
هیس! نمایندگان زن مجلس حرف نمی زنند

 ابرقویی  اینجا، ابرقویی آنجا،
 ابرقویی همه جا  

 »بی تابی« 
 در
 بازار موسیقی

بررسی و نقد رفتار نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به کابینه 

جنجال فوتبال استان از تختی تا بهشتی 

 تحقق حماسه اقتصادی
با همکاری مجلس و دولت 7

 اشتون و ظریف
به زودی مالقات می کنند آموزش ارتباط کالمی 2

درست برای آقایان 8

2

 رزمایش دریایی 
والیت۹۲ برگزارمی شود

فرمانده نيللروي دريايي ارتللش جمهوري اسللامي ايران از 
برگزاري رزمايللش دريايي واليت۹۲ اين نيللرو در نيمه دوم 
امسال خبر دارد. امير حبيب اهلل سياري اين مطلب را روز يك 
شنبه در حاشيه چهارمين جشنواره سراسري حديث ارتش 

جمهوري اسامي ايران و در جمع خبرنگاران بيان كرد.

 سونامی طالق
 در دوران عقد!

چندی پيش آماری از سوی رييس انجمن مددكاران 
اجتماعی ايران كشور منتشر شد مبنی بر اين كه در 
سللال۹1 به ازای هر ۲/۹ ازدواج يك طاق در تهران 
رخ داده است. اين در حالی است كه به باور كارشناسان 
 بيش از۲0 درصد از طاق هللا در دوران عقد به وقوع 
می پيوندند؛ آماری كه زنگ خطری اجتماعی را هم 

به صدا درمی آورد.

2

8

6

مشكل آب شرب 36 روستای استان 
7

رفع می شود

 اولویت اصلی دولت
4

 اصالح قانون بودجه92 است

» ابرقويی نژاد رفتنی شد«؛ اين اصل خبری بود كه ديروز مثل بمب 
در مطبوعات اصفهان تركيد، خبری كه پيش از اين شايعات زيادی 
را درباره صحت و سقم خود داشت، ولی با برخی عزل و نصب های 
جواهری رنگ و بويی از جديت به خود گرفته بود، ولی نه تا اين حد 
كه همه بدانند چه روزی قرار است جلسلله توديع و معارفه برگزار 
خواهد شد. به هر حال باالخره جواهری مثل دفعات قبل سرحرفش 
ايستاد تا به قول خودش با » پدرخواندگی« مبارزه كند و نشان بدهد 
يك مدير می تواند از نماينده مجلس يا استاندار و يا هر آدم » البی 
بازی« در حوزه عمل و مديريتش قدرتمند تر باشد. آنچه در ادامه می 
آيد گوشه ای از اخبار و حواشی جلسه مهم ديروز به نقل از ايمناست؛ 
جلسه ای كه شايد مهم ترين جلسه 6 ماهه اول سال جاری باشد، 

اگر جواهری بماند. 

جلسه شروع می شود اما ... 
مراسللم معارفه سرپرسللت جديد هيأت فوتبال اسللتان اصفهان 
در حالی در تللاالر افتخللارات اداره كل ورزش و جوانان آغاز شللد 
كه در اين جلسلله خبری از مسللئوالن هيأت فوتبال نبللود. گويا 
بعد از اين كه روز گذشللته نامه توديع و معارفه سرپرسللت هيأت 
فوتبال اسللتان اصفهللان از سللوی اداره كل ورزش و جوانان اباغ 
 شللد، ابرقويی نژاد رييللس هيأت فوتبللال، در نامه ای به رؤسللای 

هيأت های فوتبال شهرستان های استان اصفهان...

 ایران ششمین کشور 
موشکی جهان است

کمبود 300 دستگاه  اتوبوس  
دراصفهان

  فاز دوم هدفمندی
 به امسال نمی رسد

پخش زنده،  فوتسال را 
مؤدب تر می کند 

مسکن مهر خبرنگاران 
چهارمحال پیگیری می شود
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 کاهش احساس رضایت از زندگی
 با فیسبوک

5

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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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
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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

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

5

5

7

4

8

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه  22 آذر   1391 | 27 محرم  1434 
شمار ه  939   / 8  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 939,   December  12    ,2012
8 Pages

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

 فاني 
سرپرست  وزارت آموزش و پرورش شد

رييس جمهوري در حكمي  علي اصغر فاني را به عنوان سرپرس��ت 
وزارت آموزش و پرورش منصوب ك��رد. محمدرضا صادق يك مقام 
نزديك به رييس جمهوري انتصاب فاني را تأيي��د كرد. فاني داراي 
دكتراي مديريت بوده و استاد دانش��گاه تربيت مدرس است. وي در 
دولت نهم و قبل از روي كار آمدن  محمود فرشيدي نيز به مدت۷۰ 
روز سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود. وي همچنين معاون وزير 

آموزش و پرورش در دولت سيد محمد خاتمي بود.

توفیقی:گزینه پیشنهادی 
وزارت علوم هستم

سرپرست جديد وزارت علوم با اعالم اين كه به وزارت علوم می رود، 
گفت: گزينه احتمالی اي��ن وزارتخانه هس��تم و برنامه هايم را اعالم 
می كنم. جعفر توفيقی سرپرس��ت وزارت علوم افزود: هنوز صحبت 
جدی در رابطه با تصدی وزارت علوم نش��ده اس��ت و اين مسأله در 
چند روز آينده مشخص می ش��ود، ولی به احتمال بسيار زياد گزينه 

پيشنهادی رييس جمهور برای وزارت علوم هستم. 

  قشقاوی 
معاون وزارت خارجه می ماند

شنيده ها از وزارت امور خارجه حاكی است حسن قشقاوی كه  معاون 
پارلمانی،كنس��ولی و امور ايرانيان وزارت امور خارجه قرار است، در 
سمت خود باقی بماند. قشقاوی پيش از اين به عنوان سفير ايران در 
سوئد و همچنين س��خنگوی وزارت امور خارجه نيز فعاليت داشته 
اس��ت.  همچنين گفته می شود، مرتضی س��رمدی نيز قرار است به 
جای اميرمنصور برقعی به  عنوان قائم مقام  وزير امور خارجه منصوب 
شد. مرتضی سرمدی پيش از اين سفير ايران در انگليس بوده است. او 

نخستين سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نيز بوده است.

 نخستین جلسه وزیر رفاه
 با مدیران و مرتضوی

نخستين جلسه علی ربيعی وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در دولت 
يازدهم با حضور مرتضوی، هاش��می، عطاريان، هداوند، موسويان و 
... برگزار شد.  نخس��تين جلسه ش��ورای معاونين وزارت تعاون،كار 
 و رفاه اجتماعی  پ��س از حضور علی ربيعی در دفت��ر كارش برگزار 

شد. 
در اين جلسه رؤسا و مديران و زيرمجموعه های وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی، گزارشی از عملكرد سازمان های خود ارايه كردند. در 
اين جلسه سعيد مرتضوی مديرعامل سابق تأمين اجتماعی، اسداهلل 
عباس��ی وزير س��ابق تعاون، كار و رفاه اجتماعی، همايون هاشمی 
رييس س��ازمان بهزيستی كش��ور، مديرعامل صندوق بازنشستگی 
كشور، محمدباقر هداوند مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايرانيان و 

موسويان مديرعامل بيمه روستاييان و عشاير حضور داشتند.

 هوشنگ امیراحمدی
 در تهران چه می خواهد؟

حضور نابهن��گام اميراحمدی درس��ت در روز رأی اعتماد، گامی در 
راستای منافع برخی ها در مجلس  بود، هر چند در اين روز موفقيتی 
برای آنها حاصل نشد و ظريف با رأيی باال مورد تأييد قرار گرفت، به 
نظر می رسد اين روزها پاستور استقبالی از وی نخواهد كرد و به جای 
آن بايد سراغ دوس��تان قديمی خود در دولت دهم را در ساختمان 

الدن بگيرد. 
صورت قضيه خيلی ساده است. مردی ايرانی تبار، مقيم اياالت متحد 
آمريكا بر آن است تا هر طور شده خود را به عنوان قيم برقراری رابطه 
دو كشوری كه سال هاس��ت با هم قطع رابطه نموده اند، مطرح كند؛ 
رابطه ای كه ديگر هر كسی می داند با يك فرمول ساده قابل برقراری 
نيست و هرگونه گشايشی در آن نه تنها به خواست سياسی طرفين، 
كه به ايجاد بسترهای اجتماعی- سياسی در دو طرف درگير و تغيير 

بسياری از مناسبات جهانی و معادالت منطقه ای بستگی دارد. 

اولین تغییر آخوندی در وزارت راه
وزير راه و شهرس��ازی در نخس��تين اقدام، مديركل دفتر وزارتی را 

تغيير داد. 
عباس آخوندی در نخستين اقدام خود، مديركل دفتر وزارتی وزارت 
راه و شهرسازی را تغيير داد. براين اس��اس، انصاری كه پيش از اين 
مديركل دفتر وزارتی وزارت مس��كن در دوران وزارت آخوندی بود، 

برای اين سمت انتخاب شده است. 
 براين اساس به طور رسمی هنوز حكمی برای انصاری از سوی وزير 

صادر نشده است، اما انتخابش برای اين پست قطعی باست. 

اخبار کوتاه 

 ایران ششمین کشور 
موشکی جهان است

سردار وحیدی/ وزیر سابق دفاع    
جمهوری اسالمی ايران امروز از لحاظ قدرت موشكی به عنوان اولين 

كشور قدرتمند منطقه و ششمين كشور دنيا شناخته می شود. 
بومی س��ازی فناوری ساخت موشك های س��وخت جامد، طراحی و 
ساخت موشك دوربرد »سجيل« و نخستين موشك بدون بالك با نام 
»قيام«، افزايش دقت موشك های برد متوسط باقدرت نقطه زنی مانند 
موشك »فاتح«، طراحی و ساخت انواع موشك های كروز دريايی مانند 
»ق��ادر«، »نص��ر«و »ظفر«، 
طراح��ی و س��اخت ان��واع 
س��امانه های پدافن��د هوايی 
مانن��د س��امانه های پدافند 
هواي��ی »ي��ا زه��را )س(«، 
 »مرص��اد« و »ح��رز نه��م« 
 از جمل��ه اقداماتی اس��ت كه 
ما را به اين س��طح رس��انده 

است.
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احمدینژادشهردارمشهدمیشود؟

برخی از نمايندگان مشهد در مجلس در حال رايزنی با رييس جمهور سابق برای بر عهده گرفتن 
مسئوليت بزرگ ترين كالن شهر مذهبی جهان هستند. سيد هاشم بنی هاشمی شهردار اسبق 

مشهد اظهار  داشت: بنده فقط پيشنهاد دهنده شهردار شدن احمدی نژاد در مشهد هستم.

 حکم جدید دادگاه
 برای فائزه هاشمی

 رزمایش دریایی 
والیت ۹2 برگزارمی شود

فائزه هاشمی پس از خروج از دادگاه انقالب درباره رأی شعبه 15 دادگاه انقالب، 
گفت: از اتهام اخالل در نظم زندان تبرئه شدم، ولی اين حكم بايد به دادستانی 

تهران نيز اعالم شود.
فائزه هاش��می از اتهام اخ��الل در نظم زندان تبرئه ش��د. همچنين غالمعلی 
رياحی در ادامه اظهارات موكلش خاطرنشان كرد: موكلم از اتهام مطروحه در 
كيفرخواست تبرئه شد، اما حكم دادگاه بايد به دادستانی نيز اعالم شود تا وی 

بتواند به فعاليت های عادی اجتماعی اش برگردد.
  در همين رابطه بد نيست بدانيد رياحی گفته بود كه شعبه 15 دادگاه انقالب 
از ما خواسته اس��ت كه يك ش��نبه - 2۷ مرداد - به همراه موكلم خانم فائزه 
هاش��می به دادگاه مراجعه كنيم كه قطعا حضور ما در دادگاه برای محاكمه 

نيست.

فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اس��المي اي��ران از برگزاري رزمايش 
دريايي واليت۹2 اين نيرو در نيمه دوم امسال خبر دارد. 

امير حبيب اهلل س��ياري اين مطلب را روز يك ش��نبه در حاش��يه چهارمين 
جشنواره سراسري حديث ارتش جمهوري اسالمي ايران و در جمع خبرنگاران 
بيان كرد. امير سياري با بيان اين كه اين رزمايش در آب هاي آزاد برگزار خواهد 
ش��د، گفت: در اين رزمايش انواع يكان هاي س��طحي، زيرسطحي و پروازي 
نيروي دريايي ارتش حضور خواهند داشت. وي در پاسخ به سؤالي در خصوص 
روند احداث پايگاه دريايي نيروي دريايي ارتش در پسابندر در جنوب شرقي 
كشور، اظهارداشت: ساخت اين پايگاه در راستاي اجراي فرامين فرمانده معظم 
كل قوا كه فرموده اند سواحل مكران، گنجي است كه بايد از آن استفاده كرد، 

انجام مي شود.

حس��ين رويوران كارش��ناس مس��ائل خاورميانه با اشاره 
به انسداد سياس��ي موجود در مصر اظهار داش��ت: انسداد 
سياسی در مصر ناش��ی از مديريت نامطلوب در مصر است. 
در ش��رايط فعلی كه مصر دچار اوضاع نابسامانی شده است 
نه اخوان المسلمين حاضر است از خواسته بازگشت مرسی 
منصرف ش��ود و نه دولت فعلی حاضر اس��ت تا مرسی را به 

قدرت برگردان.   
 وي افزود: به نظر می رس��د امكان كنترل اردوكش��ي هاي 
خياباني وجود ن��دارد. نيروهايی با برنامه ري��زي و يا بدون 
برنامه ريزي از اين اجتماع خارج و س��بب ايجاد كش��تار و 

خشونت در جامعه مصر مي شوند. 
 اين كارشناس ارشد مسائل غرب حوزه آسيا با بيان اين كه

ارتش ب��ه دنبال باال ب��ردن ميزان مش��روعيت دولت فعلی 
اس��ت،تأكيد كرد: ارتش به دنبال اين اس��ت تا اعتراضاتی 
كه حاكميت نظاميان و دولت را زير س��ؤال م��ی برد از بين 
 ببرد به همين دلي��ل اعتراضاتی كه كه ق��رار بود به صورت 
مسالمت آميز حل شود با برخورد شديد و متأسفانه با تعداد 

كشته و زخمی باال مواجه شد. 
  وی خاطرنشان س��اخت: مصر در انتظار شروع يك بحران 
جديد و متفاوت بوده و به نظر می رس��د به سمت وضعيت 

نامعلومی در حركت است.

س��خنگوی نماينده عالی اتحاديه اروپايی در سياس��ت 
خارجی و امور امنيتی اعالم كرد، دو طرف در گفتگوی 

تلفنی موافقت كردند كه به زودی با هم ديدار كنند.
 به گزارش خبرگزاری فرانسه، كاترين اشتون در بيانيه ای 
كه در اين مورد صادر شده، گفته است شش كشور طرف 
گفتگو با ايران درمورد برنامه هسته ای اين كشور، آمادگی 
دارند تا گفتگو با تيم )جديد( اي��ران را بالفاصله پس از 

تعيين شدنشان، آغاز كنند.
 اش��تون بر لزوم انجام گرفتن گفتگوهايی كه سريعا به 
نتيجه ای اساسی منتهی شود، تأكيد كرده است. در اين 
بيانيه در عين حال اشاره شده كه دو طرف متأثر از آنچه 
در منطقه رخ می دهد، هستند.  اين نخستين گفتگوی 
مس��ئول سياس��ت خارجی اتحاديه اروپا و وزير خارجه 

جديد ايران به شمار می رود. 
 وی در ميانه تي��ر ماه نيز در نامه ای به حس��ن روحانی، 
ضمن تبريك گفتن به او، خواسته بود تا گفتگوهای اتمی 
هرچه زودتر از سر گرفته ش��وند. كاترين اشتون كه در 
عين حال نماينده گروه1+5 در مذاكرات با ايران اس��ت 
در نامه خود به حس��ن روحانی نوشته بود: »همراه گروه 
1+5 آماده ام تا گفتگوها ادامه يابد تا اين كه هرچه زودتر 

راه حلی پيدا شود.« 

وزير امور خارجه كشورمان عصر ش��نبه در تماس تلفنی با 
بان كی مون دبيركل س��ازمان ملل متح��د پيرامون آخرين 
تحوالت منطقه ای و بين المللی ب��ه ويژه اوضاع مصر رايزنی 

كرد. 
 در اين گفتگوی تلفنی كه راه های برون رفت از اين بحران 
از طريق تالش ه��ای منطقه ای و بين الملل��ی مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت، دكتر محمدج��واد ظريف  وزير امور 
خارجه ضم��ن محكوميت كش��تار مردم بی دف��اع مصرف 
خواستار توقف خشونت ها و خونريزی ها شد. ظريف با ابراز 
نگرانی درباره وضعيت مصر، شرايط را در اين كشور خطير و 
فاجعه بار توصيف كرد و ضرورت تمركز تالش های بين المللی 
برای جلوگيری از گس��ترش بيش از پيش تنش ها و يافتن 
راه های مسالمت آميز برای كمك به كاهش بحران در مصر 
را مورد تأكيد قرار داد.  بان كی مون نيز در اين تماس تلفنی، 
تالش های س��ازمان ملل در جهت كمك به كاهش و پايان 
بحران در مصر و يافتن راه های مس��المت آميز حل مسأله را 
تشريح كرد. دبيركل سازمان ملل متحد ضمن بيان تبريك 
خود و ديگر مقامات اين س��ازمان به مناسبت انتصاب دكتر 
ظريف به عنوان وزي��ر امور خارجه اي��ران، از دكتر روحانی 
رييس جمهور كشورمان برای حضور در اجالس آتی مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک دعوت كرد.

وزير كشور گفت: به نفع ماست كه احزاب سياسی شناسنامه 
دار و حرفه ای در كشور داشته باشيم، چرا كه اگر هر حزب يا 
گروهی مسئوليت موضعگيری ها و اقداماتش را بپذيرد، در 

كشور آرامش ايجاد خواهد شد.
 عبدالرضا رحمانی فضلی درباره شايعاتی كه پيشنهاد شدن 
وزارت كشور به وی را به س��هميه رييس مجلس در كابينه 
نسبت می دادند،گفت: درباره پيشنهاد شدن من به عنوان  
وزير كشور، تحليل های زيادی وجود دارد كه رحمانی فضلی 
سهم فالنی است،  افرادی كه اين نس��بت ها را به من دادند 
حالل می كنم، چون در سياس��ت، باب تحليل باز است، اما 
در سياست اسالمی تحليل بايد بر مبنای حقايق باشد. وزير 
كشور گفت: آقای روحانی وقتی به بنده پيشنهاد وزارت كشور 
را داد تا جلسه سوم مذاكره با ايشان، سمت پيشنهادی را با 
هيچ كس مطرح نكردم و شخصا دوست داشتم كه در ديوان 

به دولت جديد كمك كنم. 
رحمانی فضلی تأكيد كرد: بعد از جلسه س��وم موضوع را با 
علی الريجانی مطرح كردم و آق��ای الريجانی به من تأكيد 
 كرد كه وظيفه همه ماس��ت كه به دول��ت كمك كنيم. وی 
شفاف سازی، پاسخگويی، مسئوليت پذيری، قانونگرايی و 
نهادينه شدن رفتارهای حزبی را از مهم ترين برنامه هايش در 

عرصه سياسی كشور خواند.

بین الملل امور خارجهبین الملل دولت

 مصر در یک بحران 
جدید و متفاوت است

 اشتون و ظریف
به زودی مالقات می کنند

 دعوت از روحانی 
برای سفر به نیویورک

موضع وزیر کشور جدید 
درباره فعالیت احزاب
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ش��ايد در روزهای معمول مجلس، اگر نماين��دگان نطقی درباره 
مشكالت حوزه انتخابيه خود بيان كنند، زياد هم از طريق برنامه 
راديويی زنده مجلس و يا رس��انه هايی كه اكثرا در تهران منتش��ر 
می شوند و كاری به مشكالت حوزه های انتخابيه و شهرستان های 
كوچك ندارند، انعكاس نداشته باش��د، اما دوران بهار نمايندگی 
دوران رأی اعتماد به وزرای پيشنهادی و دوران بررسی اليحه بودجه 
ساليانه است كه نمايندگان از صبح زود يعنی ساعت 5 صبح برای 
صحبت كردن پای تريبون مجلس كه بعضا به صورت زنده از طريق 

تلويزيون نيز پخش مستقيم می شود، ثبت نام می كنند.
نمايندگان شهرستان ها و استان های مختلف در زمان رأی اعتماد به 
وزرا چه در زمان موافقت و يا مخالفت بار ديگر اهميت استان و شهر 
خود را به رخ وزرا كشيده و يا در زمان تصويب بودجه، ضرورت توجه 
به مسائل شهرستان های كوچك را به وزرا و دولت گوشزد می كنند.

