
تابوت گاوخونی بر دوش خشکسالی زاینده رود 

هر دم از آن باغ بری می رسد 

شبکه   نمایش 
خانگی در   
»حوض نقاشی« 

داغ زنده رود بر دل اصفهان ماند

این بار ماجرای دستور عجیب احمدی نژاد درباره مزد کارگران 

 75 درصد تماس ها با 
اورژانس123 غیرمرتبط است 7

 نیازمند افراد ایثارگر در
تأثیرات فست فود بر 2 جنگ های نرم هستیم

ناباروری مردان 8

3

درباره همه وزرا از نهادهای 
امنیتی استعالم شده است

آنچه مهم است در ش��رایطی خاصی دارای مس��ئولیت اداره 
کشور شده ایم. برای اینکه شرایط خاص مورد توجه قرار بگیرد 
در ابعاد داخلی و بین الملی نیازمند توافق ملی هستیم.آقای 
روحانی در شرایط خاصی مس��ئولیت را به عهده می گیرد. ما 

هم در ابعاد داخلی و هم بین المللی نیازمند ...

 آیا »گذشته«
 اثری ماندگار در کارنامه  

اصغر فرهادی است؟

»گذش��ته« فیلم تازه اصغر فرهادی از همان ابتدای 
حضورش در کن و شاید حتی پیش تر هنگامی که خبر 
ساختش رسید، عده بسیاری را در انتظاری مشتاقانه 
ق��رار داد. بازخوردهای خوب جش��نواره  کن نیز این 
اشتیاق را شور و حرارت بخشید، آن قدر که مسئولین 
تصمیم گرفتند همزمان  با نمایشش در کن، آن را برای 

اهالی رسانه اکران کنند...

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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آغاز به کار هندبال ساحلی بانوان
6

 در اصفهان

دولت جدید را در تحقق اهداف 
7

جمهوری اسالمی کمک کنیم

رییس هیأت مدیره کانون عالی ش��وراهای اس��امی کار کشور با 
تش��ریح زوایای جدیدی از روند تدوین الیحه دولتی اصاح قانون 
کار و این که دولتی ها می خواس��تند با یک صلوات توافق کارگران 
را بگیرند، گفت: احمدی نژاد برای اج��رای هدفمندی یارانه ها به 
وزیر کار دس��تور ویژه داده بود نگذارد حداقل دس��تمزد سال90 
کارگران بیشتر از 9 درصد افزایش یابد، چون می خواست آثار منفی 

هدفمندی را کنترل کند.
اولیاء علی بیگی در جمع خبرنگاران با بیان این که ساختار تشکات 
کارگری در ایران مش��کل دارد گفت: اگر به این موضوع در اصاح 
قانون کار ک��ه به منزله هویت و شناس��نامه کارگران اس��ت توجه 
نشود، روند فعلی ادامه خواهد یافت و امکان پیگیری همه مطالبات 
کارگران فراهم نمی ش��ود. کارگران نباید نسبت به سرنوشت خود 

بی تفاوت باشند.

رییس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسامی کار کشور اظهار 
داشت: ما در زمان دولت دهم 14 جلس��ه برای اصاح قانون کار به 
صورت دوجانبه با کارفرمایان برگزار کردیم، ولی در نهایت هر یک 

برای خود پیش نویس اصاح قانون کار ارایه کردند.

پیش نویس قانون کار، بوی انحراف می دهد
علی بیگی ادامه داد: متأسفانه باید گفت پیش نویس فعلی اصاح 
قانون کار سیاسی است و صنفی نیس��ت و بوی انحراف می دهد به 
این معنی که انحرافاتی در پیش نویس اص��اح قانون کار از منافع 
و واقعیت های جامعه کارگری وجود دارد. اگر قرار است قانون کار 
بر مبنای قوانین داخلی اصاح شود، قانون اساسی بهترین مرجعی 

است که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

 اعالم جزئیات
 مدت خدمت سربازی

قرص برنج همچنان 
قربانی می گیرد

 سامانه سمیع ۲
 راه اندازی شد

 شهریور آغاز ثبت نام
وام خبرنگاری 

 خلعتبری را 
پرسپولیسی بدانید
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آگهی مزایده 

آگهی مناقصه

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد غرفه های خدمات زیراکس ، پرینت ، صحافی و تایپ خود را از طریق مزایده 
واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت میشود جهت دریافت اطالعات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به 
دبیر خانه کمیسیون معامالت مراجعه و نسبت به ارائه درخواست شرکت در مزایده به همراه رزومه و اساسنامه شرکت خود اقدام 
نمایند. الزم به ذکر است که مدارک دریافتی توسط معاونت محترم دانشجویی ) ناظر قرار داد( بررسی وپس از تایید اسناد مزایده 

به شرکت های تایید شده ارائه می گردد. شرایط پس از تایید و انتخاب شرکتها به شرح ذیل میباشد 
1- سپرده ش�رکت در مزایده به مبلغ 50000000 ریال ) پنجاه میلیون ریال ( می باشد که می بایس�ت به حساب سپرده شماره 
0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع 

شرکت در مزایده ارائه گردد.
2- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

3- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است .
4- جهت خرید اس�ناد مزایده مبلغ 300000 ریال به حساب سپرده ش�ماره 0216236554001نزد بانک ملی شعبه دانشگاه 
 آزاد اس�المی نجف آباد واریز و واصل فیش را به دبیرخانه کمیس�یون معامالت تحویل داده و اس�ناد مزایده دریافت نمائید

 ) پس از تایید معاونت محترم دانش�جویی ناظر قرار ( آدرس نجف آباد – بلوار دانش�گاه – دانش�گاه آزاد اسالمی نجف آباد 
دبیرخانه کمیسیون معامالت 

Email:monaghese@iaun.ac.ir     2880 تلفن : 2291111-0331 داخلی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی 
و واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه : تا ساعت 13:30 روزشنبه مورخ 92/6/2 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 92/6/3 

دریافت اسناد: سايت  اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets,mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن : 0311-6680030

نوبت دوم

برآورد )ريال (تضمين )ريال (نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

77100000024576008400جاریبهره برداری شبكه آب و فاضالب منطقه دو شهر اصفهان 92-2-246

92-2-247
توسعه و اصالح شبكه فاضالب در سطح منطقه يک شهر 

اصفهان )با فهرست بهای 1392 معاونت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی رئيس جمهور(

35000000681572866جاری

92-2-248
لوله گذاری فاضالب شهر های شاهين شهر ، گزو گرگاب- 

قرار داد باز ) با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه 
ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور(

970000002107657474جاری



چهره روزیادداشت

از جاده انصاف و عدالت خارج نشویم
علی مطهری نماینده تهران در موافقت با کابینه روحانی و در وقت دولت 
در اظهاراتی به بیان دیدگاه های خود در موافقت با کابینه پیش��نهادی 

پرداخت.
وی با بیان این که پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات اخیر نعمتی است 
که خداوند به انقالب ارزانی داش��ته که از آن را افراط و تفریط ها مصون 
بدارد، گفت: این نعمت را قدر بشناسیم و با تعصبات گروهی و کینه های 
 ش��خصی کفران نعمت نکنیم و اکنون که به ارزیابی وزرای پیشنهادی 
می پردازیم از جاده انصاف و عدالت خارج نشویم و صرفا مصالح اسالم و 

ملت را مالک قرار دهیم و به رأی و انتخاب مردم احترام بگذاریم.

 تالش هند برای واردات بیشتر
 نفت ایران و احتمال خشم آمریکا 

وزیر دارایی هند اعالم کرد که کش��ورش می خواهد واردات نفت خام از 
ایران را افزایش دهد. 

این اقدامی اس��ت که دقیقا چن��د هفته بع��د از معاف ش��دن دهلی از 
تحریم های آمریکا در رابطه با ایران صورت می گیرد و می تواند به پیچیده 
شدن تالش های آمریکا برای اعمال فشار بر تهران در راستای خاتمه دادن 
به برنامه هسته ای اش منجر شود. روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به 
این خبر افزود: چیدامبارام وزیر دارایی هند گفت که ممکن است فضای 

بیشتری برای واردات از ایران وجود داشته باشد. 

 وزارت اطالعات ابزاري براي
تسویه حساب هاي سیاسي  نخواهد بود

وزیر پیشنهادي اطالعات خطاب به نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
تصریح کرد ک��ه وزارت)اطالعات( ابزاري براي اعم��ال حب و بغض ها و 

تسویه حساب هاي سیاسي نخواهد بود.
حجت االسالم سید محمود علوي در دفاع از برنامه هایش براي تصدي 
وزارت اطالعات اف��زود: اعالم مي کن��م ک��ه در وزارت اطالعات نتیجه 
تابع منطقي محتواي بررسي ش��ده پرونده ها خواهد بود و نه پرونده ها 
تابع نتیجه هاي از پیش تعیین ش��ده اس��ت. وزیر پیشنهادي اطالعات 
تصریح کرد: این برادر ش��ما با تمام وجود ملتزم به راهبردي اس��ت که 
رییس جمهوري در جلس��ه افطاري مجلس اعالم کرد که اگر از ش��أن، 
کرامت و جایگاه رفیع مجلس و نمایندگان کاسته شده باشد باید به آن 
بازگردد. وي اظهار داش��ت: ما بر این باوریم که این نهاد )مجلس شوراي 
 اسالمي( برآمده از اهلل اکبرهاي مردم باید همچنان در رأس امور در کشور 

نقش آفریني کند.

برنامه وزرای پیشنهادی هیچ گونه 
مغایرتی با قانون پنجم توسعه ندارد

معاون نظارت مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این ک��ه هیچ مغایرتی 
در برنامه وزرای پیش��نهادی دول��ت یازدهم با اح��کام و تکالیف قانونی 
 مش��اهده نش��ده اس��ت، گفت: برنامه ه��ای کابین��ه پیش��نهادی در 

وضعیت های انطباق کامل یا نسبی با احکام قانونی است.
حسین مظفر گفت: در این گزارش میزان انطباق برنامه وزرای پیشنهادی 
دولت یازدهم با قانون شرح وظایف هر وزارتخانه و تکالیف قانونی مطرح 

شده در برنامه پنجم توسعه بررسی شده است. 

  مارتین دمپسی در اراضی اشغالی
 و اردن درباره ایران مذاکره می کند

مارتین دمپس��ی رییس ستاد مش��ترک نیروهای مس��لح آمریکا برای 
مذاکرات با مقامات رژیم صهیونیس��تی از جمله درب��اره ایران به اراضی 
اشغالی وارد شد. مارتین دمپسی روز دوشنبه در اولین توقف از سفرش به 
خاورمیانه وارد تل آویو شد. آرتی تی نیوز سرویس مطبوعاتی نیروهای 
مسلح آمریکا به نقل از مقامات عالی رتبه دفاعی اعالم کرد که وی قرار است 
با مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات وزارت جنگ این رژیم دیدار کند. به 
گفته این مقامات هدف اصلی سفر وی به خاورمیانه که اردن را نیز شامل 

خواهد شد، مذاکره با این متحدین و تأکید بر شراکت با آنهاست.

تأکید مجدد روسیه بر حضور ایران 
در کنفرانس بین المللی سوریه

معاون وزارت امور خارجه روس��یه بار دیگر اع��الم کرد که از حضور 
ایران در کنفرانس بین المللی درباره سوریه استقبال می کند.

خبرگزاری ش��ینهوا گ��زارش داد: گن��ادی گاتیلوف مع��اون وزیر 
امور خارجه روس��یه گفت که مس��کو پیش بینی می کند کنفرانس 

بین المللی درباره سوریه بعد از سپتامبر برگزار شود.
خبرگزاری اینترفکس به نقل از وی گزارش داد این نشست به زحمت 
ممکن است در س��پتامبر برگزار ش��ود، زیرا در این ماه رویدادهای 
دیگری مثل نشس��ت وزیران در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار 

می شود. 

اخبار کوتاه 

 درباره همه وزرا از 
نهادهای   امنیتی استعالم شده است

معاون اول رییس جمهور    
اسحاق جهانگیری

 آنچه مهم اس��ت در ش��رایطی خاص��ی دارای مس��ئولیت اداره کش��ور 
شده ایم. برای این که شرایط خاص مورد توجه قرار بگیرد در ابعاد داخلی 
و بین الملی نیازمند توافق ملی هستیم. آقای روحانی در شرایط خاصی 
مس��ئولیت را به عهده می گیرد. ما هم در ابعاد داخل��ی و هم بین المللی 
نیازمند تفاهم جدی هس��تیم. دش��منان کینه توز و ب��ه خصوص رژیم 
 صهیونیستی وانمود می کنند

و  نیفت��اده  اتفاق��ی   هی��چ 
می خواهند فض��ا را علیه ملت 
ایران و جمهوری اس��المی نگه 
دارن��د. ملت ه��رگاه الزم بوده 
حرکت��ی انج��ام دهد ک��ه در 
سرنوشت کشور و انقالب تعیین 
کننده باشد، انجام داده و ادامه 

اش برعهده ما مسئوالن است.
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احتمال سه شیفته شدن جلسات مجلس

سید شریف حسینی عضو هیأت رییسه مجلس شورای اس��المی از احتمال سه شیفته شدن 
جلسات علنی مجلس برای رأی اعتماد به وزرا خبر داد و گفت:  احتمال افزایش ساعات بررسی 

صالحیت کابینه وجود دارد.

 اعالم جزئیات 
مدت خدمت سربازی

فعال سازی تأسیسات 
موشکی و باند پهپادی

معاون احضار و اعزام س��ازمان وظیفه عمومی ناجا، جزئیات مربوط به مدت 
خدمت سربازی را اعالم کرد. س��رهنگ رحمان علی دوست درباره جزئیات 
مربوط به مدت خدمت س��ربازی، اظهارداشت: مدت خدمت مشموالنی که 
از ابتدای سال1391 در نیروهای مسلح و یگان های حفاظتی، خدمت دوره 

ضرورت را انجام دهند21 ماه است.
وی افزود: مدت خدمت دوره ضرورت برای آن دسته از مشموالن که به عنوان 
امریه در ادارات و سازمان های دولتی مش��غول به خدمت هستند 24ماه و 
مدت خدمت سربازانی که در مناطق عملیاتی خدمت می کنند 18 ماه است. 
معاون احضار واعزام سازمان وظیفه عمومی تأکید کرد: آن دسته از مشموالن 
که در سال90 و قبل آن مشغول خدمت بوده و به علت قبولی در دانشگاه از 

خدمت ترخیص شده اند، در صورت اعزام مجدد 21 ماه خدمت می کنند.

معاون مهندس��ی نیروی دریایی ارتش از فعال سازی تأسیسات موشکی 
و باند پهپادی2 پایگاه  جدید این نیرو در جنوب شرق کشور خبر داد. 

امیر دری��ادار دوم مهندس حس��ن جعفری، معاون مهندس��ی و پدافند 
غیرعامل نیروی دریایی ارتش از رزمندگان هش��ت س��ال دفاع مقدس 
است که با توجه به سوابق  و کارنامه درخشان در طول خدمت 35 ساله، 
از اشراف بسیار خوبی در حوزه تخصصی خود برخوردار است. وی تدابیر 
نورانی و تأکی��دات فرماندهی معظ��م کل قوا، مبنی ب��ر راهبردی بودن 
نیروی دریایی ارتش را موجب س��پری کردن برهه  ای تاریخی و بس��یار 
اثرگذار در سیاست های کلی کشور توسط نیروی دریایی دانست. جعفری 
اظهار داشت: هر یگانی با عنوان معاونت یا فرماندهی دارای مأموریت  ها و 

مسئولیت  های تعریف شده  ای است.

رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
خصوص برگزاری جلس��ه تع��دادی از نمایندگان برای 
رایزنی درباره رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی به دعوت 
وی، گفت: این جلسه بسیار خوب و صمیمانه برگزار شد 
و تالش شد درمورد برخی ابهامات که در بین نمایندگان 
مطرح است شفاف سازی ش��ود و بتوانیم رأی خوبی به 

کابینه بدهیم.
ارس��الن فتحی پور با اش��اره به دعوت��ش از نمایندگان 
مجلس برای تش��کیل جلس��ه و رایزنی درب��اره کابینه 
پیش��نهادی و رأی اعتماد به آنان اظهارداشت: تعدادی 
از نمایندگان در این جلسه بحث هایی را مطرح کردند. 
س��خن کلی این بود که مالک ما ارزش ه��ا و معیارهای 
نظام و رهبر انقالب اس��ت. ابهاماتی درب��اره برخی افراد 
مطرح بود، تالش کردیم که ابهامات در بین نمایندگان 
 شفاف شود و بتوانیم رأی خوبی به کابینه دکتر روحانی 

بدهیم.
وی ادامه داد: هدف این است که مجلس و دولت تعامل 
خوب و سازنده ای با هم داشته باشند، البته در این جلسه 
وزیران پیشنهادی حضور نداشتند، صحبت ها هم کلی 
بود، روی مصداق ها نرفتیم و گذاشتیم وزیران خودشان 

از خود در صحن مجلس دفاع کنند.

عضو هیأت رییس��ه مجلس با بیان این ک��ه قوه قضاییه 
تنها مرجع رس��یدگی به پرونده های قضایی افراد است، 
گفت: هیچ انسان عاقلی توهین از پشت تریبون مجلس 

را نمی پسندد.
علیرضا منادی سپیدان درباره برخی اظهارات مخالفان 
وزرای پیش��نهادی علیه خانواده هاشمی رفسنجانی در 
نخس��تین روز بررس��ی صالحیت اعضای کابینه، گفت: 
این رفتار بسیار س��خیف بود و نباید به کسی در مجلس 

اهانت شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای 
اس��المی در ادامه این مطلب با بیان ای��ن که هیچ عقل 
سلیمی توهین از پش��ت تریبون مجلس را نمی پسندد، 
افزود: قوه قضاییه در حال رسیدگی به پرونده هایی است 
که به این قوه محول شده است و نباید نمایندگان پشت 
تریبون به افراد توهین کنن��د. وی تصریح کرد: طبیعی 
اس��ت که در پی این توهین ها افراد، حق پاسخ دادن و 

دفاع از خود را دارند.
منادی س��پیدان تأکید ک��رد: فراکس��یون اصولگرایان 
رهروان والیت تا پایان جلسات بررس��ی رأی اعتماد به 
وزرای پیشنهادی کابینه دکتر حس��ن روحانی، هر روز 

ردس ساعت 7 صبح جلسه دارد.

یک عضو ش��ورای مرکزی حزب مردم س��االری با اشاره به 
اولویت های دولت جدید گفت: ترسیم شرایط موجود کشور 

یک ضرورت مهم برای دولت یازدهم است.
داریوش قنب��ری با بیان این که دولت گذش��ته آمارهایی از 
شرایط اقتصادی کش��ور ارایه کرده که با واقعیت همخوانی 
ندارد، اظهار داش��ت: دولت جدید باید آمارهای واقعی را از 
ش��اخص های اجتماعی و فرهنگی کش��ور ارایه کند تا گام 
مناسب جهت ارایه برنامه و حل مش��کالت کشور برداشته 
شود. این فعال سیاس��ی با بیان این که اولویت دیگر دولت 
یازدهم باید ارایه برنامه برای رفع مش��کالت کش��ور باشد، 
افزود: یکی از مهم ترین مشکالت کشور، مشکالت اقتصادی 
است و اکنون کشور با تورم کاهش ارزش پول ملی بی ثباتی 
در اقتصاد کشور افت سرمایه گذاری های تولیدی و کاهش 
تولید مواجه اس��ت. وی همچنین با تأکید ب��ر این که ارایه 
آمارهای واقعی موجب درک بهتر ش��رایط کشور می شود، 
خاطرنشان کرد: البته نباید توقع داشته باشیم که مشکالت 
کشور در کوتاه مدت حل ش��ود و باید بدانیم که دولت فعلی 
به زمان کافی نیاز دارد. قنبری کلید حل مسائل اقتصادی را 
حل مشکالت حوزه سیاست خارجی دانست و تصریح کرد:  
دولت باید با سیاست خارجی فعال و دیپلماسی کارشناسانه 

با تحریم ها مقابله کند.

مس��ئول روابط عمومی سپاه گفت: رس��انه ها در گسترش 
فرهنگ و گفتمان انقالب نقش بسیار مهمی دارند و در دوران 
جنگ، چهره هایی همچون شهیدان خرازی، صیاد شیرازی 
و کاظمی سربازان جنگ سخت بودند و امروز نیازمند افراد 

ایثارگر در جنگ های نرم هستیم.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در همایش تجلیل 
از حماسه سازان عرصه خبر، رس��انه و مطبوعات با اشاره به 
شاخص برتری رسانه اظهار داشت: محتوا، مخاطب، انتقال 
پیام و بازخورد چهار مؤلفه رس��انه هس��تند ک��ه باید مورد 
بررس��ی قرار گیرند که ما در کدام یک از این مؤلفه ها قوی 
و ضعیف هستیم. مسئول روابط عمومی سپاه تصریح کرد: 
در کل این فرآیند پیام رس��انی پدیده ای که از آن به عنوان 
افکار عمومی یاد می شود، دارای اهمیت است. وی ادامه داد: 
اگر خبرنگار به پیام توجه نکن��د، نمی تواند در تأثیر بر افکار 
عمومی گام مؤثری بردارد. شریف با بیان این که در سال 57 
امام خمینی)ره( توانستند، یک پیام سوم و متفاوت را مطرح 
کنند، افزود: غربی ها آن زمان به دنبال گفتمان نو و جاذب 
بودند و امام خمین��ی)ره( آن را مطرح و م��ورد توجه افکار 
عمومی جهان قرار دادند که البته دلیل مخالفت دش��منان 
نیز همین طراحی های مختلف مطرح ش��ده بود که از نفوذ 

گفتمان صورت گرفته بود.

