یا  حمایت 

یا می پذیرد.
ناشی  معنوی  و  مادی  خسارات  کلیه   -۱۰
یا  حمایت  با  که  وقایعی  یا  اقدامات  سایر  از 
یا  ایاالت متحده روی داده است  نقش آفرینی 

در آینده روی خواهد داد.
که  مواردی  در  است  موظف  دولت   ۲- ماده 
ایاالت متحده تعهدات خود در قبال جمهوری 
مصونیت  حوزه  در  ویژه  به  ایران،  اسالمی 
مقامات  و  دولت  به  متعلق  اموال  و  دولت 
می نماید  نقض  را  ایران،  اسالمی  جمهوری 

در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله 
اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.

ماده -۳ دولت موظف است اجرای تصمیمات 
ایران  اسالمی  جمهوری  نفع  به  صالح  مراجع 
اموالی  که  ثالثی  کشورهای  در  را  آن  اتباع  و 
در  دارد،  وجود  آنها  در  متحده  ایاالت  از 
چارچوب اقدام متقابل، تعقیب کند در مواردی 
به  نسبت  ثالث  کشورهای  دادگاه های  که 
شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه های داخلی 
ایاالت متحده آمریکا علیه ایران اقدام می کنند 
را  مقتضی  متقابل  اقدام  است  موظف  دولت 
دادگاه های  احکام  اجرای  و  شناسایی  جهت 
یا سایر کشورها  ایران در آن کشورها  داخلی 

حسب مورد به عمل آورد.
ماده -۴ اقدامات حقوقی و غیرحقوقی مذکور 
در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی 
قانون و  این  )ایاالت متحده بر اساس ماده ۲ 
یا هر کشور دیگر موضوع ماده ۳ این قانون( 
دولت  آن  مصونیت  نقض  و  می شود  اتخاذ 
در  باید  شود،  تلقی  دولت  آن  مقامات  یا  و 
چارچوب واکنش به نقض تعهد بین المللی آن 
دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل 

بر اساس حقوق بین الملل باشد.
است  موظف  خارجه  امور  وزارت   ۵- ماده 
راستای  در  آمده  عمل  به  اقدامات  گزارش 
استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون 
را هر 6 ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
شورای  مجلس  حقوقی  قضایی  و  خارجی 

اسالمی ارائه نماید.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار جمعی از 
است  این  به  طلبگی  ارزش  فرمودند:  طالب 
که شما خود را برای کاری آماده می کنید که 
طبیبان  شما  نیست،  آن  جایگزین  کاری  هیچ 

روحانی و هدایتگران مردم هستید.
خامنه ای  آیت اهلل  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه 
رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  نوشت: 
انقالب اسالمی صبح امروز )شنبه( در  معظم 
طالب  و  مدرسان  مدیران،  از  جمعی  دیدار 
و  فکری  »هدایت  تهران،  علمیه  های  حوزه 
افزایی«  بصیرت  و  سیاسی  »هدایت  دینی«، 
خدمات  عرصه  در  حضور  و  »راهنمایی  و 
روحانیت  عمده  وظیفه  سه  را  اجتماعی« 
برشمردند و تأکید کردند: طالب باید با کسب 
صالحیتها و آگاهیهای الزم، در دنیای متفاوت 
تعیین  مسئولیتهای  ایفای  برای  را  امروز خود 

کننده در جامعه آماده کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با توصیه به طالب 
برای قدر دانستن ارزشها و مسئولیتهای طلبگی 
نیاز یک  اگر همه تخصصهای مورد  افزودند: 
جامعه به بهترین شکل وجود داشته باشد اما 
جامعه، دینی نباشد، آن ملت در دنیا و آخرت 
دچار خسران و مشکالت واقعی خواهد بود 
به  تبدیل جامعه  یعنی  این مسئولیت عظیم  و 
روحانیت  و  علما  عهده  بر  دینی،  ای  جامعه 

و طالب است.
»تبیین  را  دینی  هدایت  مفهوم   ایشان 
اندیشه های ناب اسالمی« خواندند و با اشاره 
شبهات  افزایش  در  مجازی  فضای  تأثیر  به 
دینی و وجود انگیزه های سیاسی برای تزریق 
تأکید  در ذهن جوانان  و غلط  منحرف  افکار 
کردند: این میدان، میدان واقعی جنگ است و 
باید مسلح و آماده، وارد  روحانیون و طالب 
و  غلط  تفکرات  و  شبهات  با  مقابله  عرصه 

انحرافی شوند.
رهبر انقالب، »اسالم ارتجاعی، متعصب، بدون 
فهم حقایق معنوی و دچار جمود در ظواهر« 
برشمردند  انحرافی  تفکرات  واقعی  نمود  را، 
»اسالم  قیچی،  این  دیگر  لبه  در  افزودند:  و 
مقابله  مشغول  آمریکایی«  »اسالم  و  التقاطی« 

با »اسالم ناب« هستند.
متکی  و  ناب  اسالم  »درک  انقالب،  رهبر 
اندیشه  و  خرد  ابزار  با  را  سنت«  و  کتاب  بر 
برشمردند  روحانیون  مهم  وظیفه  اسالمی، 
اصیل  تفکر  این  ترویج  انبیاء،  راه  افزودند:  و 
است و روحانیون نیز ادامه دهنده ی همین راه 
سعادت بخش یعنی هدایت دینی مردم هستند.
هدایت  مکمل  را  مردم  عملی  هدایت  ایشان، 
اندیشه ای آنان دانستند و افزودند: با بهترین 
روشها، مردم را به عبادات و ظواهر و مصادیق 
دینی از جمله صدق، امانت، تقوا، ترک منکر، 
امر به معروف و سبک زندگی صحیح، هدایت 

کنید.
به  بخشیدن  عمق  زمینه  همین  در  ایشان 

و  برشمردند  مهم  را  مردم  موروثی  اعتقادات 
صحیح،  استدالل  با  باید  کردند:  خاطرنشان 
اعتقادات موروثی را که ممکن است در گذر 
زمان دچار زوال شده باشند، عمق ببخشید و 

به مسیر صحیح بکشانید.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، »هدایت سیاسی« 
را دیگر وظیفه مهم علما و روحانیون خواندند 
ضرورت  بر  مکرر  تأکید  علت  افزودند:  و 
است  این  علمیه  های  حوزه  بودن  انقالبی 
کشور  انقالبِی  و  صحیح  حرکت  استمرار  که 
روحانیت  مستمر  حضور  بدون  جامعه،  و 

امکان پذیر نیست.
»تنباکو،  قضایای  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت« 
علت  به  ملی  نهضت  و  مشروطیت  افزودند: 
اهداف  به  روحانیت  حضور  نیافتن  استمرار 
خود نرسید، اما هنر امام خمینی)ره( این بود 
را در  نگذاشت دشمن، حضور روحانیت  که 
حرکت عظیم انقالب و پس از آن متوقف کند 
پیروز  انقالب  نه  این صورت،  چرا که در غیر 
می شد و نه جمهوری اسالمی به حرکت خود 

ادامه می داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
آمریکایی ها از اول انقالب نیز مانند امروز در 
صدد حذف روحانیت از حرکت عمومی ملت 
ایران بوده اند تا در مرحله بعد، حضور مردم در 
صحنه از بین برود و سپس انقالب به شکست 
اما تاکنون موفق به تحقق این هدف  بینجامد 

نشده اند و به فضل الهی نخواهند شد.
در  افزودند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
بیداری اسالمی هم، »دین«، مردم را به  زلزله 
در  دینی  دستگاههای  چون  اما  کشاند  میدان 
استمرار  کار  این  هستند،  متفّرق  کشورها  آن 
اما  نرسید،  الزم  نتیجه  به  بیداری  و  نیافت 
علما  حضور  تداوم  اسالمی،  جمهوری  در 
در  مردم  حضور  نتیجه  در  و  روحانیون   و 
ممکن  را  انقالب  استمرار حرکت  ها،  عرصه 

کرده است.
تبیین  از  پس  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 

سومین  به  سیاسی،  هدایت  و  دینی  هدایت 
هدایتگر  یعنی »حضور  روحانیت  مهم  وظیفه 
اجتماعی«  خدمات  عرصه  در  میدانی  نیز  و 

پرداختند.
خدمات  در  طالب  حضور  افزودند:  ایشان 

بیمارستان  سازی،  مدرسه  مردم،  به  رسانی 
سازی، کمک به مردم هنگام حوادث و دیگر 
عرصه ها، نیروهای مردمی را نیز به صحنه می 

آورد و منشأ خدمات خواهد شد.
رهبر انقالب با توصیه به طالب برای »درس 
خواندن خوب و تهذیب نفس«، خاطر نشان 
کردند: همت خود را برای ایفای مسئولیتهای 
روحانیت که هیچ تخصص دیگری نمی تواند 
جایگزین آن شود، به کار گیرید؛ البته این کار 
نباید به معنای هدف گیری مناصب و مقامات 
و عناوین باشد بلکه در همه اوقات باید کسب 
هدف  عصر)عج(،  امام  و  پروردگار  رضایت 

اصلی قرار گیرد.
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
از  برخی  مطالب  به  اشاره  با  خود  سخنان 
تهران،  علمیه  های  حوزه  طالب  و  اساتید 
علمیه  های  حوزه  اینکه  از  »مراقبت  گفتند: 
دانشگاهی  شیوه ی  به  طلبگی  شیوه ی  از 
 گرایش پیدا نکنند«، »طرح آموزش اخالق در 
حوزه ها« و »منطقه ای کردن گزینش و جذب 
طالب«، از مسئولیت مدیران حوزه ها است که 
باید پس از بررسی های الزم در خصوص این 

موضوعات تصمیم گیری کنند.
و  قدمت  به  اشاره  با  همچنین  انقالب  رهبر 
اهمیت حوزه علمیه تهران و علما و فضالی 
داشته  حضور  حوزه  این  در  که  برجسته ای 
تهران  علمیه  حوزه  کردند:  نشان  خاطر  اند، 
نیز  هویت  این  و  است  هویت  دارای  اکنون 
باید قدر دانسته شود تا برجستگانی در فقه و 
علوم عقلی و تفسیر و حدیث، در این حوزه 

پرورش یابند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت 
رئیس  صادقی رشاد  والمسلمین  االسالم 
شورای حوزه های علمیه استان تهران با اشاره 

در  آن  نقش  و  تهران  علمیه  حوزه  سابقه  به 
تحوالت سیاسی و اجتماعی، گفت: این حوزه 
 ۱۵ و  تخصصی  مرکز  شش  مدرسه،   ۱۳۳ با 
استان  سطح  در  استاد   ۱6۰۰ و  طلبه  هزار 

تهران، فعال است.
حجت االسالم و المسلمین رشاد با بیان اینکه 
شهید   ۳6۰ تهران  استان  علمیه  حوزه های 
از  برخی  است،  کرده  اسالمی  انقالب  تقدیم 
برشمرد  را  این حوزه  موفقیتهای  فعالیت ها و 
امروز  که  نگرانیهایی  از  یکی  البته  افزود:  و 
فاصله  هستند،  مواجه  آن  با  علمیه  حوزه های 
گرفتن از هویت اصلی و تبدیل هویت آنها به 

هویت دانشگاهی است.
آقایان  والمسلمین  اسالم  حجج  همچنین 
تحصیلی،  روحانی،  پناهی،  حسینی،  صدیقی، 
خانمها  و  پناهیان  رفیعی،  بیرانوند،  رستمی، 
را  خود  دیدگاههای  میرمؤمنی،  و  راستی 
و  طالب  مختلف  موضوعات  خصوص  در 

حوزه های علمیه بیان کردند.
در  طالب  و  اساتید  که  مهمی  نکات  برخی 
سخنان خود به آنها اشاره کردند، عبارت بود 

از:
لزوم معنویت محوری در حوزه های علمیه،    
و  موفق  الگوهای  معرفی  اخالق،  به  اهتمام 

شناساندن سبک زندگی آنها
-  تاکید بر پایبندی به زّی طلبگی، برخورداری 
به  نگاه حداکثری  انقالبی،  عمل  و  روحیه  از 

دین و شناخت مقتضیات زمان
قالب  در  دانشگاه  و  حوزه  تعامل  اهمیت    -

کرسی های آزاداندیشی
-  تقویت ارتباط مستقیم طالب و روحانیون 

با مردم
- معرفی طرح جامع »بنیان مرصوص« با هدف 
تقویت و به روزرسانی توانایی ها و آمادگیهای 

علمی، اخالقی و اجتماعی طالب
- مشکالت معیشتی طالب و پیشنهاد تقویت 
با  غیرمرکزی  مناطق  در  علمیه  حوزه های 
تحصیل  برای  طالب  مهاجرت  کاهش  هدف 

علوم حوزوی
- ضرورت تحول در نظام آموزشی حوزه های 
و  علمی  بهره وری  افزایش  هدف  با  علمیه 
جلوگیری از فرسایش انگیزه های طالب جوان

- حضور موفق بانوان طلبه در تحصیل و تبلیغ 
زن  »قرارگاه  تشکیل  پیشنهاد  و  دینی  معارف 
با آسیبهای  مقابله  به منظور  جهادی مسلمان« 

اجتماعی و خانوادگی
- لزوم پاسخگویی دقیق و حکیمانه حوزه های 
جامعه  نیاز  مورد  مسائل  و  شبهات  به  علمیه 
فقه  قوِی  و  استنباطی  مبانی  از  بهره گیری  و 

جواهری
و  تبلیغ  تخصصی  مراکز  ایجاد  ضرورت   -

آموزش مهارتهای خطابه و اقناع
به  عصر  و  ظهر  نماز  دیدار،  این  انتهای  در 

امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی       رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران را که نشان از شایستگی و توانمندی 

سید ناصر موسوی الرگانی - علی ایران پور 
شما در این عرصه می باشد ، تبریك عرض می نماییم.        
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بازگشت احمدی نژاد با »نطق های آتشین«

»احمدی نژاد پس از نزدیک به سه سال دوری از انظار عمومی، در چند هفته گذشته 
در چند مراسم حضور پیدا کرده، که یکی از آن ها سخنرانی هفته گذشته او در جیرفت 

بود که باعث تقویت گمانه زنی بازگشت سیاسی او شد.«

برکناری طراح گشت نامحسوس و مقصر حمله به سفارت سعودی

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری از برکناری طراح گشت نامحسوس و مقصر حمله 
به سفارت عربستان خبر داد.

عامل دستگیر شده انفجار در ساختمان حزب جمهوری" زن" است

انفجار ساختمان  از عوامل  منتظرالمهدی در تشریح جزئیات دستگیری یکی  سردار 
حزب جمهوری که اخیرا در کشور آلبانی دستگیر شده است اظهار داشت: این خانم 

به استناد اعالن قرمز )red wanted( صادر شده از سوی اینترپل، دستگیر شد.
سخنگوی ناجا افزود: اعالن قرمز اینترپل به مثابه حکم جلب سیار بین المللی است که 
پس از صدور این اعالن، این عضو گروهک تروریستی منافقین که در انفجار ساختمان 
حزب جمهوری اسالمی در سال 6۰ دست داشته است، در کشور آلبانی دستگیر شد.

برخی نمایندگان دوره های گذشته میلیاردر شده اند

حسن بیادی در واکنش به این موضوع که برخی نمایندگان دوره های گذشته میلیاردر 
شده اند گفت: دستگاههاي نظارتي و قضایي در این زمینه باید پاسخگو باشند.

دستگیری مجری شبکه »من و تو« در ایران

یک منبع آگاه اعالم کرد که منصوره حسینی مجری معروف شبکه بهایی من و تو 
توسط عوامل امنیتی دستگیر شده است.

ایران را شناسایی و  از دالیل عمده حضور منصوره حسینی در  این منبع آگاه یکی 
انتخابات  برای  شبکه  این  اهداف  برد  پیش  جهت  در  داخلی  نیروهای  سازماندهی 

ریاست جمهوری در سال ۹6 دانسته است.

یارانه فرهنگی 47 هزار تومانی برای تمامی ایرانی ها

نام  ثبت  آغاز  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  دیجیتال  رسانه های  مرکز  رئیس 
»فرهنگ کارت« از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: تمامی افراد می توانند با 

ثبت نام در سایت نسبت به دریافت »فرهنگ کارت« اقدام کنند.

تسهیالت جدیددرراه

معاون وزیر صنعت از آغاز آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک ها برای 
ارائه تسهیالت جدید خبرداد

 سرلشکر فیروزآبادی: 
غرب بیماری مزمنی در بدنه روشنفکری کشور برای جدایی از روحانیت 

ایجاد کرده است
ریس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تالش غرب برای 
 200 در  غرب  متاسفانه  گفت:  روحانیت  بدنه  در  شکاف 
سال گذشته تالش کرده مردم را از روحانیت جدا کند و 
یک بیماری مزمنی در بین بدنه روشنفکری کشور در این 

باره ایجاد کرد.

دکتر الریجانی در نطق پیش از دستور:
 سردار شهید بدرالدین از استوانه های بزرگ مبازرات

 ضدصهیونیستی در خاورمیانه بود
تسلیت  و  تبریک  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
شهادت سردار بدرالدین گفت: این سردار رشید اسالم عمر 
سپری  خون آشام  صهیونیست های  با  مبارزه  درراه  را  خود 

کرد و یکی از استوانه های مبارزات ضدصهیونیستی بود.

رئیس قوه قضائیه هشدار داد:
حکومتهای عربی واستعمارگرمقابله باایران رامسئله اول منطقه کرده اند

سعودی  حکومتهای  باانتقادازحمایت  قضائیه  قوه  رئیس 
گفت:فلسطین  تروریستی  گروههای  مخرب  ازفعالیتهای 
استعماری  دولتهای  امابرخی  است  اسالم  جهان  اولویت 

مقابله باایران رابه مسئله اول منطقه تبدیل کرده اند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد:
اجرای قانون »انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« زمان َبر است

انتشار  قانون  به  اشاره  با  ارشاد  وزارت  مطبوعاتی  معاون 
موانع  برخی  با وجود  گفت:  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و 
فرهنگی و نبود زیرساخت ها، اجرای این قانون آغاز شده 
اراده نظام در اجرای  اما مهم  البته زمان بر خواهد بود  که 

آن است.
نعمت زاده: 

  با خرید واگن از خارج مخالفیم
نعمت زاده در مراسم آغاز به کار بزرگترین نمایشگاه حمل ونقل ریلی خاورمیانه 
معدن  صنعت،  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  دو  بین  خوب  همکاری  بر  تکیه  با 
می تواند  بین الملل  روابط  در  جدید  فضای  در  همکاری  این  گفت  تجارت،  و 
ایرانی و  میان شرکت های  المللی  بین  توسعه همکاری  به 
خارجی و توجه بیشتر به بازارهای داخلی و منطقه بیانجامد.
وزیر صنعت با بیان اینکه ۷۷ درصد واگن باری در داخل تولید 

می شود، گفت: با خرید واگن از خارج مخالفیم.

