
دوشنبه، بازاردارو درمان می شود 

 واکنش وزیر کار به تخلف در تعیین مزد 92

 »رسوایی«
 در شبکه 
نمایش خانگی

داروهای وارداتی ظرف 48 ساعت در داروخانه ها

14 وعده کلیدی ربیعی به بازار کار

 1600 هکتار از محصوالت
7 باغی بروجن بیمه شد

 چراغ های خاموش بزرگراه 
فوالدشهر اصفهان، حادثه آفرید  آجیل خورها 3

کمتر سیگار می کشند 8

4

 تمام استخدام های 
طرح مهرآفرین ملغی نمی شود

بر اساس وصولی های که وجود داشته و بر اساس ماده1 
و 2 قانون هدفمندی یارانه ها، یارانه این ماه پرداخت شد 
و بعد از بررسی عملکرد مرحله اول هدفمندی یارانه ها، 

 مرحله دوم اجرایی...

سیاست ما عین دیانت 
ما هست یا نیست؟

»من، سیاس��ی نیس��تم. من نه متعلق به این جناح 
هستم نه عضو آن جناح. من عضو هیچ حزبی نبودم و 
نیستم«. در 4 روزی که مجلس، مشغول بررسی رأی 
اعتماد به وزرای پیش��نهادی بود، ای��ن عبارات را در 
اشکال مختلف از زبان چند تن از وزیران پیشنهادی 
ش��نیدیم تا بتوانند از مجلس اصولگ��را رأی اعتماد 

بگیرند و جامه وزارت بپوشند. 

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

4

3

مدیران بر اساس شایستگی 
2

انتخاب می شوند 

توقف اجباری در
5

 ایستگاه صفر فرشچیان

وزیر جدید تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با ارایه وع��ده هایی درباره 
دس��تیابی به نرخ بیکاری مطلوب، ایجاد و حفظ اشتغال و تقویت 
قدرت خرید کارگران، تخلف از ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل 
دستمزد امسال کارگران را پذیرفت و اعالم کرد این موضوع باید با 
نظر رییس جمهور اصالح ش��ود؛ موضوعی که مقامات وزارت کار 
در دولت دهم آن را نپذیرفتند و منجر به شکایت در دیوان عدالت 

اداری شد.
علی ربیعی گزینه پیش��نهادی دکتر حس��ن روحانی برای تصدی 
 مس��ئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانس��ت در شامگاه 
پنج شنبه هفته گذشته نظر نمایندگان مجلس را جلب کند و رسما 
به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم معرفی شود.

پیش تر وی در برنامه های ارایه شده خود برای تصدی این وزارتخانه 
به مباحث گوناگون��ی در موضوعات مختلف اش��تغال، روابط کار، 
تعاون و حوزه های مربوط به بیمه و رفاه اجتماعی به عنوان مباحث 

 گوناگون مطرح در ای��ن حوزه ها اش��اره کرده و از آنه��ا به عنوان 
برنامه های خود در این وزارتخانه نام برده است.

زودبازده ها شکست خورد
 ربیعی معتقد اس��ت بیکاری در وضعیت نامناس��بی ق��رار دارد و 
بهره وری نیروی کار نیز پایین است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 وضعیت بی��کاری جوان��ان را بحرانی م��ی داند. وی اج��رای طرح 
بنگاه های زودبازده در دولت نهم را ناموفق دانسته و ساماندهی این 
بنگاه ها را که به نقدینگی نیز دامن زده است از چالش های وزارتخانه 

متبوعش محسوب می کند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در برنامه های خود درباره 
وضعیت دستمزد کارگران گفت: اصالح و تنظیم دستمزد مبتنی بر 

قوانین و مقررات باالدستی از جمله ...

 وزیري که در تیرماه 
2نشان دولتي گرفت

 رشد60 درصدی 
گردشگر خارجی

 اطالعات، عنصر 
جدایی ناپذیر زندگی انسان 

  دل ذوب آهنی ها
 از فدراسیون خون است

»گل نرگس« شهرکردی ها 
را شادتر می کند

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

2

3

4

6

7

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یک شنبه   27  مرداد   1392 | 10 شوال   1434 
شمار ه 1106   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1106 ,August  18  ,2013 
8 Pages

رشد60 درصدی  گردشگر خارجی

5

ادامه در صفحه 4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

 گزینه مطرح برای
 سرپرستی وزارت علوم

شفیعی استاد دانشگاه امیرکبیر به عنوان گزینه مطرح برای سرپرستی 
وزارت علوم مطرح شده است. 

 مسعود شفیعی استاد دانشگاه امیرکبیر به عنوان گزینه برای سرپرستی 
وزارت علوم مطرح شده اس��ت. وی از ارایه رزومه کاری برای سرپرستی 
وزارت علوم خبر داد و گفت: تا کنون از وی برنامه کاری خواس��ته نشده 
است.  به گفته وی از افراد دیگری نیز برای ارایه رزومه به منظور سرپرستی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست شده است.  مسعود شفیعی 
پیش از این سمت هایی همچون معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، 
معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه پیام نور و رییس دانشکده مهندسی 

برق داشته است.

 محمد شریعتمداری 
جای سعید جلیلی می آید

به گزارش مش��رق، »محمد فروزنده« از پذیرفتن دبیری شورای عالی 
امنیت ملی انصراف داده است. در حال حاضر از محمد شریعتمداری به 

عنوان گزینه قطعی دبیری این شورا نام برده می شود.

 جزئیات میهمانی روحانی
 در منزل الریجانی

آقای حس��ن روحانی با حضور در منزل علی الریجان��ی، دیدار وی را که 
پس از پیروزی در انتخابات انجام شده بود پس داده است. در این دیدار، 
پیشنهاد می ش��ود با آقای ناطق نوری برای دبیری شورای عالی امنیت 
ملی صحبت ش��ود که با موافقت طرفین و همچنین محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه مواجه می شود. این موضوع با ناطق نوری مطرح می شود که 
با مخالفت وی مواجه می شود و ناطق نوری تأکید می کند من از پذیرفتن 
کار اجرایی معذورم و به عنوان مشاور هر کمکی که بتوانم به شما و دولتتان 

خواهم کرد.

 دیدار اعضای جدیدشورای شهرتهران
 باوزیرکشور

اعضای شورای شهر چهارم به زودی با وزیر جدید کشور به منظور رایزنی 
درباره انتخاب استاندار جدید تهران دیدار و گفتگو خواهند کرد. تعدادی 
از اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم به زودی با عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر جدید کش��ور دیدار و گفتگو خواهند ک��رد. در این دیدار در 
خصوص تعیین اس��تاندار و نحوه همکاری و تعامل بیشتر فرمانداری با 
شورای شهر جدید بحث و گفتگو خواهد شد. پرویز سروری عضو منتخب 
شورای شهر تهران با تأیید این خبر گفت: باید در این باره با تمامی اعضای 
شورای شهر صحبت شود، اما زمان برگزاری جلسه بعد از انتخاب شهردار باشد.

نامه90 نماینده مجلس به روحانی
نماینده مردم دشتستان در مجلس از نامه90 نماینده مجلس به رییس 

جمهور برای پرداخت معوقات ایثارگران و آزادگان خبر داد. 
 حجت االسالم سیدمهدی موسوی نژاد ش��امگاه جمعه در آیین تجلیل 
از آزادگان دشتستان با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سربلند به 
کشور اظهار داشت: این نشست به منظور دیدار صمیمی با خانواده های 
آزادگان و شنیدن مشکالت و پیش��نهادات آنها برگزار شده و امیدواریم 
خداوند به ما توانی عطا فرماید تا بتوانیم همیش��ه خدمتگزار این قش��ر 
شریف باشیم.   نماینده مردم دشتستان در مجلس افزود: جلسات ما نباید 

کلیشه ای وبدون خروجی باشد. 

 پیام تشکر وزیر دفاع 
از نمایندگان مجلس

وزیر دفاع در پیامی خطاب به نمایندگان نوشت: نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی که با رأی بی سابقه به وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، توجه و اهتمام خاص خود به بخش دفاعی کشورو 
خدمتگزاران آن را به منصه ظهور گذاردند، شایسته شکرگزاری به 

درگاه ایزد متعال و قدردرانی و سپاس از برگزیدگان ملت است.

 وزیري که در تیرماه 
۲نشان دولتي گرفت

شنیده شده بر اساس بررسي هاي کارشناسان یک دستگاه نظارتي، در 
حالي که یکي از وزراي سیاسي دولت دهم در هفته هاي ابتدایي تیرماه 
و به پیشنهاد وزراي عضو کمیسیون بررس��ي اعطاي نشان هاي دولتي، 
موفق به دریافت نشان درجه دو خدمت شده بود، پرونده وي چند هفته 
بعد مجددا توسط این کمیسیون مورد بررسي قرار گرفته و مصوب شده 
است که نشان درجه یک خدمت به او اعطا شود، بدون آن که نشان قبلي 

نیز لغو شده باشد.

اخبار کوتاه 

مدیران بر اساس شایستگی 
انتخاب می شوند 

فضلی / وزیر کشور    
با توجه به گس��تردگی و تنوع مس��ئولیت های این وزارتخانه  در اعمال 
حاکمیت  در مناطق مختلف کش��ور، سیاست های عمومی دولت و نقش 
هماهنگ کنندگی این وزارتخانه، نگاه من ارتقای س��طح وزارت کشور، 
تقویت وفاق ملی، انسجام اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و حل مشکالت 

مردم است و محور اقدامات در وزارت کشور بحث توسعه محوری است.
 اگر شخصی که در پست های ارشد مدیریتی وزارت کشور قرار دارد با مردم  
تعامل مناسبی نداشته باشد و یا تفکرات او معتدل نباشد تالش می کنیم 
افراد کار آم��د و معتدل تری را 

جایگزین کنیم.
 قطع��ا از نظ��رات هم��ه افراد 
صاحبنظ��ر بوم��ی اس��تفاده 
می ش��ود و ام��ا این ک��ه حتما 
مدی��ران بومی باش��ند چنین 
مس��ائلی نیس��ت و مدیران بر 
اس��اس شایس��تگی که دارند 

انتخاب می شوند.
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۲
امروزاولینجلسهرسمیهیأتدولتیازدهم

اولین جلسه هیأت دولت یازدهم امروز  به ریاست  رییس جمهور تشکیل می شود. این اولین 
جلس��ه رس��می دولت یازدهم با حضور وزرای جدید خواهد بود. پیش از این و پس از انجام 

مراسم تحلیف، دولت یازدهم دو بار با حضور وزرای دولت دهم تشکیل جلسه داده بود.

 ۵ گزینه  اصلی
 ریاست دیوان محاسبات

سردار سلیمانی، سخنران 
ویژه اجالس خبرگان

اسامی ۵ گزینه اصلی ریاست دیوان محاسبات کشور منتشر شد. 
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
درخصوص گزینه های مطرح برای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور اظهار 
داشت: تاکنون در کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات در این مورد بحثی 
صورت نگرفته است. وی ادامه داد: تمام افرادی که داوطلب برعهده گرفتن این 
مسئولیت هستند، باید رزومه، سوابق و تجارب خود را  برای کمیسیون ارسال 
کنند و از هفته آینده و پس از تعطیالت مجلس، این مورد را در کمیس��یون 
بررس��ی خواهیم کرد. عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات درباره 
گزینه های تصدی این پست خاطرنش��ان کرد: فرهاد رهبر، حسن سبحانی، 
عباسعلی کدخدایی، محمدحسن صادقی و امین حسین رحیمی از گزینه های 

ریاست دیوان محاسبات کشور هستند.

عضو هیأت رییس��ه مجلس خب��رگان رهبری گفت: هیأت رییس��ه مجلس 
خبرگان رهبری از سردار قاسم س��لیمانی فرمانده سپاه قدس دعوت کردند 
تا وی در چهاردهمین اجالس مجلس خبرگان، درمورد اوضاع جهان اس��الم 

سخنرانی کند. 
آیت اهلل سیداحمد خاتمی عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری از حضور 
سردار قاسم سلیمانی در چهاردهمین اجالس مجلس خبرگان رهبری خبر 
داد و گفت: با توجه به ضرورت آگاهی اعضای مجلس خبرگان رهبری از اوضاع 
جهان اسالم به خصوص مصر، س��وریه، عراق و لبنان، سردار قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس که در این عرصه اطالعات گسترده دارد، جهت سخنرانی 
در این اجالس، از سوی هیأت رییسه دعوت شده اند. وی افزود: دعوت از سردار 

قاسم سلیمانی مصوبه هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری است. 

با گرفتن رأی اعتماد بیشتر اعضای کابینه از مجلس شورای 
اسالمی و مشخص ش��دن وزیر کش��ور و تصدی فضلی  بر 
سیاس��ی ترین وزارتخانه دولت گمانه زنی ها برای تصدی 
استانداران نیز قوت گرفته است. بحث در رابطه با استانداری 
اصفهان نیز طبیعتا این روز ها داغ تر از همیشه است. شایعه 
در رابطه با گزینه های استانداری اصفهان از همان چند روز 
بعد از انتخابات آغاز ش��د و گمانه زنی ه��ای زیادی  در این 
رابطه صورت گرفته است و البته صورت می گیرد و اسم های 
زیادی تا به حال مطرح شده است . در میان این نام ها که هیچ 
کدام نه تأیید می ش��وند و نه تکذیب، این روزها نام دیگری 
هم شنیده می شود. حجت االسالم و المسلمین دکترارزانی 
 نماین��ده  فرهنگی تبلیغ��ی جمهوری اس��المی در عرصه

بین الملل نیز روحانی نام آشنایی است که این روزها نامش 
در محافل سیاسی اصفهان برده می ش��ود و از جدیدترین 
گزینه های مطرح برای این سمت است. وی بیشتر سبقه و 
س��ابقه فرهنگی دارد و دغدغه اصلیش در این حوزه است و 
در طول این سال ها بیشتر مش��غول فعالیت های  فرهنگی 
بوده است. باید چند روز دیگر صبر کرد و منتظر ماند و دید 
تا دولتیان ترجیح می دهند سکان مدیریت استان اصفهان 
را این بار به کسی بدهند که سیاسی تر است یا نگاه فرهنگی 

دولت غلبه پیدا خواهد کرد.

چند هفته پیش، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار 
مطلبی به نقل از نخس��ت وزی��ر عراق، مدعی ش��د ایران از 
دولت بغداد درخواس��ت کرده  برای از سرگیری روابط ایران 
و آمریکا میانجی گری نماید. اکنون وزی��ر خارجه ایران در 
اظهاراتی درباره ایران، بار دیگر بر استقبال کشورش از چنین 
میانجی گری خبر داده و برخی نشانه ها مبنی بر حرکت در 
این مسیر را بیان کرده است. هوش��یار زیباری وزیر خارجه 
عراق اظهار داشته کشورش آماده است به عنوان پلی میان 
ایاالت متحده و ایران عمل کند و همچنین اعتقاد دارد که 
رضایت خاطر مجموعه حاکمیتی در ایران از انتخاب حسن 
روحانی، بدان معناست که ایران برای حل مسأله هسته ای 

جدی است. 
 بنا بر این گزارش، زیباری که به منظ��ور رایزنی با مقامات 
آمریکایی درباره مس��ائل داخلی عراق و همچنین مس��ائل 
منطقه ای به واشنگتن سفر کرده بود، گفته روحانی، »رهبری 
معتبر« است که روابط بسیار قوی با همه مقامات کلیدی در 
ایران دارد. وی افزود: موافقت و رضایت خاطر هیأت حاکمه 
ایران نس��بت به انتخاب روحانی، به منزله بیانیه ای از سوی 
جمهوری اس��المی برای جامعه جهانی است، مبنی بر این 
 که این کشور دارای عزمی جدی برای حل مسأله هسته ای 

است. 

ظریف  وزیر امور خارجه در پاس��خ به این پرس��ش که شما 
در خصوص انتصاب های خارج از بدنه کارشناس��ی وزارت 
 امور خارجه و به توصی��ه این و آن چ��ه تصمیمی خواهید 
گرفت، تصریح کرد: من متعهدم که با کارشناس��ان وزارت 
امور خارجه کار کنم و حتما از وجود افراد متعهد و متخصص 
 که در هر دوره ای ب��ه وزارت خارج��ه آمده ان��د و توان کار

 دارند در این وزارتخان��ه و در بهترین جا اس��تفاده خواهم 
کرد، ولی هیچ تعهدی نس��بت به کس��انی که ب��دون توان 
 کارشناسی و بر اساس مالحظات سیاسی آمده اند، احساس

 نمی کنم.
وی با یادآوری این نکته که نمی دانم این افراد چه کس��انی 
هستند، خاطرنشان کرد: باید وارد وزارت خارجه شوم و این 

موارد را بررسی کنم.
وزیر خارجه دولت یازدهم افزود: ش��رایط کشور به گونه ای 
 نیس��ت که تحمل افرادی را ک��ه بدون توان کارشناس��ی 
 و بر اس��اس مالحظات سیاس��ی وارد شده باش��ند، داشته 

باشد.
وی حوزه سیاست خارجی را حوزه آزمون و خطا ندانست و 
گفت: من آمادگی نخواهم داشت برای کسانی که بخواهند 
در حوزه سیاست خارجی با هزینه ملت، آزمون و خطا کنند، 

فرصت فراهم کنم.

نماینده مردم ته��ران در مجلس گفت: باید جوابیه س��پاه 
درمورد اظهارات زنگنه و جوابیه ش��ورای شهر تهران درباره 
اظهارات نجفی در صحن علنی مجلس قرائت می ش��د، اما 
متأسفانه این کار انجام نشد. اسماعیل کوثری نماینده مردم 
تهران در مجلس با اشاره به عدم قرائت جوابیه سپاه درمورد 
سخنان بیژن زنگنه در صحن مجلس، اظهار داشت: تفسیر 
آیین نامه داخلی ای��ن موضوع را در اختیار هیأت رییس��ه 
گذاشته اس��ت و برداش��ت آقای الریجانی این بود که این 
جوابیه در صحن مجلس قرائت نشود. وی افزود: ما معتقدیم 
که باید جوابیه سپاه درمورد اظهارات زنگنه و جوابیه شورای 
ش��هر تهران درباره اظهارات نجفی در صحن علنی مجلس 
قرائت می ش��د، اما متأس��فانه این کار انجام نش��د. وی در 
خصوص دالیل عدم قرائت بیانیه سپاه پاسداران در مجلس، 
اظهار داش��ت: این موضوع باید توسط هیأت رییسه مجلس 
پاسخ داده شود و در این موضوع برداشت هیأت رییسه عدم 
قرائت بود که به نظر ما درست نبود و باید قرائت می شد، چرا 
که متأسفانه جوابیه افراد دیگر در صحن مجلس قرائت شد، 
اما جوابیه س��پاه پاس��داران و دیگر موارد در صحن مجلس 
قرائت نشد. کوثری تصریح کرد: اگر می خواهیم موضوعی 
شفاف و دقیق باش��د، باید همه موارد به صورت شفاف بیان 

شود تا نمایندگان تصمیم بگیرند.

بین الملل دولت استانداری مجلس

مطرح شدن یک گزینه جدید 
برای استانداری اصفهان 

عراق آماده میانجی گری 
میان ایران و آمریکا

 به غیر کارشناسان
 تعهد ندارم

 علت مخالفت الریجانی
 با قرائت جوابیه سپاه
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»من، سیاسی نیستم. من نه متعلق به این جناح هستم نه عضو آن 
جناح. من عضو هیچ حزبی نبودم و نیستم«.