مجلس نقدمجلس دفاع

مالک ما؛ رهبری معظم انقالب، 
ارزش ها و معیارهای نظام

هیچ انسانی توهین از تریبون 
مجلس را نمی پسندد

 دولت آمارهای واقعی 
شرایط کشور را ارایه کند

 نیازمند افراد ایثارگر
در جنگ های نرم هستیم
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اولین روز بررس��ي صالحیت وزراي پیش��نهادي دکتر حسن 
روحاني در مجلس شوراي اسالمي در حالي سپري و از رادیو و 
تلویزیون به طور مستقیم پخش شد که مردم ایران خود شاهد 
بودند که آنچه عمال مورد بررس��ي قرار نگرفت » برنامه وزراي 

پیشنهادي« بود!
آنچه در نخستین جلسه گذشت، ملغمه اي بود از اتهامات ثابت 
نشده، فحاشي هاي دور از شأن و انتقام گیري هاي شخصي و 

جناحي و گاه دروغ بستن به این و آن.
این در حالي اس��ت که مردم انتظار داش��تند سوابق اجرایي و 
برنامه هاي پیشنهادي وزراي پیشنهادي به طور مستند، علمي 

و البته مؤدبانه نقد و بررسي شود.
 البت��ه از حق نباید گذش��ت ک��ه برخ��ي نماینده ه��ا اعم از 
 مخال��ف و مواف��ق، س��خناني درخ��ور ش��أن خان��ه ملت و 
 جلس��ه بررس��ي وزرا داش��تند که انتظار هم همین بود، ولي 
 تأس��ف انگیز این ب��ود که ع��ده اي از مجلس��ي ه��ا، در این 
جلسه بساط فتنه اي جدید را گشودند و هر که را مي خواستند 
 به چوب فتن��ه نواختن��د و تمام آنچ��ه در پ��ي انتخابات88 
گذش��ت را به »هر آنکه دوست نداش��تند وزیر شود« نسبت 

دادند!
بدیهي است که طبق استانداردهاي نظام جمهوري اسالمي هر 
که صدد براندازي اش باش��د نمي تواند عهده دار سمت هاي 

 مهم باشد، این اصل عقالني و عقالیي البته در همه نظام هاي
  دنیا نیز جاري و س��اري اس��ت، اما سخن اینجاس��ت که آیا 
رواس��ت افراد را ب��ي آن که در هی��چ محکم��ه اي محاکمه و 
 محکوم شده باشند، به اتهامي بسیار سنگین در حد فتنه گري 
براي براندازي نظام متهم کرد و ب��ر مبناي همین اتهام واهي، 
 درباره ش��ان حکم ک��رد و هر آنچه ب��ر دهان آم��د را بی پروا 

گفت؟!
این چه منطقي است که چون فالن شخص در ستاد میرحسین 
موسوي بوده یا عکسي با او دارد، فتنه گر است و نباید عهده دار 

مسئولیت در جمهوري اسالمي شود؟
 گویا این��ان تاری��خ را وارونه م��ي خوانن��د و نم��ي دانند که 
 میرحس��ین موس��وي، زماني نخس��ت وزیر این کش��ور بود 
 و صالحیتش براي ریاس��ت جمه��وري نیز م��ورد تأیید قرار 
گرفته بود و تنها بع��د از انتخابات 88 بود که ش��د آنچه نباید 

مي شد.
اگر همراهي با کاندیداي قانوني جرمي اس��ت که باید 4 سال 
بعد به عنوان فتنه گري فریاد شود، در این صورت باید شوراي 
نگهبان و دبیر آن را نیز به چنین عنوان دهشت انگیزي متهم 
ساخت و او را رأس ماجراي فتنه دانست! آیا چنین قضاوتي را 

! عقل سلیم بر مي تابد؟ حاشا و کالاّ
اگر ماجراهاي بعد از انتخابات 88 »فتنه« بود، تمسک به آن و 

ساختن »چماقي آن سر نامعلوم« از آن فتنه، خود فتنه دیگري 
است به نام »فتنه فتنه«.

 مته��م ک��ردن اف��راد جن��اح رقی��ب ب��ه فتن��ه انگی��زي و 
بران��دازي،  بریدن بخش��ي از حرف ه��اي آنان و ع��دم ذکر 
 پیش و پس آن، دروغ بس��تن و تهمت زدن و س��که رایج انگ 
درباره غیره��م جناحي ها خرج کردن، احساس��ي کردن فضا 

و هزینه ک��ردن از  ارزش ها، 
 هم��ه را غیر خ��ود فتنه گر 
دانس��تن و ... بخ��ش هایي 
»فتن��ه   مختص��ات  از 
 فتنه« اس��ت که ه��دف آن 
ح��ذف حداکثري ب��ا هدف 
 اش��غال تمام قطار انقالب و 

انحصاري سازي آن است.
دیگ��ر ب��س اس��ت ح��ذف 
 نیروه��ای نظ��ام و هم��ه را 
غیر خود فتنه گ��ر نامیدن! 
این ب��ازی واقعا ت��ا کی قرار 
اس��ت ادام��ه یاب��د و ی��ک 
 عده سیاس��ت ب��از افراطی 
- که نتیجه سیاس��ت های 
 نابخردان��ه ش��ان را هم��ه 
می بینن��د - خ��ود را همه 

نظ��ام و همه اس��الم بدانند و هرچه خواس��تند نث��ار دیگران 
 کنن��د و مق��درات ی��ک مل��ت را بازیچ��ه منافع ش��خصی و 

جناحی شان کنند؟! 
)همان هایی که مرگ برای همس��ایه ش��ان خوب اس��ت نه 
 برای خودش��ان، کما این ک��ه وقتی بستگانش��ان در ماجرای 
88 به اتهام حضور در فتنه دس��تگیر می شوند، پلیس را خانه 
خراب می کنند که چرا چنان کرده، ولی اگر دیگران به همان 
اتهام دستگیر ش��وند حقشان اس��ت و باید به اش��د مجازات 
برسند!(»فتنه فتنه«، اگر بدان فرصت عرض اندام داده شود ، 
به مراتب خطرناک تر از همه تهدیداتی است که تاکنون کیان 
نظام و کشور و ملت را تهدید می کرده است، چه آن که افراط 

و ریا، جانمایه این فتنه جدید است.
و به همه این دالیل بهتر اس��ت از همین اکنون جلوی برنامه 
هایی از این دس��ت را گرفت تا دولت منتخب به همراه وزیران 
تازه بتواند با پش��تگرمی و کارآمدی مجلس برنامه های ارائه 

شده را جهت بهبود وضعیت کشور جامه عمل بپوشاند. 

نقدی بر آنچه در جلسه دفاع از کابینه درمجلس گذشت

 ماس های االزهر با احزابانتقام، افترا و دیگر هیچ 
 برای تحقق آشتی ملی

منابع مصری گزارش دادند که االزهر با جریان ها، احزاب 
و صاحبان طرح ه��ای مختلف در راس��تای تالش برای 

تحقق آشتی ملی، تماس برقرار کرده است. 
االزهر روز سه شنبه تماس های خود با جریان ها و احزاب 
مختلف را به منظور تحقق آشتی ملی ادامه می دهد. یک 
منبع مس��ئول در االزهر نیز اعالم کرد ک��ه االزهر از هر 
طرحی که به نفع کشور و به دور از منافع دیگر باشد و نیز 
از همه گروه ها استقبال می کند و مخالف کنار گذاشتن 

حتی یک گروه است.

مخالفین، نقشه راه سوریه 
بدون اسد را تدوین کردند

مخالفین خارج نشین بشار اسد طرح نقشه راهی را برای 
آینده سوریه در صورت س��قوط احتمالی رییس جمهور 

این کشور ارایه می کنند.
اعضای برجس��ته گروه های مخالف دولت بش��ار اس��د 
برنامه ای را برای دوران گذار سیاس��ی در صورت سقوط 
رییس جمهور سوریه ارایه کرده اند. بر اساس گزارش های 
رس��انه ای، در حدود300 نفر از اعضای گروه  های تحت 
حمایت غربی  ها شامل فرماندهان نظامی و اعضای بزرگ 
ترین گروه مخالف سوریه موسوم به ائتالف ملی، خواهان 
خلع سالح شبه نظامی ها و بازسازی خدمات امنیتی کشور 

پس از سقوط احتمالی اسد شدند. 

۱۴هزار زندانی در لیبی 
همچنان فراری هستند

وزیر کش��ور لیبی اعالم کرد که 14 ه��زار زندانی که از 
زندان های مختلف کشور فرار کرده اند، همچنان فراری 
هستند. محمد الشیخ  فاش کرد که 14 هزار زندانی که از 
زمان انقالب لیبی علیه رژیم معمر قذافی در سال2011 
از زندان های مختلف کشور فرار کرده اند، هنوز دستگیر 
نشده اند. وی افزود که فرار این زندانیان، ناامنی در لیبی 

را بحرانی تر می کند.
الشیخ همچنین در دیدار با مدیران اداره ها و دستگاه های 
امنیتی وابسته به وزارت کشور گفت: حدود14هزار زندانی 
که احکام قضایی علیه آنها صادر شده است، از زندان فرار 

کرده و همچنان در آزادی کامل به سر می برند.

اخبار بین الملل

 مردم انتظار 
داشتند سوابق 

 اجرایي و 
برنامه هاي 

پیشنهادي وزراي 
پیشنهادي به طور 

مستند، علمي و 
 البته مؤدبانه 
 نقد و بررسي 

شود



یادداشت

 وقوع۸۸ حادثه رانندگی
 در جاده های استان اصفهان

 رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان گفت: هفته گذشته، 
تعداد دو هزار و ۷۶ حادثه اورژانسی در اس��تان اصفهان رخ داد که ۶۸۱ 
مورد از آنها مربوط به حوادث رانندگی منجر به جرح بوده اس��ت. دکتر 
مهرزاد آرتنگ در گفتگو با ایمنا گفت: کارشناسان فوریت های پزشکی 
استان اصفهان، هفته گذش��ته به  دو هزار و ۷۶ حادثه ی اورژانسی اعزام 
شدند، یک هزار و ۳۹۲ مصدوم و بیمار را به بیمارستا ن های سطح استان 
منتقل و۳۹۹ نفر را نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان کردند. 
وی افزود: در هفته گذشته، تعداد ۶۸۱ حادثه رانندگی منجر به جرح در 
استان اصفهان رخ داد که ۵۹۳ مورد از آنها در مناطق شهری و ۸۸ مورد در 

جاده های استان به وقوع پیوست. 

مراجعه حدود 12 هزار نفر به مراکز 
پزشكي قانوني استان در اثر نزاع

  گروه شهر -  در سه ماهه نخست سال ۹۲، تعداد۱۱هزار و ۸۲۸ نفر به 
دنبال وقوع نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان اصفهان مراجعه کردند. 
در بهار سال جاري تعداد۱۱ هزار و ۸۲۸ نفر به دنبال وقوع نزاع به مراکز 
پزشکي قانوني استان اصفهان مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال قبل که تعداد مراجعین نزاع۱۱ هزار و ۱۱۶ نفر بود، ۵/۹ درصد 

افزایش یافته است. 

 پیشرفت ۷۵ درصدی
 عملیات اجرایی پارکینگ صفه

 گروه شهر - شهردار منطقه ۵ اصفهان اعالم کرد: احداث پارکینگ صفه 
۷۵ درصد پیشرفت داشته است.

 حمیدرضا عصارزادگان با بیان این مطلب گفت: احداث پارکینگ صفه 
با ظرفیت۴۰۰ دستگاه خودرو در دستور کار شهرداری این منطقه قرار 
دارد. شهردار منطقه ۵ اصفهان با بیان این که برای احداث این مجموعه۱۵ 
میلیارد ریال اختصاص داده شده اس��ت، تصریح کرد: پارک تعداد زیاد 
خودرو ها در اطراف کوه صفه معضل بزرگی است که در آینده ای نزدیک 

با احداث این پارکینگ در این محدوده، این معضل مرتفع خواهد شد.

 فاز سوم خیابان اشراق جنوبی
 آماده بهره برداری است

  گروه ش�هر - ش��هردار منطقه ۷ اصفهان اعالم کرد: فاز سوم خیابان 
اش��راق جنوبي حدفاصل خیابان۱۵ خرداد و بزرگراه چمران آماده بهره 
برداری اس��ت. احمدرضا مصور گفت: عملیات اجرایی فاز سوم خیابان 
اشراق جنوبی حدفاصل خیابان ۱۵ خرداد و بزرگراه چمران به طول۳۰۰ 

و عرض ۳۶ متر تکمیل شده است. 

 تمام رودخانه های دائمی ایران
 در حال نابودی هستند

عضو هیأت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه گفت: تمام رودخانه های دائمی 
ایران در حال نابودی هستند، زیرا منابع آنها را از بین برده ایم.

ایران غازی اظهار داش��ت: مدنیت آبی چندین هزار ساله اصفهان دچار 
بحران مدیریت بوده است و همین امر سبب ش��ده که امروز آب در این 
استان رو به زوال برود. وی با اشاره به این که کمبود آب در استان اصفهان 
تنها عامل خشکس��الی نیس��ت، تصریح کرد: خشکس��الی هواشناسی، 
کشاورزی و هیدرولوژیکی از این نوع هستند که به عقیده من دلیل اصلی 
خشکسالی ها پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی که همان خشکسالی 

هیدرولوژیکی نامیده می شود، است.

گشتی در اخبار 

کاهش 21 درصدی تصادفات فوتی 
در حوزه درون شهری 

رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان   
سرهنگ حسين غالمي

تصادفات فوتي حوزه درون شهري در تیرماه سال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته کاهش۲۱ درصدي داشته اس��ت. افزایش نظارت 
الکترونیکي سطح ش��هر اصفهان، تقویت نیروهاي پلیس در مکان هاي 
پرخطر، برخورد جدي و قاطع ب��ا تخلفات رانندگي، اج��راي طرح ویژه 
تابس��تانه پلیس راهور و افزایش میزان رعایت قوانین توس��ط رانندگان، 
عابران پیاده و موتورسواران از دالیل این کاهش است. یکي از مکان هاي 

پر تصادف شهر اصفهان بزرگراه 
هاس��ت که مجم��وع اقدامات 
صورت گرفته توسط شهرداري، 
پلیس و اداره راه و شهرس��ازي 
باعث ش��د ب��ا وج��ود حضور 
مسافران تابستاني و حجم تردد 
خودروها در بزرگراه ها، میزان 
تصادف��ات فوت��ي در این نقاط 

بسیار کاهش پیدا کند.  
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چهره روز
برگزاری همایش بین المللی برای معرفی میدان امام علی)ع(

مصطفی بهبهانی با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه ساختمان جهان نما در رسانه ها 
و محافل بین المللی نکاتی منفی برای شهر اصفهان ایجاد کرده بود، این میدان اگر خوب و 

شایسته و به شکل یک همایش معرفی شود این مشکالت را جبران خواهد کرد. 

3

قرص برنج همچنان 
قربانی می گیرد

 2 باب منزل مسكونی
 در خمینی شهر وقف شد

علی سلیمانپور رییس پزشک قانونی استان اصفهان گفت: آمار متوفیان ناشی 
از مسمومیت با قرص برنج در چهار ماه اول سال۹۲ در پزشکی قانونی استان 

اصفهان افزایش یافته است.
علی س��لیمانپور در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: در چهار ماه اول سال ۹۱ 
یک مرد و در چهار ماهه اول س��ال۹۲ حدود چهار نفر ک��ه دو زن و دو مرد با 
 استفاده از این قرص دچار مسمومیت ش��دند و البته این آمار همچنان رو به

 افزایش است.
 وی در ادام��ه درمورد گاز ق��رص برنج اف��زود: این ق��رص در مکان هایی که 
 رطوبت وجود داشته باش��د، تجزیه می ش��ود و از آن، گازی به نام »فسفین«

  تولید می ش��ود که بس��یار خطرناک اس��ت و سبب کشته ش��دن جونده ها 
می شود.

 سرپرست اوقاف و امور خیریه خمینی شهر از وقف دو باب منزل مسکونی به 
ارزش یک میلیارد و۴۰۰ میلیون ریال و ی��ک میلیارد و۶۰۰ میلیون ریال در 
شهرستان خمینی شهر خبر داد. حجت االس��الم والمسلمین عبداهلل مرندی 
اظهار داش��ت: دو باب منزل مس��کونی با نیت احداث مس��جد در شهرستان 
خمینی شهر وقف شد. وی تصریح کرد: یکی از این موقوفات توسط خانم قمر 
مهوش محمدی با تولیت غیر متصرفی وقف شده است. سرپرست اوقاف و امور 
خیریه خمینی شهر با اشاره به این که مساحت این موقوفه ۳۵۰ مترمربع است، 
ادامه داد: ارزش این موقوفه بالغ بر یک میلیارد و۴۰۰ میلیون ریال است. وی 
افزود: طبق وقفنامه، این موقوفه پنج سال پس از فوت واقف این موقوفه اجرایی 
خواهد ش��د. مرندی یادآور شد: یک باب منزل مس��کونی دیگر به ارزش یک 

میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شهرستان خمینی شهر وقف شده است.

سنیم[
س: ت

]عك
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 دریا بیابانی خشک؛ نه ماهی، نه 
پرن��ده ای و نه نی��زاری تا  قدرتی پور

 حاش��یه نش��ینان منطقه 
بن رود بنا به سنت هزار ساله، معیشتشان را از آن 
به دست بیاورند. این تمام داستان تاالبی است که 
روزگاری ش��هرت جهانی داش��ت. از این تاالب 
حیاتی که منطقه ای به وسعت ۴۷۶ کیلومتر مربع 
را پوش��انده و در۱۶۷ کیلومتری جنوب ش��رق 
اصفهان در کنار شهر ورزنه و در مجاورت تپه های 
شنی واقع شده است خبری نیست، مدت هاست 
که محو و نابود به بیابانی خشک تبدیل شده است.

گاوخونی حاال اس��یر خشکس��الی و ب��ی مهری 
در انتظار حقابه ای اس��ت که مدت هاست زیر پا 
گذاشته شده و ورود آب به این زیست بوم حیات 

 بخش را با مشکل مواجه کرده است.
کم آبي از سال۷۰ به بعد دامن گاوخونی را گرفت 
و اکنون بیش از یک دهه است که زاینده رود هر 

بار بیابان می ش��ود تا تاالب گاوخونی هم به قول 
دکتر اس��ماعیل کهرم زیست ش��ناس برجسته 
کشور و اس��تاد دانش��گاه دیگر مانند قهوه خانه 

سرراهی برای پرندگان کمیاب نباشد.
به گفته وی سیاس��ت های غلط باعث این عوامل 
شده اس��ت،  البته در بس��یاری از مناطق جهان 
هم اکنون با مشکل آب و خش��ک شدن تاالب ها 
مواجه هستیم و به همین خاطر باید از هم اکنون 
آب را مدیریت کنیم. ارزش آب در آینده با ارزش 
نفت و جواهر امروز برابری مي کند و در صورتی که 
چاره اندیشی مناسب صورت نگیرد جنگ آینده، 
جنگ آب خواه��د بود. ت��االب گاوخونی یکی از 
ارزشمندترین اکوسیستم های تاالبی کشور و در 
فهرست تاالب های بین المللی کنوانسیون رامسر 

به ثبت رسیده است. 
به گفته این زیس��ت ش��ناس برجس��ته، اهمیت 
گاوخونی ب��ه دلیل این ک��ه در ناف ای��ران قرار 

گرفته و به عنوان ی��ک قهوه خانه بین راهی براي 
پرنده های مهاجر به ش��مار مي رود، نقش مهمي 
در حیات وح��ش گیاهی و اکوسیس��تمی دارد و 
به عنوان خاستگاه حیات و تعدیل کننده شرایط 
نامساعد محیطی و یکی از اجزای سیستم پایدار 
حوضه آبخیز رودخانه زاینده رود به شمار می رود. 
اگ��ر گاوخونی بدون آب بماند و خش��ک ش��ود، 
ده تا ۱۲هزار پرنده ای که هرس��اله به این تاالب 
مهاجرت مي کردن��د و در نیزاره��ای اطراف آن 
تخمگذاری می کردن��د دیگر به آنج��ا نمی روند 
چون۸۰ درصد پرندگان به جاهایی می روند که با 
مادرانشان به آنجا مهاجرت کرده اند و در سفرهای 
برگش��تی س��ال های بعد نیز به هم��ان مکان ها 
برمی گردند. خش��ک ش��دن تاالب گاوخونی از 
عوام��ل تهدیدکنن��ده محل های ام��ن پرندگان 
مهاجر اس��ت و اگر زنده ب��ودن رودخانه موقتی 
باشد و تاالب را نتواند زنده کند، گاوخونی قابلیت 

میزبانی خود را از دس��ت خواهد داد و بر چرخه 
حیات پرن��دگان مهاجر تأثیر می گ��ذارد و باعث 
می ش��ود ک��ه ارزش تفرجگاهی و گردش��گری 
به دلی��ل تخریب مح��دوده تاالب از بی��ن برود. 
پرنده ها وقتی هتل استراحت خود را برای مدتی 
از دس��ت می دهند، بعد از یکی دو سال دیگر به 
آنجا نمی آیند و به بچه هایش��ان نیز این مسیر را 
یاد نمی دهند و ش��اید بعد از آب گرفتن نیز باید 
۴۰ یا ۵۰ سال بگذرد تا دوباره بازگردند. بنابراین 
نباید با مدیریت های غل��ط، حقابه گاوخونی را از 
یاد برد، چون این منطقه دارای ظرفیت های بالقوه 
توریستی اس��ت، درحالی که کافی است فقط ده 
درصد از این آب به گاوخونی اختصاص داده شود.