وزیر نیرو :
آغاز ساخت ۱7 هزار مگاوات نیروگاه در کشور در سال جاری

دو  بین  نیروگاه  مگاوات  هزار  پنج  ساخت  تفاهمنامه  امضاء  مراسم  در  چیان  چیت 
ظرفیت  آینده  سال  ده  در  افزود:  حرارتی  برق  و  مپنا  شرکت 
مگاوات  هزار   ۵۰ تا   ۴۷ باید  حداقل  کشور  برق  تولید 
که  قدیمی  نیروگاه های  از  بخشی  آن  بر  یابد. عالوه   افزایش 
است،بازنشست  پایین  آنها  راندمان  و  رسیده  سر  به  عمرشان 

می شود.

شنیده شده است !!!

کوتاه از مسئولین 

استاد  و  اصفهان  شهردار  صمیمانه  دیدار  در 
پروژه  بر  هنری  نظارت  شد  مقرر  فرشچیان، 
خامنه ای  امام  بین المللی  همایش های  مرکز 
)سالن اجالس( اصفهان به منظور ایجاد فضا 
و سیمایی هنرمندانه در این اَبَرپروژه به استاد 

فرشچیان سپرده شود.
مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان در نشستی 
هنرمند  فرشچیان،  محمود  استاد  با  صمیمی 
شورای  رئیس  که  کشور  برجسته  نگارگر  و 
اسالمی شهر نیز در آن حضور داشت، دیدار 

کرد.
بازدید  به  نشست  این  در  فرشچیان  استاد 
همایش های  مرکز  بزرگ  پروژه  از  خود 
ضمن  و  کرد  اشاره  خامنه ای  امام  بین المللی 
ابراز خرسندی از ایجاد چنین مجموعه ای در 
اصفهان گفت: هدف من نیز خدمت به مردم 
ایران و به ویژه همشهریانم در اصفهان است.

به  اشاره  با  اصفهانی  فرهیخته  نگارگر  این 

نظارت  بر  مبنی  اصفهان  شهردار  درخواست 
هنری بر روی بهره برداری از پروژه سالن های 
اجالس همایش های بین المللی اصفهان گفت: 

کارم  دستور  در  را  امر  این  میل  کمال  با  من 
قرار خواهم داد. 

برنامه ریزی های  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 

صورت گرفته هرگاه نیاز باشد برای نظارت بر 
این امر به اصفهان سفر خواهم کرد.

بهره برداری  برای  اینکه  به  اشاره  با  فرشچیان 
ترکیبات  با  و  عظمت  این  با  پروژه ای  از 
هنری خاص نباید تعجیل کرد، اضافه کرد: از 
مسئوالن شهری می خواهم چنانچه قصد دارند 
و  هنرمندان  پروژه   اجالس  سالن های  پروژه 
شایسته اصفهان باشد، نباید در بهره برداری از 

آن عجله داشته باشند.
تدوین  برای  پیگیری اش  از  ادامه  در  وی 
هنری  دانشگاه  راه اندازی  و  هنر  دانشنامه 
شاخص در ایران اشاره کرد و گفت: بیش از 
۴۵ سال است که این موضوع را در دولت های 
نتیجه  به  تاکنون  اما  کرده ام  پیگیری  مختلف 

نرسیده ام. 
که  جایگاهی  به  توجه  با  داد:  ادامه  فرشچیان 
باید مسئوالن به  ایران دارد  هنر در بین مردم 

این زمینه توجه ویژه تری داشته باشند.

زبانزد  را  اصفهان  شهر  نظافت  همچنین  وی 
خاص و عام دانست و گفت: هر بار مهمانانی 
بدون  می آورم  اصفهان  به  بار  اولین  برای  را 
حیرت زده  اصفهان  شهر  نظافت  از  استثنا 
از  که  است  ضروری  رو  این  از  و  می شوند 

شهردار اصفهان تشکر الزم را داشته باشم.
بودن شهردار  نگارگری،  برجسته  استاد   این 
توصیف  خطیر  و  سخت  بسیار  کاری  را    
خانه  یک  اداره  برای  ما  داد:  ادامه  و  کرد 
و  می شویم  روبرو  مشکل  هزاران  با  کوچک 
در این راستا مدیریت شهر کار بسیار دشواری 

است.
زیادی  بسیار  ارادت  من  اینکه  بیان  با  وی 
از  که  کمکی  هر  و  دارم  وطنم  و  اصفهان  به 
انجام مملکتم  پیشرفت  برای  برمی آید   دستم 
ساخت  در  دارم  عالقه  کرد:  اضافه  می دهم،   
بی نظیر  پروژه ای  که  همایش ها  مرکز  پروژه 

است، سهمی داشته باشم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شأن و منزلت بازنشستگان 
باید حفظ شود، گفت: پرداخت مزایای بازنشستگان باید 
قرار  اجرایی  دستگاه های  نخست  اولویت های  صدر  در 

گیرد.
رسول زرگرپور در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای 
درآمد و  به گزارش عملکرد  اشاره  با  استان،  برنامه ریزی 
بودجه سال ۹۴ استان اصفهان اظهار داشت: در سال ۹۴، 
۵ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان درآمد برای استان در قانون 
بودجه تصویب شده بود که ۳ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان 

آن تحقق یافت که معادل ۷۲ درصد از درآمد است.
وی افزود: براساس این آمار استان اصفهان آخرین استان 
آن  مهمترین دالیل  از  بوده که یکی  نظر تحقق درآمد  از 

رکود اقتصادی است.
استاندار اصفهان با اشاره به عدم تحقق حدود ۳۰ درصد 
تحقق  عدم  متوسط  کرد:  بیان  اصفهان  استان  مالیات های 
نشان  رقم  این  که  است  درصد   ۱۵ کشور  در  مالیات ها 
پیش بینی  اصفهان  استان  برای  که  درآمدی  مقدار  می دهد 

شده بود، بیش از ظرفیت استان است.
وی تصریح کرد: این آمار برای بخش خصوصی و کسانی 
که مشمول پرداخت مالیات هستند نیز این پیام را می دهد 

در  استان ها ۱۵ درصد  دیگر  به  نسبت  اصفهان  استان  که 
تحقق مالیات ها عقب است.

استان  مالیات های  سوم  دو  اینکه  به  اشاره  با  زرگرپور 
مربوط  غیر خصوصی  بزرگ  شرکت های  به  اصفهان 
می شود، گفت: بخش خصوصی تنها یک سوم مالیات های 
استان را پرداخت می کند و این عدم تحقق نشان می دهد 

را  خود  مالیات  نتوانسته اند  بزرگ  صنعتی  واحدهای  که 
پرداخت کنند.

با اشاره به عملکرد بودجه خاطرنشان کرد: عملکرد  وی 
سال  ابتدای  ابالغ  با  مقایسه  در  سال  پایان  در  بودجه 
یکی  اصفهان  استان  و  داشته  رشد  درصد   ۲۴.۵ بر  بالغ 
را  خوبی  هزینه ای  اعتبارات  رشد  که  بوده  استان هایی  از 

پشت سرگذاشته است.
استاندار اصفهان به شرایط سخت اقتصادی دولت در سال 
۹۴ اشاره و اظهار داشت: همه دستگاه ها در سال گذشته 
تا نیمه فصل چهارم با کمبود بودجه در پرداخت حقوق 
و  دولت  با کمک  ولی  بوده اند،  روبرو  کارکنان  مزایای  و 
تالش دولت مردان در بخش جاری ۲۵ درصد عملکرد از 
ابالغ پیشی گرفت و هیچ دستگاهی در سال ۹۴ نبود که 

حقوق و مزایای کارمندان آن پرداخت نشده باشد.
اولویت  در  باید  بازنشستگان  مزایای  اینکه  بیان  با  وی 
در  چه  افزود:  گیرد،  قرار  اجرایی  دستگاه های  نخست 
به  مربوط  مسائل  زمینه  در  چه  و  تخصیص  سیستم 
بازنشستگان باید موارد مربوط به این قشر را در اولویت 
هم  و  شود  حفظ  آنان  منزلت  و  شأن  هم  تا  دهند  قرار 

مشکالت آنان به حداقل برسد.

استانی  اعتبارات  عملکرد  گزارش  به  اشاره  با  زرگرپور 
بیان کرد: در مجموع ۷۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای استان 
اعتبارات  این  درصد   ۳۸.۵ که  بود  شده  گرفته  نظر  در 
و  رسید  نقدینگی  به  نیز  ۳۱.۸درصد  و  یافت  تخصیص 
اعتبارات  از  ریالی  گذشته  سال های  در  نخستین بار  برای 

عمرانی در اعتبارات هزینه ای، هزینه نشد.
سال  در  دولت  سخت  بسیار  شرایط  به  اشاره  با  وی 
گذشته تصریح کرد: در دولت گذشته سیاست های غلطی 
یازدهم میراث دار آن ها شد و  ایجاد شده بود که دولت 
انتظارات و مطالبات،  از  با حجم وسیعی  همچنین دولت 
صندوق های خالی و بی پولی مواجه بود که توانست آن ها 

را به خوبی مدیریت کند.
استاندار اصفهان با بیان مصوبات شورای عالی سالمت و 
بندهای  از  هریک  گفت:   ،۹۴ اسفندماه  در  غذایی  امنیت 
برنامه ریزی  شورای  کارگروه های  به  باید  مصوبات  این 
برای  را  آن ها  مصوبات  و  ارجاع  مربوطه  دستگاه های  و 

تصمیم گیری در شورای برنامه ریزی استان گزارش دهند.
تخصصی  کارگروه  مصوبات  از  مورد   ۴۰ جلسه  این  در 
قرار  تصویب  مورد  استان  شهرسازی  و  زیربنایی  امور 

گرفت.

عمومی  روابط  نشست  ششمین  و  بیست  در 
از  کشور  کالنشهرهای  بین الملل  امور  و 
عمومی  روابط  ویژه  فعالیت های  و  طرح ها 

در  اصفهان  شهرداری 
مردمی  ارتباطات  زمینه 

قدردانی شد.
ششمین  و  بیست 
روابط  مدیران  نشست 
عمومی و امور بین الملل 
کالنشهرهای کشور طی 
شهرستان  در  روز  دو 

ارومیه برگزار شد.
که  نشست  این  در 
روابط  از  نمایندگانی 

داشتند،  حضور  اصفهان  کالنشهر  عمومی 
برگزاری  در  اصفهان  گذشته  دوره  میزبانی  از 

نشست کالنشهرها قدردانی به عمل آمد.
اصفهان  شهرداری  عمومی  روابط  همچنین 
کالنشهرهای  سایر  برای  خبر  ارسال  زمینه  در 
اخیر  ماه  چند  در  را  فعالیت  بیشترین  کشور 
ویژه  توجه  مورد  نیز  موضوع  این  که  داشته 

شرکت کنندگان قرار گرفت.

از  یکی  عمومی ها  روابط  در  مردمی  ارتباطات 
هر  و  بود  نشست  این  سرفصل های  مهم ترین 
مدیران روابط عمومی  طرح های ویژه  از  کدام 
خود در زمینه ارتباطات 
را مطرح کردند  مردمی 
که طرح سه زبانه شدن 
شهرداری   ۱۳۷ سامانه 
پاسخگویی  و  اصفهان 
مرکز  این  ساعته   ۲۴
و  توجه  مورد  نیز 
روابط  مدیران  تقدیر 
کالنشهرهای  عمومی 
در  گرفت.  قرار  کشور 
کارگاه  دو  نشست  این 
و  اجتماعی«  شبکه های  »مدیریت  تخصصی 
ارتباطی«  کمپین های  اجرای  و  تدوین  »اصول 
با حضور اساتید حوزه روابط عمومی و رسانه 

برگزار شد.
بیست و ششمین نشست روابط عمومی و امور 
و   ۲۲ روزهای  کشور  کالنشهرهای  بین الملل 
ارومیه  شهرستان  در  جاری  اردیبهشت ماه   ۲۳

برگزار شد.

اصفهان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
گفت: کنگره ملی امامزاده محمد ابن هالل )ع( 
برگزار  ماه  خرداد  ششم  و  پنجم  روزهای  در 

می شود.
رضا  حجت االسالم 
به  اشاره  با  صادقی 
برگزاری کنگره ملی امام 
زاده محمد ابن هالل)ع( 
و  پنجم  روزهای  در 
اظهار  ماه  خرداد  ششم 
داشت: این کنگره در دو 
تبلیغاتی  بخش علمی و 

برگزار خواهد شد.
بخش  ینکه  بیان  با  وی 
علمی این کنگره در قم 
اضافه  می شود،  برگزار 
نیز  تبلیغاتی  کرد: بخش 

در امامزاده محمد ابن هالل برگزار خواهد شد. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با 
کنگره  دبیرخانه  به  مقاله   ۱۳۱ ارسال  به  اشاره 
ملی امام زاده محمد ابن هالل )ع( ابراز داشت: 
از این تعداد ۳۰ مقاله پس از داوری ها انتخاب 
و در قالب دو جلد کتاب به چاپ رسیده است.

ابن  محمد  امامزاده  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
بوده  )ع(  علی  حضرت  بالفصل  فرزند  هالل 
امامزاده بزرگوار نخستین  ادامه داد: این  است، 
کسی بوده است که اسالم را به منطقه ایران و 
به ویژه کاشان و آران و 

بیدگل آورده است.
صادقی  حجت االسالم 
توسعه  اینکه  بیان  با 
بقعه  آبادانی  و  عمرانی 
ابن  محمد  امامزاده 
دیگر  از  نیز  )ع(  هالل 
این  برگزاری  اهداف 
اضافه  است،  همایش 
داشت  توجه  باید  کرد: 
که دبیرعلمی این کنگره 
رئیس  عابدی،  دکتر 
قرآنی  علوم  دانشگاه 
کشور است و از این رو بار علمی کنگره بسیار 

مناسب است. 
این  تبلیغاتی  بحث  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
احتمالی  حضور  با  بخش  این  افزود:  کنگره 
آیت اهلل نوری همدانی، آیت اهلل طباطبایی نژاد و 

استاندار اصفهان برگزار خواهد شد.

مناسبت  به  گفت:  اصفهان  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر 
عمومی«  روابط  و  ارتباطات  ملی  »روز  اردیبهشت   ۲۷ روز 
خالق  شهر  عمومی های  روابط  بزرگ  خانواده  گردهمایی 

اصفهان در اردوگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
 هادی نباتی نژاد در حاشیه برگزاری جشنواره شیخ بهایی در 
اصفهان، اظهار کرد: امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک 
سازمان  یک  استراتژیک  و  مدیریتی  تصمیم گیری های  به 
به طور جدی و  را  باید آن  نقشی در خور توجه است که 

اساسی مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها مهم ترین بخش برای 
سازماندهی و برنامه ریزی در دستگاه ها و ارگان ها به حساب 

می آیند، تصریح کرد: 
ارتباطات  ایجاد  توانایی  توانمند،  مدیران  شاخص  ویژگی 
هر  مقام  عالی ترین  چنانچه  و  است  برون سازمانی  و  درون 
دستگاه و سازمانی به این وظیفه خطیر بی تفاوت باشد یا در 
مدیریت کالن سازمان چنین مدیریتی اندیشیده نشود، بخش 
و  مانده  باقی  ناقص  نظر  مورد  دستگاه  وظیفه  از  عمده ای 

نمی توان از حداکثر توان آن سازمان بهره برد.
اینکه روابط  بیان  با  مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان 
عمل  نهادها  و  سازمان ها  تپنده  قلب  عنوان  به  عمومی ها 
می کنند، ادامه داد: روابط عمومی ها چشم بینای دستگاه های 
موجب  آنها  پویایی  که  هستند  دولتی  و  مختلف خصوصی 

رشد و بالندگی ادارات و سازمان ها می شود.
وی تاکید کرد: مدیران روابط عمومی ها می توانند با تعامل 
رسانه ها  چون  برسند  شکوفایی  مرز  به  کارآمد  و  سازنده 
اکثر مواقع افکار عمومی را مدیریت کرده و  هستند که در 

به چالش می کشند.
نباتی نژاد اضافه کرد: امسال به مناسبت روز ۲۷ اردیبهشت 
روز ملی ارتباطات و روابط عمومی و در راستای قدردانی از 
زحمات و کارکنان روابط عمومی سازمان ها و ادارات شهر 
خالق اصفهان، گردهمایی خانواده بزرگ روابط عمومی های 
شهر خالق اصفهان به میزبانی شهرداری در اردوگاه شهید 

بهشتی برگزار می شود.

معاون میراثی اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان با اشاره به ریزش بخش هایی 
در  سروشبادران  کبوترخانه  برج  از 
اراضی کشاورزی اصفهان، گفت: این 
اثر به دلیل نفوذ آب به پِی های این بنا 

فروریخته است.
اینکه  به  اشاره  با  طاهری  ناصر 
پراکنده  صورت  به  کبوتر  برج های 
مختلف  شهرستان های  در  متمرکز  و 
داشت:  اظهار  دارد،  وجود  استان 
برخی از این برج ها در حریم شهرها 
و برخی دیگر نیز در خارج از حریم 

شهرها قرار دارند.
وی با بیان اینکه برج های موجود در 
نیز  شهرداری ها  توسط  شهرها  حریم 
افزود:  گرفته اند،  قرار  حمایت  مورد 
بسیاری از این برج ها در سطح استان 
فرهنگی  میراث  همکاری  با  اصفهان 
احیا  بازسازی و  و شهرداری ها مورد 
قرار گرفته و به سفره خانه، رصد خانه 

و ... تبدیل شده است.
میراث  کل  اداره  میراثی  معاون 
دستی  و صنایع  گردشگری  فرهنگی، 

برخی  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان 
اصفهان  استان  در  کبوتر  برج های  از 
اضافه  هستند،  قبلی  کاربری  دارای 
حال  در  که  داشت  توجه  باید  کرد: 
برج های  تعداد  از  دقیقی  آمار  حاضر 
و  ندارد  وجود  اصفهان  استان  کبوتر 
آمار دقیق را می توان در پایان نامه ای 
وجود  باره  این  در  که  دانشجویی 

داشته، پیدا کرد.
وی با بیان اینکه برج های کبوتر دارای 
داد:  ادامه  هستند،  خاصی  محدوده 
نقاط حریم  این برج ها در همه  برای 
تعریف شده و هر گونه حریم شکنی 
و ساخت و ساز در حریم این برج ها 

غیرقانونی است.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  طاهری 
از محدوده  برج های خارج  از  برخی 
خدمات شهری در استان اصفهان در 
کرد:  اضافه  است،  دیدن  آسیب  حال 
بازسازی  و  احیا  اعتبار  رو  این  از 
مصالح  حمل  دلیل  به  نیز  اماکن  این 
بَنا بسیار باالست و میراث  و حضور 
استان در حد توان خود این اماکن را 

بازسازی می کند.
ریزش  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
کبوترخانه  برج  از  بخش های 
سروشبادران در زمین های کشاورزی 
گذشته  روز  دو  طی  اصفهان  شهر 
در  تاریخی  اثر  این  داشت:  اظهار 
بوده و  محدوده زمین های کشاورزی 
بنا  این  پی های  به  آب  نفوذ  دلیل  به 

فروریخته است.
میراث  کل  اداره  میراثی  معاون 
دستی  و صنایع  گردشگری  فرهنگی، 
به  اشاره  با  ادامه  در  اصفهان  استان 
موجود  مستندات  اساس  بر  اینکه 
زمان  در  استان  کبوتر  برج های 
شده اند،  ایجاد  صفویه  و  قاجاریه 
که  می شود  بینی  پیش  کرد:  اضافه 
از دوره صفویه در  برج سروشبادران 

اصفهان به جای مانده است.
کبوترخانه  برج  اینکه  بیان  با  طاهری 
است،  بوده  میراثی  ثبت  سروشبادران 
افزود: ما در دستور کار داشتیم که در 
در  را  برج  این  اعتبار  تامین  صورت 

اولویت بازسازی قرار دهیم.