با اين حال تعدادی از نمايندگان نيز هستند كه ترجيح می دهند 
در سكوت تنها تماشاچی وقايعی باشد كه در صحن مجلس اتفاق 
می افتد. در روزهای پر خبر مجلس گاهی اتفاقاتی می افتد كه باعث 

می شود حاشيه مجلس بسيار پر رنگ تر از متن آن باشد.
چن��د روز گذش��ته و در اوج گرفت��ن دوران كاری نمايندگان در 
 بهارس��تان برای رأی اعتماد ب��ه وزرای پيش��نهادی، بهانه ای را 
به وجود آورده كه به آسيب شناسی برخی عملكرد نمايندگان و البته 
پديده های جالب مجلس كه اين روز ها به صورت مستقيم از سوی 

مردم نيز مشاهده شد، پرداخته شود.
1      به کار گیری ادبیات ناپسند و اتهام زنی پشت تریبون 

مجلس
روز اول كاری نمايندگان برای بررسی صالحيت وزرای پيشنهادی 
همراه با ادبيات تندی از جانب نمايندگان بود تا جايی كه تعدادی از 
نمايندگان در مخالفت با كليات كابينه و وزرای پيشنهادی از تعابير 
نه چندان مناسبی استفاده كردند. »دستمال كش« خواندن يك 
نماينده، برگزاری جلس��ات نمايندگان با وزرا در خارج از مجلس، 
اتهام حمايت از وزرا ب��ه خاطر دريافت پ��ول، »حرافی « خواندن 
اظهارات يك وزير پيشنهادی و ... بخش كوچكی از پروسه ناپسند 
ادبياتی و اتهام زنی نمايندگان بود. نمايندگان در بررسی صالحيت 
ديگر وزرا با ورود به روزهای دوم و سوم با منطق بهتر و صحبت های 
با سند و مدرک استفاده كردند و اين كار فضا را قدری عوض كرد، 
اما تندروی ها و تعابير مختلف و از آن سو، برخی صحبت های بدون 
سند وزيران پيشنهادی كه باعث می شد سيل تكذيبيه ها به مجلس 

سرازير شود، فضا را از حالت مطبوع خود خارج می كرد.
2       جنگ پارلمانی

يكی از موارد قابل توجه مجلس كه البته كمتر در تصاوير تلويزيونی 
مخابره شده از مجلس ديده می شد، ولی نگاه خبرنگاران پارلمانی را 
به خود جذب می كرد، دعواها و بلند بلند تذكر دادن ها و يا ريشخند 
ساير نمايندگان در مجلس بود، گرچه اين دعوا ها و تشنج ها زياد 

هم به محورهای مهم حاشيه ای مجلس تبديل نشد و بازتاب بيرونی 
پيدا نكرد، با اين حال وقت زيادی از مجل��س گرفت. نكته جالب 
توجه نيز درگيری های به وجود آمده بين نمايندگانی بود كه هر 

كدام با اتهامی، به درگيری لفظی با ديگری می پرداخت.
از اتهام زنی های رسايی و جاللی به يكديگر در صحن علنی مجلس 
بگيريد تا نطق جنجالی بزرگواری نماينده مردم كهگيلويه و بوير 
احمد ك��ه واژه »چماق ل��ری« اش به پدي��ده رأی اعتماد كابينه 
يادهم تبديل شد، تا دعوای دو تن از نمايندگان در حاشيه بررسی 
صالحيت وزير علوم، تحقيقات و فناوری، همگی نمايشی از اختالف 

نظر ها بود كه به درگيری كالمی ختم می شد.
3      سر و صدا و شلوغی مجلس

رييس مجلس، وزرای پيش��نهادی، ناطقانی كه ب��رای موافقت و 
يا مخالفت با وزيری صحبت می كردن��د و رييس جمهور كه برای 
حميات از وزرای پيشنهادی به مجلس رفته بود، همگی »حداقل 
يك بار« از نمايندگان خواس��تند كه س��ر جای خود نشسته و به 
نطق های ناطقان گوش كنند. نمايندگان البته هميشه مشغول البی 
و رايزنی برای جمع آوری رأی از بين همكارانشان در جلسات علنی 
مجلس هستند و اين گعده ها و دور هم جمع شدن ها تنها مختص 
به صحن علنی مجلس نيست، اما همين شلوغی ها و گاه صدای بلند 
تذكر دادن های نمايندگان برای دقايقی صحن علنی مجلس را به 
هم می ريخت و باعث می شد رييس مجلس به نمايندگان هشدار 
دهد كه در صورتی كه سر جای خود ننشينند، اسمشان را از تريبون 

مجلس بلند صدا می زند!
البته يك بار نيز رييس جمهور كشورمان به اين سرو صدا ها اشاره 
كرد و با بيان اين كه او نيز خودش زمانی نماينده بوده و می داند تمام 
اين رايزنی ها برای نمايندگان الزم اس��ت، سعی كرد در شرايطی 
كه به رأی نمايندگان برای كابينه اش نياز دارد، از نمايندگان ايراد 
نگيرد كه چرا دور وزرا جمع شده اند و توجه به مباحث مطرح شده 

در صحن نمی كنند. 
4       پدیده جالبی به نام »خانم های ساکت مجلس«

زنان مجلس معم��وال كارنامه كاری قابل توجه��ی در دوران رأی 
اعتماد ها و يا بحث های مربوط به بودجه و لوايح و طرح های مختلف 
ندارند، اما اين بار ركوردی عجيب زدند و ب��ا وجود اين كه يكی از 
خانم های مجلس نامش هم بر اساس قرعه كشی برای بيان مخالفت 
با يكی از وزرای پيشنهادی اعالم شده بود، از بيان داليل مخالفت 
خود و ايراد نطق انصراف داد تا ركورد س��كوت فراكسيون زنان در 

مجلس نهم را برای هميشه به نام مجلس نهم به ثبت برسانند.
البته در زمان دولت سابق، در رأی گيری برای رأی اعتماد به وزرای 
كابينه نهم و در زمان رأی گيری برای وزارت كشور، فاطمه آجرلو 
نماينده كرج برای مخالفت با وزير پيش��نهادی ثب��ت نام كرد، اما 
صحبت های او كه همه نش��ان دهنده موافقت او با وزير بود صدای 
نمايندگان را درآورد و در   نهايت اين رييس مجلس بود كه نطق او را 
قطع كرده و از او خواست به ادامه صحبت هايش در موافقت با وزير 

پيشنهادی نپردازد!

بررسی و نقد رفتار نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به کابینه 

 فراخوان حامیان مرسیهیس!نمایندگانزنمجلسحرفنمیزنند
 برای ادامه تظاهرات

ائتالف ملی حمايت از مشروعيت در مصر ادامه فعاليت های 
مربوط به »هفته برچيدن كودتا« را ب��ا برگزاری تظاهراتی 
بيشتر طی روز يك ش��نبه در سراسر اس��تان ها بعد از نماز 

عصر خواستار شد. 
 به گزارش پايگاه اينترنتی شبكه خبری الجزيره، ائتالف ملی 
حمايت از مشروعيت برگزاری تجمعات در برابر دادگاه عالی 
قانون اساسی مصر را در كورنيش المعادی در جنوب قاهره و 
ميدان روكسی در مصر جديد را در شرق قاهره خواستار شد. 
 انتظار می رود تظاهراتی از مساجد خاتم المرسلين و استقامه 
و اس��د بن فرات و خالد بن وليد در جيزه  و ديگر مساجد در 

حلوان، معادی برگزار شود. 

انتشاراسناد فوق سری سیا 
درباره »منطقه ۵۱«

مقامات آمريكايی نخستين بار به وجود پايگاه هوايی مخفی 
در ايالت نوادا موسوم به » منطقه 51 « اذعان كردند. 

خبرگزاری رويترز از لس آنجلس نوشت: مخفی كاری دولت 
آمريكا درخصوص منطقه51 تا حدی شدت داشت كه طی 
ساليان درازی باعث ايجاد افس��انه های متعددی گشت، به 
طوری كه برخی می گفتند بقايای يك بشقاب پرنده كه گفته 
می شود نزديك شهر راسول سقوط كرده به آنجا منتقل شده 
است. همچنين روايت های ديگری درباره اين منطقه مطرح 
ش��ده بود كه از جمله می توان به محل آزمايش و بررس��ی 
موجودات فضايی و عجيب اشاره كرد. در اسنادی كه اخيرا 
سازمان اطالعات مركزی آمريكا آن را از حالت محرمانه خارج 
كرده است، هيچ نشانی از آزمايش بر روی انسان های كوچك 

سبز رنگ يا سفينه های فرازمينی مشاهده نشده است.

به تعویق افتادن محاکمه 
حسنی مبارک

دادگاه جنايی قاهره به دليل شرايط امنيتی جلسه محاكمه 
حسنی مبارک را به تعويق انداخت.

به گزارش المصری اليوم »محمود كامل الرشيدی«رييس 
دادگاه جنايی قاهره جلس��ه محاكمه حس��نی مبارک و دو 
پس��رش»عال و جمال مبارک« و »حبي��ب العادلی« وزير 
كشور سابق و6 تن از همكاران او را به داليل امنيتی به تعويق 

انداخت. اين جلسه 25 آگوست برگزار می شود.

اخبار بین الملل



یادداشت

توزیع 5 هزار سبد غذایی به 
مددجویان کمیته امداد تیران و کرون

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان تیران و کرون گفت: در 
ماه رمضان بیش از پنج هزار و400 س��بد غذای��ی بین مددجویان تحت 

پوشش کمیته مداد شهرستان توزیع شد.
علی طالبی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: کمک به نیازمندان و تأمین 
مایحتاج مددجویان، رسالت اصلی کمیته امداد است و در واقع این نهاد 
خیریه با همین هدف بنیان نهاده و راه اندازی شده است، لذا از ابتدای ماه 
رمضان، تأمین نیازهای اولیه و کاالهای اساسی خانواده های تحت پوشش 

در دستور کار این اداره قرار گرفت.

 سیما و منظر شهری 
به سبک نا هنجار توسعه یافته است

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: طی چند دهه گذشته سیما 
و منظر شهری اصفهان به س��بک نا هنجاری توسعه یافته است و توسعه 

نما های شهری نباید به صورت سلیقه ای صورت بگیرد.
مصطفی بهبهانی با اش��اره به س��ابقه تمدنی و تاریخی ش��هر اصفهان 
اظهار داش��ت: اصفهان با توجه به هویت و سابقه تاریخی خود نمی تواند 
توسعه براساس نماد های شهر ها و کشور های غربی را بپذیرد. وی ادامه 
داد: طی سال های گذش��ته الیحه ای در شورای ش��هر مبنی بر توسعه 
 س��یما و منظر ش��هری براس��اس فرهنگ، تاریخ و هویت شهر اصفهان 

مصوب شده است.

 کاهش60 درصدی آتش سوزی
 در مراتع استان اصفهان

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: امسال به دنبال 
اقدامات پیش��گیرانه در عرصه های طبیعی، آتش سوزی در مراتع استان 

اصفهان نسبت به سال گذشته60 درصد کاهش یافته است.
منصور شیشه فروش با اشاره به این که پیش��گیری و جلوگیری از وقوع 
حریق و آتش سوزی در مراتع جزء برنامه های اصلی ستاد مدیریت بحران 
استان است، اظهار داشت: استعداد وقوع حریق و آتش سوزی در مراتع با 

آغاز فصل تابستان و گرم شدن هوا افزایش می یابد.

 شکارچیان متخلف 
در آران و بیدگل دستگیر شدند

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل از دستگیری 
شکارچیان متخلف در این شهرستان خبر داد.

اللهیار دولتخواه در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: دو نفر از متخلفان شکار 
و صید که اقدام به ش��کار چهار قطعه کبوتر وحش��ی کرده بودند توسط 
مأمورین این اداره دستگیر شدند. وی افزود: از این شکارچیان، الشه چهار 
قطعه کبوتر وحشی به همراه دوقبضه اسلحه ساچمه زنی و33 تیر فشنگ 

مربوطه کشف و ضبط شد.

 اعضاي بدن کودك کاشاني
 به چند بیمار اهدا شد

مسئول واحد فراهم آوري پیوند اعضاي دانشگاه علوم پزشکي کاشان از 
اهداي اعضاي بدن کودك سه ساله کاشاني به چند بیمار نیازمند خبر داد.

دکتر ابراهیم کوچکي اظهار داشت: امیر عباس کشاورزي بر اثر تصادف 
دچار مرگ مغزي شده بود.

وي گفت: پس از اعالم مرگ مغزي این بیمار از س��وي پزشکان، خانواده 
وي رضایت خود را براي اهداي اعض��اي بدنش به بیماران نیازمند پیوند 
اعالم کردند. به گفته وي، پیکر این کودك کاشاني، براي اهداي اعضا به 

بیمارستان حضرت امام خمیني )ره( تهران، انتقال داده شد.

گشتی در اخبار 

ثبت نام از رانندگان 
برای سرویس مدارس آغاز شد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان  
علیرضا تاجمیرریاحی  

در حال حاضر شرکت های تاکسیرانی در حال ثبت نام برای سرویس 
مدارس هستند.درس��ال گذش��ته ح��دود7 هزار خ��ودرو در بخش 

سرویس مدارس فعال بودند.
کرایه سرویس ها مصوب شورای ش��هر اصفهان است و بر این اساس 
خودروهای سواری تا سه کیلومتر اول دارای نرخی ثابت هستند و بنا 
بر پیمودن هر کیلومتر با توجه به نرخ مصوب، کرایه افزایش می یابد.

محاس��به و تعیی��ن نرخ های 
کرایه س��ال92 مدارس با در 
نظر گرفت��ن قوانی��ن جدید 
رسیدگی به تخلفات رانندگی 
ابالغیه س��ال90 و ب��ا توجه 
به تعطیل��ی پنج ش��نبه ها و 
همچنین نوع خودرو و مقطع 
تحصیل��ی دانش آموز تعیین 

می شود.
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چهره روز
مرمت ۳ َترک گنبد مسجد امام )ره( پایان یافت

امیری،کارشناس میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان گفت: قرار بود کاشي 
کاري سه ترك این مسجد در مدت 6 ماه پایان یابد که با تالش پیمانکاران این مدت به 3 ماه 

با اعتباري افزون بر2میلیارد و 600 میلیون ریال پایان یافت.

3

کمبود 300 دستگاه 
اتوبوس  دراصفهان

 قلب   نوزاد 6 روزه
  در 6 ساعت ترمیم شد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: اصفهان با کمبود 
300 دس��تگاه اتوبوس به منظور حمل و نقل عمومی ش��هروندان در مناطق 
مختلف شهر مواجه اس��ت و توس��عه خطوط BRT کمبود این اتوبوس ها را 

جبران می کند.
سید عباس روحانی در گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به تعداد اتوبوس های 
فعال در سطح شهر اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 250 دستگاه 
اتوبوس فعال در بخش ملکی و 200 دستگاه اتوبوس نیز در بخش خصوصی در 

سطح شهر اصفهان به شهروندان سرویس دهی می کنند.
وی افزود: در حال حاضر کمبود هایی در زمینه فعالیت ناوگان اتوبوسرانی وجود 
دارد و طی دو سال گذش��ته، دولت هیچ کمکی برای اختصاص اتوبوس های 

دولتی به این ناوگان نکرده است.

عمل جراح��ي Transposition of great vessles )جابه جایي عروق 
بزرگ قلب( بر روی نوزاد تازه متولد ش��ده با موفقیت دربیمارس��تان شهید 

چمران اصفهان انجام شد.
رییس بخش جراحي قلب و عروق بیمارستان شهید چمران اصفهان گفت: این 

عمل جراحي را تیمي6 نفره درمدت حدود شش ساعت انجام دادند.
بیگدلیان افزود: نوزادان با این بیماري )جابه جایي عروق بزرگ قلب ( نیاز به 
عمل جراحي فوري دارند و باید در سن کمتر از20 روزگي تحت عمل جراحي 
قرار گیرند. وي از این عمل جراحي به عنوان یکي از پیچیده ترین اعمال جراحي 
قلب نوزادان یاد و خاطرنشان کرد: این عمل پیش از این در استان هاي تهران 
و فارس انجام مي شد. سرپرس��ت تیم جراحي افزود: هم اکنون حال عمومي 

بیمار رضایت بخش است.

س:ایمنا [
]عک
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چندی پیش آماری از سوی 
 گروه 
ریی��س انجمن م��ددکاران شهر

اجتماعی ایران کشور منتشر 
ش��د مبنی بر این که در س��ال91 به ازای هر 2/9 
ازدواج یک طالق در تهران رخ داده اس��ت. این در 
حالی است که به باور کارشناسان بیش از20 درصد 
 از ط��الق ه��ا در دوران عق��د ب��ه وق��وع 
می پیوندند؛ آماری که زن��گ خطری اجتماعی را 

هم به صدا درمی آورد.

از هر 4طالق، یکی در دوران عقد
این که چ��را ط��الق در س��ال91 به قل��ه نمودار 
سینوسی خود رس��یده و ما در این سال با افزایش 
شوك آور موارد طالق روبه رو ش��دیم بیش از هر 
چیز معلول رخدادهایی است که در این سال و در 
سال های پیش از آن به بطن جامعه ما تزریق شد. 
این در حالی اس��ت که از هر چهار طالق سال91، 

یک م��ورد در دوران عقد که ش��یرین ترین دوره 
زندگی مشترك محسوب می شود، رخ داده است.

افزایش چند برابری هزینه مش�ترك؛ 
شوك سال 91

یکی از پیامدهایی که باع��ث افزایش موارد طالق 
در عقد در س��ال گذشته ش��د، ماجرای تغییرات 
نرخ ارز و ت��ورم چند برابری قیم��ت هایی بود که 
در س��ال91 به جامعه ما تزریق شد. افزایش چند 
برابری قیم��ت ها باعث ش��د که جوانان��ی که در 
روزهای خوش دوران عقد به س��ر می بردند و در 
حال تدارك برنامه ه��ای ازدواج بودن��د، به ناگاه 
متوجه ش��وند که با این پس اندازی که برای تهیه 
منزل مس��تقل و هزین��ه ازدواج و خرید جهیزیه 
در نظ��ر گرفته اند، نمی توانن��د از پس این قیمت 
های جدید ب��ر بیایند و این مس��أله جوان��ان را با 
بهت و سرخوردگی روبه رو کرد و باعث شد برخی 

 ها به دلیل این ک��ه نمی توانند از پ��س برآوردن 
هزینه های تش��کیل زندگی برآیند، به طور کلی 
از خیر ازدواج بگذرند و بیراه��ه طالق را به عنوان 
مفری از ای��ن باتالقی ک��ه به آن دچار ش��ده اند، 

برگزینند.
یکی از خطراتی ک��ه دوام ازدواج را در دوران عقد 
تهدید می کند، این اس��ت که برخی از افراد پس 
از ازدواج به ناگاه روی دیگری از ش��خصیت خود 
را نمایان می کنن��د و رفتارهایی را بروز می دهند 
که ناقض ادعاهای پیش از عقدشان است. از سوی 
دیگر به مرور زمان برخی از زوجین دیگر اشتیاق 
روز اول خود را ندارند و این مسأله باعث می شود 

که متوجه عیب هایی از طرف مقابلشان بشوند.

همسری که مثل رؤیاها نیست!
یکی از خطراتی ک��ه دوام ازدواج را در دوران عقد 
تهدید می کند، این اس��ت که برخی از افراد پس 

از ازدواج به ناگاه روی دیگری از ش��خصیت خود 
را نمایان می کنن��د و رفتارهایی را بروز می دهند 
که ناقض ادعاهای پیش از عقدشان است. از سوی 
دیگر به مرور زمان برخی از زوجین دیگر اشتیاق 
روز اول خود را ندارند و این مسأله باعث می شود 
که متوجه عیب هایی از طرف مقابلش��ان بش��وند 
که تا پی��ش از آن نمی دیدن��د. در چنین وضعی 
همسرشان را فردی می یابند که شباهتی به فردی 
 که در تصورش��ان بوده ندارد و بعض��ی ها تصمیم 
می گیرن��د این رابطه را برای همیش��ه ب��ه پایان 

برسانند.

عقدهای طوالنی
مش��کالت اقتصادی از جهت دیگ��ری هم باعث 
افزایش طالق ش��د، به ای��ن ترتیب ک��ه برخی از 
جوانان، زمانی که دیدند در زمان مقرری که پیش 
از این درباره اش به توافق رس��یده اند، نمی توانند 
مراس��م عروس��ی را برگزار کنند، تصمیم گرفتند 
زمان ازدواج را ب��ه تعویق بیندازن��د. تعویق زمان 
عروسی و طوالنی شدن دوران عقد هم که یکی از 
عوامل افزایش اختالف هاست و از دیگر مسائلی که 
در ادامه باعث شد دوران عقد برخی از زوج ها هیچ 

وقت به مراسم عروسی و ازدواج ختم نشود.

