
حال معرف های ازدواج چندان خوب نیست 

با سه روز تمرین، هفتم جهان شدم

 »چاله« 
 در 
بازارنمایش 

معرف ها ضامن بانکی نیستند

برترین بانوی اسکی باز اصفهانی در جام جهانی لبنان:

 اجرای۲۷۰پروژه پیشگیرانه 
در چهارمحال و بختیاری 7

 الجزیره حامی اخوان
و بازگشت مرسی اگر شغلتان پشت میزنشینی 2

است، بخوانید 8

3

 خوب و بد را 
به چراغ اندیشه بسنجیم

سیدحس��ن خمینی گفت: باید ببینیم چه مقدار بد دیگران 
را می خواهی��م، چقدر حس��د و بغض به همن��وع داریم و اگر 
دشمن و رقیب، زمین خورد آیا خوشحال می شویم و اگر به او 
بد بگویند آیا خوشحال می ش��ویم، اگر این گونه ایم، در سیر و 

سلوک، طفل راهی بیش نیستیم.

نبود  اسپانسر مشکل 
بزرگ بانوان فوتبال 

ساحلی تیران

مشکل نداشتن اسپانس��ر، مانع از اعالم آمادگی تیم 
فوتبال ساحلی بانوان تیران اصفهان برای شرکت در 

لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان شده است.
فدراسیون فوتبال تا پنجم تیرماه به تیم های متقاضی 
شرکت در لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان مهلت داد 
تا آمادگی خود را برای حضور در این مسابقات اعالم 

کنند، اما از بین ۸ تیمی که...
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باید ازظرفیت های فرهنگی و هنری 
5

نهایت بهره را برد  

 ناطق نوری سکوت سیاسی خود را می شکند؟ 
2

پروژه احیای ناطق

جام جهانی اسکی روی چمن در حالی در لبنان برگزار شد که باز هم 
ستاره تیم بانوان ایران ثمین داوری ملی پوش اصفهانی بود. هر چند 
دست بانوی اس��کی باز اصفهانی به مدال جهان نرسید، اما نتایجی 
که در میان نمایندگان ۹ تیم برتر اسکی جهان کسب کرد نشان داد 
اگر ۶ روز)!( تمرین بانوان اسکی باز ایرانی به زمانی استاندارد برسد 

کسب مدال جهانی نیز دور از دسترس نخواهد بود.
ثمین داوری که در مسابقات مارپیچ کوچک جام جهانی اسکی روی 
چمن لبنان به عنوان هفتم رسید و در مارپیچ بزرگ در جایگاه نهم 
قرار گرفت در بازگشت از لبنان در گفتگو با ایمنا از این مسابقات و 
شرایط تمرین و مسابقه بانوان اسکی باز ایرانی صحبت کرد. داوری 
گفت: مسابقات با شرکت کنندگان متبحر بهترین تیم های جهان 
برگزار شد، نتایج به هم نزدیک بود و این موضوع از سطح باالی رقابت 

ها حکایت می کرد.

رقبای ما ۱۲ ماه تمرین می کنند ما ۶ روز!
بانوان اس��کی باز ایران برای حضور در جام جهانی فقط ش��ش روز 
تمرین کردند. داوری به این موضوع اش��اره ک��رد و ادامه داد: برای 
شرکت در مسابقه مارپیچ کوچک سه روز و برای مارپیچ بزرگ هم 
س��ه روز تمرین کردیم، در مجموع برای رقابت هایی با این سطح، 
شش روز تمرین کردیم و اعزام شدیم، این در حالی است که رقبای 
ما در دیگر کشورهای جهان و نفرات برتر این مسابقات، دوازده ماه 

سال در تمرین هستند.

فدراسیون کم کاری می کند
ملی پوش اصفهانی در ارتباط با دالیل تمرین کوتاه مدت بانوان 
اسکی باز ایرانی بیان داش��ت: به لحاظ زمان و امکانات مشکالت 

زیادی داریم،...

 بیداری اسالمی متعلق
به امام خمینی)ره(است

C شیوع هپاتیت 
كمتر از یك درصد  است

 ۲ راهکار برای ارایه مجدد 
طرح حمایت از تولید ملی

ادغام وزارتخانه ها مانع 
فلج شدن اقتصاد شد

 764 استاد دانشگاه
در استان تدریس می كنند
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

1- موضوع مناقصه: اجرای عمليات حدود 20 كيلومتر شبكه پراكنده پلی اتيلن، ساخت و نصب حدود 
500 مورد انشعاب پلی اتيلن، جابجايی حدود 100 مورد انشعاب پلی اتيلن، جمع آوری حدود 50 مورد 

انشعاب پلی اتيلن در سطح اداره گاز شاهين شهر و كليه نواحی تابعه
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، شركت گاز استان اصفهان

3- مهلت اعالم آمادگی: حداكثر تا تاريخ 1392/5/16
 4- میزان تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: 150/000/000 ري�ال ) يكص�د و پنج�اه ميلي�ون ريال (    

  كد فراخوان: 1333806
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی  الكترونيكی شركت گاز 
 استان اصفهان به آدرس www.nigo-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir يا با شماره تلفن های

 5-6271031-0311 امور قراردادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.
م الف 4670

نوبت دوم
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان اصفهان
( سهامی خاص)



چهره روزیادداشت

 گزینه های احتمالی 
وزارت بهداشت کابینه

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از 
گمانه زنی هایی درباره وزیر بهداشت دولت روحانی در مجلس خبر 
داد. علی کائیدی افزود: با توجه به صحبت هایی که در مجلس شده 
گمانه هایی درمورد وزیر بهداش��ت دولت جدید وج��ود دارد: دکتر 
باقر الریجانی، مرضیه وحید دس��تجردی، دکترحس��ن هاش��می، 
دکترفاضل، ملک زاده، زالی و پزشکیان از جمله گزینه های احتمالی 

برای وزیر بهداشت دولت روحانی هستند.

 واکنش مجلس
به یک واگذاري عجیب

 ناظر مجلس در شوراي عالي معادن با بیان این که واگذاري »معادن 
شماره2 و 3 گل گهر سیرجان« غیر قانوني است، گفت: هیأت تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را خالف قانون تشخیص خواهد 
داد، چراکه برخ��الف قانون جدید معادن و قانون بودجه92 اس��ت.  
داریوش اسماعیلي نماینده خرامه به واگذاري اخیر »معادن شماره 
2 و3 گل گهر سیرجان« به س��ازمان تأمین اجتماعي بابت پرداخت 
مطالباتي این سازمان اشاره کرد و گفت: این اقدام دولت غیر قانوني 
بوده و چند نکته در این زمینه وجود دارد. وي افزود: »معادن شماره 
2 و3 گل گهر س��یرجان« جزء معادن بزرگ محس��وب مي شود و با 
اس��تناد به قانون جدید معادن، تصمیم گیري براي معادن بزرگ در 
اختیار شوراي عالي معادن است، بنابراین دولت به تنهایي حق دخل 

و تصرف در این معادن را ندارد.

لیست پیشنهادی نداریم 
کواکبیان دبیر کل حزب مردم س��االری با بیان این که این حزب هیچ 
لیستی به روحانی ارایه نداده است، گفت: ما نمی گوییم چه کسانی باید 
در کابینه حضور داشته باشند، اما این را می گوییم که چه کسانی نباید 

حضور داشته باشند. 
 وی با تأکید بر این که بنده دنبال هیچ پس��تی نیستم، اما به دنبال این 
هستم که گفتمان اصالح طلبی شکست نخورد گفت: ما نمی خواهیم و 
اجازه نمی دهیم که این گفتمان شکس��ت بخورد. البته نمی گوییم که 
روحانی صددرصد اصالح طلب است، اما گفتمان وی اصالح طلبی است  
کواکبیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل بین الملل نیز 
گفت: ما معتقد نیستیم که جمهوری اسالمی نباید در خصوص تحوالت 
مصر موضعگیری می کرد، چرا که درست است که ما از اخوان المسلمین 
دل خوشی نداریم و با سلفی ها کنار نمی آییم، اما از کسانی که با کودتا 

و دیکتاتوریسم سر کار می آیند نیز خوشمان نمی آید.

متکی استعفا داد
حکیم جوادی به س��مت دبیرکلی کانون اس��المی فارغ التحصیالن 
شبه قاره هند انتخاب ش��د.در آخرین جلسه اعضای کانون اسالمی 
فارغ التحصیالن ش��به قاره هند، مس��عود حکیم جوادی به س��مت 

دبیرکلی این تشکل انتخاب شد.
بر اس��اس این گزارش، با اس��تعفای منوچهر متکی از دبیر کلی این 
کانون، حکیم جوادی  با رأی اکثریت اعضا  به این سمت منصوب شد.

 قالیباف بحق 
لیاقت رییس جمهور شدن را داشت

   آیت اهلل موسوی بجنوردی در مراسم بهره برداری از طرح خورشیدسرای 
جماران )طرح بهس��ازی جماران(  اظهار داشت: در مدتی که محمدباقر 
قالیباف شهردار تهران بوده اند خدماتی در سطح شهر ارایه شده که هیچ 

وقت فراموش شدنی نیست. 
وی به کاندیداتوری قالیباف در انتخابات ریاس��ت جمهوری اشاره کرد و 
گفت: قالیباف بحق لیاقت ریاست جمهوری شدن را داشت، اما حال که 
وی رأی نیاورده به هیچ عنوان از ش��خصیتش چیزی کاسته نمی شود. 
وی برای ما محترم اس��ت و مردم تهران هیچ گاه خدمات وی را فراموش 

نخواهند کرد. 

 حزب اهلل لبنان 
در قوی ترین شرایط خود قرار دارد

حس��ین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه گفت: 
تصمیم اتحادیه اروپا تأثیری بر نقش راهبردی حزب اهلل در منطقه نخواهد 
داش��ت. وی  خاطر نش��ان کرد: حزب اهلل در قوی ترین شرایط سیاسی 
و مقاومت خود ق��رار دارد. وی تأکید کرد: دبی��رکل حزب اهلل با حکمت 
و ش��جاعت، رهبری مقاومت علیه رژیم صهیونیس��تی را در دست دارد. 
وی گفت: اروپا با این تصمیم خود نش��ان داد که فهم نادرستی از منطقه 
و نقش تأثیرگذار حزب اهلل در حمایت از لبن��ان و محور مقاومت دارد. ما 
قویا از حزب اهلل در محور مقاومت حمایت می کنیم و بر اتخاذ این راهبرد 

افتخار می کنیم.

اخبار کوتاه 

اسرائیل یک کشور جعلی است 
حداد عادل    

غربی ها مدعی این هستند که دین باید از سیاست جدا شود. در این 
کشورها اصراری بر دینداری در جوامع دیده نمی شود، اما به دلیل این 
که دین در فطرت انسان هاست، بنابراین گفته اند که دین نباید وارد 

نظامات جامعه شود که معنی آن سکوالریسم است.
غربی ها می خواهند تقوا نقش��ی در اداره جوامع و حکومت ها نداشته 
باشد، این مسأله به معنی سکوالریسم است که نتیجه آن را نیز امروز 
بر جوامع غربی می بینیم. در کش��ور ما نیز گروه ه��ای ضد انقالب از 
بهائی ها ت��ا گروه های مخالف نی��ز در جدایی دین از سیاس��ت علیه 
کش��ور ما مش��ترک هستند.

غربی ها برای پیش��برد منافع 
خودشان هرجا الزم باشد دین 
را سیاسی می کنند که نمونه 

آن رژیم صهیونیستی است.
اس��رائیل یک کش��ور جعلی 
و دروغی اس��ت که بر اساس 
تبلیغ ی��ک باور دین��ی، جلو 

می رود.
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متکی:فعال فقط نظاره گر هستم

وزیر امور خارجه سابق کش��ورمان در خصوص ترکیب کابینه تدبیر و امید گفت: بنده فعال 
فقط نظاره گر هستم. منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق کش��ورمان در پاسخ به سؤالی 

در خصوص ترکیب دولت تدبیر و امید، گفت: ما فعال نظاره می کنیم و مصاحبه نمی کنم.

مقاومت، خارچشمان 
اسرائیل خواهد ماند

 با آمار 
خیلی بازی می شود! 

دبی��ر کل حزب اهلل لبن��ان گفت ک��ه مقاومت، خاری س��خت در چش��مان 
صهیونیست ها و دشمنان لبنان باقی خواهد ماند.

سید حسن نصراهلل در سخنرانی افطار س��الیانه هیأت دفاع از مقاومت گفت: 
مقاومت همیشه از مردم و ملت و کش��ورش دفاع می کند. وی در ادامه گفت: 
مقاومت مش��روعیت خود را از مردم به دست آورده اس��ت. به دالیل زیاد، به 
دلیل ف��داکاری و پایداری اش و به دلیل دس��تاوردهایی واقعی و نه حرفی. به 
فضل پیروزی هایش که توانست معادله ها را تغییر دهد که توانست لبنان را در 

جایگاهی برتر قرار دهد.
دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه گفت: مقاومت، خاری س��خت در چش��مان 
صهیونیست ها و دشمنان لبنان باقی خواهد ماند. مقاومت منبع عزت و قدرت 

لبنان شده است. مقاومت همواره در آماج تیر حمالت قرار دارد.

 قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اس��المی با بیان این که آمار در 
 حوزه های مختلف دقیق بیان نمی ش��ود، گفت: به نظر با آم��ار خیلی بازی 
می شود، در حالی که باید جمع بندی از شرایط عمومی کشور را منتشر کنیم 

تا بشود تصویر واقعی از شرایط کشور ارایه داد.
 ج��واد جهانگی��رزاده با اش��اره به آم��ار ارایه ش��ده از س��وی ریی��س مرکز

پژوهش های مجلس درباره تورم نقطه به نقطه61 درصدی کاالهای خوراکی 
گفت: آمار مرکز پژوهش های مجلس استنباطی از گزارشات نهادهای نظارتی 
است که عمال انتشار عمومی پیدا نمی کند و آنچه که از سوی مرکز پژوهش ها 
ارایه می شود جمع بندی از این نوع گزارشات است. وی گفت: البته در برخی 
از اقالم تورم بیشتر از61 درصد است. ما باید بدانیم دولت بعدی، کشور را با چه 

شرایطی تحویل خواهد گرفت و کمک کنیم تا شرایط بهتر شود.

سیدحسن خمینی گفت: باید ببینیم چه مقدار بد دیگران 
را می خواهیم، چقدر حس��د و بغض به همن��وع داریم و اگر 
دشمن و رقیب، زمین خورد آیا خوشحال می شویم و اگر به او 
بد بگویند آیا خوشحال می شویم، اگر این گونه ایم، در سیر و 

سلوک، طفل راهی بیش نیستیم.
حجت االسالم والمسلمین خمینی در مراسم بهره برداری از 
پروژه خورشیدسرای جماران که با حضور شهردار تهران و 
جمعی از اعضای شورای شهر و مسئوالن شهری در حسینیه 
جماران برگزار ش��د، در سخنانی ضمن تبریک میالد سبط 
پیامبر)ص( امام حسن مجتبی)ع(، اظهار داشت: خوشحالیم 
که در این روز در مراس��م افتتاح یکی از آرزوهای مردم هم 
محلی شرکت می کنیم. الزم است شهادت دهم که این پروژه 
در کارهای شهرداری، به عنوان یک کار ویژه و با عنایت خاص 
و همراه با مدیریت ارزش��مندی انجام شده است. وی افزود: 
از اعضای شورای ش��هر تهران به ویژه آقایان مسجدجامعی 
و بیادی و خانم ابت��کار که طرح را تعقی��ب می کردند و نیز 
کمیته های مختلف کاری مربوط به آن، آقای یزدانی شهردار 
منطقه یک که شاهد زحمات ایشان بودم و از عنایت شهردار 
موفق و خس��تگی ناپذیر دکتر قالیباف تشکر کنم که قطعا 
روزی که حساب ها را می کشند و همه با اعمالشان محشور 

می شوند، ایشان این اعمال را توشه راه کند. 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که در دیدار سرمربی تیم استقالل 
و جمعی از پیشکسوتان و دست اندرکاران حوزه ورزش سخن 
می گفت، قهرمانی های اخیر تیم های ملی فوتبال و والیبال را 

به ملت ایران و جامعه ورزشی کشور تبریک گفت.
وی از ورزش به عنوان پدیده ای یاد کرد که در دنیای معاصر، 
بین تمام اقشار مردم جایگاه ویژه ای پیدا کرده و تصریح کرد: 
ورزش راه مناسبی است که مردم به ویژه قشر جوان می توانند 

در پناه آن به رشد و کمال مطلوب دست یابند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این که همه 
ما مس��ئول حفاظت از آرمان های انقالب اسالمی هستیم، 
گفت: نباید با لجاجت بر روی افکار افراطی که نه تنها ضروری 
نبوده بلکه اصالتی هم ندارند، پافشاری کرده و جوانان را در 

تنگنا قرار داد و تصویر غلطی از اسالم ارایه دهیم.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به روند پیروزی انقالب و تأسیس 
نظام جمهوری اس��المی که در تاریخ بی سابقه است، افزود: 
مردم ب��ا حضور و انتخاب خ��ود در24 خرداد نش��ان دادند 
که نظام ما یک نظام دس��توری نب��وده و در پ��ی تغییر در 
روند اجرایی کشور هس��تند. وی در پایان تأکید کرد: امروز 
نمی توانیم این خواس��ت مردم را نادیده بگیریم و حراست 
از این حرکت مردمی، وظیفه همه متفکران، صاحبنظران و 

افرادی است که با بدنه جامعه و جوانان سروکار دارند.

سردار علی فدوی گفت: توان بازدارندگی و قدرت دفاعی 
ما به سطحی رسیده است که خیال و جرأت حمله نظامی 

را از مخیله دشمن محو کرده است.
فرمان��ده نی��روی دریایی س��پاه  اف��زود: این س��طح از 
بازدارندگ��ی موضوعی اس��ت که مطل��وب ترین هدف 
نیروهای مس��لح در همه کشورهاس��ت، ولی عمال برای 
بس��یاری از آنها در حد یک رؤیا و آرزوی دست نیافتنی 
باقی مانده است. سردار فدوی خاطر نشان کرد: آمریکا به 
عنوان یکی از دشمنان انقالب اسالمی، قدرت بازدارندگی 
 ما را به خوبی درک کرده است و هر چه آمادگی ما بیشتر

 می ش��ود، احتمال اق��دام نظام��ی علیه م��ا کمرنگ و 
کمرنگ تر می ش��ود. وی افزود: با ایجاد این توانمندی،  
دش��من از نتیجه گیری در مواجهه نظامی با جمهوری 
اسالمی کامال ناامید شده است و شرط ادامه این وضعیت، 
حفظ آمادگی و به روز نگهداش��تن قدرت و اس��تطاعت 
است. وی افزود: استراتژی دریایی سپاه و ظهور و نمایش 
قدرت عملی و میدانی آن که میزان باالی آسیب پذیری 
ناوها و تجهیزات آنان را نش��ان داد، باعث شد تا مقامات 
نظامی آمریکا به فکر تغییر در رویکرد دریایی خود باشند، 
ولی ایجاد این تغیی��رات نیز موجب��ات مصونیت آنها را 

فراهم نخواهد کرد.

محمدباق��ر قالیب��اف در مراس��م بهره ب��رداری از ط��رح 
خورشید س��رای جماران )طرح بهس��ازی جماران( که در 
حسینیه جماران برگزار ش��د، با اش��اره به  این که همه ما 
می دانیم امام چه میزان به مردم ارادت داش��ت و چه میزان 
مردم را در متن تصمیم گیری ها قرار می داد، ادامه داد: امام 
خمینی)ره( که ارزش بس��یار زیادی برای مردم قائل بودند 
می گفتند اگر مردم خواسته ای غیر از رضایت و حب خداوند 
بخواهند، یک تنه هم که باقی بمانم مقابل این خواس��ته ها 

می ایستم.
 شهردار تهران تصریح کرد: فرمایشات ایشان به این معناست 
که خداوند انس��ان را کفایت می کند و اگ��ر خدایی حرکت 
نکنیم، خداوند ما را به غیر خود واگ��ذار می کند، این گونه 
ش��یعه اهل بیت)ع( و پیرو امام حسن مجتبی)ع( بودن را از 
امام خمینی)ره( یاد گرفته ای��م. وی افزود: هر چند توجه ما 
به جماران درخور شأن این مکان و مردم این محل نیست، 
اما از این جهت اس��ت که جماران یادآور خوبی ها، ارزش ها، 
رشادت ها  واخالص هاست. این ویژگی هاست که ما را به یاد 

جماران می اندازد. 
قالیباف خاطرنش��ان کرد: بدون ش��ک بیداری اسالمی در 
جوامع اسالمی و عزت مس��لمین در دنیا متعلق به فرهنگ 

جماران و امام راحل است.

مجمع تشخیص نظامیاندیشه سیاست داخلی

 خوب و بد را 
به چراغ اندیشه بسنجیم

 نظام ما 
دستوری نیست

 ناوهای آمریکایی
 مصونیت ندارند

 بیداری اسالمی متعلق
به امام خمینی)ره(است
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آن آمدن و این رفتن بی ارتباط با هم نیس��ت. دولت دهم که آمد، 
ناطق نوری آخرین سخنران این مراس��م بود. مراسم تعطیل شد 
تا چهارس��ال، حاال دولت دهم در حال رفتن اس��ت و اعالم شده 
ناطق نوری نخستین سخنران شب های قدر حرم است. شب های 
احیا در ح��رم امام خمینی)ره( قرار اس��ت با آخرین س��خنرانش 

احیا شود. 
حجت االس��الم علی جوادی راد معاون فرهنگی ح��رم بنیانگذار 
جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به این که در چهارسال گذشته 
به دلیل ساخت وساز حرم و کمبود جا در حرم، عمال مراسم رسمی 
برای شب های احیا نداشتیم گفته است، اما مردم با ازدحام زیاد به 
حرم می آمدند. امسال با توجه به این که صحن غربی آمادگی الزم 

را پیدا کرده، قرار شد مراسم احیا به صورت رسمی برگزار شود.
       ناطق جنجالی رمضان

بیراه نیست اگر او را چهره »ناطق« شب های قدر این سال ها بنامیم. 
آخرین بار شهریورماه 88 بود که در انتقاد به انتصاب برخی امور ها 
به امام زمان)عج( گفت: وقتی کارهای ما به اسم امام زمان)عج( تمام 
شود، مردم می گویند البد وقتی آقا هم بیاید همین طور مدیریت 

می کند... من این مسأله را بسیار خطرناک می بینم.« 
بعد از آن در پیله سکوت رفت تا سال قبل که در شب های قدر، اما 
این بار در حرم امام رضا)ع( در مش��هد سخن گفت. محور سخنان 
ناطق بحث عدالت بود که گفت: انسان باید عدالت سیاسی داشته 
باشد مثال کسی که در انتخابات شرکت می کند نباید برای این که 

رأی بیاورد حریفش را تخریب کند و آبروی او را ببرد و عدالت نیز 
اقتضا می کند از کسی که آبرویش رفته است نیز حمایت شود.