در دیدار صمیمانه شهردار اصفهان و استاد فرشچیان؛

نظارت هنری مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای به استاد فرشچیان سپرده شد

استاندار اصفهان:

پرداخت مزایای بازنشستگان در اولویت دستگاه های اجرایی اصفهان قرار گیرد

در نشست روابط عمومی ها و امور بین الملل کالنشهرهای کشور مطرح شد؛

قدردانی از فعالیت های ویژه روابط عمومی شهرداری اصفهان در زمینه ارتباطات مردمی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

کنگره ملی امامزاده محمد ابن هالل )ع( برگزارمی شود

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:

روابط عمومی ها قلب تپنده ادارات و سازمان ها هستند

معاون میراثی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان:

برج کبوترخانه سروشبادران فروریخت

اصفهان



کاشان

به منظور افزایش دقت جراحان صورت 
 گرفت:

 بهره برداری از دستگاه C.ARM در اتاق عمل 
بیمارستان نقوی کاشان

دستگاه  بهره برداری  از  کاشان  نقوی  بیمارستان  رئیس 
C.ARM در اتاق عمل این بیمارستان خبر داد.

با  دستگاه  این  کرد:  اظهار  جعفری  حاجی  محمد 
پیگیری های به عمل آمده از سوی دانشگاه و اخذ مجوز 
از سازمان انرژی اتمی با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال 

نصب و به بهره برداری رسید.
جراحی  دقت   C.Arm دستگاه  وجود  با  وی،  گفته  به 
می کند  پیدا  افزایش  ارتوپدی  و  اعصاب  و  مغز  پزشکان 
و جایگذاری وسایل و تجهیزات پزشکی با دقت بیشتری 

انجام می شود.
دکتر حاجی جعفری تصریح کرد: این دستگاه برای مشاهده 
طور  به  و  می رود  کار  به  جراحی  حین  در  عمل  موضع 
این  کلی جزو دستگاه های فلورسکوپی محسوب می شود 
باالیی  مانور  قدرت  از  و  بوده   C بازوی  دارای  دستگاه 

برخوردار است.

نجف آباد

 تکمیل استخر سرپوشیده نجف آباد
 نیازمند اعتبار

عملیات اجرایی استخر سرپوشیده شهرستان نجف آباد با 
بودجه ملی سرعت می گیرد.

 رئیس اداره ورزش و جوانان نجف آباد به پایان عملیات 
ساخت استخر این شهرستان تا پایان سال آینده اشاره کرد 
و گفت: ۱۵ سال پیش ساخت این استخر شروع و تاکنون 

با پیشرفت ۸۰ درصدی همراه بوده است.
برای  را  اعتبار  ریال  میلیارد   6 از  بیش  طباطبایی  محمد 
تکمیل و بهره برداری این استخر برآورد کرد و از مسئوالن 

خواست در این زمینه بیشترین توجه را داشته باشند.

شهرضا

فرماندار شهرضا:
شهرک صنعتی رازی شهرضا با ۱۰ درصد 

ظرفیت فعالیت می کند

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: فقط ۱۰ درصد از شهرک 
این  صنعتی بزرگ رازی شهرستان شهرضا فعال است و 

شهر فاقد پتروشیمی، پاالیشگاه و ذوب آهن است.
با  اجتماعی  فرهنگی،  کارگروه  جلسه  در  گالبی  محسن 
اشاره به شاخص های شهرستان، اظهار داشت: دارا بودن 
حوزه   ۵ وجود  اجتماعی،  بحث های  در  باال  رتبه های 
علمیه و برگزاری انتخاباتی بدون شائبه و سالم و ساخت 
از  امیرالمومنین  بیمارستان  در  بیماران  برای  همراه سرا 

ویژگی های شهرستان شهرضاست.
وی با اشاره به پرداخت ۱۰ میلیارد تومان وام در سال ۹۴ 
در بخش اشتغال، افزود: فقط۱۰ درصد از شهرک صنعتی 
بزرگ رازی شهرستان شهرضا فعال است و این شهر فاقد 

پتروشیمی، پاالیشگاه و ذوب آهن است.
فرماندار شهرستان شهرضا با اشاره به رشد صنعت دامداری 
و دامپروری در شهرضا گفت: با توجه به مشکالت موجود 
و کمبود آب، در بخش کشاورزی شاخص تولید شهرستان 

باال رفته است.
وی با بیان اینکه شهرستان شهرضا در زمینه امور اجتماعی 
شود،  طرح ها  پایلوت  اصفهان  استان  در  دارد  آمادگی 
بیمارستان صاحب الزمان  روانپزشکی  بخش  کرد:  تصریح 
)عج( شهرضا راه اندازی و فضای فیزیکی آن فراهم شده و 
نیاز داریم با همکاری استان نیروی سازمانی آن در اسرع 

وقت تأمین شود.
در  گفت:  جلسه،  ادامه  در  شهرضا  بهزیستی  اداره  رئیس 
شهرستان شهرضا مرکز مداخله در بحران طالق راه اندازی 
برای  دارند  طالق  قصد  که  را  زوج هایی  دادگان  و  شده 

مشاوره به این مرکز ارجاع می دهد.
محمدعلی صادقی با اشاره به اجرای طرح محله محور در 
شهرضا، افزود: در اجرای این طرح شهرستان شهرضا به 
۵۰ محله تقسیم شد اما به دلیل کمبود اعتبار تنها در ۱۵ 

محله شهرستان این طرح اجرا شده است.
وی تصریح کرد: در این طرح مسئولیت پذیری و مشارکت 
باال  مخدر  مواد  با  مبارزه  بحث  در  محالت  افراد  فعال 
می رود و اگر همه اقشار در این طرح به صورت موازی 
آموزش ببینند در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

موفق خواهیم بود.

مبارکه

بازدید مدیر عامل شرکت MCC چین از 
شرکت فوالد مبارکه

سازنده و  طراح  چین   MCC شرکت  عامل   مدیر 
 کارخانه هاي فوالدي از شرکت فوالد مبارکه بازدید کرد.

 مدیر عامل شرکت MCC در این بازدید گفت: گروه ام 
سي سي بزرگترین شرکت در ساخت طرح های متالورژي 
و تأمین کننده خدمات مربوط به تولید و عملیات شرکتهاي 
متالورژي است که با در اختیار داشتن بیشترین منابع دولتي 

داراي باالترین ظرفیت تولید فوالد در چین می باشد.
و با بیان اینکه تاکنون ۱۱ کارخانه با خالقیتهاي تکنولوژي 
از شرکت  بازدید  از  ملي را در چین ساخته است .هدف 
فوالد مبارکه را ، شناخت بزرگترین تولید کننده فوالد ایران 
بیان داشت.مدیر عامل شرکت MCC چین تصریح کرد: 
بهینه  این همکاري ها مي تواند در زمینه هاي طراحي و 
سازي فرآیندهاي تولید و توسعه محصوالت و طرح های 

زیست محیطي نیز ادامه داشته باشد.

کوتاه از استان اصفهان

 سال اول  پیش شماره4
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عضو هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی استان اصفهان:

 وجود دو هتل 5 ستاره مناسب اصفهان
  با این میزان ورودگردشگر نیست

 عضو هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
استان اصفهان گفت: طبق آمارهای موجود اصفهان تنها دو 
هتل ۵ ستاره دارد که مناسب شهری با این میزان گردشگر 

نیست.
برای  ایران  اظهار داشت:  این مطلب  بیان  با  سعید روانفر 
کشورهای همسایه می تواند مقصد مناسبی برای توریست 
سالمت باشد و با دارابودن بیمارستان ها و کادر پزشکی 
پیشرفت در زمینه توریست سالمت را  امکان  متخصص، 
سرمایه  و  تبلیغات  آن  پیشرفت  الزمه  البته  که  است  دارا 

گذاری است.
تر  مناسب  های  هزینه  با  اصفهان  شهر  کرد:  تصریح  وی 
آن  کنار  در  و  ایران  کالنشهرهای  سایر  نسبت  به  درمانی 
شرایط زیست محیطی و جاذبه های گردشگری حاکم بر 
این شهر، می تواند به جذب بهتر توریست های درمانی 

کمک کند.
روانفر گفت: افتتاح شهرک سالمت شهر اصفهان را تبدیل 
به قطب توریست درمانی ایران می کند و با توجه به اینکه 
توریست سالمت می تواند سه برابر یک توریست عادی 
ارز وارد کشور کند، سودآوری این بخش بسیار مطلوب 

خواهد بود.
خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
دلیل  به  اصفهان  شهر  داد:  ادامه  اصفهان  استان   مسافرتی 
نظر جذب  از  تاریخی  و  مذهبی  فرهنگی،  های  شاخصه 
 گردشگر در این زمینه ها بسیار قوی است؛ در کنار آن وجود 
پتانسیل جذب  چشمه های آب گرم در اطراف اصفهان، 

گردشگر سالمت را فراهم می کند.
اصفهان،  شهر  گردشگری  وضعیت  پیرامون  ادامه  در  وی 
اظهار کرد: با توجه به اینکه شهر اصفهان پایتخت فرهنگ 
و تمدن جهان اسالم معرفی شده و جزو ۱۰ شهر دیدنی 
جهان مطرح است و با توجه به آثار تاریخی ثبت شده در 
صنعت  در  مناسبی  جایگاه  همواره  جهانی،  و  ملی  سطح 

گردشگری ایران داشته است.
 ۵ هتل  دو  تنها  اصفهان  آمارها  طبق  اینکه  بیان  با  روانفر 
گردشگر  میزان  این  با  شهری  مناسب  که  دارد  ستاره 
امام  اجالس  سالن  افتتاح  با  این  بر  عالوه  گفت:  نیست، 
خامنه ای در شهر اصفهان شرایط برای ورود توریست با 
البته در کنار  اهداف سیاسی و فرهنگی بهتر خواهد شد، 
برای  برنامه ریزی  با  توان  پتانسیل های موجود می  تمام 
و  ملی  های  کنفرانس  و  ها  همایش  میزبانی  و  برگزاری 
افزایش  را  اصفهان  به  توریست  ورود  میزان  المللی  بین 
نوازی  میهمان  میزان  بیشتر  فرهنگسازی  با  همچنین  داد، 
برای جذب  مردمی  های  همکاری  و  اصفهان  شهر  مردم 
در  بازاریابی  و  تبلیغات  البته  بخشید،  بهبود  را  توریست 
تأثیر  شهر  در  اقامت  برای  گردشگران  ماندگاری  زمان 

بسزایی دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
استان اصفهان تصریح کرد: در سال های گذشته به دلیل 
تمرکز  و  نگاه  و  گردشگری  صنعت  به  کافی  توجه  عدم 
یک سویه به تورهای خارجی توسط صاحبان این صنعت 
به  و  ایران  به  خارجی  مسافران  ورود  امر،  متولیان  و 
دچار  متأسفانه  و  یافت  کاهش  اصفهان  به شهر  آن  دنبال 
اما  شدیم،  گردشگری  پرسود  صنعت  در  ماندگی  عقب 
خوشبختانه در چند ماه اخیر و به خصوص پس از برجام 
شاهد رشد چشمگیر گردشگری در شهر اصفهان بوده ایم.
روانفر یادآور شد: شهر زیبای اصفهان با بافت فرهنگی و 
تاریخی و مکاتب هنری و فلسفی،  مذهبی، وجود مراکز 
داخلی  برای جذب گردشگری  پتانسیل های الزم  تمامی 
و خارجی را دارا است که در این خصوص می توان به 
وجود آثار تاریخی ثبت شده جهانی و ملی، شرایط زیست 
تورگردانان  تعداد  محیط،  بهداشتی  و  طبیعی  و  محیطی 
مناسب  تعداد  داخلی،  تورهای  برگزارکنندگان  و   محلی 
و  درمانی  مراکز  گردشگران،  اسکان  مراکز  و  ها  هتل 

اورژانسی و... اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان ظرفیت ها و پتانسیلهای 
زیادی را برای جذب گردشگران اعم از داخلی و خارجی 
دارا است، ادامه داد: این استان با کویرهای متعدد احاطه 
برای  داخلی،  گردشگران  جذب  بر  عالوه  که   شده 

توریست های خارجی نیز بسیار بکر و جذاب است.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
استان اصفهان گفت: روستاها و شهرهای اطراف اصفهان 
با بافت تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد خود می توانند 

مقاصد گردشگری خوبی باشند.
را  اصفهان  استان  های  آبشار  و  رود  زاینده  رودخانه  وی 
اظهار  و  برشمرد  اصفهان  استان  های  جاذبه  از  دیگر  از 
برای  الزم  های  پتانسیل  اصفهان  استان  مجموع  در  کرد: 
چه  هر  جذب  برای  اما  است  دارا  را  گردشگران  جذب 
شود،  تر  قوی  ها  زیرساخت  است  الزم  گردشگر  بیشتر 
زیرساخت هایی از قبیل راه سازی و حمل و نقل، نوسازی 
بهبود  شهرها،  ورودی  زیباسازی  توریست،  ناوگان حمل 
پروازهای  شرایط  بهبود  مسافران،  اسکان  و  اقامتی  مراکز 
داخلی و خارجی، بهبود عالیم و راهنمایی بهتر مسافران، 
و  تاریخی  مراکز  به  بهتر  و  بیشتر  حفاظت  و  رسیدگی 
باستانی، اطالع رسانی و تبلیغات بهتر  که همه می تواند 
در تبدیل شدن اصفهان زیبا به یک برند گردشگری کمک 

کنند. 
الزم  گردشگران  نیازهای  به  توجه  با  کرد:  تاکید  روانفر 
است تسهیالتی برای اسکان مسافران در نظر گرفته شود؛ 
برای  اما  است  قبول  قابل  اصفهان  شهر  های  هتل  تعداد 
سطح  و  تعداد  است  الزم  توریست  بیشتر  هرچه  جذب 
و  یابد  افزایش  ها  اقامتگاه  و  ها  هتل  خدمات  و  کیفیت 
بین  استانداردهای  با  ها  اقامتگاه  خدمات  سطح  همچنین 

المللی همانند سازی شود.

اخبار اصفهان

آئین افتتاح سي تي اسکن بیمارستان 
 حضرت محمد رسول اهلل مبارکه
  با حضور معاون وزیر بهداشت ،

درمان وآموزش پزشکي
بهداشت  وزیر  پرستاري  معاون  حضور  با 
شهرستان  ،فرماندار  پزشکي  وآموزش  ،درمان 
شهرستان  مردم  نماینده  پور  ایران  مبارکه،دکتر 
مقام  اسالمي،قائم  شوراي  مجلس  در  مبارکه 
اصفهان،معاون  پزشکي  علوم  دانشگاه  ریاست 
اصفهان،شهردار  پزشکي  علوم  دانشگاه  درمان 
از  وجمعي  شهرمبارکه  اسالمي  وشوراي 
اسکن  تي  سي  شهرستان،  ومردم  مسئوالن 
مبارکه  اهلل  رسول  محمد  حضرت  بیمارستان 

افتتاح شد.
دکتر محمد میرزا بیگي معاون وزیر بهداشت و 
تحول سالمت  طرح  اجراي  به  اشاره  با  درمان 
در دولت و تدبیر و امید ،افزود: این طرح سالها 
در قوانین مختلف تصویب گردیده بود و لیکن 
بود که خوشبختانه در چند سال  اجرایي نشده 
اجرایي  درمان  و  بهداشت  وزیر  همت  با  اخیر 

شد.
با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبري که  وي 
بیمار  که  زماني  مردم  که  کنید  کاري  فرمودند: 
بیماري رنچ دیگري نداشته  مي شوند جز رنج 
بهداشت و درمان مردم  به  افزود: توجه  باشند، 
درمان  و  بهداشت  وزیر  هاي  دغدغه  از  یکي 
کشور بود که وي سالمت را به گونه اي مطرح 
دولت  برجسته  کارهاي  ردیف  در  که  نمودند 

قرار گرفت.
تامین  براي  مردم  دغدغه  به  بیگي  میرزا  دکتر 
خاطر  و  نمود  اشاره  خود  درماني  هاي  هزینه 
نظام  تحول  طرح  که  زماني  ساخت:از  نشان 
سالمت اجرایي شد تا حدودي از دغدغه مردم 
با  مردم  و  کاست  بضاعت  بي  افراد  باالخص 
دغدغه کمتري به مراکز بهداشتي درماني مراجعه 

نمودند.
طرح  این  ارزنده  نتایج  و  محاسن  به  ایشان 
ارائه خدمات  و  شناسایي  افزود:  و  نمود  اشاره 
درماني به حاشیه شهرها و مکان هاي دورافتاده، 
بهداشتي  نیروهاي  و  متخصصین  کارگیري  به 
دورافتاده،  و  محروم  مناطق  به  اعزام  و  درماني 
تجهیز نمودن بیمارستانها و تاسیس بخش هاي 

زمینه  این  در  موثر  اقدامات  ازجمله  و   جدید 

مي باشد.
وي از به کارگیري ۱۷۰۰۰نفر در مراکز بهداشتي 
در  گذشته  سال  در  ها  بیمارستان  و  درماني 
افزود:  و  داد  خبر  سالمت  تحول  طرح  اجراي 
امسال نیز ۱6۲۰۰ نفر نیروي بهداشتي درماني از 
جمله پزشک متخصص، پرستار و کادر درماني 

و  به صورت پیماني استخدام شدند.
معاون پرستاري وزیر بهداشت و درمان با اشاره 
به وجود هم دلي و هم گرایي در بین دولت و 
مجلس افزود: نمایندگان مجلس در اجراي طرح 
کردندکه  ایفا  موثري  نقش  نظام سالمت  تحول 
نماینده  و  مجلس  نمایندگان  تمامي  از  جادارد 

مردم شهرستان مبارکه به خاطر وفاق و همدلي 

در حوزه بهداشت و درمان تشکر نمایم.
وي با بیان اینکه پزشکان ، متخصصین و کادر 
درماني براي دریافت حق الزحمه خود باید یک 
پروسه چند ماهه در سازمان بیمه ها طي نمایند 
افزود: این امر موجب نارضایتي برخي از افراد 
گردیده که الزم است سازمان هاي بیمه با شتاب 
بیشتري نسبت به پرداخت حق الزحمه پزشکان 

اقدام نمایند.
وي از پیگیري هاي فرماندار شهرستان تقدیرو 
شهرستان  به  ورود  بدو  وگفت:از  کرد  تشکر 
فرماندار  حق  به  هاي  خواسته  از  یکي  مبارکه 
وجراح  متخصص  سه  اختصاص   ، شهرستان 

تامهرماه  اله  انشا  که  بود  بیمارستان  براي 
ارتوپد،جراح  ازجمله  متخصص  پزشک  سه 
شهرستان  بیمارستان  به  بیهوشي  ومتخصص 
شهرستان  شریف  مردم  به  خدمت  ودر  اضافه 

قرار خواهد گرفت.
در ادامه ذاکري فرماندار نیزبه دیدار هیئت دولت 
با رهبر معظم انقالب در هفته دولت اشاره کرد 
سه  انقالب  معظم  رهبر  دیدار  آن  وگفت:در 
موضوع مهم را جزء اقدامات موثر دولت تدبیر 
،مهار  برجام  اجراي  شامل  که  برشمردند  وامید 
تحول  وطرح  سالمت  جایگاه  وارتقاء  تورم 
سالکت در کشور بود وما مفتخریم دولتي داریم 
که بحث سالمت مردم یکي از مهمترین دغدغه 

هاي ان است.
تدبیر  دولت  داشت  اذعان  شهرستان  وفرماندار 
هاي  قدم  سالمت  بحث  در  حمداهلل  به  وامید 
محترم  وزیر  از  دارد  جا  که  برداشت  خوبي 
تشکر  نیز  پزشکي  وآموزش  ودرمان  بهداشت 

کنیم.
تحول  طرح  اجراي  از  اینکه  بیان  با  وي 
سالمت،شهرستان مبارکه بي نصیب نمانده خاطر 
وتجهیزات  امکانات  ساخت:خوشبختانه  نشان 
اختصاص  شهرستان  به  مدت  این  در  خوبي 
یافته که مي توان گفت تمام امکانات بهداشتي 
ودرماني در بیمارستان حضرت محمد رسول اهلل 
مبارکه فراهم شده ویکي از مهمترین مشکالت 
متخصص  کمبود  بیمارستان  حاضر  حال  در 
درخواست  که  است  وجراح  ارتوپد،بیهوشي 
داریم معاون محترم دستورات الزم در خصوص 

تخصیص آنها به شهرستان صادر نمایند.
فرماندار شهرستان با بیان اینکه به حمداهلل بیشتر 
خانه  نعمت  از  شهرستان  وروستاهاي  ها  شهر 
برخوردارند   ۱۱۵ اورژانس  وپایگاه  بهداشت 
ودهیاریها  شهرداریها  داشت:انصافا  اذعان 
بهداشتي شهرستان  با مسئوالن  همکاري خوبي 
داشته اند ومي توان گفت به نوعي بحث سالمت 
مردم جزء دغدغه هاي این عزیزان بوده که جا 
دارد از زحمات این عزیزان تقدیر وتشکرشود.