 در 4 روزی که مجلس، مش��غول بررس��ی رأی اعتم��اد به وزرای 
پیشنهادی بود، این عبارات را در اشکال مختلف از زبان چند تن از 
وزیران پیشنهادی شنیدیم تا بتوانند از مجلس اصولگرا رأی اعتماد 

بگیرند و جامه وزارت بپوشند. 
این سخنان در همان مجلسی شنیده می شود که نمایندگان آن، 
در همه ادوار اصرار داش��ته اند و دارند که خود را پیرو سید حسن 
مدرس معرفی کنند. مشهور ترین سخن او اما که بارها شنیده ایم  
و خوانده ایم این است:» سیاس��ت ما عین دیانت ماست«، اما اگر 
سیاست ما عین دیانت ماست چرا اصرار داشته باشیم خود را غیر 
سیاسی معرفی کنیم؟ اگر یک وزیر نباید پیشینه سیاسی یا حزبی 

داشته باشد، چه کسی و کدام مقام می تواند یا باید چنین باشد؟!
به نظر می رسد برخی از گویندگان، »سیاست معطوف به قدرت« 
را با »سیاست معطوف به حقیقت« یکسان می انگارند، حال آن که 
کنش سیاس��ی الزاما معطوف به قدرت نیست و کنش معطوف به 

قدرت نیز همواره مذموم نیست.
کوتاه این که اگر سیاست ما عین دیانت ماس��ت، این همه برائت 
جستن از ذات سیاست موجه نیست. اساسا مگر می توان عضو یک 

دولت بود و داعیه غیر سیاسی بودن داشت؟
دو مثال می تواند به انگیزه اصلی این گفتار یاری  برساند:  

 یکی ش��هرداری تهران اس��ت که منصب��ی غیر سیاس��ی به نظر 
می رسد و خود شهرداران نیز داعیه سیاست ندارند، اما کافی است 
نام شهرداران تهران از ابتدای تشکیل جمهوری اسالمی را به یاد 
آوریم؛ یکی رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی است، دیگری دبیر 
کل حزب مؤتلفه اس��المی و س��ومی دبیر کل ح��زب کارگزاران.  
ش��هردار کنونی نیز دو بار کاندیدای ریاست جمهوری شده است. 
البته این در حالی است که هیچ یک در مقام شهردار تهران فعالیت 
سیاسی نداشته اند )یا نباید می داشته اند(، اما مگر می توان عنصر 

سیاست را از این منصب جدا ساخت؟
 اگر منظور دخالت ندادن انگیزه های سیاسی و چینش مدیران از 
هم حزبی ها باشد کامال درست است، اما از اصل سیاست نمی توانند 

تبری بجویند و به سیاسی نبودن افتخار کنند. 
»سیاس��ت ما عین دیانت ماست« جمله کسی اس��ت که الگوی 
سیاسی بنیانگذار جمهوری اس��المی بوده و امام خمینی)ره( که 
در وصف ش��خصیت های تاریخی بس��یار مالحظه ک��رده و دقت 
داشتند تا تأییدش��ان به همه رفتارهای آن شخص تسری نیابد، 
درباره مدرس اما یک سره در ستایش گفته اند که طبعا شامل این 

جمله هم می شود.
مثال دوم وزارت ارتباطات یا همان پست و تلگراف و تلفن است که 
شاید دورترین وزارتخانه با سیاس��ت در نظر آید. حال آن که وزیر 
پست در دهه60 ، بعدتر روزنامه منتقد دولت وقت را تأسیس کرد و 

اکنون نیز یک چهره قدیمی در میان اصولگرایان به حساب می آید. 
یا می توان به دو وزیر بعدی ) مهندس غرضی و دکتر عارف( اشاره 
کرد که هر دو در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نامزد شدند. در 
دولت جدید نیز یک دیپلمات باس��ابقه عهده دار وزارت ارتباطات 

شده است.
از این دست مثال ها باز هم می توان آورد؛ مثل کاندیداتوری چند 

رییس سازمان تربیت بدنی در انتخابات ریاست جمهوری.
نمی خواهیم این جمله را تکرار کنیم که »در این ُملک، ش��ما هم 
با سیاست کار نداشته باشید سیاست با شما کار دارد« بلکه تأکید 
بر این است که وزارت، فی الذات، منصبی سیاسی است ولو وزارت 
ارتباطات باشد و هیچ وزیری نمی تواند خود را غیر سیاسی بداند، 
 اما باید این هنر را داش��ته باش��د که عالیق خود را دخالت ندهد و 
حوزه های مختلف را تفکیک کند؛ بارزترین مثال مثبت دو رییس 
پیشین  فدراسیون فوتبال هستند که اتفاقا هر دو نیز کارنامه های 
موفقی بر جای گذاش��تند و در عین حال به دو حزب رقیب تعلق 
داشتند، اما در فدراسیون هیچ کار سیاسی انجام ندادند؛ به عبارت 

دیگر فدراسیون را با حزب اشتباه نگرفتند.
افتخار به سیاس��ی و حزبی نبودن، این بیم را نیز به همراه دارد که 
زمینه برای به قدرت رس��یدن افراد »فاقد هویت مش��خص« در 
 آینده فراهم آید. اکنون شخصیت های سیاسی هر یک خود را به

 چهره های انقالبی شناخته شده نسبت می دهند، اما باید به جایی 
برسیم که شخص با حزب و خاستگاه خود تعریف شود. 

 بهتر آن اس��ت که یک وزیر در معرفی خود بگوی��د من در حزب 
»الف« پرورش یافته ام، اما در مسئولیت تازه از همه نیروها استفاده 

خواهم کرد.
احزاب، باشگاه های سیاس��ی اند. اذعان به تعلق نداشتن به هیچ 
حزبی و سیاس��ی نبودن به این می ماند که یک بازیکن تیم ملی 
فوتبال بگوید که من تا کنون عضو هیچ باشگاهی نبودم و نیستم! 
 آیا این پرسش شکل نمی گیرد که او در سال های قبل کجا بازی 

می کرده است؟!
تا صحبت از حزب می شود ناخواسته حزب توده در اذهان متبادر 
می شود که باالترین میزان تحزب و تقید را در اعضای خود ایجاد 
کرده بود و از این رو نگاه منفی به واژه حزب در ذهن و زبان ایرانیان  
نهادینه ش��ده اس��ت، تا جایی که اصطالح »پارتی بازی« در زبان 
 فارس��ی نیز متأثر از ترجم��ه واژه »پارتی« به »حزب« دانس��ته

 می شود.
 اقتصاد با شرکت ها، ورزش با باشگاه ها، هنر و ادبیات با انجمن ها 
و کانون ها و سیاست هم با احزاب و تشکل ها شناخته می شوند، 
همان گونه که انکار تعلق به ش��رکت و باشگاه و انجمن، افتخاری 
برای یک بازرگان و ورزشکار و هنرمند به همراه ندارد، اعالم برائت 

از احزاب نیز نباید متضمن افتخاری باشد. 
عجالتا می توان امید داشت عملکرد وزیر کشور در توسعه و تقویت 
احزاب به گونه ای باش��د که از این پس مقامات انتساب به احزاب 

را انکار نکنند.

گفتاری به بهانه اصرار بر انکار کنش سیاسی و احزاب

ارتش سوریه  تعدادی  سیاستماعیندیانتماهستیانیست؟
ازسران تروریست هاراکشت

ارتش س��وریه در ادامه عملیات خود علیه گروه های مسلح 
در درعا، حومه ادلب، حومه دمشق، حمص و حلب، تعدادی 
از سرکرده های گروه های تروریس��تی را به هالکت رساند و 
ادوات آنها را منهدم کرد. خبرگزاری سوریه)س��انا( نوشت: 
منابع نظامی سوری اعالم کردند  ارتش سوریه در عملیاتی 
در درعا و حومه آن تعدادی از تروریست های وابسته به گروه 
انصار سنت از جمله شادی الکراد، هادی فادی قرقماس، وائل، 
ابوصلوع، حسام الخلف، سامی العوده، انور العید، عبدالناصر 

منصور البسیونی با تابعیت مصری را به هالکت رساند. 

دولت لبنان مسامحه کند، 
دستان ما به شما خواهد رسید

دبیرکل حزب اهلل لبنان با تأکی��د بر اهمیت معادله طالیی، 
مردم، ارت��ش و مقاومت، خط��اب به گروه ه��ای تکفیری 
تروریستی گفت: ای احمق ها، طرح شما، طرح اسرائیل در 
فتنه افکنی اس��ت که البته هرگز ما را به سمت آن نخواهید 
برد، ما جایگزین دولت نیستیم، اما اگر در مقابل شما اهمال و 

مسامحه کنند، دستان ما به شما خواهد رسید.
سید حسن نصراهلل در ادامه س��خنان خود اظهار داشت: به 
دوست و دشمن می گوییم ما در مرز و روستاهای مرزی باقی 
می مانیم و تالش می کنیم این مناطق را هر چه بهتر بسازیم 
و تالش می کنیم در نقطه صفر مرزی با رژیم صهیونیستی 
باقی بمانیم، چرا که می خواهیم به دشمن این پیام را برسانیم 

که ما در اینجا هستیم.

 80 درصد صهیونیست ها 
امیدی به  مذاکرات سازش ندارند

 نظرس��نجی ه��ا نش��ان م��ی ده��د اکثری��ت س��اکنان 
ش��هرک های صهیونیس��تی دور جدید مذاکرات س��ازش 

خاورمیانه را بی نتیجه می دانند.
مذاکرات س��ازش خاورمیانه در حالی با ت��الش های دولت 
آمریکا از س��ر گرفته ش��ده که اکثر س��اکنان شهرک های 
صهیونیس��ت نش��ین امیدی ب��ه نتیج��ه دادن آن ندارند. 
نظرس��نجی که به تازگی توس��ط روزنامه صهیونیس��تی» 
اسرائیل حیوم« از شهرک نشینان انجام شده نشان می دهد 
حدود80 درصد اسرائیلی ها بر این باورند مذاکرات سازش به 

موفقیت نخواهد رسید.

اخبار بین الملل



یادداشت

 پيشرفت۹۵درصدي پارك مادر
 در ورودي شمال شهر اصفهان

گروه شهر - معاون عمراني شهرداري منطقه۱۲ اصفهان از پيشرفت ۹۵ 
درصدي پارك مادر در ورودي شمال شهر اصفهان خبرداد و اعالم كرد: 
ظرف دو ماه آينده پارك مادر در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. مؤمني 
با بيان اين مطلب گفت: پارك مادر به وسعت۲۳ هزار متر مربع در ورودي 

سمت راست خيابان كاوه از سمت پل شريعتي در دست اجراست.
وي با اش��اره به اين كه عمليات عمراني پارك مادر ۹۵ درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته اس��ت، افزود: ظرف دو ماه آينده كاشت فضاي سبز اين 

پارك تكميل مي شود و اين پارك در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.

پارکينگ طبقانی چمران
 ۸۰ درصد پيشرفت داشته  است

گروه ش�هر - معاون عمراني ش��هرداري منطقه ۷ با اش��اره به احداث 
پاركينگ طبقاتی چمران اظهار داشت: علميات اجرايی پاركينگ طبقاتی 

چمران تاكنون ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
طرفه با بيان اين مطلب گف��ت: پاركينگ طبقاتی چم��ران در ۵ طبقه 
در ح��ال احداث اس��ت و تاكنون۸۰ درصد پيش��رفت فيزيكي داش��ته 
 اس��ت. وی با بيان اي��ن كه اي��ن پاركينگ اكن��ون در مرحل��ه تكميل 
نازك كاری است، افزود: در حال حاضر نماهاي بيروني و نرده گذاري در 

دست اجراست.

 کاهش ظرفيت پزشکان کاروان
 در پرونده حج تمتع۹۲

سرپرست سازمان حج و زيارت استان اصفهان از عدم اعالم برنامه پروازها 
و تاريخ اولين اعزام حجاج اصفهانی به تمتع امسال خبر داد.

غالمعلی زاهدی در گفتگو با ايمنا با بيان اين كه ۶ هزار و ۲۰۴ زائر از استان 
اصفهان امسال در قالب۵۶ كاروان عازم حج تمتع می شوند، اظهار داشت: 
۲۱۶ نفر عوامل اجرايی شامل مدير، معاون، روحانی، پزشک و نيروهای 
خدماتی نيز زائران استان اصفهان را همراهی می كنند. وی با بيان اين كه 
برنامه پروازها و تاريخ اولين اعزام حجاج اصفهانی به تمتع امس��ال هنوز 
مشخص نشده است، خاطرنشان كرد: به طور معمول اين موضوع در تمامی 

استان ها تا نيمه شهريورماه تعيين و به زائران اعالم می شود.

 افزایش آمار افراد جویای کار
 نگران کننده است

در ديدار های مردمی بيش از۳۰ درصد مراجعه كنندگان از اين شورا به 
عنوان امين مرم درخواست وصول مطالبات بحق خود در زمينه اشتغال و 
حمايت و مساعدت از سوی سازمان هايی همچون بهزيستی و كميته امداد 
بودند. عباس حاج رسوليها رييس شورای اسالمی شهر اصفهان افزايش 
آمار افراد جويای كار در اين شهر را نگران كننده دانست و گفت: مديران 
ذيربط بايد برای حل اين معضل برنامه ريزی دقيق مبنی بر اشتغال زايی 

را در دستور كار قرار دهند.

 چراغ های خاموش بزرگراه 
فوالدشهر اصفهان، حادثه آفرید

خبرنگاران ورزش��ی در حالی كه از بازی سايپا- ذوب آهن بازمی گشتند 
در بزرگراه فوالدشهر- اصفهان شاهد تصادفی سنگين بين دو خودرو و 
يک وانت بودند كه س��ه مجروح بر جای گذاشت و برای ساعاتی ترافيک 
سنگينی در جاده ايجاد كرد. به گزارش ايسنا، آمبوالنس به سختی توانست 
خود را به مصدومان برس��اند، همچنين بازيكنان، خبرنگاران و هوادران 
مسابقه فوتبال ذوب آهن و سايپا نيز با تأخير زيادی به اصفهان بازگشتند.

گشتی در اخبار 

خبرنگاران رسانه های گروهی، 
پيامبران زمان هستند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری   
اصفهان/ محسن سعید بخش

خبرنگاران و فعاالن عرصه اطالع رس��انی از جمله خواص جامعه اسالمی 
و پيامبران زمان هس��تند كه نبود  آنان همت ها و تالش های شبانه روزی 

مديران را ابتر می كند.
خبرنگاران رسانه های گروهی نقش مهم، اساسی و ويژه ای در نظام اسالمی 
بر عهده دارند. فعاليت در عرصه رسانه و خبر، در وضعيت كنونی يک حركت 
جهادی با وج��ود كمبودها و كاس��تی های موجود در اين عرصه اس��ت. 

شغل خبرنگاری در شرايطی كه 
فشارهای زياد و شرايط سخت 
و پراسترس��ی در اي��ن حرف��ه 
موج��ود ب��وده  و درعين حال 
اولوي��ت اصلی خبرن��گاران در 
جامعه اس��المی، ابالغ خدمات 
نظام اسالمی و گفتمان انقالب 
اس��المی به مردم است، شغلی 

اعتقادی و پيامبرگونه است. 
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چهره روز
مرمت خانه تاریخی رهنان و تبدیل به خانه خالقیت

شهردار منطقه۱۱ اصفهان عنوان كرد: مرمت حمام تاريخی رهنان به عنوان يكی از آثار تاريخی 
اصفهان با۳۰۰ ميليون تومان اعتبار انجام ش��ده اس��ت. محمدرضا بركت گفت: مرمت حمام 

تاريخی رهنان در دو فاز يكی از مهم ترين پروژه های شهرداری منطقه۱۱محسوب می شود. 
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 رشد6۰ درصدی 
گردشگر خارجی

 انتقامجویی  اینترنتی
 پس از مخالفت با ازدواج

مسئول ارتباطات ميراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان گفت: در چهار 
ماهه نخست سال جاری نس��بت به دوسال گذش��ته بيش از۶۰ درصد رشد 

گردشگردی خارجی در اصفهان داشته ايم.
ش��هرام اميری در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به اين كه رشد گردشگری 
خارجی از ابتدای سال جاری تا كنون افزايش چشمگيری داشته است، اظهار 
داشت: در برخی از ماه ها از جمله ارديبهش��ت ماه، اين رقم گردشگر خارجی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته صددرصد رشد داشته است.
وی با بيان اين كه اين به معنای حد اس��تاندارد مد نظر نيست و فقط در حد 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل است، افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری 
نسبت به دو سال گذشته بيش از۶۰ درصد رشد گردشگری خارجی در اصفهان 

داشته ايم.

گروه شهر - پسر جوانی كه پس از چندين ماه ارتباط اينترنتی با مخالفت فرد 
مورد عالقه اش روبه رو شده و برای انتقامجويی اقدام به انتشار تصاوير خصوصی 
وی در شبكه های اجتماعی كرده بود، توسط كارآگاهان پليس فتای اصفهان 

دستگير شد.
 سرهنگ ستار خسروی رييس پليس فتای اس��تان اصفهان با اعالم اين خبر 
اظهار داشت: متهم پس از مواجه با شواهد و ادله ديجيتال اين پليس به انجام 

عمل مجرمانه خود اقرار كرد.
وی خاطرنش��ان كرد: متهم در اعترافات خود عنوان داش��ت كه با فرد شاكی 
چندين ماه ارتباط اينترنتی داشته، اما هنگامی كه با مخالفت وی در خصوص 
ازدواج مواجه شده از ش��دت عصبانيت تصميم به انتشار تصاوير خصوصی و 

خانوادگی او به قصد انتقامجويی كرده است.

س: ایمنا[
]عک

    SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1106 | August 18 ,2013  |  8 Pages

 دويس��ت و نود و ششمين 
 گروه 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر

ش��هر اصفهان جلس��ه ای 
آبكی بود؛ جلسه ای كه همواره بر گرد جنگ آب 

می چرخيد. 
در زمانی كه خش��كی زاينده رود عالوه بر اين كه 
به شهر و استان اصفهان و همچنين اصفهانی ها 
ضرر می زند كل زيس��ت محيط های ايران را هم 

دچار دگرگونی و مشكل می كند.
از س��الی كه رودخانه خش��ک ش��ده م��دام هوا 
گرم تر می ش��ود. هيچ كس هم به فكر نيس��ت و 
شهر شور و نشاط گذش��ته خود را از دست داده 
است. جلسه ش��ورای ش��هر اين بار بر موضوعی 
 انگش��ت گذاش��ت كه درخواس��ت بس��ياری از 
 اصفهانی هاس��ت؛ مردمان��ی كه زاين��ده رود را 
دوس��ت دارند و اصفهانی كه به زنده رودش زنده 

است.

 اي��ن جلس��ه همچني��ن صناي��ع را موظ��ف 
 می كرد كه س��ه درصد از درآمد توليد خود را به 

طرح های آب و كشاورزی اختصاص دهند.
 در اي��ن جلس��ه حاج رس��وليها رييس ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان، كريم نصر اصفهانی رييس 
كميس��يون فرهنگی اجتماعی ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان، فتح اهلل معين عضو شورای اسالمی 
ش��هر و س��يد كريم داوودی نايب رييس شورای 
اسالمی شهر اصفهان سخن گفتند. مشروح اين 

جلسه را در زير می خوانيد:
     بر اساس قانون، صنايع موظفند سه درصد از 
درآمد توليد خود را به طرح های آب و كشاورزی 

اختصاص دهند.
    وزي��ر اقتص��اد و وزير نيرو بايد در راس��تای 
تأمين آب اصفهان اقدامات اساس��ی انجام داده 
و اين مهم را به صورت ويژه در دس��تور كار خود 

قرار دهند. 

    وزرای اصلی كش��ور توانس��تند رأی اعتماد 
مجلس را به خود اختص��اص دهند، اين در حالی 
اس��ت كه وزير اقتصاد توانس��ت بيش��ترين رأی 
 اعتم��اد را كس��ب نمايد ك��ه اين امر در كش��ور 

بی نظير بود.
    فازهای بع��دی طرح هدفمن��دی يارانه ها، 
 مباحث دف��اع، بهداش��ت و آب باي��د در اولويت 

برنامه های دولت جديد قرار گيرد. 
    الزم اس��ت دولت جديد س��هم۱۰ درصدی 
سوخت را به قيمت روز به ش��هرداری ها واگذار 
كند تا بتوانيم مش��كالت و مباح��ث حمل و نقل 

عمومی را حل كنيم. 
    ميدان امام علی)ع( ب��ه صورت خودجوش 
توسط هيئات مذهبی افتتاح شد و مراسم رسمی 
آن آخر هفته جاری برگزار می شود. ميدان امام 
علی)ع( آخر هفته جاری رس��ما به بهره برداری 

می رسد.

مشکالت آب با برنامه ریزی و پشتوانه 
علمی حل شود

    مباحث و مشكالت آب بايد با برنامه ريزی و 
پشتوانه علمی حل شود.

    از تأخير در اجرای پروژه های آبرس��انی به 
اصفهان اظهار تأسف و نگرانی می كنيم . 

    توجه ويژه به مباحث ملی ضرورت دارد.
    بي��ش از ۲۰ ميلي��ارد مت��ر مكع��ب آب از 
 سرش��اخه های اس��تان به س��مت خليج فارس 
می رود، لذا از مديريت آب استان درخواست داريم 

بر اين موضوع توجه ويژه ای داشته باشند. 
    با توجه به پيشرفت تكنولوژی های روز دنيا 
اين مباحث بايد به صورت كارشناس��ی حل شود 
زيرا آب يكی از دغدغه های اصلی شهروندان بوده 
و مشكالت آن بايد با برنامه ريزی و پشتوانه علمی 

حل شود. 