به اعتقاد دکتر کهرم در حال حاضر مصرف آب در 
حوضه آبخیز زاینده رود بیش��تر از شرایطی است 
که تعادل بین تولید و مصرف باش��د و برداشت ها 
غیرمدبرانه اس��ت: در واقع بزرگ ترین اشتباه ما 
این اس��ت که آب زاینده رود را به یزد بفرستیم، 
ای��ن کار به ق��دری افراطی انجام ش��ده که عوام 
می گویند پش��مک های یزد طعم گ��ز اصفهان را 
گرفته است. شاید اگر ش��اه عباس حاال  زنده بود 
دیگر نیازی نمی دی��د که پلی ب��ر روی رودخانه 
بسازد. سیاست های غلط ما باعث از رونق افتادن 
 کش��اورزی هم ش��ده اس��ت، به طوری که مثال 
بهره ب��رداری از آب برای زراعت برن��ج در اقلیم 
اصفهان کار درستی نیس��ت، بنابراین اگر بدون 
اس��اس و برنامه ریزی از این رودخانه آب کشیده 
ش��ود، طبیعی ترین واکنش آن خش��ک ش��دن 

است.«
 خشک شدن تاالب گاوخونی در خوشبینانه  ترین

حالت، س��االنه میلیاردها تومان خسارت بر جای 
می گذارد و دود آن به چشم مردمانی می رود که 
زندگی و معیشتشان با نشاط گاوخونی گره خورده 
اس��ت؛ مردمانی که در این مدت چشم به همت 
مسئوالن دوخته اند تا ش��اید به کالبد خشکیده 
گاوخونی جانی تازه ببخشند، اما افسوس که این 

رؤیا تا کنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
زاینده رود مدت هاست به دلیل عدم رعایت حقابه 
زیس��ت محیطی به وضعیت اسفباری مبتال شده 
است، این در حالی است که طی همه این سال ها 

کارشناس��ان و دلس��وزان محیط  زیست نسبت 
به وقوع فاجعه زیس��ت محیطی با خش��ک شدن 
زاینده رود و در نتیجه خش��کی تاالب گاوخونی 

هشدار داده اند.
به اعتقاد دکتر مس��عود خاتون آبادی کارشناس 
محیط زیس��ت اصفهان با معضل کویری ش��دن 

روبه رو است.
به گفته این استاد دانشگاه اصفهان، شرق اصفهان 
که خود یک منطقه کویری محسوب می شود به 
دلیل برخورداری از تاالب گاوخونی و طبیعتی که 
این تاالب دارد از بسیاری از آس��یب ها و بالیای 
متعدد به دور مانده، اما با خش��ک ش��دن تاالب، 
خطر حرکت تپه های ماس��ه ای به س��مت این 
 تاالب وجود دارد و این امر اصفهان را در سال های 

نه چندان دور تهدید خواهد کرد.
او از عوامل انسانی، احداث سازه های آبی، تغییر 
کاربری اراضی و... س��خن می گوی��د روندی که 
سیری نزولی را برای تاالب مهمی به نام گاوخونی 

فراهم آورده است.
بیالن ورودی رودخانه زاینده رود به دلیل کاهش 
بارش ها کم ش��ده و این مس��أله با خشک شدن 
زاینده رود شرق اصفهان را که با بارش کم و تبخیر 
بس��یار روبه رو است  با مشکالت بس��یار از جمله 

بیابانزایی مواجه کرده است.
در این میان در حالی که اکثر کارشناس��ان محیط 
زیس��ت از تأمین حقابه برای برطرف شدن مشکل 
گاوخونی س��خن می گویند جالب اینجاس��ت که 
خاتون آبادی نظر دیگری دارد. او می گوید: مشکل 
گاوخونی تنها تأمی��ن حقابه نبوده و نیس��ت زیرا 
در س��ال هایی که زاین��ده ر ود آب داش��ت، مقدار 
آبی که به تاالب می رس��ید، هم ب��ه لحاظ کمی و 
هم به لحاظ کیفی و به دلی��ل همراه بودن با امالح 
صنعتی، کش��اورزی و... قابلیت اس��تفاده نداشت. 
از طرف��ی به نظ��ر او اگ��ر اتفاقی که ب��رای تاالب 
افتاده همچن��ان پایدار بماند، چن��دی نمی گذرد 
 که تأثی��رات بیابانزایی به اصفهان ک��ه مرکز ثقل 
زاینده رود است بازمی گردد و اصفهان دیگر برای 
زندگی جای مناسبی نخواهد بود و جدای از تمام 
شرایط اکولوژیکی، این تاالب شرایط تاریخی ارزنده 

ای دارد که باید آن را با تمام وجود باور کرد.

داغ زنده رود بر دل اصفهان ماند

تابوت گاوخونی بر دوش خشکسالی زاینده رود 

زیر پوست شهر / طرح جمع آوری متکدیان اتباع خارجی در اصفهان

معاون سابق عمرانی استاندار اصفهان از جمله افرادی است که اعتقاد 
دارد با احداث سد تنگزی، آب همه تونل ها به سمت اصفهان بسته 
می شود. سید جمال الدین صمصام ش��ریعت در نشست مدیریت 
بحران زاینده رود که در پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار شد این مسأله 
را عنوان کرد. مشروح سخنان زیر گفته هایی است که او در رابطه با 

مدیریت آب انجام داده است .
    با مدیریت می توانستیم آب در زاینده رود را در سطح شهر و باتالق 

گاوخونی داشته باشیم، اما مدیریت نه تنها در استان بلکه در سطح 
ملی مطرح است.

     کشور متعهد شده نس��بت به حفظ تاالب های بین المللی خود 
کوشا باشد و از نابودی آنها جلوگیری کند، اما امروز تاالب بین المللی 
گاوخونی از بین رفته و مش��کالت فراوانی را برای اس��تان بر جای 
گذاشته است و برخی مواقع این مشکالت فرا استانی بوده و مدیریت 

اجرایی استان نمی تواند در مقابل آنها بایستد.
    مشکالت آب در اصفهان از زمان سفر دوم استانی رییس جمهور 
سابق به استان آغاز شده اس��ت، در این دور از سفرهای استانی یک 
پیرزن با کاسه ای خالی از رییس جمهور طلب آب می کند و بی آبی 

چهارمحال را حاصل تخصیص آب به اصفهان اعالم می دارد.
     با احساسی شدن جو، رییس جمهور نیز تصمیم بر جدا شدن آب 
منطقه ای اصفهان از چهارمحال و بختیاری می کند و در واقع بزرگ 
ترین اشتباه دولت دهم رقم خورد، به این ترتیب مدیریت یکپارچه 
حوزه  زاینده رود منطقه ای شد و بر اساس آن اختیار اختصاص آب به 
شرکت آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و استانداری استان چهارمحال 

و بختیاری واگذار شد. این تصمیم مغایر با قانون بود.
     اختصاص آب۳۱ اس��تان با مدیریت کشور اس��ت، اما براساس 
این تصمیم اختصاص آبی که در اختی��ار وزارت نیرو بود در حوضه 
 چهارمح��ال و بختیاری اس��ت به س��ازمان جهاد کش��اورزی، آب 

منطقه ای و استانداری این استان واگذار شد.

تونل سوم کوهرنگ با بودجه و تالش مدیران اصفهانی 
انجام شد

    عملیات اجراییتون��ل کوهرنگ با ط��ول۲۲/۵ کیلومتر حدود 
۱۹ س��ال به طول انجامیده و با افتتاح آن ۱۰۰ میلیون متر مکعب 
آب به استان اصفهان انتقال پیدا می کند که تاکنون۹۳/۸ میلیون 
متر مکعب توسط شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری به 
فعالیت های مختلف در این استان اختصاص داده شده و عالوه بر آن 

اجازه بارگذاری بر روی زاینده رود نیز داده می شود.
    تونل بهشت آباد ۶۵ کیلومتر طول دارد که اگر به همین شکل 
اجرایی ش��ود به۶۰ س��ال زمان احتیاج دارد، هر چند که این طرح 

وعده نسیه ای بیش نیست. بحث هایی که درمورد برداشت های آب 
و واگذاری اختیار به استان چهارمحال و بختیاری در دولت گذشته 

شکل گرفت باید در دولت یازدهم برطرف شود.
     در پشت سد زاینده رود ۲۳ هزار هکتار باغات بادام کشت شده 
که با لوله های ۲۴ تا ۲۶ اینچی آبیاری می شود و با ارسال عکس های 
این لوله ها به وزارت کشور اعالم کردیم این آب ها حقوق مکتسبه 
مردم اصفهان است و در جایی که خاک هیچ استعدادی ندارد اقدام به 

چنین فعالیت هایی کرده اید.
     طرح الحاق این اراضی در س��ال ۸۵-۸۶ در حال انجام بود که 
با اعتراض آیت اهلل مظاهری و رهبر معظم انقالب جلوی آن گرفته 

شد، اما متأسفانه در سال گذشته به این دستورات هم توجهی نشد.

احداث سد تنگزی فاجعه ای برای اصفهان
    با احداث سد تنگزی که مطالعات آن انجام گرفته دیگر آبی برای 
ورود به س��د زاینده رود باقی نمی ماند و آب تمام تونل ها نیز بس��ته 

می شود، این آغاز یک فاجعه در استان بزرگی مانند اصفهان است.

معاون سابق عمرانی استاندار اصفهان

آب همه تونل ها به سمت اصفهان بسته می شود



چهره روزیادداشت

قطار اصفهان - تهران تا پایان 
سفرهای تابستانی راه اندازی می شود

معاونت بهره برداری و ن��اوگان اداره کل راه آهن اس��تان اصفهان به 
فارس گفت: قطار اصفه��ان � تهران به دلیل ع��دم کیفیت مطلوب 
در حال حاضر تردد ن��دارد که امیدواریم بتوانیم تا پایان س��فرهای 
تابستانی این مشکل را حل کنیم. محمدرضا چنگانی اظهار داشت: 
دور دوم س��فرهای تابس��تانی از 17مرداد تا31 ش��هریورماه است 
 که پی��ش فروش بلیت ه��ر ماه انج��ام می پذیرد و برای م��رداد ماه 
پیش فروش از10 مرداد تا10شهریور ماه انجام شده و برای ماه آینده 
از 21 مرداد ماه آغاز می شود. وی افزود: پیش فروش بلیت از ساعت 
8 صبح به صورت اینترنتی از طریق س��ایت رجا و حضوری از طریق 
10 شرکت حمل و نقل ریلی صورت می پذیرد و همچنین قطارهای 
بین المللی از روز سه شنبه 22 مرداد ماه از ساعت 10 صبح به صورت 
حضوری انجام می پذی��رد. معاونت بهره برداری و ن��اوگان اداره کل 
راه آهن استان اصفهان با بیان این که میزان مسافران نسبت به سال 
گذشته کاهش داش��ته اس��ت، بیان کرد: تعداد خروجی در تیرماه 
امس��ال46 هزار و 375 نفر و ورودی 45 ه��زار و662 نفر بوده که به 
دلیل تداخل سفرهای تابستانی با ماه مبارک رمضان میزان مسافران 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. وی در ادامه تصریح کرد: 
تعداد مسافران در دور دوم سفرهای تابس��تانی نسبت به قبل از ماه 
مبارک رمضان افزایش داشته و در حال حاضر ظرفیت قطار اصفهان 

به مشهد مقدس تکمیل است. 

 رونمایی از بزرگ ترین پروژه
 مستند سازی تاریخ اقتصاد ایران

مدیر مرکز امور فرهنگي و نشر اتاق ایران از رونمایي بزرگ ترین پروژه 
مستندسازي تاریخ اقتصادي ایران خبر داد.

ایمان فرجام نیا درمورد چگونگي ش��کل گیري این پروژه گفت: اتاق 
ایران از صدور3 سال پیش با تأکید و پشتیباني ویژه دکتر نهاوندیان  
رییس اتاق ایران، مس��أله پیشینه پژوهش��ي و گردآوري اطالعات 
مربوط به گذشته در موضوعات مختلف، فعالیت بخش خصوصي را با 
محوریت گردآوري نحوه شکل گیري تعامالت، ساختار و کارکردهاي 
نهاد اتاق ایران، در مقاطع زماني مختلف و نیز آثار فعالیت این تشکل 

و روند اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راس��تا مرکز امور فرهنگي و نشر اتاق بازرگاني، 
صنایع، معادن و کشاورزي ایران، پروژه اي را در چارچوب گردآوري 
تاریخ و گذشته اتاق ایران از نقطه شکل گیري در مرداد سال1263 
توسط حاج محمدحسن امین الضرب تا مقطع پیروزي انقالب اسالمي 
آغاز کرد. مدیر مرکز امور فرهنگي و نش��ر اتاق ای��ران در خصوص 
فرآیند اجرایي پروژه توضی��ح داد: این پ��روژه در مرحله پژوهش و 
تدوین از همکاري اس��اتید صاحب نام در ای��ن زمینه، خانم ها دکتر 
سهیال ترابي و دکتر منصوره اتحادیه و همراهي 7 نفر از پژوهشگران 
کش��ور براي گردآوري اطالعات بهره گرفت که نظارت عملي آن را 
دکتر ططري و خانم دکتر ترکچ  به  عهده داش��تند و مدیریت اجرا و 

انجام و انتشار آن، با مرکز امور فرهنگي و نشر اتاق ایران بود. 

دومين نمایشگاه فروش رایانه و 
تجهيزات دیجيتال در استان 

 گروه اقتصاد-  این نمایشگاه 55 مشارکت کننده را در بخش هاي فروش 
 رایانه، لپ تاپ، تبلت، موبایل، کنسول بازي و ماشین هاي اداري گرد هم

آورده است. 
نمایشگاه نس��بت به دوره گذشته از متراژ بیش��تر و مشارکت کنندگان 
بیشتري برخوردار است و استان هاي یزد، تهران و اصفهان در این دوره 
حضور دارند. همچنین به نظر مي رسد اکثر برندهاي مطرح موجود در بازار 

فناوري اطالعات و موبایل در این دوره حضور یافته اند.  
ساعات بازدید 16 الي 20 اعالم شده است.

 برگزاری كنفرانس تخصصي
 فناوري  هاي نوین مخابراتي در اصفهان

گروه اقتصاد - کنفرانس تخصصي فناوري ه��اي نوین مخابراتي 23 
مرداد ماه در حاشیه چهارمین نمایشگاه تخصصي مخابرات، ارتباطات و 
صنایع وابسته و هفتمین نمایشگاه تخصصي اتوماسیون صنعتي و ابزار 

دقیق در اصفهان برگزار مي شود.     
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه هاي بین المللي استان اصفهان، 
این نمایش��گاه ها در روز 24مرداد ماه نیز با برگزاري همایش تخصصي 
اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق همراه خواهد بود. همچنین کارگاه هاي 
آموزشي مدیریت امنیت اطالعات و استاندارد آن و توسعه و به کارگیري 
نرم افزارهاي بومي و تببین اسناد باال دستي در حاشیه این نمایشگاه ها 
برپا خواهد شد. چهارمین نمایشگاه تخصصي مخابرات، ارتباطات و صنایع 
وابس��ته از 22 تا 25 مردادماه در محل نمایشگاه هاي بین المللي استان 

اصفهان طي ساعات بازدید 16 الي22 برپا مي شود.

خبر ویژه

4
تعرفه های پستی ۳۰ درصد افزایش یافت

 محمدحسن کرباسیان مدیرعامل شرکت پست از افزایش 30 درصدی تعرفه های پستی برای سال ۹2 
خبر داد و گفت: تعرفه های جدید از 16 مرداد ابالغ شده است. افزایش تعرفه در سرویس های پستی 

متفاوت بود، اما به طور میانگین تعرفه ها 30 درصد افزایش یافته است.
 اصالح ساختار

 با پذیرش مردم
وزیر امور اقتصاد و دارایی

سید شمس الدین حسینی 

تجربه گرانی را در این مدت به دس��ت آورده ام ک��ه آن را به وزیر بعدی 
منتقل می کنم و آن، این است که نوع مسائل و موضوعات اقتصاد ایران به 
گونه ای است که برنامه های حل آنها آثار فراگیر دارد. هدفمندی یارانه 
ها از جمله این مسائل است که با اقشار و آحاد مختلف مردم پیوند خورده 
 است. هیچ برنامه ای کامل نیست، اما می تواند مؤثر واقع شود. برنامه های

اص��الح س��اختار در اقتص��اد 
ای��ران باید با باف��ت اجتماعی 
و پذیرش م��ردم پیوند بخورد 
و این موضوع فصل مش��ترک 
وزیر اقتصاد با رس��انه اس��ت. 
این موضوع را ب��ا وزیر اقتصاد 
 بعدی نیز در میان گذاشته ام

ک��ه بای��د ب��ر روی پذی��رش 
اجتماعی مردم کار کرد. 
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بی آبی چهارمحال حاصل 
تخصيص آب به اصفهان

خریدهای تضمينی از 
كشاورزان انجام نگرفت

معاون سابق عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت: با احداث سد تنگزی، آب همه 
تونل ها به سمت اصفهان بسته می شود.

سید جمال الدین صمصام شریعت اظهار داشت: با مدیریت می توانستیم آب  
زاینده رود را در سطح شهر و باتالق گاوخونی داشته باشیم، اما مدیریت نه تنها 
در اس��تان بلکه در سطح ملی مطرح اس��ت. وی ادامه داد: کشور متعهد شده 
نسبت در حفظ تاالب های بین المللی خود کوشا باشد و از نابودی آنها جلوگیری 
کند، اما امروز تاالب بین المللی گاوخونی از بین رفته و مشکالت فراوانی را برای 
استان بر جای گذاشته است. وی با بیان این که مشکالت آب در اصفهان از زمان 
سفر دوم استانی رییس جمهور سابق به استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده 
است، تأکید کرد: در این دور از سفرهای استانی یک پیرزن با کاسه ای خالی 
از رییس جمهور طلب آب می کند و  بی آبی چهارمحال و بختیاری را حاصل 

تخصیص آب به اصفهان اعالم می دارد.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان به فارس 
گفت: مس��ئوالن وعده های زیادی درم��ورد خرید تضمین��ی داده بودند، اما 

متأسفانه این کار انجام نگرفت.
 مصطفی حجه فروش با اشاره به وضعیت دشوار کشاورزان در تأمین آب اظهار 
داشت: قرار بود تونل سوم کوهرنگ تا پایان خرداد ماه سال جاری افتتاح شود، 
اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. وی ادامه داد: کشاورزان در حال حاضر متضرر 

می شوند و امیدواریم این وضعیت بهبود یابد.
رییس کمیسیون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان افزود: 
مسئوالن باید فکری به حال آب کشاورزان بکنند تا وضعیت آب استان بهبود 
یابد.کشاورزان، قربانیان اصلی کم آبی هستند. حجه فروش ادامه داد: عمده 
کشت در شهرستان اصفهان به علوفه دام تعلق دارد، اما با این حال دامداران 

نیز بسیار متضرر شدند.

گروه اقتصاد - رییس انجمن صنف��ی کارفرمایان صنایع 
غذایی خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: 
حدود30درصد از مواد اولیه صنایع غذایی استان اصفهان از 

طریق واردات تأمین می شود.
 دکتر محم��د کازرونی تأمین م��واد اولیه و گران��ی آن را از 

مهم ترین چالش های موجود در این صنعت عنوان کرد.
وی با اشاره به کمبود نقدینگی و باال بودن هزینه های تولید 
گفت: همراهی بانک های اس��تان برای تأمین س��رمایه در 
گردش، تس��هیالت و نیز تخصیص ارز در کوتاه ترین زمان 
برای واردات مواد اولیه صنایع غذایی، مه��م ترین نیاز این 
صنعت در حال حاضر است. وی استفاده از الگوهای سنتی 
در این صنعت را از دیگر مشکالت این صنعت دانست و بیان 
کرد: حدود 75درصد از محصوالت تولیدی این صنعت، در 
داخل به مصرف می رسد و مابقی صادر می شود. کازرونی با 
بیان این که در حال حاضر حدود400 واحد صنایع غذایی در 
سطح استان اصفهان وجود دارد که به دلیل مشکالت، بعضی 
از این واحدها با کاهش تولید مواجه شده اند، افزود: 14هزار 
نیروی انسانی در این صنعت به کار مشغولند. کازرونی افزود: 
برای موفقیت این صنعت، حمایت مسئوالن استانی از جمله 
ارگان های معاونت غذا و دارو، اداره استاندارد، غله و بازرگانی 

و سازمان صنعت، معدن و تجارت بسیار مهم است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موفق به کسب مقام دوم 
ارزیابی عملکرد شرکت های آب و فاضالب شهری در وزارت 
نیرو در سال۹1 گردید . هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان پیرامون آیین تجلیل از شرکت های 
برتر زیرمجموعه وزارت نیرو که با حضور وزیر نیرو ، معاونین، 
ش��ماری از مدیران س��تادی این وزارتخانه، مدیران عامل 
شرکت های مادر تخصصی و استانی  در محل همایش های 
وزارت نیرو برگزار شد، گفت : در ارزیابی عملکرد شرکت های 
زیرمجموعه وزارت نیرو در س��ال۹1 شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در میان 35 ش��رکت آب و فاضالب شهری 
موفق به کس��ب رتبه دوم گردید و آبفای اصفهان با رعایت 
 و اعمال بیش از70 ش��اخص که براس��اس این شاخص ها 
شرکت ها مورد ارزیابی قرار می گیرند موفق به کسب رتبه 
دوم در این ارزیابی گردید . رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
آبفای استان اصفهان درخصوص بازه زمانی ارزیابی عملکرد 
شرکت های تابعه وزارت نیرو خاطرنشان ساخت: همه ساله 
عملکرد ش��رکت های تابعه وزارت نیرو توس��ط گروه های 
مجرب مورد ارزیابی قرار می گیرد که شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در سال 88 رتبه س��ی ام ، در سال 8۹ رتبه 
دهم، در سال۹0 در رتبه ششم و س��ال۹1 که رتبه دوم در 

وزارت نیرو  را به دست آورد.