شوراي  واعضاي  شهردار  از  نیز  پایان  در  وي 
اعتبار  تخصیص  لحاظ  به  مبارکه  شهر  اسالمي 
۸۰۰ میلون توماني خرید دستگاه سي تي اسکن 

بیمارستان با هداء لوح تقیر وتشکر شد.

با حضور دکتر میرزا بیگی معاون محترم وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
دکتر صانعی قایم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و تنی چند از مسئولین 

استان و شهرستان مرکز اورژانس ۱۱۵ زیباشهر افتتاح و به بهره برداری  رسید.
پیگیریهای شهرداری و  اشاره  با  این مراسم  مهندس سلیمی شهردار زیباشهر در 
شورای اسالمی زیباشهر و همکاریهای نماینده محترم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی بایگاه اورژانس زیباشهر را خواسته دیرینه مردم زیباشهر برشمردند 
که با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال تجهیز و راه اندازی شده است که عالوه بر 
این مبلغ مکان این پایگاه توسط شهرداری زیباشهر تامین و یک دستگاه آمبوالنس 

و نیروی انسانی نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی تامین شده است.
شهردار زبیاشهر با اشاره به اقدامات شهرداری زیباشهر در زمینه بهداشت و درمان 
تجهیز و کمک به مرکز بهداشتی زیباشهر و تبدیل آن به یک مرکز شبانه روزی را 

از جمله این اقدامات برشمردند.

نـماینده مـردم شهرستــان های 
شـاهیـن شهر و مـیمه و برخـوار 
از  اسـالمی  شـورای  مجـلس 
فعالیتهـای شهرداری شاهین شهر 

قدردانی کرد .
های  شهرستان  مردم  نماینده  حاجی  حسینعلی 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
شهر  شاهین  شهردار  با  نشست  در  اسالمی 
تصریح کرد: خوشبختانه شهرداری شاهین شهر 
در بین شهرداری های شهرستان نسبت به حجم 
جمعیتی باال توانسته ، کمترین نارضایتی مردمی 

را به خود اختصاص دهد.
شهرستان  مردم  نماینده  حضور  با  نشستی  در 
شورای  مجلس  در  میمه  و  شهر  شاهین 
و  عامل  مدیران  معاونان،   ، شهردار  اسالمی، 
روند  گزارش  شهرداری،  مدیران  از   برخی 
پروژه ها،مسائل و مشکالت شهر توسط شهردار 

شاهین شهر ارائه گردید
این  در  شهر  شاهین  شهردار  امیری  حسین 
نشست ضمن خوش آمدگویی به نماینده مردم 
مجلس  در  میمه  و  شاهین شهر  های  شهرستان 
گفت:  شعبانیه  اعیاد  تبریک  و  اسالمی  شورای 
جناب آقای حاجی نماینده مردم شهرستان های 
شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
مشکالت  و  مسائل  فصل  و  حل  در  همواره 

شهرداری با عالقه و روی باز پیگیر بوده است.
در سال گذشته  کرد:  نشان  ادامه خاطر  در  وی 
مالی،توانسته  نامالیمات  و  مشکالت  رغم  علی 
 ، عمرانی  های  پروژه  درصد   ۹۰ از  بیش  ایم 
فرهنگی و رفاهی شهرداری در قالب ۸۰ پروژه 

را عملیاتی نماییم.
 ، گمنام  شهدای  یادمان  احداث  امیری 
بهشت  معراج  میالد،سالن  و  فدک  بازارهای 
اتوبوس  دستگاه  پنج  معصومه)س(،افزودن 

نشانی  آتش  ساختمان  اتوبوسرانی،  ناوگان  به 
مخزن   ، فدک  مدرسه   ، مهر  مسکن  مجموعه 
گذاری  آسفالت،جدول   ، مکعبی  متر  هزار  ده 
اجتماعات  سالن   ، اداری  سایت  زیرسازی  و 
پارک  هفت  احداث   ، نگارستان  ساختمان 
کتابخانه مرکزی   ، ، کالنتری گلدیس  محله ای 
اتوبوسرانی  ساختمان   ، نگارستان  ساختمان 

،کمپینگ  خانواده  فرهنگسرای  شهرداری،  و 
پل   ، خالقیت  و  دانش  فرهنگ  خانه   ، شرق 
مکانیزه سه راه خیابان عطار، خانه فرهنگ هنر، 
قنات های  آسفالت،جدول گذاری،مقاوم سازی 
جمله  از  را  دیگر  پروژه  ها  ده  و  شهر   سطح 
در  احداث  حال  در  یا  شده  احداث  های  پروژ 

سال گذشته برشمرد.
گذاری  :سرمایه  گفت  شهر  شاهین  شهردار 
ایجاد  را  مطلوبی  شغلی  های  فرصت  شهر  در 
بستر  شهر  شاهین  در  راستا  این  در  و  کند  می 
مطرح  گذاران  سرمایه  برای  گذاری  سرمایه 
فراهم گردیده است تا جایی که در سال گذشته 
میلیارد   ۲۷۰۰ توانسته  شهر  شاهین  شهرداری 

نماید که  منعقد  با سرمایه گذاران  قرارداد  ریال 
تاکنون در تاریخ شهرداری بی سابقه بوده است.

اداری   ، بازار فدک و میالد، پروژه تجاری  وی 
 ، حسین)ع(  امام  میدان  پروژه  نور،  خدماتی  و 
پروژه تجاری ،تفریحی خیابان آیت اهلل طالقانی، 
پروژه   ، اصفهان  شمال  بار  تره  و  میوه  میدان 
تجاری،خدماتی خیابان شهید دکتر بهشتی را از 

جمله پروژه های احداث شده یا در حال احداث 
سرمایه گذاری در سطح شهر عنوان کرد.

قرارداد  حجم  داریم  قصد  کرد:  تصریح  امیری 
با سرمایه گذاران در سال جاری را به ده هزار 

میلیارد ریال برسانیم.
اینکه  به  اشاره  ضمن  شهر  شاهین  شهردار 
مشکالت  رغم  علی  شهر  شاهین  شهرداری 
ادارات و  مالی خود در حل و فصل مشکالت 
 دستگاه های دیگر به عنوان بازوی پرتوان دولت 
مطرح شده است گفت: در سال گذشته شهرداری 
شهر،  سطح  مساجد  تکمیل  و  احداث  توانسته 
احداث مدرسه فدک، احداث کالنتری گلدیس، 
کمک به خیریه ها، احداث کلنیک فرهنگیان و 

ده ها خدمات دیگر به ادارات و نهادهای دولتی 
را انجام دهد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شهرستان 
برخوار در مجلس  میمه و  های شاهین شهر و 
شورای اسالمی نیز در این نشست ضمن تبریک 
اعیاد شعبانیه و تشکر از گزارش مبسوط شهردار 
شاهین شهر در مورد وضعیت شهر و پروژه های 
احداث یا در حال احداث شهرداری گفت: بنده 
 ، شهردار  از  شهر  شاهین  فهیم  مردم  طرف  از 
شهرداری  عوامل  همه  و  شهر  اسالمی  شورای 
سرما  و  گرما  در  که  عزیز  کارگران  خصوصًا 
کشند  می  را  شهر  پاکیزگی  و  نظافت  زحمات 

تشکر و قدردانی می نمایم.
وی گفت : نقش شهرداری ها به علت وابستگی 
مردم به آنها و رضایت مندی مردم به شهرداری 
خوشبختانه  و  است  اهمیت  با  و  پررنگ  بسیار 
های  شهرداری  بین  در  شهر  شاهین  شهرداری 
شهرستان توانسته نسبت به حجم جمعیتی باال، 
به خود اختصاص  نارضایتی مردمی را  کمترین 
توانمند  مدیریت  از  نشان  مهم  این  که  دهد 
عوامل  دیگر  و  شهر  اسالمی  شورای   ، شهردار 

شهرداری بوده است.
و  مسائل  پیگیری  از  نشست  این  در  حاجی 
مشکالت شهرداری شاهین شهر در مراجع ذی 
با همکاری شهرداری   : افزود  و  صالح خبرداد 
شاهین شهر مسائل و مشکالت شهر را بررسی 

و حل و فصل خواهیم کرد.
نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه 
و برخوار در مجلس شورای اسالمی با قدردانی 
 : گفت  شهر  شاهین  شهرداری  های  فعالیت  از 
شهرداری  سوی  از  خوبی  بسیار  های  فعالیت 
شاهین شهر در سطح شهر صورت گرفته است 
و امیدوارم این خدمت رسانی همواره برای مردم 

عزیز شاهین شهر ادامه یابد.

تنها دستگاه سي تي اسکن شهرستان مبارکه با حضور معاون وزیر بهداشت به بهره برداري رسید

شهردار شاهین شهر ؛
عملیاتی شدن بیش از 9۰ درصد پروژه های عمرانی ، فرهنگی و رفاهی شهرداری در قالب 8۰ پروژ

با حضور معاون وزیر بهداشت صورت گرفت :
افتتاح مرکز اورژانس ۱۱5 شهر زیباشهر

استان



نگاهی به قیمت ها

ارائه عملکرد ۱۰ ساله بازار کار ؛

مرکز آمار گزارش اشتغالی روحانی را ردکرد
حدود  ایجاد  از  رئیس جمهور  درحالی 
گذشته سخن  سال  دو  در  شغل  ۱.۲میلیون 
دهه  یک  در  شده  ایجاد  مشاغل  که  گفته 
گذشته سالیانه 66۷۰۰ مورد بوده و اقتصاد 
ایران حتی توان ایجاد ۱۰۰هزار شغل درسال 

را هم ندارد.
رسمی   آغاز  از  قبل تر  کمی   ۹۲ مردادماه 

ریاست جمهوری حسن روحانی در دولت 
اشتغالی  عملکرد  از  گزارشی  وی  یازدهم، 
دولت های نهم و دهم ارائه کرد و در آن زمان تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال را 
کمتر از ۱۵ هزار شغل دانست در حالی که دولت های وقت مدعی بودند در مجموع 

۸ سال توانسته اند ۷ میلیون شغل ایجاد کنند.
ایجاد سالیانه  کار  بازار  و  اقتصادی  کارشناسان  برخی  در عین حال، در همان دوره 
تا ۲.۵ میلیون شغل را نپذیرفتند و آن را در تضاد با وضعیت رشد اقتصادی و سایر 

پارامترهای تاثیر گذار بر آن دانستند.
حاال در سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید که مهمترین شعارش در بخش داخلی 
حل معضل بیکاری و ارائه گزارش های دوره ای از عملکرد دولت در زمینه مقابله 
با بیکاری بود، مرکز آمار ایران می گوید در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۳ یک درصد به 
اند  اقتصادی افزوده شده و سالیانه تنها 66 هزار و ۷۰۰ نفر توانسته  نرخ مشارکت 

وارد بازار کار شوند.
اشتغال بخش صنعت منفی شد

معاون مرکز آمار ایران گفت: در سال های ۸۴ تا ۹۴ به جمعیت فعال کشور ۸۸۲ هزار 
و ۷۰۸ نفر افزوده شد که از این تعداد 66۷ هزار و ۷۸۲ نفر توانسته اند شغلی برای 
خود دست و پا کرده و ۲۱۴ هزار و ۹۲6 نفر نیز نتوانسته و به جمعیت بیکاران کشور 

افزوده شدند.
وی با ارائه تقسیم بندی دیگری اظهارداشت: از مجموع 66۷ هزار شاغل ۱۴۹ هزار و 
۱۵۲ نفر به بخش کشاورزی و ۵6۲ هزار و ۸۸۲ نفر نیز به بخش خدمات اضافه شدند 
اما در این دوره ۱۰ ساله بخش صنعت ۴۴ هزار و 6۵۰ شاغل خود را نیز از دست داد 

و اشتغال زایی در صنعت کشور منفی بوده است.
با نگاهی به این آمارها چند نکته حائز اهمیت است، اوال اینکه نمی توان گزارش های 
دو سال اخیر دولت تدبیر و امید درباره اشتغال زایی 6۰۰ هزار نفری را در هر سال 
پذیرفت. دولت مدعی است نرخ بیکاری کم نشده، چون جمعیت فعال و متقاضی 
کار بیشتر شده است اما حتی اگر فرض کنیم سالیانه ۸۸۲۰۰ نفر )مجموع ۱۰ سال 
۸۸۲ هزار نفر( هم به جمعیت فعال اضافه نمی شدند باز هم تغییر چندانی در کاهش 
تعداد بیکاران حاصل نمی شد، چون به دلیل بروز رکود و مسائل مختلف بنگاه ها، 
ریزش نیروی کار در اقتصاد ایران باال است و این مسئله خود اوضاع بیکاری را هر 
ساله تشدید می کند، یعنی هر سال با بیکارانی مواجه هستیم که قبال شاغل بوده اند؛ 
بنابراین حتی اگر چیزی به جمعیت متقاضی کار اضافه نمی شد هم اقتصاد ایران رمق 
جذب ۱۰۰ هزار نفر نیروی جدید کار در سال را نداشته است و چیزی از ۲.۵ میلیون 

بیکار کم نمی شد.
باید گفت با اقدامات فعلی و سنتی دولت ها در ایران که بانک ها مجبور به پرداخت 
تسهیالت اشتغال زایی شوند و یا بنگاه های دولتی از تعدیل نیرو منع شوند و اقدامات 
بود چون در شرایط  متقاضی کار  توان پاسخگوی صدها هزار جوان  مانند آن نمی 
فعلی، اقتصاد ایران حتی توان اشتغال زایی یک دهم تازه واردها به بازار کار را در 

هر سال هم ندارد.
نکته مهم تر اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت های گذشته نتوانسته در زمینه 
مقابله با بحران بیکاری و حل معضل تاریخی و کهنه اقتصاد ایران گام های موثری 
کار  جوانان جویای  و  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  بیکاری  روند  بنابراین  بردارد؛  را 
ادامه  یازدهم  دولت  فعالیت  از  گذشته  سال   ۳ در  دستکم  یا  و  داشت  ادامه خواهد 

داشته است.
بیکاری؛ زخم کهنه بر پیکر اقتصاد ایران

یک  از  کمتر  اقتصادی  رشد  نرخ  با  گذشته  های  سال  در  شده  ایجاد  ناچیز  اشتغال 
منفی سال ۹۴ همخوانی  نرخ رشد  اقتصادی،  کارشناسان  برخی  عقیده  به  و  درصد 
دارد؛ هرچند شاید بتوان اینگونه گفت که احتماال میزان اشتغال زایی در تمامی ۱۰ 
سال مورد بررسی یکسان نبوده و هدف بیان متوسط 66۷۰۰ نفر در هر سال، تنها ارائه 
میانگینی از عمکرد دولت در بخش اشتغال است وگرنه ممکن است در سالی ۱۰۰ 

هزار نفر هم شاغل شده باشند.
نکته هشدار دهنده درباره عملکرد سه بخش مهم اقتصادی کشور این است که اگر 
در بخش صنعت کشوری که در حال توسعه نیز تلقی می شود، اشتغالی در ۱۰ سال 
ایجاد نشود، باید گفت صنعت آن کشور با بحران های بزرگی دست به گریبان است 
که نه تنها نتوانسته نیروی موجود کار خود را حفظ کند بلکه تعدیل نیرو و ریزش 

هم داشته است.
اشتغال  ایجاد  محور  پیشرفته  کشورهای  در  صنایع  گویند  می  کار  بازار  کارشناسان 
پایدار و تامین کننده رشد اقتصادی کشورها هستند، در حالی که در ایران طی ۱۰ 
سال ۸۴ تا ۹۳، رشد صنعتی متوقف بوده و اشتغال این بخش هم با تهدیدهای جدی 

مواجه بوده است.
عالوه بر این، با وجود اینکه ایران دارای زمین های فراوانی برای انجام کار کشاورزی 
است و در برخی استان ها نیز اشتغال کشاورزی رونق دارد، اما در این بخش نیز طی 
نیز  آن  احتماال  که  کنند  پیدا  شغلی  اند  توانسته  نفر  هزار   ۱۵۰ تنها حدود  سال   ۱۰
مربوط به انجام مشاغل فیزیکی و عملیاتی کشاورزی نیست و شاید در بخش دولتی 
کشاورزی مشاغلی ایجاد و نیرو جذب شده باشد. به بیان ساده تر، ممکن است افرادی 

در ادارات کشاورزی کشور در ۱۰ سال گذشته جذب بازار کار شده باشند.
ابهاماتی در آمارهای بازار کار

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت آدرس اشتغال زایی میلیونی 
مدنظر خود را ارائه نکرده است، گفت: اعالم نشدده که صدها هزار شغل جدید از چه 
طریقی و در چه بخش هایی ایجاد شده اند؟ آیا در قالب برنامه اشتغال زایی شده و یا 
اینکه دولت طرح خاصی را اجرا کرده است؟ اگر دولت معتقد است مشاغلی ایجاد 

شده آیا در بخش دولتی بوده و یا خصوصی؟
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه بگوییم هر ساله نرخ مشارکت اقتصادی باال 
می رود، مشکلی را حل نمی کند، چون سالی یک میلیون نفر به سن کار می رسند. 
برآوردها نشان می دهد تعداد جمعیت فعال کشور باالی ۲۷ میلیون نفر باشد ولی 
مرکز آمار تعداد جمعیت فعال را بیش از ۲۴ میلیون نفر می داند که نرخ بیکاری مدنظر 

دولت را می توان اینگونه ارائه کرد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: اینکه می گویند در ارائه آمار بیکاری از استانداردهای جهانی 
استفاده می شود ابهام دارد، چرا که آیا در دنیا ارائه گزارش از وضعیت بازار کار تنها 
با داده های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن صورت می گیرد یا اینکه در این 

زمینه نیازمند بررسی های تخصصی و روش های دقیق تر هستیم؟
وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی طرح ایجاد اشتغال و راه اندازی واحد اقتصادی به 
وزارت صنعت می دهند باید دقیقا مشخص شود که آیا در آمارها به اشتغال ادعایی 
توجه می شود؟ دولت باید بگوید چرا واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری در حال 

نابودی و خاموش شدن هستند؟
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: دولت چرا وضعیت رصد ماهیانه و یا فصلی از 
وضعیت بنگاه های اقتصادی و تعطیلی آنها را اعالم نمی کند؟ اینکه چقدر ریزش 
بررسی عملکرد  در  تواند  داریم می  منفی صنعت  نرخ رشد  به  توجه  با  کار  نیروی 

اشتغال زایی دولت ها حائز اهمیت باشد.