ضرورت تش�کيل ش�ورای حمایت از 
پروژه های آبرسانی 

     تش��كيل ش��ورای حمايت از پ��روژه های 
آبرسانی، می تواند به حل مش��كالت موجود در 

رابطه با آب كمک كند.
    ش��ورای حمايت از پ��روژه های آبرس��انی 
می تواند ش��امل نمايندگان مجلس، مس��ئولين 
استانداری، ش��ورای شهر و مس��ئولين كشوری 
باشد و اين شورا به دنبال روند اجرای پروژه های 

آبرسانی باشد. 
    برای اجرای پروژه بهشت آباد، بايد جسارت 
داشت، زيرا اين پروژه به بودجه ای بالغ بر۳ هزار 
ميليارد تومان نياز دارد و اين هزينه ها را می توان 

از منابع ديگر تأمين كرد. 
    بايد مصوبه ای گذاش��ته ش��ود تا صنايعی 
همچون ذوب آه��ن، فوالد مباركه و پااليش��گاه 

هزينه آب مصرفی خود را پرداخت نمايند. 
    شورای شهر اصفهان نيز آمادگی دارد در اين 
راستا هرگونه اقدام در راستای اجرايی شدن اين 

پروژه را انجام دهد.

تأمين آب ج�زء وظای�ف اصلی دولت 
است

     تأمين آب جزء وظايف دولت است و دولت 
مكلف است اين مهم را انجام دهد. كوتاهی كردن، 

ظلم به مردم اصفهان است.
    صنايعی همچون ذوب آهن، فوالد مباركه، 
صنايع دف��اع، كارخانه های س��يمان س��ازی و 
پااليش��گاه به خاطر رودخانه زاينده رود ش��كل 
گرفت، به طوری كه می توان گفت ش��كل گيری 

اين صنايع ارزش افزوده زاينده رود است.
    در گذش��ته آب اصفهان دارای اكوسيستم 
پايداری ب��ودو هيچ گونه مش��كلی در اين رابطه 
وجود نداشت، ولی با دخالت برخی اوضاع به اين 

شكل درآمده است. 
    ميلياردها تومان ب��رای تأمين آب در تهران 
هزينه می ش��ود و ريالی از مردم تهران بابت اين 
هزينه ها دريافت نمی شود، لذا از مردم اصفهان 
هم نبايد عوارضی به منظور تأمين اين هزينه ها 

دريافت شود. 
    اصفهان در وص��ول درآمدها در حوزه هايی 
همچون تأمي��ن اجتماعی باالتري��ن درآمدها را 
داشته اس��ت، لذا بايد به پاس اين مهم، از مردم 

اصفهان قدردانی شود. 
    تأمين آب ش��هر اصفهان در همه ابعاد جزء 
وظايف دولت  است و دولت مكلف است اين مهم 
را انجام دهد، اين در حالی است كه كوتاهی كردن 

در اين رابطه ظلم به مردم اصفهان  است.

جلسه ای که آبکی برگزار شد 

جنگ آب به شورا هم کشیده شد

زیر پوست شهر / سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی

رييس پليس فتای اس��تان اصفهان زنان و دختران را  بيش��ترين 
شاكيان پرونده س��ايت های همس��ريابی می داند. اين خالصه ای 

است از سخنان ستار خسروی كه در گفتگو با فارس انجام داده است. 
مشروح سخنان او را در ادامه می خوانيد:

فناوری اطالع��ات و ارتباطات، موض��وع ارتباط��ات در جهان را با 
تكنولوژی پيشرفت تغيير داده و به آن سرعت بخشيده است، اين 
ارتباط سبب ش��كل گيری ارتباطات فرامرزی و فراملی در جهان 
شده،  به طوری كه بخش عمده ای از كاربران فضای سايبری از طريق 

اينترنت اقدام به ارتباط با افراد ديگر می كنند.

 فضای سایبری فضایی غير قابل اعتماد
يكی از راه هايی كه در نگاه نخس��ت ب��ه عنوان راه همس��ريابی و 
دوست يابی برای كاربران اينترنتی تلقی می شود، استفاده از اينترنت 
است و اين در حالی است كه فضای سايبری نمی تواند فضای قابل 
اعتماد و مناسبی برای پيدا كردن يک همسر مناسب و شريک دائمی 
باشد. ازدواج اينترنتی در كشور ما از سه تا چهار سال قبل با عنوان 
دوست يابی اينترنتی سر زبان ها افتاد و جوانانی بودند كه ساعت ها 
و به طور متناوب روزها و ماه ها برای  يافتن همس��ر مناس��بی پای 
اينترنت می نشستند، اما سايت های همسريابی مدل هايی در كشور 

ما دارد كه غير قانونی فعاليت و عضويت دارند.
س��ايت  اجتماعی فيس��بوك نيز اين دوس��ت يابی و همسريابی را 
 در جهان مديري��ت می كند و اين س��ايت  به مكانی ب��رای اغفال، 
سوء استفاده و اذيت و آزار كسانی تبديل می شود كه به هر عنوان 
به فكر همسر مناسب در اين فضا هس��تند. پرونده های زيادی در 

پليس فتا تحت همين نوع سوءاستفاده  مطرح شده و اين در حالی 
است كه در سايت همسر يابی مجرمان با نگاه متفاوت از كاربرانی كه 
با نيت مناسب وارد اين فضا می ش��وند وارد شده و با نگاه سرگرمی 
به مقوله ازدواج اف��راد را فريب می دهند. اغلب ب��ا اطالعاتی كه از 
 افراد مختلف جمع آوری می كنند به نوعی از آنها س��وء اس��تفاده

 و اخاذی می كنند.

   ۸۰ درصد این ازدواج ها به طالق می رسد 
حتی ازدواج های ص��ورت گرفته از طريق اينترنت س��بب جدايی 
می شود و۸۰ درصد اين ازدواج ها به طالق می رسد، چرا كه بر پايه 
دروغ و بدون تحقق و بر اس��اس احساس��ات بوده و آن فرد شريک 

مناسبی برای زندگی نبوده است.
 عل��ل مختلفی همچ��ون جمعيت ش��هری و فردگراي��ی جوانان 
در فض��ای س��ايبری و ب��اال رفت��ن س��ن ازدواج دخت��ران 
س��بب روی آوردن ب��ه س��ايت های همس��ريابی می ش��ود، 
 ام��ا توصي��ه می كني��م جوان��ان ب��رای  همس��ر ياب��ی ب��ه اين 
سايت ها مراجعه نكنند. ازدواج بايد از روی عقل و منطق و ترجيحا 
سنتی باشد و جوانان نبايد به افراد در اين فضاها اعتماد كنند.انتظار 
داريم در صورتی كه سوءاستفاده هايی در اين زمينه می شود مردم، 

اين شبكه ها را به پليس فتا گزارش دهند. 

ریيس پليس فتای استان اصفهان:

زنان و دختران بيشترین شاکيان پرونده سایت های همسریابی

علل مختلفی 
همچون جمعيت 

شهری و فردگرایی 
جوانان در فضای 

سایبری و باال 
رفتن سن ازدواج 

دختران سبب روی 
آوردن به سایت های 

همسریابی می شود

 ميلياردها تومان
  برای تأمين آب 

 در تهران هزینه می شود
  و ریالی از مردم تهران

  بابت این هزینه ها 
 دریافت نمی شود، 

 لذا از مردم اصفهان هم
 نباید عوارضی 

 به منظور تأمين 
 این هزینه ها
 دریافت شود



چهره روزیادداشت

دوشنبه، بازاردارو درمان می شود 
محمدرضا نادری معاون فنی گمرک با بیان این که در حال حاضر بیش 
از330 تن دارو در گمرک فرودگاه امام انباش��ت شده است، خبر داد که 
نمایندگان وزارت بهداشت و بانک مرکزی در گمرک فرودگاه امام مستقر 

شده اند و روند ترخیص دارو از این گمرک آغاز شده است.
 پیش تر نیز مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو از آغاز 
عملیات مربوط به ترخیص 165میلیون یورو دارو از گمرک خبر داده بود. 
همچنین رییس اتحادیه واردکنندگان دارو هم با تأیید آغاز روند ترخیص 
دارو از گمرک فرودگاه امام اعالم کرد که طبق توافق انجام شده قرار است 
واردکنندگان ظرف مدت س��ه ماه مابه التفاوت ارز واردات دارو را تسویه 
حساب کنند. ناصر ریاحی این را هم گفت که در صورت همکاری وزارت 
بهداشت و سازمان حمایت داروهای وارداتی ظرف48 ساعت یعنی تا روز 

دوشنبه این هفته در داروخانه ها در دسترس مردم قرار خواهد داشت.

درآمد مالیاتی نسبت به كل اقتصاد 
تنها14 درصد است

احمد ثاقب فرد رییس گروه مالیاتی سازمان مالیاتی کشور به ایلنا گفت: 
ایران تنها هشت درصد از درآمدش از طریق مالیات از جی دی پی است 
و اگر عوارض گمرک و ش��هرداری را هم به آن اضافه کنیم حدودا به 14 

درصد می  رسد. 
الزم به ذکر است که این عدد، عدد قابل دفاعی نیست و باید در این زمینه 

فرهنگ سازی های تکنیکال و علمی صورت پذیرد.

اقتصاد كالن

4
پذیرش همراه اول در بورس بعد از ۳۱ ماه

شرکت همراه اول در حالی با سرمایه بیش از 206 میلیارد تومانی و کشف قیمت سه هزار و 495 تومانی 
از 28 آذر 89 به جمع شرکت های فرابورسی پیوسته که حضور این شرکت در فرابورس، ضمن بهبود 

وضعیت سهام مخابرات در بورس، ارزش فرابورس را نیز افزایش داده است.
 تمام استخدام های 

طرح مهرآفرین ملغی نمی شود
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

رییس جمهور  /محمد باقر نوبخت 

بر اساس وصولی های که وجود داش��ته و بر اساس ماده1 و 2 قانون 
هدفمن��دی یارانه ها، یارانه این ماه پرداخت ش��د و بعد از بررس��ی 
 عملکرد مرحل��ه اول هدفمن��دی یارانه ه��ا،  مرحل��ه دوم اجرایی 
می ش��ود. اصالحیه ای برای بودجه سال92 به مجلس ارایه خواهیم 
کرد، اگرچه سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد از مکانیزم تخصیص 
اس��تفاده کنیم، ولی اگر به 
گونه ای باش��د که تخصیص 
ام��کان ناپذیر باش��د حتما 
ازهمکاری  نمایندگان مردم 
در جهت اصالح قانون بودجه 
استفاده می کنیم و قطعا این 
اصالحیه زودتر از پایان فصل 
تابس��تان به مجل��س ارایه 

می شود.
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ادامه از صفحه یک- بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار که ناظر بر 
افزایش دستمزدها با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه 

معیشت خانوار کارگری است باید دنبال شود.
وی در این خصوص به حواش��ی و مباحث مربوط به دستمزد 
امسال کارگران پرداخت و اظهار داشت: اصالح مزد سال 92 با 
توجه به عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمال تورم اعالمی 
 مرکز آمار ای��ران به عنوان ماخ��ذ افزایش حداق��ل به میزان

 6 درصد که باید به دستمزدها با تصمیم شورای عالی کار و نظر 
رییس جمهور محترم بررسی و اصالح شود.

ورود رییس جمهور به دستمزد كارگران
نکته ای که ربیع��ی در برنامه های خود به آن پرداخته اس��ت 
یکی از مسائل و حواشی ماه های اخیر کارگران بوده، تا جایی 
که بس��یاری از نمایندگان کارگری کشور با وجود افزایش25 
درصدی حداقل دس��تمزد س��الیانه برای اولین بار در کشور، 
معتقد بودند این میزان به هیچ وجه تناسبی با نرخ تورم و رشد 
یکباره قیمت ها ن��دارد و افزایش100 هزارتومانی دس��تمزد 
نمی تواند پاس��خگوی نیازه��ا و افزایش هزینه ه��ای خانوار 

کارگری باشد.
این مسأله باعث تنظیم شکایتی از س��وی کارگران در دیوان 
عدالت اداری نیز شد و حس��ین حبیبی دبیر کانون شوراهای 
اسالمی کار استان تهران که این موضوع را مورد پیگیری قرار 

می دهد گفته است پرونده را تا صدور رأی نهایی دیوان عدالت 
اداری دنبال خواهند کرد.

پیش تر در جریان افزایش10 هزارتومانی حق مس��کن و 15 
هزارتومانی بن نقدی مطرح شده بود که از شروط کارفرمایان 
برای موافقت ب��ا افزایش ه��ای جدید، پس گرفتن ش��کایت 
کارگران از دیوان عدالت اداری است، با این حال برخی مقامات 
کارفرمایی ای��ن موضوع را تکذیب کردند و اعالم ش��د مصوبه 
شورای عالی کار و هیأت وزیران دولت دهم را اجرا خواهند کرد.

اجرای برنامه های مهار بیکاری
عالوه بر اظهارنظر وزیر جدید تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در 
موضوع دستمزد وی به مس��ائل گوناگون دیگری نیز در قالب 
برنامه های خود پرداخته است که می توان به تدوین، تصویب 
و اجرایی کردن سند کار شایسته اشاره کرد. به گفته مقامات 
کارگری، این موضوع توس��ط س��ازمان جهان��ی کار مطرح و 
پیگیری می شود و طبق قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید قبل 
از اصالح قانون کار به سرانجام برس��د، با این حال دولت دهم 

تنها به دنبال اصالح قانون کار بوده است.
حفظ اش��تغال موجود و دس��تیابی به نرخ بی��کاری مطلوب، 
همچنین مهار بیکاری از دیگر وعده ه��ای ربیعی به بازار کار 
کشور است؛مس��أله ای که نه تنها دیروز و امروز بلکه سالیان 
متمادی است که بازار کار کشور را به خود مشغول کرده است 

و متاسفانه باید گفت دولت های گذش��ته تنها در حد شعار و 
اقدامات مقطعی به این مقوله مهم و ب��ا اهمیت پرداخته اند و 
آنچه که از گزارش��ات مرکز آمار ایران مشخص است، عملکرد 
چندان خوش��ایندی در طول حداقل 8 س��ال گذشته در این 
بخش حاصل نشده است. حاال وزیر کار دولت یازدهم می گوید 
رس��یدگی به این موارد از برنامه های اصلی و اولویت های وی 

است و آنها را به صورت جدی دنبال خواهد کرد.
افت س��طح زندگی کارگران و س��قوط قدرت خری��د خانوار 
کارگری، موضوعی نیس��ت که بت��وان آن را نادی��ده گرفت. 
متأس��فانه در س��ال های اخیر و به ویژه پس از اجرای فاز اول 
هدفمندی یارانه ها قدرت خرید کارگران به دلیل رشد یکباره 
قیمت ها و آشفتگی های مقطعی در بازار به شدت افت کرد و 
ربیعی این موضوع را در برنامه های خود مطرح کرده و می گوید 
به دنبال بهبود زندگی کارگ��ران و تقویت قدرت خرید خانوار 

کارگری خواهد بود.
پرداخت مقرری به بیکاران

در کنار موارد یاد شده، به دلیل آنچه که از آن به عنوان ناتوانی 
دولت های سابق در اجرای سیاس��ت های مؤثر اشتغال زایی، 
توزیع متوازن فرصت ها در کش��ور و رون��ق در تولید نام برده 
ش��د، امروز تفاوت نرخ بیکاری در بین اس��تان های کشور به 
 گفته وزیر کار به 12/9 درصد رس��یده و ن��رخ بیکاری جوانان 
نیز به30 درصد رس��یده اس��ت، بنابراین کاه��ش تفاوت نرخ 
بیکاری اس��تان ها از برنامه های وزیر تعاون، کار و رفاه خواهد 

بود.
کاهش حوادث ناش��ی از کار و رعایت3 جانب��ه گرایی نیز در 
برنامه های وزیر کار قابل مش��اهده اس��ت. در سال های اخیر 
عدم رعایت 3 جانبه گرایی بین کارگران، کارفرمایان و دولت در 
تصمیم گیری ها و حضور نمایشی کارگران در شوراهای عالی 
از جمله شورای عالی کار و شورای عالی اش��تغال از انتقادات 
مطرح بوده که قرار است در این موضوع به صورت جدی نگاه 

جدیدی حاکم شود.
عدم تع��ادل در عرض��ه و تقاضای نی��روی کار و وج��ود انبوه 
متقاضیان کار در برابر فرصت های ش��غلی مح��دود به دلیل 
رش��د جهش��ی جمعیت در دهه60، امروز بازار کار کشور را با 
ترافیک سنگینی از تقاضای کار جوانان مواجه کرده است. به 
همین منظور در برنامه های اشتغالی دولت تدبیر و امید عالوه 
بر رسیدگی به این موضوع، تأمین شرایط ایجاد اشتغال کامل 

نیز مطرح شده است.
در برنامه های اولویت دار ربیعی جلوگیری از کارفرمای مطلق 
شدن دولت، اصالح نظام بیمه بیکاری و برقراری نظام حمایتی 
برای بیکاران جویای کار در کنار برقراری تناسب بین افزایش 
دستمزدها و بهره وری نیروی کار نیز مشاهده می شود. بخش 
دیگ��ری از اقدامات مه��م او تالش برای پرداخت تس��هیالت 
خوداشتغالی به بیکاران است که البته در دولت های گوناگون 

با تجربه های نه چندان موفقی اجرا شده است.

14 وعده كلیدی ربیعی به بازار كار

 نخبگان انگیزه خود را واکنش وزیر کار به تخلف در تعیین مزد 92
 از دست داده اند

س��ومین کنفرانس تخصصي فناوري هاي نوی��ن ارتباطي 
در محل نمایش��گاه هاي بین المللي اس��تان و در حاش��یه 
چهارمین نمایش��گاه مخابرات و صنایع وابسته برگزار شد.  
قائم مقام مرکز پژوهش��گاه هاي ایران از جمله س��خنرانان 
این کنفرانس بود که در زمینه فناوري اطالعات و استرات     ژي 
شرکت هاي مخابراتي به ایراد سخنراني پرداخت. همچنین 
محمود جراحي معاون توسعه بنیاد مستضعفان و طراح ایده 
اپراتور دوم مخابرات گفت: زمینه هاي رشد صنعت مخابرات 
در کش��ور وجود دارد و به حمایت از سرمایه ها و ایجاد بستر 

مناسب براي فعالیت ها نیازمند است. 

اطالعات، عنصر جدایی ناپذیر 
زندگی انسان

در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، 
ارتباطات و صنایع وابسته گفت: بش��ر برای زندگی به چهار 
عنصر حیات��ی نی��از دارد و در نبود این عناص��ر، زندگی بی 

معنا می شود. 
 مهندس حس��ین کش��ایی با بیان این مطلب افزود: امروزه 
عالوه بر چهار عنصر آب، خاک، آتش و هوا عنصر پنجمی به 
نام اطالعات به این مجموعه اضافه شده است که نقش مهمی 
را در زندگی بش��ر امروزی ایفا می کند. مدیرعامل شرکت  
مخابرات استان اصفهان افزود: اطالعات از ابتدای شکل گیری 
انسان ها به وجود آمده است ، ولی راهی برای انتشار آن وجود 
نداشته است، به طوری که طی صد سال گذشته با پیشرفت 
رادیو، تلویزیون و مخصوصا شبکه های مخابراتی، زمینه برای 

انتشار این اطالعات فراهم شده است. 

 پیشتازی ایران در تولید
 از میدان نفتی یادآوران

 تولید نفت خ��ام از یک میدان مش��ترک با کش��ور عراق تا 
دی ماه امسال به دو برابر افزایش خواهد یافت.

هادی نظرپور مجری طرح توس��عه میدان نفتی یادآوران با 
اش��اره به این که طبق برنامه توس��عه این میدان در فاز اول 
تولید روزانه 85 هزار بش��که نفت خام هدف گذاری ش��ده 
است اعالم کرد: با توجه به انجام بخش عمده فعالیت های فاز 
اول توسعه این میدان، تولید روزانه نفت یادآوران در دی ماه 

امسال به50هزار بشکه افزایش می یابد.

اخبار كوتاه

ارایه پهنای باند به شركت های دارای مجوزبرداشت  بی رویه به ذخایر آبی ضرر زده است
 مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان به فارس گفت: شرکت آب منطقه ای اصفهان و 
آب منطقه ای چهار محال و بختیاری با دادن مجوزهای بی رویه برداشت آب، به ذخایر آبی 
اصفهان ضرر زدند. مهدی بصیری با اشاره به مشکالت ایجاد شده به دلیل کم آبی در استان 
اظهار داشت: در باالدست اصفهان مش��کل کم آبی وجود ندارد و آب به باالدست می رسد، 
اما در پایین دست و شهر اصفهان با کمبود آب مواجه هس��تیم. وی ادامه داد: آب اصفهان 
به چندین بخش اختصاص یافته است که همین موضوع سبب کمبود آب در شهر اصفهان 
شده است. بصیری افزود: تأمین آب یزد، تأمین آب برای صنایع نظامی و فوالد و پمپاژهای 

غیرقانونی سبب نابودی منابع آبی شده و در نتیجه شهر اصفهان با مشکل کم آبی مواجه  است.