 گروه اقتصاد- مهرداد جنتیان مع��اون فروش و خدمات 
مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: این 
شرکت از سال ۹1موفق به راه اندازی سامانه سمیع 1 گردید 
که در آن کلیه مراجعات حضوری حذف و راحتی و آسایش 
 را برای متقاضیان برق ایجاد نمودکه به موجب این موفقیت،

پی��اده س��ازی س��میع2 در م��رداد ماه س��ال ج��اری در 
 دس��تور کار ق��رار گرف��ت. وی در ادام��ه اف��زود: پیگیری 
درخواس��ت های مردمی، هماهنگی س��اعت بازدید محل 
با متقاضیان، هماهنگی س��اعت نصب کنتور با متقاضیان، 
 پیگی��ری انجام تعه��دات متقاضی و ش��رکت از مهم ترین 
برنام��ه های تعریف ش��ده  اس��ت. وی تصریح ک��رد: برای 
پیاده س��ازی این طرح به کارگیری نیروهای خبره خدمات 
مش��ترکین از 8 امور اجرایی به منظور تمرکز پاسخگویی، 
ارتقای نرم افزارهای جامع خدمات مشترکین به منظور تحت 
کنترل قراردادن کلیه فرآیندهای متقاضیان از ابتدا تا انتها 
فراهم شده که در نهایت در جلب رضایتمندی و اعتمادسازی 
متقاضیان بسیار چشمگیر و مؤثر خواهد بود و تمامی خدمات 
ارایه شده بدون حضور مشترک تنها از طریق تلفن و رایانه 
دنبال می گردد. جنتیان گفت: برقراری تماس با متقاضیان 
برای ادامه روند برق دار شدن آنها این ذهنیت را در متقاضیان 

ایجاد می کند که مورد توجه و تکریم شرکت  هستند. 

در 4 ماه��ه ابت��داي س��ال جاري ب��ه همت کارشناس��ان 
سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني کشور، 3 منطقه 
طالدار و یک منطقه داراي آنتیموان در خراس��ان رضوي و 

آذربایجان غربي کشف و به مرحله اخذ گواهي کشف رسید.
معاون اکتشاف این سازمان از اکتش��اف 3 محدوده طالدار 
و یک محدوده داراي آنتیموان واقع در خراسان رضوي خبر 
داد و گفت: خوش��بختانه بس��یاري از پروژه هاي اکتشافي 
که در سطح کش��ور انجام مي ش��ود به مرحله اخذ گواهي 
کش��ف رس��یده که بر همین اس��اس امس��ال نیز موفق به 
دریافت 4 گواهي کش��ف در اس��تان هاي خراسان رضوي و 

آذربایجان غربي شدیم.
بهروز برنا گفت: 3 منطق��ه طالدار واقع در ارغش ش��ماره 
2 و زرمهر در خراس��ان رضوي و خراپه در آذربایجان غربي 
با حدود 3 ت��ن ذخیره قطعي ط��ال و همچنین یک منطقه 
داراي آنتیموان واقع در کوه س��رخ کاشمر با 36 هزار و 250 
تن ذخیره به همت کارشناس��ان س��ازمان زمین شناسي و 
اکتشافات معدني کشور کشف و به مرحله اخذ گواهي کشف 

رسیده است.
به گفته این مقام مسئول، کشف این مناطق داراي پتانسیل 
معدني به توسعه بخش معدن و اشتغالزایي استان ها کمک 

خواهد کرد.

آبفا مخابراتصنعت تغذیه سرمایه ملی

تأمين سرمایه در گردش، 
مهم ترین نياز صنایع غذایی

شركت های آب و فاضالب 
شهری وزارت نيرو

 سامانه سميع ۲
 راه اندازی شد

كشف 3 معدن طال و یك 
معدن آنتيموان در سال9۲
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رییس هیأت مدیره کانون عالی ش��وراهای اسالمی 
کار کشور با تش��ریح زوایای جدیدی از روند تدوین 
الیحه دولت��ی اصالح قانون کار و ای��ن که دولتی ها 
می خواستند با یک صلوات توافق کارگران را بگیرند، 
گفت: احمدی نژاد برای اجرای هدفمندی یارانه ها به 
وزیر کار دستور ویژه داده بود نگذارد حداقل دستمزد 
سال۹0 کارگران بیشتر از ۹ درصد افزایش یابد، چون 

می خواست آثار منفی هدفمندی را کنترل کند.
اولیاء علی بیگ��ی در جمع خبرنگاران ب��ا بیان این 
که ساختار تش��کالت کارگری در ایران مشکل دارد 
گفت: اگر به این موضوع در اص��الح قانون کار که به 
منزله هویت و شناسنامه کارگران است توجه نشود، 
روند فعلی ادامه خواهد یافت و امکان پیگیری همه 
مطالبات کارگران فراهم نمی ش��ود. کارگران نباید 

نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت باشند.
رییس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
کشور اظهار داشت: ما در زمان دولت دهم 14 جلسه 
برای اصالح قانون کار به صورت دوجانبه با کارفرمایان 

برگزار کردیم، ولی در نهایت هر یک برای خود پیش 
نویس اصالح قانون کار ارایه کردند.

پيش نوی�س قان�ون كار، ب�وی انحراف
 می دهد

 عل��ی بیگ��ی ادام��ه داد: متأس��فانه بای��د گف��ت 
پیش نویس فعلی اصالح قانون کار سیاس��ی است و 
صنفی نیست و بوی انحراف می دهد به این معنی که 
انحرافاتی در پیش نویس اصالح قانون کار از منافع 
و واقعیت های جامعه کارگری وج��ود دارد. اگر قرار 
است قانون کار بر مبنای قوانین داخلی اصالح شود، 
قانون اساسی بهترین مرجعی است که می تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد.
این مق��ام مس��ئول کارگ��ری کش��ور اف��زود: در 
ابت��دای کار، وزارت کار می خواس��ت با یک صلوات 
موض��وع اصالح قان��ون کار را تمام کن��د و ما الیحه 
 دولتی اص��الح قان��ون کار را بپذیری��م. وزارت کار 
می گف��ت ماده ب��ه ماده الیح��ه را می خوان��د تا ما 
درباره آن نظرمان را اع��الم کنیم که ما نپذیرفتیم و 

درخواست2 ماه مهلت برای بررسی کار کردیم.
وی خاطر نشان کرد: پس از آن تهدید کردیم که اگر 
روند کار تغییر نکند و پیش نویس را برای بررسی در 
اختیار کارگران قرار ندهند دیگر در جلسات شرکت 
نخواهیم کرد که آنها موض��وع را جدی نگرفتند و ما 
)نماین��دگان کارگران( بعد از آن دیگر در جلس��ات 
شرکت نکردیم. قانون کار، قانونی بسیار حائز اهمیت 
و مهم است، تا جایی که سازمان جهانی کار بر روی 

برخی بندها و کلمات آن نیز اظهارنظر می کند.
توافق خصوصی كارگران با وزیر سابق كار

رییس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
کشور تصریح کرد: نشستی نیز به صورت خصوصی 
با ش��یخ االسالمی وزیر س��ابق کار داش��تم و در آن 
جلسه ش��رط کردم موضوع عیدی کارگران از پیش 
نویس اصالح قانون کار خارج شود که البته بعد از آن 
دیدیم که این توافق خصوصی در الیحه دولت حذف 
شده بود. در آن جلس��ه وزیر گفت توافق کارگران و 
کارفرمایان را به شرط عدم تضاد با منافع ملی خواهد 

پذیرفت و آن را به عنوان الیحه به دولت می فرستد.
علی بیگی گفت: پی��ش نویس قان��ون کاری که در 
وزارت تعاون، کار و رفاه تهیه ش��د دارای اشکاالتی 
است، به ویژه فصل ششم آن که به صورت کارشناسی 
تهیه نشده است. همچنین در این پیش نویس دغدغه 
های جهانی رفع نش��ده و در آن مقطع وزارت کار به 
دلیل دستور برنامه پنجم توسعه صرفا یک کار رفع 
تکلیفی انجام داد. این مقام مسئول کارگری کشور 
گفت: اولین کار وزیر جدید باید این باشد که الیحه 
اصالح قانون کار را از مجل��س پس بگیرد تا بتوان بر 

روی آن بررسی صنفی انجام داد.
وی در پاسخ به سؤال مهر درباره افزایش اختالف بین 
دستمزد و مخارج کارگران به دلیل افزایش نرخ تورم 
تصریح کرد: کارگران باید بدانند که شورای عالی کار 
یک شورای ترکیبی اس��ت و در آنجا فقط کارگران 
نیستند که تصمیم می گیرند، بنابراین ما با شورای 
عالی کار مواجه هستیم و نه با شورای عالی کارگری.

رییس هیأت مدیره کانون عالی ش��وراهای اسالمی 
کار کشور تأکید کرد: باید از نمایندگان کارگران عضو 
این شورا به میزان همان 3 رأی انتظار داشته باشیم، 
چون نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز حضور دارند 

و رأی می دهند.
دس�تور احم�دی نژاد ب�رای دس�تمزد 

كارگران
به گفته علی بیگی  برای افزایش حداقل دس��تمزد 
امسال، نمایندگان کارگران می توانستند بگویند 25 
درصد را قبول ندارند و در نهایت کار به زیان کارگران 
تمام ش��ود. برای تعیین حداقل دس��تمزد سال۹0 
شیخ االسالمی می گفت که دس��تور دارد تا افزایش 
حداقل دستمزد تک رقمی باشد، چون نباید اجرای 
هدفمندی یارانه ها دارای آثار منفی باشد. این مقام 
مسئول کارگری کش��ور اظهار داشت: برای افزایش 
حداقل دس��تمزد امس��ال کارگران نی��ز گفتند اگر 
کارگران راضی به افزایش 25 درصدی نیستند،22 
درصد به تصویب برسد و بعد افزایشی در حق مسکن 

اتفاق بیفتد.
علی بیگ��ی تصریح ک��رد: البت��ه پ��س از تصویب 
افزایش25درص��دی، کارگران ی��ک توافق ضمنی 
گرفتند که جلسه دیگری برای افزایش حق مسکن 
و بن نقدی کارگران برگزار شود. این که شورای عالی 

کار یک ش��ورای ترکیبی و تصمیم��ات آن متأثر از 
حداکثر آراء است برای ما یک مانع تلقی می شود.

علی بیگی خاطر نش��ان کرد: افزای��ش ناگهانی مزد 
هیچ گاه نمی تواند منجر به بهبود ش��رایط کارگران 
ش��ود، چون خطر تعدیل نیرو در بنگاه ها و تعطیلی 
کارخانجات را افزایش می دهد. متأس��فانه ما امروز 
نمی دانیم دولت در ش��ورای عالی کار چه کار است 

و چه نقشی دارد؟
وی گفت: دولت باید یک خط فق��ر تعریف کند و بر 
اساس همان نیز معافیت مالیاتی برای کارگران پیش 
بینی شود. تا زمانی که دولت مصمم نشود به کارگران 
به صورت مس��تقیم کمک کند، مشکالت معیشتی 

کارگران باقی خواهد بود.
نمی دانيم دولت در شورای عالی كار چه 

كاره است
این مق��ام مس��ئول کارگری کش��ور در پاس��خ به 
س��ؤال دیگر مه��ر درب��اره ش��کایت کارگ��ران از 
تخل��ف در افزای��ش25 درصدی حداقل دس��تمزد 
امس��ال تصریح کرد: ما چون به عن��وان نمایندگان 
 صاحب رأی کارگران در ش��ورای عالی کار هستیم

نمی توانیم به این مس��أله ورود مس��تقیمی داشته 
باش��یم و از س��ویی نیز نمی توان ب��ه کارگرانی که 
ش��کایت کرده اند گفت از این کار صرف نظر کنند، 
اما من از روز اول به آنها گفتم با وجود درس��ت بودن 

مسأله، آنها نتیجه ای از شکایت نخواهند گرفت.
به گفته علی بیگی، در س��ال جاری ب��رای اولین بار 
افزایش دستمزد سالیانه به 25 درصد رسید. در طول 
دهه های اخیر 18 س��ال نرخ تورم باالتر از افزایش 
دس��تمزد بوده اس��ت و در چند س��ال نیز نرخ تورم 
باالی30 درصد بود، اما دستمزد20 درصد رشد کرد.

وی گفت: در افزایش دستمزدها کارگران 3 نماینده 
دارند، اما کارفرمایان خصوص��ی و کارفرمای بزرگ 
)دولت( مجموعا صاحب 8 رأی هس��تند و آنها می 
توانند حتی ب��دون نظر موافق کارگ��ران نیز مصوبه 
بدهند. وی با اش��اره به این که 6 م��اه مانده به پایان 
سال کمیته دستمزد تشکیل و معیشت خانوار مورد 
بررس��ی قرار می گیرد افزود: ما در بررس��ی 18 قلم 
کاالی پرمصرف امس��ال به نرخ ت��ورم 64 درصدی 
رس��یدیم، در حالی که بانک مرکزی نرخ آن را بیش 

از30 درصد اعالم کرده بود.

این بار ماجرای دستور عجيب احمدی نژاد درباره مزد كارگران 

هر دم از آن باغ بری می رسد 



اکران خانگی یادداشت

هفت

»جا به جا« و رفع مسائل شرعي 
علي توكل نيا كارگردان »جا به جا« در خصوص حضور الميرا عبدي در كنار اكبر عبدی بيان كرد: 
الميرا عبدي را به خاطر رفع مسائل شرعي در فيلم به بازي گرفتيم تا به مشكل برنخوريم. وي اظهار 

داشت: من در فيلم هايم به گيشه و جذب مخاطب عام فكر مي كنم.
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»برادران سیسترز« در قلمستان 
گروه فرهنگ- كت��اب »برادران 
سيس��ترز« اثری از پاتريک دوويت 
پنج شنبه۲۴ مرداد س��ال جاری با 
حضور محمدرضا گودرزی در مركز 
آفرينش های ادبی قلمستان وابسته 
ب��ه س��ازمان فرهنگی-تفريح��ی 
ش��هرداری اصفهان نقد و بررس��ی 

می شود.
اي��ن رم��ان در۲۰۱۱ در كان��ادا 
منتش��ر و موفق ش��د در ميان عناوين نامزد جايزه بوكر  جای گيرد كه 
به عقيده برخی از منتقدان اين جايزه بايد به اين كتاب تعلق می گرفت. 
 داس��تان  اين رمان وس��ترن در س��ال های قرن نوزدهم جري��ان دارد. 
با وجود فضا و شرايط شكل گيری داس��تان كه غرب وحشی است، رمان 
دارای دغدغه های امروزی است. شخصيت های اصلی رمان هم دو برادر 
 هفت تيركش هستند كه مزدور بوده و با آدمكشی گذران عمر می كنند. 
جلسه نقد و بررسی اين كتاب در تاريخ مذكور رأس ساعت ۱۷ در مركز 

آفرينش های ادبی قلمستان برگزار می شود. 

»جز ماه کسی زنان را شفا نمی دهد«
مجموعه شعر »جز ماه كسی زنان را 
شفا نمی دهد« سروده ثريا داوودی 
حموله شاعر س��اكن اصفهان آماده 
انتشار ش��د. اين كتاب، هفتمين اثر 
ثري��ا داوودی حموله ش��اعر اهوازی 

ساكن استان اصفهان است. 
به گفته وی، اين مجموعه ش��عر ۹۰ 
صفحه ای شامل۶۰ شعر كوتاه است 
كه اكنون ويرايش نهاي��ی آن انجام 
ش��ده و به  زودی به ناش��ر س��پرده می ش��ود. داوودی حموله درباره اين 
مجموعه شعر توضيح داد: اشعارم سپيد و بدون وزن هستند و در آنها كه 
دستمايه های جنوبی دارند، بيش��تر به موضوع های اجتماعی و انتقادی 
پرداخته  شده است. از وی تاكنون يک رمان با عنوان »پدر ايل« از سوی 

انتشارات دانشگاه اهواز و پنج مجموعه شعر منتشر شده است.

کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان
بر اساس خبرگزاری موسيقی، مجيد 
روغن��ی مدي��ر برگزاری كنس��رت 
عليرضا قربان��ی در تهران اعالم كرد: 
تمام��ی بليت های اين كنس��رت در 

مدت۱۰ روز به اتمام رسيد. 
او ضمن اعالم اين مطلب خاطرنشان 
كرد: تالش زيادی و انج��ام داديم تا 
اين كنسرت در اين تاريخ انجام شده 
و حتی دوس��تان ما در اداره ارش��اد 
اصفهان نيز كم��ک كردند تا اج��رای روز3۱ مرداد آق��ای قربانی در اين 
استان به روز اول ش��هريور منتقل ش��ود و با توجه به قوانينی كه در اداره 
ارشاد اصفهان وجود داشت و در هر روز می بايستی يک اجرا برگزار می شد 
 و برای اج��را در اصفهان در آن تاريخ ها از يک س��ال پي��ش برنامه ريزی

ش��ده بود، همكاری بس��يار خوب��ی  با ما داش��تند ك��ه ج��ا دارد از اين 
دوس��تان و مديركل ارش��اد اس��تان اصفهان صميمانه تش��كر كنم كه 
اج��ازه دادن��د ت��ا برنام��ه روز3۱ م��رداد ب��دون هي��چ مش��كلی در 
 ته��ران و برنام��ه اصفه��ان روز اول ش��هريور در۲ اج��را برگزار ش��ود.

مجيد روغنی همچنين در رابطه با قطعات اجرا شده در اين برنامه گفت : 
رپرتواری كه با آقای قربانی نهايی شد شامل۹۰ دقيقه اجرا است و قطعاتی 
از ماندگارترين آثار ايشان در نظر گرفته شده و پايانی نوستالژيک برای اين 

اجرا انتخاب شده است.

فيل��م س��ينمايی »ح��وض نقاش��ی« ب��ه كارگردان��ی مازي��ار ميری 
در ش��بكه نماي��ش خانگی كش��ور عرضه ش��د. »حوض نقاش��ی« كه 
 دومي��ن فيل��م پرف��روش ن��وروز۹۲ ب��ود، داس��تان زوجی ك��م توان

 ذهنی است كه با فرزندشان دچار مش��كل هستند. در خالصه داستان 
اين فيلم آمده است: مريم و رضا با آدم های ديگر فرق دارند، آن هم نه يک 
فرق ساده، بلكه بس��يار بزرگ و آنها بايد تالش كنند تا به ديگران ثابت 

كنند اين تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل كرده  اند.
در اين فيلم شهاب حسينی، نگار جواهريان ، فرشته صدر عرفايی، سپه 

راد فرزامی، س��يامک احصاي��ی و... به 
ايفای نقش پرداختند. »حوض نقاشی« 
در سی و يكمين جش��نواره بين المللی 
فيلم فج��ر روی پرده رفت و س��يمرغ 
بلورين بهترين فيلم از نگاه تماشاگران 
را دريافت كرد. اين فيلم توسط مؤسسه 
هنره��ای تصويری س��وره در ش��بكه 
نمايش خانگی توزيع ش��ده اس��ت و با 
توجه به اقبال مخاط��ب در زمان اكران 
فيلم به نظر می رس��د بتواند در ش��بكه 

نمايش خانگی نيز موفق عمل كند.
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 اصفهان؛
کارگاه هنری کشور

»اولین انتخاب« اکبر عبدی از 5 روز دیگر روی آنتنهمه  معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم

 شهریور آغاز ثبت نام
وام خبرنگاری 

نسيم جاويدان درمورد فروش آثار هنری در اصفهان اظهار داشت: وضعيت 
فروش آثار هنری در اصفهان به ويژه در حوزه نقاش��ی مناس��ب نيست و 

مردم كمتر به خريد آثار نقاشی تمايل دارند.
وی افزود: فروش آثار هن��ری رواج زيادی ندارد و اف��راد كمتر حاضر به 
خريد آثار هنری در بخش هايی همچون نقاشی و خوشنويسی و ساير آثار 
تجسمی هستند. وی ادامه داد: بايد ازهنرمندان برای توليد و فروش آثار 
حمايت بيشتری به عمل آيد، اما آثار هنرمندان در اصفهان مورد بی مهری 
هستند.جاويدان افزود: ارگان ها و سازمان های مرتبط با هنر در اصفهان 
برای فروش آثار هنرمندان وارد عمل ش��وند و نسبت به حمايت اين آثار 
اقدام كنند. وی تصريح كرد: در حق هنر و هنرمندان در اصفهان اجحاف 

شده است، در صورتی كه اصفهان كارگاه هنری كشور است.

با نزديک ش��دن علی جنتی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، معاونين او برای هدايت سكان وزارت ارشاد چه كسانی 

خواهند بود؟ 
سازمان سینمایی

معاونت سينمايی يكی از مهم ترين معاونت های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی است كه در دولت دهم از معاونت خارج شد و به 

سازمان سينمايی تبديل شد.
از همان ابتدا كه نام علی جنتی به عنوان وزير ارشاد دولت يازدهم 

به ميان آمد، نام محمد علی زم به عنوان رييس سازمان سينمايی 
در رس��انه ها عنوان ش��د، اما به دليل عدم تمايل حاجی زم برای 
تصدی اين پست مهم، علی جنتی به سراغ گزينه های ديگر رفت.