 بعد هم به انتقاد از شرایط کش��ور پرداخت و مثال هایی از دوران 
مدیریت خود در وزارت کش��ور آورد و متناس��ب نبودن برخی از 
منصب های مس��ئوالن را با توانمندی هایشان دهن کجی به مردم 
دانست و گفت: این امر موجب شده مردم نس��بت به نظام و دین 
پایبند نباشند. صحبت ها که به اینجا رسید از گوشه و کنار جمعیت، 
برخی شعارگویان برخاستند و گفتند »مرگ بر ضدوالیت فقیه« 
»خواص بی بصیرت نمی خواهیم« بعد هم بطری های خالی آب بود 

که به سمت سخنران پرتاب می شد. 
      مرد بغض و سکوت

رییس دفتر بازرس��ی رهبر انقالب اگرچه از یک سال پیش کم کم 
سکوت را شکسته است، ولی هربار نطقش با بغض و گالیه از دولت و 
شخص احمدی نژاد همراه بوده است. آخرین بار همین ماه گذشته 
در مراسم رونمایی از موزه شهید بهشتی به کنایه به تخریب هایی که 
علیه او انجام شد، گفت: به دلیل همین سکوت من را می توان جزء 
ساکتین به شمار آورد. ناطق نوری با ذکر خاطره ای از شهید بهشتی 
ادامه داد: اما اینجا می گویم که من همین سکوت و ساکت بودن را از 
شهید بهشتی آموختم. شهید بهشتی با نوایی که هنوز در گوش من 
طنین انداز است، گفت از زبان من و دوستان و همرزمانم: سکوت، 
س��کوت و س��کوت... . حاضران گواهی داده اند ناطق نوری به این 
بخش از صحبت هایش که رسید، بغض کرد و اشک از چشمانش 

جاری ش��د و ادامه داد: پس از این جمله ش��هید مظلوم، جمعیت 
حاضر در مسجد سراسر به گریه افتادند و من همان جا سکوت را از 
شهید بهشتی آموختم. بغض ناطق به چهارسال پیش بازمی گردد؛ 
زمانی که احمدی نژاد در مناظره های معروف خود که گفته می شد 
ده هامیلیون نفر بیننده داش��ت، با پیش کش��یدن پ��ای فرزندان 
ناطق نوری گفته بود: آقای ناطق چطور زندگی می کند؟ پس��رش 

چطور میلیاردر شد؟ 
دفت��ر ناطق نوری بع��د از مناظره با ص��دور اطالعی��ه ای اتهامات 
طرح ش��ده از س��وی احمدی نژاد را آشکارا نقض س��وگند وی به 
قرآن کریم و قانون اساسی اعالم و نوشت که قانون این حق را برای 
آقای ناطق نوری محفوظ می دارد که در موقع مقتضی نس��بت به 
تنویر اذهان عمومی از طریق رسانه ملی و در صورت صالحدید در 
موقع مقتضی به اقدام قضایی مبادرت کند؛ فرصتی که البته هیچ گاه 
از سوی رس��انه ملی در اختیار ناطق قرار داده نشد.  ناطق ابتدا در 
گفتگو با یک هفته نامه گالیه هایش را واگویه کرد؛گالیه ای که از آن 
به شکست سکوت او تعبیر شد. او گفت: تعارف نمی کنم. واقعا من 
چرا مورد سؤال قرار نگرفتم؟ چرا مؤاخذه نشدم؟ اگر نسبتی داده 
شد، چرا تحقیق نشد، بررسی نشد که این درست است یا درست 
نیست. واقعا برای من سؤال است و اصال این برای من مسأله است... 
اگر من مقصر ب��وده ام و واقعا بیت المال را خ��ورده و برده ام باید به 

مردم معرفی می شدم.
      ناطق و چرخش سیاسی

اصولگرایان تندرو یا حامیان دولت به علت واکنش نشان ندادن او به 
حوادث بعد از انتخابات به او لقب »خواص خاموش« دادند. اما ناطق 
دلخورتر از آن بود که به این صحبت ها وقعی نهد. او که سال ها عضو 
جامعه روحانیت مبارز بود، از همان س��ال 88 به بعد حضورش در 
جلسات جامعه روحانیت مبارز کمرنگ و کمرنگ تر شد تا این که 
کامال ترک شورا کرد. جامعه روحانیت مبارز تالش بسیاری برای 
بازگرداندن او انجام داد، اما این پادرمیانی های ریش س��فیدی هم 
اثر نداد و ناطق دیگر به جامعه بازنگشت. غالمرضا مصباحی مقدم 
از اعضای ارشد جامعه روحانیت مبارز گفته بود: ناطق نوری از این 
که نام او در مناظره ها برده ش��د و کسی از او حمایت نکرد گله مند 
است.  رفتارهای سیاس��ی ناطق در چهارسال گذش��ته حاکی از 
دوری گزینی آرام آرام او از اصولگرایان بود. حتی گفته شد که او به 
میهمانی های افطار اصولگرایان هم نمی رفت. اصولگرایان هم انگار 
متقابال به بی نیازی از ناطق رسیده بودند. حاال اما ناکامی این جناح 
در انتخابات یازدهم گویا همه خاطرات گذشته را از جمله تالش های 
ناطق در به وحدت رساندن اصولگرایان در قالب شورای هماهنگی 
نیروهای انقالب را زنده کرده اس��ت. چراکه دوباره دست به دامن 
ناطق ش��ده اند و از تش��کیل حزب فراگیر با محوریت ناطق نوری 
س��خن می گویند و از نقش ش��یخوخیتی او مثال می آورند.  باید 
منتظر ماند و دید آیا مراسم شب های قدر امسال در حرم امام)ره( با 
حضور مردی که همچنان بغضی در دل و ناگفته هایی بر زبان دارد 

همچنان حاشیه ساز است؟

ناطق نوری سکوت سیاسی خود را می شکند؟ 

گذرنامه مرسی باطل شدپروژه احیای ناطق
منابع آگاه مصری از باطل ش��دن گذرنامه های دیپلماتیک 
محمد مرسی رییس جمهوری معزول و شماری از معاونانش 

خبر دادند. 
 ی��ک منب��ع آگاه مص��ری ب��ا اع��الم ای��ن خب��ر گف��ت

گذرنامه های دیپلماتیک محمد مرسی و شماری از معاونان و 
مشاورانش و نیز خانواده اش باطل شده است زیرا دلیل صدور 

این نوع گذرنامه ها برای این افراد دیگر وجود ندارد. 
 ای��ن منبع که نامش ذکر نش��ده اس��ت اف��زود: تصمیم به 
ابطال ای��ن گذرنامه ها ش��امل معاونان ریی��س جمهوری 
معزول و مش��اورانش ک��ه پس از ب��ه قدرت رس��یدن وی 
منصوب ش��دند، نیز می ش��ود، زیرا این افراد دیگر منصبی 
 که براس��اس آن این گونه گذرنامه ه��ا را دریافت کرده اند،

  ندارند. 

 جزئیات بازگشت
مخالفان به ارتش سوریه

یک روزنامه انگلیس��ی در گزارشی از بازگش��ت گروه های 
مخالف جدا شده از دولت به ارتش سوریه خبر داد.

روزنام��ه دیل��ی تلگراف با انتش��ار گزارش��ی اذع��ان کرد: 
صدها نظامی که از ارتش س��وریه جدا ش��ده بو دند و علیه 
دولت این کش��ور می جنگیدند، بار دیگر ب��ه دامان ارتش 
 بازگشتند. بنا بر این گزارش، احس��اس شکست گروه های

مخالف در راه رسیدن به مطالبات خود و اعالم عفو  عمومی 
توسط بشار اس��د رییس جمهور سوریه دالیل بازگشت این 
افراد به ارتش بوده است. به گزارش این روزنامه، شمار زیادی 
از نظامیان جدا شده ضمن پذیرش عفو ویژه رییس جمهور 
سوریه و امضای آن، به مناطقی بازگشتند که تحت کنترل 

نیروهای ارتش است.

 الجزیره حامی اخوان
و بازگشت مرسی

همزم��ان با تش��دید بحران سیاس��ی و امنیت��ی در مصر و 
درگیری های گس��ترده بین طرفداران اخوان المسلمین و 
هواداران شورای نظامی، شبکه ها مختلف تلویزیونی منطقه 

به طور گسترده این تحوالت را پوشش می دهند.
در میان رس��انه هایی که از محمد مرسی حمایت می کنند، 
الجزیره مواضعی تندتر دارد و دائما بر لزوم عدم توافق سیاسی 
بین اخوان و ب��ا نظامیان تأکید دارد و اخب��ار درگیری های 

خیابانی را به شکل گسترده و یک طرفه پوشش می دهد.

اخبار بین الملل



یادداشت

 استان اصفهان دارای
 380 زندانی جرائم غیر عمد است

مدیر کل امور زندان های استان اصفهان گفت: در زمان حاضر380 
زندانی جرائم غیر عمد با بدهی130 میلی��ارد تومان در زندان های 

استان گرفتار هستند.
به گزارش ایرنا، رمضان امیری  افزود: اس��تان اصفهان سال گذشته 
رتبه دوم کشور در کمک خیرین به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 
را کسب کرد و امسال رتبه نخست را به دس��ت خواهد آورد. امیری 
با بیان این که 814 زندانی جرائم غیر عمد سال گذشته آزاد شدند، 
ادامه داد: بدهی آنها بالغ بر154میلی��ارد تومان بود. وی با بیان این 
که 313 زندانی جرائم غیر عمد استان اصفهان سال گذشته توسط 
کمک های نقدی خیرین آزاد ش��دند، افزود: خیرین اصفهانی سال 
گذشته یک میلیارد و600 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم 

غیر عمد کمک کردند.

 تملك و آزادسازي 
خیابان شهید خلیلي به اتمام رسید

گروه ش�هر- ش��هردار منطقه 6 اصفهان از اتمام عملیات تملک و 
آزادسازي خیابان شهید خلیلي خبر داد.

فضل اهلل محلوجی اظهار داش��ت: آزادس��ازي خیابان شهید خلیلي 
به اتمام رسیده و  عملیات اجرایي آن تا دو ماه آینده آغاز مي شود. 

وي افزود: دو میلیارد تومان برای آزادسازی و300 میلیون تومان برای 
اجرای این پروژه اختصاص داده شده است.

 طراحی پروژه احداث پارک 
فرهنگ و تمدن اسالمی

گروه شهر- معاون فرهنگی، اجتماعی ش��هرداری اصفهان گفت: 
پروژه احداث پارک فرهنگ و تمدن اس��امی در حاشیه زاینده رود 

در دست طراحی است.
حبیب اهلل تحویل پور با بیان این مطلب گفت: احداث پارک فرهنگ و 
تمدن اسامی به صورت مشترک از سوی شهرداری و سازمان میراث 
فرهنگی انجام خواهد ش��د. وی با بیان این ک��ه اکنون این پروژه در 
دست طراحی است، افزود: قرار است این پارک در حاشیه زاینده رود 

در منطقه 4، حوالی پل تاریخی شهرستان احداث شود. 

 یك ماه آینده؛ آغاز عملیات اجرایی
خیابان صاحب روضات

گروه شهر - شهردار منطقه یک اصفهان اظهار داشت: خیابان صاحب 
روضات و فاز اول خیابان اردیبهش��ت در اولویت پروژه های منطقه یک 

قرار دارد.
محمدرضا آقاباباگلیان شهردار منطقه یک در این خصوص گفت: با حضور 
در اداره ارتباطات مردمی13۷و شنیدن درخواست ها و مشکات مردم، 

بازخورد فعالیت های شهرداری منطقه را مشاهده و ارزیابی می کنیم.

كشف نزدیك به 20 تن شكر و برنج 
احتكار شده

گروه شهر - سرهنگ »ستار خس��روی« سرپرست پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شناسایی و کشف نزدیک به۲0 

تن شکر و برنج احتکار شده در استان خبر داد.
وی تصریح کرد: در بازرسی از انبار یاد شده مقدار16 تن شکر سفید 
خوراکی و تعداد 3 ت��ن و 6۷۲کیلوگرم برنج با مارک مش��خص به 

ارزشی بالغ بر4۲0 میلیون ریال کشف شد.

گشتی در اخبار 

متروی اصفهان تا شهر جدید 
مجلسی  و  مباركه بررسی  می شود

معاون امور عمرانی اس�تانداری اصفهان /مهدی   
جمالی نژاد 

هماهنگی خطوط مترو و بررس��ی جامع و کامل طرح های مترو در کنار 
هم ضروری اس��ت. بر بررسی مس��ائل و موارد متروی مجلسی، مبارکه و 
بهارستان و انجام مطالعات جامع و کامل تأکید داریم. انجام مطالعات جامع 
و کامل طرح جهت بررسی نقایص احتمالی و همچنین بررسی هماهنگی 

آن با خط متروی فوالد شهر- اصفهان ضرورت دارد.
تهیه و تشکیل نقشه های سیر اقدامات صورت گرفته تاکنون و اقدامات 

الزم جه��ت هرچه بهت��ر اجرا 
ش��دن خط��وط مترو توس��ط 
مشاور طرح را خواستاریم. الزم 
 اس��ت مطالعات و بررسی های
 کارشناس��انه در ای��ن زمینه،
 نگ��رش کل��ی و جام��ع ب��ه

خطوط مترو و بررسی های همه 
جانبه را برای جلوگیری از بروز 
 مسائل احتمالی در نظر بگیریم.
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چهره روز
اجرای آزمایشی طرح پابند الکترونیک در تهران و اصفهان

محمدعلی زنجیره ای معاون توسعه مدیریت س��ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی، تربیتی 
کشور با اش��اره به این که تولید دس��تگاه پابند الکترونیکی به صورت مونتاژ در حال انجام 

است، گفت: اجرای پایلوت این طرح تا سه ماه آینده در تهران و اصفهان عملیاتی می شود.

3

واگذاري 8 واحد مسكوني ویژه مددجویان بهزیستی  بهارستان باید هرچه زود تر به اصفهان ملحق شود

سپاه  در اقتصاد مقاومتی 
پیشقدم بوده است

گروه ش�هر- رییس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمس��یری 
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان گفت: شیوع هپاتیت C در جمعیت عادی 
کمتر از یک درصد است، اما در جمیعت خاص مانند معتادان، زندانی ها و 

بیماران هموفیلی  و تاالسمی حدود40 درصد است.
بهروز عطایی افزود: افراط در مصرف ال��کل، داروها، افزایش باکتری ها و 

ویروس ها از جمله دالیل عفونی شدن کبد است.
رییس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمس��یری دانش��گاه علوم 
پزشکي اصفهان با اشاره به این که استان اصفهان نخستین استانی است 
که ش��بکه فاضاب در آن احداث شده است، گفت: اس��تفاده از سیستم 
فاضاب شهری و آب آشامیدنی سالم در استان، موجب شده تا شیوع این 

بیماری نسبت به سایر استان ها وضعیت بهتری داشته باشد.

با وجود مقاومت هایی که برای الحاق بهارس��تان به اصفهان 
وجود دارد، این محدوده به عنوان سرریز واحدهای مسکونی 
مطرح بوده، اما هنوز الحاق بهارس��تان ب��ه اصفهان عملیاتی 

نشده است.
رییس شورای اسامی ش��هر اصفهان با تأکید برلزوم الحاق 
بهارستان به اصفهان، گفت: این اقدام هرچه دیر تر انجام شود 
به ضرر خواهد ب��ود، زیرا در حال حاضر مدیریت بهارس��تان 

دست ما نیس��ت و هر اتفاقی هم که در این محدوده رخ دهد 
تحت کنترل ما نیست.

عباس حاج رس��ولیها در جلس��ه ماقات مردم��ی مردادماه، 
الحاق خوراس��گان به اصفه��ان را ازاقداماتی دانس��ت که از 
ش��ورای اول در دس��تور کار بود و تصریح کرد: این امر هفته 
گذشته به تصویب رسید که به طور حتم خیر و برکات زیادی 

خواهد داشت.
وی یادآور شد: تجربه الحاق رهنان به اصفهان تجربه موفقی 
بوده، بنابراین الحاق خوراس��گان به اصفهان نیز به طور حتم 

خیر و برکات زیادی در پی خواهد داشت.
رییس شورای ش��هر اصفهان از دولت یازدهم خواست الحاق 
بهارس��تان به اصفهان را در دستور کار داش��ته باشد و افزود: 
به این ترتیب شهرداری و شورای ش��هر اصفهان و بهارستان 

می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند.
حاج رس��ولیها گفت: این در حالی اس��ت که این محدوده به 
عنوان سرریز واحدهای مسکونی مطرح بوده، اما هنوز الحاق 

بهارستان به اصفهان عملیاتی نشده است.

با گذشت چند روز از هفته بهزیستي، همچنان برنامه ها و فعالیت 
هاي اداره کل بهزیستي استان اصفهان در راستاي خدمت رساني 

به محرومین و نیازمندان ادامه دارد.
اهداي 8 واحد مس��کوني ویژه مددجویان به اداره کل بهزیستي 
استان اصفهان توسط خیران نیکوکار دکتر محمد اباذري و دکتر 
زهرا اعلمي هرندي از جمله این فعالیت هاس��ت. در این مراسم 
محمود محمد زاده مدیر کل بهزیس��تي اس��تان اصفهان، ضمن 

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تمامي درگذشتگاني که دستي 
در کار خیر داشتند، گفت: به راستي که بهزیستي استان اصفهان 
هر کجا بخواهد کاري ماندگار و خوب از خود به جا گذارد دس��ت 
به دامان خیرین مي ش��ود. محمد زاده اشاره اي به افتتاحیه ها و  
برنامه هاي اداره کل بهزیستي استان اصفهان در هفته بهزیستي 
داشت و با ابراز خرس��ندي از افتتاح4۲مرکز خدماتي از خیرین 
حاضر در جلسه خواست با توجه به این که جامعه رو به سالمندي 
اس��ت، آینده نگري خاصي در زمینه رفاه اجتماعي س��المندان 
داشته و بیش از پیش حامي بهزیستي در راستاي ارایه خدمات به 

محرمین و نیازمندان باشند.
وي همچنین از فرماندار اصفهان خواست در خصوص ایجاد شلتر 
جهت افرادي که شب را در خیابان ها سپري مي کنند اقدام نماید.

گفتني است مدیر کل معاون امور اجتماعي و هیأت همراه پس از 
واگذاري منازل مسکوني مذکور به خانه کودک و نوجوان حضرت 
ابوالفضل)ع( واقع در شهرستان نطنز، رفتند تا پانزدهمین روزه 
خود را در جمع صمیمي کودکان این خانه افطار و هدایایي به این 

عزیزان اهدا نمایند.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه نطنز گفت: در طی یک سال اخیر با توجه به تأکید 
فراوان رهبر معظم انقاب نسبت به اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه سپاه توانسته 
در این زمینه پیش��قدم باش��د و این مهم را تاحد توان انجام دهد. به گزارش 
ایسنا، سرهنگ پاسدار مرتضی فرمانیان در جمع فرماندهان پایگاه های بسیج 
شهرستان به تشریح برنامه های بسیج و س��پاه در یک سال گذشته در سطح 

شهرستان پرداخت. 
وی گفت: در طی یک س��ال اخیر با توجه به تأکید فراوان رهبر معظم انقاب 
نسبت به اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه سپاه توانسته در این زمینه پیشقدم 

باشد و این مهم را تاحد توان انجام دهد.
فرمانده ناحیه مقاومت س��پاه نطنز،  نقش فرمانده��ان در امر به معروف بین 

بسیجیان در پایگاه ها را مهم ارزیابی کرد.

س ایمنا[
]عك
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 بس��یاری از ما وقت��ی واژه 
 گروه 
 میانج��ی ی��ا واس��طه راشهر

م��ی ش��نویم ب��ه ط��ور 
ناخودآگاه فکر م��ی کنیم که حتما کس��ی باید 
اختاف میان دو نفر را حل و واس��طه آش��تی و 
ترمیم رابطه آنها شود، البته این درست، اما تنها 
مصداق کاربرد استفاده از واژه میانجی، این نیست.

با توجه به مشغله های موجود در زندگی که همه 
با درجه های متفاوت تجربه گر آن هستیم و با در 
نظر گرفتن سیال بودن رابطه های بین فردی در 
دنیای مدرن امروز، کمتر کسی در جهت انتخاب 
همس��ر برای برقراری یک ارتباط دست به دامان 
یک میانجی و واسط می شود و اغلب افراد، خود و 
بدون هیچ مقدمه ای اقدام به برقراری رابطه های 

جدید می کنند.
این رابطه ها که در رابطه ه��ای بین فردی میان 
دو جنس دیده می ش��ود، گاها ب��ه ازدواج ختم 

می ش��ود و در نظر طرفین به یک رابطه جاودانه 
تبدیل می شود.