نگاهی به اقتصاد
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عبدالناصر همتی مجددا رئیس کل بیمه مرکزی شد

اجازه مجلس به دولت برای فروش اموال غیرمنقول جهت افزایش سرمایه بانک مسکن

را  ایران  بندی کشورها،  دسته  با  نیلی  مسعود 
وفور  دوران  در  که  دانست  کشورهایی  جزو 
برای  تعهد  ایجاد  به  شروع  نفتی  درآمدهای 

کشور کردند.
مورد  در  جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاور 
وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری گفت: 
با توجه به مشکالت زیادی که اقتصاد کشور 
با آن درگیر است خیلی ها دوست دارند ببینند 
که در سال ۹۵ چه اتفاقی برای اقتصاد کشور 
رخ خواهد داد که به نظر من ابتدا ما باید این 

مشکالت را اولویت بندی کنیم.
بگوییم  نمی توانیم  ما  داد:  ادامه  نیلی  مسعود 
چیست،  ایران  اقتصادی  اول  مشکل  اکنون 
طبیعتا وقتی به اولویت بندی برسیم اجماع بر 
است  ممکن  می شود.  سخت  بسیار  آن  روی 
آن  قیمت  یکسان سازی  و  ارز  قیمت  برخی 
قیمت  برخی  بدانند.  اقتصادی  اول  مشکل  را 
انرژی، یارانه ها، ارتباط ما با دنیا، وضعیت نظام 
اقتصاد  کسب و کار و سایر مشکالتی که در 
احساس می شود. متاسفانه این فهرست طوالنی 
االن  هستیم.  بندی  اولویت  به  ناچار  و  است 
مسئله این است که همه در این اولویت بندی 

به اجماع برسیم.
به  رسیدن  برای  افزود:  دانشگاه شریف  استاد 
این اولویت بندی ابتدا باید وضعیت اقتصادی 
اقتصاد  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  را  جهان 
آمریکا و اروپا در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دچار 
مشکل شدند اما اکنون به مسیر خود برگشته و 
آمریکا با رشد اقتصادی ۲.۵ درصد به حرکت 
خود ادامه می دهد و اروپا نیز که همواره رشد 

اقتصادی آن کمتر از آمریکا بوده دارد در مسیر 
مدت  نیز  ژاپن  اقتصاد  می کند،  حرکت  رشد 

زیادی است که در مسیر رشد قرار دارد.
مانند  نیز  نو ظهور  اقتصادهای  داد:  ادامه  نیلی 
شده اند.  روبرو  مشکل  با  روسیه  و  برزیل 
است،  شده  بحران  درگیر  برزیل  اقتصاد 

پوپولیستی  آنکه یک دولت  از  بعد  مخصوصا 
چپ روی کار آمد بحران آن ها شدت بیشتری 
پیدا کرد، چین هم مسیر نزولی را طی می کند. 
در بین این کشور ها هند وضعیت خوبی دارد 
و پیش بینی های که در مورد آن صورت گرفته 

مثبت است.
کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاور 
در مورد کشورهای صادر کننده نفت وضعیت 
دسته   ۳ به  را  آن ها  می توان  و  می کند  فرق 
صادر  که  کشورهایی  اول  دسته  کرد.  تقسیم 
نفت  پایه  بر  را  اقتصاد خود  اما  کننده هستند 
این  به  آن ها  وابستگی  سطح  و  نداده اند  قرار 

طالی سیاه کم است که می توان در این مورد 
امارات را مثال زد، این در حالیست که برای 
بخشی از اقتصاد این کشور که بر مبنای نفت 
است در سال ۲۰۱۷ رشد ۲.۴ درصدی پیش 

بینی شده است.
وی ادامه داد: گروه دوم کشورهایی هستند که 

نفت  به  وابسته  و  نیست  متنوع  آن ها  اقتصاد 
اما  کویت،  و  سعودی  عربستان  مانند  هستند 
خود  ملی  ثروت  صندوق های  کشور ها  این 
از  را در زمانی که درآمد باالیی داشتند مملو 
استفاده  آن  از  لزوم  مواقع  در  تا  کرده اند  ارز 
بکنند. رشد اقتصادی عربستان در سال جاری 
میالدی۳.۸ درصد و کویت ۱ درصد پیش بینی 
نفت  قیمت  کاهش  که  در حالیست  این  شده 
سبب شده که این کشور ها دچار رکود شوند.

دسته  افزود:  جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاور 
درآمدهای  تمام  که  هستند  کشورهایی  سوم 
حاصل از فروش نفت خود را خرج کرده اند 

و بودجه جاری خود را متورم و اقتصاد خود 
آن ها  مثال  که  کرده اند  وابسته  واردات  به  را 
قابل  نکته  است.  ایران  و  روسیه  ونزوئال، 
تامل این است که در دولت قبل، در حالی که 
می دانستیم که این افزایش قیمت نفت موقتی 
مدت  بلند  تعهد های  خودمان  برای  اما  است 

ایجاد کردیم.
با اشاره به وضعیت فعلی ونزوئال اظهار  وی 
داشت: ونزوئال که امروز در صدر اخبار قرار 
در  است  درصدی   ۱۲۰ تورم  دارای  دارد 
حالیکه این رقم در زمان وفور درآمدهای نفتی 
۲۰ درصد بود اما خیلی سریع افزایش پیدا کرد 
در سال جاری  این کشور  تورم  بینی  پیش  و 
بیش از ۴۸۰ درصد است و برای ۲۰۱۷ پیش 

بینی شده که به ۱6۰۰ درصد برسد.
کشور  این  اقتصادی  رشد  داد:  ادامه  نیلی 
کشور  این  واقع  در  است  درصد   6 منفی  نیز 
درآمدهای نفتی خود را تبدیل به عاملی برای 
برای  است.  کرده  مردم  رفاهی  سطح  کاهش 
روسیه نیز پیش بینی رشد اقتصادی۱.۸ درصد 
شده درحالیکه در سال گذشته تورم این کشور 

دو رقمی شد.
اکنون  افزود:  پایان  در  شریف  دانشگاه  استاد 
شده اند  بزرگ  بحران های  دچار  کشور ها  این 
و ما به عنوان کشوری که در گروه سوم قرار 
می گیریم با این شرایط باید ببینیم چه تصمیمی 
بندی  اولویت  به  شروع  و  گرفت  خواهیم 
پرونده  یک  مانند  درست  این  واقع  در  کنیم. 
هم کنار  را  آزمایش ها  باید  که  است   پزشکی 

 قرار دهیم.

درباره  اقتصاد  وزیر  پیشنهاد  با  ای  جلسه  در  وزیران  هیأت 
مرکزی  بیمه  کل  رئیس  عنوان  به  همتی  عبدالناصر  انتصاب 

موافقت کرد.
پس از آنکه وزیر اقتصاد با استعفای محمدابراهیم امین از سمت 
ریاست کل بیمه مرکزی موافقت کرد، گمانه زنی های فراوانی 
درباره احتمال انتقال همتی به ساختمان جردن بیمه مرکزی باال 
گرفت؛ احتمالی که امروز عصر و پس از موافقت هیأت دولت 

با پیشنهاد علی طیب نیا به واقعیت پیوست.
عبدالناصر همتی پیش از این نیز در دولت هشتم رئیس کل بیمه 

مرکزی ایران بود.

موقتًا  ملی  بانک  مدیره  هیات  عضو  زاده  حسین  همچنین 
سرپرستی این بانک را برعهده  دارد.

مرکزی  بیمه  کل  رئیس  مرکزی،  بیمه  اساسنامه   ۱۹ ماده  طبق 
ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد 
رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و 

دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.
براساس ماده ۲۰ اساسنامه،  رئیس کل و قائم مقام رئیس کل 
بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و 

انتصاب مجدد آنان بالمانع است.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد اعاده شده الیحه بودجه 
از سوی شورای نگهبان به دولت اجازه دادند اموال غیرمنقول 
دولتی را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن به فروش برساند.

بر اساس اصالحیه ای که در تبصره ۱۸ الیحه بودجه صورت 
غیرمنقول  اموال   ۹۵ سال  در  شد  داده  اجازه  دولت  به  گرفت 
و  است  شهرسازی  و  راه  وزارت  آن  بهره بردار  که  را  دولتی 

قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های  مشمول  آنها  واگذاری 
بند   ۲ جزء  مصادیق  از  نیز  آنها  مصارف  و  نمی باشد  اساسی 
)د(  سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، با رعایت 
قوانین موضوعه کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش 
رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن 

اختصاص دهد.

بیمه  به  مربوط  که  را   ۹ الحاقی  تبصره  نمایندگان  همچنین 
اجتماعی روستائیان و عشایر باالی 6۵ سال بود را به دلیل اینکه 

ماهیت بودجه ای ندارد حذف کردند.
سنوات  حقوق  مابه التفاوت  تکلیف  که  نیز   ۱۲ الحاقی  تبصره 
را  موعد  از  پیش  بازنشستگان  مستمری  برقراری  در  ارفاقی 

مشخص می کرد، به دلیل ایرادات شورای نگهبان حذف شد. 

 مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور:
دولت قبل با وجود موقتی بودن درآمد نفتی، تعهدهای بلندمدت ایجاد کرد

اقتصاد

حجت االسالم و المسلمین 
جناب آقای موسوی مقدم 

قائم مقام محترم ریاست سازمان 
صدا و سیما

با کمال تاسف و تاثر درگذشت 
پدر گرامیتان را به شما و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده و از 
درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم 

غفران واسعه و برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

سید محمد باقر عبادی
سید ناصر موسوی الرگانی

عباس مقتدایی
علی ایران پور 

 به تعدادی
  بازاریاب فعال 

جهت تکمیل کادر 
 نیازمندی های هفته نامه

 با پورسانت عالی 
نیازمندیم 
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هر  از  بیشتر  مسافران  که  چه  آن  دانید  می  آیا   -
بردارند  همراه  به  کنند  می  فراموش  دیگری  چیز 

مسواکشان است
- آیا می دانید سیب برای بیدار شدن در صبح از 

قهوه مؤثرتر است
تا    ۲۰ بین  اتاق  حرارت  درجه  دانستید  می  آیا   -
۲۵ درجه سانتی گراد )6۸ تا ۷۷ درجه فارنهایت( 

تعریف شده
- آیا می دانید که مردمک چشم هشت پا مستطیل 

شکل است
تنها  آیا می دانید استخوان المی در گلوی شما   -
استخوان  هیچ  به  که  است  بدنتان  در  استخوانی 

دیگری متصل نیست
- آیا می دانید تنها ۴ کلمه در زبان انگلیسی است 
که به ' dous ' ختم می شود )آنها عبارتند از: خطرناک hazardous ، وحشتناک 
)tremendous و فوق العاده  stupendous شگفت انگیز ، horrendous

- آیا می دانید قدیمی ترین کلمه در زبان انگلیسی 'town' به معنی شهر است
- آیا می دانستید گربه ها نمی توانند فکشان را به طرفین حرکت دهند

- آیا می دانید اگر انگور را در مایکروویو قرار دهید منفجر می شود
- آیا می دانید که از نظر فیزیکی برای خوک ها غیر ممکن است که به آسمان نگاه 

کنند
ترین  نزدیک   ( تان است  اشاره  انگشت  انگشت شما  ترین  دانید حساس  آیا می   -

انگشت به انگشت شست(
- آیا می دانید توپ گلف به طور متوسط ۳۳6 حفره دارد

- آیا می دانستید گربه های سفید با چشمان آبی معموالً ناشنوا هستند
- آیا می دانید گربه ها دارای دید محیطی ۲۸۵ درجه ای هستنند

زندگی  تر  بزرگ  نژادهای  از  تر  طوالنی  معموالً  دانید سگ های کوچک  می  آیا   -
می کنند

- آیا می دانستید گربه های خانگی بوی مرکبات را دوست ندارند
- آیا می دانید گربه ها می توانند تا ۷ برابر طول دم خود به باال پرش کنند

- آیا می دانید تولید کنندگان چینی ۷۰ ٪ اسباب بازی های جهان را تولید می کنند
- آیا می دانید طول دیوار بزرگ چین در حدود 6۴۳۰ کیلومتر )۳۹۹۵ مایل( است

- آیا می دانید کاغذ از چین منشأ گرفته
- آیا می دانید چرخ دستی در چین اختراع شده

- آیا می دانید بغل کردن درخت در چین ممنوع است
- آیا می دانید فیلم »ماری پاپینز« به طور کامل در داخل خانه فیلم برداری شده بود

- آیا می دانید در ایران ۱۰ هزار کیلومتر خط راه آهن وجود دارد
- آیا می دانید ایران اولین تولیدکننده میوه در خاورمیانه و جزو ۱۰ کشور اول تولید 

کننده میوه در دنیا است
- آیا می دانید قهوه فوری در سال ۱۹۰۱ اختراع شد

- آیا می دانید بدن یک انسان ۷۰ کیلوگرمی حاوی ۰.۲میلی گرمطال است
- آیا می دانید برنج غذای اصلی ۵۰ ٪ جمعیت جهان است

- آیا می دانستید مروارید در سرکه ذوب می شود
- آیا می دانید تخم مرغی که آب پز شده و سفت شده می چرخد )تخم مرغ نپخته 

و یا نرم نمی چرخد(
- آیا می دانید که هیچ کره ای در دوغ وجود ندارد

 پژوهشگران در یک شیوه تشخیصی جدید به تازگی موفق ساخت به نوعی اسکن 
مغزی شده اند که می تواند از ۱۵ سال قبل ابتالی افراد به بیماری آلزایمر را شناسایی 

کند.
از  انبوهی  تواند  می   PET اسکن  نام  به  تشخیصی  شیوه  این  است،   گفتنی 
پروتئین های مخرب در مغز را که عامل ابتالی افراد در سالهای آتی به بیماری آلزایمر 

است را شناسایی کند.
بررسی ها نشان می دهند، شناسایی بیماری از سالها قبل می تواند به پزشکان برای 
فرد  همچنین   ، کند  فراوانی  کمک  بیماری  روند  کنترل  و  اولیه  های  درمان  شروع 
بیمارنیز به لحاظ روانی آمادگی الزم را پیدا کرده و مراقبت های الزم برای جلوگیری 

از سرعت یافتن بیماری را انجام خواهد داد.
این نوع جدید اسکن مغزی توسط محققان دانشگاه کالج لندن ساخته شده و به کمک 

آن می توان میزان پروتئین بتا آمیلوئید را اندازه گیری کرد.
به گفته محققان این پروتئین از سالها قبل از ظهور عالئم آلزایمر در مغز در حال رشد 

است و کنترل آن می تواند از بروز بیماری در مبتالیان جلوگیری کند.
بر اساس تحقیقات پروتئین بتا آمیلوئید در کنار برخی دیگر از پروتئین های مغزی، 
 ، تحرکی  ،کم  زندگی  شیوه  مغزی،  های  آسیب  ها،  بیماری  ژنتیکی،  های  شاخصه 
رژیم غذایی ، بیماری دیابت و افسردگی از جمله اصلی ترین علل ابتال به بیماری 

دیابت هستند.
براساس آمارها جهان در دهه های آتی با اپیدمی بیماری آلزایمر مواجه خواهد بود و 

میلیون ها انسان در سراسر جهان به این بیماری مبتال می شوند.
پژوهشگران امیدوار هستند تا قبل از بروز اپیدمی آلزایمر بتوانند با شیوه های نوین 

تشخیصی و درمانی با این بیماری مقابله کنند.

از  استفاده  محض  به  افراد  بیشتر 
را  آن  پوست های  مرغ،  تخم  محتوای 
دور می اندازند در حالی که با این کار 
محروم  ماده  آن  خواص  از  را  خود 
مرغ  تخم  پوست  واقع،  در  می کنند. 

مواد  از  سرشار 
مختلف  معدنی 
کلسیم  همچون 
و  جذب  است. 
منبع  این  هضم 
بدن  برای  کلسیم 
از  آسان تر  بسیار 

منابع دیگر است.
نشان  تحقیقات 

داده کلسیم موجود در پوست تخم مرغ 
شبیه به کلسیم موجود در استخوان ها 
و دندان ها است. این نوع کلسیم عالوه 
بر استحکام دندان و استخوان، کلسیم 
مورد نیاز بافت ها و عصب ها را تامین 

پوست  پودر  دیگر،  طرف  از  می کند. 
و  فشار خون  کاهش  مرغ سبب  تخم 

کلسترول می شود.
مرغ  تخم  پوست  پودر  قاشق  نصف 
میلی   ۱۵۰۰ تا   ۱۰۰۰ حدود  حاوی 
است.  کلسیم  گرم 
شدن  بهره مند  برای 
پوست  خواص  از 
تخم مرغ ابتدا چند 
تخم مرغ را به مدت 
۱۰ دقیقه بجوشانید 
و  باکتری ها  تا 
ی  ب ها و میکر
شود.  زدوده  آن 
را  آن ها  سپس  شوند  سرد  بگذارید 
خرد کرده تا به پودر تبدیل شوند و آن 
دارید.  نگه  تمیز  در شیشه ای  را  پودر 
می توانید از آن در غذاها، نوشیدنی ها 

و اسموتی ها استفاده کنید. 

آیا می دانید 
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خدمات پزشکی در یک نگاه کلی توسط دو 
بخش دولتی و خصوصی به آحاد مردم ارائه 

می شود.
تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی 
نظام  سازمان  جدید  قانون  تصویب  از  پس 
سازمان  این  عهده  به   ۸۳ سال  در  پزشکی 
گذاشته شده بود اما به علت افزایش ناگهانی 
تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در سال 
۸۴، این اختیار از سازمان نظام پزشکی گرفته 
کارشناسی  نظر  با  دولت  پس  آن  از  و  شد 
پزشکی  خدمات  تعرفه  بیمه،  عالی  شورای 
بخش خصوصی را نیز تعیین و ابالغ می کند.