معاونت هنری وزارت ارشاد
معاونت هنری يكی از ديگر پس��ت های مهم وزارتخانه فرهنگ 
و ارشاد اسالمی است كه چندشاخه مختلف هنر، تحت نظر اين 

معاونت هستند.
 حميدش��اه آبادی كه در دولت دهم اين پست را برعهده داشته، 
يكی از گزينه های جدی برای ابقا در اين معاونت اس��ت. از ديگر 

گزينه های معاونت هنری می توان از علی مرادخانی نام برد.
معاونت مطبوعاتی

 معاون مطبوعاتی از حس��اس ترين معاونت های وزارت فرهنگ 
 و ارشاد اس��المی اس��ت كه كار نظارت بر مطبوعات را  بر عهده 

دارد.
 از گزينه های جدی برای تصدی اين معاونت، نام حسين انتظامی 
به ميان آمده اس��ت. از س��ابقه های او  می توان به مدير مسئولی 

روزنامه جام جم اشاره كرد.

تهيه كننده سريال »اولين انتخاب« از آغاز پخش اين سريال 
از ۲۷ مرداد ماه خبر داد.

مسعود ردايی تهيه كننده اين سريال گفت: سريال تلويزيونی 
»اولين انتخاب« به كارگردانی مهدی صباغ زاده قرار اس��ت 
روزهای فرد، ساعت۲3 از شبكه تهران به روی آنتن برود. تكرار 
اين مجموعه نيز قرار است روزهای زوج ساعت۱۹ پخش شود.

وی همچنين افزود: جمعه هر هفته نيز خالصه هر سه قسمت 
پخش خواهد شد.

»اولين انتخاب« با نام قبلی »دروازه بهشت« قرار بود كه در ماه 
مبارک رمضان سال جاری از شبكه پنجم سيما پخش شود، اما 

زمان نمايش آن به بعد از ماه مبارک رمضان تغيير پيدا كرد.
»اولين انتخاب« مضمونی اجتماعی و طنز دارد.

بازيگران سريال عبارتند از اكبر عبدی، مجيد مظفری، شهره 
لرستانی، الله اسكندری،  افشين هاش��می، سارا خوئينی ها، 
مريم اميرجاللی، زهير ياری، رامتين خداپناهی، سحر آربين، 
معصومه بافنده، مصطفی ط��اری، كاظم افرندنيا، محمدعلی 
جناب، گيتی معينی، مجتبی طهماسبی، سعيد پيردوست و 

اكبر معززی.
از ديگ��ر عوام��ل س��ريال می ت��وان ب��ه مهدی صب��اغ زاده 
)كارگردان(،  مسعود ردايی )مجری طرح و تهيه كننده(، تينا 
پاكروان )مدير توليد(، عباس نعمتی )نويس��نده فيلمنامه(، 
ناصر محمودكاليه )مدي��ر تصويرب��رداری(، عماد توحيدی 
)موس��يقی(، بهزاد مصلح )تدوين(، اميرحسين حداد )طراح 
صحنه و لب��اس(، جهانگير و امين ميرش��كاری )صدابرداران 

همزمان(و... اشاره كرد. 

مدير خانه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفهان گفت: ثبت نام جديد 
درخواست وام به خبرنگاران از طريق خانه مطبوعات و خبرنگاران استان 

اصفهان نيمه نخست شهريور ماه آغاز می شود.
 منصور گلناری تصريح كرد: البته ش��هردار اصفهان س��ال گذش��ته در 
نشست خبری كه درمورد متروی اصفهان داشت، قول5۰ ميليون تومان 
كمک مالی به صندوق قرض الحسنه خانه مطبوعات و خبرنگاران استان 
اصفهان را داد كه تا كنون محقق نشده است. اين مسئول ادامه داد: عالوه 
بر صندوق قرض  الحسنه خانه مطبوعات و خبرنگاران كه با عنوان »قلم« 
و از طريق قرض الحسنه كوثر وام پرداخت می كند، يک قرض الحسنه ديگر 
به نام خبرنگاران وجود دارد كه از طريق صندوق قرض الحسنه اسالمی و با 

نام »خبرنگاران« به خبرنگاران وام می دهد.

الماس ها ابدی اند / سلطان وحشت تولدت مبارک

شبکه   نمایش خانگی در   »حوض نقاشی« 

 یک جمله وچند حرف 
با وزیر فرهنگ آینده

گروه فرهنگ - آن كس كه حقيقت را نمی داند، نادان است 
و آن كس كه می داند و انكار می كند، تبهكار است. به هر حال، 
از جمله حقايقی كه وضع فرهن��گ و هنر را به حال احتضار 

درآورده، از اين قرار است:
در بعضی موارد، اداره امور فرهنگی و هنری به مديرانی سپرده 
می شد كه كمترين شناختی از فرهنگ و هنر نداشتند، عده ای 
از آنها حتی افتخار می كردند كه در يک كنس��رت موسيقی 
حضور نداشته اند و يا يک كتاب شعر و داستان نخوانده اند و 
بديهی است كه اجرای مديريت با عدم شناخت، امری  محال 
است. بخش اندكی از بودجه مملكت به توليد انديشه و ارتقای 
فرهنگ و هنر اختصاص دارد و بعضی از مديران، همان بودجه 
ناچيزی را كه در اختيار داشتند و علی االصول بايد در توليد 
آثار فرهنگی و هنری خرج و صرف می شد، در مقياس های 
وس��يع به طرزی ناعادالنه به معدودی از دوستان همپالكی 
خود داده و در عوض چند صفحه كپی با عنوان های كليشه ای 
دريافت می داشتند.  اين نوع رفتارهای شبه مافيايی، آن هم 
در عرصه هنر و فرهنگ، به دور از حسابرس��ی و پاسخگويی 
به مردم و به هنرمندان جوانی انجام می ش��د كه در شهرها 
و مناطق دور از پايتخت و مرك��ز، از كمترين امكانات جهت 
پرورش استعدادهايش��ان بی نصيب می مانند، آن گاه كه به 
راحتی چند صد ميليون تومان، يک قل��م و در اختيار فالن 
هنرمند ميان مايه قرار می گرف��ت، در همان زمان و با نيمی 
از همان مبلغ می شد چند كالس آموزش هنر را ايجاد كرد 
و جوان های هنرمند را فعال ساخت. در سرتاسر جهان، هنر 
مغلوب سياست است، اما، در سال های اخير و در مواردی قابل 
توجه، هنر ما متأسفانه مغلوب پر رويی و روابطی نظير داللی 
و بده س��تان های مالی در وجوه كالن ش��ده است. به سبب 
عدم قانون گرايی ب��ود كه رويكرد اخالقگ��را و يا ضد اخالق 
هنرمندان، اصل واقع می شد. اين عده از هنرمندان، به رغم 
انديشه و باورهای متفاوت در امر واحد شرافت و رعايت اخالق 

و انسان، رويكردی همانند داشتند. 
گذر از اين شرايط بسيار دش��وار، باز از جمله وظايف عاجل 
و آتی وزير آينده اس��ت تا ش��ايد با رعايت عدال��ت، هنر ما 
بنا به شايس��تگی هايش كه هن��وز حتی نامكش��وف مانده 
اس��ت، در عرصه جهان خوش بدرخشد. س��رانجام، خوب 
می داني��م كه صدها خط ونوش��ته نظير اي��ن، حتی ذره ای 
مفيد نخواهد ب��ود تا وقتی كه خواس��ت جمع��ی در ميان 
 نباش��د. باری اين بيان انس��انی اس��ت كه از دنيای خود به

 تنگ آمده!

 روبان قرمز

»گذشته« فيلم تازه اصغر فرهادی از همان ابتدای حضورش در كن 
و شايد حتی پيش تر هنگامی كه خبر ساختش رسيد، عده بسياری 
را در انتظاری مشتاقانه قرار داد. بازخوردهای خوب جشنواره  كن 
نيز اين اشتياق را ش��ور و حرارت بخش��يد، آن قدر كه مسئولين 
تصميم گرفتند همزمان  با نمايشش در كن، آن را برای اهالی رسانه 
اكران كنند، اما از آنجا كه فرهادی هميشه برای منتقدين و اهالی 
مطبوعات كه مخاطبان حرفه ای آثارش محسوب می شوند ارزش 
و احترام بس��ياری قائل اس��ت، به علت كيفيت پايين و زيرنويس 
ناصحيح نسخه ای كه به ايران فرستاده ش��ده بود خواست تا اين 
نمايش لغو ش��ود و به او فرصت دهند نس��خه  با كيفي��ت و دارای 

زيرنويس دقيق و صحيح را به ايران بفرستد.
همين اتفاق باعث شد تا آن نمايش خصوصی لغو شود، اما خيلی 
زود و همزمان با اكران جهانی فيلم »گذشته«، فيلم در ايران اكران 
شد؛ اتفاقی كه برای سينمای ايران كم س��ابقه و يا شايد بی سابقه 
بود. فيلم فرهادی به رغم نداشتن تبليغات تلويزيونی و شهری از 
همان ابتدا با استقبالی كم نظير مواجه شد و خيلی زود به باشگاه 
ميلياردی ها پيوست، اين در حالی است كه تعصب فرهادی برای 
حفظ اصالت هنری فيلمش باعث شد »گذشته« بدون دوبله اكران 
شود و قطعا اگر فيلم دوبله می شد مخاطب عام با آن ارتباط بيشتری 
برقرار می كرد و برای رفتن به سينما بيشتر ترغيب می شد.  بسياری 
به داليل مختلف از بی حوصلگی گرفته تا بيماری های چشمی از 

ديدن فيلمی با زيرنويس صرف نظر می كنند، اما برای كارگردانی 
چون فره��ادی يقينا مهم بود كه ح��س بازيگرانش و لحظاتی كه 
به واس��طه كنش و واكنش آنها در فيلم جاری و س��اری گرديده 
است دقيقا همان طوری كه فيلمبرداری و اجرا شده به مخاطبش 
برس��د و قطعا دوبله هرچقدر هم زنده و باورپذير باشد، اين مهم را 
تا حد زيادی از بين می برد. فرهادی بدون فكر به گيش��ه خواست 
هموطنانش دقيق��ا همان چي��زی را كه پ��س از مدت ها تمرين 
س��اخته اس��ت، ببيند. او گرچه كه بر اس��اس اصالت های فردی 
خويش»گذشته« را ساخته است و به قول خودش با عوض شدن 
جغرافيا، محتوای فيلمش تغييری نكرده، اما همان قدر كه هويت 
ايرانی فرهادی در»گذشته« حفظ شده، او فيلمی فرانسوی و برای 
مخاطب جهانی ساخته و برای به دس��ت آوردن دل هموطنانش 
راضی نش��ده حس و حال »گذش��ته« با دوبله دستخوش تغيير 
شود كه بايد اين احترام او به مخاطب را ستود و شايد بايد موفقيت 
بی چون و چرای وی را ج��ز در توانايی هنری اش در همين احترام 
جستجو كرد، چرا كه همين احترام است كه سبب می شود او برای 
نگاش��تن فيلمنامه اش مدت ها وقت صرف كند و برخالف رس��م 

متداول فيلمسازی ماه ها را به تمرين با عواملش بگذراند.
برخی از منتق��دان ايرانی پس از ديدن»گذش��ته« آن را پايين تر 
از آثار پيش��ين فرهادی به ويژه دو كار آخرش دانس��تند، عده ای 
از خسته كننده بودن فيلم س��خن می گفتند و همين باعث شده 

كه در تمام لحظات ش��اهد گره افكنی ها و گره گشايی های پی در 
پی باشيم، تا جايی كه داستان اصلی از دست می رود و مخاطب را 
خسته می كند و تعداد بسياری بر اين باورند كه نداشتن شناخت 
فرهادی از جوامع غربی به كار لطمه زده است و او در واقع فيلمی 
با فرهنگ شرقی را در لوكيشنی غربی ساخته و فيلم از همين سو 
آسيب های فراوانی ديده و شخصيت ها به آن ميزان باورپذيری كه 
بايد نرسيده اند، چرا كه اين آدم های اروپايی با فرهنگ شرقی اصغر 
فرهادی همخوانی ندارند و فرهادی هم با توجه به مدت كوتاهی كه 
در فرانسه بوده نتواسته است فيلمنامه اش را با نوع فرهنگ اروپايی 
بنويسد و ماحصل كار شده است فيلمی كه شايد تنها دليل اين كه 
نمی توانست در ايران ساخته شود نشان دادن روابط زنی شوهر دار با 
مردی ديگر باشد. از همان روز اول اكران »گذشته« در ايران بحث 
و بعضا جدل بين موافقان و مخالفان فيلم فره��ادی چه در ميان 
كارشناس��ان س��ينمايی و چه ميان مردم داغ بوده است. موافقان 
و دوس��تداران فيلم سرس��ختانه با موارد فوق مخالفت می كنند و 
مخالفان ب��ا آوردن مصاديق مختلف بر موضع خويش پافش��اری 
می كنند. با اين كه منتقدين »گذشته« داليل اقناع كننده ای برای 
ديدگاه هايش��ان دارند، اما س��ؤال مطروحه اين است كه اگر فيلم 
فرهادی خس��ته كننده و فاقد فيلمنامه ای با چفت و بس��ت است 
چطور در اروپا مخاطبان بس��ياری را با خود همراه كرده اس��ت؟ 
چطور در ايران بدون كوچک ترين تبليغی تمامی س��الن هايی كه 
آن را نمايش می دهند را مملو از جمعيت می كند؟ آيا فقط به سبب 

سبقه  فرهادی و مطرح شدن »جدايی نادر از سيمين«؟
و س��ؤال ديگر اين ك��ه اگر فيلم بيش��ترين ضرب��ه اش را از درک 
ناصحيح فرهادی از فرهنگ غربی و ش��رقی بودن می خورد، پس 
چرا »گذشته« سرسخت ترين منتقدانش را در ايران دارد؟! چرا در 
حالی كه بيشتر منتقدان داخل كشور كه مدعی اند فيلم با فرهنگ 
خودمان ساخته شده و ساختنش در فرانسه محلی از اعراب نداشته 
است فيلم را دوست نمی دارند و ايرادات فراوانی به آن وارد می دانند، 
اما منتقدان خارج از كش��ور كه در كن به تماش��ای فيلم فرهادی 
نشسته اند اكثرا به آن چهار س��تاره  كامل داده اند و آن را مستحق 
نخل طال دانسته اند؟ آيا استقبال »گذشته« در جوامع غربی و مورد 
پسند نبودنش در كشور خودمان عكِس اصلی ترين انتقاد مخالفين 

را اثبات نمی كند؟
برای يافتن پاس��خ اين پرس��ش ها تنها بايد صبر كرد تا زمان كه 
هميش��ه به عنوان بهترين قاضی بر مس��ند قضاوت نشسته است 

درمورد آخرين ساخته  فرهادی قضاوت كند.
بايد ديد كه آيا زمان،»گذشته« را برای ابد در خود ثبت خواهد كرد 

يا پس از مدتی او را از ياد خواهد برد؟

زمان به این سؤال پاسخ خواهد داد

آیا »گذشته« اثری ماندگار در کارنامه  اصغر فرهادی است؟

پشت صحنه فیلم »پرندگان«  پشت صحنه فیلم »آقا و خانم اسمیت«  پشت صحنه فیلم  »طناب« پشت صحنه فیلم»مرد عوضی«
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 مسابقات راگبی کشور 
در سید یک به میزبانی اصفهان

رقابت های راگبی بانوان کشور سید یک به میزبانی اصفهان برگزار 
می شود.

سید برتر و س��ید یک راگبی کش��ور در بخش آقایان و بانوان اواخر 
مردادماه و هفته نخست شهریور ماه برگزار خواهد شد. رقابت های 
س��ید برتر آقایان و بانوان کشور روزهای چهارش��نبه و پن جشنبه 
۳۰ و ۳۱ م��رداد ماه جاری در شهرس��تان کرمان برگزار می ش��ود. 
همچنین پیکارهای سید یک ۷ و ۸ شهریورماه در شهرهای مرند و 
اصفهان برگزار خواهد شد. بر این اساس، رقابت های رده آقایان در 
شهرستان مرند )آذربایجان شرقی( و رقابت های بانوان در اصفهان 

برگزار می شود.

والیبال از بالتکلیفی درآمد
با ابالغ حکمی از سوی فدراس��یون والیبال، سرپرست جدید هیأت 

والیبال استان اصفهان معرفی شد.
طی این حکم تیمور باجول رییس کمیته پیشکسوتان هیأت والیبال 
اس��تان اصفهان به عنوان سرپرس��ت جدید این هیأت انتخاب شد. 
باجول در حال حاضر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان است که در گذشته سابقه پوشیدن پیراهن تیم های مختلف 

والیبال استان را نیز داشته است.
قرار بود مجمع انتخاباتی هیأت والیبال اس��تان اصفهان اسفند ماه 
سال۹۱ برگزار ش��ود که به دلیل غیبت هاشم امینی سرپرست این 
هیأت که سمت مدیرعاملی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را 
نیز برعهده دارد، این مجمع لغو ش��د. امینی به دلیل مش��غله کاری 
در آبفا از سرپرس��تی این هیأت نیز اس��تعفا داد و در حالی که تک 
کاندیدای احراز پست ریاست هیأت بود، تمایلی به حضور دوباره در 
انتخابات نیز نش��ان نداد. با انتخاب سرپرست جدید هیأت والیبال، 
مقدمات برگ��زاری مجمع انتخاباتی تا س��ه ماه آینده می بایس��ت 

فراهم شود. 

 پیروزی شهرداری تیران برابر
 صنعت مبارکه در ضیافت پنالتی ها

حساس ترین دیدار هفته اول دور برگشت لیگ برتر فوتبال ساحلی با 
پیروزی شهرداری تیران برابر هم استانی خود صنعت مبارکه به پایان 
رسید. بعد از یک ماه تعطیلی لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه های 
کشور با برگزاری دیدارهای هفته اول دور برگشت از سر گرفته شد. 
حساس ترین دیدار هفته با پیروزی شهرداری تیران برابر هم استانی 
 خود صنعت مبارکه به پایان رسید. دیدار این دو تیم عصر یک شنبه

در زمین فوتبال ساحلی مبارکه برگزار شد. در این دیدار دو تیم در 
وقت های معمول به تس��اوی ۲ بر۲ دس��ت یافتند و در نهایت تیم 
شهرداری تیران موفق شد میزبان خود را در ضربات پنالتی با نتیجه 
۴ بر ۳ شکست دهد. در این دیدار براي تیم وحدت صنعت کشاورزی 
مبارکه علی حسینی دو گل و محمد مالکی یک گل به ثمر رساندند 
و مجید هاشمی دو گل و مهران شیاسی و اصغر رحیمی هر کدام یک 

گل برای تیم شهرداری تیران زدند. 

 آغاز مسابقات قهرمانی کانوپولو
 از 26 مرداد

مسابقات قهرمانی کانوپولو در رده سنی بزرگساالن و جوانان از ۲6 
مرداد در مراغه  آغاز می شود.  مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم 
ملی کانوپولوی مردان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۳ 
از ۲6 مرداد در مراغه آغاز می شود. این مسابقات در   هر دو رده سنی 
بزرگساالن و جوانان برگزار خواهد ش��د.  این مسابقات طبق قوانین 
فدراسیون جهانی قایقرانی  ICF  و قوانین داخلی فدراسیون قایقرانی 
 ایران برگزار می شود.  جلسه هماهنگی مربیان و سرپرستان تیم های 
ش��رکت کننده و مراسم قرعه کشی مس��ابقات جمعه ۲5 مرداد  در 

محل برگزاری رقابت ها انجام خواهد شد. 

 سورپرایز بعدی بسکتبال
 درجام جهانی است

س��رمربی تیم ملی بسکتبال ایران از عملکرد ش��اگردانش در قهرمانی 
بسکتبال آسیا ابراز رضایت کرد.

مهمد بچیروویچ درباره عملکرد تیم ملی ایران در رقابت های قهرمانی 
آسیا، اظهار داش��ت: به نظر من تیم ایران به خوبی برنامه هایش مقابل 
حریفان را اجرا می کرد. ب��ا قدرت در این رقابت ها ش��رکت کردیم و با 
قدرت قهرمان شدیم. ما عملکرد بس��یار خوبی در هر مسابقه داشتیم 
و واقعا از بازیکنانم راضی هستم. آنها زحمت کشیدند و توانستند پس 
از ۹ بازی دشوار به قهرمانی دس��ت پیدا کنند. ما بسکتبال خوبی را به 
نمایش گذاشتیم و با سیستم های دفاعی خوب قدرتمان را به حریفان 
نشان دادیم. او درباره جام جهانی نیز  اظهار داشت: جام جهانی جایگاه 
تیم های بزرگ است. باید برای رس��یدن به مراحل باالتر تالش کنیم و 

سورپرایز بعدی ما صعود به مراحل بعدی جام جهانی خواهد بود.

در لیگ، رکورد جهان را می زنم
رسول تقیان/  بهترین وزنه بردار آسیا

با وجود آسیب دیدگی  جزئی که از ناحیه پا دارم، تمریناتم را آغاز کرده ام 
تا در هفته  اول لیگ برتر وزنه ای را که مربی می خواهد، باالی سر ببرم.