زان�و زدن ه�ای بی اس�اس ب�رای در 
خواست ازدواج

متأس��فانه و ب��ا توجه ب��ه همین س��یالیت عصر 
مدرن ک��ه خ��ود را بیش از ه��ر چی��زدر روابط 
فردی نشان داده اس��ت، اغلب دخترها و پسرها 
خاقیت خود و دست و پاگیر بودن قواعد سنتی 
را بهانه کرده و خود بی واس��طه به خواستگاری 
 فرد م��ورد عاق��ه رفت��ه و پیش��نهاد ازدواج را

 مطرح می کنند.
 ای��ن ن��وع از ش��کل گی��ری ازدواج مدل��ی 
اس��ت که به هیچ وجه ن��ه در فرهنگ اس��امی 
و ن��ه در فرهنگ ایران��ی ما جا ندارد، نس��خه ای  
کاما غربی ک��ه درآن یکی از طرفی��ن به دور از 
چش��م همه به وی��ژه والدین، در بهترین ش��کل 
 ممک��ن زان��و زده و درخواس��ت ازدواج خ��ود را 

مطرح می کند.
بزرگتره�ای فامی�ل، آخری�ن مدعو 

وصلت های جوانان فامیل!
 آن ط��ور ک��ه پدرب��زرگ و مادرب��زرگ هایمان

می گویند در گذشته ای نه چندان دور تا پسری 
دس��تش به چارچوب در می رسید و پشت لبش 
 س��بز می ش��د، بزرگ تره��ای فامی��ل دختران

دم بخت را به تسبیح ردیف کرده و می شمردند و 
سر آخر هم با شناختی که از پسر داشتند، دختری 
هم ردیف وی انتخاب می کردند و آنها را در یکی 
از اتاق های خانه پ��دری منزل می دادند تا عاوه 
بر این که ای��ن دو زوج روی پای خود بایس��تند، 

حمایت هایی هم از آنها صورت گیرد.
متأس��فانه در حال حاضر نه تنها در ازدواج های 
ام��روزی از بزرگ ترهای فامیل هیچ مش��ورت و 
نظرخواهی صورت نمی گی��رد، بلکه معموال آنها 
آخرین افرادی هس��تند که در جریان این وصلت 

قرار می گیرند.
برخی از خانواده ه��ا، معرف را تنه��ا گزینه برای 
تحقی��ق می دانند و از پ��رس و جو های بیش��تر 
سرباز می زنند که این نکته به هیچ وجه منطقی 
و صحیح نیس��ت و بس��یاری از معرف ها سر آخر 
 ت��وپ را به زمی��ن والدی��ن دخت��ر می اندازند و

تصمیم گیری را بر عهده آنان می گذرد
متأس��فانه برداش��ت غلطی که چند سالی است 
گریبانگیر جامعه ما شده است، این تفکر نادرست 
اس��ت ک��ه مع��رف در ازدواج همچ��ون ضامن 
 بانکی برای دریافت وام بای��د عمل کند؛ تضمین 
صد درصدی در قبال معرفی یک جوان و تشویق 

وی برای ازدواج .
برخ��ی از خان��واده ها در ای��ن چند س��ال اخیر 
 به ش��دت در قب��ال ازدواج های معرف��ی، جبهه

 می گیرند ک��ه فقط ک��م مانده اس��ت از همین 
واس��طه های یک خط در میانی که تنها به خاطر 
رضای خ��دا ای��ن کار را انجام می دهند، س��فته 
بگیرند و هزار قسم و آیه که ش��ما دختر خودت 

را به این آقایی که معرفی کردی، می دادی یانه؟

ازدواج، معامله نیست
متأس��فانه برخی از خانواده ها آنقدر از این اگرها 
و اماها بر س��ر راه مع��رف ها آوردندک��ه کم کم 
 و همچ��ون برخی دیگر از س��نت های حس��نه،

سنت واس��طه گری در ازدواج نیز رو به فراموشی 
است.

این فراموش��ی نه تنها در رویه  پیرمرد و پیرزنان 
سن و سال گذشته ای اس��ت که بنا بر تأکیدات 
ویژه ای که به وفور در احادی��ث و از قول بزرگان 
دین مطرح شده است، برای جوانان در و همسایه 
و یا فامیل پیش��قدم می ش��دند، بلکه میان قشر 
 تحصیلک��رده ما ه��م دیده می ش��ود. اس��اتید

دانش��گاه ها که با صدها جوان در آستانه ازدواج 
 در تم��اس هس��تند، به جای تش��ویق آن��ان به 
 برنام��ه ری��زی ب��رای آین��ده و ازدواج، گاه��ا از

سختی های اقتصادی وموانع اجتماعی و فرهنگی 
سنت رس��ول اهلل)ص( دم می زنند. از میان این 
همه از اس��اتید و با وجود فعالیت شمار زیادی از 
دانشکده ها ودانش��گاه ها، تنها تعدادی از اساتید 

بنام، با ش��ناخت ویژگی های دانش��جویان خود 
اسباب ازدواج دانش��جویی را فراهم کرده و خود 
همچون یک میانجی کاردرست، برای دانشجویان 
پسر به خواستگاری می روند و پس از وصلت هم 
خود این اس��اتید زمینه های اش��تغال را فراهم 

می کنند.
با این حال، سنت واسطه شدن در ازدواج روندی 
است که به ش��دت در حال کمرنگ شدن است و 
دیگر نه خبری از حاج خانم و حاج آقاهای دلسوز 
محله یا فامیل اس��ت و نه همان معدود اس��اتید 

دست به خیر.

اینترنت، ریش سفید ما درخواستگاری
جای آن معرف های س��اده و ب��ی آالیش دیروز 
را امروز صفحات وبی گرفته ان��د که اصا معلوم 
 نیس��ت توس��ط چه کس��ی و به چه نیت��ی اداره

می ش��وند. اوج فاجعه را می ت��وان در جایی دید 
 که بحث علم و روانشناسی ومشاوره هم به میان

می آید با سوءاستفاده از این مباحث، ازدواج های 
بی پایه و اساس شکل می گیرد.

دیگر اگر واقعا هم کسی همه جوره جوان فامیل 
یا همسایه شان را بشناسد، باز هیچ اقدامی انجام 
 نمی دهد که این جوان با یک فرد مشابه و هم تراز

خ��ود ازدواج کند و اکث��ر ما این مس��أله را بهانه 
می کنیم ک��ه اگر خدای ناکرده ف��ردا در زندگی 
آنها اتفاقی افتاد، ما به عنوان واس��ط این ازدواج 

چه کنیم؟
نکته ای که هر عقل س��الم در رابطه با ازدواج آن 
را مطرح می کند، امر تحقیق درمورد طرف مقابل 
است. یکی از مزایای ازدواج هایی با حضور معرف، 
سهل الوصول بودن و مطمئن بودن تحقیق است. 
با این حال متأس��فانه نکته ای که وجود دارد این 
مسأله است که برخی از خانواده ها معرف را تنها 
گزینه برای تحقیق می دانند و از پرس و جو های 
بیشتر س��رباز می زنند که این نکته به هیچ وجه 
منطقی و صحیح نیس��ت و بس��یاری از معرف ها 
سر آخر توپ را به زمین والدین دختر می اندازند 
و تصمیم گیری را بر عهده آنان می گذارند. با این 
همه، تحقیق درمورد ازدواج امری است ضروری 

که در هر نوع از ازدواج باید لحاظ شود.

معرف ها ضامن بانكی نیستند

حال معرف های ازدواج چندان خوب نیست 

زیر پوست شهر/ جشن تولد پانزدهمین منطقه شهری اصفهان

C شیوع هپاتیت 
كمتر از یك درصد  است



چهره روزیادداشت

ارسال اسامی متخلفان واردات 
خودروهای لوکس به قوه قضاییه

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان این که اسامی 
متخلفان واردات خودروهای لوکس به قوه قضاییه ارسال شده است،گفت: 
نتیجه بررسی واردات خودرو های لوکس در کمیسیون اصل۹۰ به پایان 
رسیده و مس��تندات آن در اختیار هیأت رییسه مجلس قرار گرفته تا در 

صحن علنی قرائت شود.
مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، 
درباره ادامه روند بررسی پرونده واردات خودروهای لوکس در کمیسیون 
اصل نودم قانون اساسی، گفت: بررسی پرونده واردات خودروهای لوکس 
در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به پایان رسیده و مستندات موجود 

در اختیار هیأت رییسه مجلس قرار گرفته تا در صحن علنی قرائت شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین تصریح کرد: مجلس در حضور 
دس��ت اندرکارانی از بانک مرکزی، گمرک، س��ازمان حمایت از مصرف 
کنندگان ، ش��ورای رقابت و وزارت صنعت و معدن و تجارت مصوبه ای 
داشت مبنی بر این که قبل از پرداخت مابه  التفاوت ارز آزاد با ارز مبادله 
ای، نباید خودروهای لوکس ترخیص ش��ود که این امر صورت نگرفت. 
وی با بیان این که ترخیص خودروهای لوک��س خالف قانون بود، گفت: 
علیرغم تقدیم گزارش تهیه شده در کمیسیون اصل نود درباره ترخیص 
خودروهای لوکس به هیأت رییسه مجلس نسخه ای از آن را نیز در اختیار 
قوه قضاییه قرار می دهیم تا خاطیان این قضیه به این قوه مراجعه کنند و 

درمورد تخلفات صورت داده پاسخگو باشند.

خبر ویژه

4
دستورالعمل جدید ناظر بر فعالیت صرافی ها منتشر شد

بانک مرکزی اعالم کرد: ش��وراي پ��ول و اعتبار در یک هزار و یک صد و ش��صت و چهارمین جلس��ه 
مورخ۹2/5/1 خود دستورالعمل اجرایي تأس��یس، فعالیت و نظارت بر صرافي ها را در 48 ماده و 18 

تبصره به تصویب رساند.
 ۲ راهکار برای ارایه مجدد 
طرح حمایت از تولید ملی

رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی 

حمیدرضا فوالدگر 

در س��ال تولید مل��ی از دولت انتظار داش��تیم الیحه ای ب��رای حمایت 
از تولید مل��ی ارایه کند، زیرا حمای��ت از تولید ملی تنها با س��خنرانی و 
شعار امکان پذیر نیست. دولت نس��بت به تدوین الیحه حمایت از تولید 
ملی اقدام نکرد و حاال هم ک��ه مجلس این کار را انجام داده، نس��بت به 
آن ایراد گرفته اس��ت و این در حالی اس��ت که نظر نماین��دگان دولت 
در کارگروه ه��ای مختلف اخذ 
شده اس��ت. با رد این کلیات، 
برای طرح دوباره آن دو راهکار 
وجود دارد. برای این کار یا باید 
طرح فعلی را اصالح کنیم و با 
تقاضای فوریت آن را مجددا به 
مجلس ارایه کنیم و یا این که 
دولت، خودش طرح��ی را در 

این زمینه ارایه کند.
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ابالغ رای 

15 شماره پرونده 642/91 ح 2 شماره دادنامه 92/4/8-227 خواهان موسسه 
وکالت خانم  و  نوری  آقای حمید  مدیریت  با  )بسیجیان(  مهر  الحسنه  قرض 
فرزانه عباسی – خمینی شهر – خ شریعتی جنوبی جنب بانک ملت ساختمان 
آریا طبقه 1 خواندگان 1- فرشته امینی فرزند رضا مجهول المکان ، 2- محمد 
حسن  امام  کوی  کبیر  امیر  خ  شهر  خمینی   – اله  فتح  فرزند  حاجیان  رضا 
کوی آب و برق پ 89 شورا با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص 
آقای حمید  مدیریت  به  )بسیجیان(  مهر  الحسنه  قرض  داداخواست موسسه 
امینی فرزند  نوری و و کالت خانم فرزانه عباسی بطرفیت 1- خانم فرشته 
رضا 2- محمد رضا حاجیان فرزند فتح اله بخواسته الزام خواندگان به نحو 
به  دادخواست  شرح  به  ریال   33000000 مبلغ  پرداخت  بر  مبنی  تضامنی 
انضمام خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و قرار 
تامین خواسته با مالحظه دادخواست و ضمائم آن و وجود اصول مستندات 
ذمه  اشتغال  وجه  مطالبه  در  وی  استحقاق  از  حکایت  که  خواهان  ید  در 
 خواندگان دارد و مصون از هر گونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و اینکه 
بر  دلیلی  و  موثری  دفاع  و  نشده  حاضر  دادرسی  جلسه  در   خواندگان 
بر محمول  را  خواهان  دعوی  .لذا  است  نکرده  ارائه  خویش  ذمه   برائت 
دادرسی  آئین  قانون   522-519-515-198 مواد  به  مستندا  و  تلقی   صحت 
مدنی و مواد 1284 ماده 13و 10 قانون مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
صدور چک ماده 1،2،3 آئین نامه از تعرفه حق الوکاله و وکال مصوب 1385 و 
 مواد 310- 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت 
بابت  ریال   48000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   33000000 مبلغ 
 1180000 مبلغ  و  سفته  واخواست  هزینه  بابت  و  دادرسی  هزینه 
در تاخیر  خسارت  انضمام  به  کیل  و  الوکاله  حق  بابت   ریال 
 تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/10/2 لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
ساالنه  شاخص  وفق  تادیه  در  تاخیر  خسارت  دارد  می  اعالم  و  صادر 
ایران در زمان اجرا   تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
و  غیابی  امینی  فرشته  خانم  به  نسبت  صادره  رای  شد.  خواهد  محاسبه 
از انقضای  ظرف 2 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس 
خمینی شهر  عمومی  محاکم  در  اعتراض  قابل  روز   20 ظرف  مذکور  مهلت 
به  و  آقای محمد رضا حاجیان حضوری  دیگر  به خوانده  نسبت  باشد  می 
حقوقی  دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای   . است  اعتراض  قابل  امین   شرح 

خمینی شهر 

مزایده غیر منقول

دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  دهم  مدنی شعبه  احکام  اجرای   2125
له   10 ج   133/91 کالسه  اجرائی  پرونده  خصوص  در  ای  مزایده  جلسه 
مطالبه  بر  مبنی  هوره  درخشان  امید  آقای  علیه  محمد شفیعی  مجتبی  آقای 
پنج  االجراء در روز  ریال حق  مبلغ 36500000  1/509/899/9/325 ریال و 
اتاق    ( ء  اجرا  این  تا 9 صبح در محل  از ساعت 8  شنبه مورخ 1392/5/24 
223 طبقه دوم دادگستری شهید نیکبخت ( جهت فروش مقدار 14/195 حبه ) 
چهارده و یکصد و نود و پنج هزارم حبه ( مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 462 /68 
بخش 14 ثبتی اصفهان واقع در ملک شهر خیابان انقالب اسالمی کوچه مینا 
پالک 25 که توسط کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ ریال 1/546/399/325 
ریال ارزیابی و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند با مراجعه به آدرس فوق 
از آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه ، در جلسه مزایده شرکت نمایند 
. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و هزینه های اجرائی 
ملک  کارشناس  نظر  حسب   : اینکه  توضیح   . باشد  می  علیه  محکوم  بعهده 
فوق دو برو دارای سه طبقه ساختمان با قدمت 15 سال شامل طبقات زیر 
زمین ، همکف و طبقه اول با اسکلت فلزی ، سقف تیرچه بلوک و کف واحدها 
موکت و دیوارها نقاشی شده ، پنجره ها آلومینومی ، کابینت آشپزخانه فلزی 

راه   ، موزاییک  اول کف  طبقه  همچنین  و  کاشی  یوارهای  ود  ،کف سرامیک 
ها  پله  نرده  و  دارای سنگ  سفید چینی  پله   کنار  و  دارای سنک سفید  پله 
چوبی و هر طبقه دارای شومینه ، سر مایش ساختمان کولر و گرمایش آن 
 بخاری گازی است و مساحت اعیانی 650 متر مربع میباشد که بدون در نظر
مساحت با  و  اشترکات  و  ملحقات  انمضمام  به   ، نشینی  عقب  گرفتن    

 348 متر مربع به مبلغ7656000000 ریال مورد ارزیابی ، که مقدار 14/195 
مزایده مورد  ریال   1546399325 ارزش  به  مذکور  پالک  از  مشاع   حبه 
حقوقی دادگاه  دهم  شعبه  احکام  اجرای  مدیر   . است  گرفته  قرار    

 اصفهان 

تاسیس 

برنا  مهندس  فنی  شرکت  تاسیس  92/103آگهی  770/ث  شماره   47 
سازه آپادانا با مسئولیت محدود . شرکت فوق در تاریخ 1392/3/11 تحت 
ثبت رسیده  به  اداره  این  در  ملی 10260684320  شماره 49995 و شناسه 

و گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/3/11 تاریخ  در   و 
روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  شرکتنامه  خالصه   
و  فنی  فعالیتهای  کلیه  انجام   : 1- موضوع شرکت   . آگهی می شود  رسمی 
و  برداری  نقشه   – مشاوره   – نظارت  و  ساخت   – طراحی  شامل  مهندسی 
راه سازی – راه آهن – پل  اجرا در زمینه های عمرانی اعم از ساختمان – 
آپارتمان  – سازی  شهرک  و  خانه   – فرودگاه   – سازی  سد   – سازی    

دولتی  غیر  و  دولتی  از  اعم  جزئی  و  کلی  بصورت  سازی  انبوه  و  سازی 
های  پروژه  کلیه  نگهداری  و  اجراء   – نظارت   – مشاوره   – طراحی   –
کلیه  و  فاضالب  و  برقی ساختمان ومکانیکی و سیستم های آب  تاسیسات 
و  خرید  از  اعم  بازرگانی  فعالیتهای  کلیه  انجام   – آنها  به  مربوط  خدمات 
فروش – صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از 
گمرکات کشور و شرکت در مناقصه و مزایده ها و عقد هر گونه قرار داد با 
شرکتهای داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی - اخذ تسهیالت بانکی اعم 
 از ارزی و ریالی از بانک های داخلی و خارج از کشور صرفا جهت اهداف  
 . باشد  مرتبط  شرکت  موضوع  با  که  اقدامی  و  عمل  گونه  هر  و  شرکت 
ثبت  ازتاریخ   : شرکت  مدت   -2 ذیصالح  مراجع  از  مجوز  کسب  از  پس 
شهر   – اصفهان  استان   -1-3 شرکت  اصلی  مرکز   -3  . نامحدود  مدت   به 
بست  بن   – طاهرزاده  خیابان   – بهارستان  خیابان   – کاوه  خیابان  اصفهان 
بنفشه – پالک 55 کد پستی 8196885581 تلفن 03114430246 ، 4- سرمایه 
شرکت : مبلغ 10000000 ریال می باشد . 5- اولین مدیران شرکت : 5-1- 
آقای محمد شیروانی به سمت رئیس هئیت مدیره . 2-5- آقای امین شیروانی 

به سمت عضو هئیت مدیره .3-5- آقای امین شیروانی به سمت مدیر عامل 
اوراق  کلیه   : امضاء  حق  دارندگان   -6  . گردیدند  انتخاب  نامحدود  مدت  به 
مدیر  امضای  با  اداری  و  عادی  اوراق  و  شرکت  تعهدات  و  مالی  اسناد  و 
طبق   : عامل  مدیر  اختیارات   -7 میباشد.  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  عامل 
 اساسنامه منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

ابالغ

به مسعود یوسفی مهماندار فرزند مختار  ابالغ وقت دادرسی   2375 آگهی 
موضوع دادخواست بانک قوامین مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک که تحت 
: 1138-91ح 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده  کالسه 
است  بعلت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده در خواست ابالغ بوسیله نشر 
آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می شود که در تاریخ 92/6/13 ساعت  9صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم 
یا  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و 
عدم ارسال الیحه دفاعیه ویا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای 
حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  دفتر  مدیر   . نمود  خواهد  صادر  مقتضی 

اصفهان 

ابالغ

پورفرزند محمود و حجت  به میثم کیوان  ابالغ وقت دادرسی   2376 آگهی 
بر  مبنی  قوامین  بانک  دادخواست  موضوع  غالمحسین  فرزند  وکیلی  اله 
مطالبه که تحت کالسه : 910435-ح 9  ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان شده است  بعلت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده در خواست ابالغ 
در  نوبت  یک  برای   73 ماده  طبق  مراتب  که  است  شده  آگهی  نشر  بوسیله 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله 
9/30 صبح جهت  92/6/13 ساعت  تاریخ  در  که  می شود  ابالغ  نامبرده  به 
در  شوید  حاضر  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  در  رسیدگی 
وکیل  معرفی  عدم  ویا  دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  یا  و  عدم حضور  صورت 
دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود . مدیر دفتر شعبه 

نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 
ابالغ 

2381 ابالغیه : 9210100351200121 شماره پرونده : 9109980351200397 
شماره بایگانی : 910404 خواهان علی صادقی  دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طلب   مطالبه  خواسته  به  کریمی  صادق  محمد 
دادگاه  دوازدهم     شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ باال – خیابان 
اتاق   3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید 
شماره 321 ارجاع و به کالسه 9109980351200397 ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به  است  تعیین شده   8:30: آن 1392/6/13 و ساعت  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهر 

ستان اصفهان

ابالغ 

2379 ابالغیه : 9210100350800500 شماره پرونده : 9109980350800969 
بسیجیان  مهر  اعتباری  و  مالی  : 911015 خواهان موسسه  بایگانی  شماره 
به طرفیت خوانده مهدی کیانی  آقای حمید نوری   دادخواستی  به مدیریت 
آلوئی  علی  و  قاسمی خیادانی  عبدالرسول  و  باصیری  ایگدر  نژاد و خسرو 
دادگاه های عمومی  تقدیم  تامین خواسته و مطالبه وجه چک    به خواسته 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم    دادگاه عمومی 
) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید 
اتاق شماره   3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
315 ارجاع و به کالسه 9109980350800969 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1392/6/13 و ساعت :9:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی 
خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست   دوم  نسخه 
 رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان

 اصفهان

ابالغ 

2377 ابالغیه : 9210100350800494 شماره پرونده : 9109980350800973 

شماره بایگانی : 911019 خواهان موسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان به 
مدیریت آقای حمید نوری   دادخواستی به طرفیت خواندگان مصطفی کاظمی و 
حسین صادقی و حسن صادقی و شهره بامدی اینکاء به خواسته مطالبه وجه 
چک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه هشتم    دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار 
اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350800973 
شده  تعیین   8:30 ساعت  و   1392/6/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و  از نشر آگهی و اطالع  شود تا خوانده پس 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان

ابالغ 
2385 کالسه پرونده : 911269 وقت رسیدگی : 92/6/13 ساعت 8/30 صبح  
خواهان : مهدی فجاونه فرزند محمد علی  خوانده :اشرف قارونی فرزند غالم 
حسین  خواسته اعتراض به رای شورای حل اختالف خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 حقوقی  ارجاع 
به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  بعلت  تعیین شده  رسیدگی  وقت  و  گردیده 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند . مدیر دفتر شعبه 

7 دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ رای
مرجع   92/4/9 تاریخ   519  : دادنامه  شماره   196-92: پرونده  کالسه   48
رسیدگی : شعبه هفتم شورای حل اختالف خواهان :محسن خاکباز نشانی :  
اصفهان بلوار کشاورزخ باغ فردوس کوی بهشت بن زیتون پ 65    خوانده 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  خواسته:  المکان   مجهول  نجفی   هادی   :
اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با    : گردشکار  ریال    25900000 مبلغ 
آتی  شرح  به  و   اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا   اعضا  مشورتی  ی  نظریه 
"در  اختالف  حل  شورای  قاضی  رای   ”. نماید  می  رای  صدور  به  مبادرت 
خصوص دعوی آقای محسن خاکباز  به طرفیت هادی نجفی بخواسته مطالبه 
مبلغ25/900/000 ریال وجه چک به شماره ی 938236عهده  بانک  سپه به 
انضمام مطلق خسارات قانونی ،با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسید گی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده   ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد313و 310 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده  
بابت  ریال   34000 خواسته  اصل  بابت  25900000ریال  مبلغ  پرداخت  به 
هزینه دادرسی و  خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
91/12/25 تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  ازاتمام  پس  باشدو  می 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه 7 شورای 

حل اختالف اصفهان 

      

تنها چند روز پس از اعالم ش��اخص های کاهش نرخ بیکاری 
اعالم شده از سوی محمود احمدی نژاد رییس جمهور و ادعای 
مسئوالن اقتصادی دولت مبنی بر ایجاد اشتغال میلیونی در 
دولت های نهم و دهم، مرکز آمار ایران جزئیات شاخص های 
بازار کار در ایران در فاصله سال های1384 تا 13۹1 را منتشر 
کرد که ادعاهای مطرح شده مبنی بر ایجاد اشتغال میلیونی 
در 8 س��ال گذش��ته را تأیید نمی کند. پی��ش از این محمود 
احمدی  نژاد رییس جمهور از ایجاد اشتغال7/5 میلیون نفری 
در دولت دهم خب��ر داد و گفت: در مجموع می��زان بیکاری 
در 8 س��ال اخیر به طور متوس��ط11/4 درصد بوده است که 
نشان می دهد در مقایسه با دولت های هفتم و هشتم، میزان 
بیکاری کمتر ش��ده است، اما از س��وی دیگر، حسن روحانی 
رییس جمهور منتخ��ب در نخس��تین دیدار ب��ا نمایندگان 
مجلس، به آمار ارایه شده از س��وی مرکز آمار اشاره و یادآور 
شده بود: از سال85 تا۹۰ رقم شاغالن س��االنه 14 هزار نفر 

بوده است.
ب��ه گ��زارش همش��هری، تازه تری��ن گ��زارش مرک��ز آمار 
نش��ان می دهد که در پایان س��ال۹1 نس��بت به س��ال84 
تع��داد ش��اغالن ب��ا 542 هزارو76۹ه��زار نف��ر افزایش از 
حدود2۰میلیون و61۹هزار نفر به اندکی بیش از 21میلیون 
و 161هزار نفر رس��یده اس��ت. این مرکز در گزارشی با ارایه 
تصوی��ری رس��می از ب��ازار کار در دولت نه��م و دهم فاش 
س��اخته که تعداد بیکاران در س��ال۹1 به نس��بت سال84 

حدود27۰هزار نفر بیش��تر ش��ده اس��ت. ارزیابی اولیه آمار 
شاغالن و بیکاران در 8سال اخیر نش��ان می دهد که به طور 
میانگین س��االنه 67ه��زارو846 نفر ب��ه تعداد ش��اغالن و 

33هزارو662 نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است.
دولتی ها به ویژه مس��ئوالن وزارت کار در این س��ال ها بدون 
گزارش دقیقی از اش��تغال ایجاد ش��ده در 8س��ال گذشته 
تنها به کلی گویی بس��نده کرده و در براب��ر انتقادهای صریح 
مجلس، گفتن��د که تمام��ی اطالعات اش��تغال زایی در این 
سال ها در سامانه ای به نام رصد موجود است؛ سامانه ای که نه 
کارشناسان، نه مردم و نه نمایندگان مردم حق دسترسی به 
اطالعات آن را نداشتند و تالش مجلس برای راستی آزمایی 
ادعاهای اش��تغال زایی هم تا کنون بی نتیجه مانده است، اما 
یافته های مرکز آمار ایران دس��ت کم ثابت می کند که نه تنها 
ش��عار ریش��ه کردن کردن نرخ بیکاری در پایان دولت دهم 
محقق نش��ده بلکه نرخ بیکاری 11/5درصدی س��ال84 به 
12/2 درصد در پایان سال۹۰ با درنظر گرفتن تعاریف مرکز 

آمار ایران افزایش یافته است.
 ابهام  جدی در گزارش مرکز آمار ایران اما این است که علت 
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال اقتصادی ایران 
در 8س��ال گذش��ته چه بوده و آیا جویندگان ناامید از یافتن 
شغل مناسب که ادامه تحصیل را به عنوان گزینه آخر انتخاب 
کرده اند، ب��ر تعداد ح��دود 3میلیون بی��کار در دولت آینده 

نخواهند افزود؟

معاون برنامه ریزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
ادغام وزارتخانه هاي صنایع و مع��ادن و بازرگاني یکي از بهترین 
تصمیم هاي کش��ور بود، گفت: در شرایطي که دشمن قصد فلج 
کردن اقتصاد ایران را داش��ت، ادغام این دو وزارتخانه باعث شد 
بس��یاري از تصمیمات مهم و کلیدي با هدف مقابله با دشمنان 

گرفته شود.
به گزارش مهر، سیدعلیرضا ش��جاعي افزود: یکي از موضوعات 
حائز اهمیت در بح��ث ادغام، برتري تولی��د و صنعت بر تجارت 
بود و این شرایط باعث شد تمام سیاستگذاري هاي تجاري حتي 
گروه بندي کاالیي1۰گانه، مبتني بر تولید باشد. وي با اشاره به 
ممنوعیت ثبت سفارش گروه1۰ کاالیي در سال گذشته اظهار 
داشت: این امر رونق تولید کاالهایي که در گروه 1۰ قرار گرفته 
بودند را به همراه داشت و باعث ش��د تولیدکنندگان این کاالها 
فعال تر از گذش��ته به کار خود ادامه دهند. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، صنایعي نظیر لوازم خانگي و صنایع نساجي را در 
گروه این کاالها دانست و افزود: این صنایع حتي در صادرات خود 
نیز موفق  عمل کردند. شجاعي با تأکید بر این که در حال حاضر 
سیاست هاي نظارتي، وارداتي و صادراتي و حتي سرمایه گذاري 
مبتني بر تولید است، تصریح کرد: در دولت هاي گذشته و وزراي 
پیشین صنایع و معادن نیز قطعا تمام سیاست ها و اهداف رونق 
تولید بوده اس��ت اما در ه��ر دوران تصمیم گیري ه��ا با توجه به 
اقتضائات آن زمان و شرایط تغییر مي کرد و البته معتقدم با گذشت 

زمان این روش ها و تکنیک ها بهبود مستمر پیدا کردند.

وي با اش��اره به وجود اس��ناد باالدس��تي ازجمله ابالغیه رهبر 
معظم انقالب در حوزه تولید و صنعت، اف��زود: در تدوین برنامه 
راهبردي صنع��ت، معدن و تجارت، سیاس��ت هاي کلي تولید و 
سیاس��ت هاي کلي صنعت جهت بررس��ي تطبیقي مدنظر قرار 
گرفت و به اس��تراتژي هاي تدوین ش��ده در گذشته و همچنین 
برخي برنامه هاي راهبردي کش��ورهاي مشابه مراجعه و از نقاط 
قوت آنها بهره گرفته شد. شجاعي از تدوین ساختار پیشنهادي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتني بر برنامه راهبردي خبر داد 
و گفت: پیاده سازي این ساختار که مبتني بر فرآیندها، نیازهاي 
ذینفعان و چشم انداز آینده صنعت، معدن و تجارت است به دلیل 
اتمام دولت میس��ر نش��د، لذا آن را در اختیار دولت جدید قرار 
خواهیم داد تا در صورت تمایل طي یک بازه یک ساله آن ساختار 
را مستقر کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از دیگر 
موضوعات مهم وجود اسناد باالدس��تي نظیر سیاست هاي کلي 
تولید ملي است، در این باره نیز برنامه هاي عملیاتي پیشنهادي 
آماده ش��ده که امیدواریم بتوانیم تا یک ماه آین��ده در کارگروه 
حمایت ازتولید مطرح کنیم تا بررسي، تصمیم گیري و تصویب 
شود. وي با اش��اره به حجم باالي فش��ارهاي وارده به اقتصاد در 
سال هاي اخیر تصریح کرد: هدف اصلي از این فشارها فلج کردن 
اقتصاد ایران بود، اما طي این س��ال ها حرکت هاي خوبي صورت 
گرفت به گونه اي که در حال حاضر ای��ران تبدیل به یک کارگاه 
بزرگ صنعتي شده و ده ها هزار پروژه صنعتي، معدني و تجاري 

در نقاط مختلف کشور به اتمام رسیده یا در حال انجام است.

در حال حاضر 
ایران تبدیل به 
یك کارگاه بزرگ 
صنعتي شده و 
ده ها هزار پروژه 
صنعتي، معدني 
و تجاري در نقاط 
مختلف کشور به 
اتمام رسیده یا در 
حال انجام است

دولتی ها به ویژه 
مسئوالن وزارت 
کار در این سال ها 
بدون گزارش 
دقیقی از اشتغال 
ایجاد شده در 
8سال گذشته 
تنها به کلی گویی 
بسنده کرده اند

معاون برنامه ریزي وزارت صنعت، معدن و تجارت: مرکز آمار ایران ادعاي اشتغال زایي7/5میلیوني را تأیید نکرد

ادغام وزارتخانه ها مانع فلج شدن اقتصاد شداین آمار هم راست نبود



اکران خانگییادداشت

هفت

 شوخی های مهران مدیری
مجموعه »شوخي کردم« تازه ترين کار مديري، همچنان به سياق سال هاي اخير براي توزيع در 
 شبکه ويدئويي ساخته خواهد شد. هر قسمت از اين مجموعه هر هفته در 90 دقيقه شامل آيتم هاي

 نمايشي کمدي و شوخي با مسائل روز اجتماعي و برنامه هاي ماهواره اي را در بر می گيرد.
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رویش باغ بسم اهلل در نقش خانه 
نمايشگاه پوستر بسم اهلل، پنج شنبه 
سوم مرداد ماه در گالری نقش خانه 
حوزه هنری اصفهان گشايش يافت.

نمايش��گاه آث��ار پوس��تر بس��م اهلل 
همزمان با ماه رمضان ۳ تا۱۵مرداد 
ماه در گالری نقش خانه حوزه هنری 
اصفهان ب��ه نمايش در آمده اس��ت. 
آثار اين نمايش��گاه را۴۵پوس��تر از 
آثار برگزيده جش��نواره بين المللی بس��م اهلل در بخش پوستر شامل 
 می ش��ود که در اندازه۵0 در۷0 س��انتيمتر به چاپ رس��يده است.

گفتنی است جشنواره بين المللی بسم اهلل در ده سال گذشته با هدف 
ايجاد زمينه ای مناس��ب برای ارتباط فرهنگ��ی و تبادل تجربه های 
هنری ميان هنرمندان جوامع اسالمی و ساير اديان توحيدی برگزار 
می شود. عالقه مندان به بازديد از اين نمايشگاه می توانند در تاريخ ياد 
شده از س��اعت9 تا ۱۲صبح و بعد ظهرها از ساعت۱۷ تا۱9به گالری 

نقش خانه حوزه هنری مراجعه کنند.

سلف پرتره نقاشان در آپادانا
نمايش��گاه آثار نقاش��ی۱9هنرمند 
نقاش ب��ا عنوان پرتره، س��لف پرتره 
جمعه۴ مرداد م��اه در گالری آپادانا 

اصفهان گشايش يافت.
مرتضی بصراوی در اي��ن باره گفت: 
بعد از انتش��ار فراخوانی برای ارسال 
آثار ب��ا موضوع پرتره و س��لف پرتره 
در دو بخش نقاش��ی و عکاسی، آثار 
انتخاب ش��ده در بخش عکاس��ی در هفته جاری به نمايش درآمد و 

بخش نقاشی نيز از جمعه گشايش  يافته است.
وی افزود: در اين نمايشگاه ۲۵ اثر از۱9هنرمند با تکنيک های مختلف 

به نمايش در خواهد آمد.
عالقه مندان به بازديد از اين نمايشگاه می  توانند از تاريخ ۴ تا 9 مرداد 
ماه از س��اعت۱۷ تا۲۱ به گالری آپادانا اصفهان به نشانی خيابان ۱۵ 
خرداد )خياب��ان آپادانا دوم(، کوچه الله، نبش کوچه گل پرنس��س، 

پالک ۲۵ مراجعه نمايند. 

»آسمان، کیپ ابر« در شهر کتاب 
مجموعه داستان »آسمان، کيپ ابر« 
يک شنبه۶ مرداد سال جاری در شهر 
کتاب مرکزی اصفهان نقد و بررس��ی 

می شود.
مجموع��ه  داس��تان »آس��مان، کيپ 
 اب��ر« نوش��ته محم��ود حس��ينی زاد

فض��ای  ب��وده  شامل۱۳داس��تان 
داس��تان های اين مجموع��ه در ادامه  
داستان های »سياهی چسبناک شب«  اس��ت که در آن نوعی رجعت به 
گذشته ديده می شود و همچنين اندوه و مرور اشتباهات، نگاه و يادهايی 
از گذشته و چيزهايی که باعث می ش��ود ما خوشبخت نباشيم. »درد که 
آمد«، »هنوز هم گاهی«، »آس��مان، کيپ ابر«، »سنگی سپيد و مرمر«، 
»اتاق رو به باغ«، »رضا که رفت«، »هنوز ش��ام نخورده بودم«، »روزهای 
 پيش رو«، »نقل ها که ريخت و سکه ها« از جمله داستان های اين مجموعه 
هستند که در۱۳0 صفحه از سوي انتشارات زاوش به چاپ رسيده است. 
محمود حس��ينی زاد به تازگی مدال گوته را از کشور آلمان دريافت کرده 

است. 
عالقه مندان به شرکت در اين کارگاه که با حضور سياوش گلشيري برگزار 
مي شود، مي توانند۶ مرداد ماه ساعت ۱۷ به ش��هر کتاب اصفهان شعبه 

مرکزي واقع در چهارباغ عباسي کوچه سينما سپاهان مراجعه نمايند.

دی وی دی نمايش»چاله« به کارگردانی و نويس��ندگی سهيل بيرقی به 
تازگی وارد بازار شده است. 

در اين دی وی دی در کنار نمايش»چاله«که۶۲ دقيقه است، آنونس چهار 
دقيقه ای اين تئات��ر به همراه گالری عکس های تمرين، بازبينی، پش��ت 

صحنه و ميهمانان ويژه اين نمايش نيز وجود دارد. 
به گفته بيرق��ی کارگردان اث��ر، فيلم اي��ن نمايش به هم��راه زيرنويس 
ارايه ش��ده اس��ت. البته اين نمايش برای حضور در بازار، جدا از نمايش 

صحن��ه ب��ا چه��ار دوربي��ن 
تصويربرداری ش��ده اس��ت تا با 
صدا و تصوير بهتر و بدون واکنش 
 تماشاگران در اختيار مخاطبان 

قرار گيرد. 
عالقه من��دان می توانن��د برای 
خريد اين دی وی دی، به سايت

www.tiwall.com مراجع��ه 
کنن��د. »چاله« با بازی انديش��ه 
فوالدوند، عمار تفت��ی و عاطفه 
نوری، آذر و دی م��اه9۱  به اجرا 

درآمد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1092 | شنبه 5  مرداد  1392 |18 رمضان  1434

 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1092   |  july  27 ,2013  |  8 Pages 

 شب های قدر
در شبکه اصفهان

  کارگاه
 تئاتر کودک

علی کلباسی در خصوص ويژه برنامه های شب های قدر اظهار داشت: از 
س��اعت يک بامداد تا اذان صبح، ويژه برنامه های شب های قدر با دعای 

ابوحمزه ثمالی برگزار خواهد شد. 
وی افزود: در شب نوزدهم از شهرستان کاشان، شب بيست و يکم از مسجد 
حکيم اصفهان و شب بيست و سوم از امامزاده سيد محمد خمينی شهر 

مراسم شب های احيا را به طور مستقيم پخش خواهيم کرد. 
مدير کل صدا وس��يمای مرکز اصفهان تصريح کرد: برنامه ويژه س��حر با 
عنوان»ماه مالقات خدا«و برنامه صبحگاهی» صبح اصفهان« همچنين 
ويژه برنامه افطار با عنوان»نم نم باران« نيز در شب های قدر و ايام شهادت 
حضرت علی)ع( پخش خواهد شد.  وی گفت: ويژه برنامه سحر با نام »ماه 

مالقات خدا« با استقبال کم نظير مخاطبان مواجه شده است. 

رييس انجمن تئاتر کودک و نوجوان اصفهان گفت: در بخش جنبی همايش 
تئاترکودک و نوجوان اصفهان، ۳ کارگاه های تخصصی با موضوع رويکردهای 

نوين تئاتر کودک برگزار می شود.
احمد رضايی اظهار داش��ت: اجرای نمايش های اين هماي��ش از ۵ مردادماه 
تا اواخر ش��هريورماه و در موضوعات فرهنگی، تفريحی، ورزش��ی و فرهنگ 
کتابخوانی برگزار می شود. رييس انجمن تئاتر کودک و نوجوان اصفهان گفت: 
نخستين نشس��ت تخصصی اين همايش، پنج ش��نبه ۲۷ تير با حضور استاد 
منوچهر اکبرلو درمورد کاربرد ادبيات کودک برگزار شد. وی ادامه داد: ۳ مرداد 
ماه دومين جلسه اين نشست برگزار  شد که به رويکردهای نوين تئاتر کودک 
پرداخت و در س��ومين و آخرين کارگاه هايی که در بخش جنبی اين همايش 

برگزار می شود، به مباحثی در خصوص روانشناسی کودک پرداخته می شود.

الماس ها ابدی اند 

»چاله« در بازارنمایش 

خانه سینما، خانه ای روی آب 
گروه فرهنگ - اعالم انحالل خانه س��ينما از سوی وزارت 
ارشاد به نوعی پيش دس��تی در کاری تلقی می شد که نهاد 
اعالم کننده مطمئن از پيروزی نبود و اين پيش دستی به نوعی 
جوسازی برای برد کاذب به حس��اب می آمد تا بتواند مراجع 

ارشد تصميم گذار ايجاب اين موضوع را الزم جلوه دهد. 
اگر به کيفيت و کميت اين تنازعات در۴س��ال گذشته نيک 
بنگريم البته اخت��الف در گرايش های سياس��ی هم يکی از 
شاخصه های آن است، اما مشاهده می کنيم اختالف اصلی 
برسر رويکرد مديريت خانه سينما به مقوله سينما و مديريت 
فرهنگی و معاون سينمايی ارشاد بر سر نوع اداره سينماست 
که سرمنشأ ماجراست و باعث اين منازعات وسيع شده است.

از يک سو استفاده تام و تمام از منابع مالی، سياسی از جانب 
معاون امور س��ينمايی برای از ميدان به درکردن حريف و از 
سوی ديگر تجربه مديريت خانه س��ينما در برخورد درست 
با اتفاقات و جريان های مختلف از ش��اخصه های اصلی اين 
تنازع بوده اس��ت. اکنون معاونت سينمايی به شدت در حال 
تالش است با چند صنفی که از خانه سينما جدا شده، مجمع 
عمومی برگزار کرده و هيأت مديره جديدی از آن بيرون آورده 
اند، خانه سينما۲ را به رسميت بشناسد، اما کدام خانه سينما 
را؟ خانه سينمايی که بيست و اندی از صنوف آن زير لوای چتر 
معاونت سينمايی اين دوره نيامده اند و صنوف خود را به هر 
قيمتی سرپا نگه داشته اند و حاضر نيستند در اين قصه حضور 
يابند يا خانه سينمايی که معاونت سينمايی  دم از آن می زند 
و می خواهد با چند صنف نه چندان مهم و ش��قوق مختلف 

تهيه کنندگان سينما تشکيل دهد؟
به نظر می رس��د اين تالش های ش��تابزده در ميان مدت و 
طوالنی مدت هي��چ نصيبی برای س��ينمای اي��ران ندارد و 
صدالبته ش��ايد به لحاظ روانی، تيم فعلی معاونت سينمايی 
را برای تأسيس خانه سينمای شماره۲ راضی کند، اما وقتی 
بيشتر صنوف سينما در خانه سينمای واقعی جمع شده اند 
و حاضر نيستند در چنين اجتماعی حضور يابند اين تشکل 
ش��تابزده ره به کدامين س��وی خواهد برد و چ��ه نتيجه ای 
از تش��کيل اين تش��کل نصيب تيم فعلی معاونت سينمايی 
می شود؟ اين تالش های سراسيمه نتيجه ای جز اين نداشت 
که زمان خواندن غزل خداحافظی فرارسيده است و معاونت 
سينمايی را مجبور ساخته در اين واپسين روزها با اقداماتی 
اينچنين خ��ود را برنده اي��ن تنازع جلوه ده��د؛ تنازعی که 
حاصلی جز به حاشيه رفتن رفتار معاونت سينمايی نداشت 
و فرمان هدايت س��ينما را از کنترل معاون سينمايی خارج 
س��اخت... بايد صبر کرد و آن هنگام به قضاوت نشس��ت... 
مطمئنا تيم بعدی ميانه خوبی با اهالی سينما خواهد داشت. 