تعرفه  قانون  طبق  است  مسلم  که  چه   آن 
از شروع هر سال  قبل  باید  پزشکی  خدمات 
تعیین و ابالغ شود اما به جرات می توان گفت 
در هیچ سالی این قانون اجرا نشده و با وجود 
تعرفه  مورد  در  شده  انجام  های  کارشناسی 
بیمه، اعالم و  های پزشکی در شورای عالی 
ابالغ تعرفه های جدید به سال جدید موکول 
می شود که این امر نارضایتی جامعه پزشکی 

را به دنبال دارد.
هر  پزشکی  های خدمات  تعرفه  تعیین  برای 
وزارت  جمله  از  سالمت  نظام  متولیان  ساله 
سازمان   ، رفاه  وزارت   ، درمان  و  بهداشت 
نظام پزشکی و انجمن های علمی تخصصی 
نظرات کارشناسانه خود را در خصوص میزان 
شورای  به  جدید  سال  برای  ها  تعرفه  رشد 
بررسی  از  پس  تا  کنند  می  ارائه  بیمه  عالی 
و تصویب به هیات دولت رفته و به تایید و 

تصویب نهایی برسد.
رای حداقلی وزارت بهداشت و نظام 

پزشکی در تعیین تعرفه ها
در  خود  اعضای  رای  با  بیمه  عالی  شورای 
مورد میزان تعرفه های پزشکی تصمیم گیری 
در  برانگیز  مسائل چالش  از  یکی  و  کند  می 
و  بهداشت  وزارت  حداقلی  رای  زمینه  این 
شورا  این  ترکیب  در  پزشکی  نظام  سازمان 

است.
علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
نظام  سازمان   : گوید  می  زمینه  این  در  نیز 
بهداشت در شورای عالی  پزشکی و وزارت 
بیمه دارای ۲ رای هستند که متاسفانه ما رای 
به  بیمه داریم و  حداقلی را در شورای عالی 
ترکیب  دادیم  پیشنهاد  مجلس  به  دلیل  همین 

منابعی موجود  اما چون  کند  تغییر  این شورا 
نیست همچنان مقاومت می شود.

ها  تعرفه  سرکوب  با  که  براین  تاکید  با  وی 
کند:   می  اظهار  کنیم،  نمی  خدمت  مردم  به 
این که سالمت را در بازه زمانی دو دهه کنار 
و  مردم  نارضایتی  که  است  مسلم  بگذاریم 
جامعه پزشکی را به دنبال خواهد داشت که 

این امر بازی دو سر باخت است .
 به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی باید 
مطالبات جامعه پزشکی بطور منطقی و به دور 
بدون هیچ گونه سرکوبی  نگاه جبرآمیز و  از 
مورد بررسی قرار گیرد و برای این که بتوانیم 
این بازی دو سرباخت را به دوسر برد تبدیل 
پزشکی  خدمات  واقعی  قیمت  باید  کنیم 

محاسبه شود.
 نگرانی جامعه پزشکی از تاخیر اعالم 

تعرفه های سال 95
گرچه تاخیر در اعالم تعرفه های جدید سبب 
شده که اغلب پزشکان خود اقدام به افزایش 
که  است  این  تامل  قابل  نکته  اما  کنند  تعرفه 
همواره  پزشکی  های  تعرفه  اعالم  در  تاخیر 
خدمات  ارائه  موسسات  و  پزشکی  جامعه 
می  مواجه  مشکل  با  را  درمانی  و  تشخیصی 
کند، زیرا این مراکز اگر به قانون پایبند باشند 
باید بر اساس نرخ های سال قبل عمل کنند 
جدید  های  تعرفه  اعالم  و  تعیین  از  بعد  و 
مابه التفاوت نرخ خدمات را بر مبنای قیمت 
های جدید از بیمه ها دریافت کنند اما بخشی 
التفاوت  به  ما  نیست،  وصول  قابل  دیگر  که 

زیان  و  ضرر  موجب  که  است  بیمار  سهم 
و  بیمارستانها  به خصوص  و  پزشکی  جامعه 

موسسات ارائه این خدمات می شود.
سازمان  بدوی  دادگاه  مسئول  خسرونیا  ایرج 
از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  نیز  پزشکی  نظام 
پزشکان خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه ها 
از  ها  تعرفه  اعالم   : کند  می  بیان  اند  نموده 
با اندکی تاخیر  سوی مراجع ذیربط هر ساله 
صورت می گیرد که در این مدت زمان، برخی 
از پزشکان خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه 
ها می کنند، در حالی که توصیه ما این است تا 
اعالم رسمی از سوی هیات دولت و وزارت 

بهداشت چنین کاری نکنند.
از  ها  تعرفه  افزایش  البته   : افزاید  می  وی  
که  نبوده  درصد   ۱۰ از  بیش  پزشکان  سوی 
از سوی  تقریبا معادل همان عددی است که 
هیات دولت برای سال جدید مصوب خواهد 
شد اما بهتر است جامعه پزشکی ؛ بیمارستان 
پاراکلینیک  که خدمات  موسساتی  کلیه  و  ها 
نرخ مصوب سال  با  دهند همچنان  می  ارائه 

۹۴ به ارائه خدمات بپردازند.
 ۹۵ سال  در  ها  پرداختی  اینکه  بیان  با  وی 
مطابق نرخ جدید خواهد بود خاطرنشان می 
اول  روز  از  را  مالیات ها  مالیات،  اداره   : کند 
عید بر اساس نرخ جدید حساب می کند و با 
توجه به اینکه هنوز تعرفه های جدید اعالم 
از  مطب  اداره  جانبی  های  هزینه  و  نشده  
جمله منشی و کرایه و غیره افزایش داشته این 
امر به ضرر جامعه پزشکی است اما همچنان 

به تمامی جامعه خدوم پزشکی اعالم می کنیم 
تا اندکی صبر کرده و مطابق با قانون اقدام به 

افزایش تعرفه های خود کنند.
 گالیه پزشکان از غیرواقعی بودن 

تعرفه ها
با وجود تمامی این مباحث دست اندرکاران 
و  دولتی  بخش  دو  هر  در  سالمت  نظام 
خصوصی از نامناسب و غیرواقعی بودن تعرفه 
ها گالیه مند هستند به طوری که عنوان می 
کنند افزایش تعرفه ها حتی مطابق با نرخ تورم 
بانک مرکزی هم نیست  اعالم شده از سوی 
و همانطور که با نو شدن سال قیمت بسیاری 
از اقالم افزایش قابل توجهی دارد باید تعرفه 
داشته  چشمگیری  افزایش  نیز  پزشکی  های 

باشد.
غالمعلی عکاشه رییس انجمن ارتوپدی ایران 
نیز با اشاره به این که یکی از معضالت بزرگ 
نظام سالمت بحث تعرفه های پزشکی است ، 
عنوان می کند: باید تعرفه ها معادل آن چیزی 
باشد که در جریان های زندگی روزمره پیش 
می آید از افزایش قیمت ها گرفته تا افزایش 
ذهن  و  فرسودگی جسم  و  ها  قیمت  افزوده 

و غیره .
وی با اشاره به این که در کشورما  تعیین و 
شود،  می  انجام  دیر  همواره  ها  تعرفه  ابالغ 
اذعان می داشت: فرض کنیم  مثال بعد از ۳۰ 
آید و هر وزیری  تعرفه پیش می  تغییر  سال 
باید  به روزکند  تورم  را طبق  آن  بخواهد  که 
چندین برابر از تعرفه قبلی بیشتر باشد و چون 
این امر برای هیچ حاکمیتی امکان پذیر نیست 
که ناگهان یک تعرفه را چندین برابر افزایش 

دهد ناچارند پله به پله تغییر دهند .
ادامه می دهد: این امر رضایت پزشکان  وی 
و صاحبان حرف پزشکی را فراهم نمی کند 
ضمن آن که موجب نارضایتی افراد نیازمند به 

درمان هم می شود .
عکاشه با عنوان این که تعرفه ها باید تعادلی و 
به اندازه نیاز بیمار و پزشکان باشد ،می گوید: 
باشیم یکی برای بخش  باید دو تعرفه داشته 
خصوصی که باید تعادلی و به اندازه نیاز بیمار 
نیازهای خود  که  به طوری  باشد  پزشکان  و 
باید  هم  دولتی  بخش  در  و  کنند  برطرف  را 
اتفاق  جامعه  در  که  باشد  تورمی  آن  معادل 

افتاده است .
یکبار برای همیشه

پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس  گفته  به 
شود  می  طی  تعرفه ها  برای  که  مسیری 
خسته کننده شده است، یا باید مسیر چانه زنی 

غیر کارشناسانه و غیر هدفمند طی شود یا راه 
دیگری را در نظر بگیریم.

از  زیادی  بخش  که  این  به  اشاره  با  وی 
مطالبات جامعه پزشکی روی زمین مانده که 
اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است، 
گفت : رمق جامعه پزشکی رو به تزلزل است 
کار  باید  پزشکی  های  تعرفه  رشد  برای  و 
امر سال  متولیان  دیگر  تا  انجام شود  جهادی 
را به سختی به پایان نرسانده و سال بعد را با 

کسری بودجه در این حوزه آغاز نکنند.
فرزاد فرقان عضو شورای عالی سازمان نظام 
خدمات  تعرفه  که  این  بیان  با  نیز  پزشکی 
علمی  بصورت  محتوایی  نظر  از  پزشکی 
برای   : کند  می  اظهار  شود؛  نمی  بررسی 
تعیین میزان واقعی تعرفه ها باید قیمت تمام 
شده خدمات محاسبه شده و سود سرمایه و 
تعرفه  لحاظ شده سپس  آن  در  نیز  استهالک 

واقعی تعیین و ابالغ شود.
عباسعلی جوادی رئیس نظام پزشکی اصفهان 
با اشاره به این که منابع الزم برای اختصاص 
وزارت  اختیار  در  سالمت  نظام  به  بودجه 
بهداشت و بیمه ها قرار نمی گیرد، خاطرنشان 
به  قادر  ایران  در  پرداخت  نظام   : کند  می 
در  پزشکان  واقعی  های  تعرفه  از  پشتیبانی 
عرصه سالمت نیست بنابراین تا کنون تعرفه 
واقعی در حوزه بهداشت و درمان نداشته ایم.
بخش  مختص  ها  تعرفه  افزایش  البته 
خواستار  امر  متولیان  بلکه  نیست  خصوصی 
بخش  دو  هر  در  ها  تعرفه  منطقی  افزایش 
دولتی و خصوصی هستند و وزارت بهداشت 
در  را  مردم  جیب  از  پرداخت  افزایش  نیز 
این  قرمز  خصوص هزینه های سالمت خط 
وزارتخانه عنوان کرده است بطوری که یکی 
از اهداف اصلی اجرای طرح تحول سالمت 
بیماران و حفاطت  از جیب  پرداخت  کاهش 
سالمت های  هزینه  برابر  در  مردم   مالی 

 است.
و  دولتمردان  تمامی  تا  است  الزم  این  بنابر 
مقوله  به  واقعی  نگاهی  مربوط  مسووالن 
سالمت و تعرفه های خدمات پزشکی داشته 
باشند و با اختصاص بودجه های کافی به نظام 
به  نسبت  ای   بیمه  منابع  تقویت  و  سالمت 
در  موجود  های  نارضایتی  و  معضالت  رفع 
این حوزه که از سوی جامعه پزشکی و مردم 
مطرح است ،یکبار برای همیشه گامی اساسی 
و  مهم بردارند تا شاهد نظام سالمتی که در 
خور شان و منزلت مردم ایران اسالمی است؛ 

در تمامی عرصه های پزشکی باشیم.

اگر همین االن، یک نفر به ما بگوید از فالن موضوع که 
رشته تخصصی و حرفه ای ما هم هست می خواهد امتحان 
بگیرد، باز اغلب دچار استرس و دلشوره امتحان می شویم. 
این اضطراب لزوما حقیقی نیست و خیلی اوقات به شکل 
فرض  می آید.حاال  پیش  امتحان  اسم  از  ناخودآگاه  کامال 
بگیرید به جای ما، یک کودک باشد. آنها بنا به اقتضای سن 
و سالشان و عوامل تاثیرگذار بر روحیه شان، خیلی بیشتر 

تحت تاثیر و فشار امتحانات قرار می گیرند.
نزدیک  امتحاناتش  فصل  که  دارید  خانه  در  کودکی  اگر 
بی جهت گریه می کند،  بدخلق شده،  است و می بینید که 
خیلی  بالعکس  یا  می خوابد  زیاد  می رود،  دستشویی  زیاد 
ابراز درد می کند در حالی که پیش از این  کم می خوابد، 
تجربه شان را نداشته،  بیش از حالت عادی غذا می خورد 
از  نشانه ای  همه شان   ... و  است  شده  اشتها  کم  خیلی  یا 
استرس زیاد است که در اثر امتحانات ایجاد شده و نباید 

از سرشان آسوده گذشت. 
انتهای  در  و  نمی رود  میان  از  کودکان  برای  مسائل  این 
ته نشین می شود. حتی ممکن است مشکالتی را  ذهنشان 
آینده شان پدید آورد.  پس  در زندگی اجتماعی و کاری  

فصل امتحانات توجه جدی و ویژه والدین را می طلبد.
بهتر است که خانواده برای این روزهای کودکان به نکات 

زیادی دقت کنند از جمله: 
۱.کودکان را با یکدیگر مقایسه نکنید

ممکن است شما فرزندان تان را شبیه به هم تربیت کرده 
را  این  اما  باشد.  یک سان  برای شان  چیز  همه  و  باشید 
با  هستند،  متفاوت  انسان هایی  آن ها  که  نکنید  فراموش 

روحیات متفاوت. 
خواندن  درس  برای  خودش  کودک،  یک  است  ممکن 
ذوق و شوق داشته باشد و همین که نمره خوبی کسب 
کند انگیزه کافی برایش . اما کودکی به ذوق جایزه درس 
بخواند و نیاز به تشویق داشته باشد. و یا کودک دیگری 
بیشتر از ده دقیقه نتواند تمرکزش را بر روی درس  جمع 
کند و بیش از دیگران نیاز به کمک و همراهی بزرگتر هایش 

داشته باشد. 
اگر خانواده بتوانند این تفاوت ها را به رسمیت بشناسند و 

به خاطرش کودک را تشویق یا توبیخ نکنند، آرامش زیادی 
به او القا کرده است.

۲.برنامه امتحانات فرزندانتان را داشته باشید
که  دهید  قرار  دیدتان  جلو  را  فرزندان  امتحانات  برنامه 
همیشه یادتان باشد و با برنامه روزانه و خانوادگی تداخل 
پیدا نکند. خیلی اوقات آنها به موقع شما را از امتحاناتشان 

مطلع نمی کنند. 
۳.کودکان را تشویق کنید

فرزندانتان را برای تالششان تشویق کنید نه نمره و نتیجه 
امتحانات. بسیاری از نکاتی که در کتاب های درسی آماده، 
دست آخر فراموش خواهد شد، اما ابراز ناراحتی شما از 
نمره کم کودک، ممکن است تا آخر در ذهن او باقی بماند 

و باعث مشکالتی شود.
۴.درس خواندن شب امتحان تعطیل

و  فراموشی  باعث  بیشتر  امتحان  شب  تا  خواندن  درس 
افزایش اضطراب می شود. به مدیریت زمان فرزندتان برای 

مطالعه درس ها کمک کنید. با نظر و همراهی خود او یک 
جدول زمان بندی بکشید و مطالعه درس های مختلف و 
تفریح و استراحت را در ساعت های مشخصی قرار دهید 

و بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشید. 
۵.زیاد درس خواندن نتیجه خوبی ندارد

مناسبی  بازدهی  از ۱۰ ساعت مطالعه در روز اصال  بیش 
ندارد. زیرا در آن حالت کودک باید از زمان استراحت یا 
تغذیه اش کم کند و به درس خواندن اضافه کند که فایده 

چندان مثبتی ندارد. 
6. هشت ساعت خواب در شب ضروری ست

باشید و  داشته  نظر  را تحت  او  بیداری  ساعت خواب و 
اگر احساس کردید در این موضوع دچار اختالل یا مشکل 
شده است، با پزشک مشورت کنید. خواب کمتر از ۷-۸ 
ساعت برای شب در نتیجه امتحانات نیز تاثیر منفی خواهد 

گذاشت. 
۷.صبحانه را جدی بگیرید

خوردن  صبحانه  دیگری  هروقت  از  بیشتر  زمان  این  در 
کودکان را جدی بگیرید و نگذارید بدون خوردن صبحانه 
امتحان  استرس  و  نخوردن  خانه خارج شود. صبحانه  از 
از  بسیاری  است  ممکن  و  می شود  قند خون  افت  باعث 

مطالب درسی را نتواند به خوبی به یاد بیاورد.
۸.برنامه های جانبی را با کودکان هماهنگ کنید

نرود  مهمانی  روزها  این  در  می دهد  ترجیح  فرزندان  اگر 
و در جمع قرار نگیرد، این موضوع را به او تحمیل نکنید 

و بگذارید راحت باشد. چند روز است دیگر، می گذرد.
۹.یادآوری امتحان هم ممکن است استرس زا باشد

با پرسیدن چند سوال ساده از امتحان فرزندتان، به او نشان 
برایتان اهمیت دارد و دوست دارید که شریک  دهید که 
خودش  اگر  نکنید  پیچ  سوال  را  او  اما  باشید  لحظاتش 
با  تا  دهید  زمان  او  به  می کند.  تعریف  برایتان  بخواهد 

آرامش و بدون نگرانی از ماجراهای امتحانش بگوید. 
۱۰.هوش کودکان را جدی بگیرید

اگر کودکتان اصرار دارد که درس هایش را خوب یادگرفته 
و آماده امتحان است، به او اعتماد کنید و فقط یادآور شوید 
باید مسئولیت این صحبتش را بپذیرد.  گاهی اوقات  که 
کودکان بیشتر از چیزی که ما فکر می کنیم باهوش هستند.

۱۱.خیلی دقت کنید
فریب ظاهر کودکان را نخورید. گاهی آنها به خوبی آرامش 
را ظاهرسازی می کنند درحالی که درونی آشفته و نگرانی 
دارند. رفاقتانه از او درباره حس و حالش سوال بپرسید. 
اگر اصرار دارد که درباره اش صحبت نکند یا سعی می کند 
کوتاه  سواالتتان  به  اگر  یا  دهد  تغییر  را  گفتگو  موضوع 
تر از حالت عادی پاسخ می دهد. احتماال سعی در مخفی 
کردن نگرانی اش دارد و دقت و مراقبت بیشتر والدین را 
می خواهد.   و در تمام مراحل به تقویت اعتماد به نفسش 
کمک کنید و این نکته را یادآور شوید که خود او برای 

شما عزیز است نه نمره امتحاناتش. 