ازدواج ه�ای زودهنگام آغ�ازی برای 
طالق در عقد

یکی از دالیل ای��ن که آمار ط��الق در دوران عقد 
در س��ال های گذش��ته تا به این ان��دازه افزایش 
پیدا ک��رده، وقوع ازدواج های زودهنگامی اس��ت 
که ب��دون ش��ناخت کاف��ی و در کمتری��ن مدت 
زمان آش��نایی صورت م��ی گیرد. ای��ن که برخی 
از جوان��ان به بهان��ه ازدواج، روابط��ی را کلید می 
 زنند و در نهایت پس از چند س��ال نه تنها ازدواج 
 نمی کنند، بلک��ه با کوله ب��اری از آس��یب از این 
رابطه ه��ا خارج می ش��وند، ب��ه هیچ عن��وان به 
نفع بنی��ان خانواده و جامع��ه ما نیس��ت، اما این 
 مس��أ له دلیل نمی ش��ود که برخ��ی از والدین با 
محدودیت های بیش از حد امکان شناخت طرفین 
پیش از عق��د را از می��ان ببرن��د و کار را به جایی 
برسانند که دختر و پسر برای رهایی از محدودیت 

های بی مورد والدی��ن، تن به عق��دی زودهنگام 
بدهند و زمانی پی به ش��خصیت یکدیگر ببرند که 
دیگر دیر شده است. متأسفانه برخی از خانواده ها 
به دلیل این که آش��نایی پیش از عقد را خطرناك 
می پندارند، حتی اجازه این که طرفین بتوانند در 
جلساتی به گفتگو و ش��ناخت هم بنشنیند را هم 
نمی دهند و الزام آنها ب��ه عقد زودهنگام می تواند 

آغازی برای یک طالق زودهنگام باشد.
برخی از دختران زمانی که می بینند خواس��تگار 
پولدار در خانه شان را زده اس��ت، از ترس این که 
مبادا پشت پا به بختش��ان بزنند و بدون شناخت 
و تحقیق الزم تن ب��ه ازدواج می دهن��د، غافل از 
 این که خواس��تگار محترم آن طور هم که نش��ان 
می دهد نیست، اما زمانی دختر و خانواده اش پی 
به شخصیت واقعی خواس��تگار می برند که دیگر 

کار از کار گذشته.

هول هلیم و افتادن در دیگ
یکی دیگر از مسائلی که باعث ازدواج زودهنگام و 
در ادامه طالق در دوران عقد می شود این است که 
برخی از دختران زمانی که می بینند خواس��تگار 
پولدار در خانه شان را زده اس��ت، از ترس این که 
مبادا پشت پا به بختش��ان بزنند و بدون شناخت 
و تحقیق الزم تن ب��ه ازدواج می دهن��د، غافل از 
 این که خواس��تگار محترم آن طور هم که نش��ان 
می دهد نیست، اما زمانی دختر و خانواده اش پی 
به شخصیت واقعی خواس��تگار می برند که دیگر 
کار از کار گذشته و خواستگار، شوهر عقدی دختر 
 خانه شده اس��ت. آن وقت اس��ت که تازه متوجه 
 می ش��وند ک��ه از ه��ول هلیم ب��ه داخ��ل دیگی 
افتاده اند که برای رهایی از آن باید راه راهروهای 

دادگاه را پیش بگیرند.
به هر روی باید گفت ک��ه ازدواج در دوران عقد به 
نس��بت جدایی پس از ازدواج و تش��کیل خانواده، 
آس��یب های کمتری را ب��ه دنب��ال دارد و در این 
میان کودکی به فرزندان طالق اضافه نمی ش��ود، 
اما در هر حال هم خان��واده و هم مدیران فرهنگی 
باید تدابیری را بیندیش��ند تا ازدواج در بهترین و 
س��نجیده ترین شرایط انجام ش��ود تا ما در آینده 

دیگر با سونامی آمار طالق در عقد روبه رو نشویم.

دوران شیرین زندگی ر ا تلخ نکنید

سونامی طالق در دوران عقد!

زیر پوست شهر / تست اولیه تله سیژ ناژوان

رییس گروه ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان در رابطه با مراکز همسریابی گفت: از مهر ماه سال جاری با 
هماهنگی پلیس فتا تنها هرکس مجوز سازمان ورزش و جوانان را 

گرفته باشد می تواند فعالیت مشاوره ای ازدواج انجام دهد و در غیر 
این صورت پلمب می شود. این خالصه ای است از سخنان مسعود 

کریمی که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

سال گذشته معاون وزیر ورزش و جوانان گفتگویی برای صدور مجوز 
مراکز همسریابی انجام داد، اما بعدا مش��خص شد که آسیب های 
این مراکز و اتفاقات در پرتو این مراکز بسیار زیاد است، لذا تا کنون 
این قضیه به نتیجه ای نرسیده و هیچ مجوزی برای فعالیت رسمی 
سایت های همسریابی در کشور صادر نشده است. آنچه ورزات ورزش 
و جوانان مجوز صادر می کند، مراکز مش��اوره ازدواج اس��ت. اخیرا 
مراکز مشاوره ازدواج ساماندهی و یکسان سازی و سامانه ای تعریف 
شد که از س��وی هیأت دولت مصوبه داشت و قرار شد مشاوره های 
بالینی و روانشناسی با مجوز سازمان بهزیس��تی و مشاوره ازدواج، 
خانواده تحکیم خانواده با وزارت ورزش و جوانان باشد. کسانی که 
می خواهند مراکز مشاوره ازدواج داشته باشند باید در سایت سازمان 
ورزش و جوانان اطالعات خود را وارد کنند که صدور مجوزها شهریور 
ماه  سال جاری از سوی معاون وزیر صادر می شود. قرار شده است با 
هماهنگی پلیس فتا از مهر ماه جاری هر کس مجوز سازمان ورزش 
و جوانان را گرفته باشد فعالیت مش��اوره ای ازدواج انجام دهد و در 
غیر این صورت پلمب می ش��ود. در حال حاضر رس��ما چهار مرکز 
همسریابی و مشاوره ای را در اصفهان شناسایی کردیم و این در حالی 
است که سایر مراکز به صورت پنهانی در منازل این کار را می کنند.

مراکز غیر مجاز همس��ریابی و کالهبرداری های ناشی از آن بسیار 
شاکی دارد و سازمان ورزش و جوانان این امر را در قسمت بازرسی 

و شکایات پیگیری می کند، اما شاکی خصوصی چنین پروند ه هایی 
باید به دادگاه مراجعه کنند، هرچند حجب و حیای برخی از افراد 
مانع پیگیری چنین آسیب های اجتماعی می شود. باید یک مرکز 
درست شود که بر این مراکز همس��ریابی کنترل داشته باشد، هر 
چند سیاس��تگذار امور جوانان وزارت خانه ورزش و جوانان است. 
استان اصفهان 9 مراکز مش��اوره ازدواج دارد که هفت مرکز آن در 
خود اصفهان است، هیچ سایت همسریابی مجوزی از سازمان ملی 
جوانان ندارد و این در حالی است که فعال رویکرد ما با تأسیس مراکز 
مشاوره ای است. با باالرفتن سن ازدواج دختران و پسران باید یک 
سری مراکز برای ازدواج باشد که امر همسریابی را انجام دهند، چرا 
که بسیاری از دختران و پسران محجوب مبنای اعتقادی و مذهبی 

دارند و خودشان به دنبال پیدا کردن همسر نمی روند.
البته الزم اس��ت نظارتی برای این مراکز انجام شود، اما هیچ ارگان 
دولتی مسئولیت مراکز همسریابی را قبول نمی کند، چون تضمین 
شده نیس��ت و مجوزی هم صادر نمی شود. س��تاد ساماندهی امور 
جوانان که با همکاری 22 دستگاه اجرایی انجام می شود، به حوزه 
جوانان مربوط می شود که مصوبات آن  قانونی است، اما استانداری 
اصفهان به دلیل اختالفات با سازمان ورزش و جوانان تا کنون پس 
 از تماس های تلفنی و مکاتبه ای در این زمینه هنوز اقدامی نکرده

 است.

رییس گروه ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

پلمب مراکز غیر مجاز همسریابی از مهرماه جاری

در حال حاضر رسما 
چهار مرکز همسریابی 

و  مشاوره ای را در 
اصفهان شناسایی 

شده و این در حالی 
است که سایر مراکز 

به صورت پنهانی 
در منازل این کار را 

می کنند



چهره روزیادداشت

 صرفه جویي 19 ميليارد ریالي
 درنورد سرد

گروه اقتصاد -محس��ن اختري رییس كارگاه هاي غلتك نوردس��رد از 
صرفه جویي 19 میلیارد ریالي با استفاده از غلتك هاي كروم كاري شده 
در این خطوط خبر داد و گفت: با توجه به این كه در روزهاي پایاني سال 
گذشته كارگاه كروم كاري غلتك هاي نوردسرد به بهره برداري رسید، به 
همین جهت عملیات كروم كاري غلتك ها در دستور كار قرار گرفت. وي 
افزود: عملیات كروم كاري غلتك هاي كاري در مرحله آماده سازي غلتك 
انجام و پس از سنگ زني، گریت بالست یا EDT غلتك ها، كروم كاري شد.

توليد وانت در کشور کاهش یافت 
جدیدترین آمارهای رس��می حاكی از كاهش 16/6 درصدی تولید انواع 
وانت در كشور اس��ت. تولید انواع وانت در تیر ماه امسال با كاهش16/6 
درصدی از11 هزار و 539 دستگاه در تیر ماه91 به 9628 دستگاه كاهش 
یافته اس��ت.  در این مدت تولید انواع وانت در ایران خودرو با كاهش52 
درصدی از 7591 دستگاه به3642 دستگاه رسیده است. تولید انواع وانت 
در گروه خودروسازی بهمن نیز 48/1 درصد كاهش یافته است، به گونه ای 
كه تولیدات وانت در این شركت از 1689دستگاه به 877 دستگاه رسیده 
است. در این میان تنها تولید این محصول در شركت زامیاد افزایش یافته، 
به گونه ای كه تولید انواع وانت در این شركت با رشد123درصدی از2231 

دستگاه به 4976 دستگاه افزایش یافته است.

توليد  گوجه     اصفهان  عمده   نيست
مدیر زراعت جهاد كش��اورزی اس��تان اصفهان به فارس گفت: س��طح 
زیركش��ت گوجه در اصفهان با تولید50 هزار تن در سال جاری، هنوز به 
اندازه قابل مالحظه ای نیس��ت كه قادر به رفع نیاز در سطح استان باشد. 
 محمد زارع اظهار  داش��ت: میزان تولید محصول گوجه 50 هزار تن در 
استان است كه این میزان نسبت به سال گذش��ته افزایش چشمگیری 
نداشته است. وی ادامه داد: سطح زیركشت این محصول یك هزار و500 
هکتار است كه تولید آن در شهرستان های فالورجان، كاشان و اصفهان 
صورت می پذیرد و نحوه آبیاری این محصول به صورت نشتی و تیپ است. 
كشت گوجه در استان یك بار در س��ال صورت می گیرد كه از بهمن ماه 

آغاز  می شود.

لزوم    ساخت کارشناسانه  سد ها
رییس دانشگاه اصفهان گفت: شاید بسیاری از سدسازی ها در ایران درست 

بوده باشد، اما آیا این كار را درست انجام داده ایم؟
محمدحسین رامشت اظهار داش��ت: ایران یکی از كشورهایی است كه 
بیش از یك هزار دریاچه داش��ته  و پارگی این دریاچه ه��ا یکی از دالیل 
خشکسالی در ایران است. وی ادامه داد: به طور تقریبی بیشتر سدهایی كه 
در ایران زده شده بر روی محل پار گی این سدها بوده است. سدزاینده رود، 
كرج، خمیران و بسیاری از سدهای دیگر نیز از این قبیل هستند. رامشت  
تصریح كرد: اكنون با احداث سدها ما ش��رایط20 هزار سال پیش را در 
ایران پیاده می كنیم، در صورتی كه ش��رایط آب و هوایی در گذش��ته با 

اكنون متفاوت است.

اخبار کوتاه

4
مسیر ریلی شمال - جنوب مجددا بازگشایی شد

مسیر ریلی جنوب - شمال كه روز شنبه حوالی ساعت 13 بر اثر انحراف از مسیر 7 واگن یك دستگاه 
باری بسته شده بود، بازگشایی شد. بر این اساس حركت قطارهای این مسیر با كمی تأخیر انجام گرفته 

است و درحال حاضر هم تردد در این مسیر انجام می شود.
 اولویت اصلی دولت

 اصالح قانون بودجه92 است
معاون برنامه ریزی رییس جمهور  

محمدباقر نوبخت

 ن��ه تنها تی��م اقتص��ادی دولت یازده��م بلکه هم��ه اعض��ای كابینه و 
غیر كابینه از وزیر تا اس��تاندار با هم هماهنگ هستند و ما به دنبال یك 
تعامل مثبت با قوای مقننه و قضاییه هستیم. با تحلیل و بررسی 5 ماهه اول 
سال به این نتیجه رسیدیم كه درآمد210 هزار میلیارد تومانی بودجه92 
تحقق پیدا نخواهد ك��رد، بر این اس��اس اولویت اصل��ی دولت، اصالح 
قانون بودج��ه92 و جلوگیری 
از كس��ری بودجه خواهد بود. 
اولوی��ت بودجه ب��ا طرح های 
نیمه كاره ای است كه در سال 
92 می توانند تکمیل ش��وند. 
اصالحیه قانون بودجه س��ال 
92 را20 ش��هریورماه و الیحه 
بودجه س��ال93 را 13 آذرماه 

تقدیم مجلس می كنیم.
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هدفی جز خدمت به معلوالن  و از کار افتادگان ندارمميمه؛ ميزبان اولين  همایش منطقه اي قنات

اولین همایش منطقه اي قنات، در ش��هر میمه اصفهان، 14 
آذرماه سال جاري به میزباني دانشگاه آزاد اسالمي واحد میمه 

برگزار مي شود.
محس��ن فخریان دبیر كمیته اطالع رس��اني این همایش، در 
سومین نشست مسئولین برگزاري اولین همایش منطقه اي 
قنات كه در سالن اجتماعات بخش��داري میمه تشکیل شده 
 بود، با اشاره به اهمیت نقش قنات در آبرساني مناطق كویري 
گف��ت: بخ��ش میم��ه اصفه��ان از جمل��ه مناطقي اس��ت 

ك��ه نزدی��ك ب��ه 36 رش��ته قن��ات دارد و از زم��ان ه��اي 
 گذش��ته زمی��ن ه��اي كش��اورزي ای��ن منطق��ه توس��ط 

قنات هاي  موجود، مشروب مي گردیده است .
 این در حالي اس��ت كه با توج��ه به اهمیت  قنات و اس��تفاده 
بهینه از آب موجود، پیش��ینیان خالق میمه در داخل قنوات 
 بخش با احداث س��دهاي زیرزمیني، از خ��روج آب قنات در 
 زم��ان هایي كه كش��اورزي نیاز  ب��ه آب نداش��ته جلوگیري 
مي ك��رده ان��د و آب را براي فص��ول كش��اورزي ذخیره مي 

ساختند.
فخریان با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي ثبت جهاني دو 
قنات » مزدآباد« میمه و قنات »تاریخي بزرگ وزوان« گفت: 
وجود س��دهاي زیرزمیني در این دو قنات باعث شد تا زمینه 
ثبت این دو قنات در كنار 6 قنات برتر كشور در فهرست آثار 

ثبتي یونسکو فراهم گردد.
  همی��ن عام��ل نی��ز مزی��د ب��ر عل��ت ش��د ت��ا در حركتي 
 خودجوش و با موافقت دانش��گاه آزاد اس��المي واحد میمه،

 اولی��ن همایش منطق��ه اي قن��ات در ش��هر میم��ه برگزار 
شود.

وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی گف��ت: هدفی جز خدمت به 
معلوالن، مهجوران و از كارافتادگان ندارم.

علی ربیعی وزیر كار،تعاون و رفاه اجتماعی در مراس��م تودیع 
اس��داهلل عباس��ی وزیر قبلی و معارفه خود گفت: به جز آنچه 
مصلحت جامعه باش��د، عمل نمی كنم و ب��ه همین دلیل نیز 

امروز، تنها به وزارتخانه آمده ام.
وی گفت: هدفی جز رس��یدگی به معلوالن، مهجوران،  از كار 

افتادگان و مستمری بگیران ندارم.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درم��ورد انتخاب مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: سعی می كنم به زودی 

مدیر عامل جدید سازمان را انتخاب كنم.
  عل��ی ربیع��ی در مراس��م تودی��ع و معارف��ه وزیر س��ابق و 
جدید تعاون، كار و رفاه اجتماع��ی كه در محل این وزارتخانه 
 با حضور اسداهلل عباس��ی وزیر پیشین برگزار شد، در پاسخ به 
این كه آیا مسئولیت های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
 به معاون اداری مالی این س��ازمان تفویض ش��ده است، بیان 
 كرد: با دكتر عباس��ی صحبت ك��رده ام و چنی��ن اتفاقی رخ 
ن��داده و باید گفت كه آقای عباس��ی در این م��دت امین من 

بوده اند. 
ربیعی در پاسخ به این كه تصمیم گیری شما در وزارتخانه چه 
خواهد بود، اظهار داشت: نمی خواهم زود قضاوت كنم، اجازه 
دهید ابتدا بررس��ی كنم و هر آنچه بر اس��اس قانون نباشد را 
برگردانم، عالوه بر این حساسیت خاصی بر روی منافع كار و 
كارگران دارم زیرا اعتقاد من بر این است كه باید این طبقه از 
تولید را با نگاه ویژه حمایتی بنگریم چرا كه كارگران سربازان 

و رزمندگان خط مقدم تولید هستند.

گروه اقتصاد - محمدمسعود س��میعي نژاد در جلسه كمیته 
راهبري فوالد مباركه اصفهان با اشاره به این مطلب كه دشمنان 
همچنان در تالشند تا با فشارهاي اقتصادي بر ملت شریف ایران 
به مطامع شوم خود در كش��ور ما دست یابند، بر حمایت هرچه 
بیشتر از سازندگان داخلي، بومي سازي قسم بیشتري از قطعات 
مورد نیاز و همچنین جلوگیري از خروج ارز از كشور تأكید كرد.

مدیرعامل ف��والد مباركه در حض��ور اعضاي كمیت��ه راهبري 
ش��ركت بخش بعدي س��خنان خود را به قدرداني از مشاركت 
كاركن��ان در انجام ام��ور خیر به وی��ژه در ایام پ��ر فضیلت ماه 
مبارك رمضان اختصاص داد و با اش��اره به كم��ك  قابل توجه 
یك میلی��ارد و300 ملیون توماني كه از س��وي ش��ركت فوالد 
مباركه اصفهان، كاركنان آن و ش��ركت هاي پیمانکاري طرف 
قرارداد در مراسم جش��ن گلریزان براي آزادي زندانیان جرائم 
غیر عمد جمع آوري ش��د، تصری��ح كرد: چه رضایت��ي باالتر از 
رضایت خداوند و این كه بتوان شرایطي فراهم كرد تا فرزنداني 
 را ش��ادمان كنیم كه پدرش��ان ناخواس��ته به واس��طه جرمي 
غیر عمد در بند هس��تند، از این روس��ت كه مي بینیم خداوند 
هم در پاس��خ به این اقدامات خیرخواهان��ه و دعاي خیري كه 
خانواده ها بدرقه فوالد مباركه مي كنند، همواره این ش��ركت و 

كاركنان آن را در مسیر تعالي و صالبت قرار مي دهد.
وی در همین رابطه خاطر نشان كرد: با توجه به استقبال خوب 
صورت گرفته و بصیرت قابل تقدیري كه نزد مدیریت، كاركنان 
و شركت هاي پیمانکاري فوالد مباركه اصفهان ایجاد شده،  هم 

اكنون فضا و بستر مناسبي در این ش��ركت فراهم شده است تا 
در طول سال نیز افراد خیر در زمینه هاي مختلف كمك به ایتام 
و مددجویان بهزیس��تي و به طور كلي اف��راد نیازمند، گام هاي 
ارزنده ت��ري در جهت رضای��ت خداوند بردارند ك��ه البته یقینا 
اجر همه كساني كه در پي كس��ب رضایت خداوند هستند، نزد 

حضرتش محفوظ خواهد ماند.  
دكتر س��میعي ن��ژاد در ادامه با تأكی��د بر امر رعای��ت نکات و 
دستورالعمل هاي ایمني در ش��ركت افزود: الحمداهلل منحني 
كاهش ضریب حوادث در ف��والد مباركه روند روبه رش��دي را 
نسبت به سنوات قبل نشان مي دهد،  اما همان گونه كه پیش از 
این نیز خاطرنشان كرده ایم همواره شاگرد اول ماندن به مراتب 
از شاگرد اول شدن سخت تر است، فلذا باید در نظر داشته باشیم، 
ایمني، اولویت اول شركت است و چنانچه ایمني رعایت نشود، 
یقینا تولید نیز معني و مفهومي پیدا نخواهد كرد. وي در بخش 
دیگري از سخنان خود تسریع و تس��هیل هرچه بیشتر اجراي 
طرح هاي توسعه را یك ضرورت خواند و گفت: باید براي اجراي 
هرچه بهتر  شدن این طرح ها و جلوگیري از وارد آمدن هرگونه 
لطمه به تولید، توقفات تعمیراتي و توسعه اي به طور هماهنگ تر 
و حس��اب ش��ده تر برنامه ریزي گردد. مدیر عامل فوالد مباركه 
اصفهان افزود: با توجه به محدودیت ها و مشکالت موجود، باید 
تأمین قطعات یدكي با سرعت بیش��تري با در نظر گرفتن اصل 
حمایت از تولید ملي و سرمایه ایراني كه مورد تأكید رهبر معظم 

انقالب هم بوده است، انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکل كمبود نقدینگی 
در صنعت كشور، گفت: اگر نقدینگی به تولید، تزریق شود باعث 
كاهش قیمت می شود و مس��ائل مهمی همچون نقدینگی باید 

سریعا حل شود تا به تدریج به تولید داده شود.
محمد رضا نعمت زاده با اش��اره به این كه راه های مختلفی برای 
تأمین نقدینگی صنایع كش��ور وج��ود دارد گفت: در ش��رایط 
كنون��ی صنع��ت كش��ور ب��ا كمب��ود نقدینگ��ی و بدهی هایی 
 مواجه اس��ت كه با كم��ك وزارت اقتصاد و دارایی و اس��تمهال 

دهی های صنایع، باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت  با بی��ان این ك��ه مبلغ پیش 
پرداخت گش��ایش اعتب��ار مال��ی )LC( برای صنعت كش��ور 
باید از130درصد به10قبل��ی بازگردد، اف��زود: پیش پرداخت 
گش��ایش اعتب��ار وقت��ی از10درص��د به130درص��د افزایش 
 یافته و از س��وی دیگر بانك ه��ا هم به صنعت پ��ول نمی دهند 
نمی دانیم این افزایش را به چه معی��اری افزایش داده اند و باید 
به هم��ان مقدار10 درصد گذش��ته بازگ��ردد. همچنین كمك 
10 درصدی صندوق توس��عه ملی، یکی دیگر از راه های جبران 

نقدینگی در صنعت كشور است.
نعمت زاده با اش��اره به این كه حل مش��کل كمب��ود نقدینگی 
 در صنعت كش��ور تنها با تجویز یك راهکار غیر ممکن اس��ت، 
تصریح كرد: پیش فروش محصوالت و صادرات صنایع تولیدی، 
راه های دیگری برای حل مشکل نقدینگی صنایع تولیدی كشور 

است.