 روبان قرمز

همزمان با ماه مبارک رمضان مجموعه تلويزيوني» هشت بهشت« 
به نويسندگي و تهيه کنندگي اميرحس��ين شريفي و کارگرداني 
سعيد عالم زاده توليد شده در شبکه اصفهان،اين روزها از اين شبکه 

استانی و همين طور از شبکه شما پخش مي شود. 
اداي دين و احترام به تمام اقوام با گويش هاي آن در جهت اتحاد 
اقوام ايران زمين و به تصوير کشيدن زندگي خانوادگي آنان در کنار 

يکديگر از جمله اهداف اين سريال است.
»هشت بهشت« با دعوت از کرد، ترک، شمالي و شيرازي و خالصه 
همه مردم ايران در نمايي کوچک در شهر اصفهان مي خواهد اين 
را بگويد که همه ما ايراني هس��تيم و بازارچه و هتل، تنها بهانه اي 
است تا يادمان باشد که ما ايراني هستيم و بودنمان در کنار هم معنا 
پيدا مي کند. اين سريال جزء نخستين سريال هاي طنز است که با 
توجه به تعدد قوميت ها و طنز بودنش با دقتي که نويسنده اين اثر 
داشته در هيچ يک از نماهاي آن توهين و جسارتي به اقوام تشکيل 
دهنده سريال ديده نمي شود. به گفته تهيه کننده، نهايت تالش 
 سازندگان مجموعه »هشت بهشت« اين بوده که با رعايت قوانين

حرفه اي، اثري به دور از لودگي، اما در عين حال همراه با طنز مليح 
را براي مخاطب تدارک ببينند که بيننده کمترين احساس��ي در 
نقص پيام رساني آن نداشته باشد. در موسيقي اين اثر نيز با توجه به 
حضور بازيگر از موسيقي محلي استفاده شده است. اين سريال۲۶ 
قسمتي هر شب رأس س��اعت۲۳ به محضر بينندگان اين شبکه 

استانی تقديم مي شود.
اميرحس��ين ش��ريفي تهيه کننده اين مجموعه در باره س��اخت 
اين مجموعه گفت: دغدغه اي داش��تم که بتوان��م طرحي را ارايه 
دهم که بتوانم همه اقوام ايراني را در مجموعه اي کنار هم داشته 
باش��م؛ مجموعه اي که همه اقوام ايراني را به وحدت دعوت کند و 
در سريالي که براي همه آشنا و ملموس باشد، بگويم که بين کرد، 
فارس، بلوچ، آذري و اصفهاني هيچ تفاوتي نيس��ت و همه ايراني 
هستيم. با استقبالي که مدير گروه سريال اصفهان از اين طرح کرد، 
نوشتن اثر شروع ش��د. وي تصريح کرد: اين سريال قرار بود در سه 
فصل۳0 قسمتي ساخته شود که متأسفانه پس از شروع فصل اول 
اثر با مشکالت مالي روبه رو شديم و فقط توانستيم يک فصل از سه 
فصل را کار کنيم. شريفي ابراز اميدواري کرد در آينده نزديک بتواند 

دو فصل ديگر اين مجموعه را ساخته و روي آنتن ببرد.
تهيه کننده س��ريال »هشت بهشت« امتياز نخس��ت اين سريال 
را در آوردن گوي��ش ه��اي مختلف در يک س��ريال عن��وان کرد 
و گفت: س��عي ما بر اين بود ک��ه از فردي که بوم��ي منطقه مورد 
نظر است اس��تفاده کنيم تا لهجه صد در صد درس��ت ادا شود. در 
 بازخورد پخش س��ريال هايي که با موضوع قوميت از شبکه هاي

مختلف سيما پخش شده بود، شنيده مي شد بيننده از اين کارها 
رضايت نداش��ته و با گفتن اين جمله که» اين س��ريال خواس��ته 
 اداي ما را دربياورد« روبه رو مي ش��ديم که خوش��بختانه يکي از

 ش��اخصه هاي خوب اين س��ريال، اين بود که هم��ان را گفته که 
شمالي و آذري و کردي با گويش خود در چند کيلومتر آن طرف تر 
مي گويد. تهيه کننده »هشت بهشت«  اداي دين و احترام گذاشتن 
به گويش ها در جه��ت اتحاد اق��وام ايراني و به تصوير کش��يدن 
زندگي شخصي و اجتماعي آنان در کنار هم را از ديگر امتيازهاي 
بارز اين س��ريال برشمرد. شريفي، هم راس��تا بودن موضوعات را 

با هدف کلي داس��تان چنين 
توضي��ح داد: در موضوعات��ي 
چون ازدواج و کار، سعي شده 
اقوام مختلف را به عنوان فاميل 
کنار هم جمع کني��م. ازدواج 
دختر شمالي با فردي از جنوب 
و تنيدگي فرهنگ ها و س��نن 
و گره خ��وردن فرهن��گ ها با 
هم از موارد زيباي اين سريال 
اس��ت.  اقوامي که ه��ر کدام 
آداب و رس��وم خاصي دارند و 
در کن��ار هم جمع ش��دن اين 
آداب و رسوم و پذيرفته شدن 
آن توسط ديگران، اين پيام را 
مي دهد که هر ک��دام از افراد 
با رس��يدن به »ما« در نهايت 
سعي در حفظ سنت هاي ايران 

مي کنند.
شريفي هدف از قرار دادن نمايش��گاه و بازارچه را در اين مجموعه 
چنين توجيه کرد: بهانه اي الزم بود تا اقوام را از گوشه کنار ايران در 
يک نقطه خاصي جمع کنيم و هدف ما از آوردن موضوع نمايشگاه 
اين بود که هم بتوانيم صنايع دستي و س��وغاتي هاي استان ها را 
معرفي و نشان دهيم و هم با جمع کردن کاراکترها در استاني چون 
اصفهان که پايتخت فرهنگي کشور است، داستان را شکل داده و 

پيش ببريم. 
 وي ادامه داد: در طرح اوليه کار، نظر ش��خصي نويسنده اين بود 
که توهين هايي که باعث مي شود بين اقوام فاصله اندازد حتي در 
نامحسوس ترين شکل آن گنجانده نشود و طنز بودن اثر مجوزي 

براي اين گونه امور نباشد.
شريفي پخش اين سريال را از شبکه شما کار ستودني و قابل تقدير 
دانست و گفت: شبکه شما بيننده دائمي خود را پيدا کرده است، 
بنابراين پخش اين سريال از شبکه اي که منادي وحدت اقوام ايراني 

است کار درستي بوده است.

پای حرف های تهیه کننده مجموعه اصفهانی این روزهای تلویزیون

»هشت بهشت« در زیر بازارچه اصفهان

مدیرمجتمع فرهنگی - هنری استاد فرشچیان:  

باید ازظرفیت های فرهنگی و هنری نهایت بهره را برد  
سرپرست گروه موسیقی ناسوت: 

تمام تابستان امسال می تواند شب هایی برای شیدایی باشد 

مدير مجتم��ع فرهنگ��ی - هن��ری اس��تاد فرش��چيان گفت: 
برپايی برنام��ه هايی از اين دس��ت که قابليت و ق��درت انتخاب 
 محصوالت فرهنگ��ی را در مي��ان مخاطبان اصفهان��ی افزايش 

می دهد ارزشمند و ستودنی است. 
 حمي��د کش��اورز راد در ادام��ه اظه��ار داش��ت: اص��وال چنين 
برنام��ه هايی در اصفهان تاکنون س��ابقه اجرا نداش��ته اس��ت و 
 اين که ي��ک نفر بتواند ب��ا تهيه يک بليت، ۴ س��اعت ب��ه دور از 

هجمه های رسانه هايی پيرامون باشد و خودش انتخاب کند که 
چه برنامه ای را به نظاره بنشيند، تجربه نشده بود، ولی خوشبختانه 
طی شب های عيد در ماه مبارک اين تجربه به عمل آمد و موفق 
بود. وی با اش��اره به اس��تقبال بی نظير مخاطبان بيان داش��ت: 
در صورت حمايت ه��ای نهاد مرتبط، می توان روحيه ش��ادی و 
اميدواری را در ميان مردم بيش از پي��ش تقويت کرد و به موازی 
کاری هم متهم نشد، چرا که غالبا کارهای فرهنگی و هنری اجرا 
ش��ده در اصفهان را با نگاهی انتقادی برنام��ه هايی موازی کاری 
می دانند. کش��اورز در ادامه اظهاراتش برپايی هرگونه جش��ن و 
مناسبت فرهنگی و هنری را از سوی هر کدام از نهادهای شهری، 
رفتاری خيرخواهانه به دور از انتظارات اقتصادی و با نيت روحيه 
 بخشی و نشاط افزايی عنوان کرد. وی در پاسخ به اين پرسش که 
برنامه هايی از قبيل »شب های ش��يدايی« ادامه خواهد داشت، 
چنين پاسخ داد: چون اين برنامه ها تاکنون بی سابقه بوده است 
الزم اس��ت به طور مرتب و منظم در مقاطع زمانی خاصی برگذار 

شود و کم و کاستی های آن در حين اجرا رفع گردد. 

سرپرست گروه موس��يقی ناسوت گفت: ش��ب های تابستان به 
 خصوص در ماه مب��ارک رمض��ان، قابليت فرهنگی تر ش��دن و 

هنری تر شدن را دارد. 
محس��ن طاهرزاده در اين خصوص ادامه داد: مجتمع فرشچيان 
به عنوان يکی از فرصت های ش��ادی ساز شهر اصفهان حتی می 
تواند پايلوت و بستری برای توريست های داخلی يا خارجی باشد 
که با ورود به اين محل با برخی داشته های فرهنگی و هنری اين 

 شهر آشنا شوند. اين هنرمند نوازنده با اشاره به عدم توجه به مقوله 
برند س��ازی فرهنگی طی دهه های اخير بيان داشت: مجموعه 
فرش��چيان را بايد هم��ه مرتبطين حمايت کنند، چ��ه به لحاظ 
مباحث نظارتی و چه به لح��اظ در اختيار قرار دادن تجارب ديگر 
اماکن و ديگر دس��تگاه های برگ��زار کننده،  چرا ک��ه اين پکيج 
فرهنگی و هنری می تواند مردم ما را از رخوت و رکودی که بر آنها 
 حاکم شده دور کند و در ش��ور و حال تازه ای بيندازد.  طاهر زاده

که برنامه هايش طی مراسم »شب های شيدايی« با اقبال عمومی 
همراه بود به مس��ئولين پيشنهاد داد تمام ش��ب هايظ تابستان 
را   بنا به مناس��بت های مختلف برای اين قبيل برنامه ها برنامه 
ريزی کنند. وی همچنين درخصوص بحث برندسازی يک مکان 
فرهنگی و هنری به فس��تيوال های متعدد هن��ری که در ديگر 
کشورهای مسلمان برگزار می شود، اشاره کرد و افزود: بسياری از 
کشورهای همسايه در اين ايام، شادترين فستيوال های بين المللی 
را برگزا می کنند و اين امر می تواند يک منبع جهت گرته برداری و 

بومی سازی اين جشنواره ها در ايران و اصفهان باشد.

پشت صحنه فیلم  دوئلپشت صحنه فیلم سرزمین خورشیدپشت صحنه فیلم روز رستاخیزتصویرگر جنگ واقعی و بدون قهرمان 

گروه فرهن�گ - »احمدرضا درويش« از نس��ل دوم س��ينماگران بعد از انقالب به ش��مار 
 می  آيد. وی در گروه فيلمسازانی قرار دارد که به مضامين جنگ و حاشيه جنگ پرداخته اند. 
صحنه های آغازين فيلم »سرزمين خورشيد« شايد بهترين صحنه های جنگی سينمای ايران 
باشد. درويش در آثار خود بدون قهرمان س��ازی واکنش های غيرواقعی، شخصيت های آثار 
خود را معرفی می کند و به همين دليل فيلم های او همچون »کيميا«، »سرزمين خورشيد« 
و »متولد ماه مهر« همچنان در يادها باقی مانده اند. او در تاالر افتخاراتش برنده جايزه بهترين 
فيلم اول در هشتمين جشنواره فيلم فجر تهران ۱۳۶۸ برای فيلم »آخرين پرواز«،  جايزه ويژه 
هيأت داوران سيزدهمين جش��نواره فيلم فجر تهران۱۳۷۳برای فيلم »کيميا«، جايزه ويژه 
هيأت داوران در پانزدهمين جشنواره فيلم فجر تهران۱۳۷۵برای فيلم »سرزمين خورشيد« 
و ... را ثبت کرده اس��ت. »ابليس«، »آذرخش« و فيلم اکران نش��ده »روز رستاخيز« از ديگر 

آثار او هستند. 
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 امکان حضور یک تیم داوطلب
 از هر استان در فوتبال

کمیته بانوان فدراسیون فوتبال به دنبال برگزاری دومین دوره جام 
حذفی فوتبال و فوتسال بانوان باشگاه های کشور است.

کمیته مسابقات بانوان قصد دارد تا دومین دوره جام حذفی فوتبال 
و فوتسال بانوان را با حضور نمایندگان باشگاه های لیگ برتر، دسته 
یک و دو فوتبال و فوتسال، دسته س��وم فوتسال و تیم های داوطلب 

استان های سراسر کشور )هر استان یک تیم( برگزار کند.
بر همین اساس تیم های مربوطه باید سریعا نسبت به ثبت نام و اعالم 

آمادگی برای حضور در این بازی ها اقدام کنند.
گفتنی است زمان مهلت ارسال آمادگی تیم ها به صورت کتبی به امور 
بانوان فدراسیون فوتبال روز یک شنبه۲۰ مردادماه ۹۲ است. زمان 
ارسال مدارک و قرعه کشی تیم ها نیز پس از دریافت اعالم آمادگی 

تیم ها، متعاقبا اعالم می شود.

این پرسپولیس شانس قهرمانی دارد
مدیر تیم فوتبال پرسپولیس می گوید پرس��پولیس با این بازی اش 
ش��انس قهرمانی دارد. محمد پنجعلی پس از پیروزی پرس��پولیس 
برابر تراکتورس��ازی درباره این دیدار گفت: به نظرم این برد شیرین 
حقمان بود. ما موقعیت های زیادی داشتیم و می توانستیم گل های 
بیشتری به ثمر برس��انیم. بازیکنان ما کمی استرس داشتند و قطعا 
در ادامه فصل وضعیتشان بهتر می ش��ود. وی در پاسخ به این سؤال 
که آیا این تیم ش��انس قهرمانی دارد، اظهار داشت: ما بازی خوبی از 
پرس��پولیس دیدیم و به نظر من پرسپولیس شانس قهرمانی در این 

فصل از رقابت ها را دارد.

مدافعان تراکتور خسته بودند
هافبک پرسپولیس می گوید با ورودش به زمین، کار خودش را کرده 

و توانسته یک پاس گل برای سیدصالحی فراهم آورد.
پی��ام صادقیان پ��س از برت��ری یک ب��ر صف��ر پرس��پولیس برابر 
تراکتورس��ازی درباره این دیدار گف��ت: دیدار خوب��ی را به نمایش 
گذاشتیم و پیروزی در این دیدار حق ما بود. ما موقعیت های زیادی 

داشتیم و از کسب سه امتیاز خوشحالیم.
او در ادامه با اشاره به پاس گلش برای سید صالحی، افزود: زمانی که 
من به میدان رفتم، بازیکنان ما، مدافعان تراکتورسازی را خسته کرده 
بودند و من هم با ورودم کار خودم را کردم و توانستم در یک فرصت 
از این موقعیت بهره ببرم. هافبک پرسپولیس در پایان و در پاسخ به 
این س��ؤال که چرا خودش در این دیدار موفق به گلزنی نشد، بیان 
کرد: من یک موقعیت داشتم و متأسفانه آن هم گل نشد. به هرحال 

فوتبال است و ما تالشمان را کردیم. 

برگزاری مسابقات پرش با اسب 
قهرمانی استان اصفهان

دبیر هیأت سوارکاری استان اصفهان گفت: به مناسبت گرامیداشت 
ماه مبارک رمضان و مطابق تقویم ورزشی هیأت، مسابقات پرش با 
اسب قهرمانی استان برگزار شد. فیروز قدرتی پور اظهار داشت: هیأت 
سوارکاري استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت ماه مبارک رمضان 
و مطابق تقویم ورزشی خود، مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان 
را با همکاری باشگاه س��وارکاری پارادایس روز جمعه)4 مردادماه( 
برگزار کرد. وی ادامه داد: این رقابت ها در 5 رده اس��ب یا س��وارکار 
مبتدی، E مبتدی، نوجوانان، جوانان و Ownerو بزرگساالن برگزار 
شد. وی با بیان این که این مس��ابقات حکم رقابت های آماده سازی 
برای سوارکاران اصفهانی را داشت اظهار داش��ت: در آینده نزدیک 
میزبان رقابت های» جام نقش جهان«هستیم و پس از آن مسابقات 
قهرمانی کش��ور در ته��ران را پی��ش رو داریم، در نتیج��ه عملکرد 
قدرتمندانه در رقابت های جام رمضان می تواند پتانسیل اصلی تیم 

اصفهان را نشان دهد.

 تیم ملی بسکتبال ایران
 خیلی قوی تر شده است

سایت فدراسیون جهانی بسکتبال)فیبا( نوشت: به نظر می رسد تیم 
ملی ایران نسبت به دو  سال پیش، خیلی قوی تر شده است.

تیم ملی برخی کشورها ممکن است بعد از تحمل شکست یا ناکامی 
در یک تورنمنت از روند روبه رشد خود فاصله بگیرند. این اتفاق برای 
تیم ملی بس��کتبال ایران در جام ملت های آسیای ۲۰11 افتاد. این 
تیم بعد از کسب۲ عنوان متوالی قهرمانی آسیا در سال های ۲۰۰7 
و ۲۰۰۹، توس��ط تیم ملی اردن در مرحله یک چه��ارم نهایی جام 
ملت های آسیای ۲۰11 غافلگیر شد و نتوانست دومین حضور متوالی 

خود در المپیک را جشن بگیرد.
با این وجود به نظر می رسد تیم ملی بسکتبال ایران نسبت به ۲ سال 
پیش، خیلی قوی تر شده است. صرف نظر از حضور ممی بچیروویچ 
در رأس سکان هدایت تیم ملی ایران، بازیکنان ایرانی از نظر ذهنی 

پیشرفت زیادی کرده اند.

باید کاری کنیم که در تیم ملی 
بازیکن آذری داشته باشیم
رسول خطیبی/  سرمربی تیم گسترش 

فوالد تبریز
بسیاری از بازیکنانمان برای اولین بار در لیگ برتر به میدان می روند، البته 
تعدادی دیگر از بازیکنان ما بسیار با تجربه هستند. به خوبی تمرین کردیم 
و انگیزه ما بسیار باالست و امیدوارم بتوانیم در لیگ برتر به پیروزی برسیم.

در جایی بودم که برخی می گفتند 
عمر فوتب��ال تبریز ب��ه پایان 
رسیده اس��ت. از این موضوع 
ناراح��ت ش��دم و تصمی��م 
گرفتم تا در چهار س��ال آینده 
در تیم هایم��ان از بازیکن بومی 
استفاده کنیم و در تیم ملی 
هم نماین��ده آذری 

حضور پیدا کند. 

قهرمان تنیس جهان از کشور سوئیس به علت کسب موفقیت در رقابت های گراند  اساللوم کشورش، »گاو« 6
سه ساله ای را جایزه گرفت. راجر فدرر تاکنون در مسابقاتی که برنده شده، جوایز متعددی مثل ساعت های 
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چسبیده ها نمی گذارند 
به پرسپولیس بازگردم

 ما بازی کردیم
و استقالل گل زد

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: م��ا موقعیت های زی��ادی روی دروازه 
استقالل داشتیم، اما آنها گل زدند و پیروز شدند.

لوکا بوناچیچ پس از شکس��ت دو بر صفر ذوب آهن مقابل استقالل خوزستان 
عنوان کرد: ما تا  دقیقه8۰ حاکم بر میدان بودی��م، اما کمتر از1۰ دقیقه یک 
پیروزی سه امتیازی تقدیم به اهوازی ها کردیم. به بازیکنان و مربیان استقالل 
تبریک می گویم. وی ادامه داد: پس از این که گل اول را دریافت کردیم بازیکنان 
ما کامال ایس��تادند و بازی را رها کردند. در واقع ما بازی کردیم و استقالل گل 
زد. ما از موقعیت های به دست آمده استفاده نکردیم، اما حریف قدر فرصت ها 
را دانست.سرمربی ذوب آهن سهراب بختیاری زاده را به عنوان کارگردان اصلی 
پیروزی استقالل و خوزستان معرفی کرد. وی ادامه داد: به استقالل خوزستان 
این پیروزی را تبریک می گویم. آنها دو گل زدند و در فوتبال گل هایی که به ثمر 

می رسد حساب می شود نه موقعیت ها.

 بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: افرادی که به پرسپولیس آمدند 
و به این تیم چسبیده اند، نمی گذارند به این تیم بازگردم.

علی کریمی درمورد این که چرا سمت نیمکت پرسپولیس نرفت خاطرنشان 
کرد: موقع گرم کردن س��مت آنهایی که الزم بود س��الم علیک کنم رفتم و با 
بازیکنان خوش و بش داشتیم. لزومی نداشت به سمت نیمکت بروم و چرا باید 
این کار را انجام می دادم. کریمی درمورد این که شماره 8 تراکتورسازی را به 
تن کرده است، اظهار داشت: بازیکن به شماره شخصیت می دهد نه شماره به 
بازیکن، این مسأله اصال مهم نیست. وی درمورد درگیری هایی که در جریان 
بازی با قاسم دهنوی داش��ت،گفت: برخی فوتبال را با کشتی فرنگی اشتباه 
گرفته اند. اینها ستاره نیستند بلکه نام هایی هستند که به پرسپولیس آمده اند.

کریمی درمورد جدایی اش از پرسپولیس عنوان کرد:  افرادی که به پرسپولیس 
چسبیده اند نمی گذارند من به این تیم برگردم.
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راجر فدرر »گاو«  ۳ ساله  را جایزه گرفت!