یکی از مهم ترین دالیل چاقی و اضافه وزن پرخوری 
است؛ گاهی به علت فشار روحی، استرس و افسردگی 
افراد به پرخوری روی می آورند و بدون آنکه بدانند 
کالری های بسیار زیادی را وارد بدن خود می کنند. به 
همین دلیل یکی از ترفندهای موثر در الغری کنترل 

اشتها و پیشگیری از پرخوری است.
می توان با کمک مواد غذایی کم کالری و کاهش دهنده 
طریق  این  از  کرد  مهار  را  پرخوری  به  میل  اشتها 
و  وزن  به  کوتاه  زمان  از گذشت مدت  می توان پس 

اندامی متناسب رسید. این مواد غذایی عبارتند از:
تخم مرغ:

پخته  ترجیحا  مرغ  تخم  عدد  دو  صبحانه  برای  اگر 

سیری  احساس  ناهار  مصرف  زمان  تا  کنید  مصرف 
و  است  پروتئین  از  سرشار  مرغ  تخم  کرد.  خواهید 

می تواند تا ساعت ها از پرخوری جلوگیری کند.
سیب:

تا چند  فیبر و آب است که شما را  از  سیب سرشار 
ساعت سیر نگه داشته و سبب می شود بین وعده های 
حاوی  سیب  این،  بر  عالوه  نکنید.  پرخوری  اصلی 
پکتین بوده و از میل شدید به غذا خوردن پیشگیری 

می کند.
ماهی:

فرآورده های دریایی به خصوص ماهی سالمون یکی 
از سالم ترین غذاها برای کاهش میل شدید به پرخوری 

هستند. عالوه بر این، مصرف ماهی ۷۵ درصد کالری 
کمتری وارد بدن می کند.

حبوبات:
دانه های خوراکی همچون لوبیا، عدس، ماش و نخود 
احساس  افزایش  سبب  که  هستند  حبوباتی  جمله  از 
از  مواد سرشار  این  غذاهای حاوی  می شوند.  سیری 

فیبر، ویتامین و مواد معدنی هستند که متابولیسم بدن 
را افزایش داده و سریع سیرتان می کند.

بذر کتان:
بذر کتان سرشار از امگا ۳ و فیبر است که یک قاشق 
از آن می تواند به راحتی متابولیسم شما را افزایش داده 

و از پرخوری جلوگیری کند.
آوکادو:

آوکادو ترکیب مناسبی از چربی های مفید، ویتامین ها 
و امالح معدنی الزم است و با خوردن مقدار کمی از 
آن کمتر احساس گرسنگی و پرخوری به شما دست 

می دهد.
خشکبار:

فیبر  و  مفید  چربی های  پروتئین،  از  سرشار  خشکبار 
زمان  مدت  انرژی،  افزایش  با  دلیل  همین  به  هستند 

طوالنی تری شما را سیر نگه می دارند.

کش  و قوس های تعیین تعرفه  های پزشکی

چگونه فرزندانمان فصل امتحانات آرامی داشته باشند با این شیوه از اسرار مرگبار 
مغزتان با خبر شوید

 پوست تخم مرغ را به هیچ وجه 
دور نیندازید!

مصرف این غذاها الغرتان می کند

سالمت



سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک ۲۰۱6 ریو از قطعی 
شدن کسب سه سهمیه در رشته جودو خبر داد.

تیم  داشت:  اظهار  مطلب  این  بیان  ضمن  رحیمی  اصغر 
در  حضور  ضمن  اخیر  ماه های  در  کشورمان  جودوی  ملی 
و  گرنداسلم  المپیک  سهمیه  کسب  مختلف  رقابت های 
گرندپری توانست نمایندگان خود را بین نفرات کسب کننده 
جهانی  رقابت های  آخرین  در  و  کند  حفظ  المپیک  سهمیه 
دست  برنز  مدال  به  توانست  محجوب  جواد  نیز  گرندپری 

یابد.
سه  اینکه  به  توجه  با  و  منظور  همین  به  داد:  ادامه  وی 
و  مالیی  سعید  خجسته،  علیرضا  یعنی  کشورمان  جودوکار 
جواد محجوب موفق شدند در بین نفرات کسب کننده سهمیه 
المپیک بر اساس رنکینگ جهانی قرار گیرند و دیگر رقابت 
کسب سهمیه المپیک در جودو نداریم، لذا سه سهمیه المپیکی 
ایران در جودو قطعی شده و این امر قرار است به طور رسمی 

۱۰ خرداد از سوی فدراسیون جهانی اعالم شود.
خاطر  ریو  المپیک  بازی های  به  اعزامی  کاروان  سرپرست 

نشان کرد: بدین ترتیب تعداد سهمیه های المپیکی کشورمان 
با سه سهمیه جودو به عدد ۴۷ رسیده است و امید می رود 
تعداد سهمیه های  بر  آتی حتی در دیگر رشته ها  ماه های  در 

المپیکی کشورمان در بازی های المپیک ریو افزوده شود.
رحیمی گفت: البته قرار است در مکزیک رقابت های جودو 
برای  تهدیدی  که  شود  برگزار  وزن  هر  برتر  نفر   ۱6 بین 
ما  جودو  المپیکی  سهمیه  سه  و  نبوده  کشورمان  نمایندگان 

قطعی خواهد بود.

فستیوال فوتبال زیر ۱4 سال جنوب و مرکز آسیا

شد اعالم  تاجیکستان  به  اعزامی  بازیکنان   اسامی 
به فستیوال زیر ۱۴ سال جنوب و مرکز  اعزامی  بازیکن  اسامی ۱۸  طهماسبی زاده، 

آسیا را اعالم کرد.
علی طهماسبی زاده-سرمربی تیم ملی فوتبال زیر ۱۴ سال پسران اسامی ۱۸ بازیکن 
اعزامی به فستیوال آسیایی زیر ۱۴ سال جنوب و مرکز آسیا را به شرح زیر اعالم کرد:

شروین رضایی ا زمازندران
محمدرضا باقری-سید پوریا تیموری-حسین نخودکار-امیر جعفری از تهران

یاسین سلمانی از اصفهان
ایلیا بحرینی-مهدی صفر زاده-پیام پارسا-علیرضا باویه-حسین شاوردی از خوزستان

علی یزدانی و علیرضا رجبی از خراسان رضوی
علیرضا اسد آبادی از کرمان

پوریا بابا زاده از آذربایجان غربی
مهدی سیدی از آذربایجان شرقی

امیرحسین امن زاده از اردبیل
ابوالفضل علیزاده از گیالن.

گفتنی است، بازیکنان روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه راس ساعت ۱۳:۰۰ در مهمانسرای 
شماره یک آکادمی ملی فوتبال باید خود را به کادر فنی معرفی کنند. تمرینات این تیم 
تا ۲ خرداد ماه در تهران برگزار می شود و سپس ملی پوشان دوم خرداد ماه تهران 
را به مقصد تاجیکستان جهت حضور در فستیوال زیر ۱۴ سال جنوب و مرکز آسیا 

ترک می کنند.

خبر خوب براي آبی پوشان؛

شایعه محرومیت رحمتی تکذیب شد
رحمتی کاپیتان آبی پوشان پایتخت در دیدار فینال جام حذفي محروم نخواهد بود.

با توجه به اینکه قرار است کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال به زودي حکم رحمتي 
کاپیتان ابي پوشان را صادر کند بر همین أساس بهرام افشارزاده مدیر عامل باشگاه 
امروز پیگیر وضعیت دروازه بان تیم خود بود و در تماسي با تاج این مساله را پیگیري 

کرد 
برخی اخبار از محرومیت رحمتی برای بازی فینال جام حذفي حکایت دارد که این 
انجام  اما پس از بررسي هایي که افشارزاده  ابي ها شده بود  موضوع باعث نگراني 
داد در نهایت مشخص شد که محرومیت احتمالی دروازه بان استقالل به بازی فینال 
حذفی مربوط نخواهد شد و وی برای آغاز فصل آتی محرومیتش را سپری می کند.

بنابراین کاپیتان مي تواند ابي ها را در فینال همراهي کند.
بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال به باشگاه استقالل دیدار فینال جام حذفی روز ۹ 

خرداد در خرمشهر برگزار می شود.

6 مرداد زمان اغاز لیگ برتر؛

مصوبه مهم جلسه هیات رییسه درخانه فوتسال
پایان جلسه هیات رییسه فوتسال مقرر شد لیگ برتر فوتسال از ششم مردادماه  در 

آغاز شود.
فوتسال  برتر  لیگ  مسابقات  اغاز  پیرامون  فوتسال  رییسه  هیات  دوشنبه  روز  جلسه 
ایران در سال ۹۵ برگزار شد و در پایان ششم مرداد ماه به عنوان روز اغاز مسابقات 

معین شد.
سعید نجاریان با اعالم این خبر به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: این تصمیم با 
پیشنهاد افتخاري و ناظم الشریعه اتخاذ شد و امیداوریم در پایان به سود فوتسال باشد.
روز ششم مردادماه رقابت ها اغاز مي شود و بعد از ۵ هفته مسابقات متوقف مي شود 
که به عقیده بنده این تعطیلي بسیار مامطلوب مي باشد اما براي مساعدت با مربي تیم 
ملي و در جهت کمک به تیم ملي کشور تن به این تصمیم دادیم. طبق روال عادي 
باید در مهرماه بازي ها اغاز مي شد اما با این تصمیم دو ماه شروع مسابقات را جلو 

اوردیم تا تیم ملي در دل مسابقات به شرایط ارماني برسد.

بمب نقل و انتفالت در آذربایجان ترکید

ادینیو به ماشین سازی تبریز می پیوندد!
آقای گل لیگ چهاردهم از تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به تیم همشهری پرشورها 

پیوست.
 ادر لوسیانو ادینبو مهاجم برزیلی تیم السیلیه قطر در حال مذاکره با مسئوالن باشگاه 
لیگ برتری شده ماشین سازی تبریز است تا در بازگشت به ایران و تبریز در جمع 

شاگردان رسول خطیبی به میدان برود. 
این مهاجم برزیلی در لیست خرید پرسپولیس و استقالل هم بود اما به دلیل رابطه 
دوستانه اش با خطیبی، پس از توافق با ماشین سازان تبریز در لیگ شانزدهم سبزپوش 
نهایی شدن  از تیم قطری هم در حال  اینکه مراحل جدایی وی  خواهد شد. ضمن 

است. 
ارکان  از  آقای گل شد و یکی  با زدن ۲۰ گل  لیگ چهاردهم  ادینیو در رقابت های 

رسیدن تراکتورسازی به لیگ قهرمانان آسیا بود. 
تیم فوتبال ماشین سازی با هدایت رسول خطیبی ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ 

یک به لیگ برتر ایران راه یافت. 

اقدام غافلگیر کننده فدراسیون شنا
از سوی محسن رضوانی  واترپلو  و  فدراسیون شنا، شیرجه  دبیر  محسن سمیع زاده، 
رئیس این فدراسیون در اقدامی غافلگیر کننده در تمرینات تیم ملی شنا حضور پیدا 

کرد و از رکوردشکنان و ملی پوشان تجلیل کرد.
 سمیع زاده از سوی رضوانی و خارج از اعتبارات فدراسیون به چاووشی و انصاری 
سایر  کرد.  اهدا  اخیر  رکوردشکنی های  دلیل  به  آزادی  بهار  تمام  سکه  عدد  یک 

ملی پوشان هم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی دریافت کردند.
همچنین نسیمی شاد و قره حسن لو هم که موفق به جابجایی رکوردهای رده های سنی 

شده بودند یک دستگاه تلفن همراه پاداش گرفتند.
تیم ملی شنا زیر نظر خشایار حضرتی تمرینات خود را برای حضور در مسابقات 

انتخابی المپیک آماده می کند.

ادعای عجیب دروازه بان سپاهان
دروازه بان سپاهانی ها می گوید مدیریت این باشگاه هیچ کاری برای آنها نکرده است.
رحمان احمدی دروازه بان سپاهان اعتقاد دارد مدیریت باشگاه هیچ اقدام مثبتی برای 
به ثبات رسیدن این تیم انجام نداده است.او می گوید:» مدیریت باشگاه هیچ حمایتی 
از تیم ما انجام نداد تا اتفاقات بدی برای سپاهان رخ بدهد. اگر این تفکرات برای 
فصل بعد حاکم باشد، شک نکنید سپاهان برای عدم سقوط به دسته اول می جنگد. 

اتفاقاتی که این فصل بود باید برای فصل بعد حل شود تا مشکالتی ایجاد نشود.«

کوتاه و خواندنی 
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پس از نزدیک به یک ماه و نیم تمرین فشرده، ملی پوشان 
در  بار  نخستین  برای  تا  فرانسه شدند  راهی  ایران  والیبال 
مقابل  تدارکاتی  دیداری  خود  جدید  سرمربی  حضور 
به  والیبال  ملی پوشان  کنند.  برگزار  جهانی  لیگ  قهرمان 
خوبی می دانستند که کار سختی  مقابل فرانسوی های آماده 
خواهند داشت. تیمی قدرتمند و یک دست که اتفاقًا رقیب 
ایران در رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۱6 ریو هم به شمار 

می رفت.
خود  رسمی  حضور  نخستین  بود  قرار  هم  لوزانو  رائول 
روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران را تجربه کند  و بدون 
شک هدفی جز محک بازیکنان و رسیدن به ترکیب ایده 

آل تیمش نداشت.
با تمام این اوصاف ملی پوشان والیبال ایران در مدت زمان 
با  یک هفته ای حضور خود در فرانسه دو دیدار دوستانه 
تیم ملی این کشور برگزار کردند و دو شکست سه بر صفر 

و سه بر یک را مقابل این تیم متحمل شدند.
در  دوستانه  دیدار  هر  برگزاری  از  اصلی  هدف  هرچند   
درجه اول شناخت نقاط ضعف و قوت تیم است و کسب 
اما آنچه بیش از هرچیز در عملکرد  نتیجه اهمیتی ندارد، 
تیم ملی به چشم آمد، داستان همیشگی ضعف تیم ایران 

در خط دریافت بود.
عمل  ماهرانه  بسیار  سرویس  زدن  در  که  فرانسوی ها 
به  داشتند  سرویس  خط  در  ویژه  برنامه  و  می کردند 
کنند.  مواجه  مشکل  با  را  ایران  دریافت  تواستند  خوبی 
در  والیبال  ملی  تیم  نمایش ضعیف  که  بود  در حالی   این 
پیکان  نوک  که  زمانی  و   ۲۰۱۵ جهانی  جام  های   رقابت 
بود،  رفته  نشانه  بازیکنان  و  فنی  کادر  سمت  به  انتقادات 

کارشناسان متفق القول بر این باور بودند که خط دریافت 
و عکس العمل روی توپ های برگشتی بزرگترین مشکل 
تیم ملی ایران است. ضعفی که در دو دیدار با فرانسه هم 

به خوبی نمایان بود.
لوزانو برای نخستین بار شاهد نمایش تیمش مقابل یک تیم 
بزرگ، در دیداری رسمی بود، با این حال به نظر می رسد 
این مربی پس از هفته ها تمرین با ملی پوشان، در این دو 
دیدار توانست به نقاط ضعف اصلی تیم ملی پی ببرد. از 
طرفی نگاهی اجمالی به وضعیت تمرینات و توجه به این 
الف و ب  تیم  دو  بین  در  بیشترین جابه جایی ها  که  نکته 
نشان  بود،  دریافت کننده  بازیکنان  در  مربی  این  سوی  از 

به  هم  تمرینات  همان  در  تجربه  با  لوزانوی  که  می دهد 
ضعف ایران در این پست پی برده است، اما این که چرا باز 
هم همان ترکیب همیشگی و دریافت کننده های پیشین را 

با خود به فرانسه برد جای سئوال دارد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برگزاری یک دیدار 
دوستانه مقابل تیمی قوی با برگزاری چندین جلسه تمرین 
دو  این  برگزاری  بدون شک  پس  می کند.  برابری  سخت 
تیم  برای  مفیدی  بازدهی  قدرتمند  فرانسه  مقابل  دیدار 
تیم ملی چند ماه زیر نظر  ایران خواهد داشت. قطعًا اگر 
لوزانو سنگین ترین تمرینات را هم پشت سر می گذاشت، 

نمی توانست به خوبی ضعف های خود را بروز دهد.

 قبول دو شکست مقابل این تیم و نمایش ضعیف برخی از 
ستاره ها شاید برای والیبال دوستان کمی نگران کننده باشد 
بینانه داشته باشیم، باید قبول این دو  اما اگر نگاهی واقع 
شکست را به واسطه آشکار شدن نقاط ضعف و شناخت 

بیشتر لوزانو از بازیکنانش، نکته ای مثبت قلمداد کنیم.
که  حالی  در  هم  آن  دیدارها  این  در  ایران  تیم  نمایش 
این بر  عالوه  و  است  بوده  دور  مسابقه  شرایط  از   مدتها 
 هفته  ها تمرین فشرده و سخت را پشت سر گذاشته است، 
نمی تواند مالک خوبی برای ارزیابی کیفیت این تیم باشد.

 لوزانو در این دو دیدار نقاط ضعف و قوت تیمش را بهتر 
شناخت و در این اردوی یک هفته ای ۱۴ بازیکن تیمش را 
محک زد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که 
آیا این مربی آرژانتینی پس از مشاهده نمایش بازیکنانش 
تغییری در نفرات اعزامی به ژاپن ایجاد خواهد کرد یا باز 
هم به استفاده از همین ۱۴ بازیکن اصرار خواهد داشت. 
شاید ضعف تیم در پست دریافت منجر شود که این مربی 

در این پست تغییراتی ایجاد کند.
حال باید منتظر ماند و دید تیم ملی والیبال ایران که تنها 
و  دارد  زمان  المپیک  انتخابی  رقابت های  آغاز  تا  روز   ۱۰
قرار است دو دیدار دوستانه با تیم های چین و لهستان در 
ژاپن برگزار کند، می تواند با بهبود نقاط ضعف و رسیدن 
بخشد  تحقق  را  والیبال  دیرینه  آرزوی  ایده آل  شرایط  به 

یا خیر؟
استرالیا، چین،  تیم های  با  باید  ژاپن  در   ایران  ملی پوشان 
فرانسه، لهستان، ژاپن، کانادا و ونزوئال رقابت کنند تا در 
نهایت سه تیم نخست و بهترین تیم آسیایی جواز حضور 

در ریودوژانیرو را از آن خود کنند.

پرچم ۲۰۰متری حضرت امام 
رضا)ع( سه شنبه هفته آینده با 
حضور مسئوالن آستان قدس 
المپیک و  رضوی، کمیته ملی 
مراسمی  طی  ورزشی  مدیران 
کمیته نصب خواهد  در محل 
شد و به اهتزاز درخواهد آمد.
کمیته  نشست  سیزدهمین   
المپیک  ملی  کمیته  فرهنگی 
در  و  برگزار  کمیته  محل  در 

باسعادت  میالد  بودن  مقارن  به  توجه  با  شد  مقرر  آن 
هشتمین اختر تابناک امامت با بازی های المپیک ۲۰۱6 
این  به  کشورمان  المپیکی  ورزشی  کاروان  نامگذاری  و 

امام رضا)ع( از  نام  با  رقابت ها 
سوی هیئت اجرایی کمیته طی 
امام  ۲۰۰متری  پرچم  مراسمی 
آینده  هفته  سه شنبه  رضا)ع( 
مسئوالن  با حضور  خرداد(   ۴(
مسئوالن  رضوی،  قدس  آستان 
مدیران  و  المپیک  ملی  کمیته 
قهرمانان  از  جمعی  و  ورزشی 

در محل کمیته نصب شود.
هاشمی طبا،  نشست  این  در 
اصغر رحیمی، سید امیر حسینی، مهدی فراهانی، مجید 
و  کریمی  االسالم  حجت  عبداللهی،  محمود  ندیری، 

مسعود موسوی حضور داشتند.