همیشه در هر مسابقه ای که شرکت می کنم، رکوردشکنی را مدنظر 
دارم. اگر آسیب دیدگی ام اذیت نکند، دوست دارم پیش از حضور در 

مسابقات قهرمانی جهان در لیگ برتر رکورد جهان را بزنم.
از اسپانس��رها که بگذریم، مس��ئوالن اصفهان نی��ز درک نمی کنند 
که م��ا درآمدمان از لیگ اس��ت و 
مانند ورزش های توپی نیستیم 
که با یک بازی بتوانیم زندگی 
خود را تأمین کنی��م. در واقع 
مس��ئوالن اصفهان فقط سینه 
س��پر می کنند که وزنه برداران 
اصفهانی مدال آور 
و در تیم ملی 

هستند. 

مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان درباره تشبیه ذهن خود به کامپیوتر ورزشی از سوی 6
دکتر روحانی، اظهار داشت: در فرصت هایی که خدمت ایشان بودم درمورد برنامه هایم برای دو حوزه جوانان 

و ورزش صحبت کرده ایم و من با توضیح دقیق آنها گاهی اسباب تعجب ایشان می شدم.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1103|چهار شنبه 23  مرداد 1392 | 6  شوال  1434

خلعتبری را 
پرسپولیسی بدانید

توافق قوی ترین مرد 
جهان با ملی حفاری

 بهداد س��لیمی ب��رای حض��ور در لیگ برت��ر وزنه ب��رداری با مل��ی حفاری 
 به توافق رس��ید تا در فصل جدید لیگ برت��ر برای این تیم وزن��ه بزند. بهداد 
 س��لیمی قوی تری��ن م��رد جه��ان و برنده م��دال ط��الی المپی��ک لندن 
 به عن��وان س��ومین ملی پ��وش المپیکی ای��ران با تی��م وزنه ب��رداری ملی 
 حفاری ب��ه توافق رس��ید تا در فص��ل جدید لیگ برت��ر برای ای��ن تیم وزنه 

بزند.
 بهداد س��لیمی پس از بازی های المپیک به عضویت تیم پرسپولیس درآمد، 
اما وقتی تیم داری سرخپوش��ان در لیگ برتر منتفی ش��د، وی مذاکراتی را با 
مس��ئوالن ملی حفاری انجام داد و در نهایت دو طرف برای حضور سلیمی در 

این تیم به توافقاتی رسیدند.
 ملی حفاری پیش از این نواب نصیرشالل و کیانوش رستمی د ومدال آور دیگر 

ایران در المپیک لندن را به خدمت گرفته است. 

انگار داستان خلعتبری و پرسپولیس نزدیک به فرجامی خوش و شیرین برای 
هواداران این تیم، محمد رویانیان و البته علی دایی است و ظاهرا از حاال می توان 

این ستاره ملی پوش را پرسپولیسی دانست.
بعد از اعالم رویانیان درباره مش��کالت مالی باش��گاه پرسپولیس برای جذب 
خلعتب��ری و آزاد ک��ردن او از عجمان امارات، ق��رار بود مدیر عامل باش��گاه 
پرسپولیس شماره حسابی اعالم کند تا هواداران پرسپولیس برای عملی شدن 
این مهم کمک کنند، اما ظاهرا یک فرد خیر و ثروتمند پا پیش گذاشته و حاضر 
ش��ده تمام هزینه های جذب خلعتبری را بپردازد. با این حس��اب او باید یک 
میلیون دالر به عجمانی ها بدهد و البته مبلغ قرارداد این هافبک - مهاجم تند و 
تیز با پرسپولیس را هم متقبل شود. بدون شک خلعتبری می تواند اولین ستاره 
این فصل پرسپولیس لقب بگیرد و در فاز حمله، تیم دایی حتما تیم قوی تری 
خواهد بود که این اتفاق دایی و هواداران سرخ ها را بسیار خوشحال خواهد کرد. 
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واکنش سلطانی فر به لقب»کامپیوتر ورزشی«آقای رییس جمهور

 روز گذشته وزیر ورزش و جوانان کشور 
گروه 
در آخرین روزهای کاری خود در دولت ورزش

دهم ب��رای بازدید از رون��د کار پروژه 
ورزشگاه نقش جهان پا به اصفهان گذاشت.

همان طور که در باال اش��اره ش��د این حضور تنه��ا به معنای 
سرکش��ی و بازدید از روند پیش��رفت پ��روژه بود، ن��ه افتتاح 
ورزشگاه، هر چه باشد ورزشگاه نقش جهان تا افتتاحیه کامل 
هنوز راه درازی را در پیش دارد و بهره ب��رداری از فاز اول هم 
چندان برد رس��انه ای خوبی برای دس��ت اندرکاران نداشت، 
ولی هرچه باشد این فاز اول، سال های پیش افتتاح شد، حال 
 بماند که سرو سامان پیدا کردن فاز دو اینقدر طوالنی شد که 
نفس های فاز اول هم به شماره افتاد و دوستان دخیل در امر را 

وادار به کار دوباره کاره نمود.
علی ایحال عباس��ی که اصفهانی ها هم خاطرات خوبی را با او 

دارند، روز گذشته برای آخرین بار در ورزشگاه بزرگ 
حضور یاف��ت و در پای��ان چندکالمی هم با خبرن��گاران، هم 
صحبت شد که برخی از مهم ترین صحبت های او را در ادامه 

می خوانید.

می توانس�تیم االن نقش جهان را افتتاح کنیم، اما 
من قبول نکردم

- برای پاس��خ به مطالبه بحق مردم عزیز اصفهان درمورد این 
ورزش��گاه، تالش ویژه ای در یکی، دو س��ال اخیر انجام شد و 
توانس��تیم با کمک همکارانمان ف��از اول این ورزش��گاه را به 

سرانجام برسانیم.

تاکنون چنین ورزشگاهی در ایران به بهره برداری 
نرسیده است

- برای این که معلوم ش��ود چه کارهای مه��م و بزرگی در این 
ورزش��گاه اتفاق افتاده اس��ت، مردم باید در این مورد بدانند و 
قطعا خوشحال خواهند شد، چراکه تاکنون چنین ورزشگاهی 

در ایران وجود نداشته و به بهره برداری نرسیده است.
وزیر ورزش و جوانان بیان داشت: نقش جهان با این مختصات، 
بزرگ تر از ورزشگاه آزادی تهران اس��ت و مختصات آن۲۷۰ 

هزار متر مربع است که۱۳۰ هزار متر مربع آن، مسقف است.

مشکل معارضان هنوز هم وجود دارد
- این حجم بزرگ ورزشگاه، مسئوالن و مجریان آن را به دالیلی 
از قبیل معارضین ورزشگاه با مشکالتی مواجه کرد که هنوز هم 

درگیر این مسائل هستند.

2۰ میلیارد تومان در یک سال اخیر به نقش جهان 

اختصاص داده شد
- علیرغم مش��کالت موجود، بای��د قبول کنیم ک��ه اقدامات 
خوبی حاصل شده اس��ت و از ابتدای کلنگ زنی این ورزشگاه، 
 ۴۹ میلیارد تومان در این پروژه هزینه ش��ده که از این مقدار، 

۳ میلیارد تومان مربوط به قبل 
از دولت نهم اس��ت. به ویژه این 
که، در۴۰ میلیارد تومان بعدی، 
۲۰ میلیارد مربوط به یک سال 

اخیر است.
- زمانی که م��ا وعده اختصاص 
بودجه را دادیم با وجود کمبود 
اعتباری ک��ه در کش��ور وجود 
داشت، دوس��تان تالش زیادی 
کردن��د و امکان��ات تکمیل این 
ورزش��گاه را آم��اده کردن��د تا 

نقش جهان آماده شود.

نقش جهان ورزشگاهی 
مل�ی اس�ت، ن�ه مخصوص 

اصفهانی ها
ورزش��گاه نقش جهان یک ورزش��گاه ملی به حساب می آید و 
نه فقط مخصوص اصفهانی ها. کاسه این ورزشگاه از ورزشگاه 
آزادی بزرگ تر است و مختصاتی هم که در اینجا کار شده مثل 
پیست تارتان که یک پیست استاندارد  است، همه مشخصات 
یک پیست بین المللی و جامع را دارد که نظیر آن را در آزادی 
نداریم.  در سطح خاورمیانه نیز با این که چنین ورزشگاهی با 
ظرفیت۱5هزار نفری وجود دارد، اما استادیومی ۷5 هزار نفری 

با این مشخصات وجود ندارد.
- باید قبول کنیم که در ساخت این ورزشگاه کار بزرگی انجام 

شده است و باید در این مورد به مردم اصفهان تبریک بگویم.

قبول نکردم ورزشگاه را افتتاح کنم
- می توانستیم فاز اول این ورزشگاه را افتتاح کنیم، ولی من این 
مسأله را قبول نکردم و گفتم که باید کل ورزشگاه به طور کامل 

تکمیل شود تا بتوانیم اسم افتتاح روی آن بگذاریم.
 امیدوارم با تغییرات مدیریتی که در روزهای آینده در وزارت 
ورزش و جوانان به وجود می آید، روند تکمیل این ورزش��گاه 

متوقف نشود و به زودی شاهد افتتاح آن باشیم.

آخرین بازدید وزیر ورزش از ورزشگاه نقش جهان

 چرا بازی های تیم هاینقش جهان تا افتتاح، راه درازی در پیش دارد
 هم استانی همزمان است؟

۴ هفته از لیگ سیزدهم مثل برق و باد گذشت، این ۴ هفته 
در طول۱۹ روز برگزار شد که میانگین حدود هر 5 روز یک 

بازی را می دهد.
ایمنا نوشت عالوه بر نامنظم بودن و ثابت نبودن اولین زمان 
اعالم ش��ده خیلی از دیداره��ا، نکته دیگری ک��ه در خالل 
برگزاری این ۴ هفته باید به آن اش��اره کرد همزمان برگزار 
شدن ۷ یا 6 بازی در یک روز در ۳ هفته بود که باعث می شد 
اکثرا بازی  تیم های هم استانی در یک ساعت برگزار شود و 
قطعا کار رسانه های استانی برای پوشش هر دو بازی سخت 
شود. ضمن این که هواداران فوتبال در شهرستان ها نیز قادر 

به تماشای یکی از دو دیدار تیم های استان خود نمی شوند.
در هفته نخس��ت دو ب��ازی در روز دوم م��رداد و 6 بازی در 
روز س��وم مرداد به ص��ورت همزم��ان برگزار ش��د، اما در 
 هفته دوم اوضاع کمی بهتر ش��د و ۸ ب��ازی هفته به صورت 
مساوی تری نسبت به هفته نخس��ت و۲ هفته بعدی اش در 
۲ روز برگزار شد، به این ترتیب که 5 بازی در روز دهم مرداد 
و ۳ بازی در روز۱۱ مرداد برگزار شد. اما در هفته سوم شاهد 
شاهکاری از سوی سازمان لیگ بودیم که در هیچ لیگ معتبر 
اروپایی آن را مشاهده نمی کنیم، برگزاری یک بازی در اولین 
روز هفته سوم و ۷ بازی به صورت کامال همزمان در روز دوم 
هفته سوم. در هفته س��وم روز اول هفته که ۱5 مرداد بود ۷ 
بازی به صورت همزمان ساعت۲۲ برگزار شد، البته یکی از 
دیدارها که دیدار فجرسپاسی و استقالل بود ۲۲:۱5 برگزار 
شد، اما در روز دوم هفته فقط شاهد یک دیدار در ورزشگاه 
آزادی بودیم. در هفته چهارم نیز ترتیب بازی ها مثل هفته 
نخس��ت بود، ۲ بازی در روز اول و 6 ب��ازی در روز دوم هفته 
که البته باز هم برگزاری 5 بازی در س��اعت ۱۹:۴5 چندان 
جالب به نظر نمی رس��ید؛ برای مث��ال در دو هفته اخیر که 
تراکتورسازی در اصفهان به مصاف ذوب آهن و سپاهان رفت، 
دیدارهایش همزمان با دیگر تیم تبریزی یعنی گس��ترش 
فوالد بود که در دو هفته اخیر بازی هایش در ورزشگاه یادگار 
امام)ره( تبریز برگزار شد و به دلیل این که تماشاگران تبریزی 
ترجیح داده بودند در خانه بنش��ینند و بازی تیم محبوب تر 
یعنی تراکتورسازی را از طریق سیما مشاهده کنند، شاهد 
استقبال بس��یار کم و در حد زیر هزار نفر از بازی گسترش 
فوالد بودیم. این مشکل برای هواداران و رسانه های اصفهان 
هم به نوعی وجود داشت و همزمانی بازی های سپاهان و ذوب 
آهن در۲ هفته اخیر کار آنها را در پوشش اخبار بازی دو تیم 

کمی سخت می کرد.

یادداشت

نقش جهان با این 
مختصات، بزرگ 

تر از ورزشگاه 
آزادی تهران است 

 و مختصات آن
2۷۰ هزار متر مربع 

 است که
۱۳۰ هزار متر مربع 

 آن، مسقف 
است

برای اولین بار در کشور و خاورمیانه

آغاز به کار هندبال ساحلی بانوان در اصفهان

نخس��تین دوره رقابت های هندبال س��احلی بانوان در بخش 
نوجوانان، دوش��نبه ش��ب در باغ بانوان پارک ناژوان اصفهان 

افتتاح شد.

هندبال س�احلی بان�وان، اولی�ن بار در کش�ور و 
خاورمیانه

این مس��ابقات که برای اولین بار در س��طح کش��ور و به همت 
اداره کل ورزش و جوان��ان اصفهان و هیأت هندبال اس��تان و 
با حمایت س��ازمان فرهنگ��ی- تفریحی ش��هرداری اصفهان 

 برگ��زار  می ش��ود، در دو رده س��نی نوجوان��ان و آزاد انج��ام
 خواهد شد.آیین افتتاحیه رقابت ها پس از تالوت آیاتی از قرآن 
مجید و پخش سرود جمهوری اس��المی ایران، با رژه تیم های 

شرکت کننده ادامه پیدا کرد.

افتتاح مسابقات با حضور بزرگان ورزش اصفهان
محمدرضا محمدجواه��ری مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان، غالمعل��ی ابراهیمی معاون توس��عه ورزش اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان، احمدرضا مهنام مشاور ورزشی 

استاندار اصفهان و فرامرز می آبادی و انیس مرتضوی رییس و 
نایب رییس هیأت هندبال استان اصفهان در این مراسم حضور 
داشتند.پس از صحبت های محمدجواهری، می آبادی و مهنام 
و اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی، این مسابقات به دست 
مرتضوی نایب رییس هیأت هندبال اصفهان رسما افتتاح شد.

مهنام: ما مردان به این که الگوی بانوان ما حضرت 
زهرا)س( است غبطه می خوریم

احمدرضا مهنام معاون ورزش��ی س��ازمان فرهنگی- تفریحی 
شهرداری اصفهان در این مراسم اظهار داشت: مدیرکل ورزش 
و جوانان اس��تان در مدت پذیرش این س��مت و با وجودی که 
چوب زیادی الی چ��رخ ورزش اصفهان گذاش��تند، مثل یک 
سرباز زحمات زیادی کشید. من از این بابت از وی تشکر می کنم 

و امیدوارم سالیان سال به خدمتش ادامه دهد.
وی درمورد امکانات زمین ماسه ای باغ بانوان ناژوان بیان داشت: 
زمین ماس��ه ای این باغ تنها زمین ورزش��ی از این نوع مختص 
بانوان است که بانوان می توانند با اس��تتار کامل در آن ورزش 

کنند و ساخت این مکان جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
مهنام ادامه داد: خوش��حالم در جمعی که بانوان اصفهانی که 
فعالیت هایشان کمتر دیده می شود و غریبانه برای ورزش استان 

زحمت می کشند، حضور دارند، هستم.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: مقتدا و الگوی بانوان ما حضرت 
زهرا )س( هستند که ما مردان به آن حسرت می خوریم، بانوان 

ورزشکار سرمایه هایی هستند که باید حفظ شوند.

استارت ۹ تیم از عصر دیروز
مسابقات هندبال ساحلی بانوان در بخش نوجوانان با حضور ۹ 
تیم رسانه برتر، انقالب نجف آباد، تربیت بدنی ناحیه 6، شهدای 
رهنان، حجاب نجف آباد، هیأت هندبال خمینی شهر، گز )الف(، 
پیش��گامان و گز )ب( از س��اعت ۱۷ عصردیروز آغاز می شود و 
تیم ها به صورت دوره ای به مصاف ه��م می روند تا تکلیف تیم 

اول مشخص شود.
این مسابقات عصر چهارشنبه و پنج شنبه نیز پیگیری خواهد 

شد و صبح روز جمعه به پایان خواهد رسید.
روز شنبه تیم ها اس��تراحت خواهند داشت و یک دوره کالس 
داوری و مس��ابقات رده س��نی متولد س��ال ۷۴ برگزار خواهد 
ش��د. پس از پایان این رقابت ها نیز، مسابقات در رده سنی آزاد 

)بزرگساالن( با حضور 6 تیم آغاز می شود.

تجلیل از برترین ها در باغ نور اصفهان
گفتنی است، نایب رییس بانوان هیأت هندبال اصفهان درمورد 
جوایز این دوره از مسابقات گفت: در نظر داریم مراسم تجلیل 
از تیم های شرکت کننده در مس��ابقات هندبال ساحلی بانوان 
به همراه برترین های جام موالی عرش��یان ک��ه در ماه مبارک 
رمضان انجام شد را س��اعت۲۱ ش��ب ۲۹ مردادماه در باغ نور 

اصفهان برگزار کنیم. 

آلمان می تواند قهرمان جهان شود
سرمربی تیم ملی آلمان با اعالم این که تیمش ترکیبی از بازیکنان جوان 
و باتجربه است، می گوید: آلمان توانایی قهرمانی در جام جهانی را دارد. 
این تیم برای آمادگی بیشتر در راه بازی های انتخابی جام جهانی۲۰۱۴ 

برزیل، چهارشنبه در دیداری دوستانه به مصاف پاراگوئه می رود. 

گوستاوو در یک قدمی آرسنال
باش��گاه آرس��نال با پرداخت۲۰ میلیون یورو در آس��تانه ج��ذب لوئیس 
گوس��تاووی برزیلی قرار گرفت. ب��ا ورود پپ گوآردیوال ب��ه بایرن مونیخ و 
ترافیک زیاد در خط هافبک بایرن، لوئیس گوستاوو هافبک برزیلی این تیم 

در فهرست مازاد باشگاه قرار گرفت.

اتوئو خواهان حضور در چلسی شد

س��اموئل اتوئو از عالقه خ��ود به بازگش��ت به لیگ 
برتر و بازی در چلس��ی س��خن گفت. وی که در تیم 
آنژی ماخاچ کاال ت��وپ می زند، می خواه��د بار دیگر 

فرصت بازی در یک لیگ برتر  را به دست آورد.

مدیرکل ورزش و 
جوانان استان در 
مدت پذیرش این 
سمت و با وجودی 

که چوب زیادی الی 
چرخ ورزش اصفهان 

گذاشتند، مثل 
یک سرباز زحمات 

زیادی کشید



 نمایشگاه پاییزه فروش کاال
 در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

معاون بازرگانی داخلی صنعت، 
مع��دن و تج��ارت چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: ب��ه زودی 
نمایشگاه پاییزه در چهارمحال 

و بختیاری برپا می شود.
به گزارش مه��ر، علیرضا جیالن 
پیش از ظهر دوش��نبه در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: هر ساله 
نمایش��گاه های پاییزه در استان 
برگزار می شود و در س��ال جاری در تمامی شهرس��تان های این استان 
نمایشگاه برپا خواهد ش��د.وی تصریح کرد: نمایشگاه مواد غذایی در ماه 
مبارک رمضان در چهار شهرستان بزرگ استان و به مدت10 روز برپا شد. 
جیالن با اشاره به این که مواد غذایی که در10 روزه اول ماه مبارک رمضان 
در نمایشگاه ها با قیمت مناسب توزیع ش��د، بیان داشت: مرغ منجمد با 
قیمت چهار هزار و 700 و گوشت منجمد با قیمت 16 هزار و 500 تومان 
به فروش رسید. معاون بازرگانی داخلی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: برنج، عدس، نخود، زولبیا بامیه، خرما، شکر و قند از 
جمله کاالهایی بوده است که با نازل ترین قیمت در نمایشگاه های منتخب 
به فروش رسیده است. جیالن اذعان داشت: بر پایی نمایشگاه پاییزه در 
همه شهرستان ها از مواردی است که با جدیت به دنبال بر پایی آن هستیم.

خبر ویژه

مديركل اوقاف و امور خيريه استان
حجت االسالم سيد محمد طباطبايی

 حفظ موقوفات از مؤثرترین راه های توس��عه فرهن��گ وقف در جامعه 
اس��المی اس��ت و حفظ موقوفه، نگهداری س��ند موقوفه، حفظ اراضی 
مرتبط با موقوفه، احیا و مرمت موقوفات در راستای عمل به نیات واقف 
از دیگر وظایف ادارات اوقاف اس��ت تا آنچه که مد نظر واقف بوده به طور 
کامل محقق شود. نباید با اجبار مردم را به وقف اموال و دارایی های خود 
واداشت، بلکه باید بدون اجبار حقیقت های وقف و آثاری که می تواند بر 
جامعه بگذارد را برای آنها تبیین کرد تا مردم با اطالع از تأثیرات وقف به آن 
روی آورند. وقف از دستورات 
قضایی، قوانین عمومی، احکام 
حکومت��ی و بخش��نامه های 
حکومتی ناشی نمی شود بلکه 
موقوفات حاصل احساس��ات 
مردمی است که برای خدمت 
به خلق خدا در اختیار جامعه 

اسالمی قرار گرفته است.