جام جهانی اس��کی روی چمن در حالی 
گروه 
در لبنان برگزار شد که باز هم ستاره تیم ورزش

بانوان ای��ران ثمی��ن داوری ملی پوش 
اصفهانی بود. هر چند دست بانوی اس��کی باز اصفهانی به مدال 
جهان نرسید، اما نتایجی که در میان نمایندگان ۹ تیم برتر اسکی 
جهان کسب کرد نش��ان داد اگر ۶ روز)!( تمرین بانوان اسکی باز 
ایرانی به زمانی اس��تاندارد برسد کس��ب مدال جهانی نیز دور از 

دسترس نخواهد بود.
ثمین داوری که در مسابقات مارپیچ کوچک جام جهانی اسکی 
روی چمن لبنان به عن��وان هفتم رس��ید و در مارپیچ بزرگ در 
جایگاه نهم قرار گرفت در بازگش��ت از لبنان در گفتگو با ایمنا از 
این مسابقات و شرایط تمرین و مس��ابقه بانوان اسکی باز ایرانی 
صحبت کرد. داوری گفت: مس��ابقات با شرکت کنندگان متبحر 
بهترین تیم های جهان برگزار شد، نتایج به هم نزدیک بود و این 

موضوع از سطح باالی رقابت ها حکایت می کرد.

رقبای ما ۱۲ ماه تمرین می کنند ما 6 روز!
بانوان اسکی باز ایران برای حضور در جام جهانی فقط شش روز 
تمرین کردند. داوری به این موضوع اشاره کرد و ادامه داد: برای 
شرکت در مسابقه مارپیچ کوچک س��ه روز و برای مارپیچ بزرگ 
هم س��ه روز تمرین کردیم، در مجموع ب��رای رقابت هایی با این 

سطح، شش روز تمرین کردیم و اعزام شدیم، این در حالی است 
که رقبای ما در دیگر کشورهای جهان و نفرات برتر این مسابقات، 

دوازده ماه سال در تمرین هستند.

فدراسیون کم کاری می کند
ملی پوش اصفهانی در ارتباط با دالیل تمرین کوتاه مدت بانوان 
اسکی باز ایرانی بیان داش��ت: به لحاظ زمان و امکانات مشکالت 
زیادی داریم، هم مس��أله آب و هوا را می ت��وان عنوان کرد و هم 
پیست های نامناس��ب را. پیس��ت های ما در اکثر ماه های سال 
پوشیده از برف است و تا زمان آماده شدن، مدت زیادی را از دست 
می دهیم و تمرینات با تأخیر شروع می شود، با همه اینها پیست 
هایی در کش��ور داریم مانند همین پیس��ت اصفهان یا اردبیل، 
همدان و بیجار که فدراس��یون م��ی تواند مانن��د اردوی آقایان، 
اردوی بانوان را هم تا زمان آماده شدن دیزین در آنجا برگزار کند، 

اما متأسفانه فدراسیون کم کاری می کند.
داوری ادامه داد: با این همه، نتایجی که در لبنان به دست آوردم 
نتایجی راضی کنن��ده بود و اگر مدت زمان تمرین بیش��تری در 

اختیار ما بود حتما روی سکو بودم.

بهترین عنوان اسکی بانوان ایران در اختیار من است
بانوی اسکی باز اصفهانی که در س��ال 88 و در آستانه مسابقات 

جام جهانی اتریش دچار مصدومیت شدید شد و مدتی طوالنی 
از تمرین و مس��ابقه دور بود. او در این ارتباط گف��ت: بعد از این 
که مسابقات قهرمانی جهان را از دس��ت دادم یک سال کامل در 
استراحت مطلق بودم، سال 8۹ تمرین کرد م و در مسابقات ایتایا 
پنجم شدم، اما آسیب دیدگی ام تشدید شد. بنابراین سال۹۰ را 
هم به صورت کامل از دس��ت دادم، اما با بازگشتم در سال۹1 در 
مس��ابقات جهانی تهران با اختالف صدم ثانیه ب��ه عنوان چهارم 

رسیدم که بهترین عنوان بانوان 
اسکی باز ایرانی در جام جهانی 
است، اما س��ال گذشته هم اگر 
تمرین��ات ما طوالنی ت��ر بود و 
امکانات بیش��تری داشتیم می 

توانستم به مدال هم برسم.

از هیأت هی�چ خبری 
نیست

تنها ملی پوش اسکی اصفهان 
از بی توجهی مس��ئوالن هیأت 
اس��کی اس��تان اصفهان ابراز 
دلخوری کرد و گفت: زمانی که 
اردوی تیم ملی تعطیل باش��د، 
فقط از طریق بدنسازی آمادگی 
خود را حفظ می کنم، شرایط 

تمرینی بدون مربی در اصفهان برای من فراهم نیست و هیأت هم 
هیچ کمکی نمی کند.

وی ادامه داد: ش��رایط البته تا س��ال قبل خوب ب��ود، اما بعد از 
تغییراتی ک��ه در هی��أت رخ داد، هیچ اقدام خاص��ی را از هیأت 
شاهد نبودیم. هنوز که هنوز است مجمع انتخاباتی برگزار نشده 
و سرپرست و دبیر هیأت هم هیچ کاری برای پیشبرد برنامه های 
اسکی انجام نمی دهند. در حالی که من از طریق هیأت استان باید 
در لیگ شرکت کنم، اما اصال نمی دانم باید با چه کسی هماهنگ 
کنم. امسال در تیم ملی نفر اول شدم، اما هیچ کس تماسی با من 

نگرفت، نه صحبت از حمایتی و نه هیچ.
داوری افزود: تمامی هزینه های ای��اب و ذهاب من را هیأت باید 
بدهد، اما همه آنها را از جیب خودم و خانواده ام پرداخت می کنم. 
برای تمرین و مسابقه به شش جفت اس��کی که قیمت هر کدام 
یک میلیون و پانصد هزار تومان اس��ت نیاز دارم، اما هیأت هیچ 
کمک مالی برای تأمین امکانات به من نمی کند و می توانم بگویم 

تنها حامی من در اسکی، پدرم بوده است. 

برترین بانوی اسکی باز اصفهانی در جام جهانی لبنان:

بگذارید در جایی که دوست داشتند با سه روز تمرین، هفتم جهان شدم
در آرامش بمانند

  کوهنوردان ایرانی
 زنده نیستند 

کوهنورد مش��هور آلمانی در نامه ای به مس��ئول باش��گاه 
کوهنوردی آرش اعالم کرد سه کوهنورد ایرانی به دلیل از 

دست دادن آب بدن دیگر زنده نیستند.
 توماس الم��ل آلمانی، کوهنورد و جس��تجوگر مش��هور 
کوهس��تان که برای پیدا کردن کوهنوردان مفقود ش��ده 
ایرانی )آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی( در قله 
برودپیک پاکستان چند روزی را مشغول کار بود و با بالگرد 
به عکس��برداری از منطقه مورد نظر پرداخته بود، آخرین 
نظر خود را در خصوص این جس��تجو به همایون بختیاری 

مسئول باشگاه کوهنوردی باشگاه آرش اعالم کرد.
بخشی از این نامه به شرح زیر است: »متأسفانه من بایستی 
با تلفنم، این نامه را برایت بنویسم. امروز آخرین کنفرانس 
مطبوعاتی را داشتیم که در آن من توانستم نظراتم را بیان 
کنم. من کامال اطمین��ان دارم که به علت ارتف��اع باال و از 
دس��ت دادن آب بدن، هیچ کدام از این سه نفر، دیگر زنده 
نیستند. نظر دیگر من این است که به دلیل این که آنها جای 
بس��یار دوری از مس��یر نرمال و در ارتفاعی حداقل 75۰۰ 
متری قرار دارند، هیچ شانسی برای پایین آوردن آنها وجود 
ندارد. هلی کوپت��ر تنها می تواند نف��رات را از ارتفاع58۰۰ 
متری به پایین بیاورد. هر چیزی که باالتر از این ارتفاع باشد 
باید به وسیله انسان حمل شود. در گذشته عملیاتی برای 
پایین آوردن افراد از این ارتفاع انجام شده، ولی از روی مسیر 
نرمال بوده است. برای ما دو محل وجود دارد که امکان دارد 
اجساد در آنجا باشند: الف( محلی که آخرین تماس تلفنی 
ماهواره ای از آن صورت گرفته اس��ت. ب( نقطه زرد رنگ 

مشخص شده در عکس.
 هردو نقطه در ارتفاع باالی75۰۰ متری و5۰۰ متر زیر قله 
و خارج از مسیر نرمال هس��تند. هیچ شانسی برای پایین 
آوردن آنها وجود ندارد! من به عنوان یک کوهنورد اعتقاد 
راسخ دارم که هیچ کدام از این سه نفر راضی نبوده اند که 
کسی برای پایین آوردن اجسادش��ان جان خود را به خطر 
بیندازد. آنها عاشق کوهستان بودند، پس چرا نگذاریم آنها 
در جایی که اینقدر دوست داشتند در آرامش بمانند. دو نفر 
باربر ارتفاع پرچم ایران را در باالی قله اصلی پیدا کرده اند، 
بنابراین مسیر ایرانیان به روی قله برود پیک به طور کامل 

و موفقیت آمیز توسط این سه کوهنورد صعود شده است.

خبر روز

انتقال مهاجم سابق سلسائو از روسیه به چین
مهاجم برزیلي تیم زسکا مسکو روس��یه با امضا قراردادي دو ساله به 
عضویت تیم چیني شاندونگ لوننگ درآمد. واگنر الو که پیش تر در تیم 
فالمینگو کشورش خوش درخشید، در سال هاي ۲۰۰4 و ۲۰۰7 همراه 
با »سلسائو« )تیم ملي برزیل( مقام قهرماني کوپا آمریکا را کسب کرد. 

لیورپول در پي مهاجم گاالتاسراي ترکیه
تیم لیورپول با پیشنهاد 13 میلیون پوندي تیم گاالتاسراي 
ب��راي انتقال یلم��از ای��ن بازیک��ن موافقت کرده اس��ت.  
 یلم��از  پیش از ای��ن به منظور حض��ور در لی��گ جزیره با 

تیم هاي آرسنال ، تاتنهام و چلسي گفتگو کرده بود. 

سانتوس، اسطوره فوتبال برزیل، درگذشت

ژالما سانتوس، اسطوره فوتبال برزیل که با تیم ملي 
این کش��ور دو بار قهرمان جام جهاني ش��د، در 84 
سالگي درگذش��ت. وی که ۹8 بازي ملي در کارنامه 
دارد، در چهار جام جهاني براي این تیم به میدان رفت. 13

ملی پوش اصفهانی بس��کتبال ایران گفت: بازیکنان تیم ملی 
قهرمان��ی در جام ویلیام جون��ز را فرام��وش کرده اند و آماده 

حضور در جام ملت های آسیا هستیم.
آرن داوودی درمورد شرایط اردوی آماده سازی تیم ملی پیش 
از اعزام به جام ملت های آس��یا اظهار داش��ت: اردوی خوبی 
داشته ایم و شرایط آمادگی همه بازیکنان بسیار مطلوب است 

و همه آماده حضور در جام ملت ها در فیلیپین هستیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه تمرینات محکم و سختی را پشت 
سر گذاش��ته ایم و درحال حاضر این تمرینات کمی سبک تر 
ش��ده اس��ت تا بدن بازیکنان به حالت اولیه برگ��ردد و برای 

مسابقات آماده شود.
گارد رأس تیم ملی درمورد شرکت این تیم در تورنمنت ویلیام 

جونز تایوان بیان داشت: مسابقات ویلیام جونز تورنمنت بسیار 
خوبی بود و تأثیر زیادی روی آمادگی ما داش��ت. سبک این 
تورنمنت مشابه و بسیار نزدیک به مسابقات آسیایی است و به 
همین دلیل خیلی به تیم کمک کرد. ما در بازی با کره جنوبی 
که یکی از حریفان ایران در جام ملت هاس��ت، با این که بازی 
سختی بود با اختالف باال جلو بودیم ولی داور کمی بد سوت 
زد که باعث شد با اختالف کمتری به پیروزی برسیم. کره تیم 
خوبی اس��ت و به نظر من دیدار ما با این تیم در جام ملت ها، 

مشکل تر از گذشته خواهد بود.
داوودی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا تیم ملی به قهرمانی 
در تورنمنت ویلیام جونز دل خوش کرده اس��ت، گفت: اصال، 
این نتیجه به هیچ وجه مهم نیس��ت و بچه ها این قهرمانی را 

فراموش کرده اند.
گفتنی اس��ت، تیم ملی بس��کتبال ایران که با 7 برد متوالی 
قهرم��ان تورنمنت ویلیام جونز تایوان ش��د، ب��رای برگزاری 
آخرین اردوی تدارکاتی خود پیش از جام ملت های آسیا در 

شهرستان آمل به سر می برد.
بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال جام ملت های آسیا 
با حضور 15 تیم از1۰ تا۲۰ مردادماه در مانیل فیلیپین برگزار 
می شود و تیم کشورمان در گروه C با تیم های مالزی، چین 
و کره جنوبی هم گروه است. 3 تیم نخست این مسابقات جواز 
حضور در جام جهانی ۲۰14 اس��پانیا را کسب خواهند کرد. 
ایران در سال های ۲۰۰7 و ۲۰۰۹ قهرمان آسیا شده بود و در 

دوره گذشته به مقام پنجم بسنده کرد.

مشکل نداشتن اسپانس��ر، مانع از اعالم آمادگی تیم فوتبال 
ساحلی بانوان تیران اصفهان برای شرکت در لیگ برتر فوتبال 

ساحلی بانوان شده است.
فدراسیون فوتبال تا پنجم تیرماه به تیم های متقاضی شرکت 
در لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان مهلت داد تا آمادگی خود را 
برای حضور در این مسابقات اعالم کنند، اما از بین 8 تیمی که 
در فصل گذشته رقابت ها حضور داشتند، فقط 4 تیم آمادگی 
خود را اعالم کردند و فدراسیون فوتبال این فرصت را تا ۲4تیر 

تمدید کرد.
اما با پایان این فرصت نیز، تیم بانوان تیران تنها نماینده استان 
اصفهان در لیگ فوتبال ساحلی کشور به دلیل نداشتن حامی 

مالی هنوز موفق به اعالم آمادگی خود نشده است.

حمیدرضا دادخواه رییس هیأت فوتبال شهرس��تان تیران و 
 کرون با تأیید این خب��ر گفت: به جز هیأت فوتبال اس��تان، 
 هیچ کس به هیچ صورت��ی از ما حمایت نمی کن��د. ما هنوز 

از پارسال بدهی داریم و مانده ایم که چه کاری انجام دهیم.
وی که س��رمربیگری تیم فوتبال س��احلی مردان تیران را بر 
عهده دارد ادامه داد: با توجه به استعدادهایی که داریم حیف 
است که سهمیه لیگ برتری خود را از دست بدهیم، اما من به 

تنهایی نمی توانم کاری انجام دهم.
 دو س��ال پیش که نایب قهرمان ش��دیم، اداره کل ورزش و 
جوانان به ما قول کم��ک 3 میلیون تومان��ی داد، اما با وجود 

پیگیری های زیاد، حتی یک ریال هم به من ندادند.
 تیم مردان م��ا در حد خودش اسپانس��ر دارد، ولی تیمداری 
در بخش بانوان مشکل است و کمک اداره کل و اسپانسرهای 
مختلف را می طلبد. دادخواه با بیان این که نمی گذارد سهمیه 
فوتبال س��احلی تیران در بخش بانوان از دس��ت برود افزود: 
تمام تالشمان را می کنیم که یک اسپانسر مناسب پیدا کنیم. 
اکثر بازیکنانمان هنوز با ما ق��رارداد دارند و با چند گزینه نیز 
برای سرمربیگری تیم صحبت کرده ایم که تکلیف این موضوع 
نیز تا پایان هفته مش��خص می ش��ود. این در حالی است که 
 بانوان در این چند سال اخیر در فوتبال به ویژه در ساحلی به

موفقیت های زیادی دس��ت پیدا کرده اند و در این میان تیم 
اصفهانی به تنهایی نماینده ایران در رقابت های برون مرزی 
پیش رو اس��ت که با این بالتکلیفی در زمینه اسپانسر معلوم 

نیست چه بر سر سهمیه ایران می افتد؟!

اداره کل و اسپانسرها کمک کنند

نبود  اسپانسر مشکل بزرگ بانوان فوتبال ساحلی تیران
داوودی:

قهرمانی در جام ویلیام جونز را فراموش کرده ایم

با این همه، نتایجی 
که در لبنان به 

دست آوردم 
نتایجی راضی 

کننده بود و اگر 
 مدت زمان 

 تمرین بیشتری
در اختیار ما بود 
 حتما روی سکو 

بودم



 اجرای۲۷۰پروژه پیشگیرانه 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل دفت��ر مدیریت بحران 
و  چهارمح��ال  اس��تانداری 
بختیاری از اجرای افزون بر۲۷۰ 
پروژه پیشگیرانه در استان خبر 
داد. ستار فرهادی اظهار داشت: 
از س��ال8۷ تاکنون،۲۷1 پروژه 
پیش��گیرانه با ه��دف مدیریت 
بحران در چهارمحال و بختیاری 
اجرا شده است. وی افزود:649 میلیارد و894 میلیون ریال برای اجرای 
پروژه های بخش پیشگیری مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری هزینه 
شده است. فرهادی ادامه داد: الیروبی و ساماندهی مسیل های شهری و 
روستایی، ساحل سازی رودخانه ها، شناسایی مراکز جمعیتی حادثه خیز 
و ایمن س��ازی یا انتقال آنها به نقاط امن، اجرای طرح های آبخیزداری و 
آبخوان داری برای مهار آب های س��طحی و مطالعه اثرات و راهکارهای 
مقابله با خشکس��الی و پدیده گرد و غبار از جمله این پروژه ها هس��تند. 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: 68 کیلومتر الیروبی مسیل های روس��تایی در 45روستای استان، 
ساماندهی یک کیلومتر و۷5۰متر از مسیل های روستایی در۲۰ روستا و 
تهیه ۲5 طرح هدایت آب های سطحی در سال های8۷، 88 و9۰ از سوی 

دهیاران با اختصاص18 میلیارد و۲6۰ میلیون ریال انجام شد.

خبر ویژه

ریيس دانشگاه شهركرد
  اسماعيل اسدی

۷64 اس��تاد در دانش��گاه های اس��تان چهارمحال و بختیاري مشغول 
 تدری��س هس��تند و ای��ن تعداد اس��تاد عض��و هی��أت علم��ی ثابت و 

تمام وقت هستند.
33 مرکز آموزش عالی در این اس��تان وجود دارد که دانشجویان در این 
مکان ها مشغول تحصیل هستند. ۷15 رشته تحصیلی در دانشگاه های 
این استان وجود دارد که نس��بت به قبل از انقالب از رشد ۲۷۰ درصدی 
برخوردار بوده است. 35 رشته جدید در دانشگاه شهرکرد راه اندازی شده 
است و همچنین این دانشگاه 
در6۰ رشته کارشناسی ارشد، 
دانشجو دارد.مقاالت ارایه شده 
دانشجویان قبل از دولت نهم 
و دهم در این استان84 مقاله 
بوده است، در حالی که تا پایان 
سال گذشته این مقاالت به سه 
هزار و ۷۷۲ مقاله رسیده است.

۷64 استاد دانشگاه در استان 
تدریس می كنند

چهره روزیادداشت
کشور نیازمند تولید ساالنه 2 میلیون واحد مسکن است

مجید جلیل سرقلعه نایب رییس کمیته مسکن مجلس شورای اسالمی گفت: بر اساس مطالعات 
انجام شده ظرف1۰ سال آینده نیاز به۲۰ میلیون واحد مس��کونی داریم که با توجه به نیاز اقشار 

مختلف به ویژه اقشار کم درآمد، باید ساالنه ۲ میلیون مسکن در کشور تولید کنیم.

۷
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نماینده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري و امام جمعه شهرکرد 
گفت: توطئه هاي دشمنان در منطقه با نمایش قدرت مسلمانان 

در روز جهاني قدس خنثي مي شود.
حجت االسالم محمد علي نکونام در دومین جلسه ستاد انتفاضه 
و قدس اس��تان چهارمحال و بختیاري،  سخن می گفت ، ضمن 
تبریک میالد امام حسن مجتبي)ع(، گفت: امام حسن)ع( الگوي 
کاملي از صبر و حلم و گذشت بود و ایشان بسیار بزرگوار بود و بارها 
پیش می آمد که واکنش حضرت به رفتار ناشایست دیگران، سبب 
تغییر رویه فرد خطاکار می شد. وي با اشاره به فرصت باقیمانده 
از ماه ضیاف��ت الهي بر ضرورت بهره گی��ري از معارف واالي اهل 
بیت)ع( تأکید کرد و افزود: نامگذاري آخرین جمعه ماه مبارك به 
نام روز جهاني قدس با درایت یک شخصیت واالي روحاني مانند 
امام خمیني)ره( صورت گرفت که همه س��اله مسلمانان در این 
روز در حمایت از ملت مظلوم فلس��طین به پامي خیزند. وي کار 
متولیان این روز را کاري عظیم و همراه با اجر معنوي توصیف کرد 
و بیان کرد: دست اندرکاران برگزاري مراسمات روز جهاني قدس 

کار عظیمي و بزرگي را انجام مي دهند.
نکونام روز قدس را روز جهاد مستمر خواند و تصریح کرد: تفاوت 
بین جهاد براي آزادس��ازي قدس با جهادهاي دیگر این است که 
این یک جهاد مستمر است و هیچ صلح و سازشي در آن معنا ندارد 
و قدس از آن مسلمانان اس��ت و باید به آنان باز گردد. امام جمعه 
شهرکرد تأکید کرد: تا قدس آزاد نشود این جهاد ادامه دارد و باید 
آن را به صورت یک جهاد مستمر به معناي واقعي کلمه به جهانیان 

نشان دهیم. نکونام روز قدس امسال را حساس تر از گذشته عنوان 
کرد و گفت: با توجه به حوادثي که در سوریه، لبنان، مصر، عراق در 
حال وقوع است، امسال باید مراسم روز جهاني قدس بسیار پررنگ 
تر از گذشته برگزار شود، چراکه دشمنان تالش هاي گسترده اي را 
براي نابودي جهان اسالم انجام مي دهند. حجت  االسالم نکونام از روز 
جهاني قدس با عنوان روز نشان دادن زنده بودن مقاومت توسط 
 آزادیخواهان جهان یاد کرد و ادامه داد: همه توطئه هاي منطقه اي

 با نمایش قدرت مسلمانان در روز جهاني قدس خنثي مي شود.