قهرمانی  های  رقابت  در  حضور  برای 
آسیا، اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی 
در  خردادماه  اول  روز  از  جوانان  آزاد 
برگزار  تهران  دو  شماره  کشتی  خانه 
می شود.  اسامی نفرات دعوت شده به 
ادامه  تا روز ۱۲ خردادماه  این اردو که 

خواهد داشت به شرح زیر است: 
 ۵۰ کیلوگرم: علیرضا گودرزی )تهران( 

مجتبی نورزو صحرایی )تهران(  
۵۵ کیلوگرم: خیراله قهرمانی )کرمانشاه( 

نادر نصری )مازندران( 
)تهران(  نیازی  مهدی  کیلوگرم:   6۰

نامجو  محمد  )تهران(  بیابانی  پیمان 
مطلق )گیالن( 

66 کیلوگرم: سامان شجاعی )مازندران( 
محسن مصطفوی )آذربایجان شرقی( 

)مازندران(  بذری  احمد  کیلوگرم:   ۷۴
جمال عبادی )خوزستان( 

)کرمانشاه(  محبی  ارشک  کیلوگرم:   ۸۴
علی  )مازندران(  پور  قاسم  کامران 

موجرلو )مازندران( 
)تهران(  شهبازی  حسین  کیلوگرم:   ۹6

علی اصغر اکبری )مازندران( 
۱۲۰ کیلوگرم: امیررضا امیری )لرستان( 

نعیم حسن زاده )مازندران( 
 سرمربی: محمد طالیی 

 مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 
۱ بخش )و( نظام نامه فنی کشتی کشور 
ظفری  تورج  ملی:  تیم  مربیان  انتخاب 
)مازندران(  بذری  اصغر  علی  )همدان( 
مسعود  )کرمانشاه(  دلیری  جعفر 
پرویز  سرپرست:  )تهران(   جمشیدی 
عالی ماساژور: علی مقدم . رقابت های 
قهرمانی  جوانان  فرنگی  و  آزاد  کشتی 
در  خردادماه   ۱۷ تا   ۱۱ روزهای  آسیا 

کشور فیلیپین برگزار می شود.

است  تالش  در  می گوید  فوتبال  فدراسیون  رییس   
او  کند.  برطرف  را  ملی  تیم  سرمربی  دل نگرانی های  تا 
همچنین درباره ساختمان ایفمارک نیز گفت هر تصمیمی 
که فدراسیون درباره این ساختمان بگیرد اجرایی خواهد 

شد.
پرسپولیس  فصل  پایان  جشن  حاشیه  در  تاج  مهدی 
درخصوص جلساتش با کی روش گفت: ما با کی روش 
جلساتی برگزار کردیم و او نگرانی هایی دارد، از جمله 
اینکه رقبای ما در حال آماده شدن است. ما سعی می کنیم 
برطرف  تدارکاتی  بازی های  بابت  از  را  او  نگرانی های 
رفع  را  نگرانی ها  این  که  هستیم  تالش  حال  در  کنیم. 
ساختمان  درخصوص  فوتبال  فدراسیون  رییس  کنیم. 
فوتبال  فدراسیون  به  مسئله  این  گفت:  هم  ایفمارک 
فوتبال  فدراسیون  که  تصمیمی  هر  و  می شود  مربوط 
پرسپولیس  جشن  درباره  تاج  می کنیم.  اجرایی  بگیرد 
شرکت  هم  خوزستان  استقالل  جشن  در  ما  گفت:  نیز 
می کنیم. همه این عزیزانی و مسئوالنی که اینجا حضور 

داشتند در آن جشن حاضر می شوند. مقدمات را فراهم 
می کنند که ان شاءاهلل قبل از فینال جام حذفی این جشن 
برگزار شود. رییس فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوالی 
درباره زمان برگزاری فینال جام حذفی گفت: به نظر من 
باید برنامه ریزی کنند که این بازی در همان تاریخ و در 
آیا  خرمشهر برگزار شود. او در پاسخ به این سوال که 
قرار است کفاشیان ریییس کمیته داوران شود نیز گفت: 

هنوز در این باره تصمیم گیری نکرده ایم.

سایه روشن حضور تیم ملی والیبال در فرانسه
داستان ضعف های همیشگی و امید به پیرمرد آرژانتینی

برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا:
شاگردان محمد طالیی از اول خرداد به خط می شوند

نصب پرچم 2۰۰متری امام رضا)ع( در کمیته ملی المپیک

اصغر رحیمی خبر داد:
قطعی شدن سه سهمیه المپیکی جودو

 رییس فدراسیون فوتبال :
 دغدغه های کی روش را برطرف می کنیم

ورزش
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فرم اشتراک 
هفته نامه سراسری طلوع امروز مشترک می پذیرد.عالقه مندان به اشتراک و دریافت هفته نامه طلوع 
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به  شده  تکمیل  پرسشنامه  همراه  به  را  رسید  اصل  و  کرده  پرداخت   ۰2۱6999354۰۰۸ حساب   به 
)ع(  حسن  امام  میدان  روبروی   ، مشتاق  خیابان  انتهای   ، شمالی  بسیج  خیابان   ، مبارکه   :  آدرس 

کد پستی : ۸4۸۱۸4493۱ ارسال نمایند.
تلفن های تماس : 031-52401220-21  

 نام :                       نام خانوادگی :                         تاریخ تولد :             

  نام: شرکت /موسسه :

نشانی  :

کد پستی الزامی است:                        تلفن تماس:                        تعداد نشریه مورد تقاضا:

هزینه اشتراک مورد تقاضا )ریال (

 ارسال هفته نامه برای درخواست های که تا قبل از روز دو شنبه هر هفته به امور مشترکین برسد از 
همان هفته آغاز می شود .

هزینه اعالم شده برای یك نسخه هفته نامه است 
در صورت تغییر نشانی ، امور مشترکین را مطلع فرمایید.

مشترک عهده  به  آن  عواقب  ناقص  و  نادرست  اطالعات  دادن  درصورت  و  الزامی  پستی  کد   نوشتن 
 می باشد .

مشترکین محترم برای سهولت پیگیری و تمدید اشتراک خود کد اشتراک خود را به یاد داشته باشند تا 
پیگیری امور به سهولت انجام پذیرد .

مشترکین محترم در صورت عدم دریافت هفته نامه مراتب را به امور مشترکین اطالع تا مشکل رفع گردد 
و در صورت عدم اطالع به منزله دریافت تلقی می گردد.

سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰522۱22۰ آماده دریافت نظرات و انتقادات و پیشنهاد های شما می باشد  .

جشنواره  چهاردهمین  بین الملل  مسابقه  دبیرخانه 
بین المللی فیلم مقاومت در این دوره با استقبال کم سابقه 
سینماگران و فیلمسازان متقاضی جهان روبرو شده است.
با  مقاومت  فیلم  بین المللی  دبیرجشنواره  خزاعی  محمد 
اعالم این خبر افزود: برغم اینکه بیش از یک ماه از زمان 
ارسال آثار طبق فراخوان بخش بین الملل جشنواره باقی 
مانده، تاکنون، سینماگران و فیلمسازان 6۷ کشور جهان 
متقاضی شرکت در بخش های مختلف مسابقه بین الملل 
جشنواره شدند این در حالی است که هنوز تا ۳۱ خرداد 
ماه آینده مهلت دریافت آثار این بخش باقی مانده است.
بعد  در  جشنواره  این  گذشته  دوره  سه  موفق  برگزاری 
در  مقاومت  فیلم  هفته   ۴۷ برگزاری  کنار  در  بین المللی 
به  رایزنی های  و  هماهنگی  نیز،  و  مختلف  کشورهای 
این دوره جشنواره  بین الملل  از سوی کمیته  عمل آمده 
زمینه ساز این حجم از استقبال سینماگران خارجی شده 

است. 
وی با اشاره به تداوم روند دریافت آثار از سوی دبیرخانه 
جشنواره از جمله کشورهایی که تاکنون، فیلمسازانشان 
این  به  ارسال کرده اند  فیلم  داشته اند و  تقاضای حضور 
ترتیب اعالم کرد: آمریکا، هند، آلمان، ترکیه، انگلستان، 
ایتالیا، فرانسه، کانادا، عراق، مصر، اسپانیا، بلژیک، سوریه، 

آرژانتین،  سوئد،  فیلیپین،  برزیل،  اندونزی،  روسیه، 
مکزیک،  لبنان،  یونان،  افغانستان،  پرتغال،  جنوبی،  کره 
اکراین،  اسلووانی،  بنگالدش،  فلسطین،  صربستان، 
سوئیس، مراکش، هلند، لهستان، آلبانی، بلغارستان، چین، 
استرالیا، شیلی،  اتریش،  ارمنستان،  اردن،  آنگوال،  مالزی، 
سریالنکا،  قزاقستان،  ایرلند،  کرواسی،  فنالند،  الجزایر، 
امارات  تایپه(،  )چین  تایوان،  رومانی،  پروتوریکو،  پرو، 
قبرس،  بالروس،  هرزگوین،  و  بوسنی  عربی،  متحده 
نیجریه،  می امار،  کنگ،  هنگ  استونی،  چک،  جمهوری 

نروژ، نپال، پاناما، پاکستان و...
مقاومت  فیلم  بین المللی  جشنواره  دبیرچهاردهمین 
پیش بینی  و  بین المللی  موضوعات  طراحی  همچنین، 
تنوع و تعدد مضامین در ساختار محتوایی و رویکردهای 
عنوان  سینماگران  استقبال  عوامل  دیگر  از  را  جشنواره 
برای  این دوره جشنواره  کرد و خاطر نشان ساخت: در 
بار سراغ موضوعاتی رفته ایم که سابقه نداشته  نخستین 
است. مقابله با تبعیض نژادی و خشونت پلیس آمریکا با 
رنگین پوستان/ معرفی شهدای مقاومت و شخصیت های 
آزادیخواه جهان/ مبارزه اهل سنت، مسیحیان با جنایات 
نقش  تکفیری/  گروه های  دیگر  و  حرام  بوکو  و  داعش 
و  تروریسم  حمایت  تفرقه افکنی،  در  سعود  آل  خاندان 

کشتار مردم بی گناه یمن/ نقش رسانه های نظام سلطه و 
 هالیوود در پیشبرد اهداف استکبار/ نقش امپریالیسم در 
برافروختن جنگ و خشونت در جهان/ مقابله با تحمیل 
منا  فاجعه  پرده های  پشت  افشای  غربی/  زندگی  سبک 
که  است  شده  تعریف  است  موضوعات  این  جمله  از 
به حسب ضرورت ها و نیازهای جامعه جهانی و جهان 

اسالم پیش بینی شده است.
چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به همت 
انقالب و دفاع  انجمن سینمای  بنیاد فرهنگی روایت و 
مقدس امسال همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس 

برگزار می شود.

نیکنام حسین پور از عدم استفاده  ۱۲ هزار بن کارت خرید کتاب 
خبر داد.

)مشاور  حسین پور  نیکنام 
توسعه و منابع امور انسانی 
فرهنگی  امور  معاونت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
آخرین  درباره  اسالمی( 
استفاده  بن کارت ها  شرایط 
ایام بیست ونهمین  نشده در 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
پایان  با  گفت:  تهران 
به  توجه  با  و  نمایشگاه 
صادره  بن کارت های  اینکه 
در  تنها  دوره  این  برای 
نمایشگاه  برگزاری  مدت 
امکان استفاده داشتند، بیش 
با  که  دانشجو  هزار   ۱۲ از 
برای  خود  سهم  پرداخت 

یارانه   از  استفاده  به  موفق  بوددند  کرده  ثبت نام  بن کارت ها  این 
خرید کتاب یا حتی دریافت بن کارت خود نشده اند.

وی ادامه داد: در حال پیگیری هستیم تا با همکاری بانک شهر 
نام کردند و  ثبت  بن  برای دریافت  دانشجویان که  از  این دسته 
پرداخت  را  خود  سهم  مبلغ 
دریافت  به  اقدام  اما  کردند، 
بن کارت خود نشدند بتوانند 

مبلغ مذکور را دریافت کنند.
امور  منابع  و  توسعه  مشاور 
فرهنگی  معاونت  انسانی 
قرار  شد:  یادآور  همچنین 
بانک  با  مذاکراتی  در  است 
امسال  نمایشگاه  عامل 
تا  شود  اندیشیده  راه کاری 
سوی  از  شده  واریز  مبلغ 
آن ها  دست  به  دانشجویان 
چنانچه  همچنین  و  برسد 
حستبی  مانده  بن کارتی  در 
آن  عودت  برای  مانده  باقی 
صورت  الزم  برنامه ریزی 
اما نمی گذاریم حق  بگیرد. هنوز جزئیات این طرح اعالم نشده 

هیچ یک از این افراد تضییع شود.

و  نویس  فیلم نامه  مقدم دوست،  هادی 
دهمین  هنری  دبیر  عنوان  به  کارگردان، 
رویش  دینی  کوتاه  فیلم  جشنواره 

منصوب شد.
نظری،  فاضل  سوی  از  که  حکمی  در 
جشنواره های  رئیس  و  هنری  معاون 
حوزه هنری خطاب به هادی مقدم دوست 

نوشته شده، آمده است:
و  ارزشمند  تجربه های  به  »نظر 
به  جناب عالی،  ارجمند  شایستگی های 
هنری  دبیر  عنوان  به  حکم  این  موجب 
دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش 

منصوب می شوید.
برای  فرصتی  رویش،  فیلم  جشنواره 

شناساندن هنرمندان و استعدادهای جوان 
و مجالی برای تولید فیلم های کوتاه دینی 
است که با هدف تالش در جهت توسعه 
به  اکنون  به حقیقت،  متعهد  گفتمان هنر 

دهمین منزل رسیده است.
به  و  متعال  خدای  فضل  به  امیدوارم 
حوزه  در  جشنواره  این  برگزاری  برکت 
مشهد  و  رضوی  خراسان  استان  هنری 
مقدس، از رهگذر همراهی و همکاری با 
دبیر محترم اجرایی جشنواره و با تالش 
داوری  و  کارشناسانه  بررسی  جهت  در 
جهت  موجبات  شایسته،  آثار  منصفانه 
بخشی موثر و تقویت هرچه بیشتر جریان 

آفرینش فیلم های دینی فراهم شود«.

متولد  مقدم دوست  هادی  است،  گفتنی 
فعالیت  وی  است.  تهران  در   ۱۳۵۰
از  کارگردان  مقام  در  را  خود  سینمایی 
آغاز  زخم«  »چسب  فیلم  با   ۱۳۸۹ سال 
نویسنده،  عنوان  به  زمان  آن  از  و  کرد 
مدرس  و  کارگردان  کارگردان،  دستیار 
است.  فعالیت  حال  در  نویسی  فیلم نامه 
مقدم  کارگردانی  به  مهر«  به  »سر  فیلم 
دوست در سال ۱۳۹۱، در دومین جایزه 
فیلم  عنوان  به  اسالمی  انقالب  گفتمان 
همچنین  و  شد  انتخاب  تقدیر  شایسته 
کارگردانی  بخش  بلورین  سیمرغ 
را  اول  فیلم سازان  مسابقه  نو-   نگاه 

دریافت کرد.

و  آهنگساز   - پورناظری«  »سهراب 
پروژه   ، کمانچه-  و  تنبور  ی  نوازنده 
»سنت  شهر  تئا تر  در  را   »۲ »نیشتیمان 
شهر  اگونای  موزیک  فستیوال  و  مالو« 

»پو« ی کشور فرانسه اجرا می  کند.
 طبق برنامه  ریزی های انجام شده؛ قرار 
برای  پورناظری  اجرا ها  از  بعد  است 
 - ری«  »آنتونیو  با  همراه  اثری  ضبِط 
چهره ی سر شناس موسیقی فالمنکو- به 
اسپانیا برود تا بعد از آن تور کنسرت های 
مشترکشان را در اروپا و ایران اجرا کنند.
نغمات  از  مجموعه ای   »۲ »نیشتمان   
»سهراب  که  است  کردنشین  مناطق 

پورناظری« بخشی از آن ها را گردآوری 
آهنگسازی  را  دیگر  بخشی  و  تنظیم  و 
در  گذشته  ساِل  اثر  این  است.  کرده 
ایران و اروپا ضبط شد و حاال »فرانسه« 
تور  میزباِن  که  است  کشوری  اولین 
است.  پروژه  این  جهانی  کنسرت های 
پورناظری«  »سهراب  کنسرت ها  این  در 
را  کمانچه  و  تنبور  نوازندگی  خود 
مهیار  او  بر  عالوه  و  دارد  برعهده 
آیین  سنتورباس(،  و  )سنتور  طریحی 
حسین  و  کوبه ای(  )سازهای  مشکاتیان 
ذهاوی )پرکاشن( می نوازند، ضمن آنکه 
اجرای قطعات این برنامه را »دنیا کمالی« 

به تهیه کنندگی  این پروژه  برعهده دارد. 
پیش  کرایسز«  »آکورد  فرانسوی  کمپانی 
با  و  منتشر  اروپا  سراسر  در  نیز  این  از 

واکنش های مثبتی همراه شده بود.
عالوه بر آن، این آهنگسازِ جوان، بعد از 
برای  فرانسه،  در  کنسرت هایش  اجرای 
به  ری«  »آنتونیو  با  همراه  اثری  ضبط 
این  از  بخشی  کرد.  اسپانیا سفر خواهد 
است  هنرمند  دو  این  بداهه نوازی  اثر، 
اساس  بر  قطعاتی  دیگر  بخش  در  و 
موسیقی فالمنکو و موسیقی ایرانی اجرا 
از  پیش  ری،  و  پورناظری  شد.  خواهد 
این در سی ویکمین جشنواره  موسیقی 

بودند  پرداخته  برنامه ای  اجرای  به  فجر 
بخش  در  شد.  اجرا  بخش  دو  در  که 
در  و  شد  اجرا  ایرانی  موسیقی  اول، 
فالمنکو.  و  ایرانی  موسیقی  دوم  بخش 
از  یکی  اکنون  هم اکنون  ری«  »آنتونیو 
چهره های شناخته شده موسیقی فالمنکو 
است و نوازندگی اش از تکنیکی باالیی 

برخوردار است.

67 کشور متقاضی شرکت جشنواره فیلم مقاومت

سهراب پورناظری »نیشتیمان 2« را در فرانسه اجرا می کند

مشاور معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد:
۱2هزار بن کارت خرید کتاب دانشجویی استفاده نشده است

هادی مقدم دوست، دبیر هنری دهمین جشنواره رویش شد

یک سالهشش ماههسه ماههشهر

۱۰۰.۰۰۰2۰۰.۰۰۰4۰۰.۰۰۰شهرستان مبارکه
۱2۰.۰۰۰24۰.۰۰۰4۸۰.۰۰۰سایر شهرهای استان اصفهان
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