مسئول واحد دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت اس��تان اصفهان گفت: شرکت ارتباطات 
زیرساخت در حال ارایه پهنای باند به شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت دارای مجوز 
از سازمان تنظیم مقررات رادیویی است. مجید نیکوهرندی با اشاره به ارایه خدمت از طرف 
شرکت ارتباطات زیرساخت به ش��رکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت دارای مجوز از 
سازمان تنظیم مقررات رادیویی اظهار داشت: ش��رکت ارتباطات زیرساخت در حال ارایه 
خدمات مختلفی از جمله اینترنت و اینترانت است. وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت های 
ارایه دهنده اینترنت پرس��رعت دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات رادیویی در اصفهان 
محدود هستند و سازمان ارتباطات زیرساخت در حال ارایه پهنای باند به این شرکت هاست.

 وزیر جدید نفت با تش��ریح 5 برنامه کوت��اه مدت خود برای توس��عه صنعت نفت از 
 ایجاد یک گ��روه ویژه به منظور فعال کردن بیش��تر دیپلماس��ی ان��رژی و افزایش 
 صادرات نفت ایران در ش��رایط تحریم خب��ر داد و گفت: ظرفی��ت تولید نفت ایران 
 با روش ه��ای صیانتی در نخس��تین گام باید به بی��ش از 4 میلیون بش��که افزایش 

یابد.
 بیژن نام��دار زنگنه در گفتگو با مه��ر درباره مهم ترین برنامه ه��ای اولویت دار خود 
برای مدیریت وزارت نفت، گفت: تقویت دیپلماسی انرژی مهم ترین برنامه اولویت 
دار اس��ت تا با اس��تفاده از تمامی ظرفیت ها همچون نیروهای انس��انی متخصص، 
دیپلمات های برجسته و با همکاری وزارت امور خارجه بتوان آثار تحریم های نفتی 

را کاهش داد.
 وزیر جدید نفت با اش��اره به احیای ظرفیت تولید نفت خ��ام و گاز طبیعی، تصریح 
 کرد: افزای��ش ظرفیت تولی��د نفت ای��ران منجر ب��ه افزایش ق��درت چانه زنی در 
مجامع بین المللی و اوپک خواهد ش��د و از این رو باید در کوتاه ترین زمان، ظرفیت 
تولید نفت با اس��تفاده از روش های صیانتی به بیش از چهار میلیون بش��که در روز 

افزایش یابد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری این که در بخش افزایش تولید گاز  طبیعی 
هم تمرکز بر روی توسعه میادین مشترک و به ویژه پارس جنوبی است، اظهار داشت: 
از این رو با پیگیری فازهای با پیشرفت باالی فیزیکی پارس جنوبی باید تا پایان سال 

جاری امکان افزایش برداشت گاز از این میدان مشترک فراهم شود.

مالیات نفت

جزئیات درآمدهای مالیاتی 
منتشر شد

 5 برنامه كوتاه مدت زنگنه
 در صنعت نفت
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وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی طی دوره 1357 تا 1391 نشان می دهد که 
افزایش کل درآمدهای مالیاتی از 466 میلیارد ریال در سال 57 به رقم 399 هزار 

و 760 میلیارد ریال در سال 91 افزایش یافته است.
بر اساس جدیدترین گزارش بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور، وضعیت تحقق 
درآمدهای مالیاتی طی دوره 1357 تا 1391 نش��ان م��ی دهد که افزایش کل 
درآمدهای مالیاتی از 466 میلیارد ریال در س��ال 57 به رق��م 399 هزار و760 

میلیارد ریال در سال91 افزایش یافته است.
کل درآمدهای مالیاتی کشور )با احتساب مالیات عملکرد نفت( با رشد متوسط 
ساالنه 17 درصدی از 134 هزار و 574 میلیارد ریال در سال 84 به رقم 397 هزار 
 و 84 میلیارد ریال در سال 91 رسیده است. به دلیل حذف مالیات عملکرد نفت 
از محاسبات درآمدهای دولت با تصویب قوانین بودجه ساالنه از سال 89 به بعد 
 کل درآمدهای مالیاتی کشور با رشد متوسط ساالنه 21 درصدی از102 هزار و 
705 میلیارد ریال در س��ال 84 به رقم 397 هزار و 847 میلیارد ریال در سال 

91 رسید.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی سال 84 تا 90

نسبت مالیات GDP با احتساب مالیات بر واردات در سال 84 معادل 7/3، 85 
و 86 معادل 6/7 درصد، در سال 87 معادل7/1 درصد، در سال 88 معادل 7/8 

درصد، در سال 89 معادل 6/6 درصد، در سال 90 معادل 6/7درصد بود.



اکران خانگییادداشت

هفت

یک پیشنهاد 
سعيد سهيلي كارگردان سينما گفت: با توجه به عملكرد ضعيف وزير و مديران قبلي روي كار آمدن 
هر وزير ديگري موجب خوشحالي اهالي سينما مي شود و پيشنهاد مي  كنم “شمقدري” را براي 
عبرت ديگران به موزه سينما انتقال دهند كه ديگران متوجه شوند كه او چه باليي سر سينما آورد.

5

 دید هنری مردم اصفهان
 به سمت هنرمدرن 

نس��يم جاوي��دان در خص��وص 
پيش��رفت و تحول هنر نقاشی در 
اصفهان، اظهار داشت: هنر نقاشی 
در اصفهان نس��بت به سال های 
گذشته پيشرفت های چشمگيری 

داشته است.
هنرمند عرصه نگارگری و نقاشی 
در ادامه گفت: در عرصه نقاش��ی 
در اصفه��ان، افراد بيش��تری در 
س��ال های اخي��ر فارغ التحصيل 
شده اند كه اين مس��أله باعث شده خالقيت بيش��تری در عرصه هنر 
نقاش��ی به كار گرفته ش��ود. وی ادامه داد: ديد كلی جامعه اصفهان 
نيز نس��بت به گذش��ته در حوزه نقاشی بهتر شده اس��ت، به طوری 
كه نمايش��گاه های نقاشی در اصفهان به نسبت گذش��ته با استقبال 
بيشتری مواجه می ش��ود.جاويدان ادامه داد: گرايش مردم اصفهان 
در گذشته به سمت هنر كالسيک بيش��تر گرايش داشته، اما اكنون 
 هنر مدرن جای خ��ود را باز كرده و بيش��تر در ديد م��ردم اصفهان

 متجلی شده است.

 میزبانی جشنواره فیلم های کودکان
 با گز و پولکی

پ��س از مدت ه��ا كش و ق��وس و 
اظهارنظره��ای متناقض از س��وی 
مس��ئوالن ش��هرداری اصفه��ان و 
مديران فارابی، سرانجام اختالف ها 
حل و نصف جهان مج��ددا ميزبان 
برگزاری جشنواره كودک شد. جعفر 
گودرزی  مديراجرايی ومديرروابط 
عمومی جشنواره رسما اعالم كرد با 
رايزنی های صورت گرفته و با حمايت 
شهرداراصفهان، بيست وهفتمين دوره جشنواره بين المللی فيلم كودكان 
و نوجوانان در شهر اصفهان برگزار می ش��ود.گودرزی با اشاره به انتخاب 
قطعی اصفهان به عن��وان ميزبان جش��نواره اعالم كرده در س��فر احمد 
ميرعاليی دبير جشنواره به اصفهان رايزنی های الزم صورت گرفت و باتوجه 
به نظر مساعد آقای سقائيان نژاد شهردار اصفهان، نهايتا با انجام مذاكرات 
مفصل و دستيابی به توافقات الزم مقرر شد اين جشنواره با حمايت جدی تر 

شهرداری اصفهان در اين شهر برگزار شود. 

 خوش نشینی 
عکس های سیاه و سفید 

گالری هامون هم همچون س��اير 
گالری های استان برنامه های فصل 
تابس��تان خ��ود را ب��ا  برگ��زاری 
نمايشگاه در س��بک های مختلف 
هن��ری دنبال می كن��د. مهرنوش 
مقدس پيش از اين، آثار خود را در 
قالب حجم در گال��ری هامون و به 
صورت نمايشگاه گروهی به نمايش 

گذاشته بود.
استاد دانشگاه و هنرمند عرصه نقاش��ی ادامه داد: در اين نمايشگاه كه 
تا30 مرداد ماه از ساعت17 تا21 در گالری هامون برگزار می شود، 14اثر 

با تكنيک اكروليک و كالژ عكس روی بوم نمايش داده می شود.

فيلم سينمايی »رسوايی« عنوان چهارمين ساخته سينمايی مسعود 
ده نمكی پس از سه گانه »اخراجی ها« و به عنوان پرفروش ترين فيلم 

سال توسط پخش دنيای هنر در سراسر كشور توزيع شد.
در اي��ن فيل��م ك��ه برخ��الف س��ه گان��ه »اخراج��ی ه��ا« دارای 
مضم��ون اجتماع��ی اس��ت، هنرمندان��ی همچ��ون اكب��ر عبدی، 
الناز شاكردوس��ت، محمدرضا ش��ريفی ني��ا، كامران تفت��ی، مريم 
كاويانی، امير دژكام، امي��ر نوری، تينا آخوند تبار، مجيد مش��يری، 
 ارس��الن قاس��می و حس��ين محبوب به ايفای نق��ش پرداخته اند.

ه��اي فيل��م دغدغ��ه   مضم��ون 
آرمان گرايانه و عدالت طلبانه است و 
در اليه هاي زيرين، عرفان هاي كاذب 
را نفي مي كن��د. فيلم ده نمكی برای 
اولين بار در س��ی و يكمين جشنواره 
فيلم فجر به نمايش درآمد و با نظرات 
مخالف و موافق متعدی روبه رو شد. 
شايان ذكر است اين فيلم در اقدامی 
بی سابقه تنها يک روز بعد از بازبينی 
ش��ورای نمايش خانگ��ی پروانه آن 

در10تيرماه صادر شده است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1106 | شنبه 27  مرداد  1392 |10  شوال  1434

 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1106   |  August  18 ,2013  |  8 Pages 

نقاشان شهرهای ایران 
در نقش خانه

خانه هنرمندان میزبان 
عکس های رنگی

گروه فرهنگ-نمايش��گاه گروهی جمعی از فارغ التحصيالن دانشگاه 
گيالن در گالری نق��ش خانه حوزه هنری اصفهان گش��ايش يافته و تا ۵ 

شهريور ماه ادامه می يابد.
نس��يم ملک پور در اين ب��اره گفت: اين نمايش��گاه از20 اث��ر از ۸ نفر از 
فارغ التحصيالن ورودی س��ال ۸۸ دانش��گاه گيالن از شهرهای مختلف 
 از جمله كرمان، مش��هد، گيالن، اصفهان و انزلی ش��كل گرفته اس��ت.

وی در ادامه افزود: نقاش��ان اين نمايش��گاه با گرايش های مختلف و در 
س��بک های مختلف كار كرده اند و برخی با تكنيک رنگ و روغن، تركيب 

مواد، اكروليک و حتی استفاده از دوخت روی بوم استفاده كرده اند.
اين آثار پيش از اين در رش��ت به نمايش در آمده و قرار اس��ت بعد از اين 

نمايشگاه نيز به شهرهای كرمان، مشهد و انزلی و در آخر به تهران برود.

گروه فرهنگ- نمايش��گاه عكس های جمعی از دانش��جويان دانشگاه 
سپهر اصفهان در گالری خانه هنرمندان گشايش يافته است.

نمايشگاه گروهی عكس دانش��جويان دانشگاه س��پهر اصفهان با عنوان 
»عكس های رنگی« در خانه هنرمندان اصفهان وابس��ته به حوزه هنری 

اصفهان گشايش يافته و تا30 مرداد ماه ادامه می يابد.
 اين نمايش��گاه ش��امل 3۵ قطعه عكس منتخ��ب از ميان آث��ار 1۵ نفر 
از دانش��جويان اين دانشگاه اس��ت كه در ابعاد۵0 در70 س��انتيمتر  به 
صورت رنگی در معرض نمايش قرار گرفته اس��ت. عالقه مندان به بازيد 
 از اين نمايش��گاه می توانند در تاريخ ياد شده صبح ها از ساعت9 تا 12 و 
بعد ظهر ها از ساعت17 تا 19 به خانه هنرمندان اصفهان واقع در پارک 

ايثارگران مراجعه نمايند.

الماس ها ابدی اند 

»رسوایی« در شبکه نمایش خانگی

تئاتر؛ چالش اقتصادی 
گروه فرهنگ-وقوع يک حماسه اقتصادی در زمينه هنر تئاتر 
به معنای توفيق در همه عرصه ها و چرخه های اقتصادی آن نيست 
بلكه بايد به نسبت وضعيت موجود حركتی رو به بهبود برای شرايط 

توليد و اجراهای نمايشی حاصل شود.
بی شک تئاتر يكی از آسيب پذير ترين عرصه های هنری به واسطه 

تأمين و يا كمبود منابع اعتباری و ريالی است.
تئاتر برخالف ساير هنرهای نمايشی همچون سينما كه به مدد 
صنعت و استفاده از فن اوری تصويری توانسته است متكی به خود 
حداقل به قدر هزينه كرد، از طريق جذب حامی مالی و يا فروش 
بليط و استقبال مخاطب و پس از آن عرضه در شبكه خانگی از 
پس مخارج برآمده و با چالشی عمده در زمينه اقتصادی و بازگشت 
سرمايه روبرو نشود، به مصالح و پيش زمينه هايی نياز دارد كه 
تا زمان محقق نش��دن آنها همچنان با چالش عمده اقتصادی 
 مواجه خواهد بود چه برسد به اينكه توقع حماسه آفرينی را در آن 

داشته باشيم.
وقوع يک حماسه اقتصادی در زمينه هنر تئاتر به معنای توفيق در 
همه عرصه ها و چرخه های اقتصادی آن نيست بلكه بايد به نسبت 
وضعيت موجود حركتی رو به بهبود برای شرايط توليد و اجراهای 

نمايشی حاصل شود.
جذب سرمايه از طرفی غير از فروش گيشه همچون ترغيب و 
اعتمادسازی سرمايه گذاران و حاميان مالی نسبت به اين مسئله 
كه بستر تئاتر، مناسب تبليغات تجاری آنهاست، ترميم و تجهيز 
سالن های نمايشی كه زمينه را برای مشاركت گروه های خارجی 
فراهم می آورد و در نتيجه به جذب سرمايه ای مازاد بر توليد و اجرای 

تئاتر از طريق جذب گردشگر منجر می شود.
به نظر می رسد كه در ش��رايط كنونی كه ظرفيت سالن های 
نمايشی با حجم توليدات همخوانی ندارد بايد تصميم اتخاذ شود 
كه توليدات نمايشی محدودتر از آمار حال حاضر به انجام برسند تا 
كاری نمايشی كه حداقل دو ماه زمان صرف توليد آن شده است 
فرصت بيشتر برای اجرا و ديده شدن بر صحنه تئاتر داشته باشد 
و اگر قرار است حجم توليدات نمايشی همچنان در تعارض با 
ظرفيت نمايشی سالن ها داشته باشد در نتيجه بايد به فكر راهكار 

ديگری بود.
در اين بين يكی از راهكارها برای برون رفت از چالش فوق الذكر 
مشاركت همه نهادها و س��ازمان ها در امر اجرای نمايش های 
توليدی است به شكلی كه با توجه به اين مسئله كه اكنون تنها 
درصد ناچيزی از سالن های نمايشی به اجرای تئاتر اختصاص 
داده می شوند، سالن های ديگری كه در ادارات و سازمان ها با وجود 
ويژگی و قابليت های الزم متروک مانده اند در امر اجرای تئاتر و 
چرخه اقتصادی آن وارد شده و با تبليغات مناسب و گسترده، لزوم 

تماشای تئاتر در ميان توده مردم احساس شود.

 روبان قرمز

 ايستگاه صفر عنوان نمايشی است كه 
از 23 مرداد ماه جاری درس��الن اصلی 
فرشچيان هرشب راس س��اعت 20به 

اجرا درآمده است.
در اين نمايش به دنبال قصه آدم هايی هس��تيم ك��ه پول را اصل 
و فرع زندگی می دانند و گر چه در مقطعی كوت��اه به همه آمال و 

آرزو هايشان می رسند ولی به خوشبختی نميرسند.
اين نماي��ش را می توان در دس��ته كارهای فانت��زی طبقه بندی 
 كرد،وج��ود فضاه��ای نامأنوس از جمل��ه جهان پ��س از مرگ و 
نقش های خيالی همچون موجودات فضايی در داستان اين نمايش، 

شاهدی بر اين مدعاست.
در تئاترهای رئاليس��تی، كار كارگردان از يک جهت كه معرفی و 
تعريف فضا برای تماشاگر باشد آسان تر است، زيرا مخاطب با بيش 
از نود درصد فضا  آش��نايی و قرابت دارد، ام��ا در نمايش هايی كه 
صبغه  فانتزی داشته باشند، جريان بسيار متفاوت خواهد بود، يعنی 
نويسنده و كارگردان برای معرفی فضايی كه وجود خارجی ندارد و 
يا تنها از آن خبرهايی داده شده ولی هيچ كس تا به حال آن را نديده 
است، نش��انه ها، ابعاد و عناصر بسيار بيشتری را نسبت به يک كار 
رئاليستی بايد در اختيار تماشاگر خويش قرار دهد و بر فرض مثال 
بايد زمين، س��طح اتكاء و تكيه گاهی را برای وی به وجود آورد كه 
بتواند بر آن قدم بردارد و آن را متصور شود كه اين نشانه ها و عناصر 

در اين نمايش در حد و ميزان كافی به مخاطب ارايه نمی گردد. 
تفكيک فضاها در صحنه های متعدد برای تماش��اگر كار آس��انی 
نيس��ت و اين جريان در ادراک وی و ارتباط برقرار كردن او با اثر، 

اشكال ايجاد می كند. 
نمايش هايی كه در قالب فانتزی اجراء می شوند معموال نمی توانند 
از نظر آكساسوار، طراحی صحنه، نور و لباس، كارهای بی چيزی 
باش��ند. بدين معنا كه برای تصوير كردن فضاهای فانتزی نياز به 
ايجاد زمينه چينی های مناسب و كافی چه از نظر طراحی صحنه، 
نور، لباس و گريم و چه از نظر هزينه كردن برای دكور و آكساسوار 

وجود دارد. 
يک س��ری تيپ ها در اي��ن نمايش تعريف ش��ده اس��ت از قبيل 
آدم مذهب��ی  و راننده، اما س��اير نقش ها نه تنها تيپ نيس��تند، 
 بلك��ه نقيصه ای ك��ه در اي��ن ميان به وج��ود می آيد اين اس��ت

 دارندگ��ی ه��ای كاف��ی را ب��رای تبديل ش��دن به ش��خصيت 
تي��پ،  مع��دودی  از  غي��ر  ب��ه  بنابراي��ن  ندارن��د،   ني��ز 
مواجهيم ب��ا نقش هايی ك��ه نه تيپ هس��تند و نه ش��خصيت و 
 در حالی ك��ه در فضايی تعريف نش��ده جوالن می دهند، س��عی 
دارند تا موتور نماي��ش را به حركت وادار س��ازند؛ اما به دليلی كه 
 ذكر شد اين حركت بسيار بطئی و كند و مقطع از آب در می آيد و 

نمی تواند اثر را به مقصد موعود رهنمون گردد.
دكور و طراحی صحنه در اين نمايش متحرک است و همواره تالش 

می كند تا با بهره گيری از خالقيت، از يک سری اشياء و لوازم ثابت 
بر سن، صحنه های مختلف و متفاوت بيافريند. در اينجا صحنه ها 
با استفاده از وسيله ای همچون كانال كولر طراحی شده و فضاهايی 
مانند قبر، خانه و مكان های مختلف ديگر به تصوير كشيده شده و 

به تناسب فضا تغيير می يابد.
اس��تفاده از ميكروفن و تقويت صدای زن فضايی، چندان مناسب 

به نظر نمی رسد، زيرا از طرفی 
مرد فضايی به تناس��ب همان 
نق��ش از چني��ن خصيصه ای 
برخ��وردار نيس��ت و از طرف 
ديگر استفاده از چنين امكانی 
يا در س��الن های بسيار بزرگ 
با جمعيت كثير تماش��اگران 
انج��ام می گي��رد كه س��الن 
فرشچيان از اين صفات به دور 
اس��ت، يا در صورت��ی كه الزم 
باشد بازيگر ديالوگ هايش را 
نجواگرانه ادا كند مورد استفاده 
دارد. ام��ا هنگامی كه بازيگر با 
وجود دس��تگاه تقويت كننده 
صدا فرياد می كش��د و گوش 
 تماش��اگر متأذی ش��ده و آزار 
می بين��د، ديگ��ر دليلی برای 

استفاده از ميكروفن نمی توان پيدا كرد.
ايده های خوبی نيز در اجرا  مش��اهده می گردد از جمله طراحی 
لباس و ميزانس��ن های مرد بی س��ر كه اگرچه در تئاتر بی سابقه 
 نيس��ت اما در اين كار ب��ه خوبی تصوير ش��ده اس��ت. همچنين 
ميزانسن ها و تصوير سازی هايی كه با استفاده از طراحی صحنه و 
دكور انجام گرفته از قبيل ايجاد توهم فاصله بسيار زياد سر از پا و ... 