ضرورت حضور همه اقشار در راهپیمایي روز قدس
رییس شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي استان نیز در این جلسه 
با تشکر از توجه خاص نماینده ولي فقیه در استان به مسأله قدس 
و فلسطین، گفت: میالد دومین اختر آسمان امامت و والیت باعث 

شد حالوت و شیریني بندگي خدا در ماه رمضان دوچندان شود.
علي گرجي با اشاره به تصمیم نابخردانه اتحادیه اروپا در قرار دادن 
حزب اهلل در لیست گروه هاي تروریستي گفت: همواره دست هاي 
کثیف صهیونیس��م بین الملل و اس��تکبار خبیث در پشت پرده   
این گونه اقدامات به وضوح دیده مي ش��ود. رییس ستاد انتفاضه 
و قدس اس��تان چهارمحال و بختیاري بر ض��رورت حضور همه 
اقشار در راهپیمایي روز قدس امسال تأکید کرد و افزود: با توجه 
به نظر سنجي هایي که از مردم در راهپیمایي روز قدس سال هاي 
گذشته صورت گرفت، امسال تدابیر ویژه اي براي جلب رضایت 

مردم اتخاذ شده است.

فیلمسازان چهارمحال و بختیاری در نشستی با مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان دغدغه های خود را بیان کردند. 

در این نشست که به مدت پنج ساعت در مجتمع فرهنگی- هنری 
 غدیر ش��هرکرد به طول انجامید، هنرمندان فیلمس��از  استان 
دغدغه ها و مطالبات خود را مطرح کردند. ب��ه گزارش ایرنا، در 
این نشس��ت داریوش نیکبخت، یزدان کیانی، محس��ن باقری 
دس��تگردی، جواد ش��فیعی، رضا علوی، ناصر قائ��دی، فرامک 
سلیمانی دشتکی، قاسم اس��ماعیلی دهکردی، عاطفه قدیری، 
حمید خندان و سجاد میرزاییان دهکردی به بیان دیدگاه های 
خود پیرامون هنر فیلمسازی در چهارمحال و بختیاری پرداختند. 
در این نشست هنرمندان فیلمساز مطالب خود را پیرامون علت 
ادغام جش��نواره بام ایران در جش��نواره انجمن سینمای جوان، 
پیگیری مطالبات انجمن سینمای جوان، حمایت از بخش تولید، 
حمایت از فیلمنامه نویسی، اکران فیلم کوتاه، تجهیز انجمن فیلم 
کوتاه و برپایی جشنواره ها اعالم کردند. فیلمسازان همچنین از 
دغدغه خود مبنی بر این که ساخت فیلم کوتاه در این استان به 
عنوان یک موج بایستی به یک جریان تبدیل می شود، نه به عنوان 

یک تب فیلمسازی، سخن گفتند.
در این نشس��ت صمیمی، فیلمس��ازان چهارمحال و بختیاری 
راهکارهای خود مبنی بر تعیین سرپرست برای انجمن سینمای 
جوان دفتر شهرکرد و تداوم نشس��ت ها و نوع حمایت از جریان 
فیلمس��ازی را ارایه کردند. مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری در پایان این نشس��ت به ارایه 18 راهکار  

مناسب برای توسعه هنر فیلمسازی در استان اقدام کرد.
حسین گنجی  در این نشست گفت: برنامه مدون برای حمایت 
از فیلم کوتاه در س��ال9۲ از س��وی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اس��تان تهیه شده اس��ت. وی گفت: اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اس��المی اس��تان از هنر فیلم کوتاه و فیلمنامه نویسی به 
 صورت جدی حمایت می کند. به گفته وی فیلم و سینما یکی از 
اولویت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان است و در این 
راستا شهرستان های استان نیز فعال شده اند. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان از ساخت چهار سینمای دیجیتال در چهار 
شهرستان استان خبر داد.گنجی یادآور شد: در طول هشت سال 
اخیر1۲6جشنواره فرهنگی و هنری از سوی اداره کل فرهنگ و 
 ارشاداسالمی استان برگزار شده که بخش��ی از این جشنواره ها

در حوزه فیلم بوده اس��ت. به گفته وی با تجهیز و بهره برداری از 
فرهنگسرای بزرگ شهرکرد بخش��ی از کمبود فضای مورد نیاز 
هنرمندان بر طرف می شود. وی یادآور شد: تاکنون برای ساخت و 
احداث فرهنگسرای شهرکرد بیش از5۰میلیارد ریال هزینه شده 
است. گنجی یادآور شد: جشنواره فیلم بام ایران سال گذشته با 
موفقیت برگزار شد و اگر هنرمندان فیلمساز استان تمایل داشته 
باشند این جشنواره برگزار می شود. به گفته وی، با تدوین طرحی 
مبنی بر ارایه آثار فیلم کوتاه اس��تان در ویدئو کلوپ های استان 
می توان از فیلم کوتاه حمایت کرد. وی گفت: در خصوص فعالیت 
انجمن سینمای جوان می توان تعیین سرپرست را با معرفی سه 

نفر به عنوان نامزد پیگیری کرد.

در طول هشت سال 
اخیر1۲6جشنواره 
فرهنگی و هنری 
از سوی اداره 
كل فرهنگ و 
ارشاداسالمی 
استان برگزار شده 
 كه بخشی از آنها
 در حوزه فیلم
بوده است

 با توجه به 
نظرسنجي هایي 
كه از مردم در 
راهپیمایي روز 
قدس سال هاي 
گذشته صورت 
گرفت، امسال 
تدابیر ویژه اي براي 
جلب رضایت مردم 
اتخاذ شده است

در نشست صمیمی بین فیلمسازان و مدیران فرهنگی استان مطرح شد؛در جلسه ستاد انتفاضه و قدس عنوان شد

تهیه برنامه مدون برای حمایت از فیلم کوتاهتوطئه هاي  دشمن  در روز قدس خنثي مي شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تاسیس 

51 شماره 701/ث 92/103آگهی تاسیس شرکت فنی مهندسی آسه ساخت 
پایا با سهامی خاص شرکت فوق در تاریخ 1392/3/6 تحت شماره 49955 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260683863 ملی  شناسه  و 
1392/3/6 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود 
آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : انجام کلیه فعالیتهای عمرانی از قبیل 
طراحی – نظارت – اجرا – محاسبات  - تاسیسات - مدت شرکت : ازتاریخ 
ثبت به مدت نامحدود . 3- مرکز اصلی شرکت 3-1- استان اصفهان – شهر 
بلوار شکوفه شقایق  6- پالک  خیابان غرضی 4-   – اصفهان خیابان کاوه 
60 کد پستی 8196976466 تلفن 03114512858 ، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 
1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم 
بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  350000ریال  مبلغ  که  باشد  می  نام  با 
انصاری  بانک شهر شعبه جابر  نزد  شماره 92/340/20 مورخ 1392/2/28 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد  . 
5- اولین مدیران شرکت : 1-5- آقای مهران رستمی  به سمت رئیس هئیت 
مدیره . 2-5- آقای مهیار انصاری مهیاری  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  
.3-5- آقای محمد  شیروانی به سمت عضو هئیت مدیره 4-5- آقای محسن 
اناری به سمت عضو هئیت مدیره 5-5- آقای محسن اناری به سمت مدیر 
عامل به مدت 2 سال  انتخاب گردیدند . 6- دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره 
همراه مهر شرکت  و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هئیت 
مدیره  همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر 
عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد .8- بازرس اصلی و علی البدل 
: 1-8- آقای  مهدی بحق به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای داود سیاوشی 
به عنوان بازرس علی البدل  منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات

فنی  بازرسی  و  مهندسی  تغییرات  شرکت  92/103آگهی  779/ت  53شماره 
شناسه  و   48588 ثبت  شماره  به    محدود  مسئولیت  با  جم  انرژی  رایان 
مورخ  شرکا  عمومی   مجمع  صورتجلسه  باستناد   10260668094 ملی 
92/3/6تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به 
آدرس شهر اصفهان خانه اصفهان میدان اطلسی خ گلستان کوچه مهر کوچه 

معلم بن بست الله کد پستی 8194948849 تلفن 03114206382 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید در تاریخ 92/3/7 ذیل 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار 
گرفت منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتهاو موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات

نور  کیمیا  مهندسی   فنی  تغییرات شرکت  92/103آگهی  998/ت  61 شماره 
سپاهان   سهامی خاص به شماره ثبت 37993 و شناسه ملی 10260555768 
مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
: 1- خانم منیرعباسی دستگردی  به  اتخاذ شد  1392/3/16 تصمیمات ذیل 
البدل  بازرس علی  به عنوان  افشان  ، خانم زهرا دامن  بازرس اصلی  عنوان 
زاینده رود  االنتشار  . 2- روزنامه کثیر  انتخاب گردیدند  مالی  برای یکسال 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . 3- اعضای هئیت مدیره به قرار 
ذیل می باشند : آقای احمد رضا مظفریهای نجف آبادی و خانم ندا مظفریهای 
 ، تاریخ 3/16/ 1394  تا  ابادی  آقای حسین مظفریهای نجف  و  آبادی  نجف 
: آقای احمد رضا  4- سمت اعضاءهئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند 
مظفریهای  ندا  وخانم  مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به  آبادی  نجف  مظفریهای 
نجف آبادی به سمت نائب رئیس هئیت مدیره وآقای حسین مظفریهای نجف 
آبادی به سمت عضو هئیت مدیره و  آقای حسین مظفریهای نجف آبادی به 

سمت مدیر عامل 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
عامل مجری  مدیر  . ضمنا  است  معتبر  مهر شرکت  با  و  منفردا  عامل  مدیر 
مصوبات هئیت مدیره می باشد در تاریخ 1392/3/22 ذیل دفتر ثبت شرکتها 

و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت م الف 3323 
2861/3 رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد  .   منصور آذری – 

ثبتی اصفهان 

تغییرات

60 شماره 825/ت 92/103آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی کامپوزیت گستر 
سپاهان  سهامی خاص به شماره ثبت 46951 و شناسه ملی 10260650303 
مدیره  هئیت  و  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  باستناد صورتجلسه مجمع 
قوام  السادات  : 1- خانم نجمه  اتخاذ شد  مورخ 1392/2/10 تصمیمات ذیل 
نیا به عنوان بازرس اصلی ، خانم زهره غزالی به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . 2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده 
رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . 3- خانم زهره غزالی و خانم 

محبوبه آقاجانی اصفهانی از عضویت هئیت مدیره خارج گردیدند. در نتیجه 
اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای محمد نصر اصفهانی و آقای 
ناصر آقاجانی اصفهانی و آقای حمید رضا مقاره عابد تا تاریخ 1394/2/10 
، 4- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد نصر 
به  اصفهانی  آقاجانی  ناصر  آقای  و  مدیره  هئیت  رئیس  به سمت  اصفهانی 
نائب رئیس هئیت مدیره   و آقای حمید رضا به سمت عضو  هئیت  سمت 
اوراق و  مدیره و آقای حمید رضا مقاره عابد به سمت مدیر عامل5- کلیه 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره هر 
یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است مدیر عامل مجری مصوبات هیات 
مدیره می باشد در تاریخ 1392/3/9 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر 
 2861/3 تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت .   منصور آذری – 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 

با  عرفان  پالستیک  مهر  شرکت  تاسیس  92/103آگهی  723/ث  شماره   62
 49966 شماره  تحت   1392/3/7 تاریخ  در  فوق  شرکت  محدود   مسئولیت 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260683975 ملی  شناسه  و 
شرکتنامه  خالصه  و  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/3/7
نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیر االنتشار 

پالستیک   بندی  بسته   : شرکت  موضوع   -1  . شود  می  آگهی  رود  زاینده 
شرکت  اصلی  مرکز   -3  . نامحدود  مدت  به  ثبت  ازتاریخ   : شرکت  مدت 
خیابان معراج   – شهر اصفهان خ پروین اعتصامی   – 3-1- استان اصفهان 
– کوچه آزادگان پالک 51- کد پستی 8198963193 تلفن : 03115554391 
مدیران  اولین   -5 باشد.  می  ریال    2000000 مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4
 . مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به  هرندی    گلی  سعیده  خانم   -5-1  : شرکت 
-3. مدیره   هیئت  به سمت عضو  هرندی    شاهی  رضا  حمید  آقای   -5-2
نامحدود  مدت  به  عامل  مدیر  به سمت  هرندی  شاهی  رضا  حمید  آقای   -5
و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضاء  حق  دارندگان   -6  . گردیدند  انتخاب 

تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت  معتبر میباشد. 7- 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 2861/5 منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات
طلوع  الکترونیگ  نوین  شرکت  تغییرات   92/103آگهی  764/ت  شماره   54
سپاهان  سهامی خاص به شماره ثبت 44700 و شناسه ملی 10260626191 
مورخ  مدیره  وهئیت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
عنوان  به  نیا  عطار  مهری  خانم   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/2/1
البدل  ، خانم زیبا پور محمد ئیالنجق  به عنوان بازرس علی  بازرس اصلی 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . 2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده 
رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . 3-  اعضا ء هئیت مدیره به 
قرار ذیل می باشند: آقای علیرضا دادائی حسن آبادی و خانم فائزه اسدالهی 
اعضاء  4- سمت   1394/2/1 تاریخ  تا  اصفهانی  گودرزی  امیر  آقای  و  نژاد 
هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای علیرضا دادائی حسن آبادی  
به سمت رئیس هئیت مدیره و خانم فانزه اسداللهی نژاد   به سمت نائب رئیس 
هئیت مدیره و آقای امیر گودرزی اصفهانی  به سمت  عضو هئیت مدیره و 
آقای امیر گودرزی اصفهانی به سمت مدیر عامل5- کلیه اوراق و اسناد مالی 
مهر  با  متفقا  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  ء رئیس  امضا  با  آور شرکت  تعهد 
شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره میباشد. 
در تاریخ 1392/3/6 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا قرار گرفت . م الف    2822 رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات

55 شماره 760/ت 92/103آگهی  تغییرات شرکت اوپاتان مهر  سهامی خاص 
باستناد صورتجلسه  ثبت 43247 و شناسه ملی 10260610966  به شماره 
مجمع عمومی عادی سالیانه وهئیت مدیره مورخ 1392/2/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- آقای افشین بخشی به عنوان  به عنوان بازرس اصلی ، آقای 
محمد حسین خلیلی بروجنی   به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند . 2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شد . 3-  اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای 
غالمحسین  فروغی مقدم و خانم شهال نجفی چالشتری و آقای سیامک نجفی 
چالشتری و آقای آرمان فروغی مقدم تا تاریخ 1394/2/20  4- سمت اعضاء 
هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای غالمحسین فروغی مقدم   به 
سمت رئیس هئیت مدیره و خانم شهال نجفی چالشتری  به سمت نائب رئیس 
هئیت مدیره و آقای سیامک نجفی چالشتری   به سمت  عضو هئیت مدیره و 
آقای آرمان فروغی  مقدم به سمت عضو هئیت مدیره و آقای آرمان فروغی 
مقدم به سمت مدیر عامل 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با 
با مهر شرکت معتبر است  امضا ء مدیر عامل آقای آرمان فروغی مقدم و 
ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره میباشد. در تاریخ 1392/3/6 
تایید و امضا  ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
قرار گرفت .    م الف2822/1 رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 

تاسیس شرکت 
57 شماره: 721/ث92/103 آگهی تاسیس موسسه گنجینه کالم حق اصفهان  
ملی  شناسه  و   3667 شماره  تحت   1392/03/7 تاریخ  در  فوق  موسسه 
10260683956 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/03/7 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی 
در روزنامه های رسمی آگهی می شود. 1- موضوع موسسه : انجام امور 
خیریه و عام المنفعه و کمک هزینه جهیزیه و کمک هزینه مسکن ویژه ایتام – 
ارائه تسهیالت با اولویت ایتام – برگزاری اردوها و مجلس وعظ و همایش و 
مسابقات و سفر های زیارتی و تاسیس مراکز تربیتی و قرآنی تا مقاطع عالیه 
تحصیلی و اشاعه فرهنگ قرآنی از طریق چاپ و نشر الف: کلیات الف - انجام 
ویژه  مسکن  هزینه  و  چجهیزیه  هزینه  کمک   -1 المنفعه  عام  و  خیریه  امور 
ایتام 2- ارائه تسهیالت با اولویت ایتام 3- برگزاری اردوها - مجالس وعظ 
قرآنی 1-  امور  اشاعه  همایش - مسابقات - سفرهای زیارتی سیاحتی ب: 
تاسیس مراکز تربیتی قرآنی از پایه تا تحصیال عالیه قرآنی بدون محدودیت 
سنی 2- همکاری و ارتباط با سایر مراکز قرآنی داخل و خارج کشور جهت 
ارتقا موسسه 3- اشاعه فرهنگ قرآن از طریق ترویج و معارف قرآنی چاپ و 
نشر پژوهشکده و آموزش هنر های اسالمی ب : روش اجرای هدف برگزاری 
صندوق  طریق  از  مردمی  های  کمک  دریافت   – قرآنی  آموزشی  کالسهای 
به  ثبت  تاریخ  از  با خیرین. مدت موسسه:  برگزاری جلسات   – های خیریه 

مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
 – درمانگاه سپاهان   4 طبقه   – بهداری  جنب   – اباذر  خیابان   – خوراسگان 
کدپستی– تلفن: 03115232305. 4- سرمایه موسسه: مبلغ10/000/000 ریال  
می باشد . 5- اولین مدیران موسسه: 1-5- آقای مجید عابدی  به سمت رئیس 
رئیس  نائب  سمت  به  خوراسگانی  یزدانی  حسین  آقای   -5-2 مدیره.  هیات 
هیئت مدیره. 3-5- آقای فرهاد محمدی ورزنه  به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقای احمد شریعتی کمال آبادی به سمت عضو هئیت مدیره 5-5 آقای 
 ) البدل  علی  بعنوان   ( مدیره  هئیت  به سمت عضو  اکبر موذنی خوراسگانی 
6-5- آقای حسین مقیمی خوراسگانی به سمت عضو هئیت مدیره ) بعنوان 
لیلی عظیمی پور به سمت خزانه دار. 5-8-  ابدل ( 7-5- خانم  عضو علی 
آقای احمد توشقانیان ) خارج از اعضاء هئیت مدیره (  به سمت مدیر عامل 
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل  و خزانه دار و در غیاب خزانه 
دار با امضای رئیس یا نائب رئیس هئیت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر 
میباشد  7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه  8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- آقای اصغر رستمی خوراسگانی  به عنوان بازرس اصلی. 8-2- 
الف 2861منصور  البدل. م  بازرس علی  به عنوان  نژاد  آقای محمود شایان 
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تاسیس شرکت 

50 شماره: 708/ث92/103 آگهی تاسیس شرکت مهندسی  آسانبر پدیده شهر 
تاریخ 1392/03/6 تحت شماره 49961  مانا سهامی خاص شرکت فوق در 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260683918 ملی  شناسه  و 
1392/03/6 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه  
آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار 
زاینده رود  آگهی می شود. 1- موضوع شرکت 1- اجرا ، نصب و راه اندازی 
نقشه کشی و نقشه برداری ،طراحی، انجام خدمات مشاوره و نظارت در کلیه 
پروژه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی ، کشاورزی ، معدنی  ،  صنعتی و 
فنی ، ابنیه و محوطه سازی ، تاسیسات ، تولید و تامین قطعات و تجهیزات 
و ماشین آالت صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، برق صنعتی ، طراحی مونتاژ 
، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش انواع آسانسور و پله برقی و 
تامین قطعات و مجموعه های استاندارد تولید و توزیع و خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، تحصیل وام و اعتبارات 
بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت ، عقد قرار داد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی 
، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع 
از  از مراجع ذیصالح 2- مدت شرکت  از کسب مجوز  باشد پس  شرکت مرتبط 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3-  مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر 
کدپستی8195156738–   –462 پالک   5 فاز  عطاالملک  خ  خمینی  امام  خ  اصفهان 
تلفن: 09138272979. 4- سرمایه شرکت : مبلغ1/000/000 ریال  منقسم به یک 
هزار سهم 1000 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام میباشد  که مبلغ 350000 
ریال توسط موسسین طی گواهی  بانکی شماره 9506/34 مورخ 92/2/3 نزد بانک 
ملت شعبه چهار راه نور باران اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان سهام می باشد 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای حسن 
علیخانی بوانی به سمت رئیس هیات مدیره. 2-5- آقای محمد علی شیخیان 
بوانی  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علی علیخانی بوانی   به 
سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای علی علیخانی بوانی  به سمت مدیر عامل 
به مدت 2 سال  انتخاب گردیدند   6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهد آور شرکت با امضای 2 نفر از اعضای هئیت مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد . 7- اختیارات مدیرعامل: مدیر عامل مجری 
مصوبات هئیت مدیره می باشد 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 
روح اله کرمانی افارانی  به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای احمد رضائی 
سفیدابی فراهانی  به عنوان بازرس علی البدل. م الف 2902 منصور آذری – 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  



خواندنی

 شما جدا شده اید
نه فرزندتان

اخبار ویژه

بی تحرکی و نشستن طوالنی مدت برای اغلب افراد یک فاکتور خطرزای جدی است و در 
طوالنی مدت می تواند حتی زندگی فرد را با خطر مواجه س��ازد. پزشکان نیوزلندی اعالم 
کردند پشت میز نشینی و نشستن طوالنی مدت در س��اعات کاری، تهدیدی جدی برای 

سالمت افراد محسوب شده و حتی ممکن است با خطر مرگ همراه باشد. 
 مطالعات این محققان نشان داد افرادی که۱۰ ساعت مداوم در روز پشت میز می  نشینند 
و حداقل به مدت دو س��اعت متوالی حرکتی ندارند،۳ برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به 
آمبولی و ترومبوز هستند. آمبولی و ترومبوز در حقیقت انسداد رگ بر اثر ایجاد لخته خونی 

یا حباب هوا بوده و کشنده است. 
بی تحرکی و نشس��تن طوالنی مدت برای اغلب افراد یک فاکتور خطرزای جدی اس��ت و 
در طوالنی مدت می تواند حتی زندگی فرد را با خطر مواجه س��ازد. تنها راه پیشگیری از 
این خطر، تغییر شیوه زندگی و افزایش فعالیت بدنی اس��ت. اگر ناچارید ساعات طوالنی 
در محیط کار بنش��ینید، در هر س��اعت برای چند دقیقه از جای خود بلند شوید و کمی 

قدم بزنید.