نعمت زاده با تأكید براین كه  باید به این برس��یم كه اگر از نفت 
چیزی به ما نرس��ید خود بتوانیم به خودكفایی ارزی برس��یم و 
ارزمان را خودمان تأمین كنی��م. ادامه داد: نمی توانیم بگویم كه 
اصال احتیاجی به ارز نداریم، قطعا برای برخی از حوزه ها نیاز به 
واردات خواهد بود، اما باید این را در نظر داشت كه در مقابل آن 
باید صادارات نیز وجود داشته بتوانیم این موضوع را پوشش دهیم.

 وی تصریح كرد: بای��د ببینیم چه كنیم ك��ه واحدهای موجود 
 را ب��ه حرك��ت درآوریم و فعالش��ان ك��رد، زیرا وقت��ی كاال كم 
می شود قیمت خود به خود باال می رود و تنها راه كاهش قیمت 

افزایش تولید است.
 نعمت زاده خاطرنش��ان كرد: اگر نقدینگی به تولید تزریق شود 
باعث كاهش قیمت می شود و مسائل مهمی همچون نقدینگی 

باید سریعا حل شود تا به تدریج به تولید داده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به این پرس��ش كه آیا با 
اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه ها به مش��کالت و چالش های 
صنعت كشور افزوده خواهد شد یا خیر، اظهار  داشت: این موضوع 
مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی است، اما بعید می دانم فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها در سال جاری اجرا شود و شاید این موضوع 
 با تصمیم دولت و هماهنگی مجلس به اوایل سال آینده موكول 

شود.
نعمت زاده خاطر نشان كرد: به نظر می رسد درآمدها و هزینه های 
بخش صنعت و معدن را باید در س��ال آینده ب��ا مجموع فاز دوم 

هدفمندی یارانه ها یکجا به حساب آورد.

اگر نقدینگی به 
توليد تزریق شود 
باعث کاهش قيمت 
می شود و مسائل 
مهمی همچون 
نقدینگی باید 
سریعا حل شود تا 
به تدریج به توليد 
داده شود

 باید در نظر 
داشته باشيم، 
ایمني، اولویت 
اول شرکت است 
و چنانچه ایمني 
رعایت نشود، یقينا 
توليد نيز معني 
و مفهومي پيدا 
نخواهد کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت:مدیرعامل فوالد مبارکه تأکيد کرد:

فرماندار تهران فاز دوم هدفمندی به امسال نمی رسدحمایت از سازندگان داخلي و بومي سازي 
به دو كانديدا تذكرداد
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آگهی تشخیص منابع ملی ومستثنیات قانونی 

محمد حسین شاملی - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان 
 م الف 5323

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری اس�تان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخائر جنگلی كش�ور مصوب 71/7/12 و تبصره يک ماده 3 آئين نامه اجرايی مصوب 71/12/16 هيئت محترم وزيران بر اس�اس تفويض اختيار شماره 
704/100/90-72/4/27 سازمان جنگلها و مراتع كشور محدوده رقبات ملی شده  وزه استحفاظی خود را بشرح ذيل :

 باستثنای مستثنيات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها كه بوسيله جنگلدار و كارشناس ذيصالح اداره كل بازديد و مشخصات اين رقبات در متن آگهی قيد و سوابق مربوطه در اداره منابع طبيعی شهرستانهای كاشان و شهرضا و اداره كل 
موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها تشخيص و مراتب به اطالع عموم رسانيده می شود تا چنانچه به تشخيص منابع ملی اين رقبات معترض می باشد ازتاريخ انتشار آگهی درروزنامه كثير االنتشار بمدت شش ماه اعتراض خود را 

كتبا همراه با مدارک و مستندات قانونی به شعبه چهارم و بيست و چهارم دادگاه حقوقی اصفهان بعنوان شعبه ويژه تحويل تا مورد رسيدگی قرار گيرد.الف – 92/5/23

كالسه پروندهشهرستاننام رقبهرديف

مراتع و قسمتی از مزارع حسين 1
كاشان آباد و بديع آباد سن سن

شهرضامزرعه آردالن2

مساحت به هكتارحدود اربعهمشخصات ثبتی

پالک اصلی

 قسمتی از 159
و 70و 71 اصلی

كليه فروعات 
داخل در محدوده

محدود است به اراضی 
موات پالک 12 فرعی از 

159 اصلی

مراتع مرغ كهرويه 
مراتع كهرويه و پالک 

 275 اصلی موسوم 
به بيدک 

مزرعه ديوانی پالک 
270 و مرغ مهين پالک 

336 اصلی 

مراتع پنجگان پالک 
265 اصلی وحدی به 
تنگ آبگرم سفلی 

پالک 268 اصلی

چشمه زرد آلو پالک 276 و 
پالک تنگ آبگرم سفلی 268 

اصلی

از انتهای حد شمالی به 
طول 1956 متر محدود 

است به راه آهن

از نقطه c تا ابتدای 
حد شمالی محدود 

است به اراضی موات 
پالک 12 فرعی از 

159 اصلی

از انتهای حد شرقی تا نقطه c به 
مختصات )3790900و525350( 

محدود است به روستای سن سن 
 موضوع آگهی

 شماره 63/12/19-26300 
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جمع كلمنابع ملی مستثنياتمغربجنوبمشرقشمالپالک فرعی

113/8568

168/2240149/4759317/699989-52-254

 80/5858194/442691-55-278

بخش



اتاق موسیقییادداشت

هفت

درخشش کاریکاتور در جشنواره  مطبوعات 
سه تن ازاعضای خانه  کاریکاتورحوزه هنری استان اصفهان دربخش کاریکاتور هشتمین جشنواره 
مطبوعات اصفهان  مقام اول تا سوم را کسب کردند. در بخش طنز تصویری ناهید زمانی به عنوان 

نفراول، مجتبی حیدرپناه نفر دوم و عالیه مظاهری نفر سوم مورد تقدیر قرار گرفتند.
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کتاب  »آوای پهلوانی« در روز 
جوانمردی رونمایی می شود

گروه فرهن�گ - کتاب » آوای 
پهلوانی«به قلم دکتراسماعیل آذر 
و با همت باشگاه علی ابن ابیطالب 

اصفهان منتشرشده است. 
این کتاب که از زاوی��ه تازه ای به 
مقول��ه ورزش و فرهنگ پهلوانی 
نگریسته ش��امل دوبخش عمده 
اس��ت؛ تاریخچه رشته باستانی و 
آنچه از ادبیات وارد این رشته شده 
است. الزم به ذکر این که ازدیگرخصوصیات کتاب »آوای پهلوانی« 
این است که نام شاعر ومآخذعلمی شعرهانیزدرکتاب درج شده است. 

کنسرت گیتار کالسیک در خورشید
کنس��رت گیت��ار کالس��یک ب��ا 
نوازندگی شایان قضاوی۳۱ مرداد 
و  ی��ک ش��هریور در هنرس��رای 
خورش��ید زی��ر نظ��ر س��ازمان 
فرهنگ��ی- تفریحی ش��هرداری 
اصفهان اجرا می ش��ود. ش��ایان 
قضاوی در این ب��اره گفت: در این 
کنسرت من به تکنوازی قطعاتی از 
موسیقی کالس��یک دوره باروک، 
کالس��یک، رومانتیک و مدرن می پردازم. این نوازنده گیتار در ادامه 
افزود: در این قطع��ات رنگ آمیزی و تکنیک، اهمی��ت زیادی دارد و 
قطعاتی است که من با کمک اس��تادانم در ایتالیا آنها را کار کرده ام، 
ضمن آن که کنسرت تنها دوباره نوازی تعدادی از قطعات نیست، بلکه 
از خالقیت ش��خصی نیز در اجرا استفاده ش��ده، مثال قطعه ای که از 
گرانادو انتخاب شده، قطعه ای 40 صفحه ای است که تماما برای پیانو 
نوشته شده، اما من آن را با گیتار اجرا می کنم و این نوع اجرا پیش از 

این کار نشده است. 

 فراخوان همکاری با
 سایت اصفهان تئاتر منتشر شد

گروه فرهنگ - س��ایت خبری 
 »اصفه��ان تئات��ر« در راس��تاي 
اطالع رساني دقیق و هوشمندانه 
برای کلی��ه هنرمندان کش��ور، با 
تأکید بر حوزه جغرافیای اس��تان 
اصفهان، بر اس��اس سیاست هاي 
نظام جمهوري اسالمي ایران، قصد 
دارد از بین عالقه مندان و فعاالن 
ح��وزه تئات��ر، اق��دام ب��ه جذب 

همکاران عکاس و خبرنگار نماید.
 متقاضی��ان بایس��تي اطالعات خواس��ته ش��ده را به آدرس پس��ت 
الکترونیکی س��ایت خبری »اصفه��ان تئاتر« ارس��ال نمایند تا براي 
تکمیل اطالع��ات و همچنین انج��ام مراحل ثبت نام ب��ا آنها تماس 
حاصل ش��ود. عالقه مندان همکاری می بایس��ت اطالعات خود را به 
این شرح:  نام، نام خانوادگی، شماره تماس، استان و شهر و شهرستان 
محل اقامت، رشته تحصیلی، شغل و محل کار نوشته و به همراه پاسخ 
تشریحی به دو سؤال »آیا آموزش خبرنگاری دیده اید؟« و »آیا سابقه 
فعالیت مطبوعاتی دارید؟« به پست الکترونیکی سایت اصفهان تئاتر 
ارسال نمایند. برای همکارانی که به عضویت تحریریه »اصفهان تئاتر« 

برسند، کارت خبرنگاری صادر خواهد شد.  

»بی تابی« در سراسر کشور توزیع شد. این آلبوم که دومین آلبوم  امیر 
یگانه  است، ده قطعه به نام های این روزا، بی تابی، باور کن، عاشقم، 
 تو بدون اینو، گاهی ُگداری، نرو، چقدر خوب��ه، منو آروم کن و حس 

دارد. 
گفتنی است آلبوم قبلی یگانه، اسفند ماه ۱۳87 روانه بازار شده بود و 

اکنون حدود چهار سال و نیم از آن زمان می گذرد. 
امیر یگانه در آلبوم قبلی اش با چهره های سرشناسی از جمله سیروان 

خسروی، شهاب رمضان، بابک جهانبخش و... همکاری کرده بود. 
اما او ترجیح داده در آلبوم جدیدش 
بیش��تر از آث��ار خودش اس��تفاده 
 کن��د. از ای��ن رو، همه تران��ه ها و

ملودی های این آلبوم توسط امیر 
یگانه سروده و ساخته شده اند.

یگان��ه در جای��گاه تران��ه س��را و 
آهنگس��از، هم��کاری های��ی ب��ا 
خوانندگان دیگر از جمله سیروان 
 خس��روی، ش��هاب رمضان، رامین 
بی باک، امیر جاهد و... نیز داش��ته 

است.
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دوبله »گذشته«  توسط 
چهره هاي سینمایي 

درخشش طنزپردازان 
حوزه هنری 

به گ��زارش باني فیلم، دوبله »گذش��ته« به تازگي در اس��تودیو رها آغاز 
ش��ده و فرهادي از بازیگراني چون محمد رضا فروتن، ساره بیات، سحر 
دولتش��اهي و ماني حقیقي به عنوان صداپیش��ه در نسخه دوبله گذشته 

استفاده کرده است.
 فروتن به جاي طاها رحیم، س��اره بی��ات به جاي برنیس برژو و س��حر 
دولتشاهي به جاي پائولین بورلت در نس��خه فیلم فرهادي صداپیشگي 
مي کنند. گفته مي شود ماني حقیقي نیز در نسخه دوبله این فیلم به جاي 
یکي از بازیگران صحبت مي کند. علي مصف��ا و بابک کریمي نیز به جاي 

خودشان در این فیلم صحبت مي کنند.
ظاهرا فیلمیران قصد دارد بعد از آماده شدن نسخه دوبله فیلم، »گذشته« 

را به صورت گسترده در شهرستان ها اکران کند. 

 گروه فرهنگ- طنزپردازان دفتر طنز حوزه هنری اس��تان اصفهان در 
آیین اختتامیه هشتمین جشنوراه مطبوعات و نمایندگی خبر گزاری های 

داخلی استان اصفهان موفق به کسب رتبه شدند.
 در بخش طن��ز مکتوب ای��ن جش��نواره زه��را دری رتب��ه  دوم و آرش 
فرهنگ پژوه )س��ردبیر وبالگ نصفهان( به عنوان نفر س��وم بخش طنز 
انتخاب ش��دند و این در حالی بود که هیأت داوران هیچ کس را شایسته 

عنوان نفر اول بخش طنز ندانست.
گفتنی است یک هزار و۱۲۵ اثر در بخش تخصصی و ۱۳7۹ اثر در بخش 
موضوعی و مجموعا دوهزار و۵04 اثر به دبیر خانه این دوره از جش��نواره 
مطبوعات استان اصفهان فرستاده ش��د که ۳۳ نفر در بخش تخصصی، 

8۵ نفر در بخش موضوعی و مجموعا ۱۱8 نفر مورد تقدیر قرار گرفتند.

الماس ها ابدی اند 

»بی تابی« در بازار موسیقی 

بیت المالی که به باد رفت
گروه فرهنگ - دولت دهم به پایان رس��ید و هنر نمایش 
گذش��ته از حوزه های ممیزی چهارسال دش��وار اقتصادی 
را پشت سر گذاشت، به ویژه  دو س��ال پایانی که موجب شد 
حتی بحث های��ی در ارتباط با عدم برگزاری س��ی ویکمین 
جش��نواره بین المللی تئا تر فجر به گوش رس��ید، اما در این 
میان جشنواره های متعددی برگزار ش��د که نتیجه آنها بر 

همه پوشیده است.
برگزاری جشنواره های متعدد در حوزه تئا تر یکی از مسائلی 
بود که طی چندس��ال گذش��ته بار ها با اعت��راض عده ای از 
هنرمندان این عرصه مواجه شد و کار شناسان اعتقاد داشتند 
در شرایطی که بودجه تئا تر کشور پاسخگوی نیازهای ابتدایی 
هنرمندان نیست و استعدادهای جوان و پیشکسوتان تئا تر از 
کمبود سالن اجرا رنج می کشند، چرا معاونت هنری وزارت 
ارشاد به جای تالش برای آموزش، تأسیس سالن های نمایش 
و حمایت مادی از گروه ه��ا منابع اندک را ص��رف برگزاری 
جش��نواره هایی می کند که هیچ کارکردی جز اعالم آمار و 
جشن ندارند. این درحالی است که مرکز هنرهای نمایشی 
عالوه بر جش��نواره بین الملل��ی تئا تر فجر جش��نواره های 
متعددی در زمینه تئا ت��ر برگزار می کند ک��ه دخل و خرج 
آن بر همه پوش��یده مانده اما آنچه کامال مش��خص به نظر 
می رسد این است که این رویدادهای سفارشی کوچک ترین 
ظفری در ایجاد جریان های  هنری اثرگذار در کشور، معرفی 
استعدادهای جوان که نام آنها برای حداقل ۲سال در تئا تر این 
مرزوبوم باقی بماند نداشتند. جشنواره ها اصوال هیاهو برای 
هیچ هستند و همین بودجه  اندکی که مسئوالن برای تئا تر 
در نظر می گیرند هم به این روش بیهود خرج می شود و هیچ 
بازگشتی هم ندارد. از طرفی به این دلیل که اکثر جشنواره ها 
به نوعی موازی کاری با یکدیگر محسوب می شوند بسیاری 
اص��ال در آنها ش��رکت نمی کنند و ش��اید بت��وان گفت این 
فرصت را برای ع��ده ای فراهم می آورد تا اثری را دو جلس��ه 
روی صحنه ببرند. به جای این ک��ه هزینه ها برای برگزاری 
جشنواره صرف شود مسئوالن می توانستند سالن هایی را با 
صرف هزینه ای اندک به محل اجرای نمایش تبدیل کنند تا 
از این طریق امکانی فراهم آید که گروه ها به جای دو جلسه 
اجرا در جشنواره ۱۵جلسه اجرا را تجربه کنند. جشنواره  ها 
اصوال کارکرد آماری داش��تند . امروز تئا تر ما در شرایطی به 
سر می برد که اس��تعدادهای موجود هم مورد حمایت قرار 
نمی گیرند چه برسد به این که از درون جشنواره ها استعدادی 
کشف شود. در این دوران مسئوالن با خود فکر کردند، پولی 
که به گروه ها پرداخت نمی کنیم، سالن هم که نداریم، پس 

جشنواره برگزار کنیم. 

 روبان قرمز

فروش یک فیلم و استقبال مردم از یک اثر سینمایی همواره رازی 
جذاب و سر به مهر بوده است.

رونق گیشه س��ینما موضوعی اس��ت که در ایام معدودی از سال، 
تبدیل به یک آرزوی محقق می شود و در خیلی از فصل های دیگر، 
یک رؤیای دست نیافتنی است. ممکن است هرازگاهی یک فیلم 
بنا به هزار و یک دلیل در یک حالت پیش بینی نشده به مذاق مردم 
خوش بیاید و سالن های سینما پر شود که در این زمان از واژه پدیده 

استفاده می شود.
واقعیت اما، این است که سینما رفتن باید یک اتفاق پویا و در عین 
حال رایج بین مردم جامعه باشد. آنقدر که درصد قابل قبولی از یک 
جمعیت70 میلیونی فیلم ها را به اتفاق یکدیگر و روی پرده سینما 
تماشا کنند. در این حالت است که می توان از هنر هفتم با عنوان 
صنعت به معنای واقعی یاد کرد. از آغاز سال۹۲ تا کنون فیلم هایی 
مثل »رسوایی«، »حوض نقاشی«، »گذشته« و در تازه ترین اتفاق، 
»هیس! دخترها فریاد نمی زنند« به فروش های باال دس��ت پیدا 
کرده اند. چهار ، پنج فیلم برای ۵ ماه از یک سال، دستاورد چندان 

خوشحال کننده ای نیست.
این روزها »هیس...« بنا به دالیلی آشکار خوب می فروشد. موضوع 
محوری آن، چه در سینمای قبل از انقالب و چه پس از آن پرداخته 
نشده بود و به خودی خود دارای جذابیت است. اساسا هر وقت به 
س��راغ تابوها یا خط قرمز ها رفته ایم، مردم جذب ش��ده اند و این 

موضوع نشان می دهد تا چه حد تنوع مضامین در سینمای ما وجود 
ندارد. خیلی از سوژه ها برای همیشه مسکوت گذاشته می شوند و 
وقتی سازنده آن  به سراغ موضوعی رفت که یک حرف مگو بود، با 
استقبال مواجه شد. مردم ما به قدر کافی در سریال ها همسر دوم، 

عشق دوران پیری و... را دیده اند.
وقتی صحبت از بازار می ش��ود، مباحث مربوط به عرضه و تقاضا 
پیش می آید. همیشه وقتی کاالی عرضه شده به قدر کافی موجود 

نباشد، خواهان زیادی پیدا می کند. 
س��ؤالی که مطرح می شود این اس��ت که چرا این رونق سینما در 
تمام س��ال وجود ندارد؟ باید دید مردم بنا به چه دالیلی به سینما 
می روند؟ بازیگران محبوب یا سر و صدای ایجاد شده پیرامون یک 
فیلم؟ بنابراین طبیعی است که سینما در سال تنها چند بار رونق را 
تجربه کند. مردم ما در دهه۶0 عادت به سینما رفتن داشتند. این 
کاال در سبد خرید آنان قرار داش��ت و آخر هفته های خود را با این 

سرگرمی پر می کردند.
 امروز مشکالتی مثل گرانی و...باعث می شود به تماشای فیلم با یک 
دی وی دی رضایت دهند. در مدت اخیر رنگ و لعاب »رسوایی«، 
ش��هرت »جدایی« اس��کار گرفته و محبوبیت »گذش��ته« باعث 
کنجکاوی مردم شد، اما اینها دالیلی نیست که برای همه فیلم ها 

وجود داشته باشد.
اولین دالیل پر فروش ش��دن فیلم ها را باید در خ��ود آثار دنبال 

کرد. فیلم باید توانایی ایجاد کشش در مخاطب را داشته باشد. این 
کشش یا توسط سوژه ای ملتهب ایجاد می شود یا ساختار جذاب و 
یا حضور عوامل مطرح. این اتفاق ها به ندرت برای چند فیلم پشت 

سر هم اکران شده می افتد تا رونق گیشه نیز متوقف نشود.
باید توجه داشت که مردم برای دیدن تله فیلم به سینما نمی روند 
و یک اثر سینمایی باید از همه جهات متفاوت باشد. وقتی مخاطب 

احس��اس مختلف انس��انی و 
هیجانی م��ورد نی��ازش را در 
س��ینما پیدا نکند چه توقعی 
می توان از او داشت که با وجود 
یک بار سرخورده بیرون آمدن 
از سالن سینما باز هم تماشای 
یک فیل��م را روی پرده تجربه 

کند؟
ذائقه مردم از نظر سلیقه کیفی 
تنزل پیدا کرده است. آنان به 
تصویرس��ازی های س��طحی 
گرایش پی��دا کرده ان��د و این 
بمبی بود ک��ه اهال��ی هنر به 
همراه مسئولین منفجر کردند 
و ذائقه ش��ان را از بین بردند. 
گیشه ما در چند س��ال اخیر 
رونق مقطعی داشته و درمان 

آن نیاز به همیاری دسته جمعی سینما و رس��انه ها دارد و در این 
میان بعد تبلیغاتی قضیه پررنگ تر می شود. 