در اين زمره به شمار می رود. 
تئاتر ايس��تگاه صفر ت��ازه ترين نمايش ارايه ش��ده توس��ط گروه 
هنری نقش جهان اس��ت كه بع��د از تئاتر»بخش ش��ماره6« در 
همان روند كارگاهی توليد ش��ده اس��ت ، همين ط��ور اين گروه 
 نماين��ده اصفه��ان در جش��نواره بين الملل��ی تئاتر فجر س��ال

 گذشته بوده است.
گفتنی اس��ت در اين نمايش فرزاد قاس��می، مصطفی بهش��تی، 
مهرنوش مردی ها، فرهاد فتحی، بهزاد صيفی، نرگس صابری، علی 
پاكروان، احس��ان خادمی و محس��ن هادی كارگردان را همراهی 

می كنند.

درباره نمایش تازه گروه نمایشی نقش جهان 

توقف اجباری در ایستگاه صفر فرشچیان

رابرت  دنیرو در» پدر خوانده 2 «استاد بازیگری درونگرا 

گروه فرهن�گ - »رابرت  دنيرو« در هفدهم  آگوست 1943 در نيويورک به  دنيا آمد. 
پدر و مادرش  هنرمندبودند.

 پدرش  )روبرت ( ش��اعر و مجسمه س��از ونقاش  بود و مادرش  )ويرجينا آدميرال ( نيز 
يک نقاش  ب��ود. والدين  رابرت  اصلي��ت  ايتاليايی داش��تند، اما برای  زندگ��ی  بهتر به  
نيويورک  مهاجرت كرده  بودند. رابرت  جثه  كوچک  و ضعيف  و پوست بس��يار سفيدی  
داشت، لذا او را بابی ميلک )شيربرنج ( لقب  دادند. رابرت  دوساله  بود كه  والدينش  از هم  
جداشدند و او مانند توپ  فوتبال  مدتی  را به  سوی مادر و مدتی  نزد پدر پرتاب  می شد. 
همين  افت محبت  و تغيير دگرگونی  در زندگی  رابرت  كوچک سبب  شد كه  او به  بچه ای  

خجالتی  و منزوی  تبديل شود. 
مدت ها گوشه ای  از اتاق  می نشست  و بااسباب بازی  شكسته ای  خود را سرگرم  می كرد. 
همچنين  عالقه  زيادی  به  فيلم  و تئاتر داشت . رابرت  6 ساله  زمانی  كه  به  مدرسه  رفت  

هميشه  ازدوستان  و همكالس��ی هايش  دوری  می جس��ت . يكی از معلمين  او متوجه  
حاالت  و روحيات  وی  ش��د وبرای  اين  كه  رابرت  اعتماد به  نفس  پيدا كند و واردجمع  
دوستانش  شود، او را وادار كرد تا درتئاترهای  نمايشی  مدرسه  ايفای  نقش  داشته  باشد 

كه همين  مسأله  خجالت  او را كاهش  داد.
 در10 سالگی  اولين  نقش��ش  را در تئاتری  درنقش  شير در تئاتر »جادوگر اونر« بازی  
كرد. دردوران  نوجوانی  به  يک  گروه  خيابانی  پيوست  ودر 16 سالگی  بازی  در نمايش  
»خرس « اثر چخوف، او را با دنيای  بازيگری  بيشتر آشنا كرد.پس  از اين  كه  اولين  چک  
دس��تمزدش  را به  عنوان  بازيگری  دريافت  كرد تصميم  جدی  خود را برای آينده اش  

گرفت  و وارد عرصه  تئاتر و سينما شد.
اولين  نقش  او در يک  فيلم  س��ينمايی ، به  س��ال 196۵ با بازی  در فيلم  »سه  اتاق  در 
منهتن « برمی گرددكه  به  عنوان  سياهی  لشكر و مشتری  رستوران  دريكی  ازسكانس ها 

ظاهر شد. در همان  سال  به  اوپيشنهاد بازی  در يک  نقش  كوچک  در فيلم»ميهمانی  
عروسی « شد. آشنايی  او با يكی  ازدس��تياران برايان  دی پالما، برای  او شانسی  بودكه  
توانست  نقش  اصلی  در فيلم »تبريک « محصول 196۸ را در دست  بگيرد، اما فيلم هايی  
كه  او درآن  ايفای  نقش  می كرد، فيلم ه��ای  موفقی  نبود و باشكس��ت  همراه  بود، اما 
بابی ميلک نااميد نشد وبه  ايفای  نقش های  ارزان  مشغول  ش��د تا سرانجام توانست  با 

بازی  در فيلم  »طبل  را آهسته  به  صدادربياور« به  شهرت  نسبی  برسد.
 او با بازی  درفيلم  »كوچه  كثيف « در س��ال 1973، جايزه  بهترين  بازيگر نقش  مكمل  
را از آن خود كرد. ازآن پس بود كه استعداد اصيل و ذاتی او با همكار شدنش با بزرگان 

سينما ايفای نقش های مهمی را در فيلم های برجسته ای برايش به ارمغان آورد.
»پدرخوان��ده  2«، »راننده تاكس��ی«، »نيوي��ورک  نيويورک« ، »گاوخش��مگين«، 

»شكارچی گوزن«، »كازينو«، »زوربای يونانی« و ... برخی ازآنها هستند. 
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تئاتر ایستگاه صفر 
 تازه ترین 

نمایش ارائه شده 
توسط گروه هنری 

 نقش
 جهان است که 

بعد از تئاتر»بخش 
شماره6« در همان 

روند کارگاهی 
تولید شده است

بروس ويليس، بازيگر مش��هور فيلم های اكشن هاليوود اعالم 
كرد، ديگر در اين ژانر نقش آفرينی نخواهد كرد.

»بروس ويليس« ك��ه در كارنام��ه كاری اش فيلم های موفقی 

چون »پالپ فيكش��ن«، مجموعه فيلم های »جان س��خت« و 
»دورريختنی ها« ديده می ش��ود و همواره در نقش های اكشن 
حضور داش��ته، اعالم كرد كه حض��ور در اينگونه نقش ها برای 

او تكراری و خسته كننده شده اس��ت.تعداد فيلم هايی كه اين 
بازيگر مشهور هاليوود در آنها لباس نظامی يا ظاهری جنگجو 
نداشته انگشت شمار هستند، اما تعداد فيلم های پرهيجانی كه 
ويليس در طول 30 س��ال فعاليت خود در هاليوود بازی كرده 

است وی را راضی نمی كند.
»بروس ويلي��س« در اين باره گفت: انفجاره��ای پياپی بخش  
آزاردهنده شغل من اس��ت. كافی است يک بار در زندگی چند 
انفجار را مش��اهده كنيد تا هيجانش را به طور كامل از دس��ت 
دهد.می دانم ك��ه بخش بزرگ��ی از طرفدارانم عاش��ق همين 
درگيری ها و انفجارها هس��تند، اما بايد صادقانه بگويم كه اين 

روند كمی من را خسته كرده است.
اين بازيگ��ر ۵۸ س��اله در ادام��ه درب��اره درآم��دش از بازی 
در فيلم های اكش��ن گف��ت: تا ام��روز در فيلم ه��ای مختلفی 
نقش آفرينی كرده ام، اما فيلم های اكش��ن كارهايی هستند كه 

بيشترين سود را برای من به همراه آورده اند.
من هم عالقمندم كه از اين راه پول به دس��ت آورم، اما تصميم 

دارم اين بار در تمام فيلم ها با بودجه های مختلف بازی كنم.
بروس ويلي��س همچنين اعالم كرد، از اين ب��ه بعد تنها زمانی 
حاضر به نقش آفرينی در فيلم های پيش��نهاد شده خواهد شد 
كه حقوق وی به صورت نقدی به او پرداخت شود و ديگر آنقدر 

جوان نيست كه بتواند منتظر نقد شدن چک های بانكی باشد.
اين درحالی است كه اين بازيگر هاليوود به خاطر بازی در سری 

جديد »جان سخت« در مركز توجه رسانه ها قرار گرفته است.
همچنين دو فيلم ديگر وی با نام های »قرمز 2« و »روز خوبی 
برای مردن« 2۸ اوت س��ال آينده به سالن های فرانسه راه پيدا 

می كند.
»ويليس« 22 ساله در سال 1977 برای اولين بار در تئاتری به 
نام »بهش��ت و زمين« به روی صحنه رفت و پس از آن تا چند 
سال به فعاليت خود در تئاتر ادامه داد تا سال 19۸4 كه مورد 
توجه هاليوود قرار گرفت و از آن زم��ان تاكنون در بيش از 60 
فيلم گوناگون شامل »داس��تان عامه پسند«، »حس ششم« و 

»آرماگدون« بازی كرده است.

بروس ویلیس سینمای اکشن را کنار گذاشت 

خداحافظ آخرین مرد مقاوم 

بروس ویلیس همچنین 
اعالم کرد، از این به 

بعد تنها زمانی حاضر 
به نقش آفرینی در 
فیلم های پیشنهاد 
شده خواهد شد که 
حقوق وی به صورت 
نقدی به او پرداخت 

شود

گروه 
فرهنگ
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 معرفی ملی پوشان ایران
 در مسابقات جهانی

 س��رمربی تیم مل��ی والیب��ال جوان��ان ای��ران، اس��امی۱۲بازیکن 
شرکت کننده در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان را اعالم 

کرد. 
هفدهمی��ن دوره مس��ابقات والیب��ال قهرمان��ی جوان��ان جهان از 
 ۳۱ مردادم��اه تا دهم ش��هریورماه س��ال جاری ب��ه میزبانی ترکیه 
برگزار خواهد ش��د و تی��م ملی والیب��ال جوانان ایران ب��ا تیم های 
آرژانتین، ژاپن، مکزیك و استونی در گروه دوم این رقابت ها همگروه 

است.
 فرهاد نفرزاده س��رمربی تیم مل��ی والیبال جوانان کش��ورمان، ۱۲ 
ملی پوش اعزام��ی به ای��ن رقابت ه��ا را معرفی کرد ک��ه عبارتند 
 از: می��الد عب��ادی پور،حمید حم��ودی، مصطفی باق��ری، محمد 
فالح زرچ��وب، ابوالفضل قلی پور )لیبرو(، قاس��م کارخانه، س��عید 
 جواه��ری توان��ا )کاپیت��ان(، جواد حس��ین آب��ادی، س��ید آرش 
تقوی، محمد جواد معنوی نژاد، امیر علی محمد فتحعلی و س��هند 

اله وردیان. 
الزم به ذکر است آرمین رنجبر، محمد رضی پور و رسول شهسواری 
که در هشتمین و آخرین اردوی آمادگی این تیم حضور داشتند، در 
این فهرست قرار نگرفتند. تیم ملی والیبال جوانان بامداد دوشنبه ۲۸ 

مردادماه راهی ترکیه می شود. 

 درخشش جوانان اصفهانی
 در رشته کوهستان

تیم دوچرخه سواری کوهستان اصفهان بر سکوی قهرمانی مسابقات 
قهرمانی کشور در رشته کوهستان ایستاد.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشورجوانان در رشته کوهستان 
 در روزهای پنج شنبه و جمعه ۲4 و ۲5 مرداد ماه به میزبانی قائم شهر
برگزار شد و با قهرمانی تیم اصفهان در مجموع تیمی به اتمام رسید.

این مس��بقات با حضور۳۰ ورزشکار در دو رش��ته کراس کانتری و 
دانهیل برگزار شد.

 نایب قهرمانی اصفهان
 در لیگ کشتی جوانان

مسابقات لیگ منطقه ای کشتی آزاد و فرنگی جوانان، در دور رفت با 
قهرمانی فارس و نایب قهرمانی اصفهان به پایان رسید. 

در این رقاب��ت های یك روزه که به میزبانی س��الن هفده ش��هریور 
ورزشگاه تختی برگزار شد، تیم های اس��تان های فارس، اصفهان، 
بوش��هر در قالب منطقه چهار، به رقابت پرداختن��د که در مجموع 
مسابقات آزاد و فرنگی، فارس بر سکوی اول ایستاد، اصفهان دوم شد 

و بوشهر در جای سوم قرار گرفت. 
تیم های تهران، هرمزگان و خوزس��تان نیز قرار بود برای حضور در 
این مسابقات به اصفهان بیایند که به دلیل پاره ای مشکالت، شرکت 
نکردند. تاریخ و محل برگزاری دور برگش��ت این مس��ابقات هنوز از 

سوی فدراسیون کشتی اعالم نشده است. 

 بازیکنان مس
 سرمان کاله گذاشتند!

سرمربی تراکتورسازان در حالی که بازی مس کرمان را ناجوانمردانه  
خواند، برخورد سازمان لیگ را با این تیم ها خواستار شد.

مجید جاللی در نشس��ت خبری بعد از بازی با مس کرمان گفت: ما 
یاد نگرفته ایم که چگونه در مقابل تیم هایی که وقت کشی می کنند 
و بس��ته بازی می کنند، کار کنیم و بازی در مقابل این تیم ها س��اده 
نیست. موقعیت های زیادی داشتیم، ولی متأسفانه نتوانستیم از آنها 

به خوبی استفاده کنیم.
جاللی درخصوص این که آی��ا اعتقاد دارد مس کرمان وقت کش��ی 
می کرد یا خیر، گفت: مس وقت کشی زیادی انجام می داد. از سازمان 
لیگ می خواهیم با بازی های ناجوانمردانه مقابله کند. وقتی بازیکنی 
به دلیل مصدومیت به بیرون زمین انتقال می یابد، باید شرایط بدی 
داشته باشد، ولی امروز بازیکنان مس در هر مصدومیتشان حدود دو 
دقیقه وقت بازی را می گرفتند و زمانی که به بیرون انتقال می یافتند 
سریع به بازی برمی گشتند. ابتدا فکر می کردیم که مصدوم می شوند 
ولی با تکرار پی در پی متوجه شدیم که سرمان کاله می گذارند. باید 
داور مسابقه از این صحنه ها جلوگیری کند، ولی این موضوع دلیلی 

بر نتیجه نگرفتن ما نیست.
وی بیان ک��رد: ما 9 بازیکن را ب��ه دلیل مصدومیت ی��ا دالیل دیگر 
نداشتیم. در بازی موقعیت سازی کردیم و بازیکنانم نیمه دوم تالش 
داشتند تا نتیجه را تغییر بدهند. تیم ما به خاطر فاصله کم بین بازی ها 

شرایط بدنی خوبی نداشت.
س��رمربی تراکتورسازان در پایان گفت: می توانس��تیم پیروز میدان 
باش��یم. می دانم تیممان بهتر خواهد ش��د، ولی ناراحت ش��دم که 
نتوانستیم هوادارانی که با سختی به استادیوم آمده بودند را خوشحال 

کنیم.

  دل ذوب آهنی ها
 از فدراسیون خون است

سیناعشوری/هافبکتیمذوبآهن
دل هواداران و مس��ئوالن ذوب آهن از فدراس��یون خون است و ما 
منتظریم تا خساراتی که ذوب آهن متحمل آنها شده است را جبران 
کند. علت نتایج اخیر ذوب آهن را خودمان هم نمی دانیم، اما چیزی 
که معلوم است این است که بازیکنان ما به خوبی از فرصت های خود 

استفاده نمی کنند.
 به نظ��رم این مش��کالت ب��ه تیم ما 
ضرب��ه زده و ای کاش فدراس��یون 
می توانس��ت به این تیم 
کمك کن��د و ضرباتی 
که ذوب آه��ن از طوالنی 
ش��دن بازی ه��ای پل��ی آف 
 فصل گذش��ته خ��ورد را جبران 

کند.

بهروز منتقمی قائم مقام باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به رایزنی های انجام شده با سفیر سوئیس، 6
امیدواریم مالقاتی بین مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با آقای سپ بالتر انجام شود. همچنین سفارت 
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 ارسالن به اروپا
 تبعید نمی شود؟!

افشین: روز بد ما بود، اما روز خوب فجر هم نبود

ای کاش حسرت این باخت را آخر فصل نخوریم
سرپرست سپاهان: 

شاید در نیم فصل دوم در فوالدشهر بازی نکنیم

 بودن در فوتبال
به هر قیمتی ارزش ندارد

محسن ترکی گفت: بس��یاری از مشکالت ما در داوری کش��ور، ناشی از خود 
جامعه داوری اس��ت. داور بین المللی فوتبال با ابراز گالیه از برخی مشکالت 
جامعه داوری کشور اظهار  داشت: پیش از این، بسیاری از مشکالت خود را با 
فدراسیون فوتبال مطرح می کردیم و از آنها برای حل مشکالت داوری کمك 
می خواستیم، اما امروز متوجه شده ایم که بسیاری از مشکالت مربوط به خود 
جامعه داوری است. وی ادامه داد: احترام و شخصیت یك داور از اهمیت زیادی 
برخوردار است، اما متأسفانه این شأن و منزلت نزول کرده است. متأسفانه در 
یکی از برنامه های تلویزیونی هفته گذش��ته هر چقدر که از صحبت های یك 
بازیکن باتجربه لذت بردم، از صحبت های یك داور قدیمی متأسف شدم. هر 
یك از داوران کشور باید این را بدانند که یك شخصیت حقوقی داشته و به عنوان 
نماینده جامعه داوری کشور، باید مراقب اعمال، رفتار و گفتار خود باشند، چرا 

که بودن در فوتبال به هر قیمتی ارزش ندارد.

برت براوون به صورت رسمی سرمربی تیم بس��کتبال فیالدلفیا شد تا انتقال 
ارسالن کاظمی به تیمی خارجی ازNBA در هاله ای از ابهام قرار گیرد. برت 
براوون دستیار گرگ پاپویچ در س��ن آنتونیو به عنوان سرمربی تیم بسکتبال 
فیالدلفیا سیکسرز انتخاب شد. این خبر ممکن است در نهایت به سود ارسالن 
کاظمی بازیکن ایرانی فیالدلفیا باش��د. برت براوون پیش از این نشان داده به 
بازیکنان پرتالش و جوان مانند ارسالن توجه ویژه ای می کند. با این حال باید 
منتظر ماند و دید آیا براوون ارسالن را تا آغاز NBA حفظ می کند و یا تصمیم 
سام هینکی مدیر تیم فیالدلفیا عملی می شود و بازیکن ایرانی این تیم برای یك 
سال به یك تیم خارجی منتقل خواهد شد. چندی پیش سایت فیالدلفیا اعالم 
کرد تیم بسکتبال فیالدلفیا در نظر دارد ارسالن کاظمی بازیکن ایرانی خود را 
برای فصل ۲۰۱۳-۲۰۱4 به یك کشور دیگر بفرستد. بنابر قوانین NBA در 
صورت این انتقال، حقوق مربوط به ارسالن برای تیم فیالدلفیا حفظ می شود .

مهاجم تیم فوتبال س��پاهان گفت: فجر چیزی برای از دست 
دادن نداشت و برای خارج شدن از بحران به مصاف ما آمد، اما 
ما نتوانس��تیم از برد خود محافظت کنیم و امیدوارم در پایان 

فصل حسرت این باخت را نخوریم.
آرش افش��ین در ارتباط با دیدار س��پاهان و فجر سپاسی به 
ایمنا می گوید: بدشانس��ی آوردیم، ما بازی یك بر صفر برده 
را با باخ��ت عوض کردیم و نتوانس��تیم پی��روزی نیمه اول را 

حفظ کنیم.
وی ادامه می دهد: دیروز، روز بد ما بود، اما نمی توانم بگویم روز 
خوب فجر بود، چون این تیم چیزی برای از دست دادن نداشت 
و برای خارج شدن از بحران به دنبال پیروزی بود. آنها به آب 
و آتش زدند، ولی فرصت چندانی هم نداشتند، اما در مجموع 
از ما برتر عمل کردند، چ��ون از معدود فرصت های خود برای 

گلزنی اس��تفاده کردند، در حالی که ما موفق نشدیم پیروزی 
خود را حفظ کنیم.