سرمایه عظیم فرهنگی  امامزادگان 
مورد غفلت واقع شده است

چهره روزیادداشت
زمینه اشتغال برای 839 نفر در چهارمحال و بختیاری فراهم شد

مدیرکل جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری از تصویب 736 ط��رح دربخش تولیدات دامی 
درسال 91 خبرداد. صفدر نیازی اظهار داشت: تعداد 736 طرح در بخش تولیدات دامی با اعتباری 
افزون بر 537 میلیارد و 619میلیون ریال در کارگروه توسعه کشاورزی سال گذشته،تصویب شد.
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 75 درصد تماس ها با 
اورژانس123 غیرمرتبط است

کارشناس دفتر آس��یب های اجتماعی بهزیستی کشور 
گفت:75  درصد تماس های گرفته شده با اورژانس 123 

بهزیستی، با وظایف این سامانه غیر مرتبط است.
ابوالفض��ل قنبری افزود:ک��ودک آزاری، همس��رآزاری، 
دختران فراری، کودکان خیابانی، خانواده های در معرض 
طالق و خودکشی از موارد قابل رسیدگی در این اورژانس 
است. قنبری گفت: سال گذشته525 هزار مورد تماس با 
این سامانه برخط گرفته شده که از این تعداد، تنها130 

هزار تماس مرتبط بوده است.

کتاب، مهم ترین ابزار 
پیشرفت هرجامعه است

مدیرکل کتابخانه های عموم��ی چهارمحال و بختیاری 
گفت: کتاب مهم ترین ابزار رش��د و پیشرفت هر جامعه 

محسوب می شود.
بهروز صادقی در نشس��ت توجیهی راهبردی مسئوالن 
کتابخانه های شهرستان شهرکرد و سامان، اظهار داشت: 
نقش کتاب در رش��د و اعتالی فرهنگ جوامع برکس��ی 
پوشیده نیست، چراکه مهم ترین ابزار پیشرفت هرجامعه 
محسوب می ش��ود. وی ضمن تقدیر از تالش و زحمات 
کتابداران در ترویج فرهنگ مطالع��ه، افزود: اگر بتوانیم 
م��ردم را به هر ترتیب ب��ه کتابخوانی تش��ویق و ترغیب 
کنیم، توانس��ته ایم گامی مثبت در راس��تای پیشرفت 

جامعه برداریم.

 تولید ساالنه60 تن انگور
 در چهارمحال و بختیاری

کارشناس امور باغی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
از تولید ساالنه60 تن انگور در استان خبر داد.

حمیدرضا منصوری به تولید س��االنه60 تن انگور در استان 
اشاره کرد و گفت: بیش از5200 هکتار از اراضی استان زیر 
کشت مو اس��ت. وی با بیان این که بیشترین برداشت انگور 
متعلق به بخش کیار اس��ت، تصریح کرد: عسگری، سفید و 

سیاه، بیدانه و یاقوتی  از ارقام تولیدی انگور در استان است.
منصوری به صادرات این محصول به اس��تان های اصفهان، 
خوزس��تان و تهران اش��اره کرد و گفت: باغداران، انگور را به 

صورت تازه، کشمش، مویز و آبغوره به فروش می رسانند.

اخبار کوتاه

اس��تاندار چهارمح��ال وبختیاری گفت: 
گروه 
همگان باید به دولت جدید در راس��تای شهرستان 

تحقق اهداف بلند نظام جمهوری اسالمی 
و وعده های انتخاباتی رییس جمهوری کمک کنند.

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، علی اصغ��ر عنابس��تانی ک��ه به مناس��بت 
روز خبرن��گار در جم��ع خبرن��گاران رس��انه ه��ای چهارمحال 
 وبختیاری س��خن می گفت،با تجلیل از اقدام��ات خبرنگاران در

اطالع رس��انی عملکرد نظام جمهوری اس��المی و رساندن پیام و 
خواسته مردم به گوش مسئوالن، اظهار داشت:رسانه ها نیز باید 

دولت یازدهم را برای تحقق وعده های خود کمک کنند.
 وی ب��ا بیان این ک��ه مدی��ران دولت ده��م، خ��ود را تکلیف گرا 
می دانند، افزود: به عنوان سرباز نظام خود را مدیون ملت ایران و 
شهیدان دانسته و خدمتگزاری به مردم را توفیقی بزرگ برای خود 

محسوب می کنم.
عنابس��تانی با تأکید بر این که همه باید به اعتال و سربلندی نظام 
جمهوری و توسعه کشورو پیشرفت استان کمک کنیم، افزود:مهم 
تر از همه، عظمت و سربلندی نظام است و دولت ها نیز در این قالب 

به مردم خدمت می کنند.
استاندار چهارمحال وبختیاری همچنین با بیان اقدامات انجام شده 
در دوران مسئولیت هزار و 205 روزه خود به عنوان استاندار استان، 
افزود:ارتقای ساختار سیاسی استان از روزهای تصدی مسئولیت 

در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر، چهارمحال وبختیاری40 شهر و 25 
بخش دارد که این تعداد در ابتدای دولت احمدی نژاد، 26 ش��هر 

و 16 بخش بود.
 عنابس��تانی افزود: در دو دولت نهم و دهم، تعداد شهرستان های

استان از ش��ش به 9 افزایش یافت که دو شهرستان آن در دولت 
دهم به ساختار سیاسی استان چهارمحال وبختیاری افزوده شد.

استاندار چهارمحال وبختیاری تصریح کرد:تعداد روستاهای دارای 
دهیاری استان در ابتدای دولت نهم، 72 دهیاری بود که این تعداد 

به 445 روستای دارای دهیاری افزایش یافت.
وی در ادامه سخنان خود با تجلیل از عزم جمعی رسانه های استان 
در توس��عه پایدار چهارمحال وبختیاری، گفت: آنچه در مجموعه 
خبرنگاران و رس��انه ها مش��اهده کردم، اتفاق نظر برای رش��د و 
توسعه اس��تان بود، اگرچه در برخی موارد، اختالف نظرهایی نیز 

وجود داشت.
عنابستانی42 س��فر شهرستانی به شهرس��تان های چهارمحال 
وبختیاری، 118 مورد بازدید از دس��تگاه های اجرایی، شرکت و 
حضور و سخنرانی در 78 همایش اس��تانی و ملی در چهارمحال 
وبختیاری، حضور در منزل550 خانواده ایثارگر، دیدار با هزار و 15 
خانواده ایثارگر در استانداری و 689 مورد دیدار و مالقات با مدیران 
در استانداری برای رفع مشکالت دس��تگاه های اجرایی استان را 
از برخی اقدامات خود در دوران تصدی مس��ئولیت اس��تانداری 

استان بیان کرد.

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری تالش برای ه��م افزایی مردم و 
مدیران برای توسعه استان و استفاده بهینه از ظرفیت های توسعه 
را از اقدامات خود در دوران تصدی مسئولیت استانداری دانست و 
افزود: با اقدامات انجام شده، بیکاری استان در سال 91 به کمتر از 

میزان کشوری آن رسید.
وی ادامه داد: متوسط رشد صنعت چهارمحال وبختیاری در زمان 
حاضر، از متوسط کش��وری آن باالتر اس��ت و تعداد صنایع فعال 
استان نیز که حدود هزار و300 واحد اس��ت، از متوسط کشوری 

باالتر است.
در پای��ان ای��ن نشس��ت خبرن��گاران و رس��انه ه��ای مکتوب و 
 دیجیت��ال چهارمح��ال وبختی��اری ک��ه بی��ش از دیگ��ران در 
دولت های نهم و دهم با حوزه های مختلف اس��تانداری همکاری 

داشتند، تجلیل شدند. 

طرح جامع تقس�یمات کش�وری به ص�ورت پایلوت 
در چهارمحال وبختیاری اجرا می شود

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری گفت: با تصوی��ب هیأت محترم 
دولت، طرح جامع تقسیمات کش��وری به صورت پایلوت در این 

استان اجرا می شود.
علی اصغر عنابستانی روز سه ش��نبه در نشست پرسش و پاسخ با 
رسانه های چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: اجرای طرح جامع 
تقسیمات استانی چهارمحال وبختیاری در هیأت دولت تصویب 
شده است و این طرح از سوی مسئوالن استانی در مرحله انتخاب 

مشاور قرار دارد.
وی با بیان این که اجرای طرح جامع تقس��یمات کشوری استان 
در دستور کار مسئوالن استان قرار دارد، افزود: اجرای این طرح، 
مشکالت و اختالف های استان را در تقسیمات سیاسی به حداقل 

ممکن می رساند.
عنابستانی تصریح کرد: طرح تغییر نام استان چهارمحال وبختیاری 
به نام دیگر نیز در قالب این طرح انجام می شود و مسئوالن بخش 
سیاس��ی اس��تانداری در حال فراهم کردن تمهیدات اجرای این 

طرح هستند.
عنابستانی همچنین با بیان این که تشکیل بخشداری کیار شرقی 
در هیأت دولت به تصویب رسیده است، گفت: این طرح مشکالت 
جزئی داشت که از سوی دبیر هیأت دولت ابالغ نشد و با رفع این 
مشکالت، به وزارت کش��ور و اس��تانداری چهارمحال وبختیاری 
ابالغ می شود. اس��تاندار چهارمحال وبختیاری افزود:با ابالغ این 
مصوبه از سوی دبیر هیأت دولت، بخشداری مرکزی کیار به دزک 

منتقل می شود.

استاندار چهارمحال وبختیاری:

دولت جدید را در تحقق اهداف جمهوری اسالمی کمک کنیم
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مفاد آراء
181آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
شادی  حمیدرضا  –آقاي   92/04/18 مورخ   139260302021000421 شماره  1-رای 
زواره  فرزند عبدالحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 2337  فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

ششدانگ به مساحت 199/50  متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره

سعیدی  مرضیه  –خانم   92/04/18 مورخ   139260302021000422 شماره  رای   -2
خاروانی  فرزند ولی اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 2337  فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

ششدانگ به مساحت 199/50  متر مربع خریداری عادی ازحمیدرضا شادی زواره.

 3- رای شماره 139260302021000423 مورخ 92/04/18 –خانم سوده صادقی حداد 
زواره  فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 2103  فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

ششدانگ به مساحت 215/93  متر مربع خریداری عادی از سیدامیرحسین فاطمی.
سیدامیرحسین  آقای   –  92/04/18 مورخ   139260302021000424 شماره  رای   -4
فاطمی  فرزند سیدمحمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 2103  فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
ششدانگ به مساحت 215/93  متر مربع خریداری رسمی از سیدحسین ابراهیمی پور 

زواره .
آقای علیرضا عالیشان   – 5- رای شماره 139260302021000425 مورخ 92/04/18 
زواره  فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2247  فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 207/90  

متر مربع خریداری رسمی از خانم فاطمه عالیشان زواره.

حمزه  مصطفی  آقای   –  92/04/18 مورخ   139260302021000426 شماره  رای   -6
از پالکهای 2335  نیسیانی  فرزند اصغر ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
و2336  فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
ششدانگ به مساحت 414/60  متر مربع خریداری رسمی ازشهرداری زواره ومهدی 

قربانی زواره .
7- رای شماره 139260302021000427 مورخ 92/04/18 – خانم بتول صادقی  فرزند 
رحیم ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 5377  فرعی واقع در زواره 
مربع  متر    252/15 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16

خریداری عادی از عباس صادقی.
آقای سیدمحمد اصباح   – 8- رای شماره 139260302021000428 مورخ 92/04/18 
از پالک  طبائی زواره  فرزند عبدالحسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی مفروز شده 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی    1320
جمالی  محمود  مرحومین  ورثه  از  عادی  خریداری  مربع  متر    732/50 مساحت 

وعبدالحسین اصباح.
9- رای شماره 139260302021000429 مورخ 92/04/18 – آقای رحمت ربی فرزند 
فرعی  پالکهای 1132 و1133   از  مفروز شده  مزروعی  زمین  قطعه  حسین ششدانگ 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقعات 
از ورثه عبدالجواد فتوحی وبیگم آغافتوحی و  1475/13  متر مربع خریداری رسمی 

خریداری عادی از ابوالحسن جلوه.
مثقالی   حسن  آقای   –  92/04/18 مورخ   139260302021000430 شماره  رای   -10

فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1176  فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 307/26  متر 

مربع خریداری عادی از خانم فاطمه دیباج  زواره.
11- رای شماره 139260302021000436 مورخ 92/04/18 – آقای علی شبانی  فرزند 
قلی ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1705  فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 276/54  متر مربع خریداری 

رسمی از آقایان سید محمود وسید عباس طالئی زواره.
12- رای شماره 139260302021000437 مورخ 92/04/18 – آقای حجت اله عابدینی  
فرزند حسن قسمتی از ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 995  فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 11  متر 

مربع خریداری رسمی از سعیدرضا گنجی زاده زواره.م الف 180

تاریخ انتشار نوبت اول:   1392/05/23

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1392/06/7                                                                                             
  ذبیح اله فدائی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

ابالغ وقت رسیدگی

211 در خصوص پرونده کالسه 249/92 خواهان مصطفی آقا داود دادخواستی مبنی 
بر مطالبه و تامین خواسته به طرفیت سعید دنیاپور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   16:30 ساعت   92/7/3 مورخ  چهارشنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
جنب   – الفت  انتهای خیابان   – بهارستان  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
شرکت عمران – مجتمع قضایی بهارستان  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شورای حل اختالف استان اصفهان شعبه 38 

حقوقی

ابالغ

صبح   10:30 ساعت   92/6/31  : رسیدگی  وقت  پرونده:911529ح26   کالسه   2102
اله  : مرتضی مهدی قلی زاده فرزند سیف  اکبر خوانده  ناهید داوری فرزند   : خواهان 
خواسته طالق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
بودن  المکان  بعلت مجهول  تعیین شده  وقت رسیدگی   و  گردیده  ارجاع   26 به شعبه 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی میشود 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 26 دادگاه عمومی اصفهان 

فقدان سند مالکیت 

باستناد دو برگ  اله جاللیان  فرزند عباس  فتح  205 شماره 103/92/1108/337آقای 
استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف دو رجل و نیمی دشت میر پالک شماره 
193/4299 واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی که در صفحه 463 دفتر 22 امالک 

ذیل ثبت 3665 بنام فتح اله جاللیان فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه 
کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م 

الف: 158 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ اجرائیه 

شماره   9200008  : بایگانی  شماره   9204002138000008/1  : پرونده  شماره    194
ابالغیه : 139205102138000027 آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجراء بدینوسیله به آقایان 1- محمد رمضانی سعادت آبادی 
فرزند علی 2- محمد علی اسکندری فرزند صفر علی 3- فریدون معصومی فرزند گل 
باقری  اله  ذبیح   -6 احمد  فرزند  زواره  5-خداداد  حسین  فرزند  پزدی  رضا  محمد4- 
آبادی فرزند علی 8-  اله رمضانی سعادت  آبادی فرزند محمد حسین 7- ولی  حسن 
رمضانی  علی   -10 محمد  فرزند  محمد  نور  کاظم   -9 حسین  فرزند  علیپور  مدد  علی 
سعادت آبادی فرزند حسن 11- رجبعلی چراغی جان آبادی فرزند نعمت اله 12- مهدی 
 -14 قدمعلی  فرزند  علیپور  علی  محمد   -13 حسین  محمد  فرزند  آبادی  حسن  باقری 
اکبری  ابراهیم   -16 فرزند حسین  علیپور  قدمعلی   -15 فرزند حسین  شماعی  ابراهیم 
فرزند  اکبری  مرتضی   -18 عباس  فرزند  آبادی  علیپور حسین  17- رضا  علی  فرزند 
ابراهیم 19- حسنعلی بهشتی فرزند حسین همگی به نشانی زواره طبق قرار داد فروش 
اقساطی شماره  325810001 متعهدین شرکت تعاونی ماکارونی زواره  ابالغ می شود 
که بانک کشاورزی زواره جهت وصول طلب خود به مبلغ 141500000 ریال اصل و 
این  تاریخ 92/4/31 واز  تا  تاخیر  238407988 ریال سود و 84143996 ریال جریمه 
الوکاله و  تا روز وصول روزانه مبلغ 89164 ریال خسارت تاخیر روزانه حق  تاریخ 
حقوق دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده به کالسه 9204002138000008 
در اداره ثبت اسناد و امالک زواره تشکیل شده و محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجریا مفاد اسناد رسمی الزم االجرابه شما 
ابالغ میگردد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه  اقدام در غیر اینصورت بدون 
شما تعقیب خواهد شد. م الف 181 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک 

زواره 

آگهی تغییرات 
214 شماره 92/2910/33/و آگهی تغییرات شرکت توان قدرت کرکس به شماره ثبت 
809 و شناسه ملی 10260599702 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت توان قدرت کرکس مورخه 1392/5/6 تغییرات به شرح ذیل در شرکت فوق بعمل 
مورخ  قدرت کرکس  توان  العاده شرکت  فوق  عمویم  برابر صورتجلسه مجمع  آمد1- 
92/5/6 آقای مهدی شفیعی تمامیت سهم الشرکه خود را از شرکت توان قدرت کرکس 
دریافت و از شرکت خارج و سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون 
ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح و سرمایه شرکت پنج میلیون ریال 
. شرکای فعلی و میزان  نقدی پرداخت که در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت 
الشرکه ب- خانم  آقای محمد رضا شفیعی 60 درصد سهم  الف-  الشرکه  سهم 
الشرکه 2- خانم فاطمه گنجی زاده به سمت  فاطمه گنجی زاده 40 درصد سهم 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا شفیعی به سمت مدیر عامل شرکت برای 
مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. م الف 183 خیر اله 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

حصر وراثت 
215 آقای سید سجاد احمدی دارای شناسنامه شماره 5-030112-113 به شرح 
دادخواست به کالسه 423/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
بشناسنامه 11402  احمدی  که شادروان سید محمد رضا  داده  توضیح  و چنین 
در تاریخ 1392/1/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- دولت آقا احمدی فروشانی فرزند حاجی آقا ش ش 
7423 مادر 2- زهرا صرامی فروشانی فرزند محمود ش ش 697همسر 3- سید 
4- عطیه  فرزند  فرزند سید محمد رضا ش ش 113-030112-5  احمدی  سجاد 
فرزند و الغیر.  فرزند سید محمد رضا ش ش 113-061124-8  احمدی  سادات 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 

شورای حل اختالف خمینی شهر  

حصر وراثت 

شرح  به   13424 شماره  شناسنامه  دارای  میردامادی  حسین  محمد  سید  آقای   216
دادخواست به کالسه 422/92ش ح 7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان طاهره میر دامادی  بشناسنامه 165 در تاریخ 1391/12/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سید محمد حسین میر دامادی فرزند آقا جعفر ش ش 13424 فرزند  و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر  

انحالل شرکت 

عالم  پردازان  تصویر  انحالل شرکت  آگهی  92/4197/140/و-1392/5/2  202  شماره 
ملی  شناسه  و   27692 بشماره  شده  ثبت   ، محدود  مسئولیت  با  رایانه  الکترونیک 
10260484078  برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/5/2 شرکت فوق 
منحل اعالم کردید و امیر حسین شکری پور به کد ملی 1381664482 بسمت مدیر تصفیه 
انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه در اصفهان شاهین شهر خیابان  برای مدت یکسال 
فردوسی مجتمع تجاری سپاهان پالک 64 – کد پستی 8314714317 تعیین گردید. امضای 
ثبت  اداره  رئیس  آذری  منصور    4983 الف  گردید.م  تکمیل   92/5/2 تاریخ  در  ثبت  ذیل 

شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

انحالل شرکت 

چهلستون   پیام  توحید  شرکت  انحالل  آگهی  92/1545/140و-1392/3/11  شماره    135
برابر    10260484895 ملی  شناسه  و   27775 بشماره  ثبت شده   ، محدود  مسئولیت  با 
و  گردید  اعالم  منحل  فوق  92/3/9 شرکت  مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
رضا نجارزادگان  به کد ملی 1285003144 و کد پستی 8148969311 بسمت مدیر تصفیه 
کوی  کاوه  خیابان  اصفهان   در  تصفیه  محل  نشانی  و  گردید  انتخاب  یکسال  مدت  برای 
مهر آباد نو پالک 283 کد پستی 8148969311 تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 
92/3/11 تکمیل گردید. م الف 2962منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیر تجاری اصفهان 

تصویب تراز نامه 

بازرسان  انتخاب  و  نامه  تراز  تصویب  آگهی  92/2718/140/و-1392/4/10  شماره   144
شرکت خانه سازی کوثر نقش جهان سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 20543 و شناسه 
ملی 10260414057 برابر صورتجلسه مجمع عمومی  عادی مورخ 92/3/23 تراز نامه و 
حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به 91 شرکت نامبرده به تصویب رسیده و ژاله 
ابوطالبی به کد ملی 1286124891 و کد پستی 8158943731 و خانم ندا جانبازی به  کد 
ملی 1288922698 و کد پستی 8143149118 به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شده است . امضای ذیل ثبت در تاریخ 92/4/10 تکمیل گردید.م الف 3944 

منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

ابالغ 
218 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه 
مجهول  که  الذکر  فوق  پرونده  بگلرخوانده  فرزند  نادی  بیژن  آقای  به  ح   920363 کالسه 
المکان اعالم شده است و خواهان آن محمد توکلی فرزند عزت اله  ساکن خمینی شهر جوی 
آباد خ شمس کوچه آبان پ98 بخواسته : الزام خوانده به فک پالک خودرو پیکان سواری 
به شماره انتظامی 224س81ایران 23  در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید . که 
برای جلسه رسیدگی روز سه شنبه مورخ 92/7/23 ساعت30 :9صبح در دادگاه شعبه 
یا چنانچه جهات ردی  و  نماید  دادگستری خمینی شهر مراجعه  پنجم عمومی حقوقی 
دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی 
و برگ دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 
73 آیین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی ازروزنامه های کثیر االنتشار درج میشود 

. مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
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پیامبر اکرم )ص( :
 تن با سه چیز شاداب و پروریده می شود: بوی خوش، لباس 

مالیم و نوشیدن عسل.