چه می شود که فیلمی می فروشد و فیلمی دیگر نه؟ این موضوع 
چندین دهه قب��ل نیز مطرح بود و تا امروز پاس��خ روش��نی برای 
آن یافت نش��ده اس��ت. موارد متعددی از جمله آب و هوا، مسائل 
اقتصادی،سیاسی و...  در رونق گرفتن فروش یک فیلم تأثیرگذار 
است. ضمن این که فیلم های مختلف در مناطق مختلف شهر مورد 

استقبال یکسان قرار نمی گیرند.
 به همین دلیل هرگز نمی توان به ط��ور مطلق درباره این موضوع 
صحبت کرد. باید روح زمانه و موقعیت موجود را شناخت و عرصه 

تولید و اکران را مدیریت کرد.
در دوران حاضر برخی کارگردانان خود را ب��رای مخاطب قربانی 
می کنند و فیلمفارسی تولید می کنند، باید سلیقه های مختلف 
را ش��ناخت و با یک مدیریت صحیح آن را ساماندهی کرد و نباید 
فراموش کنیم که در نظر گرفتن شرایط اجتماعی برای اکران فیلم 

موضوع قابل توجهی است.

رکود یا رونق، مسله این است

چه کسی راز گیشه را می داند؟

قول وقرارهای وزیر فرهنگ در ابتدای راهبرابری دکه های مطبوعاتی وکتابخانه ها با نانوایی های شهر

ابوالفضل قربانی با اش��اره به فعالیت های ش��ورای شهر اصفهان 
اظهار داشت: مدیریت شهری قصد گستردگی فرهنگ کتابخوانی 
و روزنامه خوانی را دارد که این به منظور توس��عه سطح فرهنگ 

شهر است.
وی ادامه داد: طبق مطالعات انجام ش��ده هر ایرانی بیش از ۳ تا ۵ 
دقیقه مطالعه ندارد که درصدد هستیم این سرانه در شهر اصفهان 
را افزایش دهیم. سخنگوی شورای شهر اصفهان گفت: باید با اتخاذ 
سیاست هایی، مردم را به مطالعه راغب کرد تا به میانگین جهانی 

نزدیک شویم. این مسئول خاطرنشان کرد: افزایش سرانه مطالعه 
به ارتقای فرهنگ شهروندی کمک فراوانی می کند. قربانی تصریح 
کرد: توسعه دکه های مطبوعاتی در دستور کار شورای شهر است 
و امیدواریم با مصوبات انجام ش��ده وضعیت دکه های مطبوعاتی 
بهبود یابد و ش��اهد رونق دکه های مطبوعاتی باشیم. وی یادآور 
شد: به تازگی دو الیحه در شورای شهر تصویب شد که مربوط به 
مبحث نشر و توزیع مجالت است. سخنگوی شورای شهر اصفهان 
افزود: مقرر شد در پرداخت مالیات با اصحاب نشر و توزیع همکاری 
شود و اگر محلی برای توزیع مجالت تبدیل شود تعرفه تجاری از 
آنها دریافت نشود. این مسئول افزود: امیدواریم با انجام و اتخاذ این 
سیاست ها شاهد افزایش سرانه مطالعه در شهر و افزایش رغبت 
اصحاب نشر برای فعالیت در این زمینه باشیم. قربانی ادامه داد: در 
طی چند سال گذشته با افزایش تعداد دکه ها مواجه بوده ایم، اما 

همچنان تعداد این دکه ها بسیار کم است.
وی اذعان داش��ت: باید ب��ه جایی برس��یم که تع��داد دکه های 
مطبوعاتی و کتابفروشی ها با تعداد نانوایی ها برابر باشد تا این گونه 

شاهد افزایش فرهنگ شهروندی باشیم.

 

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: کارها با توجه 
 به سیاس��ت ها و اولویت های دولت تدبیر و امید مش��خص شده 

است.
 طبیعتا این سیاست ها با دولت گذش��ته متفاوت خواهد بود و به 
تدریج آن را در مس��ائل هنری و سینمایی و سایر فعالیت ها بیان 
می کنیم. وی در جمع خبرنگاران اولین برنامه خود را شناخت این 
مجموعه خواند و گفت: شناخت مسائل، مشکالت و چالش هایی 
که این وزارتخانه دارد در وهله اول قرار می گیرد، بعد از آن هم برای 

حل این مسائل تدابیری را اندیشیده و مسائل را حل خواهیم کرد.
عل��ی جنت��ی  در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: دکتر حس��ینی از 
ش��خصیت های فرهیخته کشور اس��ت، من از دو دهه گذشته با 
ایشان همکاری داشتم و از نزدیک با وی در ارتباط بودم و همچنان 
از نظرات و دیدگاه های وی استفاده خواهم کرد. جنتی در ادامه 
درباره معاونان خود گفت: هنوز تصمیم گیری نهایی را برای معاونان 
انجام ندادم و در روزهای آتی آنها را معرفی خواهم کرد. وی درباره 
ممیزی کتاب و فاصله ای که میان اهالی ادب افتاده است، تصریح 
کرد: مش��کالت و روند را بررس��ی کرده و درب��اره ممیزی ها هم 
فکری خواهم کرد، البته ممیزی افراد نخواهیم داشت. وی افزود: 
اولویت ها را باید یک به یک بیان کنیم، قبل از هر چیز باید مقداری 
آشنایی با شرایط اینجا داشته باشیم و با توجه به این که سال ها از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دور بوده ام به ترتیب کارها با توجه 
به سیاس��ت ها و با اولویت های دولت تدبیر و امید مشخص شده 
و اعالم خواهد شد، طبیعتا سیاس��ت ها با دولت گذشته متفاوت 
خواهد بود و به تدریج اینها را در مسائل هنری و سینمایی و سایر 

فعالیت ها بیان می کنیم. 

 رابرت ردفورد در » 3 روز کندور «ستون سینمای آمریکا

 گروه فرهنگ - رابرت ردفورد در ۱8 اوت ۱۹۳۶ در سانتامونیکای کالیفرنیا به دنیا آمد. 
دیپلم خود را در س��ال ۱۹۵4 در ش��هر لوس انجلس گرفت. پس از چند سال تحصیالت 
پراکنده و ناتمام به نیویورک رفت و در رشته تئاتر "آکادمی هنرهای دراماتیک" ثبت نام کرد.

اولین کار او در سینما فیلمی بود به نام شکار جنگی )۱۹۶۲( که در آن نقشی فرعی داشت. 
سیدنی پوالک نیز کار سینمایی خود را به عنوان بازیگر با همین فیلم آغاز کرد. او در سال 
های بعد به کارگردانی روی آورد و در شکوفایی استعدادهای دوست خود، رابرت ردفورد 

نقش مهمی ایفا کرد.
پوالک با اعتماد به توانایی های رابرت ردفورد نقش اول فیلم های خود را به او واگذار کرد و 
انتقال او را از صحنه تئاتر به پرده سینما تسهیل کرد. ردفورد در برخی از فیلم های او مانند 
“این ملک محکوم است” )۱۹۶۶(، جرمیا جانسون )۱۹7۲(، “آنطور که بودیم” )در ایران به 
نام “روزهای خوش زندگی” محصول ۱۹7۳(، “سه روز کندور” )۱۹7۵( تا سوار کار برقی 

)۱۹7۹( و خارج از آفریقا )۱۹8۵( بهترین کارهای خود را ارائه داده و تیپ سینمایی خود 
را تکامل بخشیده است.

سال ۱۹۶۶ نقطه عطفی مهم در کارنامه سینمایی رابرت ردفورد بود. او با ایفای سه نقش 
کامال متفاوت، جایگاه خود را در هالیوود تثبیت کرد. در فیلم “این ملک محکوم است” در 
کنار ناتالی وود ایفای نقش کرد و در دو فیلم تعقی��ب و پابرهنه در پارک با جین فوندا. هر 
سه فیلم آثاری متفاوت و نو بودند که بر دید هنری و شیوه بازیگری ردفورد تأثیری تعیین 

کننده باقی گذاشتند.
عمدتا با همین س��ه فیلم بود که تیپ رابرت ردفورد به عنوان “جوانک موطالیی” هالیوود 
تثبیت شد، و با افت و خیزهایی در س��ینما ادامه پیدا کرد. ردفورد در این تیپ شخصیتی 
سرزنده و در عین حال ساده  دل را ارائه می دهد که در دنیای پیچیده ای که او را فرا گرفته، 
سرگردان مانده و در بزرگی همچنان بازیگوشانه به شیطنت ها و خطاهای کودکی ادامه می 

دهد.فیلم مهمی که باز هم به معرفی رابرت ردفورد به عنوان بازیگری کارکشته کمک کرد، 
وسترنی درخشان بود به نام بوچ کاسیدی و ساندنس کید به کارگردانی جورج روی هیل.

رابرت ردفورد در سالهای دهه ۱۹70 نقش هایی ایفا کرد که از شیوه دید و نگاه سینمایی 
ویژه ای خبر می داد و به خوبی آشکار می کرد که او در انتخاب نقش ها به اصول و معیارهای 
خاصی پای بند است. برای نمونه فیلم های سینمایی کاندیدا و همه مردان رئیس جمهور به 

شدت به نظام سیاسی حاکم آمریکا حمله می کنند.
رابرت ردفورد از س��ال ۱۹80 به کارگردانی روی آورد و از آن زمان هفت فیلم س��ینمایی 
کارگردانی کرده اس��ت که برخی از آنها مانند مردم معمولی )۱۹80( و نجواگر اس��ب ها 
)۱۹۹8( آثاری ماندگار بوده اند. او برای کارگردانی فیلم “مردم معمولی”، یک درام خانوادگی 
انتقادی، جایزه اسکار را به دست آورد. البته باید به یاد داشت که او به عنوان بازیگر هنوز این 

جایزه را به دست نیاورده است.

SMS

 از آغاز سال۹۲ تا 
کنون فیلم هایی 
مثل »رسوایی«، 
»حوض نقاشی«، 

»گذشته« و در 
تازه ترین اتفاق، 
»هیس! دخترها 
فریاد نمی زنند« 

به فروش های باال 
دست پیدا کرده اند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 الچیانی سرپرست جدید
 هیأت فوتبال استان 

با تصمیم اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان، مرتضی الچیانی به 
عنوان سرپرست هیأت فوتبال استان اصفهان منصوب شد.

با نظر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مراسم معارفه سرپرست 
جدید هیأت فوتبال استان اصفهان در سرای ورزشکاران اصفهان برگزار 
شد. در این مراسم مرتضی الچیانی رییس سابق هیأت دومیدانی استان 

اصفهان سرپرستی هیأت فوتبال را بر عهده گرفت.

 پخش زنده، 
فوتسال را مؤدب تر می کند 

سرپرست کمیته فوتس��ال فدراس��یون فوتبال گفت: بحث پخش زنده 
مسابقات فوتسال از شبکه های تلویزیونی برای فصل آینده مطرح است 
که ریاست هیأت فوتبال اصفهان این مسأله را مطرح کرده و این مسأله 
می تواند برای فوتسال کشور به میزان قابل توجهی مفید باشد و بسیاری 
از مشکالت تیم ها از این طریق به صورت اتوماتیک وار حل می شود.  سید 
رضا افتخاری در مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال که در هتل آسمان 
اصفهان برگزار شد اظهار داشت: سال گذشته لیگ بسیار منظمی برگزار 
شد و شاهد این بودیم که مسابقات با کمترین حاشیه به پایان رسید، البته 

مشکالتی نیز در برگزاری مسابقات وجود داشت که منکر آن نمی شویم.

 فوتسال اصفهان باید 
در آسیا آقایی کند

معاون توس��عه ورزش اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان گفت: 
فوتسال اصفهان می تواند در آسیا آقایی کند و رسیدن به این جایگاه از 

فعالیت مثبت باشگاه ها و تالش آنها ناشی می شود.
غالمعلی ابراهیمی در مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال باشگاه های 
کشور که  در هتل آسمان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: توسعه ورزش 
مستلزم هماهنگی هیأت های ورزش��ی و ادارات کل ورزش و جوانان در 
استان هاس��ت، اگر این هماهنگی به صورت نزدیک وجود داشته باشد 
مشکالت مدیریتی در ورزش کم می شود و این موضوع به توسعه ورزش 
کمک می کند. معاون توس��عه ورزش اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان تأکید کرد: فوتسال اصفهان می تواند در آسیا، آقایی کند و رسیدن 

به این جایگاه از فعالیت مثبت باشگاه ها و تالش آنها ناشی می شود.

 دختران نوجوان ناحیه ۶
 قهرمانی را به چنگ آوردند

نخستین دوره رقابت های هندبال ساحلی بانوان در اصفهان با قهرمانی تیم 
تربیت بدنی ناحیه ۶ به پایان رسید.

در روز پایان��ی اولین دوره رقابت های هندبال س��احلی بان��وان که برای 
 اولین ب��ار در ای��ران و خاورمیان��ه برگزار ش��د، تیم ه��ای تربیت بدنی 
ناحیه ۶، رسانه برتر و انقالب نجف آباد به ترتیب عناوین اول تا سوم را از 
آن خود کردند. تیم های حجاب نجف آباد، هیأت هندبال خمینی شهر، 
شهدای رهنان، گز»الف«، گز »ب« و پیشگامان نیز در جایگاه چهارم تا 

نهم قرار گرفتند.

 ذوب آهن هنوز هم تحت تأثیر
 نتایج فصل گذشته است

مدرس AFC گفت: نتایج بد ذوب آهن به این دلیل است که این تیم هنوز 
هم تحت تأثیر نتایج فصل گذشته اش است.

محمود یزدخواستی اظهار داشت: تیم فوتبال ذوب آهن بسیار دیر بسته 
شده است و به خصوص روی انتخاب کادر فنی این تیم تعمق الزم وجود 

نداشته و مربیان این تیم با توصیه انتخاب شده اند.
وی تصریح کرد: نکته  دیگری که هم اکنون در ذوب وجود دارد، این است 
که این تیم هنوز هم تحت تأثیر نتایج فصل گذشته و به خودباوری الزم 

نرسیده است.

پرسپولیس با جوانانش 
پتانسیل قهرمانی دارد

فرشاد پیوس 
پرسپولیس امسال یک تیم جوان بس��ته و باید به این تیم بها و فرصت 
داد تا بتواند به اهداف خود برسد. خط دفاع پرسپولیس عملکرد خیلی 
خوبی داشته و تیم از نظر سازمان دفاعی وضعیت خوبی دارد. بازیکنان 
به موقع جمع شده و باز می شوند. بازی خوب مدافعان میانی هم باعث 
شده پرس��پولیس کمترین گل خورده را داشته باش��د و در یک کالم 
پرسپولیس با جوانانش پتانس��یل قهرمانی دارد.

یک پیش��نهاد برای دایی دارم و آن هم این است 
که از پیام صادقیان پش��ت مهاجمان اس��تفاده 
کند، چراکه خوب دریبل می کند و می تواند 
با پاس های عمق��ی خود مهاجمان را 
در موقعیت گل ق��رار دهد. از همه 
مهم تر این است که باید به محمد 

عباس زاده بیشتر فرصت دهند. 

پس ازبرگزاری مرحله مقدماتی مسابقات کبدی ساحلی، چهره۱۰ تیم برتر مرحله نهایی مشخص شد. ۶
رقابت های کبدی ساحلی باش��گاه ها و دسته جات آزاد کشور در شهر س��اری برگزار شد و ۱۰ تیم برتر 

گروه های پنج گانه جواز حضور در مرحله نهایی لیگ را دریافت کردند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1107|دوشنبه 28  مرداد 1392 | 11  شوال  1434

 جام نبرم 
از چلسی می روم

احتمال حذف سبك وزن 
از اوزان هفتگانه کشتي

رییس فدراسیون جهاني کش��تي )فیال( از احتمال حذف سبک وزن از اوزان 
هفتگانه کشتي آزاد و فرنگي در بازي هاي المپیک 2۰۱۶ خبر داد.

نناد اللوویچ رییس فیال از برگزاري جلسه کمیته فني فیال براي تعیین اوزان 
جدید در ماه نوامبر خبر داد و گفت: ما به تصمیم کمیته بین المللي المپیک 
درمورد حذف دو وزن کش��تي آزاد و فرنگي در رقابت ه��اي المپیک 2۰۱۶ 

اعتراضي نداریم.
وي ادامه داد: هنوز تصمیم قطعي در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز مشخص 

نیست چه وزني از کشتي آزاد و فرنگي حذف مي شود.
رییس فیال درم��ورد این ک��ه گفته مي ش��ود احتمال حذف س��بک وزن از 
رقابت هاي کش��تي وجود دارد، خاطرنشان کرد: این مس��أله در حال بررسي 
است، ولي هنوز تصمیم گیري نهایي نشده است، ولی در هر حال تصمیم تازه با 

واکنش هایی همراه خواهد بود. 

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال چلسی گفت چنانچه نتواند با این تیم جام ببرد به 
کار خود در این باشگاه پایان می دهد.

»خوزه مورینیو« از سیاست منچسترسیتی به دلیل هزینه۱۰۰ میلیون پوندی 
در بازار نقل و انتقاالت تابستانی انتقاد کرد و همچنین گفت  که اگر در چلسی 
موفق نباشد از این تیم می رود. وی در گفتگو با تلگراف اظهار داشت: من نیازی 
نمی بینم که باشگاه بگوید ما از عملکرد شما راضی نیستیم، بفرمایید، چراکه 
خودم هرچه از دس��تم بربیاید انجام می دهم و اگر نتوانس��تم، می روم و کار 

جدیدی را تجربه می کنم. 
وی  اظهار داشت: زمانی که من در سال2۰۰4 به چلسی آمدم فشار بسیاری 
روی تیم ما بود. همه در خصوص میلیون دالرهای آبراموویچ صحبت می کردند 
و این که این بازیکن اینقدر می ارزد و آن بازیکن آنقدر که امیدوارم رسانه ها به 

دیگر تیم ها هم توجه نشان دهند. 
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تیم برتر مرحله نهایی لیگ کبدی ساحلی مشخص شدند

ورزش به روایت تصویر / تمرینات اختصاصی احسان حدادی در ورزشگاه آفتاب انقالب

یکی از سکوهای لیگ برتر متعلق به نیك اندیش استدشمن پیدا کردیم، چون موفق شدیم
  

باز هم حاش��یه در وزنه ب��رداری. در حالی که س��هراب مرادی و 
 رشید شریفی ملی پوش��ان اصفهانی وزنه برداری ایران به دلیل 
 مصدومی��ت در اردوی جهان��ی ای��ن تی��م حض��ور نداش��تند،
  خبر دوپینگی ب��ودن ای��ن دو وزنه ب��ردار در محافل ورزش��ی

 پیچید؛ اتفاقی که هم کورش باقری نس��بت به آن واکنش نشان 
داد و هم رشید شریفی. 