 افش��ین می گوید: ه��ر تیمی برابر س��پاهان ق��رار می گیرد 
انگیزه اش دو چندان می ش��ود، همه می خواهند سپاهان را 
ببرند و فجر هم شرایط نامناسبی داشت و فقط به دنبال این 

بود که از این شرایط خارج شود.
مهاجم جوان س��پاهان تأکید می کن��د هماهنگی تیمی که 
بیش��تر از هفتاد درصد از ترکیب فصل گذش��ته اش متفاوت 
شده دیر به دست می آید. افشین می گوید: درست است که در 
بازی های اول فصل برابر فوالد و استقالل به پیروزی رسیدیم، 
اما به جرأت می توانم بگویم که در آن دو بازی هم هماهنگ 

نبودیم. خوب بازی نکردیم اما نتیجه گرفتیم.
وی ادامه می دهد: تا تیم به هماهنگی برسد و همه بازیکنان 
با هم مچ شوند زمان زیادی سپری می شود، اما مطمئنم این 
روند ادامه پی��دا نمی کند، با این حال امیدوارم حس��رت این 
امتیازاتی که در هفته های اخیر از دس��ت دادیم را آخر فصل 
نخوریم. افش��ین در دقایق پایانی بازی ب��ا فجر و در حالی که 
سپاهان به دنبال جبران نتیجه بود با سیامك کوهنورد درگیر 
ش��د. بازیکن فجر معتقد بود افش��ین بازی جوانمردانه را در 
مقابل مصدومیت یکی از بازیکنان فجر رعایت نکرده اس��ت. 
او در این باره می گوید: اصال مسأله خاصی نبود که بخواهیم 
بازی را متوقف کنیم، بازیکن فجر تمارض کرد و توقع داشتند 
تا بازی را به خاطر آنها متوقف کنیم. من هم گفتم دلیلی ندارد 

توپ را بیرون بزنم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان دو شکست اخیر این تیم را دلیلی 
بر مشکالت داخلی یا افت زردپوشان ندانست و گفت: قبول داریم 
در این دو بازی خوب نبودیم، ام��ا تنها علت آن بحث هماهنگی 

بازیکنان با هم و هارمونی تیمی است.
محمد فرامرزی با بیان این که دو شکس��ت پیاپ��ی تیم فوتبال 
سپاهان در هفته های گذشته لیگ برتر دلیل برای افت این تیم 
نیست، اظهار داشت: سپاهان نسبت به فصل گذشته تغییرات قابل 
توجهی در ترکیب بازیکنانش داشت. حدود 6۰ تا7۰ درصد تیم 
تغییر کردند. بازیکنان ما از نظر فردی کیفیت باالیی داشته و هیچ 
مش��کلی ندارند و تنها مباحث مربوط به هماهنگی تیم است که 
باعث این دو شکست شد. سرپرست سپاهان افزود: تیم ما مقداری 
نیاز به زمان بیشتری دارد تا هارمونی و هماهنگی میان تیم هم 
بیشتر شود. ما قبول داریم در بازی قبل اصال خوب نبودیم، اما در 

مجموع چهار هفته اول لیگ عملکرد بدی نداش��تیم و در تمام 
خطوط هم خوب کار کردیم. سپاهان هیچ مشکل داخلی ندارد 
و حتی هنگام شکست هم شرایط متفاوتی با سایر تیم های لیگ 
دارد، چون بازیکنان کامال با انگی��زه و روحیه باال درصدد جبران 
این نتایج هستند. وی در واکنش به این که پیروزی سپاهان در دو 
هفته اول لیگ مقابل تیم های قدرتمند فوالد و استقالل، دلیلی 
بر هماهنگی تیم در آن زمان و افت کنونی تیم نیست! چون اساسا 
تیم ها بازی به بازی هماهنگ تر می شوند، اظهار داشت: شاید بهتر 
باش��د بگوییم حریفان ما هفته به هفته قوی تر می ش��وند. به هر 
حال فوالد هفته اول با فوالد هفته پنجم بسیار متفاوت است و از 
نظر تکنیکی و تاکتیکی بازی بهتری به نمایش می گذارد. ما افت 
نکردیم چون در اوایل لیگ اکثر تیم ها وضعیت باثباتی نداشته و 

زمان می برد تا جا بیفتند.
 فرامرزی اظهار داش��ت: ما تمریناتمان را به موقع شروع کردیم، 
اما تأثی��ر آمادگی بدنی تیم در ش��روع لیگ معم��وال یك هفته 
تا۱۰ روز است و بعد از آن همه تیم ها کم کم به لحاظ بدنی آماده 
می شوند. وی با بیان این که به احتمال فراوان سپاهان از نیم فصل 
دوم در ورزشگاه فوالدشهر بازی نمی کند به ایسنا گفت: سپاهان 
می خواهد در اس��تادیوم نقش جهان بازی کند و امیدواریم این 
ورزشگاه تا آغاز نیم فصل دوم لیگ امسال آماده شود. ما بر تحقق 
یافتن این موضوع و آماده ش��دن ورزش��گاه عزم ج��دی داریم. 
درخواست کردیم بنابر مشکالت موجود اگر استادیوم نقش جهان 
تا زمان فوق آماده نشود، از نیم فصل دوم در استان یزد یا یکی از 

استان های همجوار بازی کنیم.
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راجر فدرر به ایران می آید، اگر پرسپولیس بخواهد!

یکی از اتفاقات غیر منتظره جلس��ه پایانی رأی اعتماد به وزرای 
پیش��نهادی دکتر روحانی، عدم رأی اعتماد مجلس به مس��عود 
س��لطانی فر برای تصدی وزارت ورزش و جوانان بود که موجب 
ش��گفتی تیم دولت یازدهم و حتی خود رییس جمهور نیز شده 

است.
سایت خبری »روز نو« در این باره نوش��ت: در همین زمینه یك 
منبع آگاه در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار سایت 
خبری روز نو، پشت پرده کارش��کنی برخی از مدیران ورزشی را 
برای رأی نیاوردن مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش تشریح کرد.

این منبع آگاه اظهار داشت: آقای س��لطانی فر از ابتدای معرفی 
کابینه جزء وزرای پیشنهادی بود که هیچ مشکلی برای کسب رأی 
اعتماد نداشت، اما متأسفانه در روزهای پایانی بررسی صالحیت 
وزرای پیش��نهادی، البی برخی از مدیران ورزشی در مجلس به 
شدت برای رأی نیاوردن سلطانی فر فعال شد، چرا که آنها از حضور 
سلطانی فر در وزارت ورزش احساس خطر کرده بودند و دلیل آن 
هم این بود که سلطانی فر دارای شخصیتی مقتدر و شایسته ساالر 

است و هرگز حاضر نیست در حوزه فعالیتش به کسی باج دهد.
وی اف��زود: در رأس ای��ن تی��م نیز س��عید فائق��ی، محمدرضا 
داورزن��ی و امی��دوار رضایی قرار داش��تند که با البی گس��ترده 
در مجلس، نظ��ر مثبت مجلس به س��لطانی فر را ب��ا وعده های 
 واهی به نماین��دگان تغییر دادن��د و همین امر موجب ش��د که 
س��لطانی فر به رغم وجود فض��ای مثبت در مجل��س برای رأی 
اعتمادش از ۲۸۳ آرا اخذ ش��ده، ۱۱7 رأی مواف��ق و ۱4۸ رأی 

مخالف داشته و ۱۸ رأی ممتنع کسب کند.
 این منبع آگاه تصری��ح کرد: ای��ن اتفاقات در پش��ت پرده عدم 
رأی آوری س��لطانی فر در حالی در مجلس رخ داد که داورزنی و 
فائقی طی مصاحبه هایی با برخی رس��انه های خاص، خودشان 
را طوری جلوه می دادند که جزء حامیان سرس��خت سلطانی فر 
برای وزارت ورزش هستند! اما در پشت پرده برای رأی آوری او در 

مجلس کارشکنی می کردند. 
 جال��ب تر آن اس��ت ک��ه تی��م فائق��ی و داورزن��ی تع��دادی از 
رسانه های ورزش��ی را نیز در اختیار گرفته اند تا برای آنها اقدام 
به خبرسازی کنند و بالفاصله بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به 
سلطانی فر خبری را در فضای رس��انه ای منتشر کردند مبنی بر 
معرفی داورزنی به عنوان گزینه بعدی برای وزارت ورزش و جوانان 

به مجلس!
این درحالی اس��ت ک��ه معرفی محمدرض��ا داورزنی ب��ه عنوان 
گزین��ه بع��دی وزارت ورزش و جوانان تنها برای انح��راف افکار 
 عمومی است تا سعید فائقی در پش��ت پرده با البی گسترده اش

به عنوان وزیر بع��دی ورزش و جوانان معرفی ش��ود، چرا که در 
کارگروه بررسی وزرای پیشنهادی دکتر روحانی، سعید فائقی بعد 

از مسعود سلطانی فر گزینه دوم کارگروه برای این وزارتخانه بود.
در همین راستا رییس سابق سازمان تربیت بدنی نیز می گوید عدم 
رأی اعتماد مجلس به سلطانی فر برایش غیرمنتظره بوده است. 
مصطفی هاشمی طبا گفت: اظهار تأس��ف می کنم. برایم عجیب 

است که او رأی نیاورده است، واقعا باید بگویم حیف شد.

دکتر امیدوار رضایي به عنوان یک��ی از گزینه های جدی وزارت 
ورزش و جوانان محسوب می شود. با توجه به این که رضایی یکی 
از گزینه های انتخابی فراکسیون ورزش مجلس شوراي اسالمي و 
دارای سابقه ورزشی است،در صورت معرفی شدن از سوی دکتر 
روحانی به احتمال فراوان از مجلس شوراي اسالمي رأی اعتماد 
می گیرد، مصطفي هاش��مي طبا هم گزینه ریاست کمیته ملي 

المپیك ایران است.
گزین��ه ج��دی وزارت ورزش و جوان��ان مس��عود س��لطانی 
فرگزینه پیش��نهادی رییس جمه��ور به مجلس ب��رای وزارت 
 ورزش و چوانان که روز پنج ش��نبه در صح��ن علنی مجلس از 
برنامه هایش دفاع کرده بود، نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را 
جلب کند. مسعود سلطانی فر کاندیدای پیشنهادی وزارت ورزش 
و جوانان از مجلس شورای اسالمی رأی اعتماد نگرفت تا یك بار 
دیگر گزینه های مختلف برای تصدی گری این پس��ت معرفی 
شوند. البته به واسطه حمایت هایي از این دست، انتظار مي رفت 
وزیر پیشنهادي ورزش و جوانان براي ورود به ساختمان معروف 
خیابان سئول مشکل چنداني نداشته باشد، اما اکنون ورزش ایران 
باید در حالت احتضار باقي بماند تا گزینه بعدي به مجلس معرفي 
شود. یکی از نمایندگان مجلس، دفاع نه چندان مطلوب از برنامه 
هایش و همچنین همراهان سلطانی فر را عامل اصلی شکست وی 

در بهارستان عنوان کرد.
در حال حاضر شنیده های ما حاکی از آن است که دکتر امیدوار 
رضایي به عنوان یکی از گزینه های جدی وزارت ورزش و جوانان 

محسوب می شود. با توجه به این که رضایی یکی از گزینه های 
انتخابی فراکسیون ورزش مجلس شوراي اسالمي و دارای سابقه 
ورزشی اس��ت، در صورت معرفی شدن از سوی دکتر روحانی به 

احتمال فراوان از مجلس شوراي اسالمي رأی اعتماد می گیرد.
رضایی در مجلس پنجم به همراه دکتر روحانی در هیأت رییسه با 
یکدیگر فعالیت داشتند و ارتباط خوبی بین آنها برقرار است. وی 
در حال حاضر معاون قوانین رییس مجلس است و با اکثر نماینده 
های مجلس ارتباط تنگاتنگی دارد. امیدوار رضایی هشت سال به 
عنوان رییس و عضو هیأت مدیره تیم استقالل فعالیت داشت، در 
این مدت تیم استقالل به افتخارات زیادی رسید و بارها قهرمان 
جام حذفی و لیگ ش��د و جالب این که حاشیه ها در این تیم به 
حداقل رسیده بود، در ضمن وی نقش پررنگی در انتقال بازیکنان 
بزرگ به استقالل داشت.  وی محبوبیت زیادی در بین بازیکنان و 
هواداران این تیم دارد و با مسئوالن تیم رقیب یعنی پرسپولیس 

هم ارتباط نزدیکی دارد.
حسن بزرگ امیدوار رضایی این اس��ت که وابستگی خاصی به 
هیچ گروهی ندارد. به هر حال در حال حاضر دکتر روحانی رییس 
جمهور باید سرپرس��تی را برای وزارت ورزش و جوانان انتخاب 
کند که در این میان از دکتر امیدوار رضایی، محسن مهرعلیزاده، 
محمد رض��ا داورزن��ی، فائقی،  هاش��می طبا، ذوالفقارنس��ب، 
محمدرضا تابش و محمد دادکان به عنوان گزینه های اصلی نام 
برده می شود. درضمن شنیده مي شود که مصطفي هاشمي طبا 

هم گزینه ریاست کمیته ملي المپیك ایران است.

گزینه جدی 
وزارت ورزش و 
جوانان مسعود 
سلطانی فرگزینه 
پیشنهادی رییس 
جمهور به مجلس 
برای وزارت ورزش 
و جوانان نتوانست 
رأی اعتماد 
نمایندگان را جلب 
کند

 در روزهای پایانی 
بررسی صالحیت 
وزرای پیشنهادی، 
البی برخی از 
مدیران ورزشی 
در مجلس به شدت 
برای رأی نیاوردن 
سلطانی فر فعال 
شد

سرپرست وزارت ورزش و جوانان کیست؟به دنبال شکست وزیر پیشنهادی ورزش در جلب نظر نمایندگان مجلس

گزینه جدی وزارت ورزش و جوانانپشت پرده رأی عدم اعتماد به سلطانی فر

دژآگه در فهرست نیمکت نشینان فوالم
روزنامه ایندیپندنت نوشت اشکان دژآگه در بازی با ساندرلند از روی 
نیمکت ذخیره ها، بازی تیمش را نظاره خواهد کرد. اشکان دژآگه فصل 
گذشته در بازی برابر کوئینز پارک رنجرز با مصدومیت سنگینی روبه رو 
شد؛ مصدومیتی که باعث دوری این بازیکن از ادامه فصل لیگ برتر شد.

ریبری:  از رونالدو و مسی بهترم
فرانك ریبری مطمئن است جایزه بهترین بازیکن فصل قبل اروپا را با کنار 
زدن کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به دست خواهد آورد.  بهترین بازیکن 
فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا اواخر ماه آگوس��ت در موناکو از بین فرانك 

ریبری، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی انتخاب می شود.

راسل متهم به فساد مالی جدید

روزنامه»او استادو« برزیل در گزارشی رییس باشگاه 
بارسلونا را به فساد مالی متهم کرد. فدراسیون فوتبال 
برزیل فاش کرد که بخشی از سود بازی های دوستانه 
این تیم)۲۰۰6تا۲۰۱۰(به حساب راسل واریز شده است.



 تصادفات شهری 
چهارمحال وبختیاری کاهش یافت

تصادفات ش��هری چهارمحال وبختیاری در چهار ماهه نخست سال 
جاری کاهش یافت.

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار 
ایرنا، اظهار داشت: با همکاری مطلوب مردم با پلیس، میزان تصادفات 
منجر به فوت در چهارمحال وبختیاری در چهار ماه نخس��ت س��ال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذش��ته،24 درصد کاهش را 

نشان می دهد.
س��ردار اس��رافیل جعفری افزود:میزان تصادفات منجر به فوت در 
محورهای ارتباطی برون شهری استان نیز در این مدت، چهار درصد 

کاهش یافت.
وی با بیان افزایش تعداد و تردد خودروها و مسافرت ها در محورهای 
ارتباطی چهارمحال وبختیاری، تصریح کرد: در چهارماهه نخس��ت 
سال جاری در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل، میزان تصادفات 
منجر به مصدومیت شهروندان در استان نیز کاهش هفت درصدی 
را نشان می دهد. فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری در ادامه با 
بیان آماری از برخورد پلیس با رانندگان متخلف، افزود: در چهار ماهه 
نخست سال جاری چهار هزار و 445 خودرو که رانندگان آن، تخلف 

حادثه ساز داشتند، متوقف و به پارکینگ منتقل شد.
سردار جعفری بر لزوم فرهنگ سازی رس��انه ها بر موضوع افزایش 

فرهنگ ترافیک شهروندان و رعایت قانون تأکید کرد.

خبر ویژه

خطیب جمعه شهرکرد/ حجت االسالم و 
المسلمین محمد علی نکونام

فجایع اخیر مصر با محوریت آمریکا و کشورهای غرب شکل گرفته است. 
کشتار مردم مصر از سوی ارتش این کشور با اشاره آمریکا صورت گرفته 
است. آمریکا از بیداری اسالمی هراس دارد، به همین دلیل پس از بیداری 
اسالمی در کش��ورهای منطقه به دنبال ایجاد زمینه های تنش در بین 
کشورهاست. به گفته وی، مهم ترین نیاز امروز مردم مصر پس از بیداری 
اسالمی، بصیرت است و اگر در این کشور والیت فقیه حاکم بود، هرگز این 
حوادث رخ نمی داد. وجود والیت فقیه در ایران باعث بیداری و بصیرت 
م��ردم ش��د و ای��ن بصیرت، 
 سپری محکم و استوار در برابر 

توطئه های دشمنان است.
عده ای از افراد متحجر با تفکر 
طالبانیسم به مقدسات جهان 
اس��الم هتک حرمت کردند و 
این افراد، همان گروه منحرف 

هستند.

 فجایع اخیر مصر 
با محوریت آمریکا صورت می گیرد 

چهره روزیادداشت
قبور شهدای گمنام شهر سامان مرمت و ساماندهی شد

شهردار سامان از مرمت و ساماندهی قبور ش��هدای گمنام شهر سامان از توابع استان چهارمحال 
 و بختیاري خبر داد. محس��ن حیدری اظهار داش��ت: این طرح با همکاری اداره کل حفظ و نشر 

ارزش های دفاع مقدس و شهرداری90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
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 1600 هکتار از محصوالت
 باغی بروجن بیمه شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن از بیمه یک هزار و 
600 هکتار از محصوالت باغی این شهرستان در سال زراعی 

92-91 خبر داد.
روح اهلل معتمدی اظهار داشت: در سال زراعی 92-91 افزون 
بر یک هزار و 600 هکتار از محصوالت باغی این شهرستان 
بیمه شد. وی افزود: برهمین اس��اس دو هزار و 640 فقره از 
باغات سیب، انگور، بادام بذری و پیوندی، زردآلو، هلو و گردو 
این شهرستان از سوی شرکت خدمات بیمه ای تحت پوشش 

بیمه قرار گرفت.

»گل نرگس« شهرکردی ها را 
شادتر می کند

شهردار ش��هرکرد گفت: پیش بینی می ش��ود بوستان گل 
نرگس ش��هرکرد تا پایان س��ال جاری بهره برداری شود که 
با بهره برداری از این بوس��تان، س��رانه فضای سبز شهرکرد 

ارتقا می یابد. 
نوراهلل غالمیان دهکردی در بازدید از این پروژه اظهار داشت: 
بوس��تان گل نرگس واقع در خیابان هفت تیر ش��هرکرد در 
زمینی به مساحت سه هزار و460 متر مربع در حال اجراست. 
وی، اعتبار این پروژه را500 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: 
ایجاد شور و نش��اط اجتماعی در میان ش��هروندان، ارتقای 
سرانه فضای سبز و توزیع عادالنه امکانات و خدمات شهری 

در محالت از اهداف احداث این بوستان محسوب می شود.

 تهیه عکس های هوایی
به بخش خصوصی واگذار شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: تهیه و تفسیر عکس های هوایی در این استان به بخش 

خصوصی واگذار شده است.
خس��رو عبداللهی اظهار داش��ت: چندی پی��ش خبری در 
رسانه های استان منتشر شد مبنی بر صدور مجوز قطع 700 
درخت کهنسال در شهرستان کوهرنگ از سوی منابع طبیعی 
استان که البته این خبر ناصحیح است. وی افزود: درخواست 
سازمان امور عشایر مبنی بر احداث جاده روستای تپا از توابع 
شهرس��تان کوهرنگ و به تبع آن قطع تع��دادی از درختان 
واقع در مسیر در دست بررسی است، برهمین اساس تاکنون 

مجوزی برای قطع درختان کهنسال صادر نشده است.

اخبار کوتاه

رییس مؤسسه جامعه القرآن الکریم و 
گروه 
اهل بیت)ع( قم گفت: س��بک زندگی شهرستان 

هرشخص بر اساس هدفی که در طول 
زندگی برای خود برمی گزیند مش��خص می شود، اما به یقین 

بهترین سبک زندگی، سبک زندگی قرآنی است.
حجت االسالم والمسلمین س��ید محمدمهدی طباطبایی24 
در همایش»سبک زندگی قرآنی« که همزمان با  پانزدهمین 
دوره مس��ابقات کش��وری جامعه القرآن الکریم برگزار ش��د، 
منوی��ات رهبر معظم انقالب را زمینه س��از برپای��ی این گونه 
همایش ها عنوان و بر لزوم گس��ترش این حرک��ت قرآنی در 

جامعه تأکید کرد.
وی برگزیدن سبک زندگی قرآنی را مؤثر ترین راه برای رسیدن 
به س��عادت و کمال دانست و گفت: س��بک زندگی هرشخص 
بر اس��اس هدفی که در طول زندگی برای خ��ود برمی گزیند 
مشخص می ش��ود، اما به یقین بهترین سبک زندگی، سبک 

زندگی قرآنی است.
حجت االسالم طباطبایی ادامه داد: برای یک مسلمان بهترین 
سبک زندگی، انطباق زندگی خود با آموزه های کتاب هدایت 

بخش قرآن و سیره اهل بیت)ع( است.
وی با اشاره به آیه 77 س��وره قصص که می فرماید»و با آنچه 
خدایت داده س��رای آخرت را بجوی و س��هم خ��ود را از دنیا 
فراموش مکن و همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و 

در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی دارد«، 
بهره گیری از نعمت های الهی را وسیله ای برای داشتن زندگی 

طیب در راستای رسیدن به رستگاری عنوان کرد.
رییس مؤسسه جامعه القرآن الکریم و اهل بیت)ع( خاطرنشان 
کرد: طبق این آیه، خداوند دنیا را پلی برای رسیدن به آخرت 
قرار داده است، بر همین اس��اس باید از نعمت دنیا برای زاد و 

توشه آخرت به صورت بهینه استفاده کرد.
 وی به��ره گی��ری مؤمن��ان را هدف اصل��ی خداون��د از خلق 
نعم��ت ها بی��ان و تصریح ک��رد: هرچن��د گناه��کاران نیز از 
 نعمات الهی اس��تفاده می کنند، اما این به��ره گیری تنها در 
زندگی دنیوی امکان پذیر اس��ت، این در حالی اس��ت که در 
قیامت نعم��ات الهی تنها ب��ه مؤمنان و نه گناه��کاران عرضه 

می شود.   
حجت االسالم طباطبایی با اشاره به ضرورت نمود یافتن آثار 
نعمت های الهی در بندگان، اظهارداشت: خداوند دوستدار این 
اس��ت که هر نعمتی را به بندگان خود عطا کرده است آثار آن 
را نیز مشاهده کند، به گونه ای که اگر ثروت و توانمندی را به 
شخصی داده در عوض او نیز باید با به کارگرفتن صحیح آن در 

راستای کسب رضای الهی اقدام کند.
 وی به اس��تفاده از نعمت های الهی از دیدگاه روایات پرداخت 
و گفت: امام سجاد)ع( به دلیل پوش��یدن لباس500 درهمی 
مورد سؤال قرار گرفتند و ایشان در پاس��خ فرمودند: خداوند 

دوست دارد اثر نعمتی را که بندگانش عطا کرده است ببیند. 
به گفته وی، بر همین اس��اس شایس��ته اس��ت مؤمنان بدون 
س��ختگیری بر خود، نهایت ت��الش را در بهره گی��ری از این 
نعمت ها داش��ته باش��ند، چراکه خداوند  کتمان نعمت ها را 

دوست ندارد.

زندگی بدون عمل صالح در شأن انسان نیست
حافظ کل قرآن کری��م گفت: خداوند با مط��رح کردن حیات 
طیبه به دنبال این اس��ت که به بندگان خود نش��ان دهد که 
زندگی چه دنیوی و چه اخروی، زمانی ارزش��مند اس��ت که 
همراه با ایمان و عمل صالح باشد و زندگی بدون عمل صالح در 

شأن انسان نیست.
حجت االسالم والمسلمین س��ید محمدحسین طباطبایی با 
اشاره به آیه 97 س��وره نحل به تشریح بشارت خداوند به افراد 

صالح پرداخت.
وی ارزش عمل صالح را به ایمان فرد دانس��ت و گفت: خداوند 
به هر عمل نیکی پ��اداش می ده��د، اما انجام عم��ل نیک از 
سوی فردی که ایمان ندارد مفید نیس��ت، چراکه اقدام نیک 
در صورتی که ب��ا ایمان همراه باش��د با ارزش و م��ورد تأیید 

پروردگار است.
حجت االس��الم طباطبایی با بیان این ک��ه تفاوتی در پاداش 
عمل صالح مرد و زن وجود ندارد، تصریح کرد: برخالف تفاوت 
ظاهری و تفاوت در دیگر امور بین زن و مرد، هیچ گونه تفاوتی 
در دریافت پاداش عمل خیر از س��وی خداوند بین آنان وجود 

ندارد.
وی به تشریح حیات طیبه از دیدگاه روایات و تفاسیر پرداخت 
و افزود: بر اساس برخی تفاس��یر حیات طیبه زندگی دنیوی، 
اخروی و برزخی عنوان شده اس��ت، همچنین طبق روایتی از 
پیامبراکرم)ص( قناعت و راضی بودن به قضا و قدر الهی حیات 

طیبه تعریف شده است.
این حافظ کل قرآن با اش��اره به تعلق گرفت��ن پاداش الهی به 
بهترین اعمال صالح، اظهار داش��ت: بر اس��اس روایتی از امام 
صادق)ع( بهترین عمل صالح، عملی است که با ترس از خدا، 
نیت پاک و عمل شایسته صورت گیرد که به یقین پاداش الهی 

به آن تعلق خواهد گرفت.
وی قرائت و تالوت قرآن را از برترین اعمال صالح برش��مرد و 
گفت: تالوت و قرائت قرآن در صورتی که به تدبر و عمل به این 
کتاب رهایی بخش بینجامد به طور قطع فرد نیز چه در دنیا و 

چه در آخرت زندگی پاکی را تجربه خواهد کرد.

در همایش»سبک زندگی قرآنی« مطرح شد: 

بهره گیری مطلوب از نعمت ها الزمه سبک زندگی قرآنی است
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مفاد آرا نوبت دوم
34 شماره 103/92/746/57 آگهی مفاد آرا ی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی در ثبت فریدونشهر 

فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره  مفاد 
 8 ماده  و  قانون   1 ماده  فریدونشهر که حسب  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  رسمی مستقر 
آیین نامه صادر گریده است مستند به ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء 
صادره اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یک 
ماه از تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
و تسلیم گواهی مربوط به ثبت محل نمایند. بدیهی است اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی 
دادگاه خواهد بود . در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ندهد، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست

1- رای شماره 139260302013000736 مورخ 92/4/17 آقای صفر علی نعمتی فرزند حسین 
علی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 230/157 به مساحت 102/22 متر مربع واقع در 

وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

فرزند  بهمنی   غالمحسین  آقای   92/4/17 مورخ   139260302013000740 شماره  رای   -2
فرهاد ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 184/15 متر مربع واقع در 

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

3- رای شماره 139260302013000763 مورخ 92/4/18 خانم گل چهره رفیعی فرزند فرج 
اله ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/154 به مساحت 138/65 متر مربع واقع در 

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

فرزند  اکبری  علی  محمد  آقای   92/4/18 مورخ   139260302013000757 شماره  رای   -4
غالمعلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/2 به مساحت 104/33 متر مربع واقع 

در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

فرزند  خوچیانی  خیر  قدم  خانم   92/4/16 مورخ   139260302013000730 شماره  رای   -5
به   238/1 پالک  از  مفروز شده  یکبابخانه  ازششدانگ  دانگ مشاع  به سه  نسبت  علی  محمد 

مساحت 172/55 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
6- رای شماره 139260302013000729 مورخ 92/4/16 آقای سردار رضوانی فرزند حیدر 
قلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 

172/55 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

7- رای شماره 139260302013000738 مورخ 92/4/17 آقای علیرضا موحدی آخوره باالئی  
به   238/1 پالک  از  مفروز شده  یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  قلی  فرزند 

مساحت 388/38 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
8- رای شماره 139260302013000742 مورخ 92/4/17 خانم توران اصالنی فرزند مصطفی 
مساحت  به   238/1 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  به  نسبت 

388/38 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
فرزند  موحدی  خیر  قدم  خانم   92/4/17 مورخ   139260302013000747 شماره  رای   -9
قلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 209/32 متر مربع واقع در 

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
فرزند  حسینی  محمد  نور  آقای   92/4/18 مورخ   139260302013000749 شماره  10-رای 
محمد قلی ششدانگ یکباب مغازه مفروز شده از پالک 231/2 به مساحت 28/57 متر مربع 

واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
11- رای شماره 139260302013000753 مورخ 92/4/18 آقای نور محمد حسینی  فرزند 
محمد قلی ششدانگ یکباب مغازه مفروز شده از پالک 231/2 به مساحت 55/12 متر مربع واقع 

در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

12- رای شماره 139260302013000772 مورخ 92/4/19 آقای محمد علی مرشدی فرزند 
علی قلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/1 به مساحت 212/89 متر مربع واقع 

در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
فرزند  روستائی  اسداله  آقای   92/4/16 مورخ   139260302013000731 شماره  رای   -13
از پالک 231/2 به مساحت 230/13 متر مربع  یکبابخانه مفروز شده  محمد رضا ششدانگ 

واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

14- رای شماره 139260302013000755 مورخ 92/4/18 آقای علی شاهرخی فرزند نریمان 
در  واقع  مربع  متر   87/22 مساحت  به   237/101 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ 

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

15- رای شماره 139260302013000751 مورخ 92/4/18 آقای احمد قلی حوض ماهی فرزند 
عبدالمحمد ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 230/117 به مساحت 155/38 متر مربع 

واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
16- رای شماره 139260302013000759 مورخ 92/4/18 آقای نوروز علی اصالنی  فرزند 
رحمن ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/14 به مساحت 183/37 متر مربع واقع در 

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

منصور  آقای   92/4/19 مورخ   139260302013000773 شماره  رای   -17
به   231/1 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  مصطفی  فرزند  زمانی 
ثبت   13 بخش  فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  مربع  متر   351/88  مساحت 

اصفهان 
الحسین عبد  آقای   92/4/16 مورخ   139260302013000732 شماره  رای   -18 
به   231/2 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  مسیب  فرزند  کیماسی   
ثبت  13 بخش  فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  مربع  متر   325/14  مساحت 

 اصفهان 

صادقی اله  امر  آقای   92/4/18 مورخ   139260302013000768 شماره  رای   -19 
مساحت به   231/2 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  عبداله   فرزند    

 265/75 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

علیرضا آقای   92/4/19 مورخ   139260302013000770 شماره  رای   -20 
 اصالنی فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/4 به مساحت 369/28 متر 

مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

فرزند  سپیانی  محمد  آقای   92/4/16 مورخ   139260302013000733 شماره  رای   -21

عباسعلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 188/68 متر مربع واقع 

د فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

فرزند  موحدی  عباسعلی  آقای   92/4/18 مورخ   139260302013000767 شماره  رای   -22

قنبر ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/419 به مساحت 3/25 متر مربع واقع در 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

آخوره  سپیانی  منوچهر  آقای   92/4/16 مورخ   139260302013000734 شماره  رای   -23

فرزند عباسعلی  ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/548 به مساحت 155/05 متر 
مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

فرزند  شاهرخی  احمد  آقای   92/4/17 مورخ   139260302013000743 شماره  رای   -24
محمد ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 166/50 متر مربع واقع در 

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

25- رای شماره 139260302013000745 مورخ 92/4/17 خانم نارنج اصالنی فرزند محمد 
در  واقع  مربع  متر  به مساحت 113/80  از پالک 237/197  مفروز شده  یکبابخانه  ششدانگ 

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

26-رای شماره 139260302013000761 مورخ 92/4/18 آقای حجت رحیمی فرزند محمد 

در  واقع  مربع  متر  به مساحت 270/80  از پالک 237/288  مفروز شده  یکبابخانه  ششدانگ 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

27- رای شماره 139260302013000735 مورخ 92/4/16 آقای رحمت اله یوسلیانی فرزند 
عباس قلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 200 متر مربع واقع در 

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

 تاریخ انتشار نوبت اول : 92/5/12

 تاریخ انتشار نوبت دوم :92/5/27 
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک فریدونشهر

اخطار اجرایی

حل  شورای   9 شعبه   91/11/28 تاریخ   516 شماره  رأی  موجب  به   361/91 شماره:   239
پدر:  نام  محمدجوالیی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  شهر  خمینی  شهرستان  اختالف 

به: پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون  المکان محکوم است  اقامت: مجهول  حسن نشانی محل 
ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق 
محکومله اجرامی شود و پرداخت حق االجراء در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است 
در حق محکوم له احسان شمس خوزانی ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه هشتم حقوقی خمینی شهر

تحدید حدود اختصاصی

238 شماره : 103/92/343/337چون تحدید حدود ششدانگ قطعه  زمین مزروعی معروف 
لب راه به شماره پالک 1183 فرعی از شماره 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه 
باشد، بعلت عدم  افتخاریان طرقی فرزند دخیل در جریان ثبت می  بنام شوکت  ثبتی نطنز  
 15 ماده  اخیر  بموجب دستور  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  حضورمالک 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/8/13 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک  اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رسانند 
تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشد.م الف: 156 مجتبی شادمان رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
237 شماره : 103/92/343/337چون تحدید حدود ششدانگ قطعه  زمین مزروعی معروف 
لب راه پائین به شماره پالک 1172 فرعی از شماره 193 - اصلی واقع در طرق جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز  بنام داود توکلی طرقی فرزند عباس و غیره  در جریان ثبت می باشد، 
بعلت عدم حضورمالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک بموجب دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
مالکین و  کلیه  به  این آگهی  به موجب  لذا  آمد.  1392/8/13 در محل شروع و بعمل خواهد 
مجاورین صاحبان امالک  اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل 
حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشد.م الف155 مجتبی شادمان 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تاسیس 
نگار فرآیند سهامی  فام  : 103/1279ث/92 آگهی تاسیس شرکت فنی مهندسی  241 شماره 
خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/4/29 تحت شماره 50377 و شناسه ملی 10260688718 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/29 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده 
کثیر  و  های رسمی  روزنامه  در  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن  نامه  اظهار  و خالصه 
االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : خدمات مشاوره طراحی و اجرا 
طراحی و   – اتوماسیون صنعتی کنترل و مونیتور رینگ شبکه های صنعتی  و پروژه های 
تابلو های فشار ضعیف و متوسط  انواع پی ال سی  با  تابلوهای کنترل برنامه پذیر  ساخت 
– خدمات مشاوره و طراحی ساخت و راه اندازی کلیه خطوط تولید صنعتی و تامین قطعات 

و تجهیزات و دستگاههای صنعتی صنایع نفت و گاز پتروشیمی – نیروگاهی و آزمایشگاهی 
تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و  و صنعت فوالد مرتبط با موضوع شرکت – 
داخلی و خارجی  بانکهای  اعتبارات  و  وام  تحصیل   – بازرگانی  کاالهای مجاز  کلیه  واردات 
شرکت   – با اشخاص حقیقی و حقوقی  داد  قرار  عقد   – تحقق موضوع شرکت  صرفا جهت 
اخذو اعطای نمایندگی در داخل و خارج از   – در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی 
کشور و هرآنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع 
ذیصالح   2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 3-1- 
استان اصفهان – شهر اصفهان شهرک صنعتی امیر کبیر – خیابان صنعت 2-پالک140  کد 
پستی 8195153641 تلفن 09132244866، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم 
به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 978/1 مورخ 1392/4/2 نزد بانک صادرات شعبه 
یداله  آقای  اولین مدیران شرکت5-1-    -5 . میدان جمهوری اسالمی پرداخت گردیده است 

به  فر  امیر حسین سجادی  آقای  به سمت رئیس هئیت مدیره 5-2-  آبادی    زارعی شمس 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای محمد رضا زارعی شمس آبادی  به سمت  عضو 
هئیت مدیره 4-5- آقای محمد رضا زارعی شمس آبادی  به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای 
مدیر عامل همراه  با مهر شرکت معتبر میباشد. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری 
مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای منصور عباسی 
دشتکی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای مهدی بارانی لنبانی به عنوان بازرس علی البدل م 

الف 4659/1رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

با مسئولیت محدود  نگران علوم  آگاه  : 103/1182ث/92 آگهی تاسیس شرکت  240 شماره 
در   10260687814 ملی  شناسه  و   50298 شماره  تحت   1392/4/18 درتاریخ  فوق  شرکت 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و 
خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود 
. 1- موضوع شرکت : انجام کلیه امور مرتبط با خدمات حسابداری و مدیریتی – انجام کلیه 
خدمات تحقیقاتی – انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه اموری که به نحوی 
با موضوع شرکت در ارتباط باشد پس از کسب مجوزهای الزم  2- مدت شرکت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان 
تلفن 03117763605، 4-  تندیس کد پستی 8198945791  باغ زیار- کوچه بهار- ساختمان 
سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای حمید 
شریف  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم سمیرا یزدانی  به سمت عضو هیئت مدیره   
3-5- خانم سمیرا یزدانی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 4659 آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

242 شماره : 1648/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت بهشت شهریار سازه  سهامی خاص به 
شماره ثبت 41350 وشناسه ملی 10260590630 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/4/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- آقای محسن آقائی خیر 
آبادی  به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمد سلیمانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای غالمحسین شهریاری خیر 
آبادی و آقای بهرام درخشان هوره و آقای حسین طاهری اندانی و آقای غالمرضا ادیبی و 
آقای جعفر شهریاری خیر آبادی  تا تاریخ 1394/4/21- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند : آقای غالمحسین شهریاری خیر آبادی  به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای 
بهرام درخشان هوره  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای حسین طاهری اندانی  به سمت 
عضو هئیت مدیره و آقای غالمرضا ادیبی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر شهریاری 
 . به سمت مدیر عامل  اندانی    آقای حسین طاهری  آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و  خیر 
4- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور با امضای مدیر عامل  و رئیس هیات مدیره و همراه با 
مهر شرکت  معتبر می باشد  ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 
1392/4/30 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار 
گرفت . م الف 4659/2منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

243 شماره : 1639/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت بهشت شهریار سازه  سهامی خاص به 
شماره ثبت 41350 وشناسه ملی 10260590630 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1392/4/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه 
اصالح گردید.2- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – سه راه سیمین 
پستی  کد   507 واحد  ع(   ( رضا  امام  تجاری  مجتمع  بخشی  شهید  خیابان  جانبازان  خیابان 
تاریخ  فوق اصالح گردید.در  اساسنامه بشرح  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   8174711111
ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/4/30
واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  4659/3منصور  الف  م   . گرفت  قرار 

ثبتی اصفهان 



خواندنی

غذاها خوشمزهترین
درمخوفترینزندان

اخبار ویژه

تحقیق��ات نش��ان م��ی ده��د که 
 نوش��یدنی ه��ای گازدار کودکان 
 کم س��ن ت��ا 5 س��ال را خش��ن، 

کم حرف و حواس پرت می کند.
تحقیقات انجام شده نشان می دهد 
که پس��ران و دخترانی که روزانه 4 
نوشیدنی گازدار مصرف می کنند 
دوبرابر دیگران درگیر مش��اجره با 
یکدیگر، تخریب ام��وال یکدیگر و 

حمله فیزیکی می شوند.
نوشیدنی های دارای شکر پیش تر 
به تأثیر روی خلق و خو و دشواری 
در تمرکز نس��بت داه ش��ده اند، به طوری که مشخص ش��ده بود کودکان کم سن و سال 

هرچقدر بیشتر نوشیدنی گازدار شکردار مصرف کنند رفتارشان بدتر می شود.
اگرچه خطرات بالقوه نوشیدنی های محبوب پیش تر بس��یار مورد تحقیق و بررسی قرار 
گرفته اند، اما این تحقیق برای نخستین بار کودکان کم سن و سال را مد نظر داشته است.