 چه ورزش هایی 
برای آرتروز مناسب است؟

در تمام طول زندگی، انجام ورزش باعث باال رفتن بهداشت زندگی و 
سالمت می شود. ورزش از پوکی اس��تخوان جلوگیری می کند. با این 
وجود، انجام ورزش ممکن است باعث پیدایش بعضی از بیماری ها از 
جمله آرتروز شود. اس��تفاده بیش از حد از مفاصل ممکن است به آنها 
شوک و فش��ار وارد کند، بنابراین باید ببینیم ورزش های مختلف چه 
ارتباطی با آرتروز دارند. ورزش دش��من آرتروز نیست، حتی بر عکس 
انجام ورزش برای آرتروز بسیار مناسب است، زیرا مفاصل را به حرکت 

در می آورد. تنها باید بدانیم چه ورزش هایی انجام بدهیم.
 

 آیا ورزش، آرتروز را تشدید می کند؟
در تمام طول زندگی، انجام ورزش باعث باال رفتن بهداشت زندگی و 
سالمت می شود. ورزش از پوکی اس��تخوان جلوگیری می کند. با این 
وجود، انجام ورزش ممکن است باعث پیدایش بعضی از بیماری ها از 
جمله آرتروز شود. اس��تفاده بیش از حد از مفاصل ممکن است به آنها 
شوک و فش��ار وارد کند، بنابراین باید ببینیم ورزش های مختلف چه 

ارتباطی با آرتروز دارند.

 چه ورزش هایی خطر ایجاد آرتروز را دارند؟
ورزش هایی که انجام بیش از حد آنها ممکن اس��ت باعث آرتروز شود 
عبارتند از: ورزش های گروهی همراه با ت��وپ مانند فوتبال، هندبال، 
راگبی و بس��کتبال و همچنی��ن رش��ته هایی مانند اس��کی، تنیس  
اسکواش، دوو میدانی، جودو، کاراته و وزنه برداری، البته نباید فراموش 
کرد که انجام متعادل این ورزش ها فوایدی به همراه دارد. آرتروز نباید 
در هیچ شرایطی باعث شود که ورزش نکنیم. تنها باید بدانیم که کدام 
ورزش مناسب تر است و آن را انتخاب کنیم، شدت آن را متعادل کنیم 

و میزان و زمان ورزش را با توانایی خود منطبق سازیم.
ورزش برای آرتروز الزم اس��ت، زیرا مفاصل را به حرکت در می آورد و 
ماهیچه ها و تاندون هایی را که مفاصل را در بر گرفته اند ورزش می دهد. 
ورزش برای ساختار غضروف ها مفید اس��ت. طبق مطالعات محققان 
س��وئدی، انجام م��داوم ورزش متع��ادل باع��ث باال رفت��ن کیفیت 
غضروف های زانو می ش��ود، بنابراین باید به پی��اده روی ادامه دهیم و 
مفاصل را ورزش دهیم. باید ورزشی را انتخاب کرد که زیاد به مفاصل 
فشار نمی آورد، مانند پیاده روی، ش��نا، ژیمناستیک آبی، یوگا و بهتر 
اس��ت از انجام ورزش هایی همچون تنیس، پیاده روی سریع و اسکی 
خودداری کرد، همچنین انجام تایچی چوان بسیار توصیه شده است. 
محققان کلولند اوهایو به این نتیجه  رس��یدند که افرادی که از آرتروز 
مزمن رنج م��ی برند، با انج��ام10 هفته  تایچی چوان، احس��اس درد 

کمتری خواهند داشت.
اتریشیا آدلر مدیر این تحقیقات می گوید: حرکات این هنر رزمی چینی 
به کاهش دردها کمک می کند و گردش خون در بافت ها را آس��ان تر 
می کند، همچنین تایچی چوان ماهیچه ها و تاندون های اطراف مفاصل 

را قدرتمند می کند.
اگر افزایش وزن دارید بهتر است وزن کم کنید. وزن زیاد فشار بر روی 
غضروف ها را افزایش می ده��د و آرتروز را تش��دید می کند. به عالوه 
تحقیقات نشان داده اند که کم کردن وزن باعث کاهش درد می شود. 
اگر سه بار در هفته  به مدت یک ساعت ورزش کنید، احساس درد باز 

هم کمتر خواهد شد.
 چه ورزش هایی برای چه مفاصلی مناسب هستند؟

   زانو
 ورزش های��ی که نباید انجام ش��ود: فوتب��ال، شمش��یربازی، راگبی،

پیاده روی، ورزش های مبارزه ای و تنیس.
ورزش های مناسب:پیاده روی بر روی زمین صاف، دوچرخه سواری، شنا.

   مفصل ران
ورزش هایی که نباید انجام ش��وند: ورزش های با توپ، اسب سواری، 

پرش، ورزش های مبارزه ای.
ورزش های مناس��ب: پیاده روی،  ش��نا، دوچرخه س��واری، غواصی، 

قایقرانی.
   معضل کمر

ورزش هایی که نباید انجام داد: دوچرخه سواری، اسب سواری، پرش، 
ورزش مبارزه ای، گلف، تنیس.

ورزش های مناسب: پیاده روی، شنا.
   شانه

ورزش هایی که نبای��د انج��ام داد: ورزش های با راک��ت، ورزش های 
مبارزه ای، تیراندازی، گلف، قایقران.

ورزش های مناسب: پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری و غواصی.
   آرنج

ورزش هایی که نبای��د انج��ام داد: ورزش های با راک��ت، ورزش های 
مبارزه ای، پرتاب نیزه، تیراندازی.

ورزش های مناسب: تمام ورزش های دیگر.
   مفصل دست

ورزش هایی که نباید انجام داد: ورزش ه��ای با راکت، بوکس، کاراته، 
اسب سواری.

ورزش های مناس��ب: همه ورزش های دیگری که زیاد به دست فشار 
نمی آورند.

   مفصل پا
ورزش هایی که نباید انجام داد: ماراتن، دوی استقامت، پرش.

ورزش های مناسب: تمام ورزش های دیگر با استفاده از کفش مناسب.

ام��روزه ه��ر دو واژه Wi-Fi و Wireless خیلی مورد 
استفاده قرار می گیرند و بسیاری از کاربران هنگام خرید 
موبایل و مودم ADSL با آنها مواجه می ش��وند. واقعیت 
 آن اس��ت که هنوز بیش��تر افراد نمی دانند که اینترنت 
بی سیم )Wireless Internet( چیست و چه تفاوتی با 
Wi-Fi دارد! امروزه اتصال به اینترنت به دو صورت با سیم 

و بی سیم انجام می شود:

 انواع اتصال باسیم
انواع اتصال با سیم، ADSL، کابل و فیبر نوری است. این 
نوع اتصال به اینترنت هم ارزان است و هم پرسرعت و غالبا 
در مکان هایی که امکان اتصال تجهیزات به وسیله  سیم به 
سرویس دهنده  اینترنت وجود دارد مانند خانه ها و... مورد 

استفاده قرار می گیرد.

 انواع اتصال بدون سیم
در مکان ه��ای دورافتاده که امکان اتصال باس��یم وجود 
ندارد، می توان از اینترنت ماهواره ای استفاده کرد. این نوع 
اینترنت سرعت کمتر و محدودیت هایی نسبت به اتصال 
باسیم دارد، ولی در جایی که امکان اتصال باسیم نیست 

ممکن است بهترین راه همین باشد.
اینترنت بی سیم از سیگنال های تلفن همراه برای اتصال 
به اینترنت استفاده می کند و در دستگاه های قابل حمل 
استفاده می شود. فناوری های مختلفی در این نوع اتصال 
استفاده می شود که با نام های 3G و 4G یا اینترنت نسل 
سوم و چهارم شناخته می شوند. این نوع اتصال به اینترنت 

از نوع با سیم، کندتر و گران تر است.

)Wi-Fi( وای-فای 
وای- ف��ای، مخف��ف عب��ارت Wireless Fidelity و 
کارکرد آن مانند Bluetooth  است، یا به عبارتی یکی از 

استانداردهای Bluetooth به شمار می آید.
ارتباط Wi-Fi ب��رای کاربران جذابیت بیش��تری دارد  
 چرا که بر پایه اینترنت بی س��یم کار م��ی کند و موجب 
 Laptop می شود تا کاربران بتوانند در هر مکانی از طریق
به اینترنت متصل شوند. به تعریفی دیگر،  Wi-Fi یک 
فناوری شبکه بی سیم اس��ت که برای اتصال رایانه ها و 

دستگاه های دیجیتالی از آن استفاده می کنند.
در قدیم تنه��ا راه اتصال رایانه ها به یکدیگر اس��تفاده از 
کابل شبکه بود که عالوه بر زحمات زیاد، محدودیت های 
فیزیکی زیادی برای کاربران ایجاد می کرد، اما به وسیله  
فناوری Wi-Fi می توان رایانه ها و دیگر دس��تگاه های 
دیجیتالی، مث��ل تلفن همراه، تبل��ت، دوربین دیجیتال 
تلویزیون، چاپگر و ... را بدون سیم به یکدیگر متصل کرد 

و یا به عبارتی می توان  یک شبکه بی سیم ایجاد کرد.
البته روش های دیگری هم برای ایجاد ش��بکه بی سیم 

.Bluetooth وجود دارد؛ مانند
برای ایجاد یک ش��بکه Wi-Fi غالبا از دستگاهی به نام 
Router استفاده می ش��ود. اگر Router به اینترنت 
متصل شود، می تواند اتصال اینترنت را در شبکه ای که 
خود ایجاد کرده به اشتراک بگذارد و دیگر دستگاه ها را نیز 
به اینترنت متصل کند. نکته ای که در این قسمت قابل 
توجه است، این است که مدیریت ش��بکه ای که توسط 
Router ایجاد می شود، در دست صاحب دستگاه است 
و او می تواند برای اتصال به شبکه رمز تعیین کند و یا تنها 
به دستگاه های خاصی اجازه دسترسی به شبکه  را بدهد.

Wireless
Wireless، تکنولوژی ارتباطی است که در آن از امواج 
رادیویی، مادون قرمز، به جای س��یم و کابل برای انتقال 

سیگنال بین دو دستگاه استفاده می شود.
از جمله این دستگاه ها می توان پیغام گیرها، تلفن های 
همراه، کامپیوترهای قابل حمل، شبکه های کامپیوتری 
دس��تگاه های مکان یاب، سیس��تم های ماه��واره ای و 

PDA ها را نام برد.
تکنولوژی Wireless به کاربر این امکان را می دهد تا با 
استفاده از دستگاه های متفاوت، بدون نیاز به سیم یا کابل 
و حتی در حال حرکت، از امکانات مختلف استفاده کنید. 
شما می توانید ایمیل های خود را بررسی کرده، اجناس 
مورد نیاز را خریداری کنید و یا حتی برنامه تلویزیون مورد 
عالقه خود را تماشا کنید. حتی بسیاری از کارها از جمله 
مراقبت های پزشکی به تجهیزات Wireless نیاز دارند.

امکانات Wireless به ش��ما کمک می کن��د تا تمامی 
کارهای خود را در حال حرکت به س��ادگی به روز رسانی 
کنید. تکنولوژیWireless هر روزه در حال گس��ترش 
اس��ت تا بتواند عالوه بر کاهش هزینه ها، به شما امکان 
 کار راحت تر در هنگام حرکت را نیز بدهد. در مقایس��ه با 
ش��بکه های س��یمی، هزین��ه نگه��داری ش��بکه های 

Wireless  کمتر است. 
ش��ما می توانید از ش��بکه های Wireless برای انتقال 
اطالعات از روی دریاها، کوه ها و... اس��تفاده کنید و این 
در حالی است که برای انجام کار مشابه توسط شبکه های 
سیمی، کاری مشکلی خواهد بود. امروزه بیشتر اسمارت 
 فون ه��ا قابلیتی دارند که ع��الوه بر این که ب��ه اینترنت 
بی سیم از طریق شبکه موبایل متصل می شوند، تبدیل 
به Router شوند و اینترنت را توسط شبکه Wi-Fi با 
دستگاه های دیگر به اشتراک می گذارند. این قابلیت را 
 Wi-Fi یا Wi-Fi Tethering می توانید با نام های

Hotspot در تلفن همراه خود تنظیم کنید.

»وایرلس« و »وای-فای« 
چه تفاوتی دارند؟
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

ویتامین E یکی از ویتامین های محلول در چربی است. دلیل اهمیت این ویتامین خاصیت 
 آنتی اکس��یدانی آن اس��ت که عبارت اس��ت از کاهش عوامل ش��یمیایی مخربی که در اثر

 استرس های فیزیولوژیکی و محیطی در بدن به وجود می آیند. روغن های گیاهی، مغزها و 
 جوانه گندم از منابع غذایی ویتامین   به شمار می روند. تحقیقات اخیر محققان فرانسوی نشان 
می دهد که دو میوه آووکادو و کیوی نیز سرشار از ویتامین E هستند. آووکادو میوه ای روغنی 
است که به دلیل دارا بودن بسیاری از مواد مغذی به ویژه اسیدهای چرب مفید، می تواند به 
عنوان یکی از اجزای ساالد سبزیجات، به رژیم غذایی افزوده شود. کیوی به دلیل دارا بودن 
مقادیر باالیی از مواد مغذی از جمله ویتامین C و فالونوئیدهای مختلف اهمیت بسیار زیادی 
در تأمین سالمت و پیشگیری از بیماری های مختلف دارد. بر اساس مطالعات اخیر، از این 
پس کیوی به عنوان یکی از منابع ویتامین E نیز به شمار رفته و در پیشگیری از انواع سرطان 
ها نقش دارد.نکته مهم این است که بخش عمده ویتامین E در پوست کیوی موجود است، 

بنابراین توصیه می شود که این میوه را به خوبی شسته و با پوست مصرف نمایید.

یکی دیگر از مضرات فست فود ایجاد ناباروری در مردان است. فست فودها به دلیل و وجود 
چربی های اشباع شده و چربی های با ترانس باال موجب کاهش جذب ویتامین E در مردان 

و در نتیجه ناباروری خواهد شد.
دکتر همتی، متخصص زنان و نازایی گفت: در زندگی امروزی سبک زندگی بسیار متفاوت 
شده است. وی تصریح کرد: هنوز ارتباط مستقیمی در اس��تفاده از فست فودها و افزایش 
نازایی در مردان و زنان دیده نش��ده، ولی تغذیه نامناس��ب به صورت غیر مس��تقیم تأثیر 

بسزایی دارد.
 E وی عنوان کرد: چربی های اش��باع ش��ده ای که در فست فودهاس��ت جذب ویتامین 
)ویتامینی محلول در چربی( را در مردان مختل می کند، ضعف ناتوانی جنسی را پدیدار 
 می کند. وی خاطر نشان کرد: کاهش جذب ویتامین E، اختالل در تعداد، کاهش حرکات 
اسپرم هاست که ناباروری را در مردان کاهش می دهد. وی خاطر نشان کرد: فست فودها با 

چربی هایی با ترانس باال شرایط اکسیداسیون اسپرم ها را دچار اختالل می کند.

پژوهش��گران دانش��کده مهندسی پلیمر دانش��گاه صنعتی 
امیرکبیر نوعی نانوالیاف بهینه سازی شده را با قابلیت کاربرد 

در پیل های سوختی و ماهیچه های مصنوعی ساختند.
ایمان شعبانی، پژوهش��گر طرح با اشاره به ساخت غشاهای 
نانوکامپوزیتی از الیاف نانو گف��ت: در این پژوهش ما موفق 
به بهینه س��ازی ویژگی تبادل یون در پلیمر اولیه ش��دیم و 
س��پس از این پلیمر، نانوالیاف و از نانوالیاف هم غش��اهای 

نانوکامپوزیتی تهیه شد.
وی افزود: آزمایش این غش��اهای نانوکامپوزیتی در نوعی از 
پیل های سوختی و ماهیچه های مصنوعی بر پایه تبادل یونی 
و فلز، نشان داد که خواص آنها بهبود و همزمان هزینه ساخت 

کاهش می یابد.
ش��عبانی عالوه بر مصرف کمتر انرژی در کارب��رد ماهیچه 
مصنوعی، کارک��رد نانوکامپوزیت در رطوب��ت های باال را از 
ویژگی های آن برشمرد و گفت: این در حالی است که نمونه 

استاندارد در رطوبت های زیاد مانند محیط بدن که بیشترین 
کاربری ها هم در همین ش��رایط اس��ت، افت خواص شدید 
دارند. وی افزود: ماهیچه مصنوعی آزمایش ش��ده با غشای 
نانوکامپوزیتی این طرح عالوه بر رطوبت در دماها، شرایط و 

ولتاژ مختلف نیز رفتار خطی و یکنواختی را نشان داد.
ش��عبانی تصریح کرد: در ادامه طرح قرار است برای بررسی 

کارآیی، ماهیچه مصنوعی تولید شده در بدن خرگوش پیوند 
زده شود. محمد مهدی حسنی صدرآبادی، پژوهشگر دیگر 
طرح نیز با اش��اره به این که پیل های س��وختی مبدل های 
الکتروشیمیایی هس��تند که به شکل مس��تقیم سوخت را 
 به الکتریس��یته تبدیل می کنند، گفت: با توج��ه به این که 
مهم ترین محدودی��ت کاربرد این پیل ها هزینه آنهاس��ت، 

یکی از اهداف این طرح کاهش بخشی از این هزینه هاست.
وی افزود: اس��تفاده از نانوالیاف ساخته ش��ده در این طرح 
منجر ب��ه افزای��ش 106 درصدی تولید در یک تک س��لول 
 پیل سوختی نمونه آزمایشی در مقایسه با نمونه تجاری در 

پیل های متانولی و افزایش73 درصدی بازده آن شد.
این طرح ب��ا همکاری دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر و مرکز 
تحقیقات فناوری بن یاخت��ه به انجام رس��یده و همچنین 
در چهاردهمین جش��نواره جوان خوارزم��ی حائز رتبه دوم 

پژوهش های کاربردی شده است. 

تأثیرات فست فود بر ناباروری مردانآنچه که درمورد پوست کیوی نمی دانید

تولید نانو الیاف برای ساخت ماهیچه مصنوعی در کشور

باز شدن 
یک حفره زمینی
 در شیکاگو آمریکا

مجله »تایم« فهرس��تی از 100 ش��خصیت تأثیرگذار جهان در 
سال 2013 را منتش��ر کرده که در بین آنها نام هشت دانشمند 
و محقق حوزه پزش��کی و فضا دیده می ش��ود.  دس��تاوردهای 

چشمگیر در حوزه پزش��کی و علوم فضا ش��امل درمان ایدز در 
یک نوزاد تازه متولد ش��ده، راهکار مؤثر برای مقابله با س��رطان 
س��ینه، موفقیت یک ش��رکت خصوصی در پرت��اب فضاپیمای 
باری به فض��ا، دس��تاوردهای مریخ ن��ورد کنجکاوی و ش��کار 
 سیارک های تهدید کننده زمین، علت اصلی انتخاب دانشمندان

 به عنوان چهره های تأثیرگذار علمی اعالم شده است.

 کیمبرلی بلک ول
مدیر برنامه سرطان س��ینه در مؤسسه س��رطان دوک به دلیل 
تالش برای توسعه روش درمانی مؤثر در این فهرست جای گرفته 
است. تحقیقات این دانشمند بر ش��کل بسیار تهاجمی سرطان 
 HER2 سینه که در آن سلول ها مقادیر قابل توجهی پروتئین
تولید می کنند، متمرکز است. دستاورد بلک ول، بمب هوشمند 
)smart bomb( است که یک سم ضد سرطان حاوی آنتی بادی 
با قابلیت تشخیص تومور سرطانی است.  در این روش درمانی که 
عوارض جانبی محدودی در پی دارد، س��لول های سالم در امان 

مانده و شانس نجات فرد افزایش پیدا می کند.

  هانا گی، کاترین لوزوریگا و دبورا پرسوآد
هانا گی، کاترین لوزوریگا و دبورا پرس��وآد س��ه ایمونولوژیست 
دانشگاه های می سی س��ی پی، ماساچوست و جان هاپکینز به 
دلیل تالش برای درمان ایدز یک نوزاد تازه متولد شده، در فهرست 

100شخصیت تأثیر گذار مجله تایم جای گرفتند.

 الون ماس�ک، پیتر تایزینگر و ریچ�ارد کوک و دان 
یئومانس

در حوزه علوم فضا نیز نام چهار دانش��مند و محقق به چشم می 
خورد.  الون ماس��ک، بنیانگذار و مدیرعامل ش��رکت خصوصی 
اس��پیس ایکس که تصویر وی روی جلد مجله چاپ شده است، 
به دلی��ل موفقیت در برنامه پرتاب موش��ک فالکون 9 و ارس��ال 
»دراگون« به عنوان نخستین کپسول باری خصوصی جهان در این 
فهرست جای گرفت. همچنین پیتر تایزینگر و ریچارد کوک،  از 
مدیران تیم مأموریت مریخ نورد کنجکاوی در آزمایشگاه پیشرانه 
جت )JPL( ناسا نیز به دلیل کس��ب نتایج قابل توجه در سیاره 

سرخ، از سوی سردبیران مجله تایم انتخاب شدند.

هشت دانشمند تأثیرگذار 2013 از نگاه »تایم«
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