شریفی که به علت مصدومیت از ناحیه زانو در دور جدید اردوهای 
تیم ملی حضور ندارد و فعال مش��غول درمان اس��ت در گفتگو با 

ایمنا اظهار داش��ت: هفته پیش در جریان تمرین��ات و در حالی 
که مش��غول وزنه زدن بودن از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدم. 
MRI گرفتم و پزشک دستور داد تا س��ه ماه وزنه نزنم، بنابراین 
 به مس��ابقات قهرمانی جهان ک��ه دو ماه دیگر برگزار می ش��ود 

نمی رسم. 
در هفته اول لیگ ه��م به همین دلی��ل به روی تخت��ه نرفتم و 
 احتماال در هفته دوم که ش��هریور ماه برگزار می شود نیز غایب

 خواهم بود.
وی ادامه داد: این اتفاق ب��رای خود من هم تلخ بود. مدت ها برای 
حضور در مسابقات جهانی لحظه شماری می کردم و رکوردهایم 
را به رکوردهای جهانی نزدیک کرده بودم، اما بدتر از این شایعاتی 

است که عده ای می سازند.
شریفی با اش��اره به این که ش��ایعات برای تخریب عملکرد خود 
تیم ملی وزنه برداری اس��ت و چیزی جز مصدومیت مانع حضور 
 وی در تمرینات نبوده است گفت: در ورزش ما وقتی تیمی موفق 
می شود عده ای برای تخریب آن تالش می کنند، به خصوص در 

وزنه برداری. ما دشمن پیدا کرده ایم چون موفق شدیم.

سایر تیم ها بدون بازیکنان اصفهانی حرفی برای گفتن ندارند
بازیکن تیم هندب��ال نیک اندیش ش��هرداری اصفهان گفت: 
قس��مت این بود ک��ه نیک اندی��ش لی��گ برتر را ب��ا باخت 
 ش��روع کند، اما در ادامه مس��ابقات حرف ه��ای زیادی برای

 گفتن داریم.
علی مانیان درمورد بازی هفته نخست این تیم با سنگ آهن 
بافق یزد اظهار داشت: این مس��ابقه، بازی اول تیم ما که تنها 

دو، سه هفته از تشکیل آن می گذشت، بود. 

از این ۱4 بازیکنی که کنار هم بودیم، خیلی از بچه ها یکدیگر 
را نمی ش��ناختند و تنها چند بازیکن نیک اندیش هستند که 

چند سال است کنار هم بازی می کنند.
وی ادامه داد: ما بازی خوبی انج��ام دادیم و در نیمه اول فقط 

یک گل عقب بودیم.
  در نیمه دوم ش��روع خوبی داش��تیم و حتی جل��و افتادیم و
  تا ۱۵ ثانی��ه پایان��ی مس��ابقه، با حری��ف مس��اوی بودیم،

  ام��ا نتوانس��تیم از موقعیت هایم��ان اس��تفاده کنی��م و 
تیم یزد موفق شد گل برتری را به ثمر برساند.

مانیان افزود: س��نگ آهن هم خوب بازی کرد، اما ما س��رتر 
بودیم و حقمان باخت نبود. 

نی��ک اندی��ش بازیکن��ان باتجرب��ه ای دارد و ب��ه نظ��ر 
 م��ن عل��ت باختم��ان ای��ن ب��ود ک��ه تی��م دیر تش��کیل

 شد و کمی ناهماهنگ بودیم. 
در بازی اول هم به حریف مشکلی برخورد کردیم، اما مطمئن 

باشید نیک اندیش در آینده نتیجه خواهد گرفت.

 

جلسه شروع می شود اما ... 
مراس��م معارفه سرپرس��ت جدید هی��أت فوتبال 
اس��تان اصفه��ان در حال��ی در ت��االر افتخ��ارات 
اداره کل ورزش و جوان��ان آغاز ش��د ک��ه در این 
 جلس��ه خب��ری از مس��ئوالن هی��أت فوتب��ال

 نبود.
گویا بع��د از این ک��ه روز گذش��ته نام��ه تودیع و 
معارفه سرپرس��ت هیأت فوتبال استان اصفهان از 
س��وی اداره کل ورزش و جوانان ابالغ شد ابرقویی 
 نژاد رییس هی��أت فوتبال، در نامه ای به رؤس��ای 
هیأت های فوتبال شهرستان های استان اصفهان 

از عدم وجاهت قانونی این جلسه خبر داد و خواست 
تا از هیأت های شهرستان ها کسی در این مراسم 

حضور پیدا نکند.
مراسم معارفه سرپرس��ت جدید هیأت فوتبال در 
تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان و با حضور 
مسئوالن این اداره برگزار شد و این در حالی بود که 
از اعضای هیأت فوتبال استان اصفهان کسی در این 

مراسم حضور نداشت. 
مسئوالن هیأت فوتبال اس��تان اصفهان معتقدند 
این جلس��ه ب��دون هماهنگی ب��ا هی��أت و تأیید 

فدراسیون صورت گرفته است.

نه طرف تودیعی بود و نه طرف معارفه 
در حال��ی ک��ه اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان قبال اعالم کرده بود مراسم تودیع و معارفه 
سرپرست جدید هیأت فوتبال استان اصفهان روز 
یک شنبه برگزار می ش��ود، اما در این مراسم نه از 

رییس قبلی خبری نبود و نه از سرپرست جدید!
طبق اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان مراس��م تودی��ع و معارفه ریی��س قبلی و 
سرپرس��ت جدید هیأت فوتبال استان اصفهان در 
تاالر افتخارات سرای ورزشکاران اداره کل ورزش و 

جوانان برگزار شد.

مهم ترین حاش��یه این جلس��ه که عنوان تودیع و 
معارفه را به همراه داش��ت، غیبت دو چهره اصلی 
این مراس��م بود؛ ابرقویی نژاد رییس هیأت فوتبال 
که قرار بود تودیع شود و مرتضی الچیانی سرپرست 

جدید که این جلسه، مراسم معارفه وی بود.
ابرقویی نژاد رییس هیأت فوتبال اس��تان اصفهان 
روز گذش��ته در نامه ای به رؤس��ای هی��أت های 
شهرستان ها خواس��ته بود تا در این جلسه حاضر 
نش��وند. در نامه رییس هیأت فوتبال آمده بود این 
جلسه فاقد وجاهت قانونی اس��ت و برای برگزاری 
آن، هماهنگی های الزم با ش��خص رییس هیأت و 

فدراسیون فوتبال صورت نگرفته است.
با این حال در این جلسه تعدادی از رؤسای هیأت 
های شهرستان ها حضور داشتند، از جمله رؤسایی 
که در این جلسه غایب بودند رییس هیأت فوتبال 

شهرستان اردستان بود. 
مدی��رکل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان 
در واکنش ب��ه غیبت ریی��س هیأت شهرس��تان 
اردس��تان از ریی��س اداره ورزش و جوان��ان ای��ن 
شهرستان خواس��ت تا در بازگشت، وی را از سمت 
خود برکنار کنند. از باش��گاه های ورزش��ی استان 
اصفهان نیز تنه��ا امین کریمیان مس��ئول ورزش 
قهرمانی باش��گاه گیتی پس��ند حضور داش��ت و 
 نمایندگان باشگاه های سپاهان و ذوب آهن در این 

مراسم غایب بودند.
جواهری در واکنش به س��ؤاالت خبرن��گاران که 
درمورد دالیل غیبت الچیانی به عنوان سرپرست 
جدید پرس��یدند به همین نکته بسنده کرد: امروز 
جلسه معرفی کتبی الچیانی بود و نیازی نبود وی 
حضور داشته باشد. به زودی در جلسه ای حضوری 
وی را رسما به عنوان سرپرست هیأت فوتبال استان 

معرفی می کنیم. 

هتل آسمان هم میزبان جنجال بود 
پای حاش��یه ها و ج��دل هی��أت فوتب��ال و اداره 
 کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفهان به مراس��م 

قرعه کشی لیگ برتر فوتسال نیز کشیده شد.
گویا مراس��م قرعه کش��ی لی��گ برتر فوتس��ال از 
ساعت۱۱ دیروز در هتل آس��مان اصفهان برگزار 

شد. این مراسم با حاشیه هایی همراه بود:

- مراس��م قرعه کش��ی لیگ برتر فوتسال با حضور 
س��ید رضا افتخاری سرپرس��ت کمیته فوتس��ال 
فدراس��یون فوتبال، اعضای هیأت رییسه، جنتی 
مالک و طاهری مدیرعامل باش��گاه گیتی پسند و 

نمایندگان تیم های لیگ برتری برگزار شد.
- مدیران برخی باش��گاه ها بر سر ش��ماره تیم ها 
با هم وارد بحث شدند. مش��کل این بود که برخی 
مدیران خواس��تار تغییر ش��ماره ها بودند تا دربی 
ها و دیدارهای حس��اس در هفته های میانی لیگ 
برگزار شود، اما در نهایت تصمیم اول اجرا شد و در 
شماره گذاری تیم های همشهری در کنار یکدیگر 
قرار گرفتند، به این ترتیب در قرعه کش��ی صورت 
گرفته در هفته اول س��ه ش��هرآورد و یک دربی به 

نوعی استانی برگزار خواهد شد.
- صحبت های ابراهیمی پایه گذار حاشیه های این 
جلسه بود. زمانی که معاون توسعه ورزش اداره کل 
ورزش و جوانان اس��تان اصفهان گفت ما به عنوان 
متولی ورزش استان یک ساعت پیش، از برگزاری 
این مراس��م مطلع ش��دیم و از تغییرات در هیأت 
فوتبال س��خن به میان آورد، خن��ده های ابرقویی 
نژاد که در مراسم حاضر بود سوژه خبری عکاسان 

و خبرنگاران شد.
- ابراهیم��ی در صحبت های خود ب��ه این موضوع 
اش��اره کرد که اداره کل ورزش و جوانان از این به 
بعد مرتضی الچیانی را به عنوان سرپرس��ت هیأت 
فوتبال می شناس��د و ابرقویی نژاد از نظر این اداره 

کل سمتی ندارد.
- افتخاری در پایان صحبت های خود با اش��اره به 
حواش��ی اخیر هیأت فوتبال استان اصفهان گفت: 
کمیته فوتسال فدراس��یون فوتبال ابرقویی نژاد را 
به عنوان رییس هیأت فوتبال اس��تان اصفهان می 
شناس��د و ما وی را به عنوان نماینده در این جلسه 

دعوت کرده ایم. 
در همین هنگام بود که مش��اور رسانه ای مدیرکل 
ورزش و جوانان گفت: جواهری این موضوع را قبول 
ندارد، اما افتخاری ادامه داد: در صورتی ابرقویی نژاد 
کنار گذاشته می ش��ود که مجمع انتخاباتی هیأت 
فوتبال تش��کیل گردد. افتخاری همچنین گفت: 
امیدواریم این موض��وع با صل��ح و آرامش به خیر 

بگذرد تا فوتبال اصفهان ضرر نبیند.

جنجال فوتبال استان از تختی تا بهشتی 

ابرقویی اینجا، ابرقویی آنجا، ابرقویی همه جا  

» ابرقویی نژاد رفتنی شد«؛ این اصل خبری بود که دیروز مثل بمب در مطبوعات اصفهان ترکید، خبری که پیش از این  گروه 
شایعات زیادی را درباره صحت و سقم خود داش�ت، ولی با برخی عزل و نصب های جواهری رنگ و بویی از جدیت به ورزش

خود گرفته بود، ولی نه تا این حد که همه بدانند چه روزی قرار است جلسه تودیع و معارفه برگزار خواهد شد. 
به هر حال باالخره جواهری مثل دفعات قبل سرحرفش ایس�تاد تا به قول خودش با »پدرخواندگی« مبارزه کند و نشان بدهد یك مدیر 
 می تواند از نماینده مجلس یا اس�تاندار و یا هر آدم » الب�ی بازی« در حوزه عمل و مدیریتش قدرتمند تر باش�د. آنچ�ه در ادامه می آید 
گوشه ای از اخبار و حواشی جلسه مهم دیروز به نقل از ایمناست؛ جلسه ای که ش�اید مهم ترین جلسه ۶ ماهه اول سال جاری باشد، اگر 

جواهری بماند. در هر حال با توجه به آنچه در جلسات دیروز گذشت ابرقویی نژاد در اصفهان همه جا بود؛ از تختی تا بهشتی.



برگزاری همایش»روز جهانی 
مسجد« در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل اوق��اف و امور خیریه 
چهارمح��ال و بختی��اری از 
برگزاری همایش »روز جهانی 
مس��جد« در چهارمح��ال و 

بختیاری خبر داد.
حجت االس��ام و المسلمین 
طباطبای��ی  محم��د  س��ید 
اظهارداشت:21 آگوست برابر 
با٣٠ مرداد بنا به در خواست جمهوری اسامی ایران، از سوی سازمان 
کنفرانس  اس��امی به عنوان روز جهانی مس��جد نامگذاری ش��د و  
متعاقب آن در سال، یک هفته برنامه هایی برای تکریم، تجلیل، اعزاز 
و اکرام مساجد به اجرا در می آید. وی افزود: 21 آگوست مصادف است 
با به آتش کشیدن مسجداالقصی توسط صهیونیست ها. هفته تکریم 
و تجلیل مس��اجد از٣٠ مرداد ماه تا 5 ش��هریورماه در ایران به طور 
گسترده برگزار می شود. حجت االسام طباطبایی خاطرنشان کرد: 
مسجد پایگاه انسجام و یکپارچگی مسلمانان است و نماز جماعت و 
تشکیل صفوف به هم فشرده نمازگزاران به خوبی بیانگر هماهنگی و 
انسجامی است که حضور در مسجد فراهم می آورد و در اینجاست که 
افراد نمازگزار همچون قطره های آب به یکدیگر می پیوندند تا دریایی 

از اتحاد را به نمایش درآورند.

خبر ویژه

 سرپرست شركت آب و فاضالب 
روستايي/ اصغر يزداني   

در صورت محقق شدن اعتبار مصوب شده مدیریت بحران و خشکسالي 
براي این ش��رکت،٣6 روستا از بخش آبرساني س��یار این شرکت حذف 
و داراي آب پایدار خواهند ش��د. از محل م��اده1٠ و12 منابع اعتباري 
مدیریت بحران و خشکسالي مبلغ24میلیارد و9٠٠ میلیون ریال براي 
رفع مش��کات آبرساني به روس��تاهاي اس��تان چهارمحال و بختیاري 
مصوب شد. براي انجام موارد اشاره شده هفت میلیارد از حدود٣٠میلیارد 
ریال مصوب دراین خصوص هزینه خواهد ش��د. اعتبارمدیریت بحران 
و خشکس��الي مصوب ش��ده 
در25پ��روژه هزین��ه خواهد 
 ش��د که59 روس��تا را شامل 
مي شود، از جمله14 روستا در 
شهرستان لردگان،9 روستا در 
شهرس��تان اردل، 5 روستا در 
شهرستان بروجن، 9 روستا در 

شهرستان سامان و... .

مشكل آب شرب 36 روستای 
استان رفع می شود

چهره روزیادداشت
پرداخت 136 فقره تسهيالت اشتغال زايي به نيازمندان فارسان

 مدیر کمیته ام��داد امام خمین��ي)ره( شهرس��تان فارس��ان از پرداخت 1٣6 فقره تس��هیات 
اشتغال زایي به نیازمندان این شهرستان خبرداد. محمد رضا فتحي افزود: این تسهیات به مبلغ 

بیش از6 میلیاردو8٠٠ میلیون ریال است که به متقاضیان طرح هاي اشتغال زا اعطا شد.
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مسكن مهر خبرنگاران 
چهارمحال پیگیری می شود

اس��تاندار چهارمح��ال وبختیاری گفت: اعطای مس��کن به 
خبرنگاران و روزنامه نگاران فاقد مس��کن اس��تان از طریق 

واگذاری زمین در طرح مسکن مهر پیگیری می شود. 
علی اصغر عنابس��تانی روز یک ش��نبه با اع��ام این خبر به 
خبرنگاران اس��تان، اظهار داش��ت:تأمین زمین و مس��کن 
خبرنگاران اس��تان پیگیری و اقدام الزم از س��وی معاونت 
عمرانی اس��تانداری انجام می ش��ود. وی با بی��ان پرداخت 
تس��هیات مس��کن به جمعی از خبرنگاران استان در سال 
های گذشته، تصریح کرد: اگرچه اعطای زمین به متقاضیان 
مسکن مهر متوقف ش��ده اس��ت، ولی اعطای زمین جدید 
به خبرنگاران واجد ش��رایط از طریق معاونت عمرانی قابل 

پیگیری است.

بهره برداری 5 پروژه آبرسانی 
و فاضالب  درهفته دولت

سرپرست ش��رکت آب و فاضاب چهارمحال و بختیاری از 
بهره برداری پنج طرح آبرس��انی و جم��ع آوری فاضاب در 

هفته دولت در استان خبرداد.
اصغر یزدانی افزود: شش کیلومتر ش��بکه و خط انتقال آب 
در محله ٣7 منظریه شهرکرد با هفت میلیارد ریال اعتبار و 
ایستگاه پمپاژ، موتورخانه وچهارهزار متر خط انتقال آب در 
شهرستان لردگان با 15 میلیارد ریال اعتبار از طرح های مورد 
بهره برداری درهفته دولت است. وی اظهارداشت: سیستم 
کلرزنی آب شرب شهرستان اردل با8٠٠ میلیون ریال اعتبار 

از دیگر طرح های قابل افتتاح در هفته دولت است.

تحقق حماسه اقتصادی با 
همكاری مجلس و دولت

 نماینده مردم شهرس��تان های ش��هرکرد، بن و سامان در 
مجلس شورای اسامی گفت: همکاری نمایندگان مجلس 
و اعضای هیأت دولت،حماس��ه اقتصادی مدنظر رهبری را 

محقق می کند.
سیدس��عید زمانیان دهکردی با تقدی��ر از تعامل مجلس با 
دولت در رأی به کابینه یازدهم، گفت: همکاری همه نهادها 
با دولت، مسیر توسعه کشور را هموار می کند. وی از تاش و 
اقدام برای رفع مشکات اقتصادی و معیشتی مردم به عنوان 

اولویت کاری دولت یازدهم یاد کرد.

اخبار کوتاه

جوانان روستای کران برای ورزش کردن باید به شهرهای اطراف 
بروند که ب��ه دالیل گوناگون مانند دوری مس��افت، س��اعت های 
نامناسب برای استفاده از ورزشگاه این ش��هرها انجام یک ساعت 
ورزش س��الم برای جوانان این روستا مش��کات زیادی به وجود 
آورده، به طوری که در چندین مورد تصادف��ات ناگواری به وقوع 
پیوسته است. به گزارش فارس ورزش، از یک سو قدرت و توانایی 
جسمانی ورزشکار را افزایش می دهد و از سوی دیگر، باعث سامت 
بدن انسان می شود؛ نعمتی که به تعبیر امام علی)ع( از زیادی مال 
بهتر است. ورزش، همان طور که بر جسم آدمی تأثیر می گذارد، بر 

روح و روان او هم تأثیر دارد.
افزایش اعتماد به نفس، مقاوم بودن در برابر مشکات، افزایش شور 
و نشاط، امید به آینده، دوری از وسوسه و گناه و دوری از اعتیاد از 
نتایج مفید ورزش بر شخصیت افراد است. ورزش همچنین موجب 
گس��ترش روابط گروهی می ش��ود.  در ورزش های گروهی، بدون 
هماهنگی و دوری از خودخواهی، نمی توان به موفقیت رس��ید و 
این خود باع��ث تقویت روح جمع خواهی افراد می ش��ود. با توجه 
به اثرات بی شمار ورزش بر افراد امروز در جهان این مهم از جهات 
مختلف مورد توجه قرار گرفته به طوری که وزارتخانه ها و ادارات 
ورزشی فراوانی تأسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش، ساختن 

استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی می شود.
در این میان ساکنین روستای کران از توابع شهرستان فارسان نیز 
که خواهان غنی سازی اوقات فراغت جوانان خود از مسیر درست و 

برنامه ریزی شده بودند با درخواست های مکرر درخواست احداث 
یک ورزشگاه در روستای خود از مس��ئولین داشتند که در نهایت 
با اهدای یک قطعه زمین 5 هزار متری برای نخس��تین بار کلنگ 

احداث این ورزشگاه به زمین زده شد.
در ابتدای ش��روع این طرح مس��ئولین نیز وع��ده تخصیص4٠٠ 
میلیون اعتبار برای احداث این ورزشگاه را دادند، اما پس از گذشت 
یک سال و نیم از شروع این طرح در مرحله اسکلت فلزی متوقف 
شد و به همین دلیل پیمانکار اقدام به باز کردن اسکلت فلزی کرده. 
امروز تنها چند تکه اسکلت فلزی از این ورزشگاه باقی مانده که آن 
نیز با نگهبانی شبانه و مقاومت اهالی تاب آورده است. تاکنون کلنگ 
این مجموعه ورزشی چندین بار بر زمین زده شده است و با هر بار 
زمین خوردن این کلنگ چاله ای عمیق تر از قبلی کنده شده و هم 

اکنون به چاه خشک تأمین اعتبار تبدیل شده است.