دانش��مندان متوجه ش��دند که چگونه یک ژن که ارتباط آن از مدت ها پیش با چاقی مشخص 
 FTOشده است می تواند انس��ان را با افزایش حس گرس��نگی چاق کند. واریان معمولی ژن
که از هر ش��ش نفر، یکی را تحت تأثیر قرار می دهد، احتمال چاق ش��دن را7۰ درصد افزایش 
دهد، اما تا اکنون دانشمندان نمی دانس��تند که این ژن چگونه این کار را انجام می دهد.اکنون 
گروهی از محققان انگلیسی متوجه شده اند که افراد دارای این واریان ژنی نه تنها سطح هورمون 
گرسنگی در خونشان بیشتر است بلکه ساسیت مغزشان به این ماده شیمیایی نیز باالتر است. 
این کشف به دنبال مطالعه نمونه های خون افراد مورد مطالعه پس از صرف غذا، بررسی تصاویر

"MRI مغزی آنها و مطالعات پایه سلولی که تولید گرلین را در سطح مولکولی مورد مطالعه قرار 
می دهد، به دس��ت آمد. نتیجه حاصله از این مطالعه می تواند روش های درمانی جدید مؤثری 
را برای چاقی ارایه دهد. یک مطالعه که پیش از این انجام شده بود، نشان داد که می توان سطح 
 FTO گرلین را با مصرف یک رژیم غذایی مملو از پروتئین کاهش داد. محققان می گویند: ژن
تنها بخش کوچکی از همه گیری چاقی را شامل می شود، اما یافته اخیر گام مهمی در جهت کشف 

عوامل مختلف درگیر به شمار می رود.

راز چاق شدن انسان آشکار شداگر شغلتان پشت میزنشینی است،بخوانید

زمانی بقای یک زندگی خانوادگی برای کودک مفید 
است که درگیری ها و مشکال ت اعتقادی و سلیقه ای 
والدین محسوس نباشد، زیرا در غیر این صورت دوام 
یک زندگی نه تنها به سود کودک نیست بلکه باعث 
تشدید تش��ویش های ذهنی و مش��کال ت روحی او 
می شود. واقعیت این است که بسیاری از خانواده ها 
بدون این که درگیری های شدید یا اختال فات عمیق 
داشته باش��ند از هم پاشیده می ش��ود، لذا پیشنهاد 
می شود که والدین س��ریع تصمیم به جدایی نگیرند 
بلکه کانون خانواده خ��ود را حفظ کنند و در صورت 
باقی ماندن مش��کل، پس از س��پری ش��دن دوران 
بحرانی فرزند انشان تصمیم به جدایی بگیرند. البته 
این مس��أله تنها ش��امل خانواده  هایی می ش��ود که 
مشکال ت و درگیری های آنها اندک است، زیرا زندگی 
کردن ک��ودک در یک خانه پرتش��نج و پردرگیری، 
نه تنها تأثیر مثبتی ب��ر ذهن و رفت��ار او ندارد بلکه 
آسیب های بسیار جدی به روح و روان او وارد می کند.

از طرف دیگر حت��ی اگر والدین ناچار ب��ه جدایی از 
یکدیگر شوند، بازهم فرزندان به حضور الدین نیازمند 
هستند و از طرف دیگر تربیت و رسیدگی به مسائل 
تربیتی وی همواره نقش و اهمیت خود را حفظ کرده 

و نباید بعد از  جدایی والدین از قلم بیفتد.
از آنجایی که والدین مطلق��ه در دو خانه جدا از هم 
زندگی می کنند گاهی اوق��ات در خصوص قوانین و 
انتظاراتی که از فرزندان دارن��د، متفاوت و متمایز از 

یکدیگر عمل می کنند.
اما آیا تا به حال به این مس��أله فکر ک��رده بودید که 
ناس��ازگاری و عدم تطبیق والدین درباره چگونگی و 
مفهوم تربیت آنها باعث عصبانیت و خش��م کودکان 
و نیز باعث س��ردرگمی و اغتش��اش ذهنی آنها می 
ش��ود؟ کودکان نیز مثل س��ایر افراد تمای��ل دارند 
وضعیت پایدار و با ثبات��ی را تجربه کرده و با مقررات 
 روشن و مشخصی مواجه باشند، هر چند که در کالم

نمی توانند این مس��أله را عنوان کنن��د، اما به طور 
واضح تأثیر بی قانونی یا چن��د قانونی را می توان در 
رفتار کودکان مش��اهده نمود، لذا  والدین موظفند 
اختالفات و تف��اوت های فی مابین خ��ود در زمینه 

تربیت کودکان را حل و فصل و مرتفع کنند.
از آنجایی که والدین مطلق��ه در دو خانه جدا از هم 
زندگی م��ی کنند گاهی اوق��ات در خصوص قوانین 
و انتظاراتی که از فرزندان دارن��د، متفاوت و متمایز 
از یکدیگر عمل می کنند که در ازدواج این مش��کل 
را ناس��ازگاری یا عدم درک متقابل م��ی گویند. در 
 طالق گاهی این اختالفات منجر به مشاجرات جدی

می شود و هر یک از طرفین از روی لجاجت یا اثبات 
خود هم که شده سعی می کند فرزندان را بر اساس 
اصول خود م��ورد تربیت قرار ده��د. به خصوص که 
حتی در زندگی های زناش��ویی موفق نیز چگونگی 
تربیت کودکان م��ی تواند یک منش��أ و عامل اصلی 
تعارض میان والدین باش��د، چه رسد به والدینی که 
بر اثر ش��دت ناهماهنگی ها از یکدیگر جدا هم شده 
باشند. در این دست والدین شاهد این مسأله هستیم 
 که هر یک از آنها  ایده ها و نظ��رات متفاوتی درباره 
این که تربیت کودکان چگونه باید باشد، دارند و هر 

یک پیشنهادات تربیتی دیگری را غلط می دانند.
در کنار تفاهمات و نقاط مش��ترکی ک��ه در تربیت 
فرزندان ایجاد می کنید، سعی کنید برای فرزندتان 
این را هم مشخص کنید که در منزل هر یک از شما 
توقعاتی را که از فرزندتان دارید،  کامال واضح و شفاف 
مشخص کنید و برای آنها شرح دهید که منزل پدری 
یک سری قوانین خاص خود و منزل مادری قوانین 

دیگر خاص خود را دارد
نتیجه این س��تیزه و نزاع این اس��ت که ی��ا تربیت 
شایسته ای به وجود نمی آید یا اصال تربیتی صورت 

نمی پذیرد.
 برای تبدیل تفاوت ها، اختالف دیدگاه ها و نزاع ها،

به یک روش تربیتی منسجم و  یکسان، والدین باید 
تفاوت ه��ای خود را بر اس��اس عالقه من��دی که به 
 کودکان خود دارند، مرتفع کنند ل��ذا برای این کار 

می توانند از روش ذیل استفاده کنند:
     سعی کنید درباره این که انتظارات واقع گرایانه از 
فرزندان چیست با همسرسابقتان به یک توافق برسید. 
این توافق باید یر اس��اس شرایط سنی فرزندان، خلق 
و خو و طبیعت او، توانایی اش برای دنبال کردن یک 

روند خاص و ساختار و شرایط طالق والدین باشد.
     به لحاظ ذهنی باید والدین به یک توافقی دقیق 
برسند که کدام ارزش ها بیشترین اولویت را برای هر 
یک از آنها دارد و مشخص کنند برای ایجاد یا اصالح 
کدام رفتارها هر دویشان به عنوان یک رفتار مهم در 

کودک توافق دارند.
     ترجیحات و اولویت های خود درباره تربیت فرزند 
را با همسر س��ابقتان به بحث بگذارید و بررسی کنید 
آیا فرصتی برای ایجاد س��ازگاری و تطابق در خانواده 

هست یا خیر؟
      در زمینه هایی که امکان و فرصت پیدایش یک 
توافق و س��ازگاری هست، با همسر س��ابقتان به این 
توافق برس��ید که صرف نظر از این ک��ه بر روی کدام 
روش یا روش ها با هم به مصالحه رسیده اید هنگامی 
که با فرزندان هستید هر دویتان از یک روش یکسان 

استفاده کنید. 

دانش��مندان مدعی اند ماهی غول پیکری را کش��ف کرده اند 
که با بیش از ۱5/85 متر طول، بزرگ تر از اس��تخر ش��نای 

المپیک بوده است.
فسیل های این ماهی غول پیکر نشان می دهد که این موجود 
پالنگتون خوار۱6۰ میلیون س��ال پیش و درس��ت همزمان 
با دایناس��ورها می زیسته اس��ت.محققان دانشگاه بریستول 
 »Leedsichthys «معتقدند که این ماهی استخوانی به نام
می توانسته ظرف2۰ س��ال به طول 9 متر و طی ۳8 سال به 
ط��ول۱6/5 متری رس��یده و اندازه آن از کوس��ه نهنگ های 
امروزی تجاوز کند. این گونه برای نخستین بار در سال۱886 
توسط آلفرد نیکلس��ون لیدز کشف ش��د، اما امکان تخمین 
دقیق اندازه آن به دلیل وجود بقایای فسیلی شکسته شده و 

کوچک وجود نداشت.
دانش��مندان هم اکن��ون موف��ق  ش��ده اند با کنارگذاش��تن 

نمونه های این قطعات، طول آن را تخمین بزنند.
تصور می ش��ود این حیوان 2۱/5 تن وزن داش��ته و این رقم 

معادل وزن دو اتوبوس دو طبقه یا سه فیل آفریقایی است.

موجود مورد مطالعه که حدود4۰ سال زندگی کرده، دارای 
دهان عظیمی بوده که برای مکیدن ه��زاران ماهی کوچک 

شامل میگوها و عروس های دریایی عمل می کرده است.
به گفته پروفسور جف لیستون از مدرسه علوم زمین دانشگاه 
بریس��تول، وجود چنین ماهی از اهمی��ت فراوانی برخوردار 
اس��ت، زیرا ش��اهدی آش��کار بر تغییرات عم��ده در جوامع 
پالنگتونی موج��ود در اقیانوس های عصر ژوراس��یک زمین 

است.

این امر همچنین مفاهی��م مهمی را ب��رای درک تولیدمثل 
زیس��تی در اقیانوس ه��ای م��درن و چگونگ��ی تغییر این 

تولیدمثل در طول زمان ارایه می دهد.
دانشمندان حاضر در این تحقیق طیف وسیعی از نمونه ها، نه 
فقط استخوان ها بلکه سازه های درونی رشد این حیوان )که 
به حلقه رشد درختان شباهت داش��ت( را برای دستیابی به 

ایده هایی در خصوص ویژگی ها و اندازه آن بررسی کردند.
یکی از جوانب قابل توجه ماهی مزبور این است که ساختاری 
منحصربه فرد را بر روی آبش��ش هایش برای کمک به جذب 

پالنگتون ها به هنگام عبور آب دریا از دهان رشد داده بود.
این س��اختار بی نهایت ظریف به الگوی کندوی زنبور عسل 
ش��باهت داش��ته و با رش��د اندازه آبزی، به عن��وان یک دام 

پالنگتونی بسیار کارا عمل کرده است.
س��اختار ش��بکه مانند مزبور با آن چه ام��روزه در نهنگ ها و 

ماهی ها مشاهده می شود، کامال متفاوت است.
طوالنی ترین ماهی استخوانی زنده جهان Oarfish نام دارد 

که می تواند تا ۱7متر رشد کند.

کشف فسیل ماهی غول پیکر با وزنی معادل سه فیل آفریقایی!
رونمایی از نخستین قطعه 
تلسکوپ رصدخانه ملی 

»یاتاقان هیدرواستاتیک« به عنوان نخس��تین قطعه تلسکوپ ملی 
ایران با هزینه ای حدود یک بیس��تم قیمت درخواس��تی از س��وی 
شرکت های خارجی با همکاری محققان و صنعتگران داخلی طراحی 

و ساخته شد.
مسعود بیدار عضو تیم مکانیک رصدخانه ملی ایران در حاشیه مراسم 
رونمایی و تست این قطعه که در کارخانه نورد و تولید قطعات فوالدی 
برگزار شد در گفتگو با خبرنگار فناوری ایسنا اظهار داشت: تلسکوپ 
رصدخانه ملی حدود6۰ تا 65 تن وزن دارد که وزن قسمت متحرک 

آن حدود 55 تن است.
در تلسکوپ های بزرگ )با قطر آینه اصلی بیش از2 متر( به دلیل ابعاد 
و دقت عملکرد بس��یار باالی مورد نیاز، تنها راه حل برای مهار وزن، 

استفاده از یاتاقان های هیدروستاتیکی )HSB( است.
وی خاطرنش��ان کرد: این یاتاقان  که به دلیل دق��ت زیاد و ظرفیت 
تحمل بار ب��اال در صنایع مختلف به کار می رود متش��کل از چند پد 

هیدروستاتیک ثابت است که در زیر سازه قرار می گیرد.
 الیه ای نازک از روغن پرفش��ار توس��ط یک واحد هیدرولیکی بین 
سطوح این پدها ایجاد و باعث جدایی این پدها از سطح زیرین سازه 
می شود. در نتیجه نبود اصطکاک خش��ک میان این دو سطح، سازه 

می تواند روی الیه نازک روغن حرکت کند.
عضو تیم مکانیک رصدخانه ملی ایران با اش��اره به مش��کالت ناشی 
از تحریم ها اظهار داش��ت: از بین مع��دود تولیدکنندگان یاتاق های 
هیدرولیکی در دنیا تنها یک ش��رکت ایتالیایی حاضر به تحویل این 
قطعه به ایران شد که برای س��اخت این قطعه۳۰۰ هزار یورو معادل 
۱/5میلیارد تومان و دو س��ال زمان درخواست کرده بود، لذا تصمیم 
به ساخت این قطعه در کش��ور گرفتیم و طی طرح امکان سنجی با 
هزینه ای حدود یک بیستم قیمت درخواس��تی و در مدت یک سال 

موفق به ساخت این قطعه شدیم.
وی با بیان این که در این سیس��تم فیلمی نازک از روغن به قطر5۰ 
میکرون )نص��ف قطر کاغذ( بین پدهای هیدروس��تاتیک و س��طح 
زیرین س��ازه قرار می گیرد، در خص��وص پیچیدگی ها و چالش های 
ساخت یاتاق های هیدروس��تاتیک گفت: در طراحی یاتاقان، توازی 
 سطوح باال پایین باید حفظ شود تا روغن به صورت یکنواخت توزیع 

شود.
 از دیگر پیچیدگی های س��اخت یاتاقان، دقت باالی قطعات اس��ت 
 که نهایت موج آن باید ح��دود 5 میکرون )یک بیس��تم قطر کاغذ( 
باشد که به همین دلیل، س��ازندگان مختلف داخلی را بررسی و در 
نهایت س��اخت مدار هیدرولیک و منبع تغذیه، س��اخت یاتاق ها و 
ساخت سازه اس��تراکچر و سازه تست را به ش��رکت توانمند داخلی 

محول کردیم.
دکتر رضا منصوری مدیر ط��رح کالن رصدخانه مل��ی ایران هم در 
مراس��م رونمایی از یاتاقان های هیدروستاتیکی تلسکوپ رصدخانه 
ملی به م��رور تاریخچه پیگیری س��اخت رصدخانه ملی در کش��ور 
پرداخت و گفت: ایده احداث چنین رصدخانه ای در کشور به دوران 

ناصرالدین شاه برمی گردد.
 در این دوره محمودخان قمی)مشاور الملک( که از منجمان تحصیل 
کرده فرانسه بود و حتی س��یارکی کش��ف کرده بود مدت ها پیگیر 
رصدخانه سلطنتی بود که در نهایت ناصرالدین شاه قاجار به او پاسخ 
داده بود که »ما را نیازی به اسباب فرنگی تفرج آسمان نیست و نباید 

پول را خرج هوا کرد«!
عضو شورای سابق پژوهش های علمی کش��ور تصریح کرد: در سال 
۱۳77پیشنهاد طرح تأسیس رصدخانه ملی ایران به عنوان یکی از دو 
طرح کالن پژوهشی در شورای پژوهش های علمی مطرح و در سال 

78 طرح مکان یابی رصدخانه ملی تصویب شد.
 مطالعات کتابخانه ای طرح از س��ال بعد ش��روع ش��د و در سال8۱ 
بودج��ه ای برای م��کان یابی رصدخان��ه ملی از س��وی وزارت علوم 

تخصیص داده شد.
 در اس��فندماه 82 طرح رصدخانه ملی در هیأت دولت تصویب شد، 
 اما ب��ه دلیل مش��کالت موجود کار ب��ه کندی پی��ش می رفت تا در 
 آذر ماه 85 طرح رصدخان��ه ملی به پژوهش��گاه دانش های بنیادی 
محول شد و به همت ریاست پژوهشگاه پروژه به طور جدی پیگیری 

شد.
 دکتر الریجان��ی ریی��س پژوهش��گاه دانش های بنی��ادی هم طی 
 سخنانی در این مراسم با ابراز خرسندی از به ثمر نشستن این طرح 
 در ای��ام نیمه ماه مب��ارک رمضان اظهار داش��ت: بع��د از رصدخانه 
 خواج��ه در مراغه پ��س از ه��زار س��ال رصدخانه ای حرف��ه ای در 
کش��ور در حال س��اخت اس��ت که آثار پربرکتی برای کشور خواهد 

داشت.
 همراه با این رصدخانه حجم عظیمی از نیروهای انس��انی متخصص 
در حوزه های مختلف تربیت شده، پژوهشکده نجوم تأسیس شده و 
تحقیقات جدی نجومی در حال انجام است و تیم فنی خوبی در این 

حوزه در حال شکل گیری است.
الریجانی تصریح کرد: رصدخانه، پروژه ای است که دانشمندان ما در 
 آن به طور درجه اول با عالم واقع ارتب��اط برقرار می کنند و با اجرای 
این طرح دانش��مندان کش��ور جرأت نقب زدن به واقعی��ت را پیدا 

می کنند.
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امام رضا )ع( :
رحمت خدا بر بنده اى که امر ]والیت[ ما را زنده کند... دانش هاى 

ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد. 

عکس نوشت

 طغیان رود گنگ 
در اهلل آباد هند

این آسمان خراش های۱87متری کشاورزی،  شاید بیشتر شبیه 
برج های مسکونی موجود در ش��هرهای بزرگ باشند، اما از آنها 
تنها برای پرورش س��بزیجات و میوه استفاده خواهد شد.  برنامه 
ساخت مزارع عمودی در منطقه تایپوی هنگ کنگ در پی توسعه 
سریع شهرهای چین در سال های اخیر ارایه شده که باعث از بین 
رفتن بسیاری از مزارع قابل استفاده آن شده است. اگرچه چین 
یکی از بزرگ ترین خروجی های کشاورزی را داشته و2۰ درصد 
جمعیت جهان را تغذیه می کند، تنها ۱5درصد از زمین های آن 
برای کشاورزی مناسب بوده و فقط حدود۱/2 درصد به طور دائمی 

از محصوالت کشاورزی پشتیبانی می کنند. 
 همچنین از آنجایی که وس��عت ش��هرهای آن از س��ال2۰۰۰ 
 ساالنه۱۰ درصد گس��ترش یافته، زمین های کشاورزی به طور

فزاینده ای مورد تهدید قرار گرفته اند. این امر با افزایش جمعیت 
جهان همراه بوده و باعث افزایش نگرانی درمورد عملی نش��دن 

اقدامات الزم برای جبران کمبود غذا در آینده شده است. محققان 
بر این باورند که مدل شبکه های عمودی پویا می تواند این مشکل 

را حل کند. 
 این شبکه ها شامل مجموعه ای از برج های بلند در اطراف شهرها 

بوده که می توانند احتیاجات غذایی در شهرها را تأمین کنند. 
 این سازه ها از مواد سبک و قابل انبساط و بازیافتی ساخته خواهند 

شد. طبقات تغییرپذیر این سازه به این معنی است که هر حلقه 
ساختمان می تواند موقعیت خود را برای جایگیری بهتر گیاهان به 
منظور دریافت بیشتر میزان نور خورشید و رطوبت تغییر دهد. این 
سیستم همچنین از شیوه رشد و نمو گیاهان در آب های مغذی 
برای تقویت آنه��ا به منظور افزایش بازدهی ب��دون نیاز به خاک 
استفاده کرده و همچنین از آزمایش��گاه هایی برای ارزیابی بهتر 

رشد و ارزش غذایی گیاهان برخوردار خواهد بود.
بازدیدکنن��دگان می توانند از این س��اختمان ها برای آش��نایی 
بیش��تر باکش��اورزی و مش��اهده نم��ای پانوران��ای۳6۰ درجه 
طبقات بازدید کنن��د.  منطق��ه تای پو در هنگ کن��گ دومین 
منطق��ه اداری بزرگ چی��ن ب��وده و اط��راف آن حدود۱4هزار 
و 8۰۰ هکت��ار زمی��ن اس��تفاده نش��ده وج��ود دارد ک��ه 
 به عنوان منطقه ای��ده آل ب��رای آزمایش آس��مان خراش های

 کشاورزی انتخاب شده است.

تأمین غذا با آسمانخراش های کشاورزی
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