 براس��اس اظهارات محقق��ان آمریکایی، مح��دود کردن تعداد نوش��ابه، لیموناد و س��ایر 
نوشیدنی های شکر دار و گاز دار به کودک حائز اهمیت است و حتی ممنوع کردن تمام این 

نوشیدنی ها می تواند در بهبود رفتار کودک نقش داشته باشد.
یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک از مادران کودکان 5 ساله ای درباره این 
که کودکانشان چند وقت به چند وقت نوشیدنی گازدار می خورد پرسش هایی مطرح کرده 
است. مادرانی که این پرسشنامه را پرکردند درباره نحوه رفتار کودک خود در دو ماه پیش 

از تحقیق نیز اطالعاتی ارایه دادند.
براساس نتایج این تحقیق که در مجله پزشکی کودکان منتشر شده، تقریبا نیمی از 3 هزار 
پسر و دختر این تحقیق دست کم یک نوشیدنی گازدار در روز مصرف می کردند و یک نفر 

از هر 25 نفر روزانه 4 نوشیدنی و یا بیش از آن مصرف کرده است.

محققان مرکز رش��د دانشگاه تربیت 
مدرس ب��ا اس��تفاده از میکروب های 
خاص، ماس��تی را تولی��د کردند که 
موج��ب پیش��گیری از ب��روز برخی 

سرطان ها و کاهش وزن می شود.
مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر 
محصوالت فراس��ودمند یا عملگر را 
محصوالتی دانست که عالوه بر ارضای 
حس گرس��نگی باعث پیشگیری از 
بیماری ه��ا و بهبود رون��د بیماری ها 
می شود و گفت: این نوع محصوالت از 
سال1990 در دنیا به منظور افزایش 

امید به زندگی معرفی شدند.
وی ادامه داد: در سایر کشورها بر خالف ایران هزینه های درمانی از سوی بیمه ها پرداخت می شود 
که با افزایش سن جوامع هزینه های درمان افزایش یافت و شرکت های بیمه کاهش هزینه های 
درمانی را در گرو پیشگیری از بروز بیماری دانستند، از این رو به تغذیه و محصوالت غذایی توجه 

جدی شد.
آقاجانی لبنیات و نوشیدنی را از جمله مواد غذایی دانست که مطالعاتی زیادی بر روی آن انجام 
شده است و خاطر نشان کرد: ماست یکی از محصوالت غذایی است که مطالعات زیادی روی آن 

انجام شده، به گونه ای که امروزه ماست پروبیونیک عرضه شده است.
مجری از تولید ماس��ت عملگر حاوی اس��ید لینولئیک کنژوگه )CLA( خبر داد و یادآور شد: 
این نوع اس��ید چرب اس��ت که در بدن تولید نمی ش��ود، ولی از برخی دانه های روغنی و برخی 
فرآورده های نش��خوارکنندگان چون گاو و گوس��فند چون شیر قابل اس��تحصال است. در این 
 پروژه تحقیقاتی تالش شد تا به دو روش میزان این اس��ید چرب مزدوج را در محصوالت لبنی

 افزایش دهیم.
آقاجانی افزود: اسید لینولئیک مزدوج به خوراک دام را یکی از این روش ها ذکر کرد و یادآور شد: 

روش دوم اضافه کردن این اسید چرب به شیر است که در این پروژه از این روش استفاده شد.

محققانکشور،ماستضدسرطانتولیدکردندنوشیدنیهایگازدار،کودکانراخشنمیکند

آلکاتراز برای سال ها محل نگهداری خطرناک ترین 
زندانی های آمریکا بود، حاال اما در پنجاهمین سالگرد 
تعطیلی این زندان فوق امنیتی، انتشار منوی غذای 

روزانه آن خیلی ها را شگفت زده کرده است. 
بی��ف به هم��راه س��س قارچ،پیراش��کی گوش��ت، 
س��وپ مکزیکی،آب پرتقال ت��ازه؛ ای��ن منوی یک 
رس��توران گرانقیم��ت نیس��ت و بخش��ی از غذای 
زندانی های آلکاتراز در ده ها س��ال قبل به حس��اب 
می آید. آل کاپون، رابرت فرانکلین اس��ترود و آلوین 
کارپیس از معروف تری��ن و خطرناک ترین مجرمانی 
بودند که در زندان جزیره آلکاتراز زندانی بودند و حاال 
50 سال پس از بسته شدن این زندان، انتشار منوی 
غذای این زندان نشان می دهد که از لحاظ غذایی به 
آنها حسابی خوش می گذشته است. مسئوالن زندان 
آلکاتراز اعتقاد داشتند که غذای خوب باعث می شود 
که جلوی شورش احتمالی زندانی ها گرفته شود. به 
همین خاطر هر روز مواد اولیه الزم و سبزیجات تازه 
از سانفرانسیس��کو به این زندان منتقل می شدند تا 
کیفیت غذا با حضور آش��پزهای زب��ده در باالترین 
حد باش��د. در هیچ روزی زندانی ها ب��رای صبحانه، 
ناهار و ش��ام خود برنامه مش��ابه روز قبل نداشتند و 
تنوع غذایی آنها طوری بود که ذائقه ش��ان طعم های 

مختلف را بچشد. 
  آلکاتراز در س��ال1۸50 به عنوان تأسیسات نظامی 
بنا ش��د و پس از آن تا س��ال 1933 ب��ه عنوان یک 
زن��دان نظام��ی کاربری داش��ت. در ماه اوت س��ال 
1934 به زندان فدرال تبدیل ش��د و 29 س��ال مقر 
جنایتکاران حرفه ای بود. جزی��ره آلکاتراز در مرکز 
خلیج سانفرانسیسکو در کالیفرنیا واقع شده است و تا 
سال ها پیش به عنوان یک محدوده نظامی شناخته 
می ش��د، اما اکنون با نظارت آژانس پارک های ملی 
آمریکا، به مکانی تاریخی تبدیل ش��ده و یک جاذبه 

گردشگری به حساب می آید. 
   پیش از تعطیلی این زندان در س��ال19۶3بهترین 
غذاهای آمریکا در این زندان س��رو می ش��د و شاید 
همین غذاها یکی از دالیل هزین��ه باالی زندان بود. 
هزینه های باالی این زندان یک��ی از دالیلی بود که 
در سال 19۶3 رابرت اف کندی رییس جمهور وقت 
آمریکا دس��تور تعطیلی این زندان را  که حدود250 

زندانی در آن اقامت داشتند را برای همیشه داد.  
در طول 29 سال، هیچ فرار موفقی در این تبعیدگاه 
ثبت نش��د و در تم��ام تالش هایی که انجام ش��د یا 
زندانیان هدف ش��لیک گلول��ه قرار گرفتن��د  یا در 
آب های خلیج غرق ش��دند. از بی��ن 3۶ نفر زندانی 
که اقدام به فرار کردند، ۷ نفر با شلیک گلوله به قتل 
رسیدند، 2 نفر غرق ش��دند، 5 نفر مفقوداالثر شدند 
و بقیه مجددا توسط مأموران زندان دستگیر شدند. 

   دو زندانی موفق به فرار از جزیره شدند، یکی در سال 
1945 و دیگری در س��ال 19۶2 که هردو دستگیر 
ش��دند و بار دیگر به زندان برگردانده شدند. از دیگر 
فرارهای معروف می توان به س��ه زندانی یکی به نام 
فرانک موری��س و دو برادر به نام ه��ای ناهای جان و 
کالرنس انگلین، اش��اره کرد. آنها در تاریخ 11 ژوئن 
سال19۶2 از سلول هایش��ان ناپدید شدند. داستان 
این فرار در فیلمی به نام »فرار از آلکاتراز« به تصویر 
کشیده شده اس��ت. با وجود شواهد اندکی که مبنی 
 بر اثبات کشته شدن این س��ه نفر ارایه شده، آنها را 
غرق شده فرض کرده و در لیس��ت گمشدگان قرار 

دادند.  

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ایجاد امکان 
عمل جراحی سمعک های قابل کاشت در منطقه جنوب کشور 
خبر داد و گفت: کاشت سمعک ش��نوایی تاکنون در انحصار 
چند کش��ور خاص بوده و هم اکنون به صورت موفقیت آمیز 
برای نخس��تین بار در جنوب کشور و در ش��هر شیراز انجام 
گرفت. دکتر س��ید بصیر هاش��می با اعالم ای��ن خبر افزود: 
تاکنون قریب به هزار و۷00 عمل جراحی سمعک قابل کاشت 
در دنیا انجام شده است و با این عمل جراحی، امکان درمان 
برخی انواع کم ش��نوایی ایجاد ش��ده و این بیماران از نعمت 

بزرگ شنوایی بهره مند می شوند.
شنواییهردوگوشباعملجراحیسمعک

قابلکاشت
وی ادامه داد: تا پیش از این، بیمار مجبور بود از سمعک های 
استخوانی استفاده کند که نیاز به یک وس��یله نگهدارنده و 
هدبند داش��ت، اما با کاشت این نوع س��معک ها در جمجمه 
بیمار، پردازشگر دستگاه فرد ناش��نوا را قادر به شنیدن با هر 
دو گوش خود می کند. هاش��می اظهار داشت:عمل جراحی 

س��معک های قابل کاش��ت از پنج س��ال پیش در دنیا انجام 
شده است و هم اکنون بیماران منطقه جنوب ایران نیز از این 

پیشرفت پزشکی بهره مند خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: کاشت س��معک برای کودکان زیر پنج 
س��ال به دلیل کم بودن قطر جمجمه آنها توصیه نمی شود و 
هزینه اصلی این عمل جراحی، مرب��وط به پروتز و حدود20 

میلیون تومان است.

مدیرگروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
به ازدواج ه��ای فامیلی و نق��ش آن در بروز ناش��نوایی های 
گس��ترده اش��اره کرد و گفت: از دیگر امکانات رفع مش��کل 

ناشنوایی در منطقه جنوب کشور، کاشت حلزون است.
هاشمی با بیان این که راه اندازی مرکز کاشت حلزون شیراز 
به عنوان دومین مرکز کشور، گام مؤثری در خدمت رسانی به 
مردم منطقه جنوب کشور بوده اس��ت، عنوان کرد: تاکنون 
۷50 بیمار مورد این عم��ل جراحی قرار گرفت��ه و از نعمت 

شنوایی بهره مند شده اند.
نقش مهم پیشگیری و تشخیص به موقع ناشنوایی در کودکان

عضو هی��أت ب��ورد تخصصی)دانش��نامه( گ��وش و حلق و 
بینی با اشاره به رقم باالی یک در هزار ش��یوع ناشنوایي در 
جامعه، تأکید کرد: عدم درمان به موقع این بیماران، موجب 
محرومیت آنان از نعمت ش��نوایی تا پایان عمر می شود. به 
خانواده ها توصیه می شود با پیش��گیری از بروز ناشنوایی و 
اقدام س��ریع برای درمان این مش��کل، نعمت سالمتی را به 

فرزندان خود هدیه کنیم.

امکانعملجراحیسمعکهایقابلکاشتدرجنوبکشور
باورنکردنیترین

ورزشهایجهان

ورزش در ذهن هر انسانی ممکن است به دویدن یا شنا و کوهنوردی 
محدود ش��ود، در حالی که در دنیا ورزش های بسیاری وجود دارند 
که ما حتی نامی هم از آن نشنیده ایم. این ورزش ها به قدری عجیب 

هستند که تنها افراد خاصی به آن عالقه دارند.
ورزش از هر نوعی می تواند برای سالمت بدن مفید باشد، اما برخی 

ورزش ها هستند که بیشتر خطرناکند تا سالم. 
  این ورزش ه��ا هیجانی به انس��ان وارد می کنند ک��ه در هیچ جای 
دیگر قابل تجربه نیس��ت. در این گونه س��رگرمی ها و ورزش ها هر 
 فرد باید حرکتی عجی��ب را در محلی خطرناک انج��ام دهد، از این 
 رو ه��ر ثانیه انجام آنه��ا می تواند ب��ه عنوان آخری��ن لحظه زندگی 

باشد. 

اسنوبرددرآتشفشان
 یکی از ورزش ه��ای جدید و عجیب��ی که چند وقتی می ش��ود در 
 نیکاراگوئه آغاز ش��ده، اس��نوبرد س��واری بر روی کوه آتش فش��ان 

است.
 دراین ورزش باید به باالی یک کوه فعال آتش فشانی رفته و از آنجا 
 تنها با اس��تفاده از یک تخته اسنوبرد به س��مت پایین حرکت کرد. 
 این درحالی اس��ت که اسنوبرد تنها برای برف س��اخته شده است و 
روی س��نگالخ های کوه آتش فش��انی کنترل��ی روی آن نخواهید 
 داشت، از این رو ورزشکاران با سرعتی بیش از۸0 کیلومتر به سمت 
 پایین حرک��ت می کنن��د و معموال س��االنه مجروحی��ن زیادی به 

جا می گذارد. 

اسکیتبرزخی
 هندی ها که کارهای عجیب بسیاری انجام می دهند چندی پیش 

یک نوع اسکیت بازی باورنکردنی را در کشورشان ساختند.
  در ای��ن نوع اس��کیت بازی ک��ه به نام برزخی ش��ناخته می ش��ود 
ورزشکار باید به حدی انعطاف داشته باش��د که بتواند زیر خودروها 

اسکیت بازی کند.
 رک��ورد غیر رس��می ای��ن ورزش در دس��ت پس��ربچه ای ب��ه نام 
 »آنیک��ت چینداک« اس��ت ک��ه توانس��ته از زیر 5۷ خ��ودرو عبور 

کند. 

ترنسواری
  یکی از ورزش های عجیبی که در آلمان به وجود آمده اس��ت به نام 
ترن سواری شناخته می ش��ود. در این ورزش باید افراد به هر نحوی 
روی ترن رفته و هنگامی که قطار با س��رعت در حرکت است تعادل 

خود را روی آن حفظ کنند.
 این ورزش تا به حال کش��ته و مجروحان بس��یاری داده است. این 
سرگرمی در سال 19۸0  اختراع شد که البته پس از مدتی فراموش 
گردید، اما در س��ال 2005 بار دیگر موجی از ترن سوارها در آلمان 

ظهور کردند. 

پرتابدراستخر
 در نزدیکی دریاچه های عمیق یا استخرهای بزرگ، ورزشی عجیب 
انجام می ش��ود که هیچ کس هدف از انج��ام آن را نمی داند. در این 
ورزش افراد مختلف درون یک منجنیق انسانی قرار گرفته و سپس به 

آسمان شلیک می شوند.
 این افراد پس از طی مسافتی با سرعت به آب برخورد کرده و ورزش 

به اتمام می رسد!
 در این س��رگرمی معم��وال افرادی ش��رکت می کنند ک��ه ترس از 
 آب ی��ا پ��رواز نداش��ته باش��ند زی��را ف��رد پرت��اب ش��ده نزدیک 
 به ۸ مت��ر را در آس��مان پرواز م��ی کند و س��پس با ش��دت به آب 

می خورد. 

راهرفتنرویکش
 با ورزش��ی به نام حفظ تعادل و راه رفتن روی طناب آش��نا هستید، 
اما یکی از عجیب ترین ورزش هایی که این روزها در دنیا طرفداران 

بسیاری دارد راه رفتن روی کش است.
 در این ورزش یک بند کوهنوردی بین دو نقطه در ارتفاع باال بس��ته 
می شود، اما نکته اینجاست که این طناب کوهنوردی به علت کشیده 
شدن زیاد حالتی ارتجاعی پیدا کرده اس��ت و حفظ تعادل روی آن 

بسیار سخت است.
 رکورد این ورزش در دست فردی به نام »کریستین چو« است که در 

ارتفاع1000 متری فاصله بین دوصخره را طی کرد. 

توپزوربینگ
 در سال 2000 ورزشی جدید دنیا را فرا گرفت که در نوع خود بسیار 

عجیب و باورنکردنی بود.
  در ای��ن ورزش، افراد بای��د وارد توپی به نام زوربینگ می ش��دند و 
سپس از باالی تپه یا یک سطح شیبدار با س��رعت به پایین حرکت 

می کردند.
ریشه این ورزش به نیوزیلند می رسد و دقیقا فایده ای جز سرگیجه، 

به هم ریختن سیستم گوارشی و ... برای آن پیدا نشده است.
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امامصادق)ع(:
پیامبر صلی اهلل علیه و آله :   

 وضو زیاد بگیر تا خداوند، عمرت را زیاد کند.   
    

عکس نوشت

قایقسواری
درجزایرتورونییونان

مدیر گروه علوم زیستی دریا پژوهش��گاه ملی اقیانوس شناسی 
وعلوم جوی از شناسایی نوعی ماده در جلبک دریایی برای درمان 
بیماری آلزایمر خبر داد. دکتر علی مهدی نیا با اشاره به تحقیقات 
انجام شده در دنیا برای تولید این ماده از جلبک ها اظهارداشت: 
تولید این ماده در دنیا در فاز س��وم دارویی است، ضمن آن که در 
سال2010 میالدی نیز یک گروه مطالعاتی ایتالیایی وجود این 

ماده را در جلبکی گزارش کرد.
وی با بیان این که بیم��اری آلزایمر یک��ی از بیماری های مطرح 
در دنیاس��ت که مورد توجه قرار گرفته اس��ت، گفت: با توجه به 
هزینه های باالی درمان، این بیماری و نگهداری از بیماران مبتال، 
شناخت ترکیباتی که خاصیت درمانی برای این بیماری را دارد 
از اهمیت بسزایی برخوردار است. مهدی نیا، ماده هموتائورین را 

از جمله این ترکیبات برای درمان بیماری آلزایمر معرفی کرد و 
گفت:  این ماده نوعی آمینواسید است. وی با تأکید بر این که در 
این تحقیقات 12 گونه جلبک از جمله جلبک های سبز، قرمز و 

قهوه  ای که از جلبک های بومی منطقه خلیج فارس بودند مورد 
بررسی قرار گرفتند، افزود: در این تحقیق بر آن شدیم تا با بررسی 
امکان وجود این ماده در جلبک های بومی دریایی ایران بتوانیم 
جلبک هایی که توانایی تولید ماده هموتائورین را دارند شناسایی 
کنیم. مهدی نیا تصریح ک��رد: در این تحقیق��ات در10 نمونه از 
جلبک ها وجود ماده هموتائورین به اثبات رس��ید، ضمن این که 
بیشترین مقدار این ماده در جلبکی به نام ویکتیوتا وجود دارد. این 
جلبک از دسته جلبک های قهوه  ای است. مدیر گروه علوم زیستی 
در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناس��ی و علوم جوی ابراز امیدواری 
کرد تا با پشت سرگذاشتن آزمایش های مربوط به سمیت و سایر 
آزمایش ها بتواند این جلبک بومی را ب��ه عنوان مکمل غذایی به 

جامعه معرفی کند.

آجیلخورها
کمترسیگارمیکشند

 افرادی ک��ه آجی��ل و به ویژه گ��ردو مص��رف می کنند
  کمت��ر از دیگ��ر اف��راد در مع��رض خطر م��رگ و میر 
ناش��ی از س��رطان و بیماری ه��ای قلب��ی- عروقی قرار 

می گیرند.
پژوهشگران در تحقیقات اخیر دریافته اند که خطر مرگ 
و میر ناشی از س��رطان و بیماری های قلبی- عروقی در 
افرادی که از آجیل در کنار رژیم غذایی مناس��ب حاوی 
میوه، سبزیجات و ماهی تازه اس��تفاده می کنند، کمتر 
از افرادی اس��ت که از آجیل در برنام��ه غذایی هفتگی 

استفاده نمی کنند.
مصرف آجیل در مناطق مدیترانه ای بیشتر از سایر نقاط 

جهان است.
بر اساس این تحقیق، افرادی که آجیل مصرف می کنند 
کمتر به مصرف سیگار تمایل نش��ان داده و از سایر افراد 

فعال تر هستند.
این افراد کمتر از دیگران ب��ه بیماری دیابت نوع 2 مبتال 

می شوند.
نتایج این تحقیق نش��ان داده اس��ت اف��رادی که بیش 
 از س��ه وعده هر وعده ح��اوی 2۸ گ��رم در هفته آجیل

 مص��رف می کنن��د ت��ا40 درصد خط��ر م��رگ و میر 
ناش��ی از س��رطان و ت��ا 55 درص��د خطر م��رگ و میر 
 ناش��ی از بیماری های قلب��ی -عروقی در آن��ان کاهش

 پیدا می کند.

کشفمادهداروییضدآلزایمردرجلبکهایخلیجفارس

جالب
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