ورزش با طعم تلخ تصادف
دهیار روستای کران در گفتگو با فارس در شهرکرد اظهار داشت: 
ورزشکاران و جوانان این روستا برای ورزش باید به شهرهای اطراف 
مانند چلیچه و فارس��ان بروند که به دالیل گوناگون مانند دوری 
مسافت، ساعت های نامناسب برای استفاده از ورزشگاه این شهرها 
انجام یک س��اعت ورزش س��الم و به دور از مخاطره برای جوانان 
این روستا به یک معضل بزرگ تبدیل ش��ده که در این رابطه نیز 
مشکات زیادی به وجود آورده و در چندین مورد تصادفات ناگواری 

به وقوع پیوسته است.ش��هرانی ادامه داد: پس از گذشت چهار ماه 
از ش��روع این طرح این مجموعه٣٠ درصد پیش��رفت داشت، اما 
متأسفانه بعد از گذشت چهار ماه ابتدایی، در حدود یک سال و نیم 

است که به صورت راکد باقی مانده است.
وی با اشاره به علت باز کردن اسکلت فلزی ورزشگاه، گفت: پیمانکار 
این مجموعه ورزشی به دلیل عملی نشدن وعده مسئولین در باب 
تخصیص اعتبار و وصول نشدن طلب خود اقدام به باز کردن اسکلت 

فلزی این پروژه کرد.

زمین های اهدا شده به صاحبان برگرداننده شود
دهیار روستای کران ادامه داد: با بروز این مشکل و کاهلی مسئولین 
در این خصوص اهالی در خواست دارند که در صورت اجرا نشدن 
کامل این طرح نسبت به جمع آوری اسکلت اقدام شود و زمین های 

اهدا شده به صاحبان برگرداننده شود.
شهرانی تصریح کرد: زمین اهدا شده جزء مالکیت شخصی و مکان 
امرار معاش عده ای از اهالی بوده است که در این مدت، زمین اهدا 
شده نه تنها سودی را در برنداش��ته بلکه موجبات نارضایتی و در 
ادامه عزیمت جوانان به شهرهای اطراف و وقوع اتفاقات ناخوشایند 
را فراهم آورده اس��ت.  پیمانکار ای��ن پروژه نیز با اع��ام این که با 
مس��ئولین در خصوص تأمین اعتبار مکاتبه صورت گرفته است، 
گفت: در ابتدای ش��روع این طرح مس��ئولین نیز وعده تخصیص 
4٠٠ میلیون تومان اعتبار برای احداث این ورزش��گاه را دادند، اما 
پس از گذشت یک سال و نیم از شروع این طرح در مرحله اسکلت 
فلزی متوقف شد. علوی افزود: ادامه عملیات شروع شده نیاز فوری 
به تأمین بودجه دارد که پس از نه ماه از گذشت زمان وصول طلب 

پیمانکار، عما ادامه آن امکان پذیر نخواهد بود.
وی تصریح کرد: برهمین اساس با استناد به مکاتبه صورت گرفته 
در این خصوص ناچارا تنها راه را باز کردن اسکلت فلزی دانستیم تا 

بخشی از طلب خود را بتوانیم زنده کنیم. 
فرماندار فارسان نیز در ادامه این گفتگو با فارس در شهرکرد اظهار  
داشت : این پروژه با تأمین بودجه از محل اعتبارات ملی آغاز شده 
و از ابتدای امر قرار بر اجرای س��ریع آن گذاشته شده است. بهروز 
مردانی نژاد با اشاره به مبلغ٣5٠ میلیون تومانی هزینه شده، گفت: 
تاکنون12٠ میلیون تومان به پیمانکار پرداخت شده و برای سرعت 
بخشی به ادامه عملیات به بخشداری منطقه برای همکاری اعام 

شده است.
وی افزود: به دلیل تأمی��ن اعتبار این طرح به ص��ورت ملی دچار 
مشکل شده است، برهمین اساس مس��ئولین باید فراتر از استان 

برای پیگیری های الزم اقدام کنند.

ورزش با طعم تلخ تصادف
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تصمیمات  
236شماره 9448 آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی کیمیا گاز بادرود ثبت شده 
عادی  عمویم  مجمع  صورتجلسه  باستناد   10260070946 ملی  شناسه  70و  بشماره 
زیان  ترازنامه وعملکرد سود و   -1 : مدیره مورخ 91/11/19 شرکت مذکور  هیئت  و 
صورتهای مالی سال 1390 مطرح و تصویب شد . 2- آقای روح اله طالبی بادی فرزند 
ربابه  خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  و  1239876874 عضو  ملی  کد  عباسعلی 
شهبازی بادی فرزند مسلم کد ملی 1239771045 عضو و به سمت نائب رئیس و آقای 
عباسعلی طالبی بادی فرزند حسن آقا کد ملی 1239712227 عضو وبه سمت مدیر عامل 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.3- خانم شیرین دشیری 
برای  البدل  بازرسان اصلی و علی  به سمت  بترتیب  بادی  آقای عبداهلل طالبی  بادی و 
مدت یکسال انتخاب شدند. 4- روزنامه کثیر االنتشارزاینده رود جهت چاپ آگهی های 
شرکت تعیین گردید امضاء و تکمیل دفاتر در تاریخ 92/5/14 انجام شد . م الف: 146 

رضاطویلی – رئیس ثبت بادرود

تغییرات 

صنعت  دانا  پشتیبانی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی  92/3103/33/و  شماره   244
اردستان ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 754 و شناسه ملی 10861907160 مستند 
به صورت جلسه مجمع هیات مدیره شرکت صدر الذکرمورخه 1392/5/9 تغییراتی به 
شرح زیر به عمل آمده است : 1-آقای احسان اله مرزبان با کد ملی 1189360063 و 
کد پستی 8381777461 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن یزدانیان با کد ملی 
1189362554 و کد پستی 8381958311 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای میثم 
دیان با کد ملی 1189359251 و کد پستی 8381875741 به سمت مدیر عامل شرکت 
برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای 
مشترک رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است 3- آقای روح 
اله فدائی با کد ملی 1189351536 و کد پستی 8381818446 به سمت بازرس اصلی و 
آقای جواد پویان با کد ملی 1189371065 و کد پستی 8381836441 به سمت بازرس 
اله عصاری رئیس ثبت  الف 194 خیر  . م  انتخاب شدند  البدل برای مدت یکسال  علی 

اسناد و امالک اردستان 

تاسیس 

با  رود  زاینده  پارسیان  اریکه  تاسیس شرکت  آگهی  103/1322ث/92    : 249 شماره 
مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/5/1 تحت شماره 50409 و شناسه ملی 
10260689094 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/1 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 : توزیع انواع اقسام مواد غذایی- 
آرایشی و بهداشتی هر نوع کاالهای مجاز بازرگانی از طریق منابع داخلی و خارجی پس 
از اخذ مجوزهای الزم 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
خیابان طالقانی  شهر اصفهان خیابان امام خمینی –  شرکت : 1-3- استان اصفهان – 
– کوچه صفا- پشت مسجد کوفه - کد پستی 8187156981 تلفن 0311327901، 4- 
سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای 
علی رضیئی  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای مهدی رضیئی به سمت عضو 
هیئت مدیره   3-5- آقای مهدی رضیئی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب 
گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
: طبق اساسنامه  اختیارات مدیر عامل  با مهر شرکت معتبر میباشد 7-  مدیر عامل و 

م الف 4817/4 آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
: 103/1259ث/92  آگهی تاسیس شرکت مهندسی آروین رایان سپاهان   248 شماره 
با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/4/26 تحت شماره 50354 و شناسه 
لحاظ  از   1392/4/26 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260688513 ملی 
اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  شرکتنامه  خالصه  و  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء 
نرم  خدمات   : شرکت  موضوع   -1  . شود  می  آگهی  رسمی  های  روزنامه  در  عموم 
IT ، سخت افزار و نرم افزار به جز نرم افزار های فرهنگی  افزاری و خدمات حوزه 

– فروش قطعات سخت افزاری – ارائه خدمات مشاوره در زمینه امنیت نرم افزارها – 
برنامه های کاربردی – وب سایتها – سیستم عامل ها و انواع شبکه های کامپیوتری 

 – رایانه  زمینه  در  کاربردی  ها  افزار  نرم  انواع  پشتیبانی  و  توسعه   ، طراحی   –
توسعه و ایجاد شبکه های بی سیم و با سیم به استثنای هر گونه فعالیت   – طراحی 
نشر دیجیتال- حامل   – افزاری رسانه ای و چند رسانه ای  در زمینه بسته های نرم 
دی وی دی – بلور و مانند آنها ( و همچنین اماکن  های دیجیتال) از قبیل سی دی – 
کسب – خدمات – تجهیزات – ماشین آالت و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد 
شده . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 3-1- 
استان اصفهان – شهر اصفهان سپاهان شهر – خیابان تعاون 4 – خیابان دنا – کوچه 
بیستون – مجتمع بیستون – طبقه اول – کد پستی : 8179957445 تلفن 09365771953، 
4- سرمایه شرکت : مبلغ 10000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت5-1- 
آقای امیر پناهی  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای علی پناهی به سمت عضو 
نامحدودانتخاب  مدت  به  عامل  مدیر  به سمت  پناهی   علی  آقای   -5-3 مدیره    هیئت 
گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی با امضای رئیس هئیت مدیره 

و با مهر شرکت معتبر است  7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 4817/3 
آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ اجرائیه اصالحیه
فوق  آگهی  در  رود  زاینده  روزنامه  در   92/5/23 مورخ  در  منتشره  آگهی  پیرو   194
بند 2 محمد اسکندری که اشتباها محمد علی اسکندری چاپ شده بود و همچنین  در 
بدین صورت اصالح می گردد شماره  بود که  تایپی در متن آگهی  اشتباه  چند مورد 
 : ابالغیه  شماره   9200008  : بایگانی  شماره   9204002138000008/1  : پرونده 
139205102138000027 آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجراء بدینوسیله به آقایان 1- محمد رمضانی سعادت آبادی فرزند علی 
2- محمد اسکندری فرزند صفر علی 3- فریدون معصومی فرزند گل محمد4- رضا 
یزدی فرزند حسین 5-خداداد زواره فرزند احمد 6- ذبیح اله باقری حسن آبادی فرزند 
محمد حسین 7- ولی اله رمضانی سعادت آبادی فرزند علی 8- علی مدد علیپور فرزند 
حسین 9- کاظم نور محمد فرزند محمد 10- علی رمضانی سعادت آبادی فرزند حسن 
11- رجبعلی چراغی جان آبادی فرزند نعمت اله 12- مهدی باقری حسن آبادی فرزند 
محمد حسین 13- محمد علی علیپور فرزند قدمعلی 14- ابراهیم شماعی فرزند حسین 
علیپور  رضا   -17 علی  فرزند  اکبری  ابراهیم   -16 حسین  فرزند  علیپور  قدمعلی   -15
بهشتی  ابراهیم 19- حسنعلی  فرزند  اکبری  مرتضی  عباس 18-  فرزند  آبادی  حسین 
فرزند حسین همگی به نشانی زواره طبق قرار داد فروش اقساطی شماره  325810001 
متعهدین شرکت تعاونی ماکارونی زواره  ابالغ می شود که بانک کشاورزی زواره 

جهت وصول طلب خود به مبلغ 141500000 ریال اصل و 238407988 ریال سود و 
84143996 ریال جریمه تاخیر تا تاریخ 92/4/31 واز این تاریخ تا روز وصول روزانه 
مبلغ 89164 ریال خسارت تاخیر روزانه حق الوکاله و حقوق دولتی علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده به کالسه 9204002138000008 در اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره تشکیل شده و محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به شما ابالغ میگردد ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
چاپ و منتشر میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف 181 ذبیح 

اله فدائی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک زواره 

تاسیس 

247 شماره : 103/1301ث/92 آگهی تاسیس شرکت آجر جوانان اصفهان سهامی خاص 
شرکت فوق درتاریخ 1392/4/31 تحت شماره 50389 و شناسه ملی 102060688887 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/31 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل 
های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  نامه  اظهار  خالصه  و  گردیده 
: انجام کلیه  رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت 
فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات – خرید و فروش – تولید و توزیع کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی  صرفا جهت 

از گمرکات کشور -  به ترخیص کاال  امور مربوط  کلیه  انجام  اهداف شرکت -  تحقق 
قبیل  از  امور خدماتی  انجام   - دولتی  و  مزایدات  خصوصی  و  مناقصات  در  شرکت 
طراحی - نظارت - اجرا در زمینه امور ساختمانی - طراحی و اجرای فضای سبز و 
خدمات مربوط به درختکاری و طرحههای فضای سبز و هر گونه اموری که بنحوی با 
موضوع شرکت مرتبط 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 
واحد 3  کد پستی   – مجتمع سرو   – کوچه ششم   – دروازه شیراز خیابان مالصدرا 
8168633914 تلفن 03116691693، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم 
به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 
ملی   بانک  نزد  بانکی شماره 125مورخ1392/3/19  ریال توسط موسسین طی گواهی 
شعبه دروازه شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می 
باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم زهرا مختاریان  به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- آقای محمد علی مویدی میر دامادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای 
علیرضا اسکوردی  به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای علیرضا اسکوردی   به 
سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد مالی تعهد آوربه امضای رئیس هیات مدیره و اوراق عادی و اداری به امضای 
مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری 
آقای اصغر   -8-1 : البدل  بازرس اصلی و علی  باشد  8-  مصوبات هئیت مدیره می 
کهرنگی  به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم مهری فخارنیا به عنوان بازرس علی البدل 

م الف 4817/2رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

انحالل شرکت 

با  اصفهان  پژوهیده  شرکت  انحالل  آگهی  92/4194/140و-1392/5/2  شماره    246
برابر    10260322851 ملی  شناسه  و   11228 بشماره  شده  ثبت   ، محدود  مسئولیت 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/4/31 شرکت فوق منحل اعالم گردید 
و محسن سلطانی پژوه به کد ملی 1288015933 بسمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال 
انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه در اصفهان خیابان هزار جریب کوی امام مقابل 
تعیین گردید.  پیروزی پالک یک کد پستی 8169763631  ابوریحان بن بست  مدرسه 
امضای ذیل ثبت در تاریخ 92/5/2 تکمیل گردید.م الف 4817/1  منصور آذری رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تغییرات 

تجهیز  آیریک  فنی و مهندسی  تغییرات شرکت  آگهی  : 1700/ت 92/103  250 شماره 
استناد  به  ثبت 43519 وشناسه ملی 10260614216  به شماره  سپانو سهامی خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/4/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد 1- آقای کامران قائدی به عنوان بازرس اصلی ، آقای حجت فروغی 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 : خانم افروز متولی امامی و آقای سید رضا متولی امامی و آقای 
فرهاد یزدخواستی  تا تاریخ 1394/4/20- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند : خانم افروز متولی امامی به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای سید رضا متولی 
امامی  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای فرهاد یزدخواستی به سمت عضو هئیت 
مدیره و آقای فرهاد یزد خواستی  به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت  معتبر است  ظمنا مدیر عامل 
مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. در تاریخ 1392/5/1 ذیل دفتر ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 4817/5منصور 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

 مفقودی 
خودروی نیسان ون به شماره پالک 23-115ی 51 به شماره موتور 459764 و شماره 
شاسی L 170206مدل 1387 کارت ماشین ، برگ سبز سند کمپانی – شناسنامه خودرو 

مذکورمفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

کاهش سرمایه

توسعه  شرکت  سرمایه  کاهش  آگهی  4053/140/و1392/4/31-92  شماره    245
ملی  شناسه  و   29024 بشماره  شده  ثبت   ، محدود  مسئولیت  با  رود  زنده  آریان  تجارت 
10260496965  برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/2/31 تغییرات زیر 
در شرکت فوق به عمل آمده است 1- خانم لیندا کشیشیان با دریافت مبلغ 6650950000 
با دریافت مبلغ 280040000 ریال و آقای واچه  قلعه ملکی  ریال و خانم مانیا خداوردیان 
پارسخیانس با دریافت مبلغ 70010000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده اند و 
هیچگونه سهم و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 7002000000 
ریال با مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده 3 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : ماده 
3 اصالحی سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال می باشد که نقدا پرداخت و در اختیار مدیر 
بدین شرح  الشرکه که هریک  میزان سهم  اسامی شرکت و  قرار گرفت 2-  عامل شرکت 
می باشد آقای سیامک ذاکری بیبی نازنینی فرزند تیمور به شماره شناسنامه 440 صادره 
از آبادان به کد ملی 1817122711 دارای 950000 ریال خانم روشنک کیان فرزند علی به 
شناسنامه 16656 صادره تهران به کد ملی 0060255005 دارای 40000 ریال و خانم مانا 
ذاکری بی بی نازنینی فرزند سیامک صادره تهران به کد ملی 0018146376 دارای ده هزار 
الف 4817  الشرکه می باشد امضای ذیل ثبت در تاریخ 92/4/31 تکمیل شد م  ریال سهم 

منصوری آذری رئیس اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

251 شماره : 103/1328ث/92  آگهی تاسیس شرکت پیک صبای پیشرو مبارکه  با مسئولیت 
محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/5/2 تحت شماره 50418 و شناسه ملی 10260689153 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/2 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 : خرید و فروش آهن آالت و فلزات – انجام امور آهنگری صافکاری 
و جوشکاری – تعمیر و نگهداری تجهیزات و قطعات – توزیع و خرید و فروش و صادرات 
داخلی و خارجی  بانکهای  واعتبارات  وام  بازرگانی تحصیل  کلیه کاالهای مجاز  و واردات 
شرکت  عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی –  صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – 
داخل و خارج  نمایندگی در  اعطای  و  اخذ   – مناقصات دولتی و خصوصی  در مزایدات و 
از  مجوز  با کسب  نیاز  در صورت  باشد  مرتبط  با موضوع شرکت  آنچه  هر  و  از کشور 
مراجع ذیصالح  . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت 
: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان چهار باغ باال – خیابان نیکبخت – ساختمان 
وکال- طبقه دوم – کد پستی 8163993468 تلفن 09131349172، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 
1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای علی اصغر مختاری مبارکه  
به سمت عضو هئیت مدیره 2-5- آقای علی اصغر مختاری مبارکه به سمت مدیر عامل به 
مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای آقای علی اصغر مختاری مبارکه مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 4817/6 آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

اخطاریه 

253 شماره پرونده :92/ 323ح 1 نام اخطار شونده مهدی عسگری شغل آزاد نشانی مجهول 
المکان محل حضورشعبه اول خمینی شهر شعبه میدان قدس خ شهید بهشتی وقت حضور 
چهار شنبه 92/6/27 ساعت5:45 عصرعلت حضور در خصوص دعوی آقای امیر غفوریان 
ف نصر اله به طرفیت شما در وقت مقرر در شورا حاضر شوند.شورای حل اختالف شعبه 

اول خمینی شهر 

اخطاریه 
آزاد  شغل  عسگری  مهدی  شونده  اخطار  نام   1 322/92ح   : پرونده  شماره   252
خ  قدس  میدان  شعبه  شهر  خمینی  اول  شعبه  حضور  محل  المکان  مجهول  نشانی 
حضور  عصرعلت  ساعت5:25   92/6/27 شنبه  چهار  حضور  وقت  بهشتی  شهید 
وقت  در  عسگری  مهدی  آقای  طرفیت  به  غفوریان  آقای  دعوی  خصوص   در 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت   جهت  ضمن  در  شوند.  حاضر  شورا  در  مقرر 
در  و.اقع  شهر  خمینی  یک  شعبه   اختالف  حل  شورای  به  مقرر  مهلت  در  را   مدارک 
اول  شعبه  اختالف  حل  نمائید.شورای  مراجعه  بهشتی  شهید   خیابان 

خمینی شهر



خواندنی

 هول انگیز ترین
 مسیرهای قطار جهان

اخبار ویژه

یک متخصص بیم��اری های قلبی 
 گفت: افرادي كه دردهاي قلبي ای

دارند كه هیچ وقت ای��ن دردها را 
تجربه نكرده ان��د، باید آن را جدي 

بگیرید.
دكتر محمد رضا حسیني متخصص 
قلب گفت: آنژین ص��دري یكي از 
مش��كالت قلبي در بعضي از افراد 
اس��ت، این مش��كل عالئ��م واضح 
بیماري قلبي است كه فرد دچاردرد 
در قفسه سینه مي شود كه ناشي از 
تنگي عروق كرون��ر بوده و به دلیل 
كمبود اكس��یژن قلب پدیدار شده 

است.
حس��یني افزود: آنژین صدري یک بیماري قلبي اس��ت كه فرد باید برای كنترل آن تحت 

اقدامات تشخیصي مانند آنژیو گرافي ازقلب قرارگیرد.
وي اظهار داش��ت: آنژین صدري به دو صورت اس��ت؛ نوع اول پایدار كه بي خطر و با ثبات 
است و بر اثر آن فرد در شرایطي كه دچار ناراحتي و هیجان های عاطفي شده یا در هنگام 
ورزش و فعالیت هاي بدني دچار تنگي و درد سینه مي ش��ود، اما نیاز به بستري شدن در 
بیمارستان ندارد، اما نوع دوم نوع پایدار با درد شدید بوده كه نشاني  و خطر سكته قلبي را 
دارد و بیمار را مي آزارد و لذا وی فورا باید در بیمارس��تان بستري و اقدامات درماني فوري 

برایش انجام شود.
حسیني خاطر نش��ان كرد: ازعالئم وجود حالت ناپایدار آنژین صدري دردي است كه فرد 

قبال تجربه اش را نداشته و به صورت پیش رونده است.
 حسیني توصیه كرد: افراد به این نكته توجه كنند كه هر موقع دردهایي را احساس كردند 
كه قبال آن را تجربه نكرده اند، اما شدت آن به گونه ای است كه قابل تحمل برایشان نیست 

جدي بگیرند، چرا كه این دردها معموال نشانه سكته قلبي هستند.

نتایج تحقیقات انجام ش��ده توس��ط 
 محققان دانش��گاه میش��یگان نشان 
می دهد كه استفاده از شبكه اجتماعی 
فیس��بوک ح��س رف��اه و رضایت از 
زندگی بزرگس��االن جوان را كاهش 

می دهد.
محققان دانش��گاه میش��یگان اعالم 
كردند كه استفاده از فیسبوک موجب 
می شود كه مردم احس��اس بدتری 
نسبت به رضایت و رفاه زندگی خود 
داشته باشند و هرچقدر آنها بیشتر از 
فیسبوک استفاده كنند، این احساس 

بدتر می شود.
این تحقیق كه ش��ركت كنندگان را به مدت دو هفته دنبال كرده است می افزاید كه استفاده از 

شبكه اجتماعی فیسبوک می تواند تبعات منفی روانشناختی نیز به دنبال داشته باشد.
فیس��بوک در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر عضو دارد كه نیمی از ای��ن تعداد روزانه به آن 
مراجعه می كنند. محققان اظهار داشتند: از نظر ظاهری، فیسبوک ارایه كننده یک منبع با ارزش 
برای تحقق نیاز اولیه انسان به ارتباطات اجتماعی است، اما به جای ارتقای احساس رفاه و خوشی 

فیسبوک این احساس را در فرد تخریب می كند.
گراهام جونز روانشناس اینترنت از انجمن روانشناسی بریتاینا كه بخشی از این تحقیقات نبوده 
است گفت: این تحقیق مسأله ای را نشان می دهد كه سایر تحقیقات نیز بر آن تأكید كرده اند.
تحقیقاتی كه نشان می دهد فیسبوک دارای تبعات منفی روانشناختی بوده، افزایش یافته است.

در این میان برخی از تحقیقات نشان می دهد كه این شبكه اجتماعی تأثیرات مثبتی هم روی 
كاربران خود دارد.

نتایج این تحقیقات نشان داد كه هرچقدر افراد بیشتر از فیسبوک استفاده كنند احساس آنها بدتر 
می شود. همچنین مشخص شد كه هرچقدر افراد بیشتر از این شبكه اجتماعی استفاده می كنند 

سطح رضایت آنها از زندگی بیشتر كاهش پیدا می كند.

کاهش احساس رضایت از زندگی با فیسبوکدردی که نشانه سكته قلبي است

می دانید وحش��تناک ترین مس��یر هایی كه قطار ها از 
آن عبور می كنند كدام مس��یر ها هستند؟ مسیر هایی 
كه هنگام رد ش��دن قطار از روی آنها، نفس در س��ینه 
مس��افران حبس می ش��ود و قلب آنها تند تند می زند. 
اگر می خواهید این مس��یر ها را بشناس��ید و لحظه به 
لحظه ترس و وحشت را احس��اس كنید، با این مطلب 

همراه شوید.

رامس وارام، هند 
برای رس��یدن به جزیره رام��س وارام در جنوب هند 
باید س��وار بر قطاری ش��د كه از یكی از خطرناک ترین 
و وحش��تناک ترین خط آهن های دنی��ا می گذرد. این 
مسیر در سال1914 ساخته ش��ده و البته در میان راه 
از روی اقیانوس هند نیز گذر می كند. به خاطر ش��دت 
باد و گرد باد های وحش��تناک،كمترین س��رعت قطار 
2/5 كیلومتر در س��اعت اس��ت و همین گرد ب��اد تا به 
حال باعث به وجود آمدن حوادث زیادی شده است. در 
سال1964یک قطار بر اثر ش��دت بار از خط خارج شد 
و واژگون شد. این حادثه باعث تخریب مسافت زیادی 

از پل و كشته زخمی شدن بسیاری از مسافران شد. 

الس نوبس، آرژانتین 
ترن »الس نوبس« در آرژانتین ب��ه خاطر گذر از پل و 
كوهی بسیار بلند و رس��یدن به قله كوه، به قطاری در 

میان ابر ها شهرت دارد. 
این خط آهن، ش��هر س��التا در ش��مال آرژانتین را به 
الپولوریال در ش��یلی متصل می كند. ساخت این خط 
آهن در سال1921 آغاز شده و در سال1948 به پایان 
رسید. این راه آهن از21 تونل، 13 پل بسیار بلند آهنی 
و 13 پل بتنی عبور می كند و از همه بدتر این كه بیشتر 
مسیر این خط آهن به صورت زیگزاگ و مارپیچ است. 
حركت مارپیچ قطار ب��ه خاطر باال رفت��ن از كوهی به 
ارتفاع 4 كیلومتر است، همین مسأله باعث شده تا این 
خط آهن سومین خط آهن مرتفع دنیا محسوب شود. 
این قطار تا حدی باال می رود كه در روز های ابری و مه 
آلود دیگر دیده نمی شود و تنها صدای آن است كه در 

كوه می پیچد. 

 کورانداسنیک استرالیا 
كورانداس��نیک به معنی زیباس��ت، این نامی است كه 
برای یك��ی از خطرناک ترین جاده ه��ای ریلی در دنیا 
انتخاب شده است؛ مس��یری پر پیچ و خم كه از میان 
جنگل های سرس��بز استوایی اس��ترالیا می گذرد. این 
مسیر در اواخر س��ال1800 ساخته ش��ده و هنوز هم 
از آن استفاده می ش��ود. به غیر از درختان انبوهی كه 
تقریبا تمام مسیر این خط آهن را تاریک كرده اند، چند 
آبشار نیز در مسیر وجود دارند كه قطار هنگام رد شدن 
از میان آنها به طور كامل خیس شده و با وجود سایبانی 
كه برای همین منظور روی قطار قرار دارد، در بسیاری 
از مواقع آب به داخل واگن ها نیز می ریزد. انتهای مسیر 
این خط آهن در پ��ارک ملی بارون جورج در ش��مال 

كوئینز لند قرار دارد و پس از آن به ایستگاه می رسد. 

جورج تاون، کلرادو 
خط آهن جورج تاون در اواخر قرن19 برای جابه جایی 
كارگ��ران معدن و نقره های به دس��ت آم��ده از معدن 
س��اخته ش��د. این خط آهن، جورج تاون در ش��مال 
غرب را به س��یلور پالم در غرب كلرادو متصل می كند. 
وحش��تناک ترین قس��مت این خط آهن كه امروز به 
جای كارگران ب��رای جابه جایی مس��افران معمولی از 
آن استفاده می شود، عبور از دروازه شیطان است. این 
دروازه در واقع پلی به ارتفاع30 متر اس��ت، زمانی كه 
قطار از باالی این پل می گذرد لوكوموتیوران س��رعت 
خود را به حداقل می رس��اند تا قطار تع��ادل خود را از 
دست ندهد، به همین خاطر مدت بسیاری زیادی طول 
می كش��د تا قطار از روی پل گذر كند و این موضوع بر 

وحشتناک بودن مسیر می افزاید. 

 مسیر سفید و یوکان، آالسكا 
خط آهن مسیر سفید و یوكان در آالسكا، یكی دیگر از 
خطرناک ترین خط آهن های دنیاست. در سال1898 
تعداد زیادی از اهالی ش��هر های مختلف آالسكا برای 
یافتن طال به ی��وكان مهاجرت كردند، اما بس��یاری از 
آنها ب��رای بازدید از خانواده هایش��ان دائم��ا به یوكان 
رفته و باز می گش��تند. همین مس��أله دلیلی شد برای 
این كه این خط آهن ساخته شود، این مسیر راه آهن در 
میان صخره هایی به ارتفاع 2/5 كیلومتر س��اخته شده 
و مس��افتی32 كیلومتری را از میان صخره ها و از روی 
پل گذر می كن��د. اكنون این خط آهن ب��ه یكی از آثار 
تاریخی آالسكا تبدیل شده و ساالنه در حدود450 هزار 

بازدید كننده سوار بر این قطار می شوند. 

آسومی نامی ، ژاپن   
یكی دیگر از خطرناک ترین خط آهن های دنیا و البته 
وحش��تناک  ترین خط آهن ژاپن، آس��و می نامی است 
كه درس��ت از كنار یک آتشفش��ان فعال گذر می كند. 
جالب اینجاست كه این آتشفش��ان یكی از فعال ترین 
آتشفش��ان های ژاپن است كه در بیش��تر فصول سال 
فوران می كند و تنها ش��دت آن است كه در فصل های 

مختلف تغییر می كند. 

نوآوری جدید محققان مؤسسه فناوری ماساچوست می تواند 
 پایان تمام تزریق های دردناک باش��د، چرا كه این دس��تگاه 
می تواند واكس��ن را چون تاتو بی درد، از طریق سوزن های 
ریز وارد پوست كرده و طی چند روز آن را به بدن منتقل كند.

محقق��ان اظهار می دارند این میكرو س��وزن ه��ا می توانند 
راه بس��یار ایمن تر و كم دردتری برای انتقال نسل جدید از 

واكسن ها باشد.
محققان مؤسس��ه فناوری ماساچوس��ت یادآور شده اند كه 
این سیستم می تواند برای انتقال واكسن های DNA برای 

بیماری های خطرناكی چون HIV به كار رود.
 با این س��وزن ها واكس��ن به سرعت وارد پوس��ت می شود و 

الیه ای شبیه به تاتو در بدن شكل می دهد.
 این میكروس��وزن ها با ه��دف مختل كردن س��طحی ترین 
الیه های پوست طراحی شده است تا مانع از رسیدن واكسن 
به پایانه های عصبی و رگ های خونی شود و تزریق بی درد و 

ایمن تر از سوزن های زیرجلدی انجام شود.

براساس اظهارات دارل آیروین استاد مهندسی زیستی و علوم 
مواد مؤسسه فناوری ماساچوس��ت این نوع از انتقال واكسن 
می تواند پایان بخش نیاز به تزریق واكس��ن با سرنگ باشد. 
وی افزود: در این روش تنها باید سوزن ها را برای چند دقیقه 
روی پوست نگاه دارید و آن را بردارید، این امر موجب می شود 
كه داروی تزریق شده پشت این ورقه های نازک پلیمر وارد 
پوست شوند.این میكرو سوزن ها قرار است برای استفاده از 

نسل جدید واكس��ن هایDNA مورد استفاده قرار بگیرند. 
واكسن های كنونی با قرار دادن سیس��تم ایمنی در معرض 
مهاجمان بالقوه، به بدن برای توس��عه سیستم ایمنی كمک 
 می كند. درحال حاضر دانشمندان روی تولید واكسن های

 DNA كار می كنند تا انتقال ژن ها تس��هیل ش��ود. در آن 
صورت سلول های افراد واكس��ینه شده مولكول هایی از این 
مهاجم��ان بالقوه تولید م��ی كنند كه می تواند به سیس��تم 
 ایمنی بدن كمک كرده و تهدیدهای خطرناک را شناس��ایی 

كند.
  این فرآیند موجب می ش��ود كه تأثیر واكسن های جدید از 
واكسن های عالی بیشتر باشد. این درحالی است كه محققان 
همواره تالش كرده اند راهی برای انتق��ال  مؤثرتر دارو پیدا 
كنند و تاكنون بهترین راه تزریق و ب��ه كاربردن یک جریان 

الكتریكی به پوست بوده است.
وقتی كه دارو زیر پوس��ت قرار گرفت ب��ه محض قرار گرفتن 

در تماس با آب طی چند روز و یا هفته به بدن راه می یابد.

نسل جدید واکسن ها

پایانی برای همه تزریق های دردناک آموزش ارتباط کالمی درست 
برای آقایان

برخي از آقایان با روش هاي مناسب ارتباط كالمي  در  منزل آشنایي كامل 
ندارند. با  چند راهكار ساده براي بروز احساس��ات كالمي  در منزل آشنا 
ش��وید. برخي از آقایان فكر مي كنند وظیفه آنها در زندگي مشترک، كار 
كردن و پول آوردن به خانه است. اگر جزء این گروه هستید مطمئن باشید 
زندگیتان را در مسیر غلطي راهبري مي كنید. واقعیت این است كه حتي 
پول دوس��ت ترین زنان هم از این كه شوهرانشان بیشتر از پول، احساس 

خرج زندگ شان كنند بیشتر خوشحال مي شوند.
 البته شاید برخي مردان از آغاز به دلیل بلد نبودن این مهارت به دام كار 
زیاد افتاده باشند. شاید هم پرداخت اقساط، تعویض منزل یا خودرو، فراهم 
كردن رفاه براي خانواده، تأمین آینده فرزندان، ارتقاي شغلي و... بهانه  این 

آقایان براي فرار از زندگي به سمت كار باشد.

غایب ها
در هر حال باید بدانید كه ش��ما با در پیش گرفتن این سبک زندگي، روز 
به روز از خانه، همسر و فرزندان خود، دور و دور تر می شوید، كم كم از نظر 
احساسی و عاطفی و ذهنی با آنها فاصله می گیرید و خودتان مي خواهید 
كه خانواده، شما را به عنوان یک منبع در آمد در نظر بگیرند. این دسته از 
آقایان، مردان غایب نامیده مي شوند؛ مرداني كه آنقدر خود را درگیر كار 
مي كنند كه فرصت انتقال احساساتشان به خانواده را از دست مي دهند و 

همین باعث مي شود جایگاه آنها در خانه تغییر هویت بدهد.

خاموش ها
مردان دیگری را نیز می توان در این طبقه قرار داد. آنهایی كه ش��اید این 
همه مشغله نداشته یا از محیط خانواده دور نیستند، ولی از نظر عاطفی، 
احساسی و ذهنی فاصله زیادی با همسرشان و فرزندانشان دارند، ما آنها را 
مردان خاموش مي نامیم. آنها كساني هستند كه بي احساس نیستند، اما 
مهارت گفتگو را نیاموخته اند و از همین رو مهارت بروز احساسات را ندارند.

حرف زدن و بروز احساسات به صورت كالمي  براي آنها از كندن یک كوه 
هم سخت تر است. این مردها معموال براي فرار از مورد خطاب قرار گرفتن، 
مشغول تعمیر لوازم منزل مي شوند یا این كه در حال تماشاي تلویزیون یا 

پاي كامپیوتر یا در حال خواندن روزنامه و كتاب هستند.
شاید جالب باشد، اما گاهي این مردها شنونده هاي خوبي هم هستند اما 
آنها از مهارت های ارتباطی فقط بخش گ��وش دادن را یاد گرفته اند و در 
نتیجه مهارت های حسی را هم یاد نگرفته اند یا تمرین نكرده اند یا انگیزه ای 
برای انجام آن ندارند.حاال اگر شما جزء هر كدام از این دو دسته هستید؛ 
مردان غایب یا مردان خاموش، بهتر است بدانید براي همسران شما یک 
جمله عاشقانه، یک ش��اخه گل، حتي یک همدردي یا بیان چند جمله 
درباره روزي كه سپري كرده اید حكم طال را دارد. ما براي شما چند راهكار 

ساده داریم تا كم كم به سمت خانواده برگردید.

به خانه برمي گردیم
مردان غایب كه معموال خانه را با خوابگاه اش��تباه گرفته اند كافي اس��ت 
در قدم اول طوري برنامه ریزي كنند كه روزي یک ساعت زودتر به خانه 

بر گردند و حداقل روزي یک ساعت همراه با خانواده باشند.
در قدم اول الزم نیست كه خیلي حرف بزنید یا یک میزگرد خانوادگي را 
هدایت كنید، همین كه خانواده حضورتان را احساس كند كافي است.در 
قدم دوم كه مي تواند یكي، دو هفته بعد برداشته شود شما مي توانید براي 
آخر هفته ها یک برنامه وی ژه براي خانواده تدارک ببینید.پیش��نهاد یک 
برنامه دسته جمعي یا اگر یک زندگي دو نفره دارید پیشنهاد یک پیک نیک 
دو نفره بسیار كارساز است. شما حتما نگاه متعجب افراد خانواده را احساس 
خواهید كرد. در قدم بعدي اما بهتر است شما به جز كار كردن بیرون منزل، 
مسئولیت هایي در داخل خانه را هم به عهده بگیرید؛ مثال كمک كردن به 
درس هاي فرزندتان، درست كردن یک وعده از غذا یا كمک به همسرتان 
در تغییر چیدمان منزل، اما یادتان باشد ش��ما تازه به جمع خانواده وارد 
شده اید و هنوز تا یک مرد با احساس شدن فاصله دارید. در قدم بعد كافي 
است از محل كار روزي یكي، دو بار به همسرتان زنگ بزنید و فقط حال او 

را بپرسید .اظهار دلتنگي یادتان نرود. 

کار سخت مردان خاموش
مردان خاموش كار به مراتب دش��وار تري را پیش رو دارند زیرا آنها عمیقا 
مردان بي احساسي نیس��تند، اما سكوتش��ان به بي احساسي شما تعبیر 

مي شود و طرف مقابل هم كامال حق دارد این طور فكر كند.
اگر جزء این گروه آقایان هستید كافي است مهارت حرف زدنتان را تقویت 
كنید و كمي  به خود افش��اگري روي بیاورید. البته براي ش��ما كه عادت 
كرده اید با گفتن جمالت كلي از زیر بار هر نوع مكالمه اي فرار كنید قرار 

حرف زدن و بروز احساساتتان مثل كندن كوه است.
  در قدم اول بفهمید كه مي توانید تغییر كنید و از الگوهاي تربیتي و رفتاري 
گذشته ذهن خود را رها كنید. اینجا نقش همسران شما مهم تر است. از 
امروز در پاسخ به سؤال ها هر قدر هم كلي باشد جواب دادن هر نوع جواب 
كلي ممنوع است. اگر همسرتان از شما پرس��ید امروز چطور بود، گفتن 
كلمه هایي مثل خوب بود، بد نبود و... ممنوع است، حداقل چهار جمله در 

جواب چنین سؤال هایي بگویید.
در قدم بعدي پیش��قدم ش��وید و درباره روزي كه گذرانده اید حداقل10 
جمله بگویید. حاال كه حرف زدن اینقدر سخت است گل خریدن كه دیگر 

خیلي سخت نیست!

دانستنی

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دوشنبه   28  مرداد   1392 | 11 شوال   1434 
شمار ه 1107   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1107, August   19,2013
8Pages

1737

1033

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام علی )ع( :
هر کس به خدا توکل کند، دش��وارى ها براى او آسان می شود و 

اسباب برایش فراهم می گردد 

عکس نوشت

هوا کردن هزاران بادبادک 
 در دهلی نو 
 به مناسبت 
سالروز استقالل هند

32 سال پیش و درست زمانی كه IBM اولین رایانه شخصی را 
وارد بازار كرد شاید كسی فكرش را هم نمی كرد كه این دستگاه 
بتواند تا این حد پیش��رفت كرده و تمام زندگی انسان را به خود 
وصل كند. این وسیله از دستگاهی علمی به یک اسباب بازی حتی 

برای كودكان تبدیل شده است.
به گزارش گروه خواندنی های مشرق، رایانه های شخصی كه این 
روزها از آن استفاده می كنیم، پیش��ینه ای بسیار طوالنی دارند 
و سالیان سال اس��ت كه دانش��مندان و محققان برای دستیابی 
به بهترین آن تالش می كنند. تا به حال ش��ركت های بسیاری 
بوده اند كه در این راه سرمایه های كالن گذاشته و كامپیوترهای 

قدرتمند ساخته اند. 
32 سال پیش شركت رایانه ای IBM اولین رایانه شخصی كه به 

فروش خوبی رسید را وارد بازار كرد. این مدل كه 5150 نام داشت 
عصری تازه در دنیای فناوری ها ایجاد كرد. این رایانه باعث ش��د 
تا شركت های مختلف به تكاپو افتاده و اقدام به تولید رایانه های 

مختلف كنند. 
البته رایانه شخصی5150 شركت آی.بی.ام تنها رایانه ای نیست 
كه در آن دوران در دنیا به فروش رس��ید. شركت اپل هم با اپل 1 
در س��ال 1976 / 1355 به این هدف رسید. قبل از این مدل، در 
سال 1973 / 1352، شركت آی.بی.ام. اس كمپ را تولید كرد كه 

نام كامل آن رایانه مخصوص، ماشین قابل حمل ای.پی.ال بود.
آنچه 5150 را از مدل های پیشین آن متمایز می ساخت، این بود 
كه در آن زمان رایانه از س��ه قسمت مجزا تشكیل  می شد.  بدین 
ترتیب یک شركت دیگر می توانست هر تكه از آن را طراحی كند یا 
روی هر تكه به طور جداگانه تحقیق و مطالعه انجام دهد. در نتیجه 
صنعت رایانه به سرعت گسترده شد و مدل تازه ای برای ساخت 

رایانه ها به وجود آمد.

روزی که رایانه شخصی متولد